
Grapefruitmag 
csepp

C-vitaminnal

Grapefruitmag 
csepp

C-vitaminnal

 
 
   

 
   

 
    

   
     

  

• Jóízű
• Hatóanyagai támogatják
az ellenálló képességet,
védik a sejteket a káros
szabadgyököktől
• Hatása megbízható

• Jóízű
• Alkoholmentes
• Hatóanyag tartalmát
gyerekekre szabtuk
• Természetes védelmet ad

1 120Ft1 120Ft
20 ml20 ml

56000 Ft/l56000 Ft/l

100 db 

1706Ft 
17,06 Ft/db 

60 db 

3359Ft 
55,98 Ft/db 

500 ml 

1250Ft 
2500 Ft/l 

100 db 

1501Ft 
15,01 Ft/db 

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

BioCo C-Vitamin narancs ízű 
rágótabletta

Finom, narancs ízű,  
500 mg C-vitamint tartalmazó 

rágótabletta, természetes 
aromával! Fogyasztását 

ajánljuk mindazoknak, akik 
a vízzel lenyelhető tabletta 

helyett inkább rágótablettával 
szeretnék biztosítani 

szervezetük C-vitamin 
ellátottságát, vagy akik nyelési 
nehézséggel küzdenek (pl. idős 

korban lévők, gyermekek). 

BIOEXTRA Silymarin 
kapszula
A  máriatövis és szilimarin hatóanyaga 
védi a májat a toxikus anyagokkal 
szemben és támogatja a szövetek 
regenerációját. A Bioextra Silymarin 
kapszula a Májbetegekért Alapítvány 
ajánlásával rendelkezik és a lehető 
legmagasabb szilimarin tartalmú  
étrend-kiegészítő készítmény. 

NaturStar Lóbalzsam
24 gondosan válogatott gyógynövény különleges 

kombinációja, hatékonyan felszívódó gél 
formában. Hatóanyagai szakirodalmi 

adatok alapján gyulladáscsökkentő 
hatásúak mozgásszervi panaszok 

esetén. Alkalmazását javasoljuk 
a fáradt, sajgó testrészek 

masszírozására, megerőltető 
fizikai munka és sportolás után 

kifejezetten ápolási céllal.  
A készítményben a kámfor helyi 
vérbőséget idéz elő, a mentollal 

együtt alkalmazva erősebb hűsítő 
érzetet kelt a bőrön. Speciális 

gél formulájának köszönhetően 
hatékonyan felszívódik. 

Természetes eredetű hatóanyagokkal. 

HERBiotikum C-vitamin 1000 mg 
tabletta csipkebogyó kivonattal
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer, az 
idegrendszer és az energiatermelő anyagcsere 
folyamatok normál működéséhez és a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.  
A csipkebogyó bioflavonoid tartalma 
elősegíti a C-vitamin felszívódását. 

Törődjön többet
EGÉSZSÉGÉVEL
2017. január 2 - január 29.
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60 db 

2802Ft 
46,7 Ft/db

120 db 

2604Ft 
21,7 ft/db 

90 db 

4212Ft 
46,8 Ft/db 

200 db 

3526Ft 
17,63 Ft/db 

100 db 

1694Ft 
16,94 Ft/db 

30 ml 

1175Ft 
39166,66 Ft/l 

60 db 

2733Ft 
45,55 ft/db

37 db 

5377Ft 
145,32 Ft/db

150 g 

1641Ft 
10940 Ft/kg 

20 ml 

799Ft 
39950 ft/l 

80 db 

1713Ft 
21,41 Ft/db

90 db 

2394Ft 
26,6 Ft/db 

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő
étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

Speciális tápszer

étrend-kiegészítő

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét.

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét.

Medicura Barátcserje 
extraktum
A barátcserje kedvező 
hatással lehet az 
optimális progeszteron 
szint elérésére a 
menstruációs zavarral 
küzdő nők jelentős 
részénél. 

Nervenpflege tabletta
Feszültségoldó, belső nyugalmat és 
kiegyensúlyozottságot adó, álmatlanság esetén 
elősegíti az elalvást. Fő összetevői: macskagyökér, 
komlótoboz, orbáncfű, citromfűlevél, cickafarkfű, 
fagyöngy. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény.  

VitalKID 22 Multifrutti 
kapszula 
Immunerősítés iskolás gyerekeknek D-vitaminnal 
és 22 zöldség-gyümölcs kivonatával. 
22 zöldség-gyümölcs minden ereje, vitaminokkal 
(A,B6,B12,C,D,E), kalciummal és számtalan értékes 
fitotápanyaggal kiegészítve . Napi 1 kapszula, 5 éves kor 
felett ajánlott. Cukor, 
színezék és aszpartám-
mentes! 3 havi adag. 

Vitamin Station Omega 3 
Family kapszula
Étrend-kiegészítő halolaj kapszula E-vitaminnal 
kiegészítve új, gazdaságos családi kiszerelésben. Egy 
kapszula 1000 mg halolajat tartalmaz. Az Omega-3 
olyan esszenciális, többszörösen 
telítetlen zsírsav, melyet 
szervezetünk nem képes 
előállítani, így táplálkozás 
útján kell pótolnunk.

DAMONDA Retard 
C-vitamin +D3-vitamin 
+Cink tabletta
1000 mg C-vitamint, D3-vitamint 
és cinket speciális, nyújtott 
felszívódású formában 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
tabletta. A készítmény 
hatóanyagai hozzájárulnak 
az immunrendszer normál 
működéséhez. 

NATURLAND Propolisz csepp 
Felső légúti fertőzések, húgyúti és gyomor-bélrendszeri 
gyulladások esetén, fogíny- 
és szájnyálkahártya 
panaszok csökkentésére, 
valamint a szervezet 
védekezőképességének 
erősítésére ajánlott  
gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású 
készítmény. 

CELSUS Tőzegáfonya 
kapszula
Amerikai ültetvényekről 
származó, frissen 
szüretelt, porított 
tőzegáfonyát 
tartalmazó készítmény. 
Fogyasztását a 
húgyutak védelmére 
ajánljuk. 

Xerex for men tabletta
Ha az a cél, légy kemény, mint az acél! 
Ebben segíthet a Xerex for men 
potenciatabletta férfiaknak! 
Természetes hatóanyagokat 
tartalmaz, így pl. a libidót 
erősítő maca gyökeret, a 
tesztoszteron termeléshez 
elengedhetetlen cinket. 
1 havi adag, most -20% 
kedvezménnyel! Légy tettre 
kész minden nap! 

Bioeel Fenyőrügy szirup 
mézzel és Lándzsás útifű 
szirup fenyőrüggyel és 
mézzel
A közismert népgyógyászati 
szerekből ihletett szirupjainkban 
található méz, lándzsás útifű és 
fenyőrügy jelentősen hozzájárul 
a légzőszervek egészségének 
fenntartásához.

Bioeel Salprogel Zsálya 
és propolisz tartalmú 
fogínyzselé
A termékben található zsályakivonat és propolisz 
enyhíti a szájüregben levő gyulladások, sérülések okozta 
irritáció tüneteit. 

Dr.Chen Patika D-Max Plus 
kapszula
D-vitamin hiányos állapot fennállása esetén javasolt 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer. 
Magas hatóanyag tartalom (kapszulánként 80µg 
D3-vitamin). Immunrendszerünk védelmére, csontjaink 
egészségéért. 

Vitaking D-4000 IU vitamin 
kapszula
A D-vitamin(D3- vitamin) fontos szerepet játszik a 
csontok egészségében, a megfelelő izomműködésben és 
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 

A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K



250 g 

1260Ft 
5040 Ft/kg 

100 db 

2118Ft 
21,18 Ft/db 

60 db 

2129Ft 
35483,33 Ft/db 

100 db 

1304Ft 
13,04 F6Db 

90 db 

3052Ft 
33,91 Ft/db 

90 db 

2332Ft 
25,91 Ft/db 

180 ml 

881Ft 
4894,44 Ft/l 

50 ml 

914Ft 
18280 Ft/l 

60 db 

1120Ft 
18,66 Ft/db 

100 ml 

1282Ft 
12820 Ft/l 

60 db 

4725Ft 
78,75 Ft/db 

100 db 

5038Ft 
50,38 Ft/db 

Speciális tápszer

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

folyékony étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

A kockázatok és mellékhatások 
tekintetében olvassa el a 

betegtájékoztatót vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Eredeti szálas kínai zöld tea
A zöld tea fogyasztása 
keleten évezredes 
hagyományokkal 
rendelkezik. Koffein 
tartalma miatt élénkítő 
hatású, így kiválthatjuk 
vele a reggeli kávét. 

Bioheal Omega 3-6-9  
1200 mg kapszula
A Bioheal Omega 3-6-9 
készítmény EPA és a DHA 
tartalma a szív megfelelő 
működéséhez, míg ALA 
összetevője a vér normál 
koleszterinszintjének 
fenntartásához járul hozzá.* 
(* A kedvező hatás napi 250 
mg EPA+DHA és 2 g ALA 
bevitelével érhető el.) 

INTERHERB VITAL Zöld kávé 
& Garcinia tabletta
A fogyókúrás étrend kiegészítéséhez 
A súlykontroll szempontjából értékes hatóanyagokat 
tartalmazó készítmény összetevői hozzájárulnak az 
éhségérzet csökkentéséhez, 
részt vesznek a zsírok 
és a szénhidrátok 
anyagcseréjében, a 
normál vércukorszint 
fenntartásában. Fogyókúrák 
hasznos kiegészítője! 

JutaVit D3-Vitamin  
2000 NE kapszula
A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor normál 
hasznosulásához,  a vér normál kalciumszintjének, így 
az egészséges csontozat és izomfunkció fenntartásához. 
Szerepet játszik a sejtosztódásban és az immunrendszer 
védelmében. 

BioCo Zöldkagyló PURE  
500 mg kapszula
A készítmény kizárólag zöldkagylót tartalmaz, magas 
hatóanyag-mennyiségben (500 mg / kapszula), 
színezékmentes kapszulába töltve. PURE, azaz 
tiszta készítmény, 
mely azt jelenti, 
hogy a gyártásnál 
nem használunk 
adalékanyagokat. 

BioCo KALCI-citrát +  
D3-vitamin tabletta 
MEGAPACK 
Kizárólag szerves kötésű formában tartalmazza a 
kalciumot, amely a normál csontozat és fogazat 
fenntartásához 
és a megfelelő 
izomműködéshez 
szükséges. A készítmény 
nem tartalmaz szervetlen 
kalcium vegyületeket (pl. 
kalcium-karbonátot, vagy 
kalcium-oxidot). 

BIOEXTRA Orvosi zsálya 
bedörzsölő krém
Izomlazító hatású bedörzsölő krém, mely a masszírozás 
megkönnyítésére is használható. Táplálja és hidratálja 
a bőrt, ugyanakkor hatóanyagának izületi fájdalmakat 
enyhítő hatása is ismert. 

BIOEXTRA Kisvirágú füzike 
cseppek
Hatóanyagai segíthetik 
a prosztata megfelelő 
működését, csökkenthetik a 
vizelési ingerek gyakoriságát, 
a sürgős vizelések számát. 
A növény hatóanyagai 
antioxidáns tulajdonsággal is 
rendelkeznek. 

BIOEXTRA FERROVIT 
kapszula
Már napi 1 kapszula 
biztosítja a felnőtteknek 
ajánlott napi B6- és 
B12-vitamin-, vas-, 
cink-, réz-, folsavbevitel 
100%-át, hatékonyan  
hozzájárulva a megfelelő 
vérképzéshez és a fáradtság 
csökkentéséhez. 

Dr. Theiss Lándzsás útifű 
+Echinacea+C-vitamin 
A Lándzsás útifű 
hozzájárulhat a légúti 
rendszer egészségének 
a megőrzéséhez, míg 
az Echinacea és a 
C-vitamin támogatják az 
immunrendszer normál 
működését.  

Superba KRILL olaj 
Omega-3 kapszula
A krill olaj a világ legtisztább vizéből látja el Önt 
Omega-3 zsírsavval. A sarki krillben a hosszú 
láncú Omega-3 zsírsavak jelentős része foszfolipid 
formában található meg, 
ami fokozhatja a sejtek 
rugalmasságát, a bioaktív 
anyagok jobb felszívódását 
és az Omega-3 zsírsavak 
hatékony hasznosulását. 

Garuda Ayurveda 
HERBADICT tabletta
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény a 
vegyszerek és a mérgező anyagok által megterhelt máj 
védelmére, a májregeneráció elősegítésére.  
Természetes összetevői 
segíthetik a leszokást alkohol-, 
drog- és dohányfüggőség 
esetén, miközben védik az 
érintett szerveket a túlzott 
károsodástól. 

A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K



1500 ml 

1508Ft 
1005,33 Ft/l 

20 db 

698Ft 
34,9 Ft/db

100 g 

2420Ft 
24200 Ft/kg 

500 g 

1092Ft 
2184 Ft/kg 

50 g 

3580Ft 
71600 Ft/kg 

500 g 

340Ft 
680 Ft/kg 

500 g 

313Ft 
626 Ft/kg 

150 g 

460Ft 
3066,66 Ft/kg 

75 g 

331Ft 
4413,33 Ft/kg 

28 g 

60Ft 
2142,85 Ft/kg 

65 g 

152Ft 
2338,46 Ft/kg 

300 g 

695Ft 
2316,66 Ft/kg 

Absolute 105-Deuterium 
Balance ivóvíz
Csökkentett deutérium tartalmú 
szénsavmentes ivóvíz. Az Absolute 
105-Deuterium Water Balance®  
fogyasztása egészséges emberek 
számára kúraszerűen javasolt 
évente vagy kétévente, 1-2 
hónapon keresztül. Betegek 
esetében fogyasztása a 
konvencionális terápiák mellett is 
alkalmazható. 

LONDON teák többféle ízben
Nagyszerű ízek, természetes összetevők - az angol tea 
tradíció legjava. 
LONDON Fruit & Herb 
gyümölcs és gyógyteák, 
kirobbanó valódi 
gyümölcsös íz, cukor és 
koffein nélkül. 

Caleido Arabica instant 
kávé Zöld kávé kivonattal
Zöld kávé, harc a zsírok ellen! Első osztályú BIO 
termesztésű 100%-os 
arabica instant kávét 
és 20% zöld kávé 
kivonatot tartalmaz 
(50% klorogénsav-
tartalommal). Az ízletes 
kávé élvezete mellett 
hasznos segítség lehet a 
súlykontrollban is. 

NATURGANIK Eritritol 
édesítőszer
Az eritritol természetes cukoralkohol, amely 
gyümölcsökben is előfordul. Kalóriamentes, így ideális 
édesítőszer diétázóknak 
és fogyni vágyóknak, 
cukorbetegek is 
fogyaszthatják. Édesítő 
ereje 60-80%-a a 
közönséges cukorénak. 

Stevia Crysanova por
Por formájú Stevia édesítőszer.  
Felhasználható: tea, 
kávé, üdítők, turmixok, 
levesek, sütemények, 
krémek és szószok 
édesítésére. Egy gramm 
mennyiség kb. 200g 
cukor édesítő hatásának 
felel meg.

Natura Hántolt köles
Könnyen emészthető, magas 
rosttartalmú élelmiszer. 
A köleskása édesen és sósan 
is elkészíthető. Reggelire 
mazsolával, diófélékkel, 
joghurttal, friss vagy aszalt 
gyümölccsel kiváló energia- 
és vitaminforrás. Készülhet 
belőle köret, főétel, desszert, 
lisztjéből sütemény, 
lepénykenyér. 

Don Francesco durum 
tészták
Könnyen emészthető, jóízű 
tészták. Kalóriatartalmuk 
alacsonyabb, mint a 
hagyományos tésztáké. 
Ásványi anyagokat és 
fehérjéket tartalmaz, 
rostokban gazdag, 
cukorbetegek étrendjébe 
is beilleszthető. 

SUNVITA gyümölcsszelet 
10*15g
100% gyümölcstartalom. Élelmi rost forrás. 

SUNVITA Aloe Verás 
gyümölcsszelet többféle ízben
Kizárólag a gyümölcsökben természetes módon 
előforduló cukrokat 
tartalmaznak.   
Mesterséges aroma, 
édesítőszer és színezék 
felhasználása nélkül 
készült egészséges 
csemegék. 

Fit Vörösáfonyás 
müzliszelet joghurtos 
bevonattal
Élelmi rostban gazdag müzliszelet, reggelire, vacsorára, 
vagy egészséges desszertként. Mesterséges aromák, 
tartósítószerek és színezékek nélkül készül. 

Fit Reggeli zabkása chia 
maggal, eperrel ízesítve
Görög Zita ajánlásával! Élelmi rostban gazdag. 30 %-al 
kevesebb cukrot tartalmaz, mint a Fit Reggeli almával 
és fahéjjal. 

Papardelle, 
Penne,  
Spagettio és 
Fusilli

ABY Bio Lenmagliszt
Magas élelemi rost és fehérje tartalmú termék. 
Alacsony a szénhidrát 
tartalma, ezért ajánljuk 
diétás programokhoz és 
paleolit étrendhez. Ezen 
felül Omega-3 zsírsavat 
tartalmaz, mely fogasztása 
hozzájárul a vér normál 
koleszterinszintjének a 
fenntartásához. 

A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K



1000 ml 

678Ft 
678 Ft/l 

5 ml 

820Ft 
164000 Ft/l 

10 ml 

857Ft 
85700 Ft/l 

10 ml 

676Ft 
67600 Ft/l 

20 ml 

1304Ft 
65200 Ft/l 

70 g 

875Ft 
12500 Ft/kg 

30 g 

2762Ft 
92066,66 Ft/kg 

50 g 

1381Ft 
27620 Ft/kg 

35 g 

113Ft 
3228,57 Ft/kg 

35 g 

118Ft 
3371,42 Ft/kg 

500 ml 

626Ft 
1252 Ft/l 

1500 ml 

1326Ft 
884 Ft/l 

200 g 

1551Ft 
7755 Ft/kg 

1000 ml 

726Ft 
726 Ft/l 

1000 ml 

713Ft 
713 Ft/l 

150 g 

1989Ft 
13260 Ft/kg 

100 ml 

1326Ft 
13260 Ft/l 

Alpro Mandulaital és 
Cukormentes mandulaital
100%-ban növényi alapú, 
természetesen alacsony 
zsírtartalmú tejhelyettesítő 
italok antioxidáns E-itaminnal. 
Könnyen emészthető, mert 
természetesen laktóz-, és 
gluténmentes.  Cukormentes 
változata hozzáadott cukor 
nélkül készül. 

Medinatural illóolajok
A Teafaolajat gombásodásra hajlamos láb, valamint 
zsíros, korpás haj ápolása, horzsolásra, pattanásra, 
rovarcsípésre, fertõtlenítésre, ajánljuk. A Borsmenta 
hûsítõ, frissítő, légzéskönnyítő 
hatású. Alkalmas szájvíz, arcszesz 
készítésére is. Az Eukaliptusz illóolaj 
masszázshoz használva nyugtatja a 
fájó, gyulladt izmokat és ízületeket. 
Párologtatva légzéskönnyítő,  
szellemileg serkentő hatású. 

AROMAX limitált kiadású 
illóolajok 
A frissítő hatású Citromolaj párologtatása légúti 
panaszok, szorongás és rossz hangulat esetén ajánlott. 
Az Eukaliptusz illóolaj antimikrobiális, nyákoldó, 
köptető, emésztést javító és gyulladáscsökkentő hatású.  
A Narancsolaj fertőtlenítő, emésztést javító hatású.  
A Levendulaolaj 
nyugtató hatásáról 
ismert kellemes, 
mediterrán 
hangulatot idéző 
illóolaj.

BIOMED Rheumed krém
Alkalmazható masszírozásra reumatikus eredetű ízületi 
panaszok időszakában, valamit izomláz vagy zúzódás 
okozta izom- és végtagfájdalmak esetén. Kiválóan hűsíti 
a sajgó testrészeket. Extra magas, 17% gyógynövény 
kivonat és illóolaj tartalom. 

Royal Jelly méhpempő és 
Méhkenyér
A 100%-ban természetes méhpempő fogyasztását 
ajánljuk általános immunerősítésre, méregtelenítésre 
és tisztítókúrákhoz, idős, vagy lábadozó szervezet 
erősítésére, az erőnlét támogatására. A természetes 
méhkenyér fogyasztása jó hatással lehet a gyomor- és 
bélrendszerre, támogatja 
a szervezet gyulladásokkal 
szembeni természetes 
védekező mechanizmusait. 

Herkules Instant zabkásák
Herkuless instant zabkása 35g, 4-féle.

OKF Aloe Vera King ital
Aloe Vera őrleményből, léből és 
gélből készült ital. Az Aloe jótékony 
hatással van az emésztésre 
és az anyagcserére, ezen 
keresztül erőnlétünkre és 
ellenállóképességünkre. 

Orgran Gluténpótló 
univerzális gluténmentes por
Gluténmentes sütéshez-főzéshez. Állagában és 
feldolgozhatóságában hasonlóvá teszi a gluténmentes 
lisztek kombinációját, mintha búzaliszt lenne. Nincs 
mellékíze. Egyszerűen 
és kiválóan használható! 
Használata: 1 rész Orgran 
gluténpótló, 5 rész 
gluténmentes liszthez. 

Biopont Bio Kókuszos 
rizsital
A rizsből készült tejhelyettesítő 
italban a rizs minden értéke 
megtalálható, édeskés zamata 
pedig remekül egészíti ki a kókusz 
egzotikus, üdítő ízét. Ajánljuk 
hűtve frissítőnek, koktélalapnak, 
de felhasználhatjuk turmixhoz, 
müzlikhez, gabonakásákhoz, 
desszerthez is. 

Natumi Bio Zabital
Glutén-, és laktózmentes, 
vegetáriánus tejhelyettesítő, 
hozzáadott cukor nélkül.  
Alacsony zsírtartalmú, 
gluténmentes zabból készül. 
Hidegen és melegen egyaránt 
fogyasztható. Tökéletes 
alternatíva tej és szója helyett! 
Prémium minőségű német 
termék! 

BioGold Bio Szőlőmag 
őrlemény
A mikron méretű részecskék lehetővé teszik, hogy 
a szőlőmagban lévő, a szervezet számára értékes 
antioxidánsok jól hasznosuljanak.

BioGold Máriatövismag olaj
 A máriatövismag olaj közismert a májvédő és 
méregtelenítő hatásáról. 

Borsmenta Teafa

Méhkenyér  Cseresznye darabokkal

Almával és áfonya 
darabokkal, Csokoládé 

darabokkal és Erdei 
Gyümölcs darabokkal.

Méhpempő

Eukaliptusz

A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K A KC I Ó S  A J Á N L ATA I N K



1000 g 

2220Ft 
2220 Ft/kg 

500 g 

1077Ft 
2154 Ft/kg 

1000 ml 

646Ft 
646 Ft/l 

A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze és az akció időtartama alatt a készlet erejéig érvényesek.  
Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.

Áraink forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

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

Csodapuding

Egészségére!

Nem véletlen, hogy a chia mag egyre elterjedtebb hazánkban is. Gazdag omega 
zsírsavakban, alacsony a kalóriatartalma és gluténmentes is. Kezdjük az újévet egy 
laktózmentes, vegán finomsággal, amit kedvünkre variálhatunk!

Hozzávalók
 1,5 dl mandulás  

 rizsital

 2 púpos evőkanál  
 chia mag

 ízlés szerint xilit

 2 csapott evőkanál  
 keserű kakaópor

 tetejére: goji bogyó,  
 kókusz chips, friss    
 gyümölcs

Elkészítése
Keverjük össze a tejet és a 
keserű kakaóport ízlés szerinti 
édesítőszerrel, majd forrósítsuk 
fel. Keverjük bele a chia magot és 
vegyük le a tűzről. Keverjük meg 
párszor az elkövetkezendő 5-10 
percben, majd hagyjuk kihűlni. 
Kanalazzuk át egy üvegbe, 
díszítsük minden finomsággal 
és máris tálalhatunk. A hűtőbe 
is rakhatjuk, így nemcsak 
hideg desszertet, hanem finom 
uzsonnát is készíthetünk.

INTERHERB GURMAN 
Xilit-Nyírfacukor 
édesítőszer
Alacsony energiatartalmú, 
diétás és diabetikus étrendhez 
ideális édesítőszer. A cukorhoz 
hasonlóan oldódik, sütésre-
főzésre is kiváló. Tökéletes 
hideg- és meleg italok, 
sütemények, gyümölcskrémek 
édesítésére.

INTERHERB GURMAN  
Chia mag
A chia mag (azték zsálya) gazdag a megfelelő 
koleszterinszintet, valamint a szív-és érrendszer 
védelmét támogató 
esszenciális omega-3 
zsírsavakban, és az 
emésztést segítő 
rostokban. 

The Bridge Bio 
Mandulás rizsital
Tejmentes alternatíva a The 
Bridge Bio család kínálatából. 
Kíváló megoldás laktóz- és 
gluténérzékenyek számára és 
mindenkinek, aki egészséges 
élelmiszert szeretne 
fogyasztani. Kizárólag 
növényi alapanyagokból 
készül, hozzáadott 
cukor nélkül. 
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