
2×60 db étrend-kiegészítő kapszula

 Éjjel:
Gyorsabb anyagcsere 
útifűmaghéj ∙ kitozán ∙ króm

 Nappal:
Fokozott zsírégetés 
zöld kávé ∙ fahéj ∙ chili

Súlykontroll
A sikeres fogyókúráért!

6 db 

4288Ft 
714,66 Ft/db 

30 db 

1573Ft 
52,43 Ft/db 

250 ml 

5146Ft 
20584 Ft/l 

50 g 

2042Ft 
40840 Ft/kg 

3129 Ft
2 x 60 db

26,07 Ft/db

étrend- 
kiegészítő

étrend-kiegészítő

Dragon Fire kapszula 
100 %-ban természetes, esemény előtti 
kapszula férfiaknak.  
Napi ajánlott fogyasztási  
mennyiség: 1-2 kapszula. 

BIOEXTRA Beauty Caps  
bőrápoló kapszula 

Avokádó olajat tartalmazó kapszula a szemkörnyék és az arc ápolására  
A- és E-vitaminnal. A kapszulákba töltött vitaminokban gazdag bőrápoló olaj 

különösen alkalmas az arc és a szem körüli érzékeny bőr ráncainak kezelésére. 
Javítja a bőr természetes vízháztartását, óvja a kiszáradástól. Táplálékkal, 

vitaminokkal látja el a bőr külső rétegét.

HillVital Gyógyfüves Mesterbalzsam
Ízületi gondok keserítik meg az életét? A Mesterbalzsam hatóanygainak 

köszönhetően a mozgás ismét öröm lehet. Alkalmazza a készítményt gyengéd 
masszírozásra a kényes ízületek területén és mozogjon újra szabadon! 

IN VITRO Plerudin Forte 
visszérkrém
Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény 
a seprűerek, kékes-lilás 
véraláfutások eltüntetésére, 
visszérgyulladás kezelésére. 

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

Törődjön többet
EGÉSZSÉGÉVEL
2017. május 2 - május 28.
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78 db 

1685Ft 
21,60 Ft/db 

90 db 

2487Ft 
27,63 Ft/db 

60 db 

2273Ft 
37,88 Ft/db 

30 db 

772Ft 
25,73 Ft/db 

60 db 

2080Ft 
34,66 Ft!db 

60 db 

1593Ft 
26,55 Ft/db 

60 db 

1547Ft 
25,78 Ft/db 

60 db 

1196Ft 
19,93 Ftdb 

60 db 

2864Ft 
47,73 Ft/db 

30 ml 

2953Ft 
98433,33 Ft/l 

48 db 

770Ft 
16,04 Ft/db 

60 db 

2827Ft 
47,11 Ft/db 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

Zöldvér Lucerna kapszula
A lucerna számos értékes szerves kötésű ásványi 
anyagot és vitamint tartalmaz, amelyek hatékonyan fel 
is szívódnak a szervezetben. 

Vitaking OMEGA-3  
Halolaj kapszula
Az omega-3 zsírsavak mindig is jelen voltak az 
emberiség táplálkozásában. A  halolajban található 
Omega-3 (és a benne lévő EPA 
és DHA)  hozzájárul a szív 
megfelelő működésé hez, 
a DHA hozzájárul a normál 
agymű ködés  és normál 
látás fenntartásához. 

BIOEXTRA Diallin+C kapszula
Dióbél-, fokhagymakivonat és C-vitamin tartalmú 
étrend-kiegészítő kapszula az egészséges érfalakért. 
Hatóanyagainak komplex kombinációja hozzájárul  
a vérerek rugalmasságának fenntartásához,  
az érfalak egészségének 
megőrzéséhez, támogatja 
a mikrokeringést és 
segít fenntartani a szív 
egészséges állapotát.

BIOEXTRA Selevit tabletta
A felnőtteknek ajánlott napi szelén és E-vitamin bevitel 
100%-át fedező Bioextra Selevit tabletta hatékonyan 
segíti elő az immunrendszer és a pajzsmirigy megfelelő 
működését, támogatja továbbá a haj és köröm normál 
állapotának fenntartását, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmét.

BIOEXTRA Epovit Plusz 
kapszula
Az Epovit Plusz kapszula Ligetszépe magjából hidegen 
sajtolt természetes olajat  és mélytengeri halolajat  
tartalmaz. E két összetevő optimális arányban 
tartalmazza az Omega 6 
és Omega 3 zsírsavakat. 
Ezek a hatóanyagok 
hozzájárulnak a vér normál 
koleszterinszintjének 
fenntartásához.

HERBioticum Mg + B6 + 
Omega3 Vitamin kapszula
Egyedülálló vitamin komplex, melynek  EPA és a DHA 
hatóanyagai hozzájárulnak a 
szív megfelelő működéséhez. 
A DHA támogatja a normál 
agyműködés és látás 
fenntartását. A B6 és a 
magnézium hozzájárul 
az idegrendszer normál 
működéséhez. 

Damona  
Máriatövis 210 mg tabletta
Máriatövis kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
tabletta a máj egészségért. 
210 mg szilimarin 
tablettánként. 

Damona Multivitamin 
tabletta felnőtteknek
Vitaminokat tatalmazó étrend-kiegészítő tabletta 
felnőttek számára, a 
vitaminraktárak és 
energiatartalékok 
feltöltésére, a napi 
étrend kiegészítésére. 

Dr. Chen Patika Pajzsmirigy 
Egyensúly kapszula
Testsúly kontroll a változó korban is. Indiai csalán-, 
keserű narancs-, kudzu-, angyalgyökér kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő. 

Celsus Grép Plusz 
grépfruitmag csepp
A nem keserű grapefuitmag kivonat és a C-vitamin 
valamint az Echinacea együttes hatása segíthet  
a megfázás megelőzésében 
és immunrendszerünk 
védekező képességének 
megtartásában.

INTERHERB Lecitin 
lágyzselatin kapszula
A lecitin szervezetünk valamennyi sejtjének értékes 
alkotója, a sejthártya építőeleme. Elsősorban az 
idegsejtek és a májsejtek 
védelmében van 
kiemelkedő szerepe. 
Fogyasztását a memória 
javítására, a máj 
regenerálására ajánljuk. 

étrend- 
kiegészítő

Dr.Herz Almapektin 
Extraktum kapszula
Vegetáriánus kapszula, kizárólag növényi 
alapanyagokból készült! A pektin egy emészthető rost, 
így jótékony hatással lehet az emésztésre. 

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



525 g 

7279Ft 
13864,76 Ft/kg 

6 db 

3335Ft 
555,83 Ft/kg 

20 db 

745Ft 
37,25 Ft/db 

20 db 

554Ft 
27,7 Ft/db 

70 db 

1458Ft 
20,82 Ft/db 

180 g 

3729Ft 
20716,66 Ft/kg 

60 db 

1497Ft 
24,95 Ft/db 

30 g 

2772Ft 
92400 Ft/kg 

100 g 

2587Ft 
25870 Ft/kg 

750 ml 

1605Ft 
2140 Ft/l 

300 ml 

5682Ft 
18940 Ft/l 

1000 ml 

737Ft 
737 Ft/l 

400 g 

2417Ft 
6042,50 Ft/kg 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

Turbó Diéta Turmixporok 
különböző ízekben és 
Gluténmentes natúr 
Turmixpor
Ha le szeretne fogyni, 
vágjon bele a Turbó diétába! 
Éhezés nélkül, jókedvűen 
fogyókúrázhat! Az étkezések 
kiváltásra való. Csokoládé-, 
vanília-, eper-, meggy- 
és cappucino ízekben. 
Gluténmentes  
változata  
natúr ízű. 

BIG X For Man  
kapszula férfiaknak
A Potenciális erő! 100% -ban természetes összetevőket 
tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula 
férfiak számára. 

HERBÁRIA Laktoherb 
filteres tea
Szoptatós anyáknak az anyatej termelés fokozására, 
illetve  az anya, valamint az anyatejjel táplált csecsemő 
esetleges emésztési zavarainak csökkentésére ajánlott 
gyógytea-keverék. 

HERBÁRIA Babamosoly 
filteres tea Gyerek és Baba 
változatban
Koffeinmentes  
gyógynövény tea. 

Bioheal Valeriana  
komplex tabletta
Természetes növényi összetevőket tartalmazó 
készítmény. Macskagyökér (Valeriana), golgotavirág 
(Passiflora) és komlótoboz 
komponensei hozzájárulnak 
a pihentető alváshoz és a 
megfelelő relaxációhoz. 

FÖLD Test- és Lélekemelő Mix
Kakaó, Maca és Mesquite por keveréke, a test és a 
lélek energetizálására. 
Egyes komponensei 
afrodiziákumként 
ismertek a 
termőterületükön.  
Magas fehérjetartalma 
értékes kiegészítője 
lehet a napi étrendnek, 
fölösleges kalóriáktól 
mentes energiaforrás, 
mely elősegítheti 
a vitalitást és a jó 
közérzetet. 

Zöld Alga  
lágyzselatin kapszula
A zöld alga leginkább antioxidáns tartalma miatt 
ismert, emellett az egyik legtöbb mikrotápanyagokat 
tartalmazó növény. Szinte az összes 
vitamin és több mint  
40 féle ásványi anyag megtalálható 
benne. Rendkívül fehérje gazdag, 
több aminosavat tartalmaz, melyet 
szervezetünk nem tud előállítani.  
Nagy mennyiségű vitamin és fehérje 
tartalma miatt nagyon  
népszerű a sportolók  
között. 

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.

Dr. Steinberger Bio 
Zöldbúzafű-koktél
Zöldbúzafű levéből (45%), 
zöldteából, almaléből, 
agavesűrítményből készül, 
spirulina mikroalga 
hozzáadásával. A búzafű friss 
levében vitaminok,  enzimek, 
fehérjék és klorofil, valamint 
több, mint 90-féle ásványi anyag 
és nyomelem található. 

Giffarine Kollagén+Cink ital
Aminosavakkal és C-vitaminnal kiegészített, kollagént és 
cinket tartalmazó gránátalmás 
ital a bőr üdeségének,  a 
haj és a köröm szépségének 
megőrzésére, az ízületek 
védelmére. 

Grünfink Zöldséglevek
A zöldséglé a vitamin- és 
ásványi anyag szükséglet 
biztosításának egyszerű 
megoldása, miközben  
szervezete hidratáltságát 
is biztosítja a zöldségek 
víztartalma. Napi rendszeres 
fogyasztása a tudatos 
egészségvédelem, a 
belső szépségápolás és a 
vitalitásfokozás egy kiváló, 
egészséges és kellemes 
alternatívája. 

BioMenü Bio Borsófehérje por
A BioMenü borsó proteinje kítűnő megoldás azokan akik 
a tej, tojás, tejsavó alapú fehérjéket nem fogyaszthatják. 
Bio termék, laktóz-, 
GMO- és gluténmentes. 

Méhkenyér

Méhpempő
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250 g 

545Ft 
2180 Ft/kg 

240 g 

4557Ft 
18987,5 Ft/kg 

75 g 

416Ft 
5546,66 Ft/kg 

23 g 

63Ft 
2739,13 Ft/kg 

85 g 

297Ft 
3494,11 Ft/kg 

510 g 

443Ft 
868,62 Ft/kg 

250 g 

700Ft 
2800 Ft/kg 

1000 g 

3710Ft 
3710 Ft/kg 

500 g 

1000Ft 
2000 Ft/kg 

60 g 

229Ft 
3816,66 Ft/kg

1000 g 

782Ft 
782 Ft/kg 

1000 ml 

1513Ft 
1513 Ft/l 

Áldomás Bözödi 
Alakor Búzából 
készült száraztészták
Az alakor búza mikroelem-, 
vitamin- és antioxidáns 
tartalma kiemelkedő, 
ugyanakkor szénhidrát-
tartalma alacsony.

Áldomás Junior 
Kölyök Erő 
Csokoládé bevonattal
Organikus, glutén- és laktózmentes, innovatív készítmény.  
Különleges bio növényi összetevőkből készül, adalék 
anyagok és  tartósítószerek nélkül. Kiegyensúlyozottan és 
szerves formában biztosítja 
a gyermekek számára 
szükséges vitaminokat, ásványi 
anyagokat, flavonoidokat és 
esszenciális aminosavakat. 

TORRAS Csokoládék 
hozzáadott cukor nélkül
A Torras csokoládék hozzáadott cukor nélkül készülnek. 
A termékek glutént 
nem tartalmaznak ezért 
a gluténmentes és a 
cukormentes étrendbe is 
beilleszthetők. A termék 
többféle ízben kapható. 

FIT GO Müzliszeletek 
joghurtos bevonattal
Gluténmentes élelmirost forrás. A gluténtartalom 
kevesebb mint 20mg /1kg. Eper, kakaó, ribizli ízekben. 

Friss Pufi Puffasztott rizs 
és durumbúza mézes-
fahéjas ízesítéssel
Egészségesen finom, 
szemenként puffasztott 
rizs és gabonatermékek. 
Vitaminokban, 
tápanyagokban gazdag, 
fogyasztható tejbe, 
joghurtba, müzlibe, asztalt 
gyümölcsökkel keverve.

Aranyfácán Fitt Ketchup
Tradícionális magyar Aranyfácán 
paradicsomsűrítményből készült 
FITT ketchup, hozzáadott cukor, 
tartósítószer és allergének 
felhasználása nélkül. 

Lazzaroni Zerole 
Mogyorókrémes nápolyi 
hozzáadott cukor nélkül
Hozzáadott cukor nélkül 
készült eredeti olasz 
mogyorókrémes nápolyi.

Nyírfacukor
A Nyírfacukor 40%-kal kevesebb kalóriát tartalmaz, 
mint a hagyományos cukor. Cukor kontrollt igénylő 
étrendet követők 
is fogyaszthatják. 
A nyírfacukor 
fogyasztása 
hozzájárul a fogak 
mineralizációjának 
fenntartásához. 

Biorganik Natúr 
Kókuszvirágcukor
Íze egyedülállóan karakteres, mégis lágy, enyhén 
karamellás, meleg hatást 
kelt. Olvadáspontja 
alacsony, könnyen 
felhasználható. Nem 
keverendő össze a 
pálmacukorral, mely 
bizonyos pálmák fájának és 
nem az értékes virágnak a 
nedvéből készülnek. 

Biopont Rizsgolyó 
póréhagymával és spenóttal
Különleges ízvilága a spenót és a póréhagyma izgalmas 
kombinációjának köszönhető. Magas proteintartalma 
miatt az egyik legjobb fehérjeforrás, koleszterinbarát. 
Gluténérzékenyek 
is nyugodt szívvel 
fogyaszthatják.

Natura Gyümölcscukor
A fruktóz az egyik legédesebb cukorféleség, ezért 
ebből kevesebb is elegendő, ezáltal csökkenthető az 
energiabevitel. 

Aroy-D Kókusztejszín 
100% kókuszkrém, adalékanyag nélkül! 
Krémesen lágy, ugyanakkor 
tejmentes, így tejföl és tejszín 
helyettesítésére egyaránt 
alkalmas. Desszertekhez, 
fagylaltokhoz is kiváló növényi 
alternatíva. A legfinomabb 
keleti, egzotikus ételeket is 
elkészítheti vele.

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



50 g 

213Ft 
4260 Ft/kg 

1000 ml 

629Ft 
629 Ft/l 

67 g 

360Ft 
5373,13 Ft/kg 

100 ml 

1447Ft 
14470 Ft/l 

10 ml 

970Ft 
97000 Ft/l 

500 ml 

3647Ft 
7294 Ft/l 

100 ml 

2034Ft 
20340 Ft/l 

20 db 

493Ft 
24,65 Ft/db 

120 g 

868Ft 
7233,33 Ft/kg 

60 g 

521Ft 
8683,33 Ft/kg 

60 g 

586Ft 
9766,66 Ft/kg 

50 ml 

2087Ft 
41740 Ft/l 

1 db 

4158Ft 
4158 Ft/db 

1 db 

1081Ft 
1081 Ft/db 

 1 db 

3326Ft 
3326 Ft/db 

32 db 

2896Ft 
90,5 Ft/db 

350 g 

1107Ft 
3162,85 Ft/kg 

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!

Mini Bites Gabona Snackek 
többféle ízben
Mini Bites teljes kiőrlésű gabona snackek natúr, 
kókuszos, kakaós és málnás-vörösáfonyás ízesítésben.  
Magas rost-, valamint energia- és vitamintartalma 
mellett különleges ízesítései teszik nagyszerű 
ropogtatnivalóvá. Emellett 
nem tartalmaz semmilyen 
tartósítószert, vagy mesterséges 
színezéket. Praktikus csemege 
utazás közben, moziban és 
irodában is. 

Alpro Original és Dolce 
Vanilia rizsitalok
100%-ban növényi alapú, 
hozzáadott cukrot nem, csak 
természetes módon előforduló 
cukrot tartalmaz. Természetesen 
alacsony telített zsírtartalommal 
rendelkezik, ami hozzájárul a 
vérnyomás és koleszterinszint 
normál értékeinek 
fenntartásához. 

Vireco Szarvasgombás 
növényi pástétom
A teljes értékű fehérjéket, vitaminokat, ásványi 
anyagokat tartalmazó, Orosházán készült, növényi 
alapú szarvasgombás pástétom felhasználható 
szendvicskrémként, töltelékként és hidegtálak 
készítéséhez. 

Aromax Moszkító stift és 
Szúnyog- és Kullancsriasztó 
aeroszol 
Természetes növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó rovarriasztó 
szer, a piacon legnagyobb 
természetes hatóanyag tartalommal. 
Csípőszúnyogok és kullancsok távol 
tartására, akár 7 órán keresztül.

Hübner Original Silicea gél
Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény. 
Szilíciumhiány, kötőszöveti 
gyengeség, íngyengeség, 
körömrepedezettség, hajhullás, 
ideges gyomorpanaszok, 
nyálkahártya-irritáció, 
gyomorégés, puffadás 
kezelésére. 

Dr. Theiss Venen gél
Visszérgyulladások, visszértágulat 
okozta panaszok enyhítésére, 
a végtagok duzzanatainak 
csökkentésére ajánlott 
gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény, melynek 
hatását népgyógyászati és 
szakirodalmi adatok igazolják. 

Salvequick Átlátszó 
sebtapasz
Átlátszó, műanyag sebtapasz, véd a szennyeződésektől, 
jó tapadású, nagy nedvességfelszívó képességű, 
rugalmas és légáteresztő. 

Biomed Körömvirág, 
Körömvirág FORTE krémek
Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr 
mindennapos ápolására. Használata 
túlzott szoláriumozás és napozás után 
különösen ajánlott. Gazdaságos DUPLA 
és megnövelt hatóanyag-tartalmú 
FORTE változatban is. 

Helia-D Tokaji Aszús 
hidratáló krémek normál 
és száraz bőrre
Fedezze fel a gondosan válogatott természetes 
összetevők egyedi kombinációját! 
A krém tokaji aszú, szőlőmagolaj, körömvirágolaj, 
shea vaj, B5 provitamin és E-vitamin tartalma 
hatékonyan gondoskodik a bőr hidratálásáról. 

Szénafüvek Gyógynövényes 
Tönkölypárnák
Alvászavarok, menstruációs fájdalmak, migrénes fejfájás 
és feszült időszakok esetén jelenthetnek természetes 
megoldást a panaszok csökkentésére. Hatásuk 
népgyógyászati megfigyeléseken, tapasztalatokon 
alapul. Különféle színekben és mintákkal kaphatóak.

Dr.M Folyékony mosódió 
kapszula
Környezetkímélő formula és csomagolás, növényi 
összetevők. Könnyű, praktikus 
használat, gazdaságos 
adagolás. Klór-, illat-, 
színezék- és konzerválószer 
mentes, környezetkímélő 
beltartalom a 100%-ban 
növényi tenzid és az 
enzim erejével. Kíméletes, 
univerzális, előre adagolt 
mosódió gél koncentrátum. 

VIRDE Hűsítő és melegítő 
hatású Lóbalzsamok
Tradicionális svájci receptúra alapján készült. A hűsítő 
tulajdonságai révén frissíti, megnyugtatja a gyulladt 
izületeket, izmokat. Nehézláb érzés esetén nyugtató 
érzést biztosít a bőrnek. A melegítő lóbalzsam meleg 
érzést biztosít a fázós-hideg 
végtagoknak, paprika 
kivonata helyi vérbőséget 
okoz. Sportolás előtt 
bemelegítő krémként 
ajánlott!

Aeoroszol

Dupla

18×27 cm

30×60 cm

 35×45 cm

Körömvirág Forte

Moszkító stift
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270 g 

376Ft 
1392,59 Ft/kg 

500 g 

927Ft 
1854 Ft/kg 

100 ml 

1497Ft 
14970 Ft/l 

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.

Paradicsomos álomtészta
Legújabb receptünkben egy olyan mennyeien finom tésztaételt mutatunk be, amelyből bűntudat és 
mennyiségi korlát nélkül falatozhatunk. A tészta ételek könnyen variálhatóak, ezért fogjunk bele  
bátran és dúsítsuk szejtánnal, zöldségekkel, vagy hagyományosan sonkával.

Hozzávalók
 1 zacskó slim pasta spagetti

 1 evőkanál kendermagolaj  
 (a tésztára)

 1 evőkanál olívaolaj 
 (serpenyőbe)

 kb. 1/2 üveg bazsalikomos  
 paradicsompüré

Elkészítése
A Slim Pastát folyóvíz alatt öblítsük le, majd az evőkanál kendermagolajjal 
melegítsük át serpenyőben. Egy másik serpenyőben melegítsünk fel  
1 evőkanál olívaolajat és dinszteljük meg rajta az újhagymát, majd öntsünk rá 
körülbelül fél üveg bazsalikomos paradicsompürét. Hagyjuk kicsit rotyogni, 
ízesítsük oregánóval és keverjük össze a tésztával. Végezetül szórjuk meg egy 
kis petrezselyemmel és parmezánnal.

 1 szál újhagyma

 szárított oregánó, 
 petrezselyem

 kevés reszelt parmezán

 opcionálisan egyéb  
 hozzávalók: zöldségek,  
 hús, szárított paradicsom

Jó étvágyat kívánunk!

Slim Pasta Spagetti 
Magas rosttartalmú, glutén- , cukor- és 
zsírmentes, zabrost és konjak mannán alapú 
tésztahelyettesítő. Kedvenc szószával melegítse 
át és 2 perc alatt 
kész is!  Glutén-
érzékenyeknek, 
vegetáriánusoknak 
és vegánoknak, 
cukorbetegeknek 
és diétázóknak 
egyaránt ideális.

Alce Nero BIO 
Bazsalikomos püré 
paradicsomdarabkákkal 
A Coimrba és a Hercules paradicsomoknak 
igen magas a likopintartalmuk, mely az egyik 
leghatékonyabb antioxidáns 
a szabadgyökök elleni 
küzdelemben. Az Alce Nero 
paradicsomokat betakarítás 
után 8 órán belül, kíméletes 
eljárással dolgozzák fel, 
így megőrzik zamatukat, 
illatukat és frissességüket.

BIOGOLD 
Hidegen sajtolt Bio 
Kendermagolaj
Egészségvédő tulajdonsága 
évezredek óta ismert. 
Jó hatással van az 
idegrendszerre, külsőleg 
pedig kiváló bőrápoló, 
bőrvédő. 
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