
Mentes élelmiszerek

Haj-, bőr- és 
körömápolás

Immunerősítés 
gyermekeknek

ÚJ

2339 Ft

30% 
kedvezmény

189 Ft

30% 
kedvezmény

395 Ft-tól

30% 
kedvezmény

Ha menteset keres: 
választék és szakértelem a Herbaházban!

immunerősítők • gyógytermékek • gyógyteák • vitaminok • immunerősítők • gyógytermékek • gyógyteák • vitaminok • 
étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • 
natúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószereknatúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószerek

LILY Aloe Vera zselé 99%, tubusos
228 g, 10258,77 Ft/kg 
Bőrnyugtató, 99%-os 
Aloe Vera zselé. Napozás 
után kihagyhatatlan. 

Extrudált bio kölesgolyó, földimogyorós
75 g, 2520 Ft/kg 
Gluténmentes harapnivaló, amely remekül 
beilleszthető a vegetáriánus étrendbe is! 

VEGABOND gabonák: bulgur, 
kuszkusz vagy hajdina
500 g, 790 Ft/kg-tól 
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1129 Ft

10% 
kedvezmény

250 g 

729 Ft

200 g 

729 Ft

10% 
kedvezmény

1329 Ft

10% 
kedvezmény

725 Ft

10% 
kedvezmény

665 Ft

10% 
kedvezmény

399 Ft

10% 
kedvezmény

429 Ft

10% 
kedvezmény

489 Ft-tól

10% 
kedvezmény

1000 g 

705 Ft

20% 
kedvezmény

1675 Ft

10% 
kedvezmény

BENEFITT gluténmentes, szénhidrát
csökkentett lisztkeverékek
500 g, 2258 Ft/kg 
Gluténmentesen és csökkentett szénhidrát-
tartalommal is elérhetők a megszokott  
hagyományos ízek. 

It’s us Kitti’s Csicseriborsó száraztészták
200 g, 3645 Ft/kg, 250 g, 2916 Ft/kg 
It’s us Kitti’s Csicseriborsó tojás- és gluténmen-
tes, zamatos száraztészták 6-féle formában. 

NATURBIT kenyérpor, glutén és búza
mentes
1000 g, 1329 Ft/kg 
A Naturbit ke-
nyérpor tökéletes 
megoldás egy 
gluténmentes 
zamatos kenyér 
elkészítéséhez. 

The Bridge Bio Rizsital
1000 ml, 725 Ft/l 
100%-ban bio, 
vegán natúr rizsital. 
Hozzáadott cukor-, 
laktóz-, glutén-, szója-, 
koleszterin-, GMO-, és 
mesterséges adalék-
anyag mentes. 

EcoMil bio konyhai főzőalap 
kesudióból, cukormentes
200 ml, 3325 Ft/l 
A kesudióból készült 
cukormentes konyhai 
főzőalap kiváló 
alternatív helyettesítője 
a tejszíneknek. Tökéletes 
szószokhoz, levesekhez, 
tésztákhoz. 

BOBSNAIL gluténmentes rolls
30 g, 13300 Ft/kg 
Gyümölcs snack 
alma-áfonya, alma-
meggy, alma-málna, 
alma-eper ízekben. 

PANNA hidegen készíthető, gluténmentes 
pudingpor, vanília vagy kakaó ízben
50 g, 8580 Ft/kg 
A Panna krém-
puding főzés 
nélkül, percek 
alatt elkészíthető. 
Gluténmenetes, 
kakaós és vanília 
ízekben. 

Gullon gluténmentes kekszek
2956 Ft/kg-tól 
Minden gluténmentes Gullon keksz -10% kedvez-
ménnyel 

MOONRICE gluténmentes hántolt fehér 
rizs vagy barna rizs
1000 g, 705 Ft/kg 
Prémium minőségű, gluténmentes, hántolt 
fehér és barna rizs magyar termelőtől, az 
Alföld szívéből. 

LOVE DIET Xilit
500 g, 3350 Ft/kg 
Növényi alapú,
természetes
édesítőszer.

Gluténmentes lisztekről  
– a dietetikus szemével
A glutén – másnéven sikér – egy fehérje, 
mely megtalálható a búzában, rozsban 
és árpában. Ez felelős a belőlük készült 
ételek állagáért, az előállított tészta 
nyújthatóságáért, szilárdságáért.

Bizonyos esetekben az illető egészsé-
gének megőrzéséhez elengedhetetlen 
a gluténmentes étrend tartása. A cöli-
ákiás, vagy a gluténtartalmú gabona-
félékre allergiás személyek számára 
az egyetlen megoldást a glutén teljes 
kizárása jelenti egy életen át. Emellett 
beszélhetünk nem cöliákiás gluténér-
zékenységről is, ami esetén átmenetileg 
kell gluténmentes diétát tartani.

Sokan azonban divatból tartják a glu-
ténmentes étrendet, vagy abból a téves 
meggyőződésből, hogy a glutén minden 
személy számára veszélyes, kerülendő. 
Azonban nincs rá bizonyíték, hogy a sü-
teményeink állagán kívül a glutén befo-
lyásolná az egészségi állapotunkat is, 
így semmi sem indokolja, hogy a glutén-
tartalmuk miatt egyes magas rost-, vita-
min- és ásványianyag tartalmú gabona-
féléket is kizárjunk az étrendünkből.

LAKTÓZMENTES GLUTÉNMENTES
HOZZÁADOTT  

CUKOR 
NÉLKÜL

VEGETÁRIÁNUS
CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT- 

TARTALMÚ
BIOVEGÁN

Gluténmentes élelmiszerek 



Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. 3

899 Ft

20% 
kedvezmény

699 Ft

10% 
kedvezmény

805 Ft

10% 
kedvezmény

2699 Ft

10% 
kedvezmény

815 Ft

10% 
kedvezmény

399 Ft

19% 
kedvezmény

ALPRO Barista Kókuszital,  
Mandulaital, Zabital
1000 ml, 899 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú, 100%-ban növényi alapú 
italok hozzáadott kalciummal, B2-, B12-, E-, D2-, 
vitaminokkal. Természetesen laktózmentes. 

BENEFITT zabpehely, lágy, apró szemű
1000 g, 699 Ft/kg 
Gyorsan elkészíthető, sokoldalúan felhasználható 
apró szemű zabpehely. 
Lassan felszívódó 
szénhidrátokat és 
könnyen emészthető 
fehérjéket tartalmaz. 
Ajánljuk reformétke-
zést kedvelőknek, és a 
diétás étrendhez. 

PLANT PRO növényi italok
1000 ml, 805 Ft/l 
100% növényi italok. Rizs-kókusz, mandula és 
cukormentes mandula ízben. A rizs-kókusz és 
cukormentes mandula italok hozzáadott cukrot 
nem tartalmaznak. 

Rapunzel Bionella bio nugátkrém
400 g, 6747,5 Ft/kg 
Bionella mogyorós nugátkrém valódi bourbon 
vaníliával a TUDATOS VÁSÁRLÓKNAK! 

DiaWellness palacsinta alap
500 g, 1630 Ft/kg 
Csökkentett szén-
hidráttartalmú, 
élelmi rostban 
gazdag palacsinta 
por. Egyszerűen, 
gyorsan készíthető 
belőle rugalmas, 
könnyen feltekerhető 
palacsinta. 

Győri Édes Gluténmentes és 
Hozzáadott cukor nélkül,  
édesítőszerekkel
75 g, 5320 Ft/kg, 100 g, 3990 Ft/kg 
A Győri Édes termékei 1900 óta a minőséget képvi-
selik folyamatosan változó világunkban. Kekszeink 
választéka most tovább bővült, így már gluténmentes 
formában vagy hozzáadott cukor nélkül is gondtala-
nul élvezheti.

A diagnózis felállítása után számos ne-
hézséggel szembesülhet a beteg. Mivel a 
glutén rengeteg élelmiszerünkben megta-
lálható, így nagyon kétségbeejtőnek tűn-
het a választható ételek és élelmiszerek 
listája. Azonban ha már szerzünk egy kis 
tapasztalatot, rájövünk, hogy sokkal hosz-
szabb a fogyasztható élelmiszerek köre, 
mint ahogy azt először gondolnánk. Ma 
már sok cég garantálja, hogy termékeik 
gluténmentesek. Péksüteményekkel és 
félkész, mirelit árukkal is találkozhatunk 
a boltok polcain. Azonban mi van akkor, 
ha mi szeretnénk otthon süteményeket 
sütni?

Érdemes egy alaplisztet választanunk, 
amit használhatunk a mindennapi főzés 
során pl. levesek sűrítésére. Ilyen például 
a sárgás színű, jellegzetes ízű kukorica-
liszt, vagy a semlegesebb ízvilágú rizsliszt. 
Egyszerűbb süteményekhez (pl. kevert sü-
tik) önállóan is felhasználhatjuk ezeket a 
liszteket. Ellenben ha a tésztát formázni, 
nyújtani, keleszteni kívánjuk, akkor liszt-
keverékekkel kell dolgoznunk, ugyanis a 
kívánt állag egy liszttel nem kialakítható. 
Választhatunk gyárilag összeállított glu-
ténmentes lisztkeverékeket. Ilyen például 
a Benefitt Gluténmentes kenyér lisztkeve-

réke, a Gluténmentes palacsinta lisztkeve-
réke vagy a Gluténmentes szénhidrátcsök-
kentett piskóta-muffin lisztkeveréke. Ezek 
a keverékek a liszteken kívül különböző 
növényi eredetű keményítőket és sikérhe-
lyettesítőket (rostok, sűrítők) tartalmaz-
nak. 

Ha viszont mi szeretnénk előállítani saját 
lisztkeveréket, ismernünk kell a választ-
ható lisztek tulajdonságait és az állo-
mányjavító összetevőket. Némelyik liszt 
kifejezett, különleges ízzel rendelkezik, 
ami akár negatívan is befolyásolhatja az 
elkészült süteményünket. Jellegzetesen 
diós íze van a különböző, paleo diétában 
is alkalmazható magliszteknek, mint pl. 
a mandulaliszt, lenmagliszt, kókuszliszt. 
Emellett markáns íze van a gesztenye- 
és a kukoricalisztnek is. Az ilyen liszteket 
kombináljuk semleges ízű változatokkal, 
mint pl. a rizsliszt. Némely lisztfajta elne-
hezítheti süteményeinket, a végeredmény 
egy tömör állagú tömb lehet. Általában 
az ilyen lisztek magasabb rosttartalom-
mal és fehérjetartalommal rendelkeznek. 
Pont emiatt érdemes őket felhasználni, 
viszont mindig keverjünk melléjük köny-
nyebb liszteket vagy keményítőket az ál-
lag javításához.

Két bevált gluténmentes 
lisztkeverék:

1. ) Világosabb, lágyabb lisztkeverék

• 290 g Benefitt gluténmentes fehér 
rizsliszt

• 115 g Benefitt gluténmentes tápióka 
keményítő

• 120 g Naturbit gluténmentes 
burgonyakeményítő

• 3 teáskanál Naturbit xantán gumi

2. ) Sötétebb, nehezebb liszt keverék, 
ami magasabb rosttartalommal 
rendelkezik, nagyszerű muffinok, 
gyors sütemények, gofri 
készítéséhez

• 240 g Benefitt gluténmentes barna 
rizsliszt 

• 95 g Naturbit gluténmentes 
burgonyakeményítő

• 40 g Benefitt gluténmentes fehér 
rizsliszt

• 30 g Benefitt 
gluténmentes 
tápióka keményítő

• 3 teáskanál Benefitt 
útifűmaghéj Pfuscher Kinga  

dietetikus 
Herbaház, Pécs 

ÚJ

Mentes élelmiszerek 



4 www.herbahaz.hu

349 Ft
500 g 

515 Ft

halkollagén 

6109 Ft

sertéskollagén 

4271 Ft

400 g 

419 Ft

30% 
kedvezmény

873 Ft

1252 Ft4766 Ft

2382 Ft 24208 Ft 4442 Ft

1353 Ft

986 Ft

Korpovit Teljes kiőrlésű
Korpovit Sokmagvas
174 g, 2005.75 Ft/kg
Ha nálad is belefér egy kicsivel több, kóstold meg az 
új Sokmagvas és Teljes kiőrlésű KorpoVIT ízeket! Az 
ásványi anyagokat, rostot és teljes kiőrlésű gabo-
nát tartalmazó termékeket az enyhén édes íz teszi 
tökéletessé.

VEGABOND csicseriborsó vagy 
vöröslencse
400 g, 1047,50 Ft/kg,

500 g, 
1030 Ft/kg

BENEFITT paleo halkollagén és sertéskollagén peptid, instant 
natúr hidrolizált kollagén
150 g, 40726,67 Ft/kg 

300 g, 14236,67 Ft/kg
Természetes módon glutén- és laktózmentes, kolesz-
terin-, cukor- és tartósítószermentes, hal vagy sertés 
alapú kollagén italpor. Könnyen oldódó, hatékony 
felszívódású, jó hasznosulású kollagén hidrolizált 
formában. 10 000 mg kollagén/adag.

NATURA rukkola  
csíráztatásra
200 g, 4365 Ft/kg
A rukkola, más néven a 
borsmustár íze összeté-
veszthetetlen, enyhén 
a mustárra hasonlít. 
Elengedhetetlen kellé-
ke az olasz konyhának, 
csíráztatott változata 
pedig különösen 
értékes tápanyagokkal 
látja el szervezetünket.

LYSOL fertőtlenítő hatású 
mosószer adalék, friss pamut 
illattal
720 ml, 1738,89 Ft/l
Hatásosan megöli a baktériu-
mok és vírusok 99,9%-át. Klór 
nélküli formula, bőrgyógyá-
szatilag tesztelt. Hideg és 
rövid mosás esetén is hatá-
sos. Eltünteti a kellemetlen 
szagokat, kellemes illatot 
hagy. 

BODORRÓZSA  
(Cistus Incanus L.) bio, vegán, 
növényi kapszulatokban
100 db, 47,66 Ft/db
Kapszulánként 400 mg bodor-
rózsa (Cistus Incanus L.) 
növényi port tartalmazó 
étrend-kiegészítő, növényi 
kapszulatokban. 100%-ban 
természetes, organikus 
termék, vegán összetevőkkel; 
hozzáadott adalékanyag, 
mesterséges színezék, tartósí-
tószer és aroma nélkül. 

COSNATURE méregtelenítő 
nappali arckrém zöld teával
50 ml, 47640 Ft/l
Bio zöldtea-kivonat és 
E-vitamin segítségével a 
sejtek megerősödnek és 
ellenállóvá válnak.
A tápláló összetevőknek 
köszönhetően - moringa, 
marula, sárgabarackmag 
és jojobaolaj - megnő a 
bőr rugalmassága. Minő-
sített natúrkozmetikum 
fáradt bőrre.
 

AVEMAR granulátum Dvita
minnal, stevia édesítőszerrel, 
daganatos betegek részére
30 db, 806,93 Ft/db
A készítmény aktív összetevője az Avemar pulvis, 
amely válogatott minőségű búzacsíra biotechnológiai 
úton átalakított kivonata. További aktív összetevője a 
D-vitamin, ami a daganatos betegség és annak klinikai 
kezelése során fellépő D-vitamin hiány pótlását segíti.
Alkalmazás előtt 
olvassa el a részletes 
felhasználói tájékozta-
tót, illetve konzultáljon 
kezelő orvosával!

SZENTGYÖRGYI ALBERT 
Immunkomplex CeDeZin forte 
+ szelén étrendkiegészítő 
tabletta
60 db, 74,03 Ft/db
Hosszan tartó 
hatású étrend-ki-
egészítő tabletta 
1000 mg C-vita-
minnal, 2000 NE 
D-vitaminnal, 20 
mg cinkkel és 100 
µg szelénnel. 

PROPOLISZ propolisz 
kivonatot tartalmazó 
alkoholmentes csepp
30 ml, 45100 Ft/l
Hideg kioldásos technológiával készült alkoholmen-
tes (Propilén-glikol) propolisz kivonat.

Gullon Cracker kekszek, 
többféle 
350 g, 2817.14 Ft/kg
Ízletes sós krékerek. Mini, Mini Fish és Mini Mix 
változatban.

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

bevezető ár

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

Újdonságok



Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. 5

4329 Ft

10% 
kedvezmény

5815 Ft

10% 
kedvezmény

4045 Ft

15% 
kedvezmény

2119 Ft

10% 
kedvezmény

1305 Ft

10% 
kedvezmény

8429 Ft

20% 
kedvezmény

10175 Ft

30% 
kedvezmény

7809 Ft

15% 
kedvezmény

125 ml 

1551 Ft
150 ml 

1373 Ft

15% 
kedvezmény

3189 Ft

10% 
kedvezmény

2359 Ft

10% 
kedvezmény

2625 Ft

20% 
kedvezmény

BioCo Ananász kivonat papayával  
tabletta MEGAPACK
100 db, 43,29 Ft/db 
A készítmény az ananász gyümölcs és papaya levél 
kivonatát (és nem azok porított 
őrleményét) tartalmazza. A 
papaya levél elősegítheti a 
normális emésztést, hozzá-
járulhat a fehérjék lebontá-
sához, ezáltal támogatva a 
diétás étrendet. 

INTERHERB Intenzív Súly
kontroll kapszula & tabletta
2x60 db, 48,46 Ft/db 
Súlykontroll támogatására kifejlesztett két-
komponensű készítmény nappali és éjszakai 
fogyasztásra. 

Exilis fogyasztó kapszula
60 db, 67,42 Ft/db 
Végre könnyen megsza-
badulhatsz akár heti 
1-2 kilótól is az Exilis 
segítségével, de a 
visszajelzéseink 
alapján egy kúra 
alatt akár több 10 
kg leadásában is 
segíthet! 

KARCSÚ BOSZY filteres teakeverék
20 db, 105,95 Ft/db 
Méregtelenítésre, diéta kiegészítőjeként ajánljuk. Súly-
csökkentő, vitalizáló, szervezetet tisztító hatású. 

Oligolife Eritrit
275 g, 4745,45 Ft/kg 
Az eritrit az 
egyetlen olyan 
kalóriamentes, 
természetes ala-
pú cukorhelyet-
tesítő, amellyel 
a cukor kivált-
ható. 

Klimin Slim Shake eper,  
sós karamell, csokoládé
450 g, 18731,11 Ft/kg 
Klimin slim SHAKE, a változókori fogyás shake-je! 
Csillapítja az édes utáni vágyat, eltelít, bármelyik 
étkezés kiváltható vele. Eper, sós karamell, csokoládé 
ízben. 

KETON diéta kapszula
90 db, 113,06 Ft/db 
A KETON DIÉTA az 
úgynevezett low-
carb diéták támo-
gatásával jelentős 
súlycsökkentéshez 
járulhat hozzá, a 
szervezet glukóz 
felhasználásának 
csökkenésével. 

Blnce Active Slim Flash vaníliás
600 g, 13015 Ft/kg 
Ha FOGYNI akar: napi 
1-2 étkezést helyettesítő 
SUPERFOOD.   
Nem alakul ki éhségérzet, 
folyamatosan biztosítja a 
minimális energia-szük-
ségletet és komfortérzetet.  
Élelmi rostban gazdag. 
E-mentes. Vegán 

Eredeti Aloe Vera Sport  
Bemelegítő gél 3 in 1, Hűsítő gél 3 in 1
150 ml, 9153,33 Ft/l 

125 ml, 12408 Ft/l 
Eredeti Aloe Vera sportoláshoz is! 
A bemelegítő gél melegítő hatása 
mellett beindítja a zsírégetést és 
segíti a narancsbőr eltűntetését is. 
Sportolás után a hűsítő gél csök-
kenti az izomfájdalmat, nyugtató 
hatású. 

Diamizin kapszula
50 db, 63,78 Ft/db 
A Gymnema sylvestre növény levelének standardizált 
kivonata, mely hozzájárul a normál vércukorszint 
fenntartásához. Napi alkalmazása hozzájárul az 
étvágy csökkenéséhez, a testtömeg megtartásához, 
illetve a fogyáshoz. 

Dr. Chen Malva komplex kapszula
60 db, 39,32 Ft/db 
Gyógynövényeket 
tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula 
a testsúlycsökkentés 
támogatásához. 

Bioextra Silymarin kapszula
30 db, 87,5 Ft/db 
Máriatövis tartalmú készítmény kiemelkedően 
magas hatóanyag-tartalommal (210mg szilima-
rin) a máj védelméért. Laktóz- és cukormentes. 

ÚJ

Fogyókúra, méregtelenítés
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AZ ÉV TERMÉKE DÍJ
2021 NYERTESEI
C-VITAMIN KATEGÓRIÁBAN
Az Inspira Visionary Research 2000 fős közvélemény-kutatása alapján.  
További információ: https://productoftheyear.hu

Étrend-kiegészítő készítmények. Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
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10% 
kedvezmény

4841 Ft

10% 
kedvezmény

1527 Ft

10% 
kedvezmény

2135 Ft

30% 
kedvezmény

2405 Ft

30% 
kedvezmény

1779 Ft

10% 
kedvezmény

5525 Ft

10% 
kedvezmény

MagneD2000+Szelén, 2000 NE D3vita
min + 60 mg szerves magnézium + 50 µg 
szerves szelén
60 db, 43,25 Ft/db 
Hármas támogatással segíti az ideg-, izom- és immun-
rendszert. A D3-vitamin és a megfelelő felszívódásá-
hoz nélkülözhetetlen magnézium kiegészül a szelén 
hatásával a vírusfertőzések ellen, így 
három fontos vitamint és ásványi 
anyagot együtt pótolhat jól felszí-
vódó, szerves formában. 

Bioextra Grapefruit mag kivonat akciós 
kiszerelés
40 ml, 80375 Ft/l 
Akciós csomago-
lásban a valódi 
grapefruit mag 
kivonat! Citrus 
bio -flavonoid 
tartalmú étrend-
kiegészítő készít-
mény, hozzáadott 
mesterséges 
adalékanyag 
nélkül. 

Macskakarom filteres teakeverék
25 db, 112,6 Ft/db 
Köhög, tüsszög, fáj a torka, nem engedelmeskedik a 
dereka? Védekező rendszer erősítése, gyulladáscsök-
kentés, méregtelenítés - nyákoldás - vizelettermelés 
útján. 

Double Protect
2 X 30 db, 80,68 Ft/db 
Minden egyben! Quercetint és ásványi anyagokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula D3-vitaminnal. 

Fitovital 25PPM ezüst kolloid
250 ml, 6108 Ft/l 
Az ezüstkolloid apró ezüstré-
szecskékből álló, tiszta vizes 
oldat. Valamennyi fertőzéses 
betegség, gyulladás esetén 
alkalmazható. Használata 
a szervezet természetes 
védekezőképességének 
hatékonyságát fokozhatja. 

VITAMED Prémium homoktövis kivonat 
étrendkiegészítő kapszula
60 db, 35,58 Ft/db 
A homoktövis magas C- és E-vitamin tartalma mellett 
immunerősítő, antioxidáns, gyulladás- és koleszterin-
csökkentő. Kivonatot tartalmazó készítmény! 

Bioextra Immun Maxi Forte multivitamin 
étrendkiegészítő rágótabletta 3 ízben
60 db, 40,08 Ft/db 
Gyermekek számára ajánlott készítmény 3 
ízben, mely tartalmazza a szervezet egészséges 
fejlődéséhez szükséges vitaminokat és ásványi 
anyagokat. 

Dr.Steinberger Kinderglück
750 ml, 2372 Ft/l 
99%-os gyümölcslé + 1% méz. 
Naptól érlelt, ökológiai termesztés-
ből származó gyümölcsök nyersen 
préselt levéből, bio méz és curry 
levél felhasználásával készül. 
A vas fontos a vérképzéshez, a 
C-vitamin elősegíti a vas felszívó-
dását és hozzájárul az immun-
rendszer normális működéséhez. 

IMUNIT Kalóz Jack bétaglükán  
+ homoktövis tabletta
60 db, 92,08 Ft/db 
Béta-glükán és 
homoktövis-kivo-
nat tartalmú tab-
letta vitaminokkal 
és nyomelemek-
kel. Támogatja az 
immunrendszer 
normál műkö-
dését. 

Gyermekek immunrendszerének 
erősítése gyógynövényekkel
Gyermekeink immunrendszere, mint ahogy a felnőt-
teké is, egy összetett rendszer, ennek a rendszernek 
az erősítése és támogatása többlépcsős folyamat, 
ahol minden mindennel összefügg. Fontos figyel-
nünk a kicsik helyes táplálkozására, a változatos és 
egészséges étrendhez szoktassuk őket. Mellőzük a 
feldolgozott, magas szénhidráttartalmú élelmisze-
rek, cukrok, édességek fogyasztását, ezek helyett 
„nasi” gyanánt kínáljuk őket inkább magvakkal, 
zöldség csipsszel, cukormentes aszalt gyümölcsök-
kel, nyers zöldséggel, és sok-sok gyümölccsel.

A természet adta kiváló gyógynövényekkel is erősít-
hetjük gyermekeink immunrendszerét, melyek egy-
részt preventív jelleggel alkalmazhatóak, másrészt 

a gyógyulási, regenerálódási folyamatra is jótékony 
hatással lehetnek. 

Néhány gyógynövény gyermekek részére:

• kasvirág (hatóanyagai vírus- és baktériumelle-
nesek, a kisebb gyerekek számára kapható szirup 
formájában is)

• csipkebogyó (hatóanyagai A, B, C, E, K, P-vita-
minok, magnézium sók stb., már 1 éves kortól is 
adható)

• rooibos tea (antiallergén, immunerősítő hatású, 
ásványi anyagokban gazdag, koffein- és tein-
mentes, nagyon finom, akác vagy hársmézzel is 
ízesíthetjük, pici babáknak is adható) 

• homoktövis (téli időszakokban hatékony immun-
erősítő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és kivá-

ló természetes C-vitamin forrás)

• aloe vera (erősíti a szervezetet, a benne lévő vita-
minok, ásványi anyagok, enzimek, fehérjék gyor-
sítják a betegségek utáni lábadozást)

Az alternatív terápiákat a gyermekorvossal minden 
esetben javasolt egyeztetni.

Szabó Erika,  
a Herbaház szakértője, 

fitoterapeuta 

A teljes cikkért kattintson:

https://www.herbahaz.hu/gyermekek-

immunrendszerenek-erositese-es-megfazas/

Immunerősítés 
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100 g 
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50 g 
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10% 
kedvezmény
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10% 
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2408 Ft

10% 
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1410 Ft

10% 
kedvezmény

1799 Ft

10% 
kedvezmény

40 db 

11645 Ft

20 db 

7500 Ft

15% 
kedvezmény

3599 Ft

15% 
kedvezmény

7087 Ft

10% 
kedvezmény

CALEIDO Ginkgo Biloba tabletta
90 db, 15,32 Ft/db 
Az élő kövület! Az agy és a vérkeringés 
karbantartására ősidők óta használt 
gyógynövény. 

Nicotin Stop brokkoli, gyömbér, magnézi
um, Cvitamin összetételű  
étrendkiegészítő kapszula
30 db, 172,3 Ft/db 
Vess véget a dohányzásnak! 
Brokkoli, gyömbér, magnézi-
um és C-vitamin összetételű 
készítmény. Vegetáriánu-
soknak is ajánljuk. Adalék-
anyag-mentes készítmény. 
100% vegán termék. 

DiabessGyörgytea
50 g, 45580 Ft/kg 

100 g, 41350 Ft/kg 
Gyógyhatású növé-
nyi teakeverék, mely 
cukorbetegségre 
való hajlam esetén 
ajánlott. 

NETAMIN Ginkgo Biloba 300 mg tabletta
30 db, 57,5 Ft/db 
A Ginkgo biloba 
támogatja a 
szellemi telje-
sítőképességet, 
hozzájárul a 
keringési rendszer 
normál működé-
séhez, a megfelelő 
véráramláshoz. 

NETAMIN Homoktövis 400 mg kapszula
60 db, 47,48 Ft/db 
Homoktövisgyümölcs-
őrlemény növényi 
kapszulában: 100% 
vegán termék! 
60 kapszula, egy 
hónapra elegendő 
adag. A homoktövis 
több mint 60-féle 
antioxidáns forrása. 

GARUDA Ayurveda Shatavari  
kapszula
60 db, 91,42 Ft/db 
Növényi kivonatot 
tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula, 
amely segítséget nyújt 
a női hormonális 
rendszer egészségének 
fenntartásában. 

Bálint Cseppek Őszi Margitvirág csepp
50 ml, 48160 Ft/l 
Erős, lüktető fejfájás? 
Zavaró fények, hangok 
és illatok? Ezekkel együtt 
hányinger, esetleg szédülés 
is kínozza? Ez a MIGRÉN! 
Őszi margitvirág és mál-
nalevél: kiváló görcsoldók, 
segítik a migrénes pana-
szok enyhítését is. 

Pajzs komplex
40 db, 35,25 Ft/db 
A SZELÉN és a CINK hozzájárul az immunrendszer, 
a JÓD pedig a pajzsmirigy normál működéséhez. A 
CINK és az E-vitamin segíti a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmét. 

Grapoila Feketeköménymagolaj
40 ml, 44975 Ft/l 
Különleges ízű, hidegen 
sajtolt olaj magas telítetlen 
zsírsavtartalommal. Levesek, 
saláták, krémek ízesítésére 
vagy kúraszerűen fogyaszt-
va roborálásra, illetve 
baktériumok, gyulladások 
esetén. 

Erenox
20 db, 375 Ft/db, 40 db, 291,13 Ft/db 
ERENOX® - speciális kapszula férfiaknak, mely hozzá-
járul a normál szexuális teljesítményhez.  
Serkenti a libidót, hozzájárul a normál erekcióhoz, 
támogatja a spermaképződést és a 
termékenységet. 

INTERHERB Kollagén  
& Hyaluronsav Intense tabletta
30 db, 119,97 Ft/db 
Nagydózisú kollagén 
peptidet és értékes 
hialuronsavat 
tartalmazó 
készítmény a bőr 
szépségének, 
feszességének 
megőrzésére. 

Collango Collagen Pour Homme, Kékmálna
348 g, 20364,94 Ft/kg 
Sportolóknak, krónikus ízületi bántalmakkal küzdők-
nek: magas ható-
anyagtartalom, I-es 
és II-es hidrolizált 
Kollagén + Glükoza-
min- és Kondroitin-
szulfát + C-vitamin + 
Natív 2-es kollagén. 
30adag/tasak. 

Étrend-kiegészítők
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20% KEDVEZMÉNY
minden Himalaya fogkrémre

1689 Ft

10% 
kedvezmény

1719 Ft

10% 
kedvezmény

1105 Ft

10% 
kedvezmény

3465 Ft

15% 
kedvezmény

1125 Ft

15% 
kedvezmény

Aromax szúnyog és kullancsriasztó 
spray
100 ml, 16890 Ft/l 
Természetes eredetű 
hatóanyagot tartalmazó 
rovarriasztó szer. Hét 
órás védelem, legma-
gasabb koncentrátum 
(30%). 

MediNatural Geránium oldat spray
20 ml, 85950 Ft/l 
1-2 fújás a ruhá-
zatra, lábszár és 
csukló környé-
kére, hogy távol 
maradjanak a 
kellemetlenkedő 
rovarok (kullancs, 
légy szúnyog). 

MediNatural 100%os Levendula illóolaj
10 ml, 110500 Ft/l 
Izomfájdalmakra, 
emésztésre, has-
fájásra, fejfájásra, 
és köhögésre is 
enyhülést hoz. 

UW Premium Medvebalzsam
225 ml, 15400 Ft/l 
Gyors felszívódású regeneráló balzsam, amely aján-
lott az igénybevett testrészek, izmok nyugtatására, 
lazítására, ápolási céllal. 

SODASAN környezetbarát mosó és 
mosogatószerek, tisztítószerek
1500 ml, 2250 Ft/l-től 
Minősített, ÖKO  
folyékony mosogatószer -  
környezetbarát, növényi 
alapú hatékony 
zsíroldó mosogatószer 
tartósítószer nélkül. 

A Pharma Nord az alapvető tápanyagokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmények 
egyik legnagyobb gyártója Európában. A vál-
lalat olyan étrend-kiegészítőket és az utóbbi 
időben olyan gyógyszereket is fejleszt, gyárt 
és forgalmaz, melyeknél a hangsúly a magas 
szintű biológiai hasznosuláson, a biztonságon 
és a szigorú gyártási dokumentáción alapul.

2000-ben, amikor Magyarországon a Pharma 
Nord irodáját megnyitotta, és megkezdte a 
Dániában gyártott minőségi termékeinek a 
forgalmazását, meglehetősen ismeretlen 
volt a fogyasztók számára az, hogy milyen 
jelentőséggel bír szerveztünk számára a meg-
felelő támogatás  az étrend-kiegészítők által 
bevihető vitaminok, nyomelemek, ásványi 
anyagok, bizonyos gyógynövény kivonatok 
révén.

 A patikai forgalmazás mellett egyre nagyobb 
jelentősége lett a gyógytermékeket, természe-
tes alapú készítményeket kínáló bio-boltok-
nak és ezeket ellátó nagykereskedéseknek.

 A Herbaház az abszolút úttörő kezdeménye-
zések és üzletpolitika megvalósítója volt ez 
idő tájt.  Kezdetektől fogva részt vállaltak a 

Pharma Nord termékeinek népszerűsítésben, 
termékeink forgalmazása kezdeti nehézségei-
nek megoldásában.

Mondhatni az üzleti kapcsolat mellett baráti 
viszonyt sikerült kialakítani és ápolni, mely 
jelenleg is tart a Pharma Nord Kft. és immár a 
Herbaház között.

 A Pharma Nord számára fontos volt, hogy 
olyan együttműködő partnereket találjon, 
akik a marketing eszközeinek használatával 
segíti céljai megvalósítását. Ilyen eszközök 
voltak azok a nyomtatott sajtótermékek, 
amelyekben a készítményekről és azok hatá-
sairól lehetett tájékoztatni a fogyasztókat és 
a szakmát is.

 A Pharma Nord számára fontos célcsoportot 
jelent az egészségére odafigyelő, azzal törődő 
fogyasztó. Sokan vannak, akik a hagyomá-
nyos orvoslás helyett a természetgyógyászat 
segítségét veszik igénybe az egészségük 
megőrzése vagy javítása érdekében. Ebben a 
tevékenységében is támogatta és jelenleg is 
segíti a Pharma Nord-ot a Herbaház.

Az alternatív medicina szakemberei a gyógy-

növényeket inkább preferálják a hagyomá-
nyos gyógyszerekkel szemben, hiszen azok 
mellékhatásai adott esetben felülírhatják 
a pozitív hatásokat. A természetes anyagok 
bevitele a szervezetünkbe jóval kisebb kocká-
zatot jelent számunkra.

Hosszú évek alatt az együttműködés nem csu-
pán a két cégre terjedt ki, hanem a drogériák 
piacára is, ahol a Herbaház fontos beszállító 
partner.

 A jelenlegi pandémiás helyzet minden céget 
óriási kihívások elé állít, ennek továbbra is 
igyekszünk megfelelni és bízunk abban, hogy 
amint az élet visszatér a megfelelő kerékvá-
gásába újra olyan szolgáltatásokat tudunk 
nyújtani az ügyfelelinknek, mint azelőtt. Egy 
dologban biztosak vagyunk, a minőséget nem 
fogjuk feladni és ebben továbbra is fontos 
partnerünk a Herbaház.

 Kívánunk a cégnek további sikereket és bí-
zunk a töretlen együttműködésben a jövőben 
is.

EGYÜTT AZ ÚTON

Porzsolt Péter 
country manager

Dr Sándor Edit 
orvosigazgató

PHARMA NORD ÉS HERBAHÁZ EGYÜTTMUKÖDÉSE

Kozmetikum, higiénia 
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15% 
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1565 Ft
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kedvezmény

1309 Ft

10% 
kedvezmény

2909 Ft

10% 
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sampon 

1095 Ft

balzsam 

899 Ft

10% 
kedvezmény

Sun Moon Evitaminos ligetszépe  
lágyzselatin kapszula
100 db, 19,79 Ft/db 
A ligetszépe olaj és az 
E-vitamin a haj és bőr 
védelméért felelős, a 
ligetszépe olaj támo-
gatja a szív-érrendszer 
normál működését, a 
koleszterinszint egyen-
súlyát. 

VITAKING haj, bőr, köröm vitamin
30 db, 52,17 Ft/db 
Haj, bőr, köröm 
komplex készítmény, 
speciálisan a szép és 
egészséges haj, bőr, 
köröm megtartására 
szolgál. 

Organic Shop sampon és  
hajkondicionáló termékcsalád
280 ml, sampon 3910.71 Ft/l, 
balzsam 3210.71 Ft/l 
Ellenőrzött bio termesztésből származó, értékes 
összetevőivel hatékonyan járul hozzá az egészsége-
sebb kinézetű hajkoronához: selyemfényű, erősítő, 
színvédő, regeneráló, valamint dúsító termékeivel.

BIO ABY Szépség aranyköles  
őrlemény
250 g, 4716 Ft/kg 
Aranykölescsí-
ra őrlemény 
a mindennapi 
szépségért. 
Gluténmentes. 
Ásványi anyagokat 
és vitaminokat 
tartalmaz. 

NATURLAND Kénes krémsampon
125 ml, 10472 Ft/l 
A krémsampon 
rendszeres használata 
elősegítheti a fejbőr 
korpásodásának és 
a haj zsírosodásának 
mérséklődését. 

CANNADERM Capillus sampon  
seborrheás  
fejbőrre
150 ml, 19393,33 Ft/l 
Hatékonyan kezeli az ér-
zékeny, száraz, viszkető 
fejbőrt, és gyógyírt kínál 
a seborrhea, ekcéma, 
vagy pikkelysömör tüne-
teinek enyhítésére. 

Mit fogyasszunk, 
hogy egészséges  
legyen a hajunk?
A haj kinézetünk egyik meghatározó 
tényezője. Fő funkciója, hogy védi a 
fejbőrt a hidegtől, a melegtől és az ult-
raibolya sugárzástól. Továbbá segíti a 
testünket a megfelelő hőháztartás-
ban, véd az esőtől, segít a nedvesség 
megtartásában és a párologtatásban.

A haj életciklusa három szakaszból 
áll: a növekedési, az átmeneti, és a 
nyugalmi fázisból. Ez 3-5 év is lehet, 
ezért ez alatt az idő alatt bármi vál-
tozás ér bennünket, annak nemcsak 
azonnali, hanem hosszútávú követ-
kezménye is van.

Ha normál hajról beszélünk, annak 
nedvességtartalma megfelelő, a fagy-
gyúmirigyek kellő mennyiségű zsírt 
termelnek. A fejbőr nem korpásodik, 
a hajszálak fényesek. A száraz haj 
fénytelen, töredezésre hajlamos, rosz-

szul tartja a nedvességet. A zsíros haj 
a faggyúmirigyek túlműködését jelzi, 
a hajszálak elnehezülnek, és összeta-
padnak. A fejbőr nem szellőzik megfe-
lelően. Nagyon fontos nemcsak a haj 
ápolása, hanem a fejbőr tisztán tartá-
sa, és a hajhagymák védelme is.

Külső és belső módon is szükséges or-
vosolni a bajt:

A hajunkkal jót teszünk, ha több sze-
zámmagot, kókuszt, zöld, leveles 
zöldségeket, teljes kiőrlésű gaboná-
kat, datolyát, mazsolát, friss joghur-
tot, borsót, dióféléket, magvakat, és 
egészséges zsírokat fogyasztunk. 

Csodaszer növényünk az aranyköles 
csírája, fogyasztásával a hajhagymák 
fejlődése azonnal beindul. Ez a nö-
vény azonban nem 
csak hajunk ápo-
lásához ajánlott. 
Olvasson bőveb-
ben az aranyköles 
hatásáról ide kat-
tintva: 

A fűszerek közül is használjunk olya-
nokat, amelyek fokozzák az emész-
tést és tisztítják a test szöveteit. Ilye-
nek a kurkuma, feketebors, koriander 
és a kömény, ezek ízletesek, és az 
emésztésre is jó hatással vannak. 

Az alkohol, a túl sok koffein és a niko-
tin hosszútávon sokat ront a haj álla-
potán!

Ezenkívül rendkívül ajánlatos a 
gyógynövény teák kúraszerű alkal-
mazása a méregtelenítéshez, vagy a 
hajápoláshoz pl. csalán, diólevél, me-
zei zsúrló, zöld tea, nyírfa, bojtorján.

Az Önnek megfelelő gyógynövény kiválasztá-
sához kérje szakértőink segítségét! A teljes vá-
lasztékot tekintse meg a www.herbahaz.hu/
hajapolas oldalon.

Seresné Koroknay Kriszti-
na szakértőnk cikkjeit a 
természetes bőr- és kö-
römápolás témában kö-
vetkező lapszámainkban 
olvashatja.

Seresné Koroknay 
Krisztina 

Szaktanácsadó 
Herbaház Győr
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3395 Ft

10% 
kedvezmény

2179 Ft
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kedvezmény

3139 Ft

15% 
kedvezmény

1395 Ft

10% 
kedvezmény

969 Ft

10% 
kedvezmény

759 Ft

10% 
kedvezmény

2219 Ft

10% 
kedvezmény

2535 Ft

10% 
kedvezmény

3105 Ft

10% 
kedvezmény

950 Ft

10% 
kedvezmény

20% 

kedvezmény

Herbatint tartós hajfestékek
150 ml, 22633,33 Ft/l 
Herbatint tartós, termé szetes, vegán hajfesték ápoló 
és tápláló gyógy növényekkel. Gyönyörű szín, ra gyogó, 
selymes haj! Érzékeny bőrre és hajhullás esetén is 
használható. 100% ősz fe dés, akár 2 alkalomra is 
elég. Nem tartalmaz: ammóniát, parabént, alkoholt, 
hennát. Színek: 4N, 6N, 7N, 5D. 

LongLife Kollagén kapszula
60 db, 36,32 Ft/db 
A kollagén haj- és 
körömerősítő, 
bőrregeneráló 
hatású, javítja a bőr 
struktúráját. 

UW Premium Sarokápoló forte
225 ml, 13951,11 Ft/l 
40% aktív hatóanyag tartalmával intenzíven hidratál-
ja, valamint puhítja az extrém megkeményedett, érdes 
bőrfelületeket. 

NATURLAND Körömecsetelő teafaolajjal
10 ml, 139500 Ft/l 
A köröm- és lábápoló 
ecsetelőben található 
teafaolaj ismert 
antimikrobális és 
gombaölő hatása 
miatt segítheti a kö-
römgomba kezelését 
és megelőzését. 

Biomed Körömvirág Krém DUPLA
2x60 g, 8075 Ft/kg 
Száraz, kipirosodó bőr 
ápolására, illetve túlzott 
napozás, szoláriumozás 
után. Hozzáadott béta-
karotin és E-vitamin. 
Gazdaságos DUPLA 
kiszerelés. 

Biomed Vadgesztenye Krém COOL
60 g, 12650 Ft/kg 
Visszérgyulladás kö-
vetkeztében kialakuló 
kellemetlen bőrtüne-
tek, fáradt és feszülő 
lábak ápolására. 
Kellemesen hűsítő 
mentollal. 

Silanus Kövirózsa krém
60 g, 36983,33 Ft/kg 
Kiváló szeplők, májfoltok kezelésére, rendszeres 
használata elhalványítja a túlzott festékanyag-terme-
lésből adódó szépséghibákat. 

CANNADERM Exema bőrnyugtató krém
50 g, 50700 Ft/kg 
Krém érzékeny, kipi-
rosodó bőr kezelésére 
ekcéma esetén. Meg-
nyugtatja az érzékeny 
bőrt, gyorsan enyhíti a 
viszketést, égő érzést, 
bőrpirosodást. 

REGEMASK ápoló krém
50 ml, 62100 Ft/l 
REGEMASK! - egyedülál-
ló összetétellel az irritált 
bőr ápolására maszk és 
egyéb védőfelszerelések 
használata után. A krém 
hozzájárul a bőr hidratá-
láshoz, tápláláshoz és a 
gyorsabb bőrsejt-regene-
rációhoz. 

Dry Derm hónaljvédő betét
12 db, 79,17 Ft/db 
Nagy nedvszívó képessége révén magába szívja az 
izzadságot, meggátolva ezzel a kellemetlen testsza-
gok kialakulását.  Megakadályozza az izzadás és a 
dezodorok által okozott foltképződéseket. 

Bőr-, haj- és körömápolás



Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A feltűntetett árak tartalmazzák a kedvezményt, melyek más akciókkal nem vonhatók össze és az akció időtartama alatt a készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban 

értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. 

1765 Ft 1018 Ft 1172 Ft 2399 Ft

1795 Ft 666 Ft 820 Ft 2968 Ft

3380 Ft 1511 Ft 4039 Ft 373 Ft

*Érvényes: 2021.04.07. - 2021.06.30.-ig

BENEFITT xilit*
500 g,  
3530 Ft/kg 

BENEFITT chia mag*
500 g,  
2036 Ft/kg 

INTERHERB Napi 1 menta 
extraktum kapszula*
30 db,  
39,08 Ft/db 

BENEFITT Laszkorbinsav*
500 g,  
4797,86 Ft/kg 

NATURMIND natúr útifű  
maghéj*
300 g,  
5983,86 Ft/kg 

UW Classic teafaolajos 
sarokápoló krém*
250 ml,  
2665,48 Ft/l 

MECSEK köszvény elleni 
teakeverék*
20 db, 41,00 Ft/db 

DR.HERZ Mesterbalzsam + 
glükozamin*
250 ml,  
11873,48 Ft/l 

FÖLDBARÁT fo
lyékony mosó
szer mosódió  
kivonattal*
3000 ml,  
1126,77 Ft/l 

BALVITEN gluténmentes  
kenyérmix*
1000 g, 
1511,28 Ft/kg 

ECOVER öko folyé
kony univerzális 
mosószer  
20 mosáshoz*
1000 ml,  
4038,6 Ft/l 

ATAISZ csicseriborsós  
fasírtpor, 
balkán*
200 g,  
1862,80 Ft/kg 

Tartósan alacsony ár 


