
Több, mint 600 új  

mentes termék!

A tökéletes  
gluténmentes palacsinta 

recept a 11. oldalon!

Cukormentes  
galette recept

Keresse a webáruházban: 
www.herbahaz.hu

TOP FORMÁBAN  
- Étrend-kiegészítők a szellemi 

és fizikai frissességért, és 
mozgást segítő krémek

9. szám / szeptember / augusztus 30. - október 3.

egészségesen 
élni

ÍGY  
KÖNNYŰ 
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VERY RICE Vegán 
ricegurt áfonyás, 
málnás, meggyes, 
erdei gyümölcsös
120 g, 3158,33 Ft/kg 
Fermentált rizsből 
készült termék, 
gyümölcsös ízesítéssel, 
pouch kiszerelésben. 
100% növényi, 
gluténmentes, 
természetesen 
laktózmentes.

SECOND BREAKFAST 
100% gyümölcspürék, 
többféle
100 g, 1750 Ft/kg

VIBLANCE Málna-Chia ropogós 
müzli
300 g, 4919,4 Ft/kg 
Vesd bele magad frissítő, gyümölcsös 
kalandokba! Csábító málna 
darabok ízesítik meg a reggeled, 
édes datolya ágyon felszolgálva. 
Tápláló, gluténmentes zabpehely és 
superfoodok biztosítják, hogy sokáig ne 
éhezz meg.

THE BRIDGE Bio Rizsital
1000 ml, 725 Ft/kg 
100%-ban bio, vegán növényi alapú natúr 
rizsital. Hozzáadott cukor-, szója-, GMO, glutén-, 
és természetesen laktózmentes.

EGÉSZSÉGES REGGELI 
poharas zabkása, banán-füge, 
eper-mazsola, kék áfonya-
datolya, mangó-vörösáfonya, 
ízben
68 g, 5955,88 Ft/kg
Tápláló reggeli hogy jól induljon  
a nap. Gluténmentes, 
laktózmentes, 
hozzáadott cukor 
nélkül, vegán.

PlantOn breakfast 
Vegangurt kókusztejből 
prebiotikummal és 
granolával vagy 
müzlivel
170 g, 4170,59 Ft/kg

BIOPONT Tönkölybúza sóspálcika
45 g, 3888,89 Ft/kg
Teljes kiőrlésű bio tönkölybúzalisztből készült 
ropogtatnivaló , melynek fogyasztását ajánljuk 
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, 
napszaktól függetlenül. Vidd magaddal, így ha 
megéheznél napközben mindig lesz nálad egy 
egészséges harapnivaló!

ALPRO Mandulaital  
akciós csomagolás
4000 ml, 749,75 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú 
100%-ban növényi 
alapúitalok hozzáadott 
kalciummal, B2-, B12-, 
E-, D2-, vitaminokkal. 
Természetesen 
laktózmentes.

Részletek a herbahaz.hu 
weboldalon, a Facebook 
oldalunkon és az áruházakban!

Indul a 2. Herbaház 
rajzverseny!
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Egészséges reggeli a kis zseniknek. 

a reggeli készülődés

ÍGY  
KÖNNYŰ 
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Tartósan 
alacsony ár!

WABO kulacsok, üveg vagy BPA 
mentes műanyag, többféle
Palackok, amelyek BPA mentesek és 
szivárgás biztosak. Mosogatógépben 
moshatók, ízt, szagot nem vesznek át. 
Lépj te is hulladékmentes útra, használj 
WABO-t.

INTERHERB Grapefruitmag csepp Kids
A grapefruitmagban lévő flavonoidok 
gyökfogó, antioxidáns hatású bioaktív 
anyagok. Készítményünk a grapefruitmag jóízű, 
flavonoidokra és C-vitaminra standardizált 
kivonatából készült. Használata elsősorban az 
immunrendszer védelmére ajánlott.

20 ml, 69950 Ft/l

IMUNIT Kalóz Jack tabletta
Béta-glükán és homoktövis-kivonat 
tartalmú tabletta 
vitaminokkal és 
nyomelemekkel. 
Támogatja az 
immunrendszer 
normál működését.

60 db,  
96,75 Ft/db

FLORADIX Kindervital
Jóízű étrend-kiegészítő 
a gyerekek csontjainak 
megfelelő fejlődéséhez! ÚJ 
ÖSSZETÉTELLEL, megemelt 
vitamintartalommal járul 
hozzá az A-, D-, E-, C-, 
B-vitaminok beviteléhez. 3 
éves kortól ajánlott.

250 ml, 17366,79 Ft/l

DR.HERZ Multivitamin 
gyerekeknek + Lactobacillus 
tabletta
60 db, 34,63 Ft/db

JUTAVIT Multivitaminok gyermekeknek
Vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, 
tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerekkel, 
cukrokkal. Mesterséges színezék és aroma mentes! 
Narancs, cseresznye, citrom ízű.

45 db, 41 Ft/db, 60 db, 30,75 Ft/db

JUTAVIT C-vitaminok gyermekeknek
A készítmény Acerola (Barbadoszi cseresznye) 
kivonatot tartalmaz, mely természetes formában 
tartalmazza a C-vitamint. C-vitamin 200mg 100 db-os 
narancs ízű rágótabletta C-vitamint, D3-vitamint és 
csipkebogyó kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény, édesítőszerekkel.

60 db, 23,98 Ft/db,  
100 db, 14,39 Ft/db

Kínálatunkban mindent  

megtalál az egés
zséges  

tízórai elkészítéséhez!

GK FOOD Csokicseppes 
keksz lisztkeverék, 
gluténmentes, 600 g

THE BRIDGE bio rizsital, 
többféle, 250 ml

LOVE DIET gluténmentes 
fehér kenyér, 300g

BEZ DEKA MLEKA  
vegán szeletek,  
többféle
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Kis testben nagy ero!
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ÉLETFA főzőtasakos 
gabonák és 
hüvelyesek
250 g, 1040 Ft/kg-tól 
Gyors, egészséges, 
természetes és finom! Köles, 
hajdina, quinoa, vöröslencse, 
bulgur és kuszkusz.

PALEOK Házikrémes alap
250 g, 5912 Ft/kg 
Készítsen könnyedén tejmentes krémest!

BOGUTTI FREE kekszek, cukormentes, 
édesítőszerrel, többféle
135 g, 4933,33 Ft/kg 
Finoman omlós kekszek cukormentesen készítve, 
hogy bűntudat nélkül élvezhessük a nassolást.

NATURI Nyers kenyér, chips vagy keksz
100 g

NaTuri  
– élő kenyerek és ropogtatnivalók 

A NaTuri egy családi manufaktúra, ahol prémium 
minőségű élő (nyers vegán) ételek készülnek 2008 
óta. Az egyedülálló aszalt termékek (élő kenyerek, 
kekszek, sós chipsek) kíméletes aszalással 40-42 
fokon, saját receptek alapján, kézi formázással 
készülnek. Glutén-, tej-, tojás- és cukormentes 
étrendbe is beilleszthetők. 

Banános Vaníliás Keksz: Érett banánból, minimális 
fűszerezéssel készülő ropogós, laktató, egészséges 
keksz. Gyermekek és felnőttek kedvenc csemegéje.

Sárgarépa Chips: Fűszeres lapocskák sárgarépából, 
zöldségekből és lenmagból. Egy egészséges 
zöldségalapú sós ropogtatnivaló bármely napszakra. 

Válogatás Élő Kenyér: kiváló kiegészítő salátákhoz, 
illetve levesek, főételek mellé. Egyedi vegán 
szendvicsek könnyen készíthetőek belőlük, rostokban 
és tápértékben gazdag lapok.

NATÚR Popcirok, gluténmentes
50 g, 9460 Ft/kg 
Reggeliző pehely vagy finom nasi magas fehérje és 
rosttartalommal, és kevés kalóriával.

1179Ft

1313 Ft

11790 Ft/kg 4

Újdonságok - Ezeket ki kell próbálni!
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Tartósan 
alacsony ár!

It’s us Kitti’s 
Vöröslencse 
vagy zöldborsó 
száraztészta, többféle
200 g, 3375 Ft/kg 
Gluténmentes szélesmetélt, 
penne, spagetti vagy fusilli/
orsó.

LOVE DIET Parajdi só
1000 g, 335 Ft/kg 
Vegyszer és adalékanyag-
mentes, természetes 
só, Erdély leghíresebb 
bányájából.

GK FOOD gluténmentes 
lisztkeverékek, barna kenyér, 
nyújtható linzer, palacsinta
600 g, 2558,33 Ft/kg 
Válogasson a szegedi Gabonakutató 
által kifejlesztett könnyen és gyorsan 
elkészíthető gluténmentes lisztkeverékek, 
alaplisztek közül. Már hozzáadott cukor 
nélkül is elérhetőek egyes lisztkeverékek!

FOODY FREE gluténmentes 
chips
50 g, 4700 Ft/kg 
A páratlan ízvilágú vegán, glutén és 
laktóz mentes Foody-Free chipsek 
elérhetőek: hummus chips céklával, 
cukkinivel, zab chips rozmaringgal, 
lencse chips.

RICE UP gluténmentes rizs 
chips, több ízben
60 g, 4250 Ft/kg

ROCKY RICE Csokoládéval 
bevont gluténmentes 
puffasztott rizsszeletek, 
többféle
18 g, 5500 Ft/kg

BENEFITT 
Szénhidrátcsökkentett 
Gluténmentes Piskóta 
& Muffin lisztkeverék
500 g, 2198 Ft/kg 
Gyorsan és könnyen 
elkészíthető, ízletes piskóta 
alapú édes sütemények 
szénhidrátcsökkentett 
lisztkeverékét kínáljuk, 
gluténmentes összetevőkből.

GLUTÉNMENTES BENEFITT 
TÁPIÓKAKEMÉNYÍTŐ
500 g, 1308 Ft/kg

It’s us Miklos’ universal mix plus 
lisztkeverék prebiotikus cikória inulinnal
1000 g, 1205 Ft/kg 
A Miklos’ universal mix plusz 
széleskörűen felhasználható, 
nemcsak kenyerek, pékáruk, 
hanem palacsinták és 
torták készítéséhez is. 
Tökéletesen helyettesíti 
a hagyományos búza 
finomlisztet.
Már prebiotikus 
változatban is elérhető!

LOVE DIET Gluténmentes 
Ostyalap
180 g, 7272,22 Ft/kg 
Gluténmentes, Laktózmentes, Vegán, 
Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

5

Gluténmentes ízélmény

gluténmentesen étkezni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 
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BEZ DEKA MLEKA sós tömb, 
salátához, szendvicshez
150 g, 6127 Ft/kg

VIVERA vegán készítmények  
a húsok tökéletes helyettesítésre
210 g, 6661,90 Ft/kg; 200 g,  
6995 Ft/kg; 175 g. 7994,29 Ft/kg
Halrudacska, húsgolyó és növényi „bacon” 
csíkok szója és búzafehérjéből. Hozzáadott 
vasat és B12 vitamint tartalmaz.

VIVERA Vegán Ropogós 
csirke szeletek
150 g, 8460 Ft/kg

SOLIGRANO Vegán burger 
alappor keverék
140 g, 4250 Ft/kg 
120 g, 4958,33 Ft/kg
Spenót csicseriborsóval 
vagy pirospaprika lenmaggal 
vagy gluténmentes cékla 
csicseriborsóval ízekben.

Kóstolja meg a Herbaházban!*

* Kövesse Facebook 
oldalunkat, 

hogy értesüljön 
a kóstoltatások 

időpontjairól!

BENEFITT Borsóproteines 
Vegafasírt és Vegaburger 
alapkeverék
250 g
Páratlan húsélmény vegánok 
számára is! Prémium összetétele, 
gazdag beltartalmi értékei, könnyű 
elkészíthetősége az egészséges 
ételeket, mentes élelmiszereket 
fogyasztók számára valódi húspótló 
alternatíva.

ÚJDONSÁG!  
VEGO csokoládék 

Valószínüleg a világ  
LEGFINOMABB VEGÁN 
csokoládéjával fogjuk megismertetni.

A csokoládékat a nagyon jó 
alapanyagok jellemzik, mint 
a mogyoró paszta, kakaóvaj, 
mandulakrém, őrölt vanília.  
NEM TARTALMAZ SZÓJÁT ÉS 
PÁLMAOLAJAT SEM! A gyártó cég 
vegán cég, és kizárólag növényi alapú 
termékeket kínál.

Környezetbarát csomagoló anyagok.  
Az isteni finom VEGO mogyorós kenhető 
csokoládé ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 
ivópohárban készül. 

A termékek természetes, 
ORGANIKUS összetevőket 

tartalmaznak.

A gyártó számára a tisztesség 
nem csak azt jelenti, hogy 

tisztességesen kell bánni az 
állatokkal, hanem a természettel 

és az emberekkel is. A termékek 
HUMÁNUS ÉS BIZTONSÁGOS 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK között 
készülnek, kizárva gyermekmunkát 

és a kényszermunkát. 

Ezek a csokoládék sok ember 
kedvencei. Több díjat is besöpörtek 

a LEGJOBB CSOKOLÁDÉ 
és legjobb cukrászati termék 

kategóriában.
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Növényi alternatívák válogatott alapanyagokból!

a húsfogyasztás csökkentése

ÍGY  
KÖNNYŰ 



íz: 100% cukor: 0%

Hozzávalók: 
• 100 g teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 
• 100 g finomliszt 
• 100 g vaj/margarin 
• 80 g xilit 
• 1 citrom reszelt héja 
• 1 tojás (elhagyható) 
• 1 tk. fahéj 
• csipet só 
• 3 ek. GabiJó Levendulás meggy-málna lekvár 
• 350 g magozott meggy 
• 2 ek. finomliszt 
• 2 ek. xilit 
• csipet fahéj

Elkészítés
A vajat/margarint elmorzsolom a liszttel, és 
összegyúrom a tésztát a többi hozzávalóval, 1-2 órára 
hűtőbe teszem pihenni.

A lecsöpögtetett meggyet összekeverem a liszttel, xilittel 
és fahéjjal. A tésztát kinyújtom, megkenem  
a levendulás meggy-málna lekvárral, és ráhalmozom 
a meggyes tölteléket. Felhajtogatom a szélét, lekenem 
felvert tojással.

200 fokon kb 30 percig sütöm. Tálalás előtt poreritrittel 
meghintem.

RECEPT AJÁNLÓ 
Egy lekvár akkor igazán jó, ha a gyümölcsök valódi íze do-
minál benne és szeretettel készül, hazai alapanyagokból. 
Ilyenek a GabiJó lekvárok is, melyek ráadásul csökken-
tett cukor- és energiatartalommal rendelkeznek!

Bodolai Mirtill

MEGGYES LEVENDULÁS 
GALETTE

1309Ft

1454 Ft

949Ft

1060 Ft

1754Ft

1323Ft
2.646 Ft / kg

2339Ft
4678 Ft/kg

1961Ft
3922 Ft / kg

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

669Ft

743 Ft

Tartósan 
alacsony ár!

EcoMil BIO Konyhai 
főzőalap mandulából 
cukormentes
200 ml, 3345 Ft/l
A mandulából készült 
konyhai főzőalap kiváló 
alternatív helyettesítője 
a tejszíneknek. Tökéletes 
szószokhoz, levesekhez, 
tésztákhoz. Savas 
összetevőkkel is kiválóan 
elkeverhető. Használat előtt 
alaposan rázza fel.

OLIGOLIFE Eritrit
275 g, 4760 Ft/kg
Az eritrit az egyetlen olyan kalóriamentes, 
természetes alapú cukorhelyettesítő, 
amellyel a cukor kiváltható.

NYÍRFACUKOR kristály
200 g, 4745 Ft/kg
A cukorral megegyező édesítő hatású 
korszerű természetes cukorpótló. 
Édesítési alternatíva sütemények, hideg 
és meleg ételek, italok elkészítéséhez.

AROY-D KÓKUSZ- 
TEJSZÍN
1000 ml, 1754 Ft/l
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Hozzáadott cukor? Zéró!

MINDEN  
GABIJÓ LEKVÁR  

10% 
KEDVEZ- 

MÉNNYEL!



A még fiatal bőr hosszútávú 
egészségének, hidratáltságának 
és szépségének megőrzésére 
kifejlesztett formula, melynek 
javasolt napi kollagén és 
hialuronsav adagját a bőrt 
károsító külső tényezők, így a 
légszennyezés, káros napsugárzás 
hatásainak ellensúlyozására 
szabtuk meg. Kollagén tartalma 
segíti a bőrstruktúra épségének 
megőrzését, míg a hialuronsavnak 
szerepe van a bőrszövet vízmegkötő 
képességének, rugalmasságának és 
üdeségének fenntartásában.
Nemtől függetlenül, belsőleges 
szépségápoláshoz hosszú távon 
ajánlott készítmény.

1789Ft

2242 Ft

625Ft

780 Ft

799Ft

999 Ft 899Ft

1128 Ft

20% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény 20% 

kedvezmény

20% 
kedvezmény

3+1 
ajándék!INTERHERB Kollagén&Hyaluronsav

Classic Szépségformula kapszula
30 db, 60 Ft/db

ALPRO Szójaital, 
eredeti vagy cukormentes
1000 ml, 625 Ft/l 

Alpro Növényi italok, többféle
1000 ml, 799 Ft/l

Rizsitalok, zabitalok, kókuszitalok, mandulaitalok, 
kesudió- és mogyoróital, ízesített szójaitalok

ALPRO Barista és BIO italok
1000 ml, 899 Ft/l

SIÓ Smoothie piros bogyós, mangó, zöld kiwi, kék Balaton
250 ml

1 db esetén 545 Ft/db
2180 Ft/l
4 db esetén 409 Ft/db
1636 Ft/l
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Heti vásár

szeptember 9.-15.

szeptember 2.-8.

VÁSÁROLJON 
3 DB SIÓ 

SMOOTHIET ÉS  
A 4.-ET  

AJÁNDÉKBA 
ADJUK!



1525Ft

1698 Ft

629Ft

899 Ft

2969Ft
989,7 Ft/l   

3716 Ft

2999Ft
999,7 Ft/l   

3756 Ft

10% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

BENEFITT Gluténmentes 
Palacsinta lisztkeverék
1000 g, 1525 Ft/kg

SIÓ NATURA bio préselt almalé 
vagy alma-őszibarack 100%
750 ml, 838,67 Ft/l

FÖLDBARÁT Folyékony mosószer 
színes ruhákhoz vagy mosódió 
kivonattal
3000 ml

Hozzávalók:
• 2 tojás 
• 2 evőkanál Benefitt Paleo Cukorhelyettesítő 
• 2 evőkanál kókuszzsír + a sütéshez
• 200 g Benefitt Palacsinta lisztkeverek 
• 500 ml tej 
• 200 ml buborékos ásványvíz 

Elkészítése:
Összekeverjük az összes hozzávalót, majd kókuszzsírral 
vékonyan kikent serpenyőben kisütjük. Lekvárral vagy 
mogyorókrémmel töltve, de akár csak porcukorral hintve is 
nagyon finom!

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Az igazán finom 
gluténmentes 
palacsinta

Hagyományos 
ízvilág!
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szeptember 23.-29.

szeptember 16.-22.

Minden héten új akciók!



SMART VITAMIN üdítőital 
vitaminokkal, többféle 
600 ml, 331,67 Ft/l
SMART VITAMIN Energiamentes, 
szénsavmentes forrásvíz 
alapú, üdítőital, hozzáadott 
vitaminokkal, édesítőszerekkel.

DR. CHEN Ginkgo 
Max kapszula 
magnéziummal
60 db, 34,82 Ft/db
Ginkgo biloba kivonatot, 
magnéziumot és rózsagyökér 
kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő a megfelelő 
agyműködés fenntartásához.

NETAMIN Metil-B12 
vitamin tabletta
60 db, 50,92 Ft/db
Kiválóan hasznosuló B12-
vitamin (metilkobalamin) 
most -10% KEDVEZMÉNNYEL! 
Hozzájárulhat az idegrendszer 
normál működéséhez, a 
kifáradás csökkentéséhez.

NETAMIN Maca gyökér 
kivonat kapszula 500 mg
60 db, 50,92 Ft/db
Támogathatja a fizikai és szellemi 
teljesítményt, a férfi és a női 
nemi működést, illetve szexuális 
vágyat.

2849Ft

3170 Ft

199Ft

223 Ft

2089Ft

2322 Ft

3055Ft

3396 Ft

3055Ft

3396 Ft

1649Ft

1827 Ft

4289Ft

4766 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

DR. STEINBERGER 
Feketeberkenye/Arónia
750 ml, 3798,67 Ft/l
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.  
A gyümölcsöket csak egyszer 
préselik, így valóban tiszta direktlé 
kerül az üvegekbe.

FRUTTINA Alma 
100% gyümölcslé
5000 ml, 329,8 Ft/l
Fruttina natúr 
gyümölcs és zöldség 
termékcsalád a család 
immunitásának 
erősítésére.

EREDETI Aloe Vera ital 
Áfonyával
1000ml, 4289 Ft/l
Rostban gazdag aloe vera ital 
áfonyával, amely méregtelenítésre, 
valamint a szervezet általános 
támogatására, erősítésére ajánlható.  
Nem tartalmaz: hozzáadott vizet, 
édesítőszert, színezéket, aromákat.
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Több, mint üdítő! Vitaminokkal, antioxidánsokkal  
és ízekkel csordultig teli palackok!



NETAMIN Ashwagandha 
kapszula 250 mg
60 db, 48,12 Ft/db
Az ashwagandha (indiai ginzeng) 
támogathatja a fizikai és szellemi 
teljesítőképességet, a szervezet 
stresszel szembeni ellenálló 
képességét, a krónikus fáradtság 
leküzdését. 100% vegán termék.

GinkgoMAX + Bacopa + Lecitin 
lágyzselatin kapszula
60 db, 75,72 Ft/db
A Ginkgo biloba szerepet 
játszik a normál szellemi 
teljesítőképesség, koncentráció 
és memória megőrzésében. 
A Bakopa kivonat támogatja 
a mentális funkciókat, az 
emlékezőképességet, a tanulást. 
A Lecitin az idegsejtek és az agy 
építőanyaga.

NATURLAND Fekete 
nadálytő krém
60 g, 31316,67 Ft/kg
Sportsérülések, zúzódások, 
izom- és ínszalag-
húzódások, ficamok, 
rándulások okozta 
gyulladások, duzzanatok és 
véraláfutások kezelésére.

BIG STAR MPower 
értend-kiegészítő 
kapszula
30 db, 115,10 Ft/db
Férfiaknak a jó 
közérzetért! A vitalitás 
és a kiegyensúlyozott 
közérzet pozitívan hat a 
potenciára!

COLLANGO Vegan Joint 
Power kapszula
60 db, 99,96 Ft/db
Vegán ízületvédő és regeneráló 
készítmény 100%-ban növényi 
összetevőkkel. Vegán ízületvédő 
és regeneráló készítmény 100%-
ban növényi összetevőkkel.
Adagonként:
• 300mg Mythocondro®
• 1000mg glükózamin- szulfát
• 280mg L-aszkorbinsav
cellulóz alapú kapszulában.

UW CLASSIC Lóbalzsam, többféle
500 ml, 2018 Ft/l
Az UW Classic Lóbalzsam készítménye a 
tőzegiszap sokoldalú hatását egyesíti a 
lóbalzsam regeneráló, vitalizáló erejével. 
A hűsítő gél frissíti a vérkeringést, 
miközben az iszapkivonat fontos ásványi 
anyagokkal táplálja és teszi feszesebbé 
a bőrt.

MAXIMUS 
Férfierő 
tabletta
90 db,  
60,93 Ft/db

MAGYAR Családi balzsam
250 ml, 20356 Ft/l
Hátra, lábra, derékra! Ízületápolás 
magas dózisú gyógynövényes 
hatóanyag tartalommal, a 
fájdalommentes, könnyed 
mozgásért!

MYNI’S ENERGY SET 
4x70ml/db
1 db, 3359 Ft/db
Támogathatja a fizikai és 
szellemi teljesítményt, 
a férfi és a női nemi 
működést, illetve szexuális 
vágyat.
A nyári akció 
meghosszabbítása!

2887Ft

3397 Ft

4543Ft

5049 Ft

1879Ft

2088 Ft

3453Ft

3837 Ft

5997Ft

6664 Ft

1009Ft

1113 Ft

5484Ft

5089Ft

6361 Ft

3359Ft

3734 Ft

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!
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Top formában - Étrend-kiegészítők a szellemi és  
fizikai frissességért, és mozgást segítő krémek



2555Ft

3009 Ft

1758Ft

1987 Ft

4825Ft

5362 Ft 1689Ft

1918 Ft

2785Ft

3158 Ft

3435Ft

3817 Ft

347Ft

3135Ft

3921 Ft

1899Ft

2110 Ft

2055Ft

2283 Ft

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

ÚJ

1399Ft

1755 Ft

20% 
kedvezmény

Interherb XXL D3-VITAMIN 
FORTE 4000 IU kapszula
90 db, 28,39 Ft/db
A D3-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez, az egészséges 
csontozat és a normál fogazat 
fenntartásához, az egészséges 
izomfunkció fenntartásához és a 
kalcium és foszfor hasznosulásához.

NATURLAND 
Prémium D3-vitamin 
Forte rágótabletta 
gyermekeknek 
C-vitaminnal
60 db, 29,3 Ft/db
A C és D-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez, valamint 
a D-vitamin hozzájárul a 
normál fogazat, egészséges 
csontozat fenntartásához.
fenntartásához és a 
kalcium és foszfor 
hasznosulásához.

NO-PROSTAL Strong lágyzselatin kapszula
50 db, 96,5 Ft/db
Megnövelt, 350mg szabalpálma-kivonatot és 
E-vitamint tartalmazó kapszula, mely hatóanyaga 
hozzájárul a prosztata normál működéséhez.

DR. THEISS D3-vitamin étrend-
kiegészítő filmtabletta 2000 NE, DR. 
THEISS D3-vitamin direkt-spray 2000 NE
60 db, 28,15 Ft/db; 20 ml,, 139250 Ft/l
Támogassa immunrendszerét az új Dr. Theiss D3-
vitaminokkal! A D-vitamin hozzájárul:
• az immunrendszer normál működéséhez,
• az egészséges csontozat és izomfunkció 
fenntartásához

IMUNIT 5Prevemax 
tabletta
60 db, 57,25 Ft/db
5 fő összetevője 
béta-glükán, alga-
kivonat, folsav, szelén 
és vitaminok, melyek 
hozzájárulnak az 
immunrendszer normál 
működéséhez.

IMMUNBASE 
Immunerősítő 
folyadék, ananász 
vagy narancs ízű
25 ml, 13880 Ft/l
Legyen energikusabb! 
Növelje immunrendszere 
hatékonyságát bárhol 
és bármikor! Magas 
vitamintartalom - 
Hozzáadott cinkkel 
- Édesítőszerrel - Praktikus, 
ampullás kiszerelésben!

BioMenü BIO CHLORELLA  
és SPIRULINA tabletta
125 g, 25080 Ft/kg
A két legnépszerűbb alga 
kombinációja egyetlen tablettában. 
A chlorella- és spirulina alga 
vitamin-, ásványi anyag- és 
fehérjekomplex .

BIOEXTRA D-Spray 
1000 NE D3-vitamint 
tartalmazó étrend-
kiegészítő szájspray
15 ml, 126600 Ft/l
Az innovatív spray formula 
lehetővé teszi a könnyű 
adagolást. Természetes 
olívaolaj-tartalmának 
köszönhetően biztosítja a 
könnyű felszívódást.

BIOEXTRA C-vitamin 
500 mg + D3-vitamin 
1000 NE retard étrend-
kiegészítő kapszula
60 db, 34,25 Ft/db
A C+D retard kapszula a nap 
során egyenletesen biztosítja 
a hatóanyag leadást a 
szervezetben, és speciális 
bevonatának köszönhetően 
könnyedén lenyelhető.

INTERHERB  
Grapefruitmag 
csepp
20 ml, 69950 Ft/l
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lendületben 
maradni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Erősítse immunrendszerét!



4990Ft

1725Ft

2030 Ft
6179Ft

6866 Ft

9496Ft

10551 Ft

789Ft

879 Ft

789Ft

879 Ft

820Ft

9450Ft

10501 Ft

2163Ft

2403 Ft

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!

ÚJBIOHEAL SZEMVITAL+ 
filmtabletta
70 db, 71,29 Ft/db
Hatóanyagai 
hozzájárulnak az 
idegrendszer normál 
működéséhez, valamint 
az egészséges látás 
fenntartásához, illetve 
segítik sejtjeink oxidatív 
stressz elleni védelmét.

JOYHIST kapszula
90 db, 105,51 Ft/db
Ételérzékenység? Komplex 
készítmény vitaminokkal, 
nyomelemekkel, ásványi 
anyagokkal, növényi 
kivonatokkal. L-glutamint, 
kvercetint is tartalmaz. 
Kalcium az emésztőenzimek 
normál működéséért. Cink, 
réz, B6- és C-vitamin az 
immunrendszer normális 
működéséért.

Biomed Ördögcsáklya 
krém
70 g, 11271,43 Ft/kg
Elhúzódó mozgásszervi 
problémák, kopások 
időszakában, frissítő 
helyi masszírozásra. 8% 
ördögcsáklya (ördögkarom) 
kivonattal.normális 
működéséért.

Biomed Vadgesztenye 
Krém COOL
60 g, 13150 Ft/kg
Visszérgyulladás 
következtében kialakuló 
kellemetlen bőrtünetek, 
fáradt és feszülő lábak 
ápolására. Kellemesen 
hűsítő mentollal.

MECSEK Köszvény elleni 
teakeverék
20 db, 41 Ft/db

FATBOND kapszula
90 db, 105,00 Ft/db
FATBOND® a fogyás új
stratégiája! Étvágycsökkentő / 
Nassolásgátló / Szénhidrát- és
Zsírmegkötő. Kalóriakontroll: 
akár -462 Kcal/nap! 
Csökkenti a FIRMICUTES hizlaló
baktériumok arányát. Lásd a
részletes tájékoztatót!

BOSZY Nox kapszula, a nyugodt 
alvásért
60 db, 36,05 Ft/db
A macskagyökér-komló párosítás 
gyógyszerkészítményekben is hatásos altató. 
Az őszi margitvirág alvásciklust irányító 
melatonin hormont tartalmaz, a kínai 
kúszómagnólia-termés hasonló hatását népi 
tapasztalatok is megerősítik.

INTERHERB NAPI1 Galagonya  
Extraktum kapszula
30 db, 57,5 Ft/db; 60 db, 28,75 Ft/db
A normál szívműködésért. A Galagonya gyümölcse, 
virága és levele egyaránt tartalmaz értékes 
flavonoid vegyületeket. Szerepe van a szív megfelelő 
vérellátásában, segíti az oxigénellátást, ezzel 
támogatva a kiegyensúlyozott szívműködést.

PHARMACOIDEA Normál 
Vérnyomás Fenntartása Extra
60 db, 102,98 Ft/db
Napi 1 kapszula 
támogatja a szív- 
és érrendszer 
normális működését. 
Hozzájárul az 
egészséges vérnyomás 
fenntartásához, az 
oxidatív stresszel 
szembeni védelemhez, 
a normál homocisztein 
anyagcseréhez és a 
vérképződéshez.
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Célzott hatóanyagok



1269Ft

3144Ft

15% 
kedvezmény

1299Ft

1444 Ft

3396Ft

3773 Ft

3075Ft

3417 Ft

2859Ft

3181 Ft

1215Ft

1353 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!

AROMAX szaunaolajak
10 ml, 126900 Ft/l
A Frissítő szaunaolaj kellemes közérzetet 
biztosít, élénkít, hűsít. A Légzéskönnyítő 
szaunaolaj enyhíti a légzés problémáit, 
megfázás idején növeli a szervezet 
ellenálló képességét. A kellemes 
virágillatú Relax szaunaolaj illóolajai 
segítenek az ellazulásban.

CANNADERM Capillus 
sampon koffeinnel hajhullás 
ellen
150 ml, 20960 Ft/l

ZIAJA tusfürdők
500 ml, 2238 Ft/l-től
Az új ZIAJA illatformulák (friss 
menta tea, olasz füge, ribizli és 
sárkánygyümölcs) 95% természetes 
eredetű összetevőkből készültek, 
melyek gyengédek a bőrrel és óvják 
környezetünket - VEGÁN termékek.

MediNatural 100% os  
Teafa illóolaj
5 ml, 259800 Ft/l
Széles spektrumú, erőteljes 
baktérium, gomba és 
bőrparazita-ellenes 
tulajdonságaival vált ismerté!

HERBATINT természetes 
tartós hajfesték 3N  
(sötét gesztenye)
150 ml, 22638 Ft/l
Herbatint ORGANIKUS hajfesték: 
gyönyörű szín, ragyogó, selymes 
haj. Érzékeny bőrre és hajhullás 
esetén is használható. 100% ősz 
fedés, akár 2 alkalomra is elég. 
Nem tartalmaz: ammóniát, 
parabént, alkoholt, hennát.

CANNADERM Capillus 
korpásodás elleni 
sampon
150 ml, 20500 Ft/l
Korpásodás elleni sampon a haj 
és fejbőr tisztítására. Csökkenti 
a viszketést, a fejbőr irritációját 
és a korpásodást.

CANNADERM Atopos 
bőrápoló krém
75 g, 38120 Ft/l
Az Atopos krém 
kendermagolajjal enyhíti 
az atópia és pikkelysömör 
okozta viszketést és 
bőrpírt, helyreállítja a bőr 
védőfunkcióját.

MediNatural 100% os 
Levendula illóolaj
10ml, 121500 Ft/l
Izomfájdalmakra, emésztésre, 
hasfájásra, fejfájásra, és 
köhögésre is enyhülést hoz.

Minden Ziaja tusfürdő  
15% kedvezménnyel!
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Természetes ápolás tetőtől talpig



-30%

-20%
20% 

kedvezmény

20% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

3805Ft

4759 Ft

2975Ft

4251 Ft

739Ft

1055 Ft

1229Ft

1757 Ft

2261Ft

3231 Ft

Minden Silanus termék 
-20% kedvezménnyel!
500 ml
Csak természetes 
hatóanyagot, különböző 
illóolajat tartalmaznak.

EXILIS fogyasztó kapszula
60 db, 63,42 Ft/db
Végre könnyen megszabadulhatsz, 
akár heti 1-2 kilótól is az Exilis 
segítségével, de a visszajelzéseink 
alapján egy kúra alatt akár több 10 
kg leadásában is segíthet!

ZAFÍR Natural Barátcserje
60 db, 49,58 Ft/db
Kizárólag a Barátcserje növényt 
tartalmazza. Csak ez a termék 
rendelkezik OGyÉI Notifikációval a 
Magyar piacon.

DRY DERM Hónaljvédő betét
12 db, 61,58 Ft/db
A DRY DERM Hónaljvédő betét nagy nedvszívó képessége 
révén magába szívja az izzadságot, meggátolva ezzel a 
kellemetlen testszagok kialakulását. Megakadályozza az 
izzadás és a dezodorok által okozott foltképződéseket.

DABUR pirosrózsa víz
250 ml, 4916 Ft/l
A Dabur Piros Rózsavíz különleges, kézzel szedett 
rózsaszirmok olajából készült. Külsőleg és belsőleg 
is alkalmazható csodálatos, igen finom esszencia.

MULTI WINTER C -vitamin, 
szőlőmag, D3–vitamin 
összetételű étrend-
kiegészítő készítmény
30 db, 75,37 Ft/db
Egy kapszulába zárt C-vitamin, 
D3-vitamin és szőlőmag (OPC) 
kombinációja. Adalékanyag és 
GMO mentes hatóanyagok. Vegán 
termék.

MENTES 
jelölések GLUTÉNMENTES

CUKORMENTESVEGETÁRIÁNUS

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT- 

TARTALMÚ

BIO VEGÁN
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Csak ennyiért!



769Ft

854 Ft

2085Ft

2605 Ft

1308Ft

1868 Ft

10% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

Ön még nem  törzsvásárlónk?

Regisztráljon a kedvezményekért!

DÍJAZZUK A 
HŰSÉGET!

GOGI Panko 
zsemlemorzsa
200 g, 3845 Ft/kg

Interherb Napi Csepp Immun cseppek
50 ml, 41700 Ft/l
Bíbor kasvirág növényből, Csipkebogyó és 
Homoktövis termésből készült kivonat. A növényi 
komponensek hozzájárulnak a szervezetünk 
természetes védekező-rendszerének normál 
működéséhez.

MEDISTUS Antivirus lágypasztilla méz-citrom ízben
10 db 130,8 Ft/db
Fokozott légúti fertőzésveszély esetén a Medistus® lágypasztilla 
rendszeres használata a száj- és a garatnyálkahártyán történő 
fizikai akadályképzéssel segíti a légúti fertőzést okozó vírusok és 
baktériumok elleni védelmet.

Győr, INTERSPAR Center / Budapest, VIII. Százados út 18. / Budapest, XIII. Váci úti TESCO 
EXTRA / Vecsés, Market Central, TESCO / Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1.  

/ Szeged, Napfény Park / Pécs, Farkas István utca 1.

A TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY kedvezményes ár kizárólag törzsvásárlóinknak érvényes, a készlet erejéig.  
A Herbaház üzleteiben, a kártya felmutatása után adható. Webáruházunkban nem érvényes. Más kedvezményekkel nem összevonható.  

CSATLAKOZZON ÖN IS TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMUNKHOZ! A kártyát kiválthatja bármelyik Herbaház áruházban.

Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. 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. A Tartósan alacsony árak 2021.07.05. - 09.30.-ig érvényesek.

Ajánlatok csak törzsvásárlóknak!




