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Téli jókedv

megéd
esíten
i
a napo
d!

Töltsd fel vitaminraktáraid
és légy energikus!

Csatlakozz életmód programunkhoz,
mostantól egészségesebb leszel!

Mentesen is teljesen
IT’S US Maria’s falafel mix, klasszikus vagy fűszeres
175 gr, 3308.57 Ft/kg

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.

15%

kedvezmény

IT’S US Kitti’s Vöröslencse vagy Zöldborsó száraztészta
szélesmetélt, penne, spagetti vagy orsó
200 gr, 3925 Ft/kg
It’s us Kitti’s száraztészta .Glutén és tojásmentes vöröslencse és zöldborsó száraztészták
cikóriainulinnal, élelmirost és fehérje forrás,
nagyon jó főzési tulajdonságokkal, nem fő
szét, másnap is felhasználható.

15%

kedvezmény

924Ft
684Ft

579 Ft
OLIGO LIFE Eritrit
275 g, 4600.00 Ft/kg

Az eritrit az egyetlen olyan kalóriamentes,
természetes alapú cukorhelyettesítő,
amelyet cukorhoz közeli édesítő értéke
miatt könnyen építhet a mindennapi
táplálkozásba.

15%

kedvezmény

1491Ft

1265 Ft

VEGGO Aquafaba
tojáshelyettesítő
500 ml, 2,376,00 Ft/l

Herbaház
recept
Aquafaba

ÍGY
KÖNNYŰ

785 Ft

finomat
főzni!

25%

kedvezmény

1029Ft

769 Ft
ÚJ

1188 Ft

ALPRO Növényi italok, Zabital,
Kókuszital Csokoládés, Mandulaital,
Mandulaital pörköletlen cukormentes
1000 ml, 769 Ft/l
Alacsony zsírtartalmú 100%-ban növényi
alapúitalok hozzáadott kalciummal, B2-, B12-, E-,
D2-, vitaminokkal. Természetesen laktózmentes.

Az aquafaba hüvelyesek (általában
csicseriborsó) kivonata. A babfélék főzésekor

10%

PALEOK Kajszi lekvár
380 g, 3839,47 Ft/kg
vagy Narancs lekvár
380 g, 4076,32 Ft/kg

a vízbe kioldódó anyagok létrehoznak egy olyan
alacsony kalóriatartalmú folyadékot, mely kiválóan
helyettesíti a tojásfehérjét, ugyanis kemény habbá

kedvezmény

Paleolit étrendnek megfelelő
házi jellegű Kajszibarack vagy
Narancs lekvár

verhető!

Mire használd? Piskóta, macaron, krémlikőr, fagylalt,

10%

omlett is készíthető belőle! A mi kedvenceink:

kedvezmény

1621Ft

1459 Ft-tól

• Készíts belőle habcsókokat!
• Varázsolj krémes csokihabot!
• Készíts könnyű házi majonézt!

DIA-WELLNESS
Fánk alap
500 g, 2598 Ft/kg

A recepteket olvasd el a honlapunkon:

Élelmi rostban gazdag
fánk alap, csökkentett
szénhidráttartalommal.

https://www.herbahaz.hu/aquafaba-receptek
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1445Ft

1299 Ft

Minden étrendhez van ajánlatunk!
BENEFITT Szénhidrátcsökkentett Gluténmentes Lángos lisztkeverék,
BENEFITT Szénhidrátcsökkentett Gluténmentes Fánk lisztkeverék
500 gr, 2418 Ft/kg

Love Diet Gluténmentes fehér kenyér, natúr vagy
napraforgómaggal 300 g, 3196.67 Ft/kg

Gluténmentes, Vegán, Laktózmentes, Alacsony szénhidrát tartalom,
Magas rost tartalom.

959 Ft

Egyszerűen és gyorsan megsüthetjük
családunk kedvenceit, amit akár diétás étrendet követők, vagy gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatnak.

10%

kedvezmény

1345Ft

DR.OETKER Vanillin Zero
8 g, 18,250,00 Ft/kg

Cukormentes vanillincukor
eritrittel az egészségtudatos
fogyasztóknak, illetve akiknek
diéta vagy életforma miatt nem
megengedett a cukor fogyasztása.
Kiváló választás süteményekhez,
desszertekhez, krémekhez, befőttekhez, levesekhez, szószokhoz,
italokhoz.

ÚJ

Vegabond Bulgur, Kuszkusz,
Csicseriborsó, Vöröslencse
500 g, 873 Ft/kg-tól

1209 Ft
Tartósan
alacsony ár!

437
Ft-tól

146 Ft

3

Őrizd meg egészséged!
DR. THEISS Lándzsás útifű folyékony
étrend-kiegészítő Echinaceával és C- vitaminnal vagy Jó éjszakát
100 ml, 24390 Ft/l

MARNYS Protect Junior multivitamin
ivóampulla gyermekeknek
20x10 ml, 35345 Ft/l

Méhpempővel, propolisszal és 12 féle vitaminnal,
kellemes erdei gyümölcs ízben.
A kedvezmény minden Marnys vitaminra vonatkozik!

A lándzsás útifű hozzájárulhat a légúti rendszer
egészségének megőrzéséhez, míg a C-vitamin
az immunrendszer
normál működéséhez.
Alkohol- és cukormentesek. 3 éves kortól.
Étrend-kiegészítő

10%

BIOEXTRA C + Cink étrend-kiegészítő
retard kapszula
60 db, 36,82 Ft/db
C-vitamint és cinket tartalmazó nyújtott hatású
készítmény az immunrendszer normál működéséért, továbbá a haj, bőr és köröm egészségének
megőrzéséért.

10%

kedvezmény

kedvezmény

10%

kedvezmény

2767Ft

2439 Ft

7869Ft

7069 Ft

10%

BIOMED Magyar Kincs
C+D vitamin kapszula
60 db, 24,82 Ft/db

C+D3 vitaminokat és édes paprika őrleményt
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula az
immunrendszer normál működéséért.

1657Ft

1489 Ft

4 prémium hatóanyag kombinációja 1 kapszulában. Az Ultra-C
Imuno Complex C-vitamint (NUTRA-CTM), D3-vitamint, cinket
és szelént tartalmaz, melyek hozzájárulnak az immunrendszer
megfelelő működéséhez.

10%

kedvezmény

NATURLAND Prémium C1000MG+D
4000NE vitamin tabletta
40 db, 56,98 Ft/db

3313Ft

2979 Ft

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

10%
kedvezmény

10%

Dr. Herz K2+D3+
Kalcium kapszula
60 db, 36,02 Ft/db

kedvezmény

Tartósan
alacsony ár!

A K2-vitamin részt vesz
a normál csontozat
fenntartásában, illetve a normál
véralvadásban. A D-vitamin
hozzájárul a kalcium és a
foszfor normál felszívódásáhozhasznosulásához, a vér
normál kalciumszintjének
fenntartásához. A Kalcium
hozzájárul a normál
izomműködéshez, és a normál
csontozat fenntartásához.

SUN MOON Astragalus
Baktövis (Csüdfű)
kapszula
60 db, 32,25 Ft/db

Az astragalus gyökér közismert
a kínai gyógyászatban
elsősorban immunerősítő,
antioxidáns, gyulladásgátló és
antivirális, tulajdonságai miatt.

2279 Ft

2209 Ft
BARNY’S Ultra-C Imuno Complex kapszula
30 db, 99,3 Ft/db

kedvezmény

2536Ft

2459Ft

2152Ft

1935 Ft
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2161 Ft

Maradj lendületben!
Dr. Herz Multivitamin gyerekeknek+D3
rágótabletta
60 db, 39,30 Ft/db
Tartósan
Kellemes gyümölcsös
alacsony ár!
ízű, hozzáadott lacto-

INNOVELLE D3+K2 MAX 4000 NE Vanília
ízű rágótabletta
60 db, 80,95 Ft/db

ÚJ

bacillust tartalmazó
étrend-kiegészítő rágótabletta. A lactobacillus egy probiotikum,
ami helyreállíthatja a
bélflóra egyensúlyát.

ÚJ

2852 Ft

4857 Ft

2358 Ft
VIANDS bio szárított tőzegáfonya
almalével édesítve
100 gr, 13950 Ft/kg

Macskakarom Vibe kapszula
100 db, 60,95 Ft/db

Az észak-amrikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon) antioxidánsokban különösen gazdag.

10%

A szervezet védekező képességének növelésére,
valamint mozgásszervi betegségek tüneteinek
csökkentésére önmagában, ill. a gyógyszeres kezelés
kiegészítésére.

1551Ft

1395 Ft
DR.STEINBERGER Homoktövis plus
450 ml, 7731,11 Ft/l

Pasuchaca Vibe tabletta
100 db, 61,99 Ft/db

Cukorbetegségre való hajlam esetén a megfelelő
étrenddel és fizikai aktivitással elérhető egyensúlyi
állapot támogatására.

10%

10%
kedvezmény

kedvezmény

A készítményben igen magas a
természetes C-vitamin tartalom.
A C-vitamin a szervezetben
életfontosságú feladatokat
lát el és több életfolyamatban meghatározó a jelenléte,
többek között növeli a szervezet
ellenálló erejét és elősegíti a vas
felszívódását.

AMONMED COVID-19 Antigen rapid test
kit (COLLOIDAL GOLD)
1 d, 2,852,00 Ft/db

6788Ft

6095 Ft
10%

kedvezmény

6894Ft

6199 Ft
INTERHERB NAPI1
Zöldbúzafűlé Extraktum
kapszula
30 db, 58,83 Ft/db

kedvezmény

A készítmény hatóanyagai (búzafűlé
kivonat, C-vitamin és bioflavonoidok)
támogatják a sejtek és a szövetek
védelmét, az immunrendszer egészséges
működését, a sejtkárosító szabadgyökök
megkötését.

15%

kedvezmény

2081Ft

1765 Ft

3870Ft

3479 Ft
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Erősítsd immunrendszered!
INTERHERB Napi Csepp
Immun cseppek, Torok cseppek
50 ml, 45380 Ft/l

Gyógynövények erejével az egészségért: Immun csepp az ellenálló képesség támogatására, Torok csepp
a torok és a hangszálak védelmére.
Praktikus cseppentős kupakkal
ellátott készítmények.

ÍGY
KÖNNYŰ

15%

lendületb
en
maradni!

2671Ft

2269 Ft

20%
kedvezmény

BioMenü BIO SPIRULINA tabletta,
BioMenü BIO MACA GYÖKÉR por

4658Ft

3639 Ft

BARNYS Aloe Vera FORTE
2x500 ml, 6614,00 Ft/l

Tartósan
alacsony ár!

Szabadalmaztatott, magas
minőségű, 100 %-os aloe gélt –
ACTIValoe® – tartalmaz.
Az aloe vera támogatja az emésztő- és bélrendszert - segíti az
emésztést és hozzájárul a belek
normális működésének fenntartásához; az egészséges életmód
részeként hozzájárul a normális
vércukorszint fenntartásához.
Támogatja az immunrendszert hozzájárul az immunrendszer normális működéséhez; antioxidáns
tulajdonságai révén véd a szabad
gyökök ellen.
Hozzájárul a bőr egészségének
megőrzéséhez.

BioMenü BIO Spirulina
tabletta, magas antioxidáns tartalommal.
Emészthető fehérjetartalma 59%. Gazdaságos
kiszerelés. Kb. 250 db
tabletta, BioMenü BIO
MACA pora a tradicionális szárítási eljárással
készült a nagyobb
hatóanyag tartalom
eléréséért.

20%

kedvezmény

3599Ft

2479 Ft

kedvezmény

Tasakonként 10 mg cinkkel és 60 mg
C-vitaminnal, víz nélkül bevehető,
hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. Frissítő málna ízű.
Adagolás: 1 tasak/nap.

kedvezmény

3100Ft

20%

LINTIA Cink+C-vitamin
garnulátum
20 db, 181,95 Ft/db

2875 Ft

6614 Ft

250 g - 11500 Ft/kg

125 g - 19832 Ft/kg

ÚJ

Kistermelői 4 Gomba keverék
kapszulában
100db, 68,32 Ft/db

ÚJ

Kistermelői Ördögszekér
+ Laskagomba őrlemény
kapszulában
100 db, 45,55 Ft/db

100% vegyszermentesen termesztett
laska-, ördögszekér-, sün-, pecsétviaszgomba őrlemény. A gombák egymás
hatásait erősítik és segítik!

100 % vegyszermentesen
termesztett ördögszekér-, és
laskagomba őrlemény.

6832 Ft

4555 Ft

MENTES
jelölések

BIO

VEGETÁRIÁNUS

VEGÁN

6

GLUTÉNMENTES

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT
SZÉNHIDRÁT
TARTALMÚ

HOZZÁADOTT
CUKORTÓL
MENTES

Felnőtteknek és gyerekeknek

10
%
kedvezmény

Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
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Célzott hatóanyagok
10%

10%

kedvezmény

GARUDA Ayurveda VIGOR
100 Stamina
10 db, 615,5 Ft/db

Tudományosan összeállított gyógynövény-kombináció a férfiasság
természetes támogatására. Biztonságos, hatékony segítség csökkent
libidó esetén.

Tartósan
alacsony ár!

6844Ft

EXILIS Fogyasztókapszula
60 db, 73,15 Ft/db

Az állandó fogyókúra, koplalás és sanyargatás teljes mértékben kimeríti a testet
és a lelket. Felejtsd el a drasztikus
megoldásokat, válaszd az egyszerű,
gyors és mégis egészséges utat álmaid alakjának eléréséhez! Végre kön�nyen megszabadulhatsz, akár heti
1-2 kilótól is az Exilis segítségével, de
a visszajelzéseink alapján egy kúra
alatt akár több 10 kg leadásában is
segíthet!

6155 Ft

4879Ft

4389 Ft

VITEX Barátcserje
400mg
60 db, 47,82 Ft/db

20%
kedvezmény

kedvezmény

2869 Ft

BIOEXTRA Silymarin Komplex
étrend-kiegészítő kapszula
60 db, 106,15 Ft/db

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

10%

STRONG DETOX Articsóka,
Szőlőmag, Kurkuma, Magnézium
és B6 Vitamin összetételű
étrend-kiegészítő készítmény
30 db, 121,30 Ft/db

kedvezmény

Hatóanyagok egyedi kombinációja az
epe, a máj, a hasnyálmirigy egészségének
az elősegítésére és a szervezet
méregtelenítésére.

4555Ft

3639 Ft

7092Ft

6369 Ft

ÚJ

Tartósan
alacsony ár!

DIABEST Komplex
filmtabletta
30 db, 93,77 Ft/db

BARNY’S Kenguru
étrend-kiegészítő
90 db, 57,96 Ft/db

Króm és Gymnema Sylvestre a normál vércukorszint
fenntartásáért. 14 aktív
összetevővel.

Kombinált állati eredetű
hatóanyagokat és vitamint
tartalmazó étrend-kiegészítő, mely 3 fajta kollagént,
glükozamint és kondroitinszulfátot, hialuronsavat és
C-vitamint tartalmaz.

2813 Ft

5217 Ft
8

Ha lehangol a tél
10%

INTERHERB XXL VALERIANA & CITROMFŰ
+Magnézium tabletta
90 db, 29,5 Ft/db

kedvezmény

APOTHEKE Bio
gyógynövény teák
gyermekeknek
20 db, 39,75 Ft/db

A Valeriana és a Citromfű kivonata támogatja a jó közérzetet,
az optimális relaxációt, a
nyugodt, pihentető alvást.
A magnézium hozzájárul a
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, az idegrendszer
megfelelő működéséhez.

Bio Apotheke teák gyermekeknek: Relaxcare a
nyugodt babáért, Immucare
(Erő Benő) az egészségért,
Bronchicare megfázásos
időszakokra. Legféltettebb
kincseink a legjobbat
érdemlik.

795 Ft
Tetesept fürdősók illóolajokkal,
különböző panaszokra
80 g, 5362,5Ft/kg

Tartósítószerektől, paraffintól, szilikontól és
ásványi olajoktól mentes. Alkálimentes. Vegán.

ÍGY
KÖNNYŰ

3126Ft

meglelni a
nyugalma
t!

2655 Ft

10%

NATURLAND Nyugtató
teakeverék, filteres
25 db, 63,96 Ft/db

kedvezmény

Különböző okok miatt
fellépő nyugtalanság,
idegesség, alvászavarok,
szorongás és depresszió
csökkentésére,
illetve megszüntetésére.

480Ft

429 Ft
MRM B12 tabletta
60 db, 103,65 Ft/db

Stressz csökkentő, nélkülözhetetlen a sejtek újraképződéséhez, idegvédő,
immunrendszer támogató
természetes,vegán vitamin.

6914Ft

1782Ft
AROMAX illóolajok
10 ml, 109900 Ft/l

10%

Citronella, Fahéj, Levendula,
Szegfűszeg, Jázmin, Koriander,
Citromos eukaliptusz illóolajok
kedvezménnyel!

6219 Ft

1599 Ft

10%

kedvezmény

15%

kedvezmény

kedvezmény

1227Ft

1099 Ft
9

A decemberi kedvezmény meghosszabbítása

10%

kedvezmény

Tisztaság fél egészség!
20%

DRY DERM Hónaljvédő betét
12 db, 72,08 Ft/db

10%

kedvezmény

JIMJAMS Antibakteriális kéz- és
bőrfertőtlenítő spray vagy gél
250 ml, 3956 Ft/l, 250 ml, 2140 Ft/l,
100 ml, 7950 Ft/l, 300 ml, 3296.67 Ft/l

Minden Jimjams bőrfertőtlenítő gél és spray
10% kedvezménnyel, Jimajms antibakteriális kéz és bőrfertőtlenítők gél /spray formában, melyek baktericid – fungicid – virucid
hatásúk révén alkalmasak a burkos vírusok
fertőzőképességének megszüntetésére.

kedvezmény

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.

1082Ft

865 Ft

609Ft

535 Ft-tól

10%

kedvezmény

DERMAX illatmentes
tusfürdő, testápoló vagy
folyékony szappan
250 ml, 2956 Ft/l, 300 ml,
2463.33 Ft/l, 500 ml, 2358 Ft/l

PRESTO Univerzális törlőkendők
(fertőtlenítő, zöldtea uborka,
magnólia )
120 db, 9.21 Ft/db
60 db, 14.25 Ft/db
72 db, 10.40 Ft/db

827Ft

739 Ft-tól

A baktériumok 99,9%-át elpusztítja - a különböző felületek fertőtlenítésére: asztalok,
ajtókilincsek, fürdőszobai berendezések,
klaviatúrák, és minden eszköz, melyek
fertőtlenítő spary-vel nem kezelhetőek.

NATURCLEANING Wash Taps Eco hypoallergén
mosógél Teafa-Aloe, Color, White
4500 ml, 800Ft/l

VEGÁN - nem tartalmaz állati eredetű anyagokat. HIPOALLERGÉN
- olyan összetevőket tartalmaz, amelyek minimalizálják az allergiás
reakciók kialakulásának valószínűségét. Gépi és kézi mosáshoz is
alkalmazható. Közvetlenül a ruhára téve sem roncsolja a textíliákat,
gyapjú és selyem anyagokhoz is használható.
TEAFA OLAJ - hatékonyan szabadítja meg a ruhákat a kellemetlen
szagoktól.
WHITE - Hatékonyan tisztítja a fehér ruhákat, óvja a beszürküléstől,
védi és ápolja a textíliát, puha, selymes érzetet ad.

839Ft

749 Ft-tól
10%

kedvezmény

NATURCLEANING Mosogatószer koncentrátum soft
power többféle
1000 ml, 1055 Ft/l

VEGÁN-nem tartalmaz állati
eredetű anyagokat. HIPOALLERGÉN-olyan összetevőket tartalmaz,
amelyek minimalizálják az allergiás
reakciók kialakulásának valószínűségét. Természetes növényi erővel
oldja a szennyeződéseket, miközben védi a bőrt a kiszáradástól, és
hidratálja kezeit. Tiszta növényi
szaponinokból készül ezáltal nem
hagy káros maradékot a felületeken. Biológiailag jól lebomló
felületaktív anyagokat tartalmaz.

1174Ft

1055 Ft

4252Ft

3825 Ft

10

Kényeztető ápolás
GOCCIA DORO Szőlőmag olaj
1000 ml, 3,881,00 Ft/l

ÚJ

A szőlőmagolaj egy erős antioxidáns, olyan
vegyületeket tartalmaz, amelyek védelmet
nyújtanak a szabad gyökök által okozott
sejt- és szövetsérülések ellen. Kiváló hidratáló
tulajdonságokkal rendelkezik. Vitaminokban,
ásványi anyagokban gazdag, és nem okoz
bőrirritációt.

3881 Ft

MediNatural 100% os
Borsmenta illóolaj
10 ml, 120900 Ft/l

10%

kedvezmény

A bőrbe dörzsölve ingerli a
hidegérző receptorokat, s így
elnyomja a fájdalomérzést, ezért az
izomfájdalmakra, vagy a halánték
bedörzsölésével fejfájás enyhítésére is
igen hatékony

10%

kedvezmény

MediNatural 100% os
Légzéskönnyítõ illóolaj
keverék
10 ml, 132900 Ft/l

Kellemes illata, este vagy éjjel
párologtatva hozzásegít a pihentető,
nyugodt éjszakai alváshoz.

1479Ft

1329 Ft
BIOMED Rozmaring krém DUPLA
2*70 g, 9178,57 Ft/kg

1344Ft

1209 Ft

10%

kedvezmény

Fáradt és sajgó testrészek (váll, könyök,
derék, térd...) masszírozására. Fokozza az
anyagcserét a bőr alatti kötőszövetekben.
Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

1429Ft

1285 Ft
Tartósan
alacsony ár!

CARLMARK Placenta
10 ml, 530980,65 Ft/l

Stimulálja a bőrsejtek légzését és javítja a véráramlást az
erekben. A bőr ilyen módon történő regenerálódása segít
visszanyerni a bőr eredeti feszességét, rugalmasságát,
puhaságát, színárnyalatát és fénylését. A bőrön nem hagy
olajmaradványokat, mert gyorsan felszívódik és a bőrt
simává és üdévé teszi.

5310 Ft

11

7122Ft

5695 Ft

22780Ft/l

Ajánlatok törzsvásárlóknak!

DÍJAZZUK A
HŰSÉGET!
Interherb Kollagén&Hyaluronsav MEN 30 db emelt hatóanyag-tartalmú tabletta
+ Interherb Kollagén&Hyaluronsav Szépségformula FORTE tabletta 30db

Regisztrálj
a
kedvezmén
yekért
üzleteinkb
en!
Legyél Her
baház
Klub tag!

A kettő
együtt csak:
6265 Ft

4695 Ft

Valentin nap 1+1 akció
Herbaház Klub tagoknak az INTERHERB-től!

Készítményeink fő hatóanyagai szabadalmaztatott technológiával gyártott nagy tisztaságú, igazoltan magas
hatásfokkal hasznosuló szarvasmarha eredetű, 1. és 2. típusú hidrolizált kollagén és hyaluronsav kivonat.
Választékunkból minden korosztály megtalálja a számára ideális hatóanyag-tartalommal rendelkező terméket.
A Herbaház Klub kedvezményre kizárólag Herbaház Klub tagok, jogosultak, melyet országosan a Herbaház üzleteiben,
a kártya felmutatása után kaphatnak meg. Más kedvezményekkel nem összevonható. Webáruházunkban nem érvényes.
CSATLAKOZZ TE IS TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMUNKHOZ! A kártyát kiválthatod 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 2022.01.05. - 2022.04.03.-ig érvényesek.

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. / www.herbahaz.hu

