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Nyári kerti partik

és könnyű ételek alapanyagai

Több energia,
kevesebb stressz:

kerülj egyensúlyba
természetes hatóanyagokkal

Fogyókúrázol?
Segítünk!

ÍGY
KÖNNYŰ

egészsége
sen
élni!

Herbaház Klub oldalak
Rengeteg ajánlat csak
törzsvásárlóknak!
10-12. oldal

Segítség fogyni vágyóknak
15%

15%

NYÍRFACUKOR Nápolyik
hozzáadott cukor nélkül, xilittel
180 g, 3550 Ft/kg

kedvezmény

kedvezmény

EXILIS Fit fogyasztó kapszula
60 db, 69,08 Ft/db

Nyírfacukor nápolyik kicsik
és nagyok kedvencei.
Nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és rosttal
dúsítottak, így kiemelten
támogatják az általános
egészséget.

Így, hogy taurint adtunk a három alap
összetevő mellé, azoknak kedvezünk,
akik aktív edzéssel tesznek a fogyásért,
hiszen a taurin plusz erőt, energiát
biztosít.

4880Ft

760Ft

4145 Ft

639 Ft

ÍGY
KÖNNYŰ

GREENSLIM Zöld kávé
és zöld tea 550 mg kapszula
60 db, 42,98 Ft/db

A termékben található zöld kávé, zöld tea részt vehetnek a
tápanyagok normál anyagcseréjében, a króm hozzájárulhat
a normál vércukorszint fenntartásához.

BENEFITT Eritrit
500 g, 3870 Ft/kg
Gyors nyári
cukormentes desszert

Fejlesztőséf

2022.06.01-2022.08.31-ig

Herbaház Klub

30%

kedvezmény

Süle Alexandra,

FULL NATURAL vegán, allergénmentes jégkrémek
300 ml, 4553,33 Ft/l

Tanács Attila,

Glutén- és cukormentes gesztenye
masszát, hámozott reszelt almát és kevés
kókuszlisztet keverjünk össze. Adjunk hozzá
pár csepp rumaromát, édesítőt ízlés szerint (mi
Benefitt eritritet használtunk), egy csipet őrölt
fahéjat és keverjük össze. Hűtőben pihentessük
30 percet, majd formázzuk kisebb golyókra.
Tetszés szerint forgathatjuk kakaóporba,
kókuszreszelékbe, vagy épp dióba.
Tökéletes vendégváró falatka!

1934 Ft

2579 Ft

formába
lendülni!

10%
kedvezmény

2149Ft

Tartósan
alacsony ár!*

A Full Natural jégkrémeik kézműves jelleggel, tej, hozzáadott
répacukor, glutén, szója, tojás, pálmaolaj, tartósító- és adalékanyagok
nélkül készülnek, a természetes ízeket idézve ezzel.
1 gömb (40 g) csak 56,8 Kcal!

Kínálatunkból

1366 Ft

DR.CHEN SLIM POWER
kapszula
60 db, 37,68 Ft/db

Plusz energia az aktív
alakformáláshoz, a fogyókúra
támogatásához, Guaranával,
ginsenggel, L-karnitinnel és
krómmal

dietetikus

A kapszula hatóanyagai nem csak
az anyagcserét gyorsítják fel, hanem
vitalizáló, éberséget fokozó hatással
is rendelkeznek. Az l-karnitin
zsírégetést elősegítő hatása
abban rejlik, hogy a zsírsavakat
a mitokondriumokba szállítja,
ahol azok energiává alakulnak. A
garcinia cambogia étvágycsökkentő
hatása pedig szintén pozitívan
befolyásolhatja a fogyókúránkat.

10%

kedvezmény

LOVE DIET
Édesnégyes
Stevia+Eritrit édesítő
500 g, 4750 Ft/kg
Eritrit és Stevia alapú
nulla kalóriás edesítőszer,
mely négyszer édesebb a
cukornál.

3230Ft

2261 Ft

Még több ajánlat Herbaház
Klub tagoknak a 10-12. oldalon!
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2642Ft

2375 Ft

*A Tartósan alacsony árak 2022 június 30-ig érvényesek.

Fogyj jóllakottan!

2min

Gyorsan elkészíthető, alacsony
kalória-, és magas rosttartalmú
tésztahelyettesítők az ördögnyelv
természetes glükomannán
(konjak) rostjaiból.

-15%

Év Terméke Díj nyertese

Fogyasztók döntése alapján az Egyesült Királyságban

INTENZÍV
SÚLYKONTROLL

Diet Shake

Zéró hozzáadott cukor, megemelt fe-

kívánnak megszabadulni: ehhez egy kis

hérje

kollagénnel

trükköt alkalmazunk, jó sok fehérjével

felturbózva, nem utolsósorban páratlan

és rosttal garantáljuk a teltségérzetet,

ízekben, mert megérdemled! Azoknak

miközben a lehető legkevesebb kalóriát

ajánljuk, akik látványos súlytöbblettől

viszed be a szervezetedbe.

bevitel,

bőrszépítő

116

kCal
/adag

60 5000
%
fehérje

mg
kollagén/adag

Kerti partikhoz
WELL-WELL Vegán grill húspótló
250 g, 3996 Ft/kg

WELL-WELL Vegán grill kolbászok
180 g, 4827,78 Ft/kg

Vegán, kizárólag növényi (szója) alapú húspótló
készítmény bajoros ízesítéssel.

Növényi alapú készítmény, vegán megfelelője
a hagyományos grill kolbászoknak.

20%

kedvezmény

20%

kedvezmény

FELIX Ketchupok hozzáadott
cukor nélkül vagy steviával
435 g, 2503,45 Ft/kg

A FELIX ketchup már sok éve
bizonyít különösen jó ízével
és kiemelkedő minőségével.
Ismerje meg a hozzáadott
cukor nélküli vagy Steviaval készült termékeket.

10%

kedvezmény

1087Ft

869 Ft

1274Ft

999 Ft

1215Ft

1089 Ft

Két zöldfűszeres saláta
dresszing a fejlesztőséftől

CAUVIN olajok grillezéshez
250 ml vagy 1000 ml, 3969 Ft/l-től

Olívaolajos saláta dresszing
Friss, mosott petrezselyem és bazsalikom
levelet tegyünk turmixba. Adjunk hozzá
dijoni mustárt, facsart citromlevet, kevés
sót, és olívaolajat, majd turmixoljuk simára,
és tegyük hűtőbe. Friss kevert saláták, zöld
leveles saláták tökéletes dresszingje.
Fogyasztása, frissen ajánlott!

Tanács Attila,
Fejlesztőséf

Legyél Te is a grillezés mestere
a Cauvin olajokkal! Minőség és az
ízek harmóniája vár minden palackban.
Válaszd ki kedvencedet a garantált élményért.,
Vizuális: Egyes termékek Gault & Millau
gasztrokalauz pecséttel rendelkeznek
(üvegen megtalálható termékeknél)
%
kedvezmény
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LEVANTE Bio
extra szűz olívaolaj
500 ml, 5958 Ft/l

Olajmentes saláta dresszing
teljes értékű növényi étrendhez
Fenyőmagot, kesudiót, pisztáciát
pirítsunk át, majd mozsárban
törjük meg. Jól megmosott uborkát
vágjuk apróra, tegyük turmixba, adjunk
hozzá facsart narancs és citrom levét, egy
kimagozott datolyát, sót, tépett koriandert és
kevés friss mentát. A turmixoljuk össze majd szűrjük
át. A kapott friss levet öntsük a tört magvakra és 30
percet pihentessük hűtőben. Kiváló dresszing zsenge
zöldborsóra vagy reszelt almás sárgarépa salátára!

FIT MAMUT Extrudált bio snack,
mogyoró ízű vagy sós ízű
50 g, 6300 Ft/kg

A dél-olasz cég saját fáiról szüretelt hidegen sajtolt különleges
minőségű bio extra szűz olívaolaj

3311Ft

2979 Ft
BIOPONT Kukorica snackek, Pandúr szív,
Betyár szív vagy Menyecske szív
45 g, 7511.11 Ft/kg

Gluténmentes snackek 3 magyaros ízben: Pandúr
szív - Erős paprikás ízű, Betyár szív - paprikás ízű,
Menyecske szív - mogyorós ízű

10%

1760Ft-tól

1405 Ft
-tól

YO Cukormentes szörpök málna,
bodza vagy málna-citrom
700 ml, 1528.57 Ft/l

ÍGY
KÖNNYŰ

kedvezmény

lendületb
en
maradni!

354Ft

315 Ft

20%

kedvezmény

338 Ft

ÚJ
4

1070 Ft

ÚJ

Könnyű nyári ételekhez

herbahaz.hu

ISOLA BIO Easy On Taste növényi
ital hozzáadott cukor nélkül
1000 ml, 912 Ft/l

Pektin felhasználása:

ÚJ

“Mint az igazi” Az Isola Bio Easy
On Taste-t úgy fejlesztették ki,
hogy megfeleljen a tej friss ízének,
de teljesen növényi eredetű.
Gluténmentes és hozzáadott
cukor nélkül készült. A rizs-,
szója- és kókusztej kombinációja
a tej növényi alternatívája. Az ital
hűtött állapotban is finom, de felhabosítva is alkalmas egy ízletes
cappuccino vagy latte elkészítéséhez. Az Easy On Taste friss, krémes
és ízletes.

A pektin egy rostféle, mely gyümölcsök, zöldségek
sejtfalában található, legismertebb az almapektin.
Ez a vízben oldható rost kiváló tápanyag a
vastagbélben található jótékony baktériumok
számára. Lekvárok, mártások, szószok sűrítésénél
használjuk: vízben oldva ez a természetes,
színtelen-szagtalan anyag zselés állagot vesz fel.
Hasznos hozzávaló a reformkonyhában, mely
segíti az emésztést, a fogyókúrás étkezésbe is
beilleszthető. Könnyű, és érdemes használni.

Tanács Attila,
Fejlesztőséf

10%

BENEFITT Pektin
100 g, 15990 Ft/kg

kedvezmény

912 Ft

IT’S US Kitti’s rizses-köleses száraz
tészták, fusilli, nagykocka vagy spagetti
200 g, 3095 Ft/kg

694Ft

15%

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

10%

100%-ban bio, vegán
Barista zab és szójaital.
GMO és természetesen
laktózmentes. Hozzáadott
cukrot, mesterséges
színezéket, tartósítószert
nem tartalmaz.

LOVE DIET gluténmentes
száraztészták, többféle
500 g, 998 Ft/kg
GMO adalék,
vegyszer és
allergénmentes
száraztészta.

1599 Ft
PRIMAVIKA vegán tésztaszószok
300 g, 4763.33 Ft/kg

Vegán tésztaszószok. Chilis bab, bolognai,
vadász módra és gluténmentes curry ízben.
Hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül.
Azonnal fogyasztható.

15%

kedvezmény

kedvezmény

3089Ft

2779 Ft

973Ft

ISOLA BIO Rizs főzőkrém
200 ml, 2295 Ft/l

1843Ft

ALPRO Mandulaital cukormentes
4x1000 ml 4000 ml, 694,75 Ft/l

THE BRIDGE Bio
Barista italok,
zabital vagy
szójaital
1000 ml, 825 Ft/l

825 Ft

Nagy duzzadóképességű természetes anyag gyümölcs alapú lekvárok, zselék, vagy akár zöldséges
aszpikok elkészítéséhez. Rövidebb
főzési időt, gazdaságosabb cukorfelhasználást tesz lehetővé.

619 Ft

It’s us Kitti rizses-köleses glutén és tojásmentes
száraztészta , élelmirost és fehérje forrás, nagyon jó
főzési tulajdonságokkal.

kedvezmény

Inaktív élesztő por
250 g, 7016 Ft/kg

1688Ft

1429 Ft

A vegán konyhában a sajtos ízek utánzására és pótlására használják. Kellemes, édeskés, sajtra, dióra emlékeztető
az íze. Nem instant élesztő, tehát nem
használható sütésre, kelesztésre. Fontos
B-vitamin forrás, tartalmaz B2 és B5
vitamint, ásványi anyagokat és vasat is.

10%

kedvezmény

YUKILOVE Mochi, földimogyorós, szezámos vagy zöld teás
210 g, 8152.38 Ft/kg
A mochi Japán egyik leghíresebb
édessége. Finom, kellemes íz, szezámmagokkal. Ha még nem kóstoltad, kár
kihagyni.

ÚJ

ÚJ

20%

kedvezmény

576Ft

10%

kedvezmény

563Ft

459 Ft 499 Ft

1754 Ft

1712 Ft

MENTES
jelölések

BIO

VEGETÁRIÁNUS

VEGÁN
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GLUTÉNMENTES

LAKTÓZMENTES

CSÖKKENTETT
SZÉNHIDRÁT
TARTALMÚ

HOZZÁADOTT
CUKORTÓL
MENTES

Felkészülés, vigyázz, NYÁR!
15%

kedvezmény

INTERHERB Napi 1 Tőzegáfonya
Extraktum kapszula
30 db, 62,17 Ft/db

A készítmény fogyasztását a húgyutak védelmére ajánljuk nemtől- és korosztálytól
függetlenül.

2194Ft

1865 Ft
10%

kedvezmény

AROMAX teafaolajos
köröm és lábápoló ecsetelő
10 ml, 150900 Ft/l

1681Ft

Körömápoló olaj teafa-,
orvosizsálya- és erdeifenyő
illóolajokkal.

1509 Ft

Herbaház Klub

20%

kedvezmény

Tartósan
alacsony ár!*

INZECTO Szúnyogirtó csapda**
1 db, 5310 Ft/db

Az INZECTO Szúnyogírtó csapda bevonzza és
elpusztítja a nőstény szúnyogokat és a lárváikat,
meggátolva a szaporodásukat, így a szúnyogpopuláció növekedését. Töltse fel a csapdát vízzel
és helyezze a kertbe, teraszra vagy egyárnyékos
helyre. 200 m2-ként egy csapda javasolt. Ne
hagyja víz nélkül a csapdát. A csapda 3 hónapig
hatásos. Eredeti csomagolásban, fénytől védve,
szoba hőmérsékleten, hőforrástól távol tartva
a gyártástól számítva 3 évig használható fel.
Nedvességtől óvni kell

2050Ft

1640 Ft
ÚJ

ENERGY - az energiaszint növelésére,

Innovatív megoldás a talp bőrének intenzív és
kényelmes ápolására. Összetevői behatolnak
a talp bőrébe,
felpuhítják az
elszarusodott réteget
és lehámlasztják a
bőrkeményedéseket.
Kozmetikum.

3415 Ft
**: Használat előtt mindig olvassa el a cimkét
és a használati utasítást!

REDPOWER gyógynövény
tartalmú vegán rostos italok
ALLERGY - az allergia tüneteinek csökkentésére,

PARASOFTIN Bőrhámlasztó zokni
1 pár, 1707,5 Ft/db

3871Ft

A riasztószer legalább 6 órán keresztül hatásosan tartja
távol a nemkívánatos vérszívókat (pl: szúnyog, kullancs,
bögöly). Szükség esetén alkalmazható ruházaton is,
nem hagy foltot. Ajánljuk táborozáshoz, kirándulásokra,
horgászatra, különböző sportokhoz, minden olyan
szabadidős tevékenységhez amelynél vérszívók áldozatává
válhatunk.

Még több ajánlat Herbaház
Klub tagoknak a 10-12. oldalon!

5310 Ft

10%
kedvezmény

BITEFREE Szúnyog és kullancsriasztó spray**
75 ml, 21866,67 Ft/l

HARMONY - stresszcsökkentésre, a jobb alvásért,
IMMUNO - az imunrendszer erősítésére.
A REDPOWER italok kizárólag természetes
alapanyagokból, gyógynövényekkel készültek.
Glutén- és laktózmentesek, vegán étrendbe
illeszthetőek.

1500 ml, 2202.67 Ft/l

3304 Ft

Segíthetnek az allergia tüneteinek leküzdésében,
vagy az immunrendszer erősítésében. A nyugodt
alvás eléréséhez vagy a napi stressz ellen,
és szervezet mentális és fizikai erőnlétének
karbantartásához is megoldást nyújthatnak.
Már napi 50 ml finom ital érezhetően segít.

250 ml, 2512 Ft/l

6

628 Ft

Szépség és egészség

herbahaz.hu

DR. IMMUN 25 Gyógynövényes sampon
hajhullás ellen, biotinnal és erősítő
gyümölcskivonattal
250 ml, 8944 Ft/l

Herbaház Klub

HAIRMEDICAL Hair
Multivitamin komplex
kapszula
60 db, 68,73 Ft/db

ÚJ

Hajhullás, korpásodás elleni összetevőkkel,
biotinnal, 7 gyümölcs és 25 gyógynövény
kivonatával.
Ajánlott: normál és zsíros fejbőrre, nőknek
és férfiaknak egyaránt.

20%

kedvezmény

Erősiti és táplálja a hajat,
segít a haj dúsításában, illetve
fényének megtartásában.
Meggátolja a hajhullást.

5155Ft

2236 Ft

4124 Ft

Még több ajánlat Herbaház
Klub tagoknak a 10-12. oldalon!

Herbaház Klub

20%

HAIRMEDICAL Anti Grey kapszula
60 db, 68,73 Ft/db

10%

kedvezmény

kedvezmény

Segíti a hajhagymák melanin termelését,
segítséget nyújt az eredeti hajszín visszanyerésében és hozzájárul az egészséges fejbőr
fenntartásában.

Biomed Vadgesztenye
Krém FORTE
60 g, 16583,33 Ft/kg

Visszérgyulladás okozta
kellemetlen bőrtünetek, fáradt
és feszülő lábak ápolására.
Hozzáadott nyírfakéreg kivonat,
összesen 23,9% gyógynövény
kivonat-tartalom.

5155Ft

4124 Ft

Még több ajánlat Herbaház
Klub tagoknak a 10-12. oldalon!

1108Ft

995 Ft

10%

kedvezmény

15%

Biomed Kender Krém
60 g, 15650 Ft/kg

kedvezmény

Ekcémára hajlamos, száraz,
igénybe vett bőr mindennapos
ápolására. Hidegen sajtolt
kendermagolajjal és speciális
perilla kivonattal.

HYDROPHIL Bambusz fogkefék,
többféle
1 db, 1255 Ft/db

100% bambusz nyél, BPA-mentes műanyagból
készült sörték. Extra puha, puha és közepesen
kemény változatban elérhetőek.
Vegán, 96%-ban komposztálható!

1046Ft

939 Ft

1477Ft

1255 Ft

DRY DERM hónaljvédő betét
12 db, 67,42 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.

TENMAG Wild yam kivonat
60 db, 165,27 Ft/db

25%

kedvezmény

Szabó Erika,
fitoterapeuta

1082Ft

809 Ft
*A Tartósan alacsony árak 2022 június 30-ig érvényesek.
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A Wild jam kivonata élénkítő,
vitalizáló, fiatalító hatású. A benne
lévő hatóanyagok normalizálhatják
a női nemi hormonok (ösztrogén,
progeszteron) szintjét. Enyhítheti a
klimax kellemetlen tüneteit, például
a hőhullámokat, az idegességet, a
fáradtságot és a hüvelyszárazságot.
Támogathatja a fogyókúránkat is.

9916 Ft

ÚJ

Top formában egész nyáron!
BIOMENÜ bio Maca gyökér por
125 g, 14012,78 Ft/kg

10%
kedvezmény

A Maca gyökér egy az Andok lejtőin vadon élő növény,
amelyet „Perui Ginzengnek” is neveznek. Energizáló,
erősítő, állóképesség javító, valamint a jobb érzelmi
állapotot elősegítő hatása is ismert. A tudományos
kutatások szerint a Maca kifejezetten gazdag
aminosavakban, fitonutriensekben, zsírsavakban,
vitaminokban és ásványi anyagokban. Rendkívül
gazdag tápanyagokban, valamint energizálókban,
ezért sokan úgy gondolják, hogy ez a világ egyik
legjobb természetes étrend-kiegészítője.

MAXI MAG Women étrend-kiegészítő
filmtabletta nőknek, MAXI MAG Men
étrend-kiegészítő filmtabletta férfiaknak
30 db, 67.63 Ft/db
MaxiMag- A pörgős mindennapok kimaxolására!
A magnézium és a B6-vitamin hozzájárulhat a
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
A magnézium hozzájárulhat a normál
izomműködéshez.

2302Ft

2029 Ft

BIOMENÜ
bio 7-gomba keverék kapszula
60 db, 60,58 Ft/db

10%

GARUDA AYURVEDA
Ashwagandha
vegetáriánus kapszula
60 db, 105,25 Ft/db

1752 Ft

3635 Ft

Garuda Ayurveda
Ashwagandha – támogathatja
a teljesítőképességet,
fenntarthatja az ellenálló
képességet stressz esetén is.
Hatóanyag-tartalma magas.

6315 Ft

Tartósan
alacsony ár!*

Gomba-varázs! Javíthatja az immunrendszer
működését és a közérzetet, energizálhat. Bio
ganoderma-gombapor, bio chaga-gombapor,
bio shiitake-gombapor, bio maitake-gombapor, bio közönséges süngombapor, bio vörös
rovarrontógombapor, bio ezüst rezgőgombapor összetevőket tartalmazó készítmény.

kedvezmény

7021Ft

Tartósan
alacsony ár!*

VITAKING Rhodiola
Rosea 400 mg
60 db, 57,98 Ft/db

PHARMA NORD Melatonin
60 db, 105,58 Ft/db

15%

B3 vitamint (Niacint) tartalmaz.

kedvezmény

Segítheti a szervezetet
alkalmazkodni az érzelmi
stresszhez és a fizikai
megterheléshez, valamint
segít serkenteni az idegrendszert.

4094Ft

6335 Ft

3479 Ft

Betegség után és poszt-covid tünetekre: ReStart!

A korszerű és legújabb tudományos eredmények alapján kifejlesztett formulák hatóanyagai
több irányból – a szív- és érrendszert, az idegrendszert és az immunrendszert célozvatámogatják szervezetünk regenerációját és védelmét. Egészség újraindítva!
INTERHERB ReStart
IMMUNO tabletta
30 db, 76,3 Ft/db

Az immunrendszer megfelelő
működésére kifejlesztett készítményünket az ellenállóképesség támogatására, a legyengült,
lábadozó szervezet erősítésére
ajánljuk.

2695Ft

2289 Ft

15%

kedvezmény

ÚJ

15%

kedvezmény

INTERHERB ReStart MEMO tabletta
30 db, 174,17 Ft/db

Az időskori szellemi frissesség és mentális
egészség fenntartására, a szellemi munka
és a tanulás kihívásokkal teli időszakaira
(tanulmányok, vizsgaidőszak, fokozott
munkahelyi teljesítmény) kifejlesztett komplex
készítmény, szabadalmaztatott és igazolt
hatékonyságú összetevőkkel.
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6149Ft

5225 Ft

*A Tartósan alacsony árak 2022 június 30-ig érvényesek.

Természetesen az egészségért

herbahaz.hu

BIOEXTRA Orvosi zsálya cseppek
50 ml, 41700 Ft/l

BIOEXTRA Silymarin Komplex
60 db, 106,15 Ft/db

Hozzájárulhat az egészséges emésztés
fenntartásához és visszaállításához,
csökkentheti az éjszakai izzadást és elősegíti a
szájüregi gyulladások gyógyulását.

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

10%

kedvezmény

10%

kedvezmény

7092Ft

6369 Ft

2321Ft

2085 Ft

BILACE Fekete áfonya
E-vitamin kapszula
45 db, 72,33 Ft/db

A fekete áfonya antocianinjai a
szabadgyökök káros hatásával
szemben segithetik a hajszálerek (ezzel a szem és az agy)
egészségét , a vénák rugalmasságának fennmaradását.

Tartósan
alacsony ár!*

3255 Ft

ÚJ

NATUR TANYA Fermentált laktáz enzim
60 db, 54,52 Ft/db
Laktózemésztési nehézségben szenvedők számára.

3271 Ft

Feketekömény

- egy kis mag, számtalan pozitív hatás
A feketekömény (Nigella Sativa) KözépKeleten, Nyugat-Ázsiában, és Európa
keleti részén őshonos.
A feketeköményolajat már sok évezrede
használják különböző gyógyászati, illetve
szépészeti célokra. Fontos jellemzője, amit
kutatások is igazolnak, hogy antioxidánstartalma igen magas, ezért segíthet a
szervezetben zajló gyulladásos folyamatok
enyhítésében,
valamint
csökkentheti
a vérnyomást és a koleszterint is. A
feketeköményolaj két hónapig tartó rendszeres
alkalmazása után a magas vérnyomással
küzdők állapotában mérhető javulás
állhat be. Tele van egészséges zsírsavakkal,
ezáltal jót tesz az ereknek. Mérsékelheti
az asztma tüneteit. Gyulladáscsökkentő
hatása miatt a légutak egészségére is jó
hatással van, csillapítja a köhögést és enyhíti
a felső légúti megbetegedések tüneteit,
ezért használata ajánlott az influenza és a
covid járvány ideje alatt. Nemcsak asztma,
hanem hörghurut esetén is jótékony hatást
fejt ki. Gyomorfájás, gyomorgörcsök esetén
is hasznos lehet gyomornyugtató hatása
révén. Csökkenti a puffadást és a fokozott
gázképződést,
valamint
gyomorfekély
esetén is bevethető. Összességében tehát,
a feketeköményolajnak a fogyasztása
elősegíti az emésztést, megtisztítja a
bélrendszert, görcsoldó, puffadás és
felfúvódás elleni hatás jellemzi, emellett
pedig gombaölő és gyulladáscsökkentő
hatása is ismert.

10%

kedvezmény

15%

kedvezmény

INTERHERB ReStart CARDIO tabletta
60 db, 43,82 Ft/db

A szívműködés támogatására, az erek védelmére, a
normál vérnyomás fenntartására, a fáradtságérzés
csökkentésére kifejlesztett komplex készítmény
értékes gyógynövénykivonatokkal, ásványi
anyagokkal, vitaminokkal.

3095Ft

2629 Ft
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FEKETE Magolaj
Fekete magolaj prémium étrend-kiegészítő kapszula
60db 750mg/kapszula Gyors felszívódású lágy
zselé kapszula folyékony feketeköménymagolaj
(500mg) koncentrátum. Extra E vitaminnal, hogy
magas szinten segítse az immunrendszer védekező
képességét.

8086Ft

7275 Ft
60 db, 121,25 Ft/db

Herbaház klub ajánlatok
CSAK Törzsvásárlóknak!
INTERHERB AKCIÓS CSOMAG Kollagén
Multivitamin tabletta + Grapefruitmag csepp
C-vitaminnal
1 db, 2739 Ft/db

30%
kedvezmény

20%
kedvezmény

DETO Szűretlen
bio almaecet szirup anyaecettel 5%
500 ml, 2241,6 Ft/l

Ez a bio almaecet nem szűrt és nem pasztőrözött,
ezért gazdag fehérjékben és enzimekben. Használjuk
salátákhoz vagy zöldségekhez! Az édesség és a
finomság az illatjegyei, a harmonikus
savasság jellemzi az ízét.
A jó minőségű, szűretlen almaecet
tartalmaz úgynevezett anyaecetet,
amiben kálium, fehérje, enzimek és
probiotikus törzsek találhatóak.
Kisebb kutatások eredményei
alapján az almaecet előnyös lehet
fogyókúrázók és cukorbetegek
számára. Baktériumölő és
antioxidáns hatású.

Pfuscher Kinga,
dietetikus

1401Ft
3913Ft

2739 Ft
20%

1121 Ft
INTERHERB Artofitt tabletta
60 db, 66,96 Ft/db

A porcszövetek természetes építőelemeit
(glükózamin- és kondroitin-szulfát, MSM, kollagén,
hialuronsav) tartalmazó komplex készítmény,
bambusz kivonattal és C-vitaminnal.

20%

kedvezmény

kedvezmény

5022Ft

4018 Ft

DR HERZ Lysine-HCL
1000mg tabletta
120 db, 22,36 Ft/db

A lizin fehérjeépítő aminosav, az
emberi szervezet számára alapvető
fontosságú aminosavak egyike.
A C-vitamin hozzájárulhat a
normál energiatermelő
anyagcsere folyamatokhoz.

3354Ft

2683 Ft

AIR MEDICAL Multivitamin Complex kapszula
60 db, 74,25 Ft/db

20%

kedvezmény

VEGÁN, komplex készítmény 4 értékes, magas hatóanyag tartalmú gyógynövény kivonattal (Corsyceps, rutin, borsmenta, eukaliptusz) valamint nélkülözhetetlen vitaminokkal. A készítmény
összetevői révén hozzájárulhat a tüdő normál működéséhez, a
tüdő oxigén felvevő képességéhez így hozzájárulva a szervezet
kiegyensúlyozott oxigén ellátásához.

20%

kedvezmény

DR. HERZ Baba-Mama
Vital Komplex kapszula
60 db, 44,44 Ft/db

B-vitaminokat, 11 értékes szerves
vitamint, biológiailag aktív folsavat
(kalcium-L-Metil-folát), és jól
hasznosuló szerves vasat tartalmazó
komplex készítmény a baba és a
mama egészségért.

3333Ft

2666 Ft
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5569Ft

4455 Ft

Gyűjtsd a pontokat és vásárolj olcsóbban!
EAT REAL Quinoa chips édes chilis vagy
paprikás, gluténmentes
30 g, 12320 Ft/kg

MY INSTANT PASTA tészták mártással, többféle
70 g, 6834.29 Ft/kg

20%

kedvezmény

ÍGY
KÖNNYŰ

462Ft

Mint a házi tészta - melyet bárhol fogyaszthat. A My
Instant Pasta kiváló minőségű összetevőinek köszönhetően
kiegyensúlyozott és ízletes, 100%-os olasz ízélményt és
minőségi ételt biztosít. A minőséget a prémium
búzaliszt és a hagyományos
olasz receptek garantálják.
Elkészítéséhez nem
használnak fel pálmaolajat.
A My Instant Pasta könnyedén,
csak néhány perc alatt
elkészíthető forrásban
lévő víz segítségével, vagy
mikrohullámú sütőben.

598Ft

478 Ft

spórolni!

370 Ft

20%

kedvezmény

20%

ISOLA BIO Mandula ital, cukormentes
3x250 ml, 1170,4 Ft/l

NATURMIND bulgur
500 g, 972,8 Ft/kg

A mediterrán és közel-keleti konyha
népszerű alapanyaga. Ízletes köret, saláta
vagy egytálétel készíthető belőle.

kedvezmény

40%

MANDOR Prémium
mandulaital, cukrozatlan
1000 ml, 800 Ft/l

kedvezmény

20%

kedvezmény

A mandulaital egyik legfontosabb
jellemzője a glutén, a laktóz és a
koleszterin hiánya. A mandulaital
természetes antioxidáns, amely
segít megelőzni a rákot és
késlelteti az öregedési folyamatot.
Vitaminok (A, D, E), fehérjék,
omega 6, cink, kalcium, vas,
magnézium és kálium forrás.

1000Ft

1463Ft

878 Ft

NATURGOLD bio tönköly pehely
250 g, 1 479,00 Ft/kg

Egy igazán értékes, kíméletesen feltárt gabonapehely,
amely elsőrangú reggeli. A gondos technológiának köszönhetően az egész gabonaszem összes tápanyagait:
a magbelsőt, a korpát, és a gabonacsírát is tartalmazza, minden értékes
alkotóelemével
együtt. Kedvezően
hat az egész napi
fizikai és szellemi
teljesítőképességre.

799 Ft
FORTUNA Hántolt köles
250 g, 1017,6 Ft/kg

608Ft

486 Ft

A köles rendkívül tápláló, könnyen emészthető,
gluténmentes, továbbá A és B vitamint és lecitint
taralmaz. Szalicilsav tartalma serkentő hatással
van a hajra és a körömre.

20%

Tudtad?

Pfuscher Kinga,
dietetikus
A köles egy nagyon
változatosan
felhasználható pszeudogabona, amiből készülhet
reggeli kása, köret, rakott étel, valamint salátákban
is megállja a helyét, lisztje pedig felhasználható
süteményekhez, tésztákhoz. Vegán étrendben túró
helyettesítésére is használják, finom „túró”gombóc
készülhet belőle, vagy körözött. Gluténmentes
étrendbe is beilleszthető. Magas rosttartalma
miatt kevésbé emeli meg a vércukorszintet és
segít a koleszterinszint csökkentésben is. Jelentős
a fehérje, B1-vitamin, magnézium, vas, réz és
omega-6 zsírsav tartalma.

kedvezmény

15%

kedvezmény

435Ft

370 Ft

318Ft
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254 Ft

Herbaház klub kedvezmények

CSAK

AJÁNLATOK
TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK!
Kedvezmé
nyek
és levásáro
lható
hűségpont
ok: ez a
Herbaház k
lub!

BIOPONT bio gluténmentes
sóspálcika, natúr vagy
dekor-sós
45 g, 5 333,33 Ft/kg

20%

240 Ft

FRUTTA SODA Szénsavas
gyümölcsitalok, alma,
szőlő vagy meggy
250 ml, 723.2 Ft/l

1933 Ft
Süle Alexandra,
dietetikus

60% gyümölcstartalom,
hozzáadott tartósítószer, színezék
és cukormentesen. 100%
természetes alapanyagokból.
Régi márka, új köntösben!

6625Ft

2416Ft

SÚLYKONTROLL AKCIÓS
CSOMAG Intenzív Súlykontroll
2x60 tabletta és kapszula +
Súlykontroll tea
1 db, 4638 Ft/db

20%

181 Ft

kedvezmény

kedvezmény

300Ft

226Ft

Közepes fényvédő hatású napspray.
UVA, UVB védelem és a citronella illat
ismert szúnyog- és kullancsriasztó
hatása biztosítja a zavartalan
napozást. Bőrbarát
összetételű, természetes
növényi illóolajokat
tartalmaz, ezért gyerekek
bőrére is biztonsággal
használható.

20%

A közkedvelt ropogtatnivaló
gluténmentes változata, bio
alapanyagokból.

kedvezmény

DR.KELEN SUN
Szúnyogriasztrós napspray
SPF 20
150 ml, 12617,67 Ft/l

30%

kedvezmény

4638 Ft

A teában lévő
gyógynövények anyagcsere
fokozó hatásuk révén hozzájárulhatnak diétánk sikerességéhez.
Segíthetik az emésztést, fokozhatják a méreganyagok kiválasztását és támogatják a szénhidrát
anyagcserét. A kapszulában
található rostok és illóolaj tartalmú gyógynövények elősegítik
a belek méregtelenítését, biztosítják a megfelelő bélmozgást és
komfortérzés kialakulását.

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 június 30-ig érvényesek.
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