
60 db

3 063 Ft
51,05 Ft/db

20 ml 

1301Ft 
65050 Ft/l 

60 db 

1694Ft 
28,23 Ft/db 

30 db 

1772Ft 
59,07 Ft/db 

200 ml 

5663Ft 
28315 Ft/l 

2x60 ml 

1162Ft 
9683,33 Ft/l 

100 db 

1506Ft 
15,06 Ft/db 

Mag kivonat

Kapszula

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

Speciális- 
gyógyászati 
célra szánt 
-tápszer

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

Grapefruit mag kivonat 
20 ml és Grapefruit mag 
kapszula 60db
Valódi grapefruit mag kivonat!  Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. A Grapefruit 
mag kivonat könnyen adagolható, csepp formátumban 
kapható. A Grapefruit mag kapszula fogyasztását 
érzékeny gyomrúaknak is ajánljuk.

Bioextra Axovit kapszula
B-vitaminokat, D3- és E-vitamint, valamint folsavat 
tartalmazó speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer; 
a májműködés csökkenésénél, valamint különböző 
polineuropátiák esetén fennálló különleges táplálkozási 
igény kielégítésére.

Marnys Protect Junior 
Multivitamin ivóampulla
Extra védelem és energia. Az immunerősítés 
innovatív, új formája gyermekeknek: fizikai és szellemi 
igénybevételkor. Folyékony méhpempő, propolisz és 
12 fajta vitamin kombinációja. Ivóampullás kiszerelés, 
kellemes gyümölcsízben. 

Naturstar Körömvirág krém 
plusz Dupla
17% hatóanyag-tartalmú 
gyógynövénykészítmény. 
A hatóanyagok 
hámszövetképző hatása 
miatt javasolt sebek, aranyér 
időszakában, valamint 
a körömágy és a hámló, 
berepedt bőr ápolására. 
Parabénmentes! 

HERBioticum C-vitamin 
1000mg +  
Csipkebogyó 50mg
1000mg C-vitamin étrend-kiegészítő 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
2018. október 1 - október 28.

K I E M E LT  A J Á N L A TA I N K 



60 db 

1569Ft 
26,15 Ft/db 

180 g 

2661Ft 
14783,33 Ft/kg 

30 db 

1484Ft 
49,47 Ft/db

100 db 

2183Ft 
21,83 Ft/db 

90 db 

2183Ft 
24,26 Ft/db 

60 db 

2026Ft 
33,77 Ft/db 

60 db 

1694Ft 
28,23 Ft/db 

60 db 

3734Ft 
62,23 Ft/db 

30 db 

1011Ft 
33,7 Ft/db 

100 ml 

1330Ft 
13300 Ft/l 

60 db 

3154Ft 
52,57 Ft/db 

30 db 

3243Ft 
108,1 Ft/db 

Interherb B-vitamin 
Komplex mega dózis 
filmtabletta
Az idegek védelmére. 
A B-vitaminokat nagy 
dózisban, kiegyensúlyozott 
összetételben tartalmazó 
készítmény fogyasztását az 
idegrendszer védelmére, a 
normál pszichés állapot és 
az erőnlét támogatására 
ajánljuk. 

CASA Magnézium Citrát 
italpor
A magnézium hozzájárulhat a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez, az idegrendszer megfelelő 
működéséhez, a normál 
izomműködéshez, a normál 
pszichológiai funkció 
fenntartásához. 

Dr.M Prémium Echinacea 
kapszula
A bíbor kasvirág (Echinacea) és a C-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer 
normál működéséhez. 
Napi 1x. A Bioperine 
elősegíti a hatóanyagok 
jobb felszívódását és 
hasznosulását. 

BioCo Csipkebogyós 
RETARD C-vitamin 
1000 mg Családi Csomag
A C-vitamin hozzájárul az 
ideg- és immunrendszer 
normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a 
fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. 

BioCo Ginkgo biloba kivonat 
120 mg Megapack
A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál szellemi 
működés 
fenntartásához, 
a memória és az 
időskori agyműködés 
támogatásához, 
a megfelelő 
véráramláshoz. 

BioCo Fokhagyma + 
Galagonya + Ginkgo biloba 
tabletta
A fokhagyma értékes hatóanyaga az allicin, 
hozzájárulhat a keringési 
rendszer egészséges 
működéséhez. A galagonya 
hozzájárulhat a normális 
vérnyomás és keringési 
rendszer működésének 
támogatásához. 

Grape Fruit Mag kapszula
Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-
kiegészítő készítmény.  
A Grapefruit mag kapszula 
fogyasztását érzékeny 
gyomrúaknak is ajánljuk.

Bioextra Silymarin kapszula
Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával!  
Máriatövis tartalmú étrend-
kiegészítő készítmény 
kiemelkedően magas 
hatóanyag-tartalommal 
(210 mg szilimarin), a máj 
védelméért. Laktóz- és 
cukormentes. 

Bioextra Magne+C +B6 
kapszula
MAGNÉZIUMHIÁNY esetén, C -  és B6 - vitaminnal. 
A magnézium, a C -  és B6 - vitamin hozzájárulhat a 
fáradtság csökkentéséhez, az idegrendszer megfelelő 
működéséhez és részt vesznek a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban. 

Biogold Bio  
Máriatövismag Olaj
A máriatövismag olaj közismert a 
májvédő és méregtelenítő hatásáról. 

Tőzegáfonya kapszula
Frissen szüretelt amerikai ültetvényről származó 
porított tőzegáfonya-
kivonat. Magas 
hatóanyag tartalmú és 
adalékanyag - mentes 
készítmény. 

Higher Nature Neversnore 
kapszula
Neversnore vegetariánus kapszula. Használja, elalvás 
előtt 30-45 perccel.  Növényi enzimek és gyógynövények 
egyedi keveréke, amely hozzájárulhat a nyugodt, 
horkolás mentes, éjszakai pihentető, alváshoz.  
A horkolás lehetséges oka 
legtöbbször a blokkolt orrjáratok. 
A kapszulában lévő hatóanyagok, 
enzimek segítik a lerakódások 
lebontását, a benne lévő 
gyógynövények pedig a 
folyamatos éjszakai  
pihenést. 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő
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60 db 

2435Ft 
40,58 Ft/db 

30 ml 

1329Ft 
44300 Ft/l 

60 db 

2098Ft 
34,97 Ft/db 

60 db 

1826Ft 
30,43 Ft/db 

100 db 

2800Ft 
28 Ft/db

100 db 

1364Ft 
13,64 Ft/db 

30 db 

3492Ft 
116,4 Ft/db 

30 db 

1829Ft 
60,97 Ft/db 

20 ml 

1253Ft 
62650 Ft/l 

20 ml 

1253Ft 
62650 Ft/l 

50 ml 

832Ft 
16640 Ft/l 

1000 ml 

3060Ft 
3060 Ft/l 

DR Herz Máriatövismag 
Olaj 500 mg + E - vitamin 
kapszula
A máriatövismag olaj kapszula 
hozzájárul a máj és epe 
egészségének megőrzéséhez, 
a megfelelő májfunkció 
fenntartásához. 

Naturland Propolisz csepp
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 
a felső légúti megbetegedések 
megelőzésére, enyhítésére, a 
húgyúti és gyomor-bélrendszeri 
gyulladások kezelésére és a 
védekezőképesség erősítésére. 

Vitalpajzs 35 felett 
Férfiaknak
35 Felett több kell! 19 vitamin és ásványi anyag, 
paradicsom-, szabalpálma-, zöld tea-, szőlőhéj-, Panax 
Ginseng-, Shiitake-, Ganoderma-, tömjénfa-, kurkuma-, 
kivonata. Napi 1 tbl.  MOST 30 + 30 darab kedvezmény! 

Pharmax Selenorg
Organikus szelénnel az immunrendszer, a pajzsmirigy és 
a sejtek védelmében! Laktózmentes összetétel! 

Omega-3 Kids
Tudta? Az agy a legzsírosabb 
testrészünk és a zsírtartalmának 
70%-a omega-3 zsírsavakból áll. 

Biomed Pepomed Plus 
kapszula
Tökmagolaj + E vitamin tartalmú étrend-kiegészítő 
kapszula. A tökmagolaj hozzájárul az alsó húgyúti 
rendszer és prosztata megfelelő működésének 
fenntartásához és a vizelet áramlásához. 

DR. CHEN PATIKA Q10 + 
Ginkgo + Omega-3  
E-vitaminnal kapszula 
Q10 koenzimmel, Ginkgo bilobával, omega-3 mély-
tengeri halolajjal és E-vitaminnal étrend-kiegészítő. 
Hatóanyagai hozzájárulnak a szív és a keringési rendszer 
valamint az agyműködés egészségének fenntartásá-
hoz. A jelentős mennyiségben jelen lévő koenzim Q10 
szerepet játszik a sejtek energiatermelésében. 

DR. CHEN PATIKA 
Homoktövis + Q10 kapszula
A Homoktövis + Q10 lágyzselatin kapszula a homoktövis 
gyümölcshús olaját, lenmagolajat, Q10 koenzimet és 
E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény. 

INTERHERB Grapefruitmag 
csepp KIDS C-vitaminnal
Jóízű! A fiatal, fejlődésben lévő szervezet 
immunrendszere a közösségbe 
szoktatás időszakától számtalan 
megpróbáltatásnak van kitéve. 
A C-vitaminra standardizált, 
flavonoidokban gazdag 
Grapefruitmag csepp KIDS egy 
jóízű, alkoholmentes készítmény, 
amely minden korosztály 
számára ideális. 

INTERHERB Grapefruitmag 
csepp Felnőtt C-vitaminnal
Jóízű! A grapefruitmagban lévő flavonoidok gyökfogó, 
antioxidáns hatású bioaktív anyagok. A hozzáadott 
C-vitamin támogatja a 
szervezet ellenálló-képességet, 
az erőnlétet, valamint a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni 
védelmét. Használata 
elsősorban az immunrendszer 
védelmére ajánlott. 

Nenedent Fluoridmentes 
Gyermek fogkrém
A fogkrémet még kiköpni nem tudó gyermekek számára 
az első fogacskák kíméletes, de alapos tisztításához, 2-4 
éves kor között. Kovagél tisztítószemcsékkel és xilittel. 
Enyhén gyümölcsízű. 
Tartósítószert és mentolt 
nem tartalmaz. 

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét! 

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

étrend- 
kiegészítő

Eredeti Aloe Vera rostos ital
Az Aloe lé hozzájárul az immunrendszer normál 
működésének fenntartásához. 
Frissítő, enyhén kesernyés ízű 
minőségi, mely az Aloe növény 
leveleiből, szigorú minőségi 
előírások alapján készül.  
A termék hozzáadott vizet, 
édesítőszert, színezéket, 
illetve aromákat nem 
tartalmaz. 
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65 g 

124Ft 
1907,69 Ft/kg 

23 g 

71Ft 
3086,96 Ft/kg

23 g 

153Ft 
6652,17 Ft/kg 

23 g 

153Ft 
6652,17 Ft/kg 

150 g 

711Ft 
4740 Ft/kg 

150 g 

660Ft 
4400 Ft/kg

120 g 

576Ft 
4800 Ft/kg

225 g 

576Ft 
2560 Ft/kg

42 g 

461Ft 
10976,19 Ft/kg 

2x100 db 

1212Ft 
6,06 Ft/db 

100 g 

1513Ft 
15130 Ft/kg 

500 g 

574Ft 
1148 Ft/kg 

Cornexi Zabkásák
Cornexi Zabkásák Banánnal-csokival; Sárgabarackkal-
joghurttal; Piros gyűmölcsökkel-chia maggal; 
Almás-fahéjas zabkása, édesítőszerrel; Kókuszos-
mandulás zabkása chia 
maggal, édesítőszerrel; 
Ötgabonás vanília ízű 
zabkása chia maggal, 
quinoa pehellyel, 
édesítőszerrel. 
 

Fit fruit gyümölcsszeletek
Nyomelemekben gazdag, több mint 40%-os 
gyümölcstartalommal. Alacsony a glikémiás indexe 
így az energia fokozatosan szabadul fel a szervezetben 
elűzve az éhségérzetet. Vörösáfonya, lime, sárgabarack, 
meggy ízben. 

Fit reggeli zabkásák
Magas rosttartalmú és zabtartalmú kása. 1,5 dl forró víz 
hozzáadásával gyorsan elkészíthető ízletes egytálétel 
készíthető. Fit Reggeli Zabkásák Chia maggal - eperrel, 
Goji bogyóval - 
vörösáfonyával, 
Chia maggal - 
étcsokoládéval. 

Fit reggeli Hajdinakása 
Inulinnal
Magas rosttartalmú és zabtartalmú kása .1,5 dl forró víz 
hozzáadásával gyorsan elkészíthető ízletes egytálétel 
készíthető. 

Aby’s Natural Food Snackek
Aby’s gluténmentes snackek Sajtos - fokhagymás, 
Szezámmagos, Chilis és Pizzás ízekben. Gluténmentes 
snack-jeinket a legnagyobb 
körültekintéssel gyártjuk. 
Előállításuk során természetes 
alapanyagokkal dolgozunk, 
kihagyjuk a mesterséges 
ízfokozókat, tartósítószereket, 
de minden bennük van, amitől 
igazán jó és természetes lesz 
a snack. 

BEZGLUTEN Gluténmentes 
Narancsos, és Málnás - 
Csokis piskótatallérok
Gluténmentes Narancsos - csokis, Málnás - csokis 
piskótatallér. 

SONKO Mini Natúr és Teljes 
kiőrlésű kétszersültek
Mini kétszersült, Teljeskiőrlésű és Natúr változatokban, 
kétféle kiszerelésben. 

SONKO Mini Natúr és Teljes 
kiőrlésű kétszersültek

Happy Life Raw Bar  
Szilvás szelet
Újdonság! Hagyományos, mégis izgalmas és új? A 
HAPPY LIFE Szilvás nyers szelet bio gyümölcsökkel 
és diófélékkel pontosan ezt nyújtja! 100%-ban 
nyerstermék, tehát hidegen készült, így megőrizve az 
alapanyagok tápértékét és természetes jellegét. Glutén-, 
laktóz- és szójamentes. Nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot, színezékeket, tartósítószereket és mesterséges 
adalékanyagokat. Vegánok is fogyaszthatják! 

Cukor - Stop Stevia tabletta
Stevia RA98 kivonat és eritrit tartalmú természetes 
édesítő tabletták kávé, tea és üdítőitalok édesítésére. 
1 db megfelel 1 kiskocka cukornak. Cukorbetegek, 
kandidások és fogyni vágyók részére. Glikémiás index 0. 

Cukor - Stop Stevia 1:10 por
Stevia RA98 kivonat és eritrit tartalmú mellékízmentes 
természetes édesítő ételek, italok, mártások, 
sütemények édesítésére. 1 g megfelel 10 g cukornak. 
Cukorbetegek, kandidások és fogyni vágyók részére. 
Glikémiás index 0. 

Dénes Natra Búzasikér
A búzasikér a kenyérnek, kelt tésztának kiváló állagot 
biztosít, használatával 
csökken a szénhidrát- és 
nő a fehérjetartalma 
a tésztának. 
Felhaszálható búzahús, 
más néven szejtán 
készítéséhez is. 

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



100 g 

430Ft 
4300 Ft/kg 

150 g 

693Ft 
4620 Ft/kg 

200 g 

693Ft 
3465 Ft/kg 

85 g 

249Ft 
2929,41 Ft/kg 

50 g 

1109Ft 
22180 Ft/kg 

500 g 

392Ft 
784 Ft/kg 

1000 ml 

599Ft 
599 Ft/l 

200 ml 

349Ft 
1745 Ft/l 

750 ml 

2411Ft 
3214,67 Ft/l 

270 g 

464Ft 
1718,52 Ft/kg 

250 g 

499Ft 
1996 Ft/kg 

500 g 

898Ft 
1796 Ft/kg 

20 db 

780Ft 
39 Ft/db 

Basket Ropogós Hajdina 
Lapocska
A Ropogós hajdina lapocska magas tápértékű, teljes 
kiőrlésű búzalisztből és 
hajdinalisztből készült 
szelet. Édeskés íze a 
szentjánoskenyérmagtól 
származik, B 
vitaminokban, 
fehérjében gazdag.”) 

Sunvita Étcskoládéba 
mártott kandírozott 
narancshéj
Egy valóban ínyenc 
desszert a kandírozott 
narancshéj gazdag 
étcsokoládéval bevonva. 
Klasszikus, mégis 
megunhatatlan párosítás. 

Sunvita Étcskoládéba 
mártott aszalt szilva
Mind az aszalt szilva, mind az 
étcsokoládé kedvező élettani 
hatásai régóta ismeretesek, 
továbbá a lédús aszalt szilva 
és a magas kakaótartalmú 
étcsokoládé tökéletes 
ízharmóniát biztosít a 
desszertnek. 

Friss Pufi Puffasztott rizs 
Natúr
Egészségesen finom, vitaminokban, tápanyagokban 
gazdag puffasztott 
termék. Fogyasztható 
önmagában, joghurtba, 
müzlivel keverve. 

Beanies Instant kávék
BEANIES Narancsos - csokoládé, Mandula, Karamella, 
Fahéjas - mogyoró, Csokoládé ízesített instant kávék. 
Csak 2 kalória/adag. 

Don Francesco TriColor 
Penne és Fusilli tészták
DonFrancesco TriColor durum tészták 500g: könnyen 
emészthető, finom, kalória 
tartalma alacsonyabb, mint 
a hagyományos tésztáké, 
ásványi anyagot és fehérjét 
tartalmaz, rosttokban 
gazdag, cukorbetegek is 
fogyaszthatják. 

The Bridge Bio 
Rizsital
100% Bio, vegán, laktóz-és 
gluténmentes natúr ízű rizsital, 
ökológiai gazdálkodásból 
származó olasz rizsből, hegyi 
forrásvízzel, hozzáadott 
cukor nélkül készül. Kiváló 
tejhelyettesítő alternatíva! 

The Bridge Bio Rizskrém 
főzéshez
100% BIO, vegán, laktóz-és 
gluténmentes rizs alapú 
növényi „tejszín”. Kizárólag 
ökológiai gazdálkodásból 
származó olasz rizsből, 
hegyi forrásvízzel készül. 
Ideális termék, hogy ízletes 
ételeket, desszerteket 
készítsünk tejmentesen! 

Dr.Steinberger 
Feketeberkenyelé 
(Arónialé)
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. 

SLIM Pasta, Noodles 
és RiceTészta- és 
rizshelyettesítő
SLIM Pasta, Noodles és RiceTészta- és rizshelyettesítők. 
Alacsony kalóriatartalmú, 
glutén-, cukor- és zsírmentes, 
zabrost és konjak mannán 
alapú tésztahelyettesítők 
fogyókúrázók számára. 
Vegetáriánusok, vegánok 
és cukorbetegek számára is 
ideális. Fogyassza kedvenc 
szószával! 

BENEFITT Chia mag
A reformétkezés kedvelt alapanyaga.  Növényi 
Omega 3-és -6 zsírsavakban gazdag. Magas a rost- és 
fehérjetartalma. Müzlikhez, 
reggeli gabonapelyhekhez 
ajánljuk, de sütemények, 
kenyerek gazdagítására is 
felhasználható. 

Pannonhalmi Filteres teák
Pannonhalmi teák: A szívnyugtató, májvédő és 
vesetisztító teák a pannonhalmi bencések ősi receptje 
alapján fejlesztett teakeverékek, melyek önállóan vagy 
kiegészítő kezelés formájában alkalmazhatóak. 
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20 ml 

1244Ft 
62200 Ft/l 

20 ml 

881Ft 
44050 Ft/l 

20 ml 

1578Ft 
78900 Ft/l 

10 ml 

913Ft 
91300 Ft/l 

30 ml 

1844Ft 
61466,67 Ft/l 

10 ml 

747Ft 
74700 Ft/l 

50 g 

2145Ft 
42900 Ft/kg 

70 g 

732Ft 
10457,14 Ft/kg 

70 g 

880Ft 
12571,43 Ft/kg 

20 ml 

1232Ft 
61600 Ft/l 

Argán LevendulaSárgabarack BorsmentaCsipkebogyó Eukaliptusz

MediNatural Bőrápoló olajok
Medinatural Atgán,  Sárgabarack, 
Csipkebogyó Bőrápoló olajok. Az 
argán olajban található esszenciális 
zsírsavak és antioxidánsok 
öregedést gátló és erős hidratáló 
hatásának minden bőrtípus örül. 

MediNatural Illó olajok
Medinatural 100%-os Levendula, 
Borsmenta, Eukaliptusz illó olajok. 
A levendula illóolaj kisebb sebekre, 
vágásokra, égésre is alkalmazható, 
tonizálja és nyugtatja a bőrt és 
kisebb bőrhibákra is ideális. 

In Vitro Kobralgin krém 
Megerőltetés, húzódás okozta 
izomfájdalmak csökkentésére. Ideg,-
és ínhüvelygyulladások esetében a 
fájdalom mérséklésére, reumatikus 
bántalmak okozta panaszok 
kezelésére. Gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény. 

Biomed Rozmaring Krém 
FORTE
Fáradt és sajgó testrészek 
masszírozására ajánlott, 
izomhúzódások, 
izomgörcsök, reumatikus 
jellegű ízületi gyulladások, 
zárt baleseti sérülések 
időszakában, ápolási céllal. 
Összes hatóanyag tartalom: 
11% 

Bioeel Dermosan S kénes 
kenőcs
A kén segít eltávolítani az elhalt hámsejteket a bőr 
felületéről, megakadályozza a gombás és/vagy 
bakteriális fertőzések kialakulását, továbbterjedését. 
Segít a zsíros bőr állapotának javításában. 

Aromax Antibacteria 
légfrissítők
Aromax Kubeba - citrom, Levendula - mandarin, 
Borsmenta - Eukaliptusz Antibacteria Légfrissítő 
Spray-k. Az Antibacteria légfrissítő sprayk kiváló 
minőségű, antimikrobiális 
hatású illóolajokat 
tartalmaznak, melyek 
a megfázásos, őszi-téli 
időszakban a levegő 
tisztítására alkalmazhatóak.

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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A grapefruitmag csepp C-vitaminnal 
dúsított jóízű változatát kínáljuk 
 felnőtteknek, illetve a fiatalabb kor-
osztály számára. Elsősorban im-
muntámogatásra, a megfázásos 
panaszok szokásos kezelésének 
étrendi kiegészítésére, lábado-
zás időszakában a szervezet kór-
okozókkal szembeni védelméhez,  
gyermekek közösségbe szoktatá-
sánál (pl. óvoda) jelentkező immun-
gyengítő tényezők kivédésére ajánljuk.

Tudta-e, hogy?

Miben rejlik  
a grapefruitmag ereje?

A Karib-térség citrusféléjével a múltszázad 

második felében kezdtek behatóbban foglalkozni 

a tudósok.  Figyelmüket az keltette fel, hogy 

a gyümölcslé gyártás melléktermékeként keletkezett 

gyümölcspulpa nem kezd el erjedni, penészedni. 

Számos vizsgálattal később a grapefruitmag 

antivirális, baktériumellenes és penészgomba 

szaporodásgátló hatását klinikai vizsgálatokkal 

is sikerült igazolni, azóta mint természetes 

antiszeptikumot emlegetik. Hatását a 

speciális flavonoidok jelenlétének 

tulajdonítják.

Grapefruitmag 
csepp

C-vitaminnal

Grapefruitmag 
csepp

C-vitaminnal

•	 	Jóízű
•	 	Támogatja		
az	ellenálló	képességet

•	 	Védi	a	sejteket		
a	káros	szabadgyököktől

•	 	Hatása	megbízható

•	 	Jóízű
•	 	Alkoholmentes
•	 	Hatóanyag	tartalmát	
gyerekekre	szabtuk

•	 	Természetes	védelmet	ad

Grapefruitmag cseppjeinket megvásárolhatja:
Gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben, valamint webáruházakban 

www.interherb.hu | /interherb | infó vonal: 1 3 339 339
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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.

A Pesto eredetileg Genova északi városából származik, ami az enyhe mediterrán éghajlat miatt az év nagy részében tökéletes 
a friss fűszernövények termesztésére. Genovában a spagettit vagy fettucine-ket hagyományosan pestoval, kis kockákra vágott 
burgonyával és zöldbabbal szolgálják fel.

Hozzávalók
 1 csomag (200g) Slim Pasta 
Fettuccine

 200 g zöldbab
 4 apró krumpli, kis kockákra 
vágva

 Szeletekre vágott parmezán sajt 
(díszítésnek)
 Friss bazsalikom levelek 
(díszítésnek)

Elkészítése

1. Készítse elő a Slim Pasta Fettucine-t a csomagolás utasításai szerint (Öntsük 
le a folyadékot, és folyóvízben alaposan öblítsük át szűrő segítségével). 2. 
Sózott vízben főzzük meg a zöldbabot, amíg félig megpuhul. Vegyük le a tűzről 
és tegyük félre. 3. Főzzük meg a burgonyát, vegyük ki a vízből és tegyük félre. 
4. Tegyük a tésztát konyhapapírra, és szárazan tegyük bele egy nagy tálba. 5. 
Adja hozzá a pestot, a zöldbabot és a burgonyát a tésztához. Borsozzuk meg, 
szórjunk rá parmezánt és díszítsük bazsalikommal és fenyőmaggal. Tálalhatjuk 
melegen vagy hidegen.

Pestos fettuccine zöldbabbal, burgonyával
2 személyre | Előkészítés: 15 perc | Főzési idő: 20 perc 

pesto:
 2 csésze (100g) friss bazsalikom levél

 2 gerezd durván aprított fokhagyma

 ½ teáskanál só

 ½ csésze enyhén pirított fenyőmag (+ erősen 
pirított a diszítéshez)

 1/3 csésze (50 g) frissen reszelt parmezán sajt

 1/3 csésze (50 g) frissen reszelt pecorino sajt

A bazsalikomot, fokhagymát és a sót tegyük 
aprítógépbe és aprítsuk 5 másodpercig. 

Adjuk hozzá a fenyőmagot, mindkét sajtot, és az olaj 
felét, aprítsuk 5 másodpercig. Adjuk hozzá a maradék 
olajat és addig aprítsuk, amíg sima pesto állagot nem 
kapunk.

 ½ csésze (120 ml) extra szűz olívaolaj

(A fel nem használt pesto-t egy üvegben tegyük 
hűtőszekrénybe)

Jó étvágyat kívánunk!
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