
Nyáron is vigyázzon saját és 
családja egészségére!

Kihagyhatatlan 
kuponakciókkal várjuk! 
Részletek az újság 3. oldalán, vagy 
a www.herbahaz.hu/kupon800 
weboldalon.

Édes élet cukormentesen

Egészséges és szép bőr 
kollagénnel

Vékonytésztás gluténmentes 
palacsinta recept
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immunerősítők • gyógynövények, gyógyteák • vitaminok • immunerősítők • gyógynövények, gyógyteák • vitaminok • 
étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • 
natúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószereknatúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószerek
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5069 Ft

20% 
kedvezmény

5475 Ft

10% 
kedvezmény

2315 Ft

10% 
kedvezmény

1169 Ft

20% 
kedvezmény

2555 Ft

20% 
kedvezmény

3739 Ft

10% 
kedvezmény

4549 Ft

10% 
kedvezmény

2099 Ft

15% 
kedvezmény

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót vagy kérdezze meg  

kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Allergy Forte csalán levél, japán akác, c-vitamin, ananász szár összetételű  
Étrend-kiegészítő készítmény
60 db, 84,48 Ft/db 
A készítmény természetes növényi antihisztaminokat tartalmaz. 
Segítheti az allergiás tünetek enyhítését! Speciális össze-
tétele erősíti az immunrendszert, csökkenti a gyulladásos 
tüneteket és egyben magas antioxidánsokat juttat be a 
szervezetbe. 

EXILIS - fogyasztó kapszula
60 db, 91,25 Ft/db 
Exilis - Játszva lehet vele fogyni. Hatékony támoga-
tás, hogy sikeresen 
végig tudd csinálni 
a fogyókúrát. 
Étvágycsökkentő 
és anyagcsere-
optimalizáló 
hatás. 

ENVIRA rovarirtó permet
500  ml, 4630 Ft/l 
ROVAROK irtására és 
elűzésére használha-
tó fel, így kullancs, 
vándor poloska, ágyi 
poloska, csótány, hangya, 
bolha, légy, szúnyog, 
poratka, élelmiszer és 
ruhamoly, pók, skorpió 
ellen. Használata bőr-
gyógyászatilag nem okoz 
bőrirritációt, DERMATEST 
garanciával. 

AROMAX teafaolaj
10 ml, 116900 Ft/l 
A teafaolaj ere-
detileg Ausztrá-
liából származik, 
az őslakosok 
évezredek óta 
használják gyógyí-
tásra. Sokoldalú, 
fertőtlenítő és 
gombaölő hatása 
miatt érdemes 
kipróbálni. 

Ashaninka MACSKAKAROM GÉL ext. 2% 
összalkaloid tartalommal
50 g, 51100 Ft/kg 
Akut és krónikus bőrfelületi gyulladások kezelésére: 
I. fokú nap-, és háztartási égés, horzsolás, hámosítás,  
sejtregenerálás.

HeltiQ Wart Freezer szemölcsfagyasztó
38 ml, 98394,74 Ft/l 
A szemölcsfagyasztó egy kezelés alatt lefagyasztja a 
kézen, lábon előforduló közönséges szemölcsöt. 4 év 
alatti gyerekeknél 
és cukorbetegeknél 
nem alkalmazható. 
Orvostechnikai 
eszköz. 

Bioheal Diozmin&Heszperidin Forte
70 db, 64,99 Ft/db 
A Bioheal Diozmin + Heszperidin Forte fő összetevői 
mellé vörösszőlő mag kivonatot, valamint csalánlevél 
kivonatot tettünk, 
amelyek segítenek 
fenntartani az erek 
egészségét, illetve 
a nehézláb érzés 
csökkentését. 

Béta-karotin +E-vitamin +Cink kapszula
60 db, 34,98 Ft/db 
 A béta-karotin az A-vitamin igen aktív elővitaminja-
ként ismert karotinoid. A cink hozzájárul a bőr normál 
állapotának fenntartásához, 

Egészség nyáron is!
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Nyári kupon akció
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MINDEN  MINDEN  
HIMALAYA  HIMALAYA  
TERMÉKRETERMÉKRE

1849 Ft

10% 
kedvezmény

2479 Ft

10% 
kedvezmény

1405 Ft

10% 
kedvezmény

2315 Ft

10% 
kedvezmény

9% 
kedvezmény

FAITH IN NATURE GRAPEFRUIT  
- NARANCS TUSFÜRDŐ
400 ml, 4622,5 Ft/l 
Ismerje meg kirobbanóan cit-
rusos, felfrissülés élményét 
nyújtó Grapefruit - Narancs 
tus- és habfürdőnket! Kizáró-
lag növényi eredetű, termé-
szetes anyagokat tartalmaz. 
Parabén és SLES mentes, 
Vegán termék. Szélesebb 
illatválasztékunkat keresse a 
polcainkon! 

Parasoftin Bőrhámlasztó zokni 1 pár
1 db, 2479 Ft/db 
Innovatív megoldás a talp bőrének intenzív és kényel-
mes ápolására.  
Eltávolítja a láb 
bőrkeményedé-
seit. Felpuhítja 
az elszarusodott 
bőrréteget. Hid-
ratálja és puhítja 
a láb bőrét.  
Kozmetikum 

MediNatural Argán Bőrápoló olaj
20 ml, 70250 Ft/l 
Rendkívüli bőr és hajápoló olaj, a bőröd sugárzó, a 
hajad pedig fényes lesz tőle 

MEDINATURAL DAMASZKUSZI RÓZSA 
ARCPERMET
100 ml, 23150 Ft/l 
Azonnali feltöltődés és fel-
frissülés a bőrnek, gyorsan 
és hatékonyan hidratálja 
a szomjas bőrt, hogy az 
újra élettel teli és egész-
ségtől ragyogó legyen, 
kellemes rózsa illatot 
hagyva maga után. 

 200 g Benefitt Gluténmentes 
Palacsinta lisztkeverék

 2 db közepes tojás

 2 evőkanál kókuszolaj

 egy-két csipet só  
(Benefitt Himalája só)

 440 ml langyos víz

Elkészítés

Keverjük össze kézi habverővel (vagy botmixerrel) az összetevőket, majd a csomómentes palacsintatésztát pihentessük 
néhány percig! A sütés innentől a hagyományos módon történik: felforrósított és kiolajozott tepsiben közepes hőfokon süssük 
aranybarnára a palacsinták mindkét oldalát, majd ízesítjük és megtöltjük ízlés szerint!

Gluténmentes palacsinta kompromisszumok nélkül, 
egyszerűen és gyorsan. A speciális étrendet követőknek sem 
kell lemondaniuk kedvenc desszertjükről, számukra készült 
ez a kiváló palacsinta recept, amely ízében és megjelenésében 
egyaránt a klasszikus, vékonytésztás palacsintát idézi, mégis 
gluténmentes. A búzalisztet gluténmentes tápiókakeményítő 
és bambuszrost váltja ki, míg a kellemes ízt a kókuszliszt és egy 
csipet eritrit garantálja.

Hozzávalók: (10 db palacsintához)

Hagyományos vékonytésztás 
palacsinta gluténmentesen

recept ajánló

Egészség nyáron is!
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500 g 

2009 Ft

10% 
kedvezmény

1000 g 

1499 Ft

10% 
kedvezmény

315 Ft

14% 
kedvezmény

559 Ft

10% 
kedvezmény

2129 Ft

10% 
kedvezmény

764 Ft

15% 
kedvezmény

475 Ft

7% 
kedvezmény

259 Ft

10% 
kedvezmény

289 Ft

15% 
kedvezmény

250 g 

459 Ft

250 g 

379 Ft

10% 
kedvezmény

BENEFITT Gluténmentes palacsinta lisztkeverék,  
BENEFITT Paleo Cukorhelyettesítő 4x erősségű
1000 g, 1499 Ft/kg, 500 g, 4018 Ft/kg 
Gluténmentesen táplálkozol, ezért hiányzik a 
hagyományos palacsinta ízvilága? Mostantól nem 
kell lemondanod kedvencedről. A Benefitt glutén-
mentes palacsinta lisztkeverék egyedi összetételének 
köszönhetően a hagyományos palacsinta ízélményét 
nyújtja. Édesíts kalóriamentesen a hagyományos 
kristálycukornál négyszer édesebb Benefitt cukor-
helyettesítővel. Mellékízmentes, így minden esetben 
kiváltható vele a kristálycukor. 

ATAISZ KUSZKUSZ KÖRETEK
200 g, 1575 Ft/kg 
Gyorsan elkészül, csak forróvizet öntsön hozzá! Ízletes 
köret bármihez, de salátával önállóan is kiváló. 
Paradicsomos, póréhagymás, zöldfűszeres és zöldsé-
ges változatban is elérhető. 
Természetesen só és aromák nélkül. 

SLIM PASTA, SLIM NOODLES ÉS SLIM RICE
270 g, 2070.37 Ft/kg 
Tészta- és rizshelyettesítők. 
Alacsony, mindössze 9 kalóriát tartalmazó, glutén-, 
cukor- és zsírmentes, zabrost és konjak mannán alapú 
tészta- és rizshelyettesítők fogyókúrázók számára. 
Vegetáriánusok, vegánok és cukorbetegek számára is 
ideális. Fogyassza kedvenc szószával! 

Nyírfacukor Plussz 500g kupakos tasakban,
50 g, 42580 Ft/kg 
Kiváló választás a fogyókúrához, hiszen 40 száza-
lékkal kevesebb kalóriát tartalmaz és késlelteti az 
éhségérzet kialakulását. A diabéteszben szenvedők 
számára is lehetővé 
teszi az édes ételek 
élvezetét, mert 
a cukornál jóval 
lassabban szívódik 
fel, nem okoz hirtelen 
változást a vércukor 
szintben, így a szerve-
zet inzulin szükségle-
tét sem növeli. 

ALPRO Mandulaital, Mandulaital  
cukormentes, Kókuszital és Mogyoróital
1000 ml, 764 Ft/l 
Alacsony zsírtar-
talmú 100%-ban 
növényi alapú ita-
lok hozzáadott kal-
ciummal, B2-, B12-, 
E-, D2-, vitaminok-
kal. Természetesen 
laktózmentes. 

VitaminWell Antioxidant, Hydrate,  
Reload és Upgrade üdítő
500 ml, 950 Ft/l 
Funkcionális, szénsavmen-
tes, energiaszegény 
üdítő-minden 
élethelyzetre! 
Kifejezetten olyan 
ásványi anyag- és 
vitaminkombináci-
ókat tartalmaznak, 
amelyek különböző, 
meghatározott 
funkciót adnak az 
italoknak. 

FLAPJACK zabszelet több ízben
100 g, 2590 Ft/kg 
Kézműves zabszeletek egyedi ízekben. Fő összete-
vőjük a zab, így magas a rost, fehérje és B1-vitamin 
tartalma. Kiváló kiegészítője az egészséges étrendnek. 
Vegetáriánusoknak is ajánljuk. 

Verbena gyógynövényes kekszek
90 g, 3211.11 Ft/kg 
Verbena gyógynövényes kekszek többféle ízben 
(bodza-vörösáfonya, narancs-homoktövis, levendula-
áfonya) 

Mediterrán rizottó, Vargányás rizottó, Chilis 
bulgur, Háromhagymás bulgur, Zöldséges 
kuszkusz chia maggal
250 g, 1836 Ft/kg, 250 g, 1516 Ft/kg 
Prémium reformköret bulgurral, jázmin rizzsel, kusz-
kusszal szárított zöldségekkel és válogatott fűszerekkel., 
Gyorsan elkészíthető, 4 személy részére elegendő. 
Kizárólag természetes összetevők felhasználásával, nem 
tartalmaz: sót, ízfokozót, tartósítószert, színezéket. 

Élelmiszerek
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709 Ft

10% 
kedvezmény

479 Ft

10% 
kedvezmény

765 Ft

10% 
kedvezmény

765 Ft

10% 
kedvezmény

80 g 

379 Ft

75 g 

379 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

Édes élet  
cukor nélkül
Az édes íz szere-
tete velünk szüle-
tett tulajdonság, 
már az újszülöt-

tek is ösztönösen előnyben része-
sítik a többi ízzel szemben. Ennek 
evolúciós oka van: a fejlődő szer-
vezet számára biztosítani kell a 
szükséges szénhidrátot, amit leg-
könnyebben a gyümölcscukorból 
nyer a szervezet. Azért, hogy en-
nek bevitelét elősegítse, az édes 
ízt előnyben részesíti.
A különböző eredetű cukrok jelentős ka-
lóriatartalma miatt (illetve cukorbetegek 
számára készült élelmiszerekben) azon-
ban manapság egyre divatosabbak a kü-
lönböző energiamentes cukorhelyettesí-

tő édesítőszerek.

Az édesítőszerek két nagy csoportra oszt-
hatók. Az egyikbe a mesterséges édesí-
tőszerek, a másikba a cukorhelyettesítő 
anyagok tartoznak. Az előbbieknek a 
kereskedelmi forgalomban négy típusa 
használatos, a szacharin, a ciklamát, az 
aszpartám és az aceszulfám-K. Különb-
ség van közöttük a cukorhoz viszonyított 
édesítő erejükben, mellékízzel járó vagy 
attól mentes, valamint hőérzékeny vagy 
hőstabil természetük tekintetében.

Jellemzően olyan anyagok, amelyek 
sokkal erősebb édesítő hatással rendel-
keznek, mint a cukor (vagyis jóval keve-
sebbet is kell belőlük használni), energia-
tartalmuk pedig elhanyagolható.

Cukorbetegek, fogyókúrázók körében 
manapság egyre gyakrabban felmerülő 
kérdés, okoz(hat)-e a mesterséges édesí-
tőszerek rendszeres használata dagana-
tos megbetegedéseket vagy bármilyen 
más szervi ártalmat. A kutatók számos 
kísérletet végeznek ennek kiderítésére.

Mai ismereteink szerint a cukorhelyet-
tesítő termékek egészséget károsító ha-
tásával nem kell számolni – a kérdéses 
származékok biztonságos voltát hosszú 
távú megfigyelésekből származó ada-
tok támasztják alá –, elővigyázatossági 
okokból azonban valamennyi édesítő-
szer ajánlott napi mennyiségének felső 
határa meghatározott. Ez a felső határ 
azonban elég magas, nem életszerű ilyen 
mennyiségben fogyasztani.

Felhasználási területük igen széles, gya-
korlatilag mindenhol felhasználható a 
cukor kiváltására, legyen szó akár üdí-
tőitalokról, süteményekről, kávé vagy 
tea ízesítéséről, de még befőzéshez is 
alkalmas, így lényegesen kisebb kalória-
tartalmú befőttek, lekvárok készíthetők. 
Az eritrit például hasonló szemcsemé-
retben is kapható, mint a hagyományos 
kristálycukor, így könnyű, megszokott 
a használata, illetve hatalmas előnye, 
hogy elfogyasztás után nem emeli meg a 
vércukor-, illetve az inzulinszintet. 

The Bridge Bio Rizsital
1000 ml, 709 Ft/l 
Hozzáadott cukor-, laktóz-, 
glutén-, tejfehérje-, szója-, 
koleszterin-, GMO-, és 
mesterséges adalékanyag 
mentes natúr rizsital. Ellen-
őrzött és minősített ökológiai 
gazdálkodásból származó 
rizsből, hegyi forrásvízzel 
készül. Kiváló tejhelyettesítő! 

The Bridge Bio Kókuszkrém főzéshez
200 ml, 2395 Ft/l 
Laktóz-, glutén-, GMO és szójamentes, 100%-ban 
bio, vegán, kókusz növényi 
főzőkrém. Ellenőrzött 
és minősített ökológiai 
gazdálkodásból 
származó összetevők-
ből, hegyi forrásvízzel 
készül. Ideális termék, 
hogy ízletes ételeket, 
desszerteket készítsünk. 

The Bridge Bio Vaníliás rizsital
1000 ml, 765 Ft/l 
Hozzáadott cukor-, lak-
tóz-, glutén-, GMO és szó-
jamentes, 100%-ban bio 
és vegán, vaníliás rizsital. 
Ellenőrzött és minősített 
ökológiai gazdálkodásból 
származó rizsből, hegyi 
forrásvízzel készül. Kiváló 
tejhelyettesítő alternatíva! 

The Bridge Bio Mandulás rizsital
1000 ml, 765 Ft/l 
Hozzáadott cukor-, 
laktóz-, glutén-, GMO és 
szójamentes, 100%-ban 
bio és vegán, mandulás 
rizsital. Ellenőrzött és 
minősített ökológiai gaz-
dálkodásból származó 
rizsből, hegyi forrásvízzel 
készül. Kiváló tejhelyet-
tesítő alternatíva. 

Nyírfacukor puding,  
csokoládé és vaníliaízű
75 g, 5053.33 Ft/kg, 80 g, 4737.5 Ft/kg 
Tejjel, vagy tejhelyettesítővel is elkészíthetők.  A kitűnő 
állagú, csomómentes puding percek alatt elkészít-
hető.  Xilittel édesített, gluténmentes, csokoládés és 
vaníliás  ízben 

Gullon hozzáadott cukor nélküli  
termékek 
Gullon hozzáadott cukor nélküli termékek 10%-os 
akciós áron! Keresse a Herbaház áruházaiban. 
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725 Ft

9% 
kedvezmény

779 Ft

9% 
kedvezmény

500 ml 

1755 Ft-tól

10% 
kedvezmény

6975 Ft

15% 
kedvezmény

300 g 

4945 Ft

15% 
kedvezmény

Barbara gluténmentes sajtos kréker
180 g, 4027,78 Ft/kg 
A sós rágcsálnivalók közül a sajtos kréker tuti befutó. 

Barbara gluténmentes, kakaós krémmel 
töltött omlós keksz
130 g, 5992,31 Ft/kg 
Omlós keksz kaka-
ókrémmel töltve, 
avagy a pilótakeksz 
glutén-, tej- és szója-
mentes változata. 

KOMBUCHA KONCENTRÁTUM több ízben 

500 ml, 4478 Ft/l 
TESTET, BÉLFLÓRÁT ÜDÍTŐ FERMENTÁLT ITAL a nyári 
melegben. A kombucha létfontosságú enzimekkel 
és szerves savakkal támogatja egészségét. 500 ml 
koncentrátum = 4,5 liter ital. Kézműves termék a Viva 
Naturától. Többféle ízben! 

INVENTOR NUTRITION: PROFIBER - EPER
720 g, 9687,5 Ft/kg 
Magas rost és fehérjetartalmú ital- és 
desszertpor eper ízben, valódi eperdara-
bokkal. A fehérje hozzájárul az izomtömeg 
növekedéséhez és fenntartásához, 
így fogyasztása javasolt sporto-
lóknak és diétázóknak. 

INVENTOR NUTRITION: PRESSURE - CITRUS, INVENTOR  
NUTRITION: PRESSURE - KÓLA
300 g, 16483,33 Ft/kg 
Edzés előtti cukormentes frissítő italpor vitaminokkal, aminosavakkal, koffeinnel 
citrus és kóla ízben. Fogyasztása hozzájárul a mentális éberséghez, a koncentráció-
hoz, és fokozza a teljesítményt edzés során. 

 3-4 db érett banán, 
meghámozva

 1 bögre teljeskiörlésű 
búzaliszt

 1 bögre búzaliszt

 1 bögre dió/mandula  
(ami van otthon)

 3/4 bögre étcsokoládé

  1/4 bögre rizstej

 6 ek Barco kókuszolaj

 6 ek Meru 
kókuszvirágcukor

 1 tk sütőpor

 1 tk szódabikarbóna

 1/2 tk őrölt fahéj

 1/2 tk Meru himalájasó

Elkészítés

Melegítsük elő a sütőt 180C fokra. Egy kb. 20-25 cm hosszú püspökkenyér formát béleljünk ki sütőpapírral. Egy tálban törjük 
pépesre a banánokat villával. Adjuk hozzá a rizstejet, az olvasztott kókuszolajat, a cukrot és keverjük simára. Ezután adjuk hozzá 
a sütőport, szódabikarbónát, fahéjat, sót és a liszteket. Keverjük jól el, majd adjuk hozzá a felaprított diót és csokoládét. Keverjük 
el és borítsuk a formába. Tegyük a sütőbe és süssük kb. 45-50 percig (végezzünk tűpróbát, hogy jól átsült-e). Várjuk meg, amíg 
kihűl a formában, utána borítsuk ki és szeleteljük fel.

Hozzávalók:

CSOKOLÁDÉS 
BANÁNKENYÉR
Kiváló reggelire, kávé és tea mellé  
vagy csak úgy nassoláshoz.

recept ajánló

Élelmiszerek
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3 225 Ft

10% 
kedvezmény

6450 Ft/l

6 445 Ft

10% 
kedvezmény

32225 Ft/l

12 799 Ft

10% 
kedvezmény

51196 Ft/l

13 485 Ft

10% 
kedvezmény

26970 Ft/l

6 055 Ft

10% 
kedvezmény

67,27 Ft/db

3 809 Ft

10% 
kedvezmény

63.48 Ft/db
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1249 Ft

10% 
kedvezmény

3679 Ft

10% 
kedvezmény

2759 Ft

10% 
kedvezmény

4889 Ft

15% 
kedvezmény

1599 Ft

20% 
kedvezmény

1699 Ft

15% 
kedvezmény

2995 Ft

10% 
kedvezmény

6929 Ft

50% 
kedvezmény

2929 Ft

25% 
kedvezmény

2499 Ft

15% 
kedvezmény

80 db 

1879 Ft

90 db 

1879 Ft

20% 
kedvezmény

2155 Ft

10% 
kedvezmény

Koffein tabletta
60 db, 20,82 Ft/db 
A koffein élénkítő 
hatása révén fokozza az 
éberséget, ezáltal segíti 
a koncentráló képesség 
fenntartását.  
1 tabletta = 1 csésze 
kávé 

DuoFemin Étrend-kiegészítő tabletta 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
gyógynövényekkel
56x (28-28 tabletta) db, 65,7 Ft/db 
A jó közérzetért a menopauza idején 28 nappali 
tabletta (sárga) és 28 éjszakai tabletta (kék) - 24 órás 
rendszer: A vöröshere segít elviselni a hőhullámokat. 

DR Herz Máriatövismag Olaj 500 mg  
60 db, 45,98 Ft/db 
A máriatövismag olaj 
kapszula hozzájárul a 
máj és epe egészségé-
nek megőrzéséhez, a 
megfelelő májfunkció 
fenntartásához. 

Bioextra Silymarin kapszula
60 db, 81,48 Ft/db 
Máriatövis tartalmú 
étrend-kiegészí-
tő készítmény 
kiemelkedően ma-
gas hatóanyag-tar-
talommal (210 mg 
szilimarin), a máj 
védelméért. Laktóz- 
és cukormentes. 

Bioextra Ferrovit kapszula
60 db, 26,65 Ft/db 
VAS, B6 - és B12 - 
vitamin hozzájárul a 
normál vörösvérsejt 
képződéshez, az im-
munrendszer normál 
működéséhez, a fá-
radtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. 

Grapefruit mag kivonat
20 ml, 84950 Ft/l 
Valódi grapefruit mag 
kivonat! Citrus bioflavo-
noid tartalmú étrend-
kiegészítő készítmény. A 
Grapefruit mag kivonat 
könnyen adagolható, 
csepp formátumban 
kapható. 

Netamin Maca gyökér kivonat kapszula 
500 mg
60 db, 49,92 Ft/db 
Támogathatja a fizikai és 
szellemi teljesítményt, 
a férfi és a női nemi 
működést, illetve 
szexuális vágyat. 
Gyógynövény-kivonat 
növényi kapszulában. 
60 kapszula, 2 HAVI 
ADAG, most -10% 
kedvezménnyel! 

KETON Diéta 90
90 db, 76,99 Ft/db 
A KETO Diéta étrend-ki-
egészítő az ún. low carb 
diéták támogatásával 
jelentős súlycsökken-
téshez járulhat hozzá 
a glukóz csökkenésé-
nek mellékhatásai-
nak nélkül. 

ORBÁNCFŰ, KIRÁLYDINNYE MACA, ACAI 
BERRY kapszula 40 db, 73.23 Ft/db 
ORBÁNCFŰ kapszula a mentális egészségért, 
KIRÁLYDINNYE+MACA kapszula együttes hatása a 
szervezet hormonképzését segítve növeli a libidót, 
ACAI BERRY kapszula 

SÁRGABARACKMAG, FEKETEÁFONYA 
kapszula 40 db, 62.48 Ft/db 
SÁRGABARACKMAG kapszula segíti a daganatos 
sejtek elleni harcot, FEKETEÁFONYA kapszula megőrzi 
a hajszálerek, ezáltal a szem egészségét. 

C-ACAI C-VITAMIN, CEYLONI FAHÉJ,  
KURKUMA kapszula
90 db, 20.88 Ft/db, 80 db, 23.49 Ft/db 
C-ACAI kapszula acai tartalmú c-vitamin az immun-
rendszer támogatásához, CEYLONI FAHÉJ kapszula 
a normál vércukorszint fenntartásához, KURKUMA 
kapszula a gyulladások ellen 

DR Herz Szerves Szelén 100 µg  
120 db, 17,96 Ft/db 
A szelén hozzájárul a 
haj, a köröm normál ál-
lapotának fenntartásá-
hoz, az immunrendszer, 
pajzsmirigy normál 
működéséhez, a sejtek 
oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez. 
A szelén részt vesz a 
normál spermaképző-
désben. 

Étrend-kiegészítők
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1645 Ft

15% 
kedvezmény

1749 Ft

35% 
kedvezmény

1559 Ft

25% 
kedvezmény

3179 Ft

15% 
kedvezmény

Forte  - 30 db 

2459 Ft

15% 
kedvezmény

Intense - 30 db 

3535 Ft

Szelén
90 db, 18,28 Ft/db 
A szelén hozzájárul a haj és a köröm normál állapo-
tának fenntartásához., az immunrendszer normál 
működéséhez, a 
pajzsmirigy normál 
működéshez, a sejtek 
oxidatív stresszel 
szembeni védel-
méhez. 

BioMenü Bio Spirulina tabletta
125 g, 13992 Ft/kg 
Magas antioxidáns tartalommal. Emészthető fehér-
jetartalma 59%. Gazdaságos kiszerelés. Kb. 250 db 
tabletta 

BioMenü Bio Ashwagandha por
125 g, 12472 Ft/kg 
Az aktív test és lélek őre. Az ajurvédikus gyógynövény, 
más néven indiai ginzeng. 

A kollagén szerepe 
a bőrvédelemben
Végre itt a nyár, végre ki le-
het menni a vízpartra napozni! 
Napjankban a külsőleg történő 
bőrápolás mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a belső szépség-
ápolás, a szájon át szedett ké-
szítmények alkalmazása. Ebben 
meghatározó szerepet játszhat-
nak a kollagént tartalmazó szép-
ségformulák.

A kollagén egy fő fehérjerész a kötőszö-
vetes állományon belül, melynek 27 kü-
lönféle típusa ismert. Közülük az ú.n. I-es 
típusú alkotja a bőr állományát, az ina-
kat és a csontot. A II-es típusú kollagén az 
ízületi porcban van jelen. 

A bőrszövet szerkezetéért a fibroblasztok 
(kollagén alapú vázelemek), az elasztin, 
a hyaluronsav és az általa megkötött 
vízmennyiség a felelős. Ezek megfelelő 
mennyisége és minősége befolyásolja a 
bőr állagát.

A fiatal arcbőr selymes, lágy és sima fel-
színű. Talán nem is sejtenénk, hogy az 
idő előrehaladtával a bőr dermisz (irha) 
és az epidermisz (hám) rétegének szer-
kezete átalakuláson megy át. A kolla-
gén sűrűség az életkor előrehaladtával 
fokozatosan csökken. Ez a folyamat ösz-
szefüggésben áll a bőr öregedésével járó 
elvékonyodásával. Az elasztikus rostok 
elvesztik integritásukat és közelebb ke-
rülnek a dermisz-epidermisz határához. 
A folyamat ráncok megjelenését, a bőr-
rugalmasság csökkenést eredményez. 
A dermiszben és epidermiszben is meg-
található hyaluronsav mennyiség az 
életkor előrehaladtával folyamatosan 
csökken. Hatására a bőr szárazabbá, 
fénytelenebbé válik. 

Napfény hatásra a bőrszerkezet kedve-
zőtlen szerkezeti átalakuláson megy ke-
resztül, amelyben főként a kollagén és 
a hyaluronsav sérülése, ill. csökkenése 
játssza a főszerepet. A kollagén a bőr ru-
galmasságáért, míg a hyaluronsav a bőr 
folyadéktartalmáért felelős.

A kollagén rendkívül fontos szerepet tölt 
be szervezetünkben, a bőrben, porcok-
ban. A hyaluronsav vízkötő képessége 
rendkívüli: saját térfogatának tízezersze-
resét köti meg, így alkot gél formát. Mivel 
az életkorral csökken a bőr kollagén és 
hyaluronsav sűrűsége, másrészt a nap-
fény hatására szerkezetük sérül, ezért a 
ráncok elmélyülésének megakadályozá-
sa, a bőr frissességének biztosítása érde-
kében célszerű kollagént pótolni. 

A kollagén és hyaluronsav tartalmú ét-
rend-kiegészítők rendszeres fogyasztása 
csökkentheti az életkorral járó, vagy nap-
fény hatásra kialakuló mimikai ráncok 
mélységét.   

INTERHERB Kollagén&Multivitamin 
tabletta
30 db, 105,96 FT/db 
Szépség és egészség 
egyedi kombinációja 
egy kollagén, hya-
luronsav, vitamin és 
ásványi anyag tartalmú 
tablettába zárva, jód-
mentesen. 

INTERHERB Kollagén&Hyaluronsav INTENSE és FORTE tabletta
30 db, 117833.33 Ft/kg, 30 db, 81966.67 Ft/kg
Szépségformulák a bőr fiatalos  
megjelenésének megőrzésére.  
Magas kollagén és hialuronsav tartalmuk, 
valamint a hozzáadott szépségvitaminok 
támogatják a bőr feszességének, rugalmas-
ságának és hidratáltságának megőrzését. 
Intense változatát az érett bőr belső 
táplálására ajánljuk, míg a Forte formula 
valamennyi korosztály számára ideális 
választás.

Étrend-kiegészítők
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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. 

1585 Ft

10% 
kedvezmény

915 Ft

10% 
kedvezmény

1289 Ft

20% 
kedvezmény

855 Ft

10% 
kedvezmény

855 Ft

10% 
kedvezmény

675 Ft

10% 
kedvezmény

GREENBIOTIC ÉLETBARÁT  
UNIVERZÁLIS MOSÓGÉL
1000 ml, 1585 Ft/l 
Új, magyar, környezetbarát 
mosógél! Egyedi probiotikus 
technológia, allergénmentes 
összetevők, tavaszi fuvallat 
illat! Próbáld ki te is! 

GREENBIOTIC ÉLETBARÁT FÜRDŐSZOBAI 
TISZTÍTÓSZER
500 ml, 1830 Ft/l 
Új, magyar, környezetba-
rát fürdőszobai tisztító-
szer! Egyedi probiotikus 
technológia, jól lebomló 
alapanyagok, hatékony vízkő-
oldás! Próbáld ki te is! 

Orvosi zsálya masszázskrém
180 ml, 7161,11 Ft/l 
Orvosi zsálya (Salvia officinalis) olaját és alkoholos 
kivonatát tartalmazó bedörzsölő, masszírozást köny-
nyítő krém. 

Biomed Rozmaring Krém FORTE
70 g, 12214,29 Ft/kg 
Megnövelt hatóanyag 
tartalom + erdei fenyő 
illóolaj. Fáradt és sajgó 
testrészek (váll, könyök, 
derék, térd) masszíro-
zására ajánlott. Összes 
hatóanyag tartalom: 11% 

Biomed Fekete nadálytő Krém FORTE
60 g, 14250 Ft/kg 
A krémet sérülések, esések 
során szerzett véraláfutá-
sok, illetve vérömlenyek 
felszívódásának elősegí-
tésére, csonttörések utáni 
kezelések kiegészítőjeként 
ajánljuk bőrápolási céllal. 
Hozzáadott orvosi somkó-
ró kivonattal. 

Biomed Svédkeserű Krém RAPID
30 g, 22500 Ft/kg 
Szúnyog- illetve egyéb 
rovarcsípés okozta 
kellemetlen bőrtünetek 
enyhítésére, gyorsan 
hűsítő mentollal. 12% 
gyógynövény kivonat-
tartalom. 

Budapest, 
Százados út 18.

Szeged, 
Napfény Park

Pécs, 
Farkas István u. 1.

Győr, 
Interspar Center

Kecskemét, 
Petőfi Sándor u. 1.

Vecsés, 
TESCO Hipermarket

Kozmetikumok



1655 Ft

20% 
kedvezmény

1315 Ft

10% 
kedvezmény

6329 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

5% 
kedvezmény

Vásároljon törzsvásárlói kártyával, és 
minden elköltött 100 Ft után  1 pontot jóváírunk.

Igényelje kártyáját most, és 500 pontot 
ajándékba adunk! A részletekért 
érdeklődjön kollégáinknál!

Bevezető akció:

500 PONT
AJÁNDÉKBA

A Herbaháznál 
díjjazzuk a hűséget!

GYŰJTSE A PONTOKAT!

BIOEXTRA D-Spray 1000 NE D3-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő szájspray
15 ml, 110333,33 Ft/l 
Természetes D3-vitamin extra szűz olívaolajban, a 
szervezet számára könnyen hasznosítható oldott 
formában. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez. 

Szúnyog stop illóolaj keverék
10 ml, 131500 Ft/l 
A harmonikusan összeállított illóolajok elegye, mely-
nek minden egyes komponense egyedül is képes távol 
tartani a szúnyogokat. 

Pharmacoidea IDŐSKORI EGÉSZSÉG
60 db, 105,48 Ft/db 
Napi egy kapszula hozzájárul az ideg-, az immun- és a 
keringési rendszer normál működéséhez, támogatja a 
normál látás és hallás fenntartását. Segíti az emésztést és a 
vese egészséges működését. Hozzájárul a normál vércu-
korszint és a normál vérnyomás fenntartásához. Támogatja 
az izmok, ízületek és csontok normál funkcióját. A termék 
100%-ban természetes hatóanyagokat tartalmaz, adalék-
anyagoktól mentes.


