
GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL AZ EGÉSZSÉGÉRT!

NAPI CSEPP

 gyógynövény esszenciát (magasabb gyógynövény hatóanyag) tartalmaz

 gyors felszívódású, nem okoz nyelési problémát

 adalékanyag mentes, nem tartalmaz tartósítószert

étrend-kiegészítő
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1 011Ft
50 ml

20220 Ft/l

20 ml 

1170Ft 
58500 Ft/l 

60 db 

1524Ft 
25,4 Ft/db 

60 db 

1550Ft 
25,83 Ft/db 

125 g 

552Ft 
4416 Ft/kg 

150 ml 

1182Ft 
7880 Ft/l 

BIOEXTRA Grapefruit 
mag kivonat csepp és 
kapszula
Valódi grapefruitból készül, hozzáadott 
mesterséges adalékanyagok nélkül! A 
grapefruitmag kivonata természetes 
segítség lehet a szervezet ellenálló 
képességének, a gyomor és bélrendszer 
immunitásának támogatására! A 
kapszula fogyasztását érzékeny 
gyomrúaknak is ajánljuk. 

BioCo Csipkebogyós 
Retard C-vitamin  
1000 mg tabletta
A C-vitamin hozzájárul az ideg- és 
immunrendszer normál működéséhez, 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. A hosszan tartó hatás 
révén folyamatosan biztosíthatjuk 
szervezetünk C-vitamin szükségletét. 

Duel kakaó 
italpor 

DUEL kakaó italpor 
hozzáadott cukor nélkül, 
85% zsírszegény holland 

kakaópor tartalommal.

NATURLAND 
Lándzsás útifű 
szirup
A lándzsás útifű 
kivonat nyugtatja a torkot, a 
garatot és a hangszálakat, 
valamint támogatja az 
immunrendszer normál 
működését. 

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő KapszulaCsepp

étrend-kiegészítő

Törődjön többet
EGÉSZSÉGÉVEL
2017. január 30 - február 26.
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6 db 

3324Ft 
554 Ft/db 

60 ml 

994Ft 
16566,66 Ft/l 

30 db 

866Ft 
28,86 Ft/db 

120 db 

3787Ft 
31,55 Ft/db 

30 db 

609Ft 
20,3 Ft/db 

60 db 

1500Ft 
25 Ft/db 

1 db 

3404Ft 
3404 Ft/db

1 db 

4462Ft 
4462 Ft/db 

30 db 

10522Ft 
350,73 Ft/db 

60 db 

2224Ft 
37,06 Ft/db 

120 db 

1447Ft 
12,05 Ft/db 

20 ml 

1414Ft 
70700 Ft/l 

20 ml 

1969Ft 
98450 Ft/l 

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

Argánolaj, Csipkebogyóolaj Gránátalmaolaj, Ligetszépeolaj

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

BIGX For Men kapszula
A potenciális erő! 
Próbálja ki és hozza ki magából a maximumot!  
100%-ban természetes 
összetevőket 
tartalmazó  
étrend-kiegészítő 
kapszula féfriak 
számára.

Tigris Elixír
Hatóanyagai különféle ízületi 
gyulladások, lumbágó, 
vállfájdalmak, enyhe égési 
sérülések esetén nyugtató 
hatásúak a kezelt területre, 
ellazítanak, elűzik a hideg 
érzést, melegítő hatásúak. 

BIOEXTRA Aktív 
Ginseng kapszula
Ginseng gyökér 
kivonatot tartalmazó 
kapszula. A ginseng 
gyökér hatóanyaga 
hozzájárulhat a 
megfelelő fizikai, 
szellemi erőnlét 
fenntartásához. 

BIOEXTRA  
Cardio Kombi kapszula
A készítmény hatóanyagai támogatják a szervezetet 
jelentős fizikai igénybevételkor, hozzájárulhatnak a szív- 
és érrendszer egészségéhez, a normál koleszterinszint 
fenntartásához. 

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

HERBioticum Ca-Mg-Zn 
Minerals tabletta
A kalcium hozzájárul a normál izomműködéshez, 
szükséges a normál csontozat és fogazat 
fenntartásához. A magnézium 
támogatja az idegrendszer 
normál működését, mérsékli 
a fáradtság és a kifáradás 
mértékét. A cink hozzájárul 
a bőr, a haj, a köröm normál 
állapotának fenntartásához 
és a normál szellemi működés 
fenntartásához. 

Vitalpajzs Nometa és 
ImmunON tabletta csomag
Klinikai kutatások alapján összeállított, 6az1-ben 
prémium étrend-kiegészítők. Az ImmunON 
D-vitaminnal támogatott értékes összetevői 
hozzájárulhatnak az immunrendszer normál 
működéséhez, míg a Nometat mindenkinek ajánljuk 
akik megbízható 
és hatékony 
egészségvédő 
készítményt 
keresnek. 

Vitalpajzs 35 felett 
NŐKNEK tabletta és 
Lentinex cseppek csomag
35 Felett több kell! Ezért válassza a 
világszabadalmaztatott, norvég Lentinex Shiitake 
cseppet és az ÚJ, VITALPAJZS 35 felett NŐKNEK 
komplex multivitamin + 
fitotápanyag rendszert 
D-vitaminnal, amely 
hozzájárulhat az 
immunrendszer normál 
működéséhez.

ReViril Long kapszula
A ReViril Long férfiak 
számára kifejlesztett, 
folyamatosan szedhető 
készítmény, melyet a 
harmonikus, egészséges 
szexuális élet 
fenntartására ajánlunk. 

Máj Life kurkuma és 
máriatövis tartalmú 
kapszula
A kurkuma gyökér 
és a máriatövis mag 
hozzájárul a máj 
normál működésének 
megőrzéséhez, a 
normál emésztés 
fenntartásához. 

Dr M Prémium D3-vitamin 
tabletta
A D3-vitamin hozzájárul 
a kalcium és a foszfor 
normál felszívódásához és 
az egészséges csontok 
fenntartásához. 
Javasolt adagolás: napi 
1x, 2000 IU/tabletta. 

AROMAX Argán-, 
Gránátalma-, Csipkebogyó és 
Ligetszépe bőrápoló olajok
A tiszta, vegyszer- és adalékmentes növényi olajok 
különösen ajánlottak a környezeti ártalmaknak (szél, 
erős napfény, füstös környezet, 
vegyi anyagok) kitett bőr, haj, köröm 
ápolására. Visszaadják a bőr és a haj 
egészséges fényét, intenzív ápolást 
biztosítnak. Gyorsan beszívódnak,  
nem keltenek olajos érzetet.
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30 db 

1315Ft 
43,83 Ft/db 

60 db 

2020Ft 
33,66 Ft/db 

60 db 

2177Ft 
36,28 Ft/db 

511 g 

4963Ft 
9712,32 Ft/kg 

60 db 

1989Ft 
33,15 Ft/db 

105 db 

1969Ft 
18,75 Ft/db 

30 db 

912Ft 
30,4 Ft/db 

30 db 

1425Ft 
47,5 Ft/db 

30 ml 

2943Ft 
98100 Ft/l 

250 g 

2210Ft 
8840 Ft/kg 

500 g 

4125Ft 
8250 Ft/kg 

40 db 

1407Ft 
35,17 Ft/db 

90 db 

1970Ft 
21,88 Ft/db 

300 ml 

4972Ft 
16573,33 Ft/l 

600 ml 

9944Ft 
16573,33 Ft/l 

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

Soft Liposzómás

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

INTERHERB NAPI1 Chia  
Magolaj kapszula
A normál koleszterinszint fenntartásához 
A Chia mag növényi Omega-3 és-6 zsírsavak gazdag for-
rása. Az INTERHERB egyedülálló 
módon, kapszulázott formá-
ban kínálja a Chia mag-
olajat, így a magból feltárt 
és kivont értékes zsírsavak 
nagy hatékonysággal hasz-
nosulnak a szervezetben. 
A normál koleszterinszint 
fenntartására, a 
szív- és érrend-
szer védelmére 
ajánljuk.

BioCo Multi Immun tabletta
A komplex készítmény 12-féle vitamin mellett 
3-féle értékes növényi kivonatot tartalmaz, magas 
hatóanyag-mennyiségben. Hatóanyagai  
(A-, B6-, B12-, C-, 
D-vitaminok, folsav) 
hozzájárulnak az 
immunrendszer normál 
működéséhez. 

BioCo Tőzegáfonya Extra 
tabletta C-vitaminnal
A készítmény magas dózisban tartalmaz tőzegáfonya 
kivonatot (500 mg/tabletta), mely 5000 mg szárított 
tőzegáfonya növényi 
őrleménynek megfelelő 
mennyiség. A tőzegáfonyát 
a keserűnarancs kivonatból 
nyert bioflavonoidok, 
valamint C-vitamin egészíti ki. 

Tuti Shake Fogyókúra 
italporok
A fogyókúra ne a szenvedésről szóljon! Fogyókúrás 
italpor krémes eper és lágy vanília ízben, napi 1 
étkezés helyettesítésére, 
a még sikeresebb 
diétáért! Magas fehérje-
és vitamintartalmának 
köszönhetően eltelít és táplál, 
ráadásul még finom is! Új 
év, új alak a Tuti Fogyókúra™ 
Shake segítségével! 

DR. Herz Zöld Kávé + Króm + 
C-Vitamin kapszula
A Dr Herz Zöld kávé 
kapszulánként 200 mg zöld 
kávé kivonatot tartalmaz, 
amelyből min. 90 mg 
a klorogénsav. A króm 
kiegészítés résztvevője 
lehet a testtömeg csökkentő 
étrendnek. 

Bioheal Acerolás C-vitamin 
1100 mg + D3-vitamin 
2200 NE
Két létfontosságú 
immunerősítő egyetlen, 
nyújtott felszívódású 
filmtablettában. 
Kimagasló hatóanyaggal, 
természetes acerola 
cseresznye kivonattal, 
gazdaságos kiszerelésben 
kapható. 

Dr.Chen Patika Soft  
C-vitamin tabletta és  
C-Max Liposzómás  
C-vitamin kapszula 
A Soft C-vitamin magas biológiai hasznosulású 
gyomorkímélő, savmentes C-vitamin készítmény.   
A C-Max kapszula liposzómás C-vitamint tartalmaz,  
csipkebogyóval, acerolával, 
szőlőmaggal és lecitinnel.  Jól 
ellenáll az emésztőnedveknek, 
nagy hatékonysággal szívódik fel 
és hasznosul a sejtekben.

CELSUS Grép Plusz + 
Echinacea csepp
Nem keserű grépfrútkivonatot+ 
echinaceát és C-vitamint 
tartalmazó készítmény. Erősítse  
immunrendszerrének védekező 
képességét télen is! 

Prémium Perui kovaföld
A Prémium Perui Kovaföld egy hozzáadott anyagoktól 
mentes, természetes por. Használata javasolt a bél-, 
nyirok-, és érrendszer működésének támogatására, mely 
elősegítheti az egészségesebb 
emésztést, a haj és a körmök 
állapotának, szépségének 
védelmét. Jó hatással van 
az általános közérzetre és a 
vitalitásra. 

NATURLAND Prémium 
C1000 mg +D4000 NE 
vitamin tabletta
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer és az 
idegrendszer normál működéséhez, a normál 
kollagénképződéshez, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a 
fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. A D-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez, valamint 
az egészséges fogazat, 
csontozat és izomfunkció 
fenntartásához. 

Vitaking Máriatövis mag 
500 mg kapszula
A máriatövis gyógynövény segíti a máj megfelelő 
működését. Védi májunkat, illetve segíti a 
regenerálódását a rengeteg káros megterhelés után. 

Kollagén italok 
A kollagén a bőr és a porcok 
természetes vázanyaga. Elősegíti 
a bőr üdeségét,a haj és a köröm 
szépségét, valamint az ízületek 
könnyű mozgékonyságát. 
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750 ml 

796Ft 
1061,33 Ft/l 

1000 ml 

595Ft 
595 Ft/l 

125 g 

1963Ft 
15704 Ft/kg 

200 g 

746Ft 
3730 Ft/kg 

700 ml 

6445Ft 
9207,14 Ft/l 

80 ml 

1768Ft 
22100 Ft/l 

100 g 

1508Ft 
15080 Ft/kg 

450 g 

3683Ft 
8184,44 Ft/kg 

120 g 

350Ft 
2916,66 Ft/kg 

1000 ml 

688Ft 
688 Ft/l 

1000 ml 

1220Ft 
1220 Ft/l 

500 g 

1153Ft 
2306 Ft/kg 

Bio Tigers Bio Almaecet 
szűretlen 5%-os
A BIO szűretlen almaecet, gondosan 
válogatott és érett almák levéből 
készül. Használható: salátákhoz, 
főzelékekhez, befőzéshez, pácoláshoz, 
természetgyógyászati célokra 
(ivókúrához, hajápoláshoz). 
Biológiailag erjesztett. Nem 
tartalmaz ként. Nem tartalmaz 
tartósítószert. Nem hőkezelt. 

NATUMI Bio Rizsital 
Natúr+Kálcium
Glutén-, és laktózmentes, 
vegetáriánus tejhelyettesítő ital, 
hozzáadott természetes növényi 
kálciummal (algából). Nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot, 
alacsony zsírtartalmú, teljes 
kiőrlésű rizsből készül. Hidegen és 
melegen is fogyasztható. Tökéletes 
alternatívája a tejnek és a szójának! 

BioMenü Bio GOJI bogyó
A Távol-Keleten évezredek óta használt, vitaminokban 
gazdag Goji bogyó bizonyosan hozzájárulhat az ott 
élők legendásan 
magas életkorához és 
talán nem véletlenül 
a hollywoodi 
világsztárok is 
előszeretettel 
fogyasztják, mint a 
fiatalságot megtartó 
elixírt. 

Lazzaroni Gluténmentes 
keksz olívás és pizzás ízben
Gluténérzékenyek számára ajánlott egyedi olasz 
fűszerezésű olívás 
vagy pizzás ízű kréker. 
Ízletes ínyenc krémekkel 
fogyasztva, vagy sós 
ropogtatnivalóként. 
Kiváló vendégváró 
falatkákat készíthetünk 
belőle!

Giffarine Noni 
koncentrátum és 
Gránátalma ital
A 100% gyümölcslé 
koncentrátumok természetes 
vitaminforrást jelentenek a 
téli időszakban. Fogasztásuk 
kedvező hatással lehet az 
immunrendszer támogatására. 

Cukor STOP Stevia cseppek 
édesítőszer
Természetes gluténmentes 
édesítőszerek a legtisztább 
RebA 98 stevia kivonattal, 
cukorbetegek, kandidások 
és fogyókúrázók részére. 
Italok, ételek és mártások 
édesítésére ajánljuk. 
Glikémiás index: 0. 

Cukor STOP Stevia 1:10 por 
édesítőszer
Praktikus, visszazárható tasakban kínált 1:10 
édesítőerejű 
cukorhelyettesítő. 
100 g egyenértékű 
1 kg cukor édesítő 
erejével. 

ABY Perfect Day diétás 
shake vanília és csokoládé 
ízben
Fogyjon és szépüljön az 
aktív csírák erejével! Az 
ásványi anyagokat és 
vitaminokat tartalmazó 
csokoládé, vagy vanília 
ízű shakek testtömeg-
csökkentő diéta 
esetén, napi 1 étkezés 
kiváltására 
ajánljuk. 

Day Up Gyümölcspürék 
joghurttal és magvakkal
Újdonság! 
A Day Up termékek gyümölcsök, joghurt és magvak 
keverékéből készülnek 4-féle 
ízben. Hozzáadott cukor, 
színezék és tartósítószer 
nélkül! Praktikus csomagolás, 
harmonikus ízkombinációk és 
kiegyensúlyozott összetevők 
=egészséges, finom, bármikor 
fogyasztható modern finomság. 

Alpro Kókusz és Kókusz-
Mandula italok
100%-ban növényi alapú 
tejhelyettesítő italok. Hozzáadott 
cukrot nem, csak természetes 
módon előforduló cukrokat 
tartalmaznak. Természetesen 
laktózmentes készítmények. 
Kalóriatartalmuk alacsony: csak 
40 kalória egy pohárban (200 ml). 
B₁₂-vitamin tartalmuk hozzájárul 
a fáradtság és kimerültségérzet 
csökkentéséhez. 

Ecomil Mandulaitalok  
A mandulaital vasat, mangánt, cinket és rezet 
is tartalmaz. A polifenolok 
néhány tagja is megtalálható 
benne, melyekről 
kimutatták, hogy igen 
erős antioxidáns hatással 
rendelkeznek. Nemcsak 
ízletes, frissítő ital, kávéba, 
teába és palacsintasütéshez 
is ajánljuk, kiváló 
alternatívája lehet a tejnek. 

Naturganik Chia mag 
A chia magnak magas az omega-3 zsírsav tartalma, 
növényi termék, így koleszterinmentes, gazdag 
oldhatatlan és oldódó 
rostokban egyaránt, 
kiváló antioxidáns forrás, 
még az áfonyánál is több 
antioxidánst tartalmaz. 
A chia mag felhasználása 
széleskörű lehetőségeket kínál 
a mindennapi egészséges 
táplálkozásban. 
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100 g 

355Ft 
3550 Ft/kg 

500 g 

356Ft 
712 Ft/kg 

500 g 

630Ft 
1260 Ft/kg 

50 g 

2039Ft 
40780 Ft/kg 

10 ml 

1516Ft 
151600 Ft/l 

20 ml 

912Ft 
45600 Ft/l 

20 ml 

653Ft 
32650 Ft/l 

20 ml 

1127Ft 
56350 Ft/l 

50 ml 

608Ft 
12160 Ft/l 

1000 ml 

3449Ft 
3449 Ft/l 

23 g 

63Ft 
2739,13 Ft/kg 

20 ml 

1365Ft 
68250 Ft/l 

100 ml 

1492Ft 
14920 Ft/l 

3750 ml 

6696Ft 
1785,6 Ft/l 

Manager Activ

3750 ml 

6530Ft 
1741,33 Ft/kg 

Fitness program

Orvostechnikai eszköz

A kockázatokról és 
mellékhatásokról olvassa el 
a betegtájékoztatót, vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét. 

A kockázatokról olvassa 
el a használati útmutatót, 

vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát!

INTERHEB GURMAN 
Gyümölcs és gyógynövény 
teakeverékek
Gyümölcs- és gyógytea keverékek. A Török bazár az 
almatea karakteres, keleti hangulatát 
idézi.  Az Erdő kincse erdei 
bogyósgyümölcsök édeskés és 
egyben fanyar, üdítő ízkombinációja. 
A Téli varázzsal az ünnepek 
hangulatát idézhetjük, míg az 
Őszi fényben  a csipkebogyó 
immunerősítő 
hatását kínáljuk.

Natura Zabkorpa
Lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, 
fogyasztható sütéshez, főzéshez, reggelihez vagy akár 
táplálékkiegészítőként.  
Ajánlott adag: 1-2 evőkanál / nap. 

Bio Alce Nero tészták
Organikus durum 
búzadara szemek 
felhasználásával 
készült. A teljes kiőrlésű 
durum tészta kiváló 
rostforrás, amely 
hosszabb időn keresztül 
ad teltség érzetet, 
és elősegíti a normál 
bélműködést. Ezért 
megfelelő választás 
az egészséges és 
kiegyensúlyozott 
táplálkozáshoz.

IN VITRO Kobralgin krém
Reumatikus bántalmak 
okozta fájdalom enyhítésére, 
izomfájdalmak csökkentésére, 
merev ízületek „bemozgatására” 
ajánlott gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású 
készítmény. Fájdalom gyors 
mérséklésére alkalmas ideg- és 
ínhüvelygyulladások esetében. 

Dolorgit med fülcsepp
A külső hallójáratok 
gyulladásaira. Csökkenti 
a fájdalmat, a külső 
hallójárat kipirosodását 
és viszketését. Gyermekek 
esetén 12 hónapos kortól, 
orvosi konzultáció esetén 
alkalmazható.

MEDINATURAL bőrápoló olajok
A jojoba olajat rendkívül könnyen befogadja a bőr, 
mélyen regenerálja, és erősíti annak természetes 
védőrétegét, a száraz, és a zsíros- 
vízhiányos bőr is egyaránt kedveli. A 
mandulaolaj a legfinomabb arc- és 
testápoló, ami akár a legérzékenyebb 
baba bőr ápolására is alkalmassá 
teszi. Érzékeny és száraz bőr elsőrendű 
tápláló és védő olaja. Az argánolajtól 
a bőr sugárzó, a haj pedig fényes lesz. 
Megerősíti a törékeny körmöket. 
 

MEDINATURAL illóolajok
A citrom illóolajat ajánljuk frissítő masszázshoz, 
párologtatásra, aromafürdőbe, szaunázáshoz.  
A fodormenta illóolaj csíraölő és 
fertőtlenítő tulajdonsága miatt kitűnő 
választás szájápoló készítmények 
összetevőjeként. 
A légzéskönnyítő illóolaj eukaliptol 
és mentol tartalma elősegíti a légutak 
átjárhatóságát, a könnyedebb légzést. 
Légterek tisztítására, fertőtlenítésére, 
frissítésére ajánljuk. 

PEDEX Tetüírtó hajszesz
A Pedex tetüírtó a lapostetű 
és fejtetű okozta tetvesség 
megszüntetésére, valamint 
megelőzésére egyaránt 
alkalmas készítmény. 

Fit go müzliszeletek 
joghurtos bevonattal
Gluténmentes élelmirost forrás. A gluténtartalom 
kevesebb mint 20mg /1kg. Többféle műzli szelet, 
joghurt-ágyban. 

Dr.Steinberger 5 Napos 
Fitness program és  
Manager Activ gyümölcs-  
és zöldséglevek 
Az 5 Napos Fitness Programot léböjtkúrákhoz ajánljuk. 
A léböjt-kúra után csökken a fáradékonyság, a rossz 
hangulat, fittebbnek érezzük magunkat. Igyon naponta 
2 dl-t a Dr.Steinberger „Manager Activ” csomagban 
található léből reggelente, hogy jól induljon a napja! 

étrend-kiegészítő Jojobaolaj

10 ml 

724Ft 
72400 Ft/l 

CitromÉdesmandulaolaj

10 ml 

857Ft 
85700 Ft/l 

FodormentaArgánolaj

10 ml 

796Ft 
79600 Ft/l 

Légzéskönnyítő

AROMAX Antibakteria 
spray és Levendula-Teafa 
légfrissítő sray
Az Antibacteria légfrissítő 
sprayk kiváló minőségű, 
antimikrobiális hatású 
illóolajokat tartalmaznak, 
melyek a megfázásos, 
őszi-téli időszakban 
a levegő tisztítására 
alkalmazhatóak. 

BioGold Hidegen 
sajtolt BIO 
Kendermagolaj
Egészségvédő hatása 
évezredek óta ismert. Értékes 
zsírsavösszetételének 
köszönhetően jó hatással van az 
idegrendszerre, támogatja a bőr 
egészségének fenntartását. 
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1000 g 

354Ft 
354 Ft/kg 

500 g 

261Ft 
522 Ft/kg 

1000 g 

822Ft 
822 Ft/kg 

500 g 

469Ft 
938 Ft/kg 

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. 

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

Vegán tésztasaláta
Februári receptünknek a fél óra alatt összeállítható tésztasalátát választottuk, mely nemcsak 
hétköznapokra, hanem baráti összejövetelekre is remek választás lehet! Bármit belerakhatunk, 
amit megkívánunk, akár (szója) virslivel is felturbózhatjuk, vagy a megszokott salátaöntetünkkel. 
Könnyed, variálható és gyors!

Hozzávalók
 fél kg kifőzött tészta

 fél fej lilahagyma  
 vékonyra szeletelve

 25 dkg felezett vagy negyedelt 
 koktélparadicsom

 1 db zöld vagy  
 piros paprika aprítva

 10 dkg magozott,  
 felezett olívabogyó

Az öntethez
 1 ek. morzsolt petrezselyem

 1,5-2 dl olivaolaj

 2 ek. balzsamecet

 kb. 2-3 teáskanál 
 salátafűszer 

 csipet nádcukor

 himalaya só és bors

Elkészítése
Míg enyhén sós vízben kifőzzük a tésztát, keverjük össze az 
öntet hozzávalóit (kóstolgassuk nyugodtan!) és szeleteljük fel a 
zöldségeket. A leszűrt, kihűtött tésztára öntsük rá a dresszinget, 
adjuk hozzá a zöldségeket és keverjük át, hogy mindenhova jusson 
öntet és zöldség is. Tálalásig tegyük a hűtőbe.

Naturganik 
Himalaya Rózsaszín 
finomszemcsés só
A Himalaya só érintetlen, 
szennyeződésmentes 
területről származik. 
Mindenféle típusú étel 
ízesítésére alkalmazható, 
a kősó és a tengeri só 
kitűnő helyettesítője. 
A Himalaya só nem 
mesterségesen fehérített 
só, hozzáadott 

anyagokat nem 
tartalmaz. 

Korona Teljes kiőrlésű 
tészták kalciummal
Magas rosttartalom, 
zsírszegény 
táplálékbevitel.  
A kalcium szükséges a 
normál csontozat, az 
egészséges fogazat 
fenntartásához. 

INTERHERB GURMAN 
Mauritiusi nádcukor
A mauritiusi nádcukrot jellegzetes íz és minőség 
jellemzi. Harmoniku-
san illeszkedik a friss 
gyümölcsökhöz, így 
ajánljuk sütemények, 
gyümölcskrémek, 
desszertek készítésé-
hez. Feledhetetlenné 
varázsol egy csésze 
kávét, kakaót, vagy teát. 
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