
Maradj lendületben,

erősítsd immunrendszered!

4 vegán 
oldallal!

10. szám / október 4. - november 1.

egészségesen 
élni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

Hazai finomságokat  
minden asztalra!

Új friss és fagyasztott 
választék



1464 Ft
195 g

1212 Ft
345 g

    989 Ft 

835 Ft
10 ml

   1070 Ft 

905 Ft
5 ml

    969 Ft 

835 Ft
5 ml

   93 Ft 

79 Ft

   1590 Ft 

1429 Ft
330 g

   2282 Ft 

2049 Ft
180 g

   979 Ft 

881 Ft

ÚJ

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

14% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!

KANÁLKA Manufaktúra Vadas szósz vagy Zakuszka
345 g, 3513,04 Ft/kg, 195 g, 7507,69 Ft/kg 
A színtiszta zöldségből készült szósz akár húsos, akár vegetáriánus 
ételekhez kiváló: töltött zöldségekhez, tészta feltétként, valamint a 
klasszikus Vadas alapanyagként is megállja a helyét.

HERBYS bio fűszercseppek, citrom, lime vagy narancs
5 ml, 167000 Ft/l, 5 ml, 181000 Ft/l, 10 ml, 83500 Ft/l 
Sütéshez, főzéshez, turmixokhoz, BIO citrusok kezeletlen héjából sajtolt olajokkal.
Citrom, narancs, lime ízekben. 

CERBONA müzliszeletek , többféle ízben
20 g, 3950 Ft/kg 
A Cerbona étcsokoládés-málnás müzliszelet hozzáadott cukor nélkül, 
édesítőszerrel készül. Értékes tápanyag összetételű, élelmirost-forrás, 
ezáltal jól beilleszthető az egészséges táplálkozásba. A étcsokoládés-
málnás müzliszeletet a málna és csokoládé darabkák, kakaós bevonó, 
kakaó, valamint a gabonapelyhek és a lapított zabpehely teszik 
ellenállhatatlanul finommá. 

MECSEK TEA
Stresszoldó tea,

Tőzegáfonyás gyümölcstea
20 filter, 44,05 Ft/filter MENDULA magkrémek, többféle

180 g, 11383,33 Ft/kg,  
330 g, 4330,30 Ft/kg 
A Mendula magkrémek az olajos magok 
felhasználásának új dimenzióját nyitják 
meg. Nem csak finomak, de egészségesek 
is, mindezt adalékanyagok nélkül.
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Hazai finomságokat minden asztalra!



   2726 Ft 

1905 Ft

   1353 Ft 

1215  
Ft-tól

1319 Ft-tól

   3816 Ft 

3239 Ft

   4241 Ft 

3599 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény 15% 

kedvezmény

Öblítő, mosógél, folttisztító 
és cumisüveg mosó

T.M. natúr kollagén por
120 g, 15875 Ft/kg 
A kollagén haj és körömerősítő, 
bőrregeneráló hatású, javítja a bőr 
struktúráját. 

Propolisz tinktúra
30 ml, 40500 Ft/l-től 
Hideg kioldásos technológi-
ával készült, alkoholos vagy 
alkoholmentes, akár 1000mg 
C-vitaminnal. 

INTERHERB  
Kollagén&Multivitamin 
tabletta
30 db, 107,97 Ft/db 
Szépség és egészség egyedi  
kombinációja egy tablettába zárva. 
Kollagén, hyaluronsav, vitamin és 
ásványi anyag kiegyensúlyozott 
összetételben, jódmentes  
formulában. 

INTERHERB Kollagén&Hyaluronsav 
Szépségformula INTENSE tabletta
30 db, 119,97 Ft/db 
Nagydózisú és kiváló biohasznosulású hid-
rolizált kollagén peptidet és hialuronsavat, 
valamint a bőr számára fontos vitaminokat 
(A- és C-vitamin, Biotin) tartalmazó komplex 
készítmény. 

Válaszd a hazait!



   2749 Ft 

1919 Ft

6429 Ft

   3069 Ft 

2759 Ft

   2739 Ft 

2189 Ft

   2361 Ft 

2115 Ft

   4540 Ft 

3169 Ft

   2161 Ft 

1939 Ft

   3464 Ft 

2939 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

22% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

BioMenü bio spirulina tabletta
125 g, 15352 Ft/kg 
Magas antioxidáns tartalommal. Emészthető 
fehérjetartalma 
59%. Gazdasá-
gos kiszerelés. 
Kb. 250 db 
tabletta 

BIOEXTRA Grapefruit mag kivonat, 
akciós csomag
4x20 ml, 80362 Ft/l 
Akciós csomagolásban a valódi grapefruit mag 
kivonat! Hatóanyagai hozzájárulhatnak a szer-
vek és szövetek mikrobiológiai egyensúlyának 
fenntartásához. 

BIOEXTRA Immunomix Cseppek
50 ml, 55180 Ft/l 

Gránátalma-, csipkebogyó- és Echinacea 
kivonatot tartalmazó készítmény, mely 

már a meghűlés első jeleitől természetes 
módon támogatja az immunrendszert! 

LENAVIT C1000 + szerves cink + D3 
/2000 NE/ + 60 mg csipkebogyó
60 db, 36,48 Ft/db 
Hármas támogatás az im-
munrendszernek egyetlen 
könnyen nyelhető retard 
tablettában. Titán-dio-
xid-mentes színtelen 
bevonat, magas 
csipkebogyókivonat-
tartalom, természetes 
flavonoidok. 

NATURLAND Propolisz csepp
30 ml, 70500 Ft/l 
A felső légúti megbetegedések 
megelőzésére, enyhítésé-
re, valamint a szervezet 
védekezőképességének 
erősítésére alkalmazható. 
Gyógyszernek nem minő-
sülő gyógyhatású készít-
mény, hatását szakirodalmi 
adatok igazolják. 
A kockázatokról és a 
mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét! 

EXTRAVITAL IMMUNOX 7  
immunerősítő kapszula
60 db, 52,82 Ft/db 
Komplex immunerősítő kapszula vitaminokkal, 
kasvirág és béta-glükánnal, 7 természetes összetevője 
révén  hozzájárul az immunrendszer normál műkö-
désének fenntartásához és támogatja a szervezet 
természetes védekező képességét magas hatóanyag-
tartalommal. 

DR. STEINBERGER Anti oxidánsok  
gyümölcslé keverék
750 ml, 2585,33 Ft/l 
Szervezetünk immunrendszerének 
támogatásához elengedhetet-
lenül fontos, hogy nap mint 
nap elegendő mennyiségű, 
természetes forrásból származó 
antioxidánsokat fogyasszunk. 
Ehhez ad kiváló lehetőséget a 
nyolc (piros szőlőlé. almalé, 
fekete ribizlilé, fekete ber-
kenyelé, acerola velő, fekete 
áfonyalé, gránátalmalé, vörös 
áfonyalé)  értékes gyümölcs-
ből származó „Antioxidánsok” 
nevű gyümölcslé keverék. 
Napi 150-200 ml fogyasztását 
ajánljuk felnőttek számára. 

INTERHERB XXL C-VITAMIN 1000 mg  
+ Cink + Bioflavonoidok RETARD tabletta
90 db, 32,66 Ft/db 
A C-vitamin és a cink hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A C-vitamin segíti a fáradtság 
és a kifáradás csökkentését, míg a cinknek szerepe van a normál szellemi 
működés fenntartásában. 
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Erősítsd immunrendszered!
lendületben 

maradni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 



   2787 Ft 

2505 Ft

   667 Ft 

465 Ft

677 Ft

   2080 Ft 

1765 Ft

   1129 Ft 

1015 Ft
   1638 Ft 

1469 Ft

   6989 Ft 

6289 Ft

   7451 Ft 

6705 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

ÚJ

ÚJ

Tartósan 
alacsony ár!

DR: CHEN Tüdő és légutak  
No1 instant tea
12 db, 208,75 Ft/db 
A tüdő, a légutak és az immunrendszer 
támogatásához. Azonnal oldódó  
gyógynövény-koncentrátum.

KATSIFAS Görög hegyi tea
40 g, 16 925 Ft / kg 
Kellemes ízű, többször lefőzhe-
tő tea. Immunerősítő hatású, 
antioxidáns. Megfázásra, hurutos 
betegségekre is javasolt. 

GYÓGYFŰ Bodorrózsa 
szálas tea 
50 g, 
15500 Ft/kg

INTERHERB SZERVES  
Cink 25 mg & Réz tabletta

60 db, 29,42 Ft/db 
A cinknek szerepe van az élettani 

folyamatok jelentős részében, a 
réznek szerepe van a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében, az 
immunrendszer és az idegrendszer 

normál működésében. 

APOTHEKE Gyömbéres  
gyümölcsteák
20 db, 50,75 Ft/db 
Apotheke Gyümölcsteák: Gyömbér-
Citrom, Gyömbér-Narancs, Gyömbér-
Homoktövis, Gyömbér-Méz, Gyömbér 
Variációk, Forró Gyömbér Koriander, 
Maté-Gyömbér-Lime-Stevia 

TETESEPT IMMUSAN C 800 Depot 
Complex tabletta
20 db, 73,45 Ft/db 
A készítmény hatóanyagai, a C-, D-, B12-
vitaminok, a cink és a szelén nyomelemek 
hozzájárulnak az immunrendszer normál 
működése fenntartásához 

ANTANGIN Gyógynövény kivonatokat tartalmazó  
étrend-kiegészítő tabletta
80 db, 78,61 Ft/db 
Az indonéz gyógynövény kultúra az egyik 
leggazdagabb a világon, generációk óta 
jelen van népi gyógyászatban. Az An-
tangin ezt az ősi tudást ötvözi a modern 
technológiával. Az ötvenéves Deltomed 
laboratórium tápanyagokban gazdag 
gyógynövényekből, méhpempő hozzá-
adásával készíti Indonézia közkedvelt 
étrend-kiegészítőjét.  

GinkgoMAX + Bacopa + Lecitin 
lágyzselatin kapszula

120 db, 55,88 Ft/db 
A Ginkgo biloba szerepet játszik a normál 

szellemi teljesítőképesség, a koncentrációké-
pesség és a memória megőrzésében.  

A bakopa kivonat támogatja a mentális funk-
ciókat, az emlékezőképességet és a tanulást. 

A lecitin a sejtmembrán, az idegsejtek és az 
agy építőanyaga. 
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Tegyél az egészségedért minden nap!



A teljes értékű növényi étrendhez

   501 Ft 

445 Ft

   1341 Ft 

1199 Ft
   561 Ft 

499 Ft

   396 Ft 

355 Ft

   1677 Ft 

1505 Ft

   5773 Ft 

5195 Ft
   1592 Ft 

1349 Ft

   1838 Ft 

1649 Ft

11% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

ALPRO habdesszert csokis mandula  
vagy csokis pisztácia
70 g, 6357,14 Ft/kg 
Finom, mandula és pisztácia alapú csokis mousse, 
csokoládéréteggel az alján. 

IT’S US Kate’s low carb lisztkeverékek
500 g, 2398 Ft/kg 
Sós univerzális, sütemény, vagy  
kovászos kenyér.

IT’S US Kitti’s Rizses-köleses száraztészta 
fusilli/orsó vagy nagykocka

200 g, 2495 Ft/kg 

NATURBIT Kukorica  
keményítő gluténmentes

500 g, 710 Ft/kg 

OLIGO LIFE eritrit+stevia  
4X édesebb
275 g, 5472,73 Ft/kg 
A hagyományos cukorhoz képest négysze-
res édesítő értékű Eritrit + Stevia könnyű, 
jó ízű, és gazdaságos megoldás az otthoni 
sütés-főzéshez. 

BIO LEVANTE Extra 
szűz olívaolaj
1000 ml, 5195 Ft/l 
Az olasz cég saját fáiról 
szüretelt hidegen sajtolt kü-
lönleges minőségű bio extra 
szűz olívaolaj 

JuRA Céklalé  
99% Cukormentes
1000 ml, 1349 Ft/l 
Magas vastartalmát 
az emberi szervezet jól 
hasznosítja. Elősegíti a 
vérképzést. Egyensúlyba 
tartja a vérnyomást. 

VEGE ON THE TABLE cheddar ízű tömb
300 g, 5496,67 Ft/kg 
Vegán sajthelyettesítő. Szendvicsekbe, salátákhoz 
nagyon finom! Ajánljuk pizzákhoz, melegszendvi-
csekhez vagy rakott ételekhez is, mivel hőre köny-
nyen, lágyan olvad. 
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Ez mind-mind növényi!

a húsfogyasztás csökkentése!

ÍGY  
KÖNNYŰ 



A teljes értékű növényi étrendhez

   588 Ft 

409 Ft-tól
500 g

   1678 Ft 

1509 Ft

   399 Ft 

359 Ft

195 Ft

279 Ft

   414 Ft 

369 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!

VEGABOND Bulgur, Kuszkusz, 
Csicseriborsó, Vörös lencse
400g, 500g, 818 Ft/kg-tól 
Vegabond Gabonák - Kiváló minőség,  
megfizethető áron!

Feldolgozatlan, magas minőségű  
alapélelmiszerek, különleges,  
egzotikus hozzávalók és teljes értékű  
harapnivalók nagy választékban!

FIT VEGÁN Muffinpor  
csokoládé és vanília ízben
396 g, 3810,60 Ft/kg 
A doboz tartalmából, tasakonként 
mindössze 150 ml víz hozzá-
adásával, 6 db vaníliás és 6 db 
csokoládés, csak növényi eredetű 
összetevőket tartalmazó laktóz-
mentes muffin készíthető. 

THE BRIDGE Bio Rizsitalok, 
többféle

250 ml, 1436 Ft/l 
Táskabarát kiszerelésű, 100%-ban 

bio, vegán rizsitalok. Natúr, kakaós, 
mandulás, kókuszos ízekben. Glutén-, 
szója-, GMO és természetesen laktóz-

mentes. 

HESTER’S LIFE Granolák és Zabkásák
60 g, 3250 Ft/kg, 50 g, 5580 Ft/kg 
Táskabarát kiszerelésű Hester’s Life 
granolák és zabkásák izgalmas ízekben! 
Hozzáadott cukor nélkül. Glutén-, szója-, 
tej-, színezék-, és tartósítószer-mentes. 
Vegán étrendbe beilleszthető. 
Élelmi rostban gazdag. 

GREENZLY Kókuszos Vegangurt,  
többféle
130 g, 2838,46 Ft/kg 
Kókusztejből készült vegángurt. Kálciummal, D3 és 
B12-vitaminnal dúsítva. Több féle ízben. Laktóz-
mentes, gluténmentes, szójamentes. 

A teljes választékot keresse a webáruházban! herbahaz.hu

Vegán alternatívák 
válogatott alapanyagokból! 

húsmentes hétfőt tartani!

ÍGY  
KÖNNYŰ 



A BioCo 100% VEGAN termékcsalád a minőség garanciája a vegán életmódot követők számára.  
A készítményekbe kerülő minden összetevőt kiemelt gondossággal válogattunk és ellenőriztünk, amit 
vegán fogyasztóként 100%-os biztonsággal választhat.

Kedv
ezménny

el

októ
berb

en
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   1595 Ft 

1435 Ft

   906 Ft 

719 Ft-tól

   3409 Ft 

2385 Ft

   1263 Ft 

1069 Ft

10% 
kedvezmény 20% 

kedvezmény

30% 
kedvezmény

30% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

   3396 Ft 

3055 Ft

   4537 Ft 

4079 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

   5856 Ft 

4099 Ft

TETESEPT B12-Vitamin 
DEPOT tabletta
30 db, 47,83 Ft/db 
A készítmény nagydózisú B12-
vitamint tartalmaz. Az alkalmazott 
technológia biztosítja a hosszú 
távú, egyenletes ellátottságot. 

Gyors, finom, tápláló és vegán!

1398Ft
5592 Ft/kg

1295Ft
5180 Ft/kg

BENEFITT Borsóproteines 
Vegán fasírt és Vegán burger  

alapkeverék 250 g

ZIAJA Ananász termékcsalád
6618,75 Ft/l-től 

Az új Ananász termékcsalád hat új arc-, test-, és hajápoló 
termékből álló bőrápoló termékcsalád, amelyek ananász 
kivonatot és energetizáló koffeint tartalmaznak.  
A tisztálkodó termékek az anti-cellulit hatásnak köszönhe-
tően feszesebbé varázsolják a bőrt a napi használat során. 

LENAVIT Mesemaci  
gumivitamin, 9 vitaminnal
60 db, 39,75 Ft/db 
Cukor- és gluténmentes, vegán 
gumivitamin, narancs-málna- 
áfonya ízekben. Magas D3- (200NE) 
és C-vitamin (30 mg) tartalommal. 
Letölthető Grimm mesekönyvvel. 

GOVEGAN Textil arcmaszkok
1 db, 1069 Ft/db 
Vegán fátyolmaszk a hét minden 
napjára. Instant szépség  
10 perc alatt! A természet legjobb 
hatóanyagait gyűjtöttük össze.  
Tökéletesen lebomlik. 

GARUDA Ayurveda 
Triphala Juice
500 ml, 8198 Ft/l 
A Triphala klasszikus 
béltisztító formula a jó 
emésztésért. A szervezet 
hatékony, mégis gyengéd 
méregtelenítését segítheti. 

NETAMIN  
Natúr Borsó fehérje

500 gr, 6110 Ft/kg 
Borsóból kinyert természetes 
növényi fehérje, 80% protein 

tartalommal. Natúr (ízesítetlen), 
ezért turmixokhoz, főzéshez, 

sütéshez kiválóan használható! 

NETAMIN Natúr Rizs fehérje
500 gr, 8158 Ft/kg 

Ízesítetlen, teljes értékű fehérje, 
barna rizsből. Tej-, laktóz-, szója-, 

glutén- és adalékanyagmentes. 
Használható turmixokhoz, sütéshez 

és főzéshez. 

ÚJ
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Mindenre van vegán megoldásunk! 



A BioCo 100% VEGAN termékcsalád a minőség garanciája a vegán életmódot követők számára.  
A készítményekbe kerülő minden összetevőt kiemelt gondossággal válogattunk és ellenőriztünk, amit 
vegán fogyasztóként 100%-os biztonsággal választhat.

Kedv
ezménny

el

októ
berb

en
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK. GYÁRTJA ÉS FORGALMAZZA: BIOCO MAGYARORSZÁG KFT. 
AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT. 9

Vegán étrend-kiegészítők



   1324 Ft 

1059 Ft

   3056 Ft 

2595 Ft

625 Ft

799 Ft

899 Ft

15% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény 20% 

kedvezmény

20% 
kedvezmény

Interherb 
Kollagén&Hyaluronsav  

Szépségformula FORTE tabletta
30db, 86,5 Ft/db 

A készítmény hatóanyaga szabadal-
maztatott technológiával gyártott nagy 

tisztaságú, igazoltan magas hatásfokkal 
hasznosuló kollagén és hyaluronsav 

kivonat. 

SODASAN Bio-Öko folyékony 
mosogatószer, sensitiv
500 ml, 2118 Ft/l 
A Bio-Öko Sodasan folyékony mo-
sogatószer - Sensitiv egy érzékeny 
bőrre fejlesztett környezetbarát, 
növényi alapú hatékony zsíroldó 
mosogatószer 

ALPRO Szójaital, natúr 
vagy cukormentes

1000ml, 625 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú 100%-ban 
növényi alapúitalok hozzáadott 
kalciummal, B2-, B12-, E-, D2-, 

vitaminokkal. Természetesen lak-
tózmentes. 

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

ALPRO Barista és Bio  
növényi italok, többféle

1000ml, 899 Ft/l 
Alacsony zsírtartalmú 100%-ban 

növényi alapú italok.  
Természetesen laktózmentes. 
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Heti vásár

október 7.-13.

október 14.-20.



Kellemes ízű, kollagén peptidekben és C-vitaminban gazdag instant 
italpor. A kollagén a bőr- és a porcszerkezet nélkülözhetetlen 
vázanyaga. Szerepe van a bőr rugalmasságának megőrzésében, a 
porcszövet épségében.  A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagén 
képződéshez, a bőr, a porc- és csontszövet normál állapotának 
fenntartásához.

Adagonként 10 000mg kollagént és 200mg C-vitamin tartalmaz. 
Gyorsan elkészíthető, tökéletesen oldódik, fehérjében gazdag. 
Hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül készül, természetes 
módon glutén- és laktózmentes.

Javasolt fogyasztás: 1 evőkanál (12 g) kollagén italport oldjon fel 
300 ml vízben és lehetőleg étkezés után fogyassza el. Időseknek, 
sportolóknak, fizikai munkát végzőknek különösen ajánlott. 2-3 
hónap tartós fogyasztást követően tartson két hét szünetet!

   210 Ft 

165 Ft

15% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

   4271 Ft 

3629 Ft

ÚJ

FIT REGGELI rizskásák inulinnal, többféle
60g, 2750Ft/kg 
Akció dátum: 21-27-ig Gluténmentes termék. 1,5dl forró 
víz hozzáadásával ízletes egytálétel készíthető. Chia mag-
gal, szárított eperrel és vaníliával, vagy étcsokoládéval. 

BENEFITT Reform Kollagén italpor, ananász ízű
300 g, 12096,66 Ft/kg
Kellemes, frissítő ízű, kollagén peptidekben és  
C-vitaminban gazdag instant italpor.

 

MENTES 
jelölések

GLUTÉNMENTES

CUKORMENTES

VEGETÁRIÁNUS

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT- 

TARTALMÚ

BIO VEGÁN
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Heti vásár

október 21.-27.



   1727 Ft 

1623 Ft

   1802 Ft 

1692 Ft

546 Ft

   1079 Ft 

949 Ft

   1368 Ft 

1199 Ft

ÚJ
ÚJ

ÚJ

ÚJ

GLULUS FREE FROM gluténmentes fagyasztott pékáruk**
500 g, 3384 Ft/kg, 500 g, 3246 Ft/kg, 300 g, 5410 Ft/kg 
Túrós pogácsa, Sajtos pogácsa, Csokoládés vajas omlós süti, Sajtos vajas omlós süti 

FROSTA Vegán burgerek, fagyasztott**
200 g, 2730 Ft/kg, 216 g, 2527,78 Ft/kg 

Spenótos, Karfiolos vagy Édesburgonyás 

GLUTÉNMENTES PÉK Retro Hamburger zsemle vagy 
Köleses (túrós) batyu, fagyasztott**

2 db, 599,5 Ft/db, 2 db, 474,5 Ft/db 
Hagyományos íz gluténmentesen! A termékek tojás, hozzáadott  

cukor, szója, tej és adalék anyagok nélkül készülnek.  
Vegán termékek. 

Világutazás  
egy burgerrel 
Kenyér, fasírt, zöldségek és szószok: egy 
burgerben minden benne van, ami egy 
tápláló vacsorához kell. Ha feldobnád egy kis 
egzotikummal, próbáld ki tippjeinket! Készítsd 
el a zsemlét és a „húst” a szokásos módon, a 
szendvicsbe az alábbiakat tedd mellé:

Mexikói ízvilág
Pikáns, friss és csípős, ez a burger forró 
hangulatba kerít!
Pico de gallo (salsa): 1 hagyma, 1 erőspaprika, 
4 érett paradicsom, 1 kis csokor friss koriander 
apróra vágva, só, 1 lime leve
(Vegán) chorizó, szeletelve
Avokádószeletek

Thai ízvilág, 
mogyorószósszal
Édes, mogyorós, limeos - 
imádnivaló!
Mogyorószósz: Keverj össze 1,5 dl mogyoróvajat, 
2 lime levét 2 evőkanál szójaszósszal,  
1 evőkanál szezámolajjal, 1 evőkanál mézzel 
vagy sziruppal, és adj hozzá chilit, fokhagymát, 
gyömbért ízlés szerint.
Mi egy roppanós, savanykás káposztasalátával 
szeretjük: reszelj le 1 répát, negyed kis 
lilakáposztát és 1 új-
hagymát, keverd össze  
1 lime levével, 1 ek. 
olajjal, sóval, borssal 
és 1 ek. sziruppal! Már 
teheted is a burgerre!

**Ezeket a termékeket keresse Budapest, Százados út  
és Győr, Interspar Center üzletünkben!12

Otthon sütve finomabb!

gluténmentesen étkezni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 
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   1434 Ft 

1289 Ft

649 Ft

799 
Ft-tól 519  

Ft-tól

479 Ft

1349 Ft

ÚJ

bevezető ár

bevezető ár

bevezető ár

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

10% 
kedvezmény

VEGÁN MANUFAKTÚRA 
Pea Meat burger
200 g, 6445 Ft/kg 

K&K Salátatál,  
Cézár vagy Görög*
200 g, 3245 Ft/kg 

MENTES PÉK gluténmentes 
vegán pékáruk*
100 g, 7990 Ft/kg-tól 
Szilvalekváros levél,  
Kakaós csiga, Pizzás csiga,  
Kókusz kocka 

KHELL-FOOD Laktóz-
mentes szendvicsek, 
téliszalámis, classic 
vagy tonhalkrémes*
1 db, 259,5 Ft/db-tól

ÁSZ Almás cékla-
saláta pirított dióval*
200 g, 2395 Ft/kg 

PUREFOOD kész-
ételek, többféle*

350 g,  
3854,29 Ft/kg 

Friss, gyors és finom 
ebéd! Ízletes csirkemell 
vagy vadlazac, körettel. 

Finom reggeli,  
tápláló ebéd és  

gyors saláta ötletekkel  
és egzotikus  

finomságokkal vár  

az  Ízek utcája  
Budapest, Százados 

úti üzletünkben.*Ezeket a termékeket keresse Budapest,  
Százados úti üzletünkben! 13

Megőrizve, ami egészséges



   3635 Ft 

3269 Ft

   2242 Ft 

1905 Ft

   8400 Ft 

7559 Ft

   684 Ft 

615 Ft
   12086 Ft 

10875 Ft

   4362 Ft 

3925 Ft
10% 

kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

A magyar Európa egyik legelhízottabb nemzete.
Magyarország kiemelten jódhiányos terület, ezáltal úgy az állati, mint a növényi 
táplálékból is hiányzik a jód, pedig a jódpótlás esszenciális. A testünk számtalan szerve, 
több, mint 300 különféle élettani funkcióhoz használja, csak így tud tökéletesen működni! 

A jód az aktív pajzsmirigyhormon (T3) alapanyaga is. Megfelelő jód hiányában a pajzsmirigy 
nem tud elég hormont termelni, és elkezd alulműködni. Ennek következménye, hogy 
lelassul az anyagcsere, és rövidesen túlsúly képződik. Így függ össze a jódhiány és a túlsúly!

MELYEK A JÓDHIÁNY TÜNETEI?

FEDBOND® PAJZSMIRIGY-ANYAGCSERE endokrinológusok által fejlesztett 
komplex receptúra. A legjobban hasznosuló jódfajtát (kálium-jodidot) 
tartalmazza ideális, és biztonságos mennyiségben (500 mcg). Összetevői 
hozzájárulnak a jó szénhidrát- és zsíranyagcseréhez, illetve a normál 
vércukorszinthez is. Segíti a felhalmozott zsírpárnákból való súlyvesztést.  
A Cayenne hatására a szervezet a termogenézis során a kalóriákat hőtermelésre 
használja. Mert fogyni csak zsírszövetből érdemes, ezt nevezzük egészséges 
súlycsökkentésnek!
Karnitint, fahéj és gyermekláncfű kivonatot, cayenne bors port, cinket, 
krómot és jódot tartalmazó kapszulák. OGYÉI notifikált termék, szerepel a 
gyógyszertárak által is megredelhető biztonságos étrend-kiegészítők listáján.

 »  hízásra való nagyobb hajlam
 »  mell ciszták 
 »  székrekedés 
 »  rendszertelen menstruáció
 »  terméketlenség
 »  töredező körmök és haj
 »  hajhullás, hajvég töredezés 
 »  száraz bőr főleg lábszáron  

és könyökön, kézháton, nyakon 

 » nehéz ébredés, már reggel fáradtan kel,
 »  délután 15-17 óra között hirtelen 

álmosság, kimerülés érzése,
 »  állandó kimerültség, lustaság érzése,
 »  nehéz koncentráló képesség,
 »  feledékenység,
 »  figyelmetlenség (iskolások esetén is) 

BIG STAR Lutein  
lágy zselatin kapszula

60 db, 54,48 Ft/db 
Gyakori monitor használat, idősko-

ri szemromlás! Érdemes a magas, 
40 mg. hatóanyag tartalmú lutein 

kapszulánkat választani, napi 1 
kapszula elegendő. 

INTERHERB NAPI1 Fekete áfonya Extraktum  
250 mg kapszula 30 db, 63,5 Ft/db 
Szerepe van a szem kollagén szintjének stabilizálásában, támogatja a 
szem vérkeringését, ezzel hozzájárul a retina megfelelő működéséhez, 
az éles látás megőrzéséhez. 

FEDBOND Pajzsmirigy tabletta 
60 db, 125,98 Ft/db

Tihor-Herczeg Kyra
antiaging endokrinlógus, 
táplálkozástudományi szakértő

GYÓGYFŰ Szemvidítófű
30 g, 20500 Ft/kg 
Régi házi szer, melyet borogatásra 
használnak szemhéj- és kötőhártya 
gyulladás esetén. 

OCUTEIN Brillant lágyzselatin kapszula, 
ajándék szemcseppel
120 db, 90,63 Ft/db 
22 mg luteint és 3 mg zeaxantint tartalmazó lágy-
zselatin kapszula vitaminokkal, nyomelemekkel. 
A-vitamin tartalma hozzájárul a normál látás megőr-
zéséhez. A termék doboza egy Ocutein Sensitive Care 
szemcseppet is tartalmaz! 

JUTAVIT Eye-Lutein 
Plus Duo
90 db, 43,61 Ft/db 
Új, korszerű FLORAGLO® 
LUTEIN és OPTISHARP® 
ZEAXANTIN formulával. 

Jódhiány, alulműködő pajzsmirigy, lassú 
anyagcsere és az elhízás összefüggései

Szemünk egészségéért
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   847 Ft 

759 Ft

   2817 Ft 

2535 Ft

   1000 Ft 

895 Ft

   1707 Ft 

1529 Ft
   8380 Ft 

6699 Ft

   2019 Ft 

1715 Ft

   2526 Ft 

2019 Ft1095 Ft

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

Tartósan 
alacsony ár!

A szeptemberi akció 
meghosszabbítása.

UW CLASSIC  
lóbalzsamok és krém
250 ml, 3036 Ft/l 
Komplex megoldás a fáradt 
és sajgó testrészek ápolására. 

KARPAL AKUT Masszírozó krém
50 ml, 50700 Ft/l 
Hatásosan csökkenti a kézfájdalmat és javítja az 
ujjak érzékenységét. Már kialakult kéztő alagút 
szindróma esetén, vagy annak megelőzésére is 
ajánlott. 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostech-
nikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a betegtá-
jékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát! 

BIOMED Rozmaring 
Krém FORTE

70 g, 12785,71 Ft/kg 
Megnövelt hatóanyag tar-

talom + erdei fenyő illóolaj. 
Fáradt és sajgó testrészek 

masszírozására ajánlott. Ösz-
szes hatóanyag tartalom: 11% 

BIOMED Pepomed Plus tökmagolaj 
kapszula
100 db, 15,29 Ft/db 
Tökmagolaj + E vitamin tartalmú étrend-ki-
egészítő kapszula. A tökmagolaj hozzájárul az 
alsó húgyúti rendszer és prosztata megfelelő 
működésének fenntartásához. 

Magyar Családi Balzsam melegí-
tő hatással 250 ml, 26796 Ft/l 
Elsősorban bekeményedett, bekötött izmok 
lazítására, becsípődésekre ajánljuk. Hátra, 
lábra, derékra! 

ZIAJA Testápolók  
Kecsketejes, Kakaóvajas 
vagy Argánolajas,  
pumpás kiszerelés.
400 ml, 4287,5 Ft/l 
A Ziaja Kecsketejes testápoló 
water-in-oil formulájú tápláló 
emulzió kiváló regeneráló, táplá-
ló és bőrzsírozó hatással. 

Silanus samponok, 
csalán, kamilla vagy 

kalendula
250 ml, 8076 Ft/l 

Az ősidők óta ismert csalán, 
körömvirág, kamilla a legszé-
lesebb körben felhasználható 

gyógynövények. A Silanus 
samponok is ezen alapanya-

gokból készülnek. 

ORGANIC SHOP Bio testradírok 250 ml, 4380 Ft/l
Organic Shop minősített natúr testradírok, értékes gyümölcs  
kivonatokkal és természetes cukorral.

Lóbalzsam Aktív gél 
+ 9 gyógynövény

Rozmaring krém Fekete-
nadálytő kivonattal

Lóbalzsam Iszap kivonattal  
+ 4 gyógynövény
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Természetes ápolás tetőtől talpig 



   2262 Ft 

1809 Ft

   9087 Ft 

7724 Ft

20% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény

   4271 Ft 

3630 Ft

15% 
kedvezmény

ÚJ

Regisztrálj a kedvezményekértüzleteinkben!Legyél Herbaház  Klub tag!

DÍJAZZUK A 
HŰSÉGET!

Győr, INTERSPAR Center / Budapest, VIII. Százados út 18. VASÁRNAP IS NYITVA! / 
Budapest, XIII. Váci úti TESCO EXTRA / Vecsés, Market Central, TESCO / Kecskemét, Petőfi 

Sándor utca 1. / Szeged, Napfény Park / Pécs, Farkas István utca 1. / www.herbahaz.hu

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. A képek illusztrációk. Az esetleges 

nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. A Tartósan alacsony árak 2021.10.01. - 2022.01.02.-ig érvényesek.

Még több akciót keresel? Üzleteinkben egyes termékeket most  
30-50% kedvezménnyel vásárolhatsz meg! Látogass el hozzánk!

INTERHERB XXL D3-Vitamin 
2000IU Olívaolajjal kapszula
90 db, 20,10 Ft/db 
Hozzájárul az egészséges csontozat  
és a normál fogazat fenntartásához,  
a kalcium és a foszfor hasznosulásá-
hoz, az egészséges izomműködéshez, 
az immunrendszer megfelelő műkö-
déséhez. 

No-Prostal Strong lágyzselatin kapszula
90 db, 85,82 Ft/db 
A prosztatamegnagyobbodás 
problémájára megoldást 
kínál a megnövelt, már 350 
mg szabalpálma-kivonatot 
és E-vitamint tartalmazó 
No-Prostal Strong étrend- ki-
egészítő kapszula. 

BENEFITT Reform 
Kollagén italpor, 
gránátalma ízű
300 g, 12100 Ft/kg 

Ajánlatok törzsvásárlóknak!


