
1 466Ft
30 db

48,86Ft/db

100 db 

2176Ft 
21,76 Ft/db 

60 db 

1776Ft 
29,6 Ft/db 

250 ml 

1029Ft 
4 116 Ft/l 

500 ml 

1307Ft 
2 614 Ft/l 

BioCo C+D duo  
Retartd C-vitamin 1000 mg  
+D3-vitamin 1000IU
A készítmény jelentős mennyiségben 
tartalmaz C- és D-vitaminokat, melyek 
hozzájárulnak immunrendszerünk normál 
működéséhez. Fogyasztása különösen 
javasolt a téli hónapokban, amikor 
szervezetünket kevesebb természetes 
napfény éri, és indokolt lehet a D-vitamin 
pótlása. 

Bioextra Immun Maxi szamóca, narancs, 
zöldalma ízű multivitamin rágótabletta
A Bioextra Immun Maxi rágótabletta az immunrendszer támogatására kifejlesztett 
kiváló minőségű multivitamin étrend-kiegészítő készítmény acerolával és 
nyírfacukorral. Tartalmazza a kisgyermekek szervezetének egészséges működéséhez 
és fejlődéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Zamatos zöldalmás, 
szamócás és narancsos ízekben!

Herbal baba krémhabfürdő
Kíméletesen tisztítja a baba bőrét. A mandulatej hidrolizátuma, a B5-, B3-vitamin és az 
allantoin segítik a gyors hámregenerácót. A csicsóka, 
az édesgyökér és a körömvirág kivonata a 
bőrregenerációt támogatják. 
A cédrus allergénmentes 
illóolaja segíti a higiénikus 
bőrállapot fenntartását. 
Bőrgyógyászatilag 
tesztelt. 

NATURLAND 
Nagy Svédcsepp
A Großer Schweden bitter 
Naturland 40 gondosan 
válogatott gyógynövény kivonatát 
tartalmazó készítmény. A kis 
ezerjófű virágos hajtás-, gyömbér 
gyökértörzs-, benedekfű-, 
tárnicsgyökér- és orvosi pemetefű 
virágos hajtáskivonat támogatja 
az emésztést és hozzájárul 
a bélrendszer normál 
működéséhez. A tárnicsgyökér-
kivonat étvágyjavító hatású. Étrend-
kiegészítő gyógynövényekkel. 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő
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Magnézium B6
Lecitin

+Ginkgo biloba

D3-vitamin
Fokhagyma +Galagonya  
+Ginkgo biloba kapszula

30 db 

2486Ft 
82,86 Ft/db 

360 db 

1492Ft 
4,1 Ft/db 

100 db 

2176Ft 
21,76 Ft/db 

60 db 

2019Ft 
33,65 Ft/db 

60 db 

1433Ft 
23,88 Ft/db 

100 ml 

3499Ft 
34 990 Ft/l 

100 db 

2296Ft 
22,96 Ft/db 

70 db 

2160Ft 
30,85 Ft/db 

30 db 

3823Ft 
127,43 Ft/db 

30 db 

1243Ft 
41,43 Ft/db 

30 db 

1440Ft 
48 Ft/db 

200 ml 

1464Ft 
7 320 Ft/l 

30 db 

1740Ft 
58 Ft/db 

78 db 

2285Ft 
29,29 Ft/db 

INTERHERB VITAL  
Kollagén & Hyaluronsav Forte 
tabletta
Nagydózisú Kollagén és 
Hyaluronsav kivonatot, 
valamint C-vitamint 
tartalmazó készítmény a bőr 
és a porcszövetek védelmére. 
Érett bőr belső táplálására, 
hidratáltásának megőrzésére 
és öregedésének késleltetésére 
ajánljuk. Hatóanyagai a  
porcszövetek táplálásában is  
részt vesznek. 

Spirulina tabletta
A Spirulina leginkább antioxidáns tartalma miatt 
ismert, emellett az egyik legtöbb 
mikrotápanyagokat tartalmazó 
növény. Szinte az összes 
vitamin és több, mint 40-féle 
ásványianyag 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.

BioCo D3-Vitamin Forte 
4000 IU tabletta és 
Fokhagyma +Galagonya 
+Ginkgo biloba kapszula

A D3-Vitamin Forte nagy dózisú  
D-vitamint tartalmaz a csontozat, 
a fogazat és az izmok egészsé-
géért. A Fokhagyma értékes 
allicin hatóanyaga hozzájárulhat a 
keringési rendszer védelméhez.

BIOEXTRA Magne+C+B6 
kapszula
A magnézium, a C- és B6-vitamin hozzájárul a fáradtság 
és a kifáradás csökkentéséhez, az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a 
normál pszichológiai funkció 
fenntartásához és részt vesznek 
a normál energia-termelő 
anyagcsere-folyamatokban. 
A C- és B6-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez, a C-vitamin 
hozzájárul a sejtek oxidatív, 
stresszel szembeni védelméhez. 

BIOEXTRA Argania olaj
Az argán olaj kitűnően alkalmas az arc, valamint az 
egész test és a haj ápolására. Optimális működésre 
serkenti a bőrt, biztosítja a 
megfelelő vízháztartást, fokozza 
a rugalmasságát és lassítja az 
öregedését. Gyulladáscsökkentő 
hatású, használható aknés, vagy 
száraz, ekcémás arcbőr ápolására 
is. Javasolt felhasználási terület: 
arc, test, köröm és haj! 

BIOEXTRA IMMUNOMIX 
kapszula
Természetes védelem! Az echinacea, a grapefruit mag 
és a csipkebogyó kivonat 
optimális kombinációja 
természetes 
C-vitaminnal kiegészítve, 
az immunrendszer 
támogatására 
kifejlesztett kiváló 
összetétellel. 

Bioheal Gingko Biloba  
120 mg +Fokhagyma kivonat
A Ginkgo biloba levelében található egyes hatóanyagok 
fenntartják a memóriát, és a 
megfelelő szellemi funkciókat, 
hozzájárulnak a keringési 
rendszer normál működéséhez, 
és a mentális jólléthez. A 
termék fokhagyma kivonatával 
támogatja az egészséges 
vérnyomást. 

Trendi Málna Chili kapszula 
krómmal
Egészítse ki diétáját 
málna és chili 
kivonatot tartalmazó, 
krómmal kiegészített 
természetes 
hatóanyagú 
készítményünkkel. 

Dr. Chen Patika  
Magnézium B6+Ginkgo 
tabletta és Ginkgo 
Biloba+Lecitin kapszula 
Magnézium és Gingkgo tabletta az ideg- és keringési 
rendszer kiegyensúlyozott működéséhez. A Lecitint, 
Ginkgo biloba kivonatot 
és E-vitamint tartalmazó 
lágyzselatin kapszulát a 
megfelelő agyműködés 
fenntartásához ajánljuk.

Naturstar Fekete nadálytő 
gél dupla kiszerelésben
Alkalmazását javasoljuk zárt baleseti- és sportsérülések, 
rándulások, zúzódások okozta véraláfutások, 
vérömlenyek, gyulladások 
megszűnésének elősegítésére, 
valamint csonttörések utáni 
kezelések kiegészítésére 
bőrápolási céllal. Speciális gél 
formulájának köszönhetően 
hatékonyan felszívódik, hatása 
tartós és kellemes. 

DR Herz Garcinia Cambogia 
+ Króm tabletta
A Garcinia Cambogia hidroxi-citromsav tartalma 
elősegítheti a zsírok 
energiává alakulását 
és így hozzájárulhat a 
testtömeg-kontrolhoz. 
A króm kiegészítés 
résztvevője lehet a 
testtömeg csökkentő 
étrendnek. 

Zöldvér Spir-Chor tabletta
100% tiszta természet. A spirulina és a chlorella alga 
támogatja a szervezet vitalitását és az immunrendszer 
működését. 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő
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Natúr és 
Ananász ízben

Rozmaring és méz
Eukaliptusz és méz

Natúr kollagén

525 g 

7254Ft 
13 817,14 Ft/kg 

550 g 

5582Ft 
10 149,09 Ft/kg 

90 db 

4212Ft 
46,8 Ft/db 

1 csomag 

4462Ft 
4 462 Ft/csomag 

250 g 

2210Ft 
8 840 Ft/kg 

500 g 

4125Ft 
8 250 Ft/kg 

6 db 

4274Ft 
712,33 Ft/db 

90 db 

1530Ft 
17 Ft/db 

240 db 

1221Ft 
5,08 Ft/db 

300 g 

3241Ft 
10 803,33 Ft/kg 

75 g 

1621Ft 
21 613,33 Ft/kg 

125 g 

2129Ft 
17 032 Ft/kg 

250 g 

958Ft 
3 832 Ft/kg 

Méz és Fahéj
Méz és Ginzeng 

250 g 

2193Ft 
8 772 Ft/kg 

250 g 

1573Ft 
6 292 Ft/kg 

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. 

Vegan PROT3in TRIPLEX
Teljes értékű növényi protein-készítmény borsó-, rizs-, 
és kendermag fehérje kombinációjából. Stevia édesítés, 
csokoládé, vanília és áfonya íz. Egészséges, könnyen 
emészthető növényi 
fehérjeforrás vegetáriá-
nusoknak, vegánoknak, 
a természetesség 
kedvelőinek. Turmix- 
okhoz és egészséges 
finomságokhoz is! 

Vitalkid22 Multifrutti 
Multivitamin kapszula 
gyermekeknek 
22 zöldség-gyümölcs minden ereje, vitaminok 
(A,B6,B12,C,D,E), Kalcium és számtalan értékes 

fitotápanyag. 5 éves kor felett 
ajánlott. Cukor, színezék és 

aszpartám-
mentes!

Vitalpajzs 35 Felett 
Férfiaknak tabletta és 
Lentinex oldat
35 Felett több kell! Ezért válassza a világszabadalmaz-
tatott, norvég Lentinex Shiitake cseppet és az ÚJ, 
VITALPAJZS 35 felett férfiaknak komplex multi-
vitamin +fitotápanyag 
rendszert D-vitaminnal, 
amely hozzájárulhat az 
immunrendszer normál 
működéséhez. 

Prémium Perui Kovaföld
A Prémium Perui Kovaföld hozzáadott anyagoktól 
mentes, természetes por. Rendszeres használata 
segítheti a bél-, nyirok-, 
és érrendszer tisztító 
folyamatait. Ennek hatása 
lehet a jobb emésztés, a 
szebb és egészségesebb 
haj és körmök. Jó 
hatással van az általános 
közérzetre és vitalitásra. 

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

Vitaking Szelén kapszula
A szelén hozzájárul a haj és a körmök normál 
állapotának fenntartásához, az ellenálló képesség 
támogatásához, valamint a pajzsmirigy normál 
működéshez. 

Dr.M Prémium Sörélesztő 
tabletta
A sörélesztő tabletta kiváló minőségű magyar 
alapanyagokból, adalékanyagok hozzáadása nélkül 
készül. A termék 100%-ban 
természetes anyagokat, 
sörélesztőt és csicsókát 
tartalmazó élelmiszer. 
Javasolt adagolás: napi 3x4 
tabletta bő folyadékkal 
étkezések előtt. 

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

BioMenü BIO Spirulina 
tabeletta
A Spirulina alga szinte minden vitamint, 41-féle 
ásványianyagot és közel az összes esszenciális 
aminosavat tartalmazza. Magas az emészthető 
fehérjetartalma. Gazdaságos kiszerelés, kb. 250 db,  
500 mg-os  
tablettát tartalmaz. 

ABY BIO Szépség 
Aranyköles őrlemény
100% csíráztatott, BIO aranyköles. B-vitamin 
és réz tartalma hozzájárul a bőr és a haj normál 
pigmentációjához, állapotának megőrzéséhez.  

Lune de Miel 
mézek
Praktikus, cseppmentes 
kupakkal ellátott mézek, 
értékes gyógynövényki-
vonatokkal: rozma-
ringgal, eukaliptusszal, 
ginzenggel és fahéjjal. 
Kellemes, karakteres 
ízvilág, remek minőség. 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő
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250 ml 

2118Ft 
8472 Ft/l 

250 ml 

1050Ft 
4200 Ft/l 

250 ml 

912Ft 
3648 Ft/l 

100 db 

663Ft 
6,63 Ft/db

80 ml 

1768Ft 
22 100 Ft/l 

500 g 

356Ft 
712 Ft/kg 

20 db 

698Ft 
34,9 Ft/db

50 g 

1169Ft 
23 380 Ft/kg 

Sárgabarack töltelékkel

80 g 

486Ft 
6 075 Ft/kg 

Csokidarabokkal

200 g 

616Ft 
3 080 Ft/kg 

500 g 

350Ft 
700 Ft/kg 

65 g 

164Ft 
2 523,07 Ft/kg 

1000 ml 

678Ft 
678 Ft/l 

BioGold Hidegen sajtolt 
Mákolaj
A mákolajat a népgyógyászat 
a csontok védelmének egyik 
leghatékonyabb szereként ismeri. 
Természetes kalciumot tartalmaz, 
idegerősítő, nyugtató hatásáról 
ismert. 

Benefitt Szőlő-magolaj
A szőlő-magolaj Omega-6 telítetlen 
zsírsavakban gazdag, kellemes 
ízű, közkedvelt növényi olaj. 
Salátaolajként a legfi nomabb, de a 
reformkonyhában sütésre-főzésre 
is előszeretettel használják. 
Fogyasztását a szív- és érrendszer 
védelmére ajánljuk. 

Benefitt Lenmagolaj és 
Máriatövis magolaj
Telítetlen zsírsavakban gazdag, értékes 
növényi olajok. A Lenmagolajat a 
koleszterin-értékek megfelelő szinten 
tartására, míg a Máriatövis olajat a 
máj egészségére ajánljuk. Salátaolajként 
is fogyasztható, hidegen sajtolt 100% 
natúr olajok. 

Cukor Stop Stevia tabletta
Természetes, gluténmentes édesítőszer a legtisztább 
RebA 98 stevia kivonattal. Cukorbetegek, kandidások 
és fogyókúrázók is használhatják kávé, tea, üditő 
édesítésére.  
Glikémiás index: 0.
50x édesebb a cukornál

Cukor Stop Stevia cseppek
Természetes, gluténmentes édesítőszer, a legtisztább 
RebA 98 stevia kivonattal. Cukorbetegeknek, 
kandidásoknak és fogyókúrázóknak, 
italok, ételek és mártások 
édesítésére. Glikémiás index 0. 

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

London Filteres gyümölcs- 
és gyógynövény teák
Nagyszerű ízek, természetes összetevők - az angol 
teatradíció legjava. 
LONDON Fruit & Herb 
gyümölcs és gyógyteák, 
kirobbanó valódi 
gyümölcsös íz, cukor és 
koffein nélkül. 

Beanies ízesített instant 
kávék
BEANIES instant kávék öt-féle ízesítésben: karamellás 
sütemény, csokoládé, fahéjas-mogyoró, amaretto-
mandula és narancsos-csokoládé. 
Csak 2 kalória/adag.

Lazzaroni gluténmentes 
kekszek
Gluténérzékenyek számára ajánlott eredeti olasz 
édesség. Nagyon ízletes, így nemcsak a gluténra 
érzékeny gyermekek, hanem 
az édességet kedvelő felnőttek 
kedvencévé is válhat. Vendég-
várásra is kiválóan alkalmas. 
Csomagolása megóvja a 
töredezéstől.

DonFrancesco TriColor 
Fusilli és Penne tészták 
Könnyen emészthető, 
finom, kalória tartalma 
alacsonyabb, mint a 
hagyományos tésztáké, 
ásványi anyagot és 
fehérjét tartalmaz, 
rostokban gazdag, 
cukorbetegek is 
fogyaszthatják. 

Fit reggeli zabkásák
 Magas rost- és zabtartalmú kása. Minden alkotóelemet 
tartalmaz, hogy Ön fittnek érezze magát. Csak 1,5 dl víz 
kell hozzá, és percek alatt kész. 30%-kal csökkentett 
cukortartalommal. 

Alpro Zab és  
kesudió ital
Rostokban gazdag, 100%-
ban növényi alapú italok, 
természetesen alacsony 
telített zsírsavtartalommal. 
Fogyasztása hozzájárulhat a 
vér normális koleszterinszint-
jének megőrzéséhez. 

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



Fekete nadálytő

60 g 

608Ft 
10 133,33 Ft/kg 

Dupla

120 g 

1017Ft 
8 475 Ft/kg 

Forte

60 g 

705Ft 
11 750 Ft/kg 

175 g 

1207Ft 
6897,14 Ft/kg 

20 db 

258Ft 
12,9 Ft/db 

3 db 

326Ft 
108,66 Ft/db 

Teafa

10 ml 

1641Ft 
164 100 Ft/l

Citrom, Narancs 
Eukaliptusz, Levendula

20 ml 

1641Ft 
82 050 Ft/l 

1500 ml 

1886Ft 
1 257,33 Ft/l 

Vanília és pézsma

1470 ml 

972Ft 
661,22 Ft/l 

Fehérvirág

750 ml 

906Ft 
1 208 Ft/l 

250 ml 

968Ft 
3 872 Ft/l 

50 g 

2121Ft 
42 420 Ft/kg 

Ligetszépe

20 ml 

903Ft 
45 150 Ft/l 

Neem

20 ml 

580Ft 
29 000 Ft/l 

Geránium

10 ml 

1591Ft 
159 100 Ft/l 

Teafa

5 ml 

820Ft 
164 000 Ft/l 

Levendula

10 ml 

829Ft 
82 900 Ft/l 

Fitness Program

1 csomag 

6530Ft 
6530 Ft/csomag 

Manager Active

1 csomag 

6696Ft 
6696 Ft/csomag 

Avokádó

20 ml 

663Ft 
33 150 Ft/l 

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét! 

ORGRAN Gluténmentes 
Dinó gyerekkeksz
Az egyik legnépszerűbb Orgran keksz, természetes 
összetevőkből, 25% gyümölccsel és utifűmaghéjjal, 
hozzáadott cukor nélkül. 
Finom! Nem csak a 
gyerekek kedvence! 
Glutén-, tej-, búza-, 
szója-, tojás-, élesztő-, 
csonthéjas- és GMO 
mentes. 

X-EPIL Intimo Intim 
törlőkendő
Aloe vera és kamilla kivonatot tartalmaz ezáltal 
nyugtató, ápoló és frissító hatású. 
Összetevői segítenek megőrizni az érzékeny intim 
területek természetes pH értékét. 

JimJams Beauty 
Pórustisztító tapasz
Mitesszer eltávolító tapasz.  
Tisztító és összehúzó hatású. 

Aromax limitált kiadású 
illóolajok: Citrom, Narancs, 
Teafa, Eukaliptusz, 
Levendula illatokban
100% természetes 
illóolajok az Aromaxtól, 
dupla mennyiségben, 
most ajándék ásvánnyal. 

Biomed Fekete nadálytő 
krém dupla és forte  
változatban is 
Sérülések, esések során szerzett 
véraláfutások, illetve vérömlenyek 
felszívódásának elősegítésére, csonttö-
rések utáni kezelések kiegészítőjeként 
ajánljuk bőrápolási céllal. Gazdaságos 
Dupla kiszerelésben is kapható. A Forte 
változat összetétele továbbfejlesztett, 
hozzáadott orvosi somkóró kivonatot 
tartalmaz.

Winni’s Öko Mósószer 
Verbéna
A Winni’s termékek kizárólag növényi alapanyagokból 
készülnek. Hipoallergén, nikkel tesztelt tisztítószerek. 
Használható fehér, színes, pamut 
ruhákhoz, gépi és kézi mosáshoz, 
illetve babaruha mosásához 
is. Koncentráltságának 
köszönhetően rendkívül 
gazdaságos.Növényi 
alapanyagokból készült, 
állatokon nem 
tesztelték.

Winni’s Öko öblítő és utántöltő
A Vanília virágok szikrázó, és a fehér pézsma púderes 
illatkombinációja adja meg ennek az öblítő koncent-
rátumnak az egyedi, varázslatos illatát. A koncentrált 
öblítőszer javítja a mosás 
eredményét, kisimítja a 
textíliákat és megköny-
nyíti a vasalást, miközben 
kellemes illatot hagy. 
Foszfort és színezékeket 
nem tartalmaz.

HERBioticum Lóbalzsam 
iszap kivonattal
Lazító lóbalzsam tengeri iszap kivonattal. 
Eredményessége a mentol, a kámfor lazító, nyugtató 
erején és az iszap kivonat ízületekre és izmokra 
gyakorolt jótékony hatásán 
alapszik. A krémben 
található iszap kivonat 
magas ásványianyag-
tartalommal rendelkezik. 
Lehűti, ellazítja és 
nyugtatja a sajgó 
végtagokat. 

IN VITRO Crotalgin Forte krém
Reumatikus-, izom és izületi fájdalmak csökkentésére 
javasolt gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény. Alkalmazása javasolt ízületi gyulladások 
és isiászos megbetegedések 
esetében önmagában vagy 
egyéb gyógyszeres kezelés 
kiegészítőjeként. 

MediNatural Avokádó, 
Ligetszépe és Bőrápoló 
Neem olajok 
Az avokádó tápláló olaja jól beszívódik a bőrbe és a 
hajba egyaránt. Ideális választás száraz, időjárás által 
megviselt, ráncos, érzékeny bőrre. A ligetszépe olaj 
alkalmas a száraz, hámló, érzékeny, 
gyulladt bőr ápolására. Enyhíti a 
viszketést, kiszáradást, kiválóan 
hidratál. Gyulladáscsökkentő, gomba- 
és baktériumellenes hatóanyagainak 
köszönhetően a Neem olaj korpa, 
körömgomba, pattanás, ekcéma, 
herpesz esetén alkalmazható.

MediNatural Geránium, 
Teafa, Levendula illóolajok
A Gerániumolaj légterek frissítésére, relaxáló 
aromafürdőkhöz és masszázshoz, vagy bőrápoló 
olajokhoz használható. A Teafaolajat gombásodásra 
hajlamos láb, valamint zsíros, 
korpás haj ápolására, fertőtlenítésre 
ajánljuk. A Levendula illóolajat 
pattanások, rovarcsípés okozta 
viszketések kezelése, masszázshoz, 
relaxáló aromafürdőbe és 
szaunázáshoz ajánljuk.

Dr. Steinberger Fitness 
Program és Manager Activ 
csomagok 
Az 5 napos Fitness Programot léböjtkúrákhoz ajánl-
juk. A lébőjt-kúra után csökken a fáradékonyság, a rossz 

hangulat, fittebbnek 
érezzük magunkat. 
Igyon naponta 2 dl-t 
a Dr. Steinberger 
„Manager Active” 
csomagban található 
léből reggelente, 
hogy jól induljon a 
napja! 
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365 g 

1197Ft 
3 279,45 Ft/kg 

200 g 

589Ft 
2 945 Ft/kg 

1000 ml 

545Ft 
545 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.

Sütőtökös álomreggeli
Kissé unalmas a zabkása? Íme egy szuper és egészséges variáció, ami garantáltan jobban indítja a napot! 
Márciusi sztárreceptünk a sütőtökös amarantkása, ami krémes ízével és illatos fűszereivel szebbé 
varázsolja a reggelt. Elfogyott a sütőtök? Párolt almával is ellenállhatatlan lesz...

Hozzávalók
  ½ csésze puffasztott amarant

 1 csésze rizstej

 10 dkg sült sütőtök püré

 1 mokkáskanál mézeskalács  
 fűszerkeverék

Elkészítése
A kókuszpehely kivételével tegyünk mindent egy lábosba, 
majd közepes lángon forraljuk fel és takarékon főzzük addig, 
míg be nem sűrűsödik. Használhatunk kókusztejet is. Közben 
folyamatosan kevergessük, hogy ne égjen le és pótoljuk a 
folyadékot, ha kevésnek érezzük. Még melegen fogyasszuk, 
díszítsük a megpirított kókuszpehellyel és pár csepp joghurttal, 
vagy kókusztejszínnel.

Biorganik Bio Agávé 
szirup
A Bio agavészirup kitűnően használható cukor 
és méz helyettesítésére. 
Édesítésre, keksz, müzli 
szelet, sütemény, 
szószok, joghurtok, 
szója alapú tej és 
desszert, fagylaltok, 
szörpök, italok 
készítésre ajánljuk. 

Biorganik Bio 
Puffasztott amarant
A bio puffasztott 
amaranttal 
gazdagíthatjuk 
müzlinket de 
felhasználható 
süteményekben, 
levesekben, 
salátákban. 

Bio Natumi natúr 
rizsital
Laktóz- és glutén-
mentes, vegetáriánus 
tejhelyettesítő ital, 
hozzáadott cukor nélkül. 
Alacsony zsírtartalmú, 
teljes kiőrlésű gabonából 
készül. Hidegen és 
melegen is fogyasztható. 
Tökéletes alternatíva tej 
és szója helyett. 

 pár csepp vanília aroma

 1 evőkanál agávé szirup

 2 evőkanál pirított   
 kókuszpehely

Jó étvágyat kívánunk!
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