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Innovációk a
Herbaházból
a konyhába és
a házipatikába

ÍGY
KÖNNYŰ

egészsége
sen
élni!

Mentes finomságok
gyorsan, könnyedén
- új választékunkkal

Vegán fasírt

- mivel a legfinomabb?

Egészség újraindítva

- újdonság a ReStart termékcsalád

Reggeli, ebéd? Megoldva!
Proteines Vegaburger
és Vegán fasírt
alapkeverék
10%
kedvezmény

ÚJ

ÍGY
KÖNNYŰ

PLANTON Pleasure kókuszos
vegángurt desszertek
130 g, 4300 Ft/kg

jót enni
minden
nap!

Kókusztejből készült vegángurt Panna cotta, Pina
Colada vagy Sós karamell ízben. Csak gyümölccsel
édesítve, vegán joghurtkúltúrákkal.

10%

kedvezmény

622 Ft

559 Ft
WELL WELL vegán szeletek
90 g, 6433,33 Ft/kg, 100 g, 5790 Ft/kg

1295 Ft

1398 Ft

250 g
4660 Ft/kg

250 g
5036 Ft/kg

1165 Ft 1259 Ft

Klasszikus ízesítésű vegán szeletek fokhagymásköményes, pirospaprikás-fokhagymás vagy színes
tört borsos ízben. Ideális húsmentes alternatívája
a hagyományos felvágottaknak. Vegán, kizárólag
növényi alapú készítmény, GMO mentes termelésből
származó szójából készült.

ÚJ

WELL WELL vegán halas ízű
rudacskák vagy nuggets
190 g, 5889,47 Ft/kg,
%
200 g, 5595 Ft/kg
kedvezmény

10

ÚJ

10%

kedvezmény

Gyorsan és könnyedén, csak víz és olívaolaj hozzáadásával
elkészíthető! Sütőben és olajban is kisüthető.
Kellemes, lágy íze gazdagítható friss vagy szárított zöldfűszerekkel,
hagymafélékkel.
Mivel a legfinomabb?
Főzz főzeléket: a fasírt ropogóssága tökéletesen kiegészíti
bármely főzelék krémességét! Mi legjobban spenóttal vagy sóskával
szeretjük!
Tekerd tortillába: Lapkenyér + kedvenc szendvicskrémed
+ csírák + vegán fasírt = a tökéletes könnyű vacsora. Plusz
zöldségekkel, vagy növényi sajttal gazdagíthatod! Mi sok csiliszósszal
esszük!

1242 Ft

1119 Ft

647 Ft

579 Ft

LEGURME vegán rizsételek
250 g, 1900 Ft/kg

LEGURME vegán levesek
250 ml, 1780 Ft/l

Mikrohullámú sütőben 2 perc alatt elkészül, és
már fogyaszthatja is az ízletes Legurme leveseket!
Természetes növényi összetevőkből, tartósítószer-és
mesterséges színezékektől mentesen készül!

A Legurme készételek által nyújtott török ízvilágot
percek alatt megkóstolhatja, mikrohullámú sütőben
vagy serpenyőben 2 perc alatt kész! Vegán, tartósítószer-, színezék, -pálmaolajmentes termék természetes
növényi alapanyagokkal!

ÚJ

ÚJ

Buddha bowl: rendezz el a tányérodban sült és nyers
zöldségeket, csírákat és a kedvenc köretedet (mi a quinoát választottuk), és a fasírtot. Az 5-6 hozzávaló fele legyen nyers! Azonnal
fogyaszthatod, de akár feldobhatod egy egzotikus szósszal.

Teszteltük
és finom!

10%

kedvezmény

526 Ft

475
Ft
445 Ft
497 Ft

2

10%

kedvezmény

Gyorsan finomat, egészségeset!

herbahaz.hu
PLANTON kókuszos vegángurt
90 g, 5766,67 Ft/kg

Alma-banán vagy almagörögdinnye-ananász ízű
vegángurt zacskóban.
6 órán át hűtés nélkül is eltartható.

10%

kedvezmény

ASHOKA vegán indiai készételek
280 g, 3910,71 Ft/kg

ÚJ
ÚJ

580 Ft

519 Ft
LEGURME vegán bulgur egytálételek
250 g, 2060 Ft/kg
Quinoával, lencsével vagy csicseriborsóval.

ÚJ
10%

kedvezmény

Indiai ízei tasakba zárva. Bombay Biryani, Delhi Dal Makhani, Palak Tofu Paneer, Paneer Tofu Makhani, Punjabi Choley, Shahi Methi Matar Felmelegítés után azonnal
fogyasztható. Tartósítószer mentes, gluténmentes, vegán.

10%

kedvezmény

Teszteltük
és finom!

1218 Ft

1095 Ft

PRIMAVIKA házias vegán készételek
250 g, 430 g, 480 g, 2060,42 Ft/kg-tól
Gluténmentes töltött káposzta, gluténmentes
pácolt fűszeres szójaszelet vagy gabonagolyók
paradicsommártásban.

ÍGY
KÖNNYŰ

20%

kedvezmény

1242 Ft

989
Ft

ebéddel
készülni!

HIDA GAZPACHO 750ML
750 ml, 1958,7 Ft/l

571 Ft

515 Ft

Eredeti, spanyol zöldséges
paradicsomleves,
hagyományos házi recept
szerint. Glutén-, tartósítószerés színezékmentes. Körülbelül
3 adagot tartalmaz.

PRIMAVIKA Tahini
185 g, 4621,62 Ft/kg

Natúr szezámmagkrém magas
fehérje- és rosttartalommal.
Krémek, fasírtok, szószok és sütemények alapanyaga. A hummusz
nélkülözhetetlen hozzávalója.

20%
kedvezmény

1636 Ft

1469 Ft

1071 Ft

855 Ft
Rohanó reggel?
Ez többé nem ok, hogy lemondj a finom
reggeliről, vagy a tápláló meleg ebédről.
Praktikus kiszerelésű készételeink
pont neked valók.

Táplátó gabonák, színes zöldségek
és ínycsiklandó fűszerek keveréke –
hozzáadott só nélkül. A háromféle új
leves könnyen elkészíthető, csábító
ízük pedig örömöt okoz családod
bármely tagjának.

425 Ft

399 Ft

ÚJ

FROSTA gluténmentes MSC
halrudak
300 g, 4663,33 Ft/kg

Halfilé gluténmentes, ropogós panírban.
Serpenyőben 6 perc, sütőben 12 perc alatt
kész!

Minőség é
s
fenséges íz
,
csak enny
iért!

1399 Ft

FROSTA Curry készétel
350 g, 2828,57 Ft/kg

Ízletes rizses, zöldséges étel, curry-vel
fűszerezett tejszínes szósszal. Sütőben
csak 25 perc alatt elkészül a finom
vacsora!

Keresd a jól ismert márkák egészséges termékeit
és fedezd fel a különlegességeket az

Ízek utcájában!

Mi megnéztük az összetevők listáját, neked már
csak az ízek kavalkádjából kell választanod!

VEGETA NATUR levesalapok
80g, 90g, 4433,33 Ft/kg-tól

3

990 Ft

Sütés-főzés, egészségesen!
10%

10%

ÚJ

kedvezmény

ÚJ

kedvezmény

VALLE DEL SOLE Bio
light kókusztej
400 ml, 1962,50 Ft/kg

SO THAI Rizspapír
200 g, 4325 Ft/kg

Friss tavaszi tekercs készítéséhez: a rizspapírt néhány
másodpercre mártsa meleg
vízbe. Amikor megpuhult,
töltse meg friss, ropogós
alapanyagokkal, fűszerezze
valamilyen mártással és
tekerje fel szép tekercsbe.

948 Ft

785 Ft

ÍGY
KÖNNYŰ

ÚJ
ABACO Picante
extra szűz olívaolaj
500 ml, 4798 Ft/l

finomakat
főzni!

Prémium minőségű enyhén
csípős, természetes fűszerekkel ízesített (chili, rozmaring,
fokhagyma és oregánó)
extra szűz olívaolaj pizzára és
tésztára.

10%

kedvezmény

2826 Ft

2399 Ft

Tortilla wrap magas rosttartalommal. Glutén-,tej-,
tojás-, szójamentes! Csak
melegítse fel egy serpenyőben és már tekerheti is bele
kedvenc alapanyagait.

15%

kedvezmény

A teljes gabonaszem felhasználásával
készülő, élelmi rostban gazdag, ropogós
finomság.

345 Ft

289 Ft

Paleolit étrendbe illeszthető tejszínhab por. Csak
víz hozzáadása szükséges.

ÚJ

865 Ft

FREEG gluténmentes
tortilla wrap
180 g, 7605,6 Ft/kg

ABONETT
extrudált kenyér máriatövissel
100 g, 2890 Ft/kg

PALEOK habalap
250 g, 7408,- Ft/kg

968 Ft

1443 Ft

1369
Ft
ÚJ

A mirelit pizz

ÚJ

Mentes újdonságainkka
Hagyományos vagy egzo
minden ételhez megta
hozzáv

Minőségi mentes altern
egészségtudatos
Így könnyű egész

1852 Ft
4

Gluténmentes újdonságok minden kamrába
ÍGY
KÖNNYŰ

ZELLEI TÜNDI gluténmentes lisztkeverékek
1000 g, 1999 Ft/kg

gluténmentesen
étkezni!

Adalékanyag és lisztkezelőszer mentes, gluténmentes
Kedvencem lisztkeverék vagy Sütemény, palacsinta és
galuska lisztkeverék.

ÚJ

TÜNDI FREE gluténmentes lisztkeverékek
1000 g, 2149 Ft/kg

Adalékanyag és lisztkezelőszer mentes, gluténmentes és
vegán palacsinta-piskóta-sütemény vagy kenyér-péksütemény lisztkeverék. Szénhidráttartalma 67,5g/100g

ÚJ

10%

10%

kedvezmény

kedvezmény

2383 Ft

2149 Ft
2252 Ft

1999 Ft
TÜNDI FREE gluténmentes
tászták
200 g, 4395 Ft/kg

ÚJ
10%

kedvezmény

Vegán, gluténmentes, tojásmentes,
adalékanyagmentes száraz tészta.
Orsó, fodros kocka, szélesmetélt
vagy spagetti.

OKOS MAGOS máriatövismag-töret
(egész magból)
150 g, 2966,67 Ft/kg
Hatóanyag: Sylimarin, 100
grammban 1850 milligramm.
A népi gyógyászat és a több
évtizedes megfigyelések
alapján értékes méregtelenítő, májtisztító alapanyag.

ÚJ
15%

kedvezmény

980 Ft

879 Ft

za a múlté!

al öröm a sütés-főzés!
otikus, a Herbaházban
alálod az egészséges
valót.

natívákat kínálunk az
s életmódhoz.
zségesen élni!

526 Ft

445 Ft
OKOS MAGOS feketeköménymag őrlemény
150 g, 1860 Ft/kg
Koncentrált élelmiszer. Általános roborálóként és gyulladáscsökkentőként ismert.

ÚJ
15%

kedvezmény

OKOS MAGOS kukoricacsíra-őrlemény
(hidegen préselt)
250 g, 1116 Ft/kg

Tápanyagokban, nyomelemekben, fehérjében igen gazdag liszt.
Adható édes és sós ételekhez is, a
tápérték fokozása céljából.

334 Ft

279 Ft
5

Újdonságok a mindennapi lendülethez
NATESSENCE gyógynövénykapszulák
60 db, 135,98 Ft/db, 60 db, 120,82 Ft/db,
120 db, 75,58 Ft/db

A citromfű kivonattal előállított vegán stressz-oldó
kapszula természetes módon segíthet relaxálni.
A gránátalma, az egynyári üröm és a homoktövis
segítheti az immunrendszer
működését a fertőzésekkel
szemben.

HOGYAN FOKOZHATÓ AZ
IMMUNAKTIVITÁS?

ÚJ

10%

kedvezmény

A poliszacharidok (béta-glükánok) a gyógygombák
fő
hatóanyagai,
egyrészről
fokozzák
az
immunrendszer vírusokkal szembeni védekező
mechanizmusát, az ölő sejtek aktivitását,
másrészről üzemanyagként szolgálnak a jótékony
bélbaktériumok számra, ezzel is támogatva az
immunrendszer működését. A Süngomba például
olyan vegyületeket tartalmaz, melyek regenerálják
az emésztőrendszert és védik az idegsejteket.
A gyógygombákat természetesen nem hiába
hívják gyógygombának, igazoltan vannak gyógyító
hatásaik. De amit nagyon sokan nem tudnak, hogy
ezen gyógyító hatások milyen mennyiségű és milyen
formában bevitt gombák esetében érvényesülnek!
Érdemes olyan BIO készítményt választani, mely
a kitinvázat nem tartalmazza és folyadék, akár
többféle gombafajt tartalmaz, mert ebben az
esetben a felszívódás már a száj nyálkahártyáján
keresztül megtörténik.

7249

Ft-tól

ÚJ

10%

kedvezmény

ZIO® Multi Sport Multivitamin ízületvédővel
60db, 60,48 Ft/db
Sportolsz, aktívan élsz, az ízületeidre is gondolj!
Az ásványi anyagok és vitaminok pótlására a
megoldás: ZIO MultiSport Multivitamin ízületvédővel.

4039 Ft

3629 Ft

Szabó Nikolett
tudományos kutató
Naja Forest Kft

Naja Forest Bio Folyékony gomba kivonatok
100 ml, 72490 Ft/l

ÚJ

Koncentrált hatóanyag tartalmú készítmények. Akár 500
mg poliszacharid tartalommal. 100 %-os felszívódás már a szájnyálkahártyáján keresztül

10%

kedvezmény

8057 Ft

7249 Ft

SYNVIT SERRASYN kapszula
60db, 157,15 Ft/db

Magas dózisú, vegán, természetes enzim.
Csökkentiheti az ízületi gyulladást, fájdalmat.
Felerősítheti az immunrendszert.

10481 Ft

9429 Ft
6

10%

kedvezmény

egészségéért!
pok
na
en

ÚJ

1920
Ft-tól

35 db, 45 db,
42,67 Ft/db-tól

ÚJ

BEAUTYSHAKE 5IN1

Keresd a HerbalProdukt
család többi tagját is!

A KOLLAGÉNTERMELÉS FOKOZÁSÁÉRT

ÍGY
KÖNNYŰ

20%

kedvezmény

talpon
maradni!

HERO SUPERSHOT
Beauty vagy Immuno
55ml, 7800 Ft/l

A HERO Supershot egy funkcionális italcsalád. Kizárólag
szuperélelmiszer- összetevőkből, gyógynövényekből és természetes módon előforduló
gyógyszerek felhasználásával
készülnek.

ÚJ

544 Ft

429 Ft

Világszinten is nagyot sikerült alkotnia
doktori csapatunknak a női egészségért
és szépségért. A Beautyshake hozzájárul
a bőr saját KOLLAGÉNTERMELÉSÉHEZ
cinkkel,
C-vitaminnal,
probiotikus
kultúrával és VEGÁN HIALURONSAVVAL.
A termékben lévő összetevők és nyomelemek
hozzájárulnak az immunrendszer normál
működéséhez, a pajzsmirigy működéshez,
a haj és a köröm normál
állapotának
fenntartásához. Emellett támogatják a
normál látás, a
csontozat, valamint a
normál szellemi működés fenntartását,
a normál vörösvérsejt- és a hemoglobinképződést, a megfelelő kollagénképződést,
ezen keresztül a bőr, a porcok és a fogíny
normál állapotát. 1 doboz = 24 adag.

25%

kedvezmény

ÚJ

10077 Ft

7565 Ft
12608,33 Ft/kg

PRO+ VEGETABLES
zöldség- és
gyümölcsitalok
750 ml, 478,67 Ft/l

Vitaminokban gazdag, szénsavmentes, forrásvízből készült,
energiaszegény italok.

20%
kedvezmény
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Ezeket szeretni fogod!
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449 Ft

359 Ft
7

TÓTH GÁBOR (BIOGABI)
élelmiszer-ipari mérnök, kutató

Mentesen, hiányérzet nélkül!
ALPRO Pörköletlen cukormentes Mandula ital, Rizsital, Kókusz-csoki ital
1000 ml, 755 Ft/l

Alacsony zsírtartalmú 100%-ban növényi alapúitalok
hozzáadott kalciummal, B2-, B12-, E-, D2-, vitaminokkal. Természetesen laktózmentes.

25%

kedvezmény

ALPRO Protein ital csoki vagy
karamell-kávé
250 ml, 1580 Ft/l

LOVE DIET Eritrit
500 g, 3518 Ft/kg
Természetes édesítőszer, glikémiás indexe 0-nak tekinthető,
mert az inzulintermelésre gyakorlatilag
nincs hatással, így
cukorbetegek is
fogyaszthatják.

A bolygó védelme mellett a te fehérje
beviteledre is nagy figyelmet fordít ez a kis
protein ital, akárhol is legyél! A szójafehérje
mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, amelyek
alapvető fontossságúak
szervezetünk számára. Az
általunk használt szójabab
mindig felelős forrásból,
GMO-mentes termelésből
származik. Odafigyelni a
fittségre még sosem ment
ilyen könnyen!

10%

kedvezmény

20%

899 Ft

755 Ft

FRUTTINA Alma 100% gyümölcslé
5000 ml, 331 Ft/l

Fruttina natúr gyümölcs és zöldség termékcsalád a
család immunitásának erősítésére.Keresse további
termékeinket is.

494 Ft

1955 Ft

1759 Ft

kedvezmény

395 Ft
IT’S US Miklos’ universal mix plus lisztkeverék prebiotikus cikória inulinnal
1000 g, 1199 Ft/kg

IT’S US Maria’s klasszikus falafel mix,
IT’S US Maria’s fűszeres falafel mix
175 g, 2600 Ft/kg

Miklós Univerzális lisztkeverék prebiotikus cikóriainulinnal, glutén- és búzamentes lisztkeverék, a
normál búza finomliszthez hasonlóan széleskörűen
felhasználható, nem
csak kenyerek, pékáruk
%
kedvezmény
sütéséhez, hanem
pogácsák, palacsinta,
sütemények és torták
készítéséhez is, gyakorlatilag bármilyen
hagyományos receptben helyettesíthetjük
vele a búzalisztet.

IT’S US Maria’s klasszikus és fűszeres falafel mix.
Könnyen és gyorsan, sütőben is elkészíthető ropogós
falafel golyók hagyományos és enyhén csípős fűszerezéssel. Vegánok nagy kedvence, akár tortillába , vagy
szószos öntettel, mártogatóssal tálalva.

10

XXL
9%

kedvezmény

1827 Ft

1655 Ft
IT’S US Miklos’ Univerzális lisztkeverék
(ALFA-MIX )
1000 g, 1035 Ft/kg
A miklos’ universal mix
széleskörűen felhasználható,
nemcsak kenyerek, pékáruk,
hanem palacsinták és torták
készítéséhez is. Tökéletesen
helyettesíti a hagyományos
búza finomlisztet.

1341 Ft

1199 Ft
RAPUNZEL Bionella BIO nugátkrém
400 g, 6747,5 Ft/kg

Ökológiai termelőktől származó kakaóval, nádcukorral, pálmaolajjal és valódi bourbon vaníliával. Az
ízélményhez pörkölt mogyoró járul hozzá.

10%

kedvezmény

ÍGY
KÖNNYŰ

gluténmen
tesen
étkezni

507 Ft

455 Ft

NYÍRFACUKOR nápolyi, többféle
180 g, 3694,44 Ft/kg

Az élelmi rostban gazdag Nyírfacukor nápolyi minden
korosztály kedvence. A korszerű édesség hozzáadott
cukrot nem tartalmaz.

15%

kedvezmény

10%

10%

kedvezmény

kedvezmény

1220 Ft

1035 Ft

3001 Ft

2699 Ft
8

742 Ft

665 Ft

Válaszd az egészségeset!

herbahaz.hu

10%

kedvezmény

THE BRIDGE bio zabital
1000 ml, 725 Ft/l

100%-ban bio natúr zabital. Vegán, GMO és
természetesen laktózmentes. Hozzáadott
cukor nélkül. Kiváló tejhelyettesítő!

808 Ft

725 Ft

Chilis bab
csicseribo
rsóval,
Marokkói
csicseribo
rsó,
Zöldséges
lencserag
u,
Mexikói zö
ldségragu
,
Indiai csic
seriborsó
ragu

10%

kedvezmény

POLCZ vegán
készételek üvegben
350 g, 3654,29 Ft/kg

1424 Ft

2 perc alatt kész, mentes és finom,
hűtés nélkül egy évig tárolható készételek.
Adalékanyag-, tartósítószer-, hozzáadott cukor-,
tej-, tojás mentes termék.

20%

1279 Ft
BIOPONT kölesgolyók
60 g, 75 g, 2150 Ft/kg-tól

kedvezmény

Gluténmentes harapnivaló,
amely remekül beilleszthető a
vegetáriánus étrendbe is!

242 Ft

189 Ft-tól
BIOMENÜ bio Matcha tea por
60 g, 48583,33 Ft/kg

Egyedülálló, enyhén kesernyés ízű klasszikus,
amely a közel egy évezredes japán matcha tea
szertartások zamatait és harmóniáját idézi
otthonunkba.

20%

kedvezmény

3 Gabijó finomság 10% kedvezménnyel
275 g, 3669,09 Ft/kg, 275 g, 4287,27 Ft/kg, 240 g,
4579,17 Ft/kg
Glutén-, laktóz- és hozzáadott cukortól mentesek.
Kóstold meg most a Sárgabarack-mandula
köleskását, Kókusz-mandula granolát és a
szőlőmusttal édesített Levendulás
meggy-málna lekvárt!

10%

kedvezmény

1126 Ft

3645 Ft

2915 Ft

1009 Ft-tól
275 g

9

15
%
kedvezmény

395
Ft-tól
1316,67 Ft/kg-tól

Heti vásár

november 4-10.

22%

BLNCE IMMUNSHAKE 5in1
Fermentált aktív korpamix.
Funkcionális, azaz magas tápértékű, élő,
aktív és biológiailag hasznosítható, élő
kultúrákkal rendelkező superfood.
Rendszeres használatával hatékonyan
helyettesíthetők az egyéb, gyakran nem
olcsó vitamin- és ásványi anyag-kapszulák,
termékek, hiszen e fejlesztésben egy helyen
megvan a számos fontos védőanyag ami
megvédi bélrendszered egészségét és erősíti
immunrendszered.

BLNCE IMMUNSHAKE 5IN1
- narancsos csokis
600 g, 11981,67 Ft/kg

kedvezmény
BLNCE
IMMUNSHAKE 5IN1
- áfonyás ízű
600 g, 11981,67 Ft/kg

Élelmi rostban gazdag
Növényi fehérjében gazdag
Csíráztatott és tejsavasan fermentált
Vitaminokban és nyomelemekben gazdag
Élő kultúrákat hordoz
Vegán termék
Növényi tejjel 15 másodperc alatt kész
Áfonyás és narancsos-csokis ízben

9188 Ft

7189 Ft

Egy doboz 20 adagot tartalmaz.

november 11-17.
ZÖLDBOLT mosószóda
2000 g, 444,5 Ft/kg,
500 g, 578 Ft/kg

20%

INTERHERB NAPI1 Fahéj
Extratum 200mg kapszula
60 db, 31,25 Ft/db

20%

kedvezmény

kedvezmény

A fahéj szerepet játszik
a vércukor értékek
megfelelő szinten
tartásában, hozzájárul
az emésztéshez, a
normál gyomorműködés
fenntartásához, részt
vesz a jó koleszterin
(HDL) képződésében.
A hozzáadott
krómnak szerepe van
a makrotápanyagok
anyagcseréjében,
valamint a normál
vércukorszint
fenntartásában.

Környezetbarát
tisztítószer és mosószer.
Alkalmas gépi vagy
kézi mosásra, és kiváló
zsíroldó tulajdonságai
révén általános
tisztítószernek is.

1111 Ft

889 Ft
289 Ft
2000 g

363 Ft

2343 Ft

1875 Ft

500 g

MENTES
jelölések

BIO

VEGETÁRIÁNUS

VEGÁN

GLUTÉNMENTES

10

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT
SZÉNHIDRÁTTARTALMÚ

HOZZÁADOTT
CUKORTÓL MENTES

Heti vásár

herbahaz.hu
BENEFITT Paleo Cukorhelyettesítő
4x erősségű
500 g, 5258 Ft/kg

november 18-24.

20%

CSÍKI gluténmentes csipszek
70g, 4414 Ft/kg-tól

kedvezmény
Diétás, diabetikus
étrendet követők
számára fejlesztett
négyszeres erősségű
cukorhelyettesítő, 0
kalóriatartalommal. Az
eritrit és stevia megfelelő
arányú kombinációjának
köszönhetően
a hagyományos
kristálycukornál négyszer
édesebb. Bűntudat és
kockázat nélkül édesítheti
vele reggeli kávéját vagy
akár kedvenc italát,
desszertjét.

15
%
kedvezmény

3292 Ft

364 Ft

2629 Ft
20%
kedvezmény

309 Ft-tól
november 25 - december 1.
A Mikulás puttonyába
MENDULA Karácsonyi magmix
140g, 8564 Ft/kg

CSINTA bio
gyümölcstekercsek
10g, 26,9 Ft/g

339 Ft

269 Ft

A karácsonyi vásárok illatait és hangulatát viszi otthonodba: bio nádcukorral
bevont ropogós, fahéjas magok téli,
karácsonyi hangulatú gyümölcsökkel:
naranccsal és almával.

A Csinta gyümölcstekercsekben a gyümölcsök legjavát,
egy különleges formában
élvezheted. Alma, meggy,
homoktövis, gyömbér és körte
ízekben.

1389 Ft

10
%
kedvezmény

DIABLO cukormentes
gumicukrok,
drazsék és cukorkák

Cukormentes finomságok kicsiknek
és nagyoknak!
6795 Ft/kg-tól

299
Ft-tól
11

1199 Ft

Erősítsd immunrendszered!
DR. THEISS Echinacea csepp
50 ml, 50380 Ft/l

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
melynek hatását tudományos eredmények igazolják.
Javallatok: Fertőzéses megbetegedések megelőzésére,
illetve kiegészítő kezelésére, a szervezet
ellenálló képességének fokozására. Hatóanyag: Echinacea őstinktúra.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

10%

PHARMACOIDEA
Időskori egészség
60 db, 118,14 Ft/db

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.

10%

kedvezmény

kedvezmény

2861 Ft

2519 Ft
NETAMIN Szerves Cink
60 db, 32,15 Ft/db
20 mg szerves cink (cink-citrát) 2 havi adagban! A cink
többek között hozzájárul
az immunrendszer
normál működéséhez, a
haj normál állapotának
fenntartásához.

10%

kedvezmény

FITOVITAL Maca por
150 g, 7800 Ft/kg
100% nyers maca
por: rendszeres
fogyasztása
előnyös lehet a
fizikai és szellemi
képességek fokozására, a szexuális
teljesítőképességre,
a termékenységre.
Adagja: napi 1-3
teáskanál, étkezés
után, italhoz keverve.

1300 Ft

1170 Ft
7876 Ft

7088 Ft

GARUDA Ayurveda Ashwagandha
vegetáriánus kapszula
60 db, 102,98 Ft/db

DR. STEINBERGER
Vörösáfonya
750 ml, 3900 Ft/l

ÍG
KÖNN

lendüle
marad

A gyümölcsöt kíméletes
eljárással préselik, hogy
annak beltartalmi értékei
legteljesebb mértékben
megőrizhetők legyenek.

10%

kedvezmény

A Garuda Ayurveda Ashwagandha
támogatja a fizikai és szellemi
teljesítőképességet
stressz, kimerültség, fáradékonyság
esetén is. Gyulladáscsökkentő.

10%

kedvezmény

3251 Ft

2925 Ft

2147 Ft

1929 Ft

10%

kedvezmény

6887 Ft

6179 Ft

NATURLAND Immun
Optimum csepp
30 ml, 65300 Ft/l

Hozzájárul az immunrendszer, és idegrendszer
normál működéséhez, az
egészséges csontozat és
izomfunkció fenntartásához.

10%

SUN MOON Astragalus (Baktövis)
kapszula
60 db, 28,58 Ft/db
Itt az idő a megelőzésre. Az astragalus
gyökér évezredek
óta használatos a
kínai gyógyászatban
elsősorban az alkotóelemei antioxidáns,
gyulladásgátló és
antivirális, tulajdonságai miatt.

kedvezmény

10%

kedvezmény

2179 Ft

1959 Ft
12

2100 Ft

1715 Ft

Vitaminokkal az egészségért

herbahaz.hu
NATUR TANYA® Oliva D3-Vitamin 4000
NE QUALI®-D Aktív
50 db, 41,58 Ft/db

NATUR TANYA® Oliva K2+D3 Vitamin
40 db, 101,63 Ft/db
Olívaolajos K-vitamin
mátrix és D3+K2-vitamin
(vitaMK7®) világszabdalommal, aktív K1 és
D3. Az immunitásért,
érelmeszesedés és
csontritkulás ellen!

Olívaolajos aktív D3-vitamin és jól szívódó, szabadalmazott, minőségi alapanyag (Quali®-D), fenntartható
gyártásból. Nagy dózis, tökéletes ár-érték arány!

33%

C-vitamint és D3-vitamint tartalmazó nyújtott hatású
készítmény az immunrendszer normál működéséért.

10%

kedvezmény

33%

kedvezmény

BIOEXTRA C-vitamin 500 mg
+ D3-vitamin 2000 NE Forte
retard étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 34,48 Ft/db

kedvezmény

GY
NYŰ

6100 Ft

2079 Ft 4065 Ft

etben
dni!

3120 Ft

NATUR TANYA® szerves vegán vas szirup
170 ml, 26970,59 Ft/l
Szerves Vegán Vas szirup
11 összetevő az energikus mindennapokhoz! Folát,
alma, spenót, vízitorma, sárgarépa, sárgabarack,
csipkebogyó, csalán, B12, mangán.

NATUR TANYA® szerves vegán
vas kapszula
30 db, 88,63 Ft/db

2303 Ft

2069 Ft

MARSLAKÓCSKÁK Gumivitamin, többféle
60 db, 51,65 Ft/db

Világszabadalommal védett szerves vaskapszula
Sejtszinten hasznosuló, újgenerációs, vegán vaspótló.
A fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez!

33%

Multivitamin készítmény az egészséges
fejlődésért, amely
finom gumitabletta
formában tartalmazza a vitaminokat és a cinket.

20%

kedvezmény

kedvezmény

3990 Ft

33%

kedvezmény

6882 Ft

4585 Ft

BIOMED Magyar Kincs C+D
vitamin kapszula
60 db, 24,15 Ft/db
C+D3 vitaminokat
és édes paprika őrleményt tartalmazó
étrend-kiegészítő
kapszula az immunrendszer normál
működéséért.

2659 Ft
CETEBE C+D vitamin+Cink kapszula
60 db, 52,15 Ft/db

A hosszan tartó C-vitamin D-vitaminnal és cinkkel.
Három összetevő egyetlen kapszulában, melyek
hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.

20%

kedvezmény

3877 Ft

3099 Ft
NATURMIND Aszkorbinsav
500 g, 4678 Ft/kg

Az aszkorbinsav a C-vitamin kémiai elnevezése.
Mindennapi étkezésünkkel kell pótolnunk, mert szervezetünk nem
képes előállítani.
A C-vitamin
vízoldékony, így
gyorsan kiürül a
szervezetből.

10%

kedvezmény

10%

kedvezmény

1616 Ft

1449 Ft

3992 Ft

3129 Ft
13

2599 Ft

2339 Ft

Lélegezz fel!
10%

HERBAL SWISS Hot Drink instant italpor
24 db, 154 Ft/db

kedvezmény

Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez,
kellemes hatása van a torokra
és a hangszálakra. Gyógyszerek
szedése mellett is fogyasztható.
Várandós és szoptató kismamák
is fogyaszthatják.

CASA Acetil-L-Cisztein (NAC)
60 db, 63,58 Ft/db
Az Acetil-L-Cisztein támogatja a
nehezen felszakadó váladék kiürítését, ezért segítséget nyújthat
hosszan elhúzódó, makacs
köhögés esetén (megfázás,
influenza, hörghurut)

10%

kedvezmény

4241 Ft

3815 Ft

4108 Ft

3696 Ft

10%

kedvezmény

Gyógynövények a légutak
és a tüdő egészségéért

Bioextra Orvosi zsálya
Cseppek 50 ml
50 ml, 35380 Ft/l

Szerzetesek körtéje (Siraitia
grosvenorii)

Orvosi zsálya levél vizes-alkoholos
kivonatát tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény, amely könnyen
adagolható a csepp formátumnak
köszönhetően.

Szabó Erika,

Herbaház Százados út,
Kínában a szerzetesek körtéjét
fitoterapeuta
évezredek óta használják, mint
hagyományos népi orvosságot tüdő
vérbőségre, száraz köhögés, valamint megfázás esetén.
A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint energetizálja a tüdőt,
tisztítja a légutakat és a hörgőket. Édes íze miatt cukor
helyettesítésére is használhatod!

Készíts teát belőle a csomagoláson
feltüntetett módon. Ha tovább főződ a
teát, édes szirupot kapsz!
Tüdőfű (Pulmonariae folium)
Tisztítja a légutakat, gyulladáscsökkentő, hurutoldó,
köhögéscsillapító hatása van.
Kezdődő felső légúti panaszoknál
is alkalmazható, szövődmények
megelőzésére.
A gyógynövényből teát készíthetsz,
vagy kivonatát cseppként alkalmazhatod.

10%

kedvezmény

1963 Ft

1769 Ft
NATURLAND Echinacea
+ gyömbér csepp 30 ml
30 ml, 78633,33 Ft/l

Az Echinacea segíti a felső
légutak és az immunrendszer megfelelő működését. A gyömbér évszázadok
óta használt ázsiai eredetű gyógy- és
fűszernövény.

2623 Ft

2359 Ft
10%

kedvezmény

ReStart
EGÉSZSÉG ÚJRAINDÍTVA
ReStart

hatnak segítséget az Interherb ReStart
EGÉSZSÉG ÚJRAINDÍTVA
készítmények. A korszerű formulákban

Bizonyos élethelyzetekben, betegség
utáni lábadozás időszakában, vagy
egyszerűen
csak a kor előrehaladtáBizonyos élethelyzetekben,
betegség
val szervezetünknek
szüksége van
utáni
lábadozás időszakában,
vagya
feltöltődésre
és azaújraindításra.
Külöegyszerűen csak
kor előrehaladtánösen
aktuális ez a jelenlegi
val
szervezetünknek
szükségeidőszakvan a
ban.
Ebben az
újraindításban
feltöltődésre
és az
újraindításra. nyújtKülö-

ahatnak
hatóanyagok
irányból
– a
segítségethárom
az Interherb
ReStart
szív- és
érrendszert,
az idegrendszert
készít
mények.
A korszerű
formulákban
valamint
immunrendszerünket
a hatóanyagok
három iránybólcéloz– a
va
támogatni
szervezetünk
szív-– képesek
és érrendszert,
az idegrendszert
regenerációját
és védelmét.
valamint immunrendszerünket
céloz-

nösen aktuális ez a jelenlegi időszakban. Ebben az újraindításban nyújt-

va – képesek támogatni szervezetünk
regenerációját és védelmét.

2989 Ft
60 db, 49,82 Ft/db

• szívműködés
• érvédelem
• vérnyomás
•• vitalitás
szívműködés
• érvédelem
• vérnyomás
• vitalitás

2595 Ft
30 db, 86,50 Ft/db

• immunrendszer
• sejtvédelem
• vitalitás
•• jó
közérzet
immunrendszer
• sejtvédelem
• vitalitás
• jó közérzet

5998 Ft
30 db, 199,93 Ft6db

• szellemi frissesség
• memória
• koncentráció
•• mentális
egészség
szellemi frissesség
• memória
• koncentráció
• mentális egészség

Célzott hatóanyagok
10%

Diamizin kapszula
50 db, 69,98 Ft/db

10%

Bioextra Silymarin Komplex
étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 103,58 Ft/db

kedvezmény

A DIAMizin hozzájárul a
normál vércukorszint fenntartásához.Szedése étvágycsökkenést eredményezhet.
Napi alkalmazása hozzájárul
a testtömeg megtartásához,
illetve a fogyáshoz.

kedvezmény

Hármas támogatás az egészséges májműködésért szilimarinnal, kolinnal és
E-vitaminnal.

20%

kedvezmény

3890 Ft

3499 Ft

BIOHEAL Active férfi multivitamin
70 db, 63,03 Ft/db

20%
kedvezmény

6907 Ft

6215 Ft

Komplex összetétel: az aktív élet mindennapjaihoz! 24 aktív hatóanyag, melyek többek között
hozzájárulnak a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, az immunrendszer normál működéséhez, az egészséges izomfunkcióhoz.

5645 Ft

4412 Ft

PROENZI INTENSIVE
TABLETTA
60 db, 97,65 Ft/db

10%

kedvezmény

BUTTERINE Trio Max kapszula
30 db, 181,13 Ft/db

A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az ízületi porcot alkotó
építőelemek mellett növényi kivonatokat és felszívódást elősegítő
összetevőt is tartalmaz.

Központban az emésztés! Az első hazai
vajsav triglicerid (tributirin) tartalmú
étrend-kiegészítő. A vajsav a rostok lebontása során keletkező, rendkívül értékes
rövid szénláncú zsírsav (SCFA).

7471 Ft

5859 Ft

6038 Ft

5434 Ft

• prémium minőségű készítmények, válogatott alapanyagokból

A kiemelkedően
magas minőség
garanciája

15%

kedvezmény

2989 Ft

2539 Ft
60db, 42,32 Ft/db

Diaton

INTERHERB

A normál vércukorszint
fenntartására
Kapormagolajat, vitaminokat és krómot
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula,
60 db

• kiváló szakemberek által kidolgozott korszerű formulák
• standardizált hatóanyagú, állandó és magas minőségű kivonatokból
• GMP minőségbiztosítási szabvány szigorú előírásai szerint gyártva
• összetett, célzott hatású készítmények, melyekben a hatóanyagok
egyenként és egymás hatását támogatva is segítik az egészség
megőrzését, javítják az életminőséget

3565 Ft

3029 Ft
60db, 50,48 Ft/db

INTERHERB

4887 Ft

2908 Ft

4149 Ft

2469 Ft

60db, 69,15 Ft/db

Menosens Artofitt

INTERHERB

A változókorban levő nőknek

A porcok és ízületek védelmére

Gyógynövénykivonatokat és Pantoténsavat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula, 60 db

Kollagén, Hialuronsav, Kondroitin, MSM és
Glükózamin tartalmú étrend-kiegészítő
tabletta, 60 db

60db, 41,15 Ft/db

INTERHERB

Osteofitt
Csont Komplex

Az erős csontokért
Kalciumot, K2-, D3-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta, 60 db

Segít a természet!

herbahaz.hu

15%

GYÖRGYTEA Diabess
teakeverék
50 g, 45580 Ft/kg
100 g, 41350 Ft/kg

20%
kedvezmény

kedvezmény

Gyógyhatású növényi teakeverék,
mely cukorbetegségre való hajlam
esetén ajánlott.

2686 Ft

Gere villányi
kékszőlőmag és héj
mikróőrlemény
150 g, 17366,67 Ft/kg

4867 Ft

2279 Ft

4135 Ft

50 g

100%-ban természetes
antioxidáns, amely jelentősen
csökkenti a szív és érrendszeri
megbetegedések kockázatát.

100 g

BOSZY TEA Femina Komfort
filteres
20 db, 36,35 Ft/db

10%
kedvezmény

Az ösztrogén hormonszintemelés
alternatív lehetősége a növényi
ösztrogén tartalmú gyógynövények
alkalmazása. Ezek pozitív szerepét
menstruációt megelőző, ill. menopauzával kapcsolatos tünetek és
csontritkulás esetén is igazolták.

3262 Ft

2605 Ft

10%

kedvezmény

NO-PROSTAL STRONG
350mg Szabalpálma és
E-vitamint
tartalmazó lágyzselatin
kapszula
50 db, 96,5 Ft/db

Megnövelt, 350mg szabalpálma-kivonatot
és E-vitamint tartalmazó kapszula, mely
hatóanyaga hozzájárul a prosztata normál
működéséhez.

5362 Ft

Ginkgo biloba 60mg kapszula
100 db, 18,90 Ft/db

A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál
szellemi működés, valamint az agyi keringés fenntartásához, a memória karbantartásához. Minden korosztály számára
ajánlott!

10%

kedvezmény

NETAMIN Fűrészpálma 450 mg
kapszula
30 db, 67,63 Ft/db

A fűrészpálma közismert gyógynövény a
prosztata egészségének támogatására.
Termékünk tiszta gyógynövényport tartalmaz, növényi kapszulában.

10%

1890 Ft

727 Ft
MECSEK teakeverék Prosztata filteres
20 db, 41,85 Ft/db

4825 Ft 837 Ft
931 Ft

kedvezmény

2100 Ft

808 Ft

2260 Ft

2029 Ft
17

10%

kedvezmény

Természetes ápolás tetőtől talpig
BIOMED Kender krém
60 g, 14483,33 Ft/kg

Ekcémára hajlamos, száraz,
érzékeny bőr mindennapos
ápolására ajánlott. Hidegen
sajtolt kendermagolajat,
hozzáadott speciális perilla
kivonatot tartalmaz.

10%
kedvezmény
970 Ft

869 Ft

20%

MAGYAR CSALÁDI BALZSAM
Eszencia
50 ml, 187700 Ft/l

kedvezmény

A sokszoros mennyiségű, 13 féle gyógynövényes
összetevő hatóanyagai kimagasló hatásfokkal
nyújtanak megoldást ízületi problémákra,
duzzanatokra.

11731 Ft

9385 Ft
10%

kedvezmény

NESTI DANTE Carolina e
Edoardo folyékony
szappanok
500 ml, 5138 Ft/l
300 ml, 6863,33 Ft/l

Kisgyermekek és kisbabák részére.

2575 Ft

NEUSTON
illóolaj citromfű
10 ml, 69100 Ft/l

2059 Ft-tól

767 Ft

691 Ft
ECOIZM Mosó
parfümök
100 ml, 19290 Ft/l

20%

kedvezmény

Öblítő helyett használható, környezetbarát ruhaillatosító
koncentrátum.
levendula, tavaszi
frissesség, trópusi virágok és édesnarancs
illatban.

JIMJAMS Antibakteriális Kéz- és
bőrfertőtlenítő gél
100 ml, 7560 Ft/l, 300 ml, 3150 Ft/l

Vírus-, baktérium- és gombaellenes hatásának
köszönhetően azonnali
védelmet nyújt. Magas alkoholtartalma ellenére nem szárít,
nem ragad, víz és szappan nélkül
használható. Hasznos
társ lehet a mindennapokban!

10%

kedvezmény

840 Ft

2409 Ft

1929 Ft

756 Ft

1050 Ft

945 Ft

UW Classic Lóbalzsam Iszap kivonattal + 4 Gyógynövény kivonattal, UW Classic Lóbalzsam Relax Gél + 9 Gyógynövény kivonattal, UW Classic Lóbalzsam
Aktív Gél + 9 Gyógynövény, UW Classic Lóbalzsam Chilivel + 7 gyógynövény
500 ml, 2138 Ft/l

Megoldás a csontkopás és a meszesedéses problémák ápolására., Klasszikus megoldás az izomgörcs
és izommerevség gápolására., Különböző mozgásszervi panaszok enyhítése, a fáradt, sajgó testrészek,
hűsítő hatással. Izületi gyulladások fájdalmának csökkentése., Izomregenerálás és fájdalomcsökkentés, melegítő hatással.

10%

kedvezmény

1190 Ft

18

1069 Ft

Sugárzó arcbőr, természetesen

herbahaz.hu

Helia-D Botanic Concept Nappali és Éjszakai Hidratáló Krém
50 ml, 32780 Ft/l

AROMAX Hyaluron
szérum vörösáfonya
őssejttel
20 ml, 157250 Ft/l

Hidratáló arckrémek megújult VEGÁN formulával, tokaji bor kivonattal és hialuronsavval a még intenzívebb hidratálásért!

15%

kedvezmény

ÍGY
KÖNNYŰ

kényeztet
ni a
bőrödet!

A vörösáfonya őssejt, mely
jótékony hatást gyakorol a
napozás során, a bőrt érő
UV-károsodások okozta
bőröregedés tüneteire.

3673 Ft

3145 Ft

lavera BASIS S Q10 öregedésgátló hidratáló krém VEGÁN,
szemránckrém VEGÁN
50 ml, 99300 Ft/l, 15 ml, 331000 Ft/l

1929 Ft

1639 Ft

Minden bőrtípusra ajánlott. Észrevehetően csökkenti az arcon
az apró vonalakat és ráncokat. Könnyen beszívódik, hidratál.,
Kisimítja és erősíti a szemkörnyékén a bőrt. Bizonyítottan
csökkenti a ráncok mélységét. Kontaktlencsét viselőknek is
alkalmas.

10%

kedvezmény

10%

ARGITAL Argiltubo arc- és testmaszk
250 ml, 14844 Ft/l

kedvezmény

Tengeri zöld agyag, borágómag olaj (gammalinolénsav), körömvirág-kivonat (azulén) és a
mezei zsurló (kovasav) tartalmának köszönhetően megújítja, vitalizálja a bőrt. Sokoldalúan
alkalmazható minden korosztály számára.

4124 Ft

3711 Ft

5520 Ft

4965 Ft

3417 Ft

3075 Ft

6906 Ft

6215 Ft

20500 Ft/l

124300 Ft/l

3181 Ft

2865 Ft

38200 Ft/l

3181 Ft

2865 Ft

57300 Ft/l

14%

kedvezmény

3453 Ft

3109 Ft

62180 Ft/l

3453 Ft

3109 Ft

62180 Ft/l

Ajánlatok törzsvásárlóknak!

DÍJAZZUK A
HŰSÉGET!
Regisztrálj
a
kedvezmén
yekért
üzleteinkb
en!

15%

Legyél Her
baház
Klub tag!

kedvezmény

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

ALPRO hidegen préselt krémes
kókuszital és karamellizált krémes
mandulaital
750 ml, 937,33 Ft/l

Kellemes ízű, kollagén peptidekben és
C-vitaminban gazdag instant italpor.

Interherb Diaton Tea
25 filter, 41,76 Ft/db

A filteres teakeverék gyógynövénykomponensei
népgyógyászati tapasztalatok és szakirodalmi
adatok alapján hozzájárulnak az emésztési
folyamatok támogatásához, a vércukorszint normalizálásához, a koleszterin értékek megfelelő
szinten tartásához.

15%

4271 Ft

kedvezmény

3630 Ft

1228 Ft

1044 Ft
703 Ft
1004 Ft

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 termékek elérhetősége áruházanként eltérő lehet. 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!
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

