
Természetes  

szépség, 

ragyogó bőr

Túrós brownie  

recept a 8. oldalon

A diétád 
támogatói

2022 / 1. szám / május 2. - május 27.

egészségesen 
élni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Gluténmentes  
és vegán termékek 
akcióban!



formába 
lendülni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Tartósan 
alacsony ár!

6637Ft 

5 629 Ft

6987Ft 

5 579 Ft

1036Ft 

932 Ft

15% 
kedvezmény

2857Ft 

2 569 Ft

10% 
kedvezmény

611Ft 

549 Ft

10% 
kedvezmény

911Ft 

819 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

1491Ft 

1 265 Ft

15% 
kedvezmény

559Ft 

499 Ft

10% 
kedvezmény

2 368 Ft

INTERHERB Intenzív Súlykontroll kapszula+tabletta
2x60 db, 46,91 Ft/db 
Kétkomponensű készítmény 
nappali és éjszakai  
fogyasztásra. 
Nappal turbó sebességre 
kapcsoljuk a szénhid-
rátok, zsírok bontását, 
éjszaka  
pedig nem hagyjuk  
lerakódni azok anyag-
csere termékeit, értékes 
rostkomplexszünkkel 
kisöpörjük a fölösleget, 
hogy reggelre vidáman 
ébredj. 

BENEFITT Cukorhelyettesítő 
(eritrit + stevia + szukralóz) 
4x erősségű
500 g, 5138 Ft/kg 
Fogyókúrás, diabetikus étrendet 
követők számára fejlesztett négy-
szeres erősségű cukorhelyettesítő, 0 
kalóriatartalommal. 

LOVE DIET Special  
folyékony édesítőszer

200 ml, 2745 Ft/l 
Természetes íz! Cukor helyett 

sütéshez, főzéshez és italok 
elkészítéséhez ajánlot. Zéro 

kalória 0 cukor. 

BOSZY TEA Étvágy
csökkentő teakeverék
50 g, 18630,90 Ft/kg 
Teakeverék a megfelelő étrend be-
tartása mellett segíti a szervezetet 
a fogyókúrában. Tisztít, méreg-
telenít és a zöld tea összetevő a 
kedélyállapotot is javítja. 

NETAMIN PYRUVAT  
500 mg kapszula
100 db, 55.79 Ft/db
Fogyókúrás étrend kiegészítésére, zsírégető, 
emésztést serkentő folyamatok támogatására. 
Laktózmentes, vegán termék. 

BOSZY Zsírégető 
teakeverék

20 db, 40,95 Ft/db 
Teakeverék a megfelelő étrend 

betartása mellett segíti a 
szervezetet a fogyókúrában. Tisztít, 

méregtelenít és a zöld tea összetevő 
a kedélyállapotot is javítja. 

Oligolife Eritrit  
nyírfacukor
275 g, 4600 Ft/kg 
Az eritrit olyan kalóriamentes, 
természetes alapú 
cukorhelyettesítő, amelyet a 
cukorhoz közeli édesítő értéke 
miatt könnyen építhet a 
mindennapi táplálkozásba. 

ABSOLUTE LIVE Italok
1000 ml, 499 Ft/l 

Energiamentes Fat Burner italok: ananász vagy grapefruit-
kókusz ízű szénsavmentes forrásvíz alapú, üdítőital, 

garcinia cambogia-kivonattal, L-karnitinnel, hozzáadott 
C-vitaminnal, édesítőszerekkel, krómmal, Energiamentes 

Collagen ital: exotic ízű (ananász, grapefruit, pomelo), 
szénsavmentes forrásvíz alapú üdítőital, kollagénnel, 

hozzáadott C-vitaminnal, édesítőszerekkel 

GREENSLIM Zöld tea 
580mg kapszula
90 db, 26,31 Ft/db
Őrölt zöld tea levelet 
tartalmazó étrend kiegészítő 
kapszula. 
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A sikeres diéta titkai



ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

7 990 Ft

6 990 Ft

5486Ft 

4 663 Ft

15% 
kedvezmény

4879Ft 

4 145 Ft

15% 
kedvezmény

4658Ft 

3 948 Ft

15% 
kedvezmény

20039Ft 

18 035 Ft

10% 
kedvezmény

1 998 Ft

1 118 Ft

Az áprilisi akció 
meghosszabbítása.

PANDA NUTRITION Pyruvat  
+CLA Slimfit kapszula

100 db, 79,9 Ft/db 

PANDA NUTRITION 
LGlutamin CitromLime ízű
500 g, 13980 Ft/kg
Az l-glutamin egy aminosav, melyre 
a szervezetnek fokozott stressz 
állapot során megnő az igénye. 
Hasznos kiegészítés fogyókúra során, 
vércukorszint emelés nélkül nyújt 
energiát, segíti a zsírból való fogyást. 
Nőknél az ajánlott napi bevitel 5-10g, 
férfiaknál 10-15g, több részletbe 
elosztva a nap folyamán. 

NOTTEVIT Skinny Sleep Collagen  
Night Burner eper ízű italpor
10 db, 466,29 Ft/db 
Zsírégető hatású éjszakai testsúlykontroll ital tengeri 
kollagénnel. Koffeinmentes zöld teát is tartalmaz, így 
hozzájárul az alvás közbeni fokozott zsírégetéshez és a 
testzsír csökkentéséhez. 

EXILIS Classic fogyasztó kapszula
60 db, 69,08 Ft/db 
Az állandó fogyókúra, koplalás és sanyargatás teljes 
mértékben kimeríti a testet és a lelket. Felejtsd el a 
drasztikus megoldásokat, válaszd az egyszerű, gyors 
és mégis egészséges utat álmaid alakjának eléréséhez! 
Végre könnyen megszabadulhatsz, akár heti 1-2 
kilótól is az Exilis segítségével, de a visszajelzéseink 
alapján egy kúra alatt akár több 10 kg leadásában is 
segíthet! 

NETAMIN HERBAL  
Zsírégető tabletta

30 db, 131,61 Ft/db 
Termogenikus zsírégető formula, mely 

MÁR BIZONYÍTOTT!  
10 éve a piacon! Keserű narancs, 

guarana, ginzeng + króm a 
testsúlycsökkentő törekvések 

támogatására. 6 hétre elegendő adag 
egy dobozban. 

NATURCOMFORT  
Bomba Forma 
kapszula
60 db, 300,58 Ft/db 
„Életmód kapszula” 
méregtelenítő, vitalizáló, 
testsúlyszabályozó 
hatással! Természetes 
összetevők 
kombinációjával 
TÖKÉLETES FORMÁBA 
HOZ! 

NATURA Magok csíráztatásra: 
Karalábé vagy Sango retek

200 g, 9990 Ft/kg 
Csíráztatás: 12 óra áztatás után. Hőmérséklet 

21 C. Öblítés naponta kétszer. Csírázási idő: 4-5 
nap Fontos, hogy a magvak ne álljanak vízben.

NATURA Chia mag pehely
200 g, 5590 Ft/kg 
A chia mag gazdag omega-3 zsírsavakban, 
vitaminokban és ásványi anyagokban. Magas 
rosttartalma miatt hatékonyan alkalmazható 
diéta során, növeli a teltségérzetet, stabilizál-
ja a vércukorszintet. Napi egy-két evőkanál 
chia mag pehely jelentősen hozzájárul az 
omega-3 szükséglet kielégítéséhez.

Napi fogyasztható mennyiség felnőtteknek: 
max. 15 g. A napi ajánlott mennyiséget ne 
lépje túl!

Süle Alexandra 
dietetikus

HerbaházHerbaház
TippTipp
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Fogyókúrádhoz ajánljuk



gluténmentesen étkezni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

ÚJ

1879Ft 

1 499 Ft

20% 
kedvezmény

856Ft 

769 Ft

10% 
kedvezmény

1050Ft 

945 Ft

10% 
kedvezmény

684Ft 

609 Ft
923Ft 

829 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

1951Ft 

1 755 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

872Ft 

739 Ft

4348Ft 

3 912 Ft

10% 
kedvezmény

940 Ft

15% 
kedvezmény

239Ft-tól 

209Ft 
-tól

BENEFITT Gluténmentes 
kenyér lisztkeverék,  
fehér házikenyérhez
1000 g, 1499 Ft/kg 
Gluténmentes kenyérliszt valódi 
fehérkenyér ízvilággal, egyszerű, 
otthoni kenyérsütéshez. Tápláló és 
jóízű összetevőit speciális étrendet 
követők igényeihez válogattuk. 

LOVE DIET  
gluténmentes 
panírmorzsa
250 g, 3076 Ft/kg 
Felhasználása megegyezik  
a normál panírmorzsáéval. 

LOVE DIET gluténmentes 
Fehér kenyér, vagy Fehér 
kenyér napraforgómaggal
300 g, 3150 Ft/kg 
Vegán, laktózmentes, gluténmentes  
alacsony szénhidrát tartalom, magas 
rost tartalom. 

IT’S US MARIA’S Gluténmentes Falafel mix, 
natúr vagy fűszeres
175 g, 3480 Ft/kg 
Könnyen és gyorsan, sütőben 
is elkészíthető ropogós falafel 
golyók hagyományos és enyhén 
csípős fűszerezéssel. Vegánok nagy 
kedvence, akár tortillába , vagy 
szószos öntettel, mártogatóssal 
tálalva. 

IT’S US KITTI’S Vöröslencse vagy 
Csicseriborsó száraztészta, többféle
200 g, 4145 Ft/kg 

250 g, 3316 Ft/kg 
It’s us Kitti csicseriborsó, 
vöröslencse és zöldborsó 
glutén és tojásmentes 
száraztészta , élelmirost és 
fehérje forrás, nagyon jó főzési 
tulajdonságokkal. 

IT’S US MIKLOS’ Universal Mix Plus gluténmentes 
lisztkeverék
1000 g, 1755 Ft/kg 
Miklós Univerzális lisztkeverék 
prebiotikus cikóriainulinnal, glu-
tén- és búzamentes lisztkeverék, 
a normál búza finomliszthez 
hasonlóan széleskörűen felhasz-
nálható, nem csak kenyerek, 
pékáruk sütéséhez, hanem pogá-
csák, palacsinta, sütemények és 
torták készítéséhez is, gyakor-
latilag bármilyen hagyományos 
receptben helyettesíthetjük vele 
a búzalisztet. 

FIT REGGELI Rizskásák,  
gluténmentes 
többféle
60 g, 3483,33 Ft/kg-tól 
Gluténmentes rizskásák. 
1,5 dl forró víz hozzá-
adásával néhány perc 
várakozás után ízletes 
egytálétel készíthető. 

The Bridge Bio Rizsital vagy Bio Barna 
Rizsital, gluténmentes
1000 ml, 739 Ft/l 
100%-ban bio, vegán 
natúr rizs és barna rizsital. 
Hozzáadott cukor-, szója-, 
GMO, glutén-, és természe-
tesen laktózmentes. 

SOUPER Japán gomba
leves, gluténmentes
35 g, 111785,4 Ft/kg 
Új, adalékmentes, 6-féle ízű 
SOUPER Instant Levescsalád 
azonos ízesítésű, gluténmen-
tes tésztával és funkcionális 
olajmix hozzáadásával! 
Japán Gombaleves Shiitake 
gombával! FINOM, GYORS és 
EGÉSZSÉGES! 

WISE PASTA Cirok 
spagetti vagy 
Hajdina fusilli, 
vegán, gluténmentes
200 g, 4700 Ft/kg 
Magas minőségű, finom 
tészták garantáltan 
gluténmentes és vegán 
alapanyagokból, 
adalékanyagok nélkül.
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Gluténmentes alapanyagok



MENTES 
jelölések GLUTÉNMENTES HOZZÁADOTT  

CUKORTÓL 
MENTES

VEGETÁRIÁNUS LAKTÓZMENTES CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT

TARTALMÚ

BIO VEGÁN

finomakat 
enni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

ÚJ

ÚJ

ÚJ

25% 
kedvezmény20% 

kedvezmény

15% 
kedvezmény

1180Ft 

999 Ft

15% 
kedvezmény

693Ft 

619 Ft

10% 
kedvezmény

133Ft 

119 Ft

10% 
kedvezmény

1029Ft 

769 Ft 
mogyoróital, kókusz-mandulaital

1156Ft 

919 Ft 
mandula, kókusz, zab és szója

766 Ft

2 573 Ft

5462Ft 

4 639 Ft
5167Ft 

4 529 Ft

10% 
kedvezmény

569Ft 
-tól

VEGETELLA Napraforgómag krém,  
kakaós vagy kókuszos, vegán,  
gluténmentes
160 g, 6243,75 Ft/kg 
Gluténmentes,vegán 
napraforgómagból készült 
édes krém.Kakaós vagy kó-
kuszos.Hozzáadott cukor 
nélkül,tartósítószermentes 

SOLIGRANO Vegán Tönköly rizottó 
paradicsommal, hagymával és oregánóval, 
vagy Rizottó piros paprikával, sárgarépával 
és curryvel
90 g, 6877,78 Ft/kg 

100 g, 6190 Ft/kg 
Vegán rizottó 
tönkölyből vagy rizsből.
Szójamentes,tartósítószer 
és adalékanyag nélkül. 
Gyorsan elkészíthető. 

CERBONA Vegán CéklaRebarbara vagy 
SárgarépaSütőtök ízű müzliszelet
25 g, 4760 Ft/kg 
Vegán, zöldséges müzliszeleteink csökkentett cukorral 
és teljes értékű gabonával készülnek. Zöldséges 
szeleteink élelmi rostban gazdagok, így könnyen beil-
leszthetők az egészséges táplálkozásba. Kóstold meg 
te is ezt az igazi vegán újdonságot répás-sütőtökös és 
céklás ízben! 

ALPRO Növényi italok, 
vagy Barista italok

1000 ml, 919 Ft/l,  

1000 ml, 769 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú 100%-

ban növényi alapú italok 
hozzáadott kalciummal, B2-, 

B12-, E-, D2-, vitaminokkal. 
Természetesen laktózmentes. 

FERSAN Balzsamecet 6% 
vagy Rosé Balzsamecet 5%
250 ml, 3064 Ft/l 

VEGA MEAL Vegaföl 20%,  
Vegakrém (natúr vagy füstölt),  
Vegamozza (natúr vagy füstölt), szeletelt
200 g, 3105 Ft/kg, 100 g, 5690 Ft/kg

LOVE DIET Kókuszolaj,  
vödrös 1000 ml,  
2573 Ft/l 

VITAKING Protein 100%  
Vegan powder

400 g, 11597,5 Ft/kg 
A Vitaking Vegán Protein egy 

különleges, növényi fehérje komplex 
(borsó és rizs) gojibogyó- és 

acaibogyó-porral, quinoa liszttel és 
édesítőszerekkel. 

CEFAVIT B12 Vegán rágótabletta
60 db, 75,48 Ft/db 
Magas hasznosulású vegán B12-vitamin  
aktív metilkobalaminnal. Bizonyítottan 
hozzájárul a fáradtság és kimerültség 
csökkentéséhez. Málna ízesítéssel. 
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Vegán ajánlataink



Tartósan 
alacsony ár!

mozgásban 
maradni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Nem csak uzsira vagy tízóraira jó,  

de torta dekorként is felhasználható. 

Süteményekbe, vagy épp egy forró 

palacsintába tekerve is kitűnően 

megállja a helyét.

ÚJ

6593Ft 

5 265 Ft

20% 
kedvezmény

1082Ft 

865 Ft

20% 
kedvezmény

2124Ft 

1 909 Ft

10% 
kedvezmény

1 400 Ft

2 219 Ft

3313Ft 

2 979 Ft

10% 
kedvezmény

1136Ft 

795 Ft

30% 
kedvezmény

123Ft-tól 

109 Ft
10% 

kedvezmény

Az áprilisi akció 
meghosszabbítása.

STRONG Porc+Csont+Izom Glükózamin
szulfát, CVitamin, MSM, Koenzim Q10 
összetételű étrendkiegészítő kapszula
60 db, 87,75 Ft/db 
A termék egyedi 
összetétele segíthet az 
ízületi megbetegedésben 
szenvedőknek. Alkalmazása 
javasolt azoknak, akik az 
ízületek és a porcok 
mellett, támogatni 
kívánják a csontok és az 
izmok működését. 

DRY DERM Hónaljvédő betét
12 db, 72,08 Ft/db 
A DRY DERM Hónaljvédő betét nagy nedvszívó 
képessége révén magába szívja az izzadságot, 
meggátolva ezzel a kellemetlen testszagok 
kialakulását. Megakadályozza az izzadás és a 
dezodorok által okozott foltképződéseket. 

AROMAX Szúnyog és 
kullancsriasztó aeroszol
100 ml, 19090 Ft/l 
Természetes eredetű hatóanyagot 
tartalmazó rovarriasztó szer. 
Hét órás védelem, legmagasabb 
koncentrátum (30%). 

SERUM+ Gyógynövényes krémek, 
Regeneráló, Izomlazító vagy Sport
100 ml, 14000 Ft/l 

ALLIX FORTE kapszula
60 db, 36,98 Ft/db

Alkalmazása javasolt pollenes és más allergiák 
esetében a légutak egészségének megőrzésére, 

az ellenálló képesség megőrzéséhez, 
szénanátha, orrfolyás tüneteknél. 

ENVIRA Univerzál  
rovarirtó permet, pumpás
500 ml, 5958 Ft/l 
BIOCID termék,rovarok irtására 
használható fel. Csípőszúnyogok 
(3600 faj),márványpoloska, 
hangya, német csótány, amerikai 
csótány fajok ellen. 

SÁBA Napozás utáni gél
100 ml, 7950 Ft/l 
Ápol, nyugtat, hűsít és 
hidratál. Aloe Vera 
kivonat, körömvirág 
kivonat, citromolaj, 
levendulaolaj. 
Mentes: színezék, 
parfüm és 
tartósítószer. 

CORNEXI Zabrudi
30 g, 3633,33 Ft/kg 

A Cornexi zabrudi, lágy és krémes, 
hűtést nem igényel, így bárhová 

magunkkal vihetjük: sportoláshoz, 
iskolába, munkába. A zabrudi  

eper, sárgabarack, málna, 
csokoládés, sóskaramellás 
ízek mellett már kapható a 

nyári citrom-lime és trópusi 
változatai is. 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat  
előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat  
előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Tanács Attila 
fejlesztőséf
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Irány a természet!



örömet  
okozni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

2466Ft 

2 219 Ft

10% 
kedvezmény

5571Ft 

5 014 Ft

10% 
kedvezmény

348Ft 

305 Ft

10% 
kedvezmény

2578Ft 

2 059 Ft

20% 
kedvezmény

638Ft 

509 Ft

20% 
kedvezmény

514Ft 

459 Ft

10% 
kedvezmény

BÁLINT CSEMEGÉK  
Alma szirupok, többféle
500 ml, 4437,86 Ft/l 
Több mint szörp! 
Desszertöntet, teaízesítő, 
koktélalapanyag. Hozzáadott 
cukor és tartósítószer nélkül, csak 
a gyümölcsök és fűszerek tiszta íze 
egy üvegbe zárva - a család minden 
tagjának. Már 9 ízben! 

I HEELP HAPPY BABY 
Babapúderkamilla illatú 
textilöblítő koncentrátum
1000 ml, 5013,57 Ft/l 
Növényi eredetű öblítő koncentrátum, 
mely a bőrrel kíméletes módon 
varázsolja illatossá és lágy tapintásúvá 
a textíliákat! Minden vásárlással a 
flakonon megjelölt összeggel segíTEsz a 
rászorulóknak! 

CSINTA Csakgyümölcs snack
12 g, 25416,67 Ft/kg, 10 g, 30500 Ft/kg 
Csak gyümölcs és semmi más! Ideális nassolnivaló, 
tízórai vagy uzsonna.

SÁBA Baba fürdető és sampon
400 ml, 5147,5 Ft/l 

Bababőrbarát, már újszülött kortól. 
E-vitamin, B5-provitamin, jojobaolaj, 

édesgyökér, allantoin. Mentes: SLS, 
színezék, parfüm és tartósítószer. Vegán. 

HOHESC 100%  
gyümölcslevek
1000 ml, 509 Ft/l 
Narancs 100%, PLUS Vas 
alma-gránátalma-málna 
100%, PLUS Cink alma-
guava-fekete répa-pink 
grapefruit 100% 

FINI ZÉRÓ gumicukrok
75 g, 6120 Ft/kg 
Gumicukor édes vegyes gyümölcsös. 
GLUTÉNMENTES tanusítvánnyal. 
Arizóna: Savanyú piros gyümölcsös, 
Hawaii: Édes vegyes gyümölcsös, 
Teide: Édes piros gyümölcsös. 

A legkisebbek örömére



Hozzávalók egy 21x21 cm-es sütőformához:
•  4 tojás
•  1 nagy csipet só
•  30 g 1:4 édesítőszer
•  100 g kókuszolaj
•  100 g 70%-os étcsoki
•  50 g cukormentes tejcsoki
•  1 teáskanál vaníliaaroma vagy -kivonat
•  100 g Benefitt szénhidrátcsökkentett, 
gluténmentes brownie lisztkeverék

Elkészítés:
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgájához adjuk az édesítőszert és 3-5 perc alatt habosra, világosra 
verjük. Hozzáadjuk a kókuszolajat és a felolvasztott csokikat, valamint a vaníliát. Alaposan elkever-
jük. A lisztkeverékhez adjuk a szódabikarbónát és a kávéport, majd a tojásos keverékbe dolgozzuk.  
A tojásfehérjékből egy csipet sóval kemény habot verünk, majd beleforgatjuk a masszába.  
Sütőpapírral bélelt, szögletes sütőformába simítjuk.
A túrót botmixerrel alaposan áttörjük, belekeverjük az édesítőszert, tojást, vaníliát és citromot. 
Rákenjük a brownies rétegre, és az egészet 150 °C-ra előmelegített, légkeveréses sütőben kb. 25-30 
perc alatt készre sütjük. Ha krémesebben szeretjük, akkor már a 25 perc körül kivehetjük a sütőből.

Tipp: A túrós részt idénygyümölcsökkel is feldobhatod!

•  1,5 g szódabikarbóna
•  1/2 teáskanál instant kávépor
•  250 g túró, alaposan áttörve
•  10 g 1:4 édesítőszer
•  1 tojás
•  1 teáskanál vaníliaaroma vagy -kivonat
•  1/2 bio citrom reszelt héja

Ha gluténmentesen és  

szénhidrátcsökkentetten 
is a megszokott ízekre vágysz!

Túrós brownie 
diétásan

Hazai fejlesztés | Korszerű összetételek | Standardizált hatóanyag-tartalom
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Articsókától a Zöldbúzafűig
a természet legjavát

zártuk kapszulába
kapszu

la

napi

1

20% 
kedvezmény

   1345 Ft 

1 075 Ft
500 g • 2150 Ft/kg



lendületben 
maradni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Tartósan 
alacsony ár!

Tartósan 
alacsony ár!

Tartósan 
alacsony ár!

ÚJ

2133Ft 

1 809 Ft

15% 
kedvezmény

5704Ft 

5 129 Ft

10% 
kedvezmény

3414Ft 

3 069 Ft

10% 
kedvezmény

5 569 Ft

1 725 Ft2 635 Ft
6 893 Ft

4197Ft 

3 776 Ft

10% 
kedvezmény

INTERHERB Szerves Cink  
25 mg + Réz tabletta
60 db, 30,15 Ft/db 
A cinknek szerepe van az 
élettani folyamatok jelentős 
részében, a réznek szerepe van 
a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmében, 
az immunrendszer és 
az idegrendszer normál 
működésében. 

GARUDA AYURVEDA Immun Guard 
vegetáriánus kapszula
60 db, 85,48 Ft/db 
Garuda Ayurveda Immun 
Guard – 5 gyógynövényből 
(Tulsi, Kurkuma, Ashwagandha, 
Amla, Fokhagyma) összeál-
lított komplex immunerősítő 
készítmény. 

DR.STEINBERGER bio  
Fekete Berkenylé / Arónia
750 ml, 4092 Ft/l 
A fekete gyümölcsű berkenye 
(arónia) kiemelkedően magas 
antioxidáns tartalommal 
rendelkezik. B1-, B2-, B6-, B9-, 
B12-, C-, H-, vízben oldódó és A-, 
E-, K-, zsírban oldódó vitaminokat 
tartalmaz. Ezenkívül magas a ritka P 
vitamin tartalma is.  A gyümölcsöket 
csak egyszer préselik, így valóban 
tiszta direktlé kerül az üvegekbe. 

AIR MEDICAL Multivitamin  
Complex kapszula

60 db, 92,82 Ft/db 
Összetevői révén hozzájárulhat a tüdő normál működé-

séhez, a tüdő oxigén felvevő képességéhez így hozzájá-
rulva a szervezet kiegyensúlyozott oxigén ellátásához. A 

készítményben található Cordyceps kivonat erősítheti az 
immunrendszert, a rutin, flavonoid tartalmának köszön-

hetően az érfalat, az eukaliptusz és a borsmenta pedig 
hurutoldó, fertőtlenítő hatása révén segíti a szervezetet.

BIOMENÜ bio Búzafű por
125 g, 13801,54 Ft/kg 

BIOMENÜ bio Spirulina 
tabletta
125 g, 21081,77 Ft/kg HIGHER NATURE Immune  

+ CVitamin cinkkel
90 db, 76,59 Ft/db 

Vegán kapszula fekete ribizli, 
fekete áfonya és fekete bodza 

kivonattal. A C-vitamin és a Cink 
hozzájárul az  immunrendszer 

normál működéséhez.

VITAMIN D3 2000 NE
30 db, 125,88 Ft/db 
Innovatív, szájban oldódó lapka vitamin, kellemes na-
rancs ízzel. Ggyorsan elolvad a nyelven, bárhol, bármikor 
bevehető víz nélkül. Extra szűz olívaolaj tartalma bizto-
sítja a hatóanyag kiváló hasznosulását.
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Őrizd meg egészséged!



Tartósan 
alacsony ár!

ÚJ

2321Ft 

2 085 Ft

10% 
kedvezmény

1 640 Ft

5 783 Ft

3147Ft 

2 832 Ft

5176Ft 

4 395 Ft

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

BIOEXTRA Crataegus cseppek
50 ml, 41700 Ft/l 
A galagonya hatóanyagai segítik a szív és 
a keringési rendszert, rugalmasan tartják 
az ereket, javítják a vérkeringést. 

JUTAVIT Jód FORTE 200
100 db, 16,4 Ft/db 

A jód hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához. Részt vesz a normál energiatermelő 

anyagcsere-folyamatokban. Hozzájárul az idegrendszer, a 
pajzsmirigyhormonok termeléséhez és a pajzsmirigy normál 

működéséhez, a bőr normál állapotának megőrzéséhez.

MAXIMUS  Férfierő
90 db, 64,26 Ft/db 
Hatóanyagai (Panax ginseng, Panax quinquefolium, 
Ginkgo biloba és L-arginin, kiegészítve 13 
létfontosságú vitaminnal és ásványi anyaggal) 
támogatják a keringési rendszer működését, az 
erőnlét fenntartását. A B-vitaminok részt vesznek a 
szervezet energiatermelő folyamataiban.

GERE VILLÁNYI  
Szőlőmag olaj 100%

250 ml, 11327,59 Ft/l 
Hideg sajtolással nyert 100%-ban termé-

szetes antioxidáns, mely E-vitaminban 
gazdag és koleszterinmentes. Hatóanyag-

tartalma révén csökkentheti az  érrend-
szeri megbetegedések kockázatát. 

NOTTEVIT Happy Sleep  
étrendkiegészítő kapszula
30 db, 146,5 Ft/db 
Az esti stresszoldó, pihentető alvást támogató növényi 
kivonatok mellett aktív B6-vitamint és magnéziumot is 
tartalmaz az idegrendszer normál működéséért, valamint 
perzsa sáfrányt a pozitív hangulat és a lelki egyensúly 
fenntartásáért. 

Legyen jobb  
a kedvünk!
Felkelés, munka, hajtás, feladatok, kifulladásig. 
A kimerültség és az örök készenléti állapot rossz 
hatással van a teljesítményünkre és a jókedvünkre is. 
Alulmotiváltság, szétszórtság, a pozitív gondolatok 
hiánya jellemzi a hétköznapokat. Mi lenne, ha 
megpróbálnánk egy kicsit másképp élni? Például 
rendbe tehetnénk az alvásunkat! A minőségi alvás 
hiánya ugyanis szintén rossz hangulatot és érzelmi 
kimerültséget okozhat. A NOTTEVIT Happy Sleep egy 
innovatív, kettős hatású termék, mely a kevés vagy 
rossz minőségű alvásra és a lehangolt lelkiállapotra, 
mentális kimerültségre egyszerre kínál hatékony 
támogatást. A pihentető alvást segítő növényi kivonatok 
mellett sáfrány (Crocus sativus) kivonatot is tartalmaz, 
amely kíméletesen és természetesen fokozza az agyban 
felszabaduló szerotonin mennyiségét és így hozzájárul 
a pozitív hangulat és a lelki egyensúly fenntartásához. 
Ellenőrzött hatóanyag-tartalmú, vegán termék, 
melyet kúraszerűen, 8-10 hetes ciklusokban érdemes 
alkalmazni.
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Természetesen az egészségért



3226Ft 

2 521 Ft

20% 
kedvezmény

2628Ft 

2 233 Ft

15% 
kedvezmény

15263Ft 

13 737 Ft

10% 
kedvezmény

6202Ft 

5 259 Ft

15% 
kedvezmény

10829Ft 

9 189 Ft

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

2813Ft 

2 479 Ft 10% 
kedvezmény

3313Ft-tól

2 979Ft 
-tól

CALCIDIN Kalcium 600mg  
+ D3Vitamin + K2Vitamin
56 db, 45,01 Ft/db 
CalciDin 600mg kalciummal, D- és 
K-vitaminnal az egészséges csontokért!  
A kalcium szükséges a normál 
csontozat és fogazat fenntartásához.  
Adagolási javaslat: felnőtteknek 
naponta 2 filmtabletta. 

BIOHEAL Magnézium  
+ B6 Vitamin tabletta
70 db, 31,9 Ft/db 
Szerves magnéziumot tartalmaz, amely bizo-
nyítottan jobban hasznosul szervetlen párjánál. 
Magas hatóanyag tartalmával és nyújtott felszí-
vódásával hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

HEMPLEY CBD olaj 10%
10 ml, 1373656,1 Ft/l 
Kozmetikumként – 
ARCON: csökkentheti 
a bőr öregedését, 
gyulladását, TESTEN: 
segítheti az izmok 
regenerálódását, 
csökkentheti az ízületi 
fájdalmat, gyulladást, 
pikkelysömör kezelés 
hatékony kiegészítője 
lehet. 

BUTTERINE Trio Max kapszula
30 db, 175,3 Ft/db 
A vajsav a vastagbél elsődleges energiaforrása. 

JOYHYST kapszula
90 db, 102,1 Ft/db 
Aktiválja emésztőenzimeit! 

BARNYS ULTRAC Imuno Complex 
kapszula, BARNYS Aloe Vera FORTE, 
BARNYS CRANPAC
30 db, 99.3 Ft/db, 2x500 ml, 6609 Ft/l,

500ml, 9118 Ft/l

DIABEST Komplex filmtabletta
30 db, 82,63 Ft/db 
Diabest® 14 aktív összetevőt tartalmazó komplex 
készítmény a természet erejével a vércukorszint 
egyensúlyáért. Egyedülálló összetétel gurmarral, 
ginzenggel, cinkkel, krómmal és 8 vitaminnal.

A TERMÉSZET EREJÉVEL  
A VÉRCUKORSZINT EGYENSÚLYÁÉRT

Napjainkban egyre több embert érint az 
inzulinrezisztencia és a cukorbetegég. Mi segíthet az 
állapotukon?

A „CUKORGYILKOS” GURMAR ÉS A GINZENG

Az indiai gurmar („cukorgyilkos”) csökkenti a 
vércukorszintet és az inzulinrezisztencia mértékét, 
néhány vizsgálat szerint segít a fogyásban is.

A ginzeng ára egyes korokban az aranyéval vetekedett. 
Vércukorszint csökkentő hatása ismert.

KRÓM ÉS CINK

A króm és cink részt vesznek a szénhidrát-
anyagcserében. A króm elősegíti a vérben lévő cukor 
sejtekbe történő bejutását.

ZSIBBAD A KEZE, LÁBA?

A B1-, B2-, B6- és B12-vitaminok késleltethetik/
gátolhatják az olyan mellékhatások fellépését, mint pl. 
a kezek-lábak zsibbadása, védelmet nyújtva az erek és 
idegek számára. 

ANTIOXIDÁNSOK HARCA

Az antioxidánsok, mint pl. a C-vitamin, E-vitamin, 
szelén hatása védelmet nyújt a szervezet számára – 
gátolva vagy késleltetve a szövődmények kialakulását.
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Célzott támogatás



Tartósan 
alacsony ár!

2489Ft 

2 239 Ft

10% 
kedvezmény

11841Ft 

8 285 Ft

30% 
kedvezmény

2534Ft 

2 025 Ft

20% 
kedvezmény

267 Ft8303Ft 

7 045 Ft

15% 
kedvezmény

Az áprilisi akció 
meghosszabbítása.

BIOEXTRA Argania Oil 
bőrápoló olaj + Q10
20 ml, 111950 Ft/l 
Az argánolaj különösen alkalmas 
az arc és a szem körüli érzékeny 
bőr, valamint az egész test és a haj 
ápolására. 

Naturcomfort Feszes Bőr  
50 FELETT Nappali krém

50 ml, 165700 Ft/l 
Bőrfeszesítő, ránctalanító, bőrtápláló 

hatás az 50 felett is feszes bőrért! 

SILANUS Kövirózsa krém
60 g, 33750 Ft/kg 
Kiváló szeplők, májfoltok kezelésére, rendszeres használata elhalványítja a túlzott festék-
anyag-termelésből adódó szépséghibákat. Mivel a krém csak természetes fehérítőt tartalmaz, 
így használata semmiféle káros mellékhatással nem jár. A krém hidratáló hatású, minden 
bőrtípusra ajánlott, kiváló bőrregeneráló készítmény. 

Smink eltávolító törlőkendő
20 db, 13,35 Ft/db 

COLAFIT  
Tiszta kristályos kollagén Cvitaminnal
60+60db, 58,71 Ft/db 
Egyedülálló, folyadék nélkül alkalmazható tiszta kollagén 
kocka, eper ízű C-vitaminnal az ízületek, az ínszalagok és a 
bőr egészségének megőrzésére. 

A kollagén teljesen 
tiszta formája  
– többé nem kell hozzá folyadék!

A kollagén az egyik legismertebb fehérje, a köztudatban 
a „test ragasztójaként” is ismerik. Nagyon fontos 
szerepet játszik a bőr, a csontok, az ízületek, az izmok, a 
kötőszövetek, sőt, még a fogak összetételében is.

A kollagént táplálkozással is pótolhatjuk, ám ez 
manapság körülményes, hiszen érdemben a porcokban, 
ínas húsokban található meg – melyet ma már ritkán 
eszünk. Mivel természetes pótlása nehézkes, érdemes 
lehet a kollagént táplálékkiegészítő formájában pótolni. 
Hatásának kifejtéséhez rendszeres szedésre van szükség 
– hiszen testünk számos részének van rá szüksége, ezért 
javasolt legalább 2-3 hónapig alkalmazni, akár évente 
több alkalommal is.

A tiszta kollagén olyan, mint egy „szivacs”

Ha kollagént szedünk, legtöbbször folyadékban oldható 
étrend-kiegészítőkkel találkozhatunk. Az ún. „hidrolizált 
kollagének” hatásosak lehetnek, fogyasztásuk azonban 
körülményes lehet egyeseknek és szinte minden esetben 
más adalékanyagokat is tartalmaznak, amire nincs 
mindenkinek igénye. Ha valaki csak kollagént szeretne 
fogyasztani, elérhető már tiszta, fagyasztva szárított 
(liofilizált) kollagén is, melynek „szivacsos” formája van. 
Teljesen íztelen és tisztaságából adódóan biztonsággal 
alkalmazható. Alkalmazása egyszerű, hiszen nem kell 
hozzá folyadék! Az ilyen formájú kollagén gluténmentes, 
laktózmentes, valamint várandósság és szoptatás alatt 
is fogyasztható, és cukorbetegek is szedhetik.
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Egészségtől sugárzó szép bőr



4451Ft 

3 779 Ft

15% 
kedvezmény

4879Ft 

4 145 Ft

15% 
kedvezmény

3428Ft 

3 069 Ft

10% 
kedvezmény

5279Ft 

4 219 Ft

20% 
kedvezmény

10342Ft 

8 259 Ft

20% 
kedvezmény

Smink eltávolító törlőkendő
20 db, 13,35 Ft/db 

INTERHERB 
KollagénHyaluronsav 

INTENSE tabletta
30 db, 125,97 Ft/db 

Nagydózisú és kiváló biohasznosulású 
hidrolizált kollagén peptidet és 

hialuronsavat, valamint a bőr 
egészségében szerepet játszó 

vitaminokat (A- és C-vitamin, Biotin) 
tartalmazó komplex készítmény.

Az A-vitamin hozzájárul a bőr és a 
nyálkahártyák normál állapotának 

megőrzéséhez, míg a C-vitamin 
támogatja a megfelelő kollagén 
képződést. A biotin hozzájárul a 

bőr és a haj megfelelő állapotának, 
így épségének és szépségének 

fenntartásához.

EXILIS Hajkapszula
60 db, 69,08 Ft/db 
Elősegíti a haj növekedését, 
csökkenti a kopaszodás és a 
haj ritkulásának látható jeleit. 
Hormonális problémák okozta 
hajhullás esetén is hatékonyan 
szüntetheti meg a problémát. 

DR.CHEN Szűztea Forte 
kapszula
80 db, 38,63 Ft/db 
Az egészséges haj, bőr, köröm 
védelmére. 

SUN MOON Plus Kollagén Tabletta
30 db, 140,63 Ft/db 
A haj, a bőr szépségét, az ízületek rugalmasságát 
elősegíthetjük napi 1 kollagén tablettával. 
Kiszerelés : 30 db./1 havi adag 

BLNCE Beauty Shake
600 g, 13765 Ft/kg 
Hozzájárul az immunrendszer műkö-
déséhez, a bőr saját KOLLAGÉNTER-
MELÉSÉHEZ cinkkel, C-vitaminnal, 
probiotikus kultúrával és VEGÁN 
HIALURONSAVVAL. 
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A belülről fakadó ragyogásért



4286Ft 

3 425 Ft

20% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

2594Ft-tól 

2 325Ft 
-tól

Silver Age testápoló
300 ml, 11416,67 Ft/l 
A termék shea vajat tartalmaz, ezért 
erősen hidratál. Plancton és koffein 
tartalma biztosítja a bőr feszesen 
tartását. Carbamid, orchideakivonat, 
hyaluronsav és allantoin tartalma 
késlelteti a bőr öregedését. Az 
olívaolaj pótolja a bőr zsírveszteségét, 
véd a kiszáradástól. 
A testápoló diólevél kivonatot 
tartalmaz, amely segít a nyári 
barnaság megőrzésében. 

INDIA Kendermagolajos hajés testápoló termékek
7750 Ft/l-től 
Legyen mindig hidratált bõre, erõs, ragyogó haja! Ápolja magát ken-
dermagolajjal készült termékekkel: Testápoló balzsam, hajsampon, 
hajmaszk vagy folyékony szappan. A felhasznált olaj ÖKO gazdálko-
dásból származik. 

Kendermagolaj 
külsőleg és belsőleg
A kendermagolaj a kender növényből származik. Kiváló 
tápanyagforrásként szolgál, a keleti kultúrákban 
évszázadok óta használják mind belsőleg mind külsőleg.

Két fontos szó: esszenciális zsírsavak. A kendermagolajban megta-
láljuk az omega-3 és omega-6 zsírsavakat is, amelyek hozzájárulnak 
az általános egészséghez.

Felhasználási területek: bőr, haj, étkezés

Előnyök: A kendermagolaj mind a kilenc esszenciális aminosavat tar-
talmazza, amelyeket testünk nem képes önmagában előállítani. A sze-
rvezetnek szüksége van az összes aminosavra ahhoz, hogy megfelelően 
működjön, és az esszenciális aminosavakban gazdag élelmiszerek 
- kendermagolaj, kenderfehérje - fogyasztása segíthet a szervezetnek 
úgy működni, ahogy az szükséges.

A kendermagolajat általában a bőrön használják, mert természetes 
hidratálószerként működik, és jelentős mértékben táplálja a bőrt. 
Sok kozmetikai termék, krém, olaj és balzsam összetevőjeként is ta-
lálkozhat vele. Az antioxidáns tartalom miatt előnyös lehet a bőrének, 
ha belsőleg és külsőleg is alkalmazza egyidejűleg.
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Szépségápolás természetesen



922Ft 

825 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

942Ft 

845 Ft

3522Ft 

3 169 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

1977Ft-tól 

1 779Ft 
-tól

3 829Ft 
-tól

BIOMED  
Körömvirág krém FORTE

60 g, 13750 Ft/kg 
Száraz, érzékeny bőrre, illetve 
nehezen gyógyuló zárt felületi 

sebek, hámsérülések időszakában 
ajánlott, bőrápolási céllal. Hozzá-

adott echinacea kivonattal. 

BIOMED Ördögcsáklya krém
70 g, 12071,43 Ft/kg 
Elhúzódó mozgásszervi problémák, 
kopások időszakában, frissítő helyi 
masszírozásra. 8% ördögcsáklya 
(ördögkarom) kivonattal. 

PRIESSNITZ MEDICAL Véna és visszér krém
125 ml, 25352,86 Ft/l 
Természetes hatóanyagokkal csökkenti a visszerek és 
vénák problémáját, a fájdalmat és duzzanatot. Enyhíti 
a nehéz, fáradt láb érzését, a bizsergést, érzékenységet. 
Mentol tartalma intenzív hűsítő hatású. Kötelező szöveg 
ehhez: 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai 
eszköz 
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát! 

NESTI DANTE 
ajándékcsomagok:  
Natúrszappanok ajándék 
kéztisztítóval
1 db, 3829 Ft/db-tól 
Prémium minőségű Nesti Dan-
te olasz natúr szappanok most 
ajándék kéztisztítóval!  

SÁBA Női intim 
mosakodó, illatmentes, 
vagy teafaolajjal
400 ml,  
4448,11 Ft/l-től

Gyógy- és natúrkozmetikumok



Regisztrálj a kedvezményekértüzleteinkben!Legyél Herbaház  Klub tag!

20% 
kedvezmény

1695Ft 

1 356 Ft

3404Ft 

2 723 Ft

20% 
kedvezmény

DÍJAZZUK A 
HŰSÉGET!

A Herbaház Klub kedvezményre kizárólag Herbaház Klub tagok, jogosultak, melyet országosan a Herbaház üzleteiben,
a kártya felmutatása után kaphatnak meg. Más kedvezményekkel nem összevonható. Webáruházunkban nem érvényes.

CSATLAKOZZ TE IS TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMUNKHOZ! A kártyát kiválthatod bármelyik Herbaház áruházban.

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.  

A képek illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.  
A termékek elérhetősége áruházanként eltérő lehet. A Tartósan alacsony árak 2022.04.01-06.30-ig érvényesek.

Győr, INTERSPAR Center / Budapest, VIII. Százados út 18. / Budapest, XIII. Váci úti  
TESCO EXTRA / Vecsés, Market Central, TESCO / Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1. /  

Szeged, Napfény Park / Pécs, Farkas István utca 1. / www.herbahaz.hu

Interherb NAPI1 Barna alga Extraktum
30 db, 45,20 Ft/db 
A barnaalga kivonat különlegessége a benne 
felhalmozott szerves kötésű jód, melyet szerveze-
tünk könnyen hasznosít. A jód nélkülözhetetlen a 
pajzsmirigy hormonok előállításához, a megfelelő 
anyagcseréhez és az energiatermelő folyamatokhoz, 
ezért hatással van valamennyi élettani folyamatra.                                      

DR.CHEN ASCO Slim kapszula
60 db, 45,38 Ft/db 
Természetes hatóanyagokkal a 
testsúlycsökkentés támogatásához. 

Ajánlatok törzsvásárlóknak!




