
  ajánlatai az egész családnak 
Természetgyógyászok és dietetikusok

INTERHERB XXL C-Vitamin
1000mg +Cink +Bioflavonoidok

RETARD tabletta
90 db 35.54 Ft/db

3199 Ft

IT’S US Miklos’ Univerzális 
gluténmentes lisztkeverék
500 g 1678 Ft/kg

839Ft THE BRIDGE
Bio zabital

1000 ml 739 Ft/l

739Ft
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Segítünk takarékoskodni! 
Kedvenc mentes alapanyagaidat és 

a legnépszerűbb étrend-kiegészítőket 
egy csokorba gyűjtöttük, szuper áron!

Keresd a pink színt az áruházakban és online!
Nézd meg a teljes választékot itt:

herbahaz.hu/top-ajanlat

Óriási  
gluténmentes 

választék  
TOP ÁRON

 

839 Ft

 

899 Ft

 

599 Ft

 

729 Ft

 

499 Ft

 

899 Ft

359 Ft

IT’S US Miklos’ 
Univerzális lisztkeverék
500 g, 1678 Ft/kg 
Kiváló gluténmentes kenyerek 
és péksütemények sütéséhez, de 
gluténmentes süteményekhez 
remek alapul szolgál. Piskótát is 
készíthetünk belőle, de használhatjuk 
főzelékek és levesek sűrítésére is. 

IT’S US Maria’s  
Zsemlemorzsa
300 g, 2996,67 Ft/kg 
Gluténmentes 

IT’S US Kitti’s  
Rizses-Köles tészta, 

3 féle
200 g, 2995 Ft/kg 

Gluténmentes, tojás 
mentes 

ELSŐ PESTI MALOM  
Durumbúza liszt
1000 g, 729 Ft/kg 
Kemény búzának is hívják. Lisztje a 
közönséges búzáéval szemben nem 
csirizesedik, ezért a főzési ideje rövidebb, 
és tojás vagy egyéb adalék anyagok 
felhasználása nélkül is szép sárga színű, 
ízes, illatos és jól „harapható” tészta 
készíthető belőle 

ELSŐ PESTI MALOM  
teljes kiőrlésű rozsliszt 
1000 g, 499 Ft/kg 
A rozslisztet elsősorban 
kenyér sütéséhez használják. 
Miután a rozs sikértartalma 
jóval alacsonyabb a búzáénál, 
nem kel meg annyira a belőle 
készített kenyér, így a rozsliszttel, 
rozslisztből készült kenyér 
tömörebb és sötétebb a tisztán 
búzalisztből készülteknél. Ez 
ellensúlyozható, ha búzaliszttel 
vegyesen használjuk, vagy sikért 
adunk hozzá.  

ELSŐ PESTI MALOM Rizsliszt
1000 g, 899 Ft/kg 
Selymes textúrájú, teljesen 
gluténmentes liszt. Sütéshez 
rendszerint más lisztekkel keverik.  
A rizsliszt jól használható porhanyós, 
omlós tésztákhoz, de galuska, 
palacsinta, krémleves is készülhet 
belőle. Édestésztákhoz is kitűnő, 
szószokat is sűríthetünk vele. 

CORNITO  
gluténmentes tészta, többféle

200 g, 1795 Ft/kg 
 A Cornito száraztészta kiváló minősége a 
receptúrának, és a kiváló olasz gépeknek 

köszönhető. A tészta íze közelít a durumtészta 
ízéhez, tehát élvezetes, színe a kukorica 

alapanyagnak köszönhetően szép sárga, és az 
állagát főzés után is kiválóan megtartja.Tojást 

nem tartalmaz, így koleszterinmentes. 
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Ínycsiklandozó  
vegán alapanyagok  

TOP ÁRON

 

519 Ft

 

827 Ft

 

933 Ft

 

739 Ft

 

1654 Ft

 

1813 Ft

 

2024 Ft

THE BRIDGE  
Kókuszkrém főzéshez
200 ml, 2595 Ft/l 
A The Bridge BIO Kókuszkrémet 
„tejszínt” vegetáriánusok, 
tejfehérje-allergiások, laktóz- és 
gluténérzékenyek is nyugodtan 
fogyaszthatják, hiszen kizárólag 
növényi alapanyagokból készül. 

THE BRIDGE Rizsital 
Kálciummal
1000 ml, 827 Ft/l 
Ezt a bio gabonaitalt vegetáriánusok, 
tejfehérje-allergiások, laktóz- és 
gluténérzékenyek is nyugodtan 
fogyaszthatják, hiszen kizárólag 
növényi alapanyagokból készül. 
Hozzáadott cukrot, koleszterint nem 
tartalmaz. 

THE BRIDGE Kókuszital
1000 ml, 933 Ft/l 
A The Bridge Bio kókuszitalt vegetáriánusok, tejfehérje-
allergiások, glutén-, és laktózérzékenyek is nyugodtan 
fogyaszthatják, hiszen kizárólag növényi alapanyagokból 
készül. Hozzáadott cukrot, koleszterint nem tartalmaz.  

THE BRIDGE Bio zabital
1000 ml, 739 Ft/l

Akár táplálékérzékenység miatt, akár 
egészsége védelmében választja a tejmentes 

alternatívákat, a The Bridge BIO Natúr Zabital 
mindenki számára kiváló megoldást jelent.

Mindennapi fogyasztásra ajánljuk, italok, 
bármilyen tejalapú fogás, desszert készítéséhez 

is alkalmazhatjuk, vagy fogyaszthatjuk 
önmagában is.

SOLIO Lenmag Olaj
500 ml, 3308 Ft/l 

Magas Omega-3 zsírsav tartalmú 
olaj.A lenmagolajat elterjedten 

használják ipari, kozmetikai, 
gyógyászati célokra egyaránt. 

SOLIO Máriatövis Olaj
200 ml, 3626 Ft/l 

Általában gyógyászati célra 
használják ezt az olajat. 

Májnagyobbodás és májzsugorodás 
esetén segít a szervezetnek. 

Vegyszerek és gyógyszerek okozta 
májkárosodás esetén kiváló 

segítséget nyújt. 

SOLIO Hidegen Sajtolt 
Repceolaj
1000 ml, 2024 Ft/l 
A repceolaj egyszeresen 
telítetlen olajsavakat és 
többszörösen telítetlen 
linolsavat tartalmaz, mely 
nélkülözhetetlen szervezetünk 
számára.A repceolaj segít 
fenntartani az egyensúlyt a jó 
és a rossz koleszterin között. 

A hidegen sajtolt máriatövismag olaj szilima-
rint tartalmaz, ami a legerősebb májtisztító 
növényi hatóanyag. Elősegíti az epe és a máj 
megfelelő működését, kivezeti a méreganya-
gokat a májból és a nyirokrendszerből. Segíti 
az emésztést, csökkenti a refluxos tüneteket, 
továbbá ajánlott bélgyulladás kezelésére is. 
Csökkenti a koleszterinszintet, segít növelni a 
szervezet glutation szintjét. Felgyorsítja a seb-
gyógyulást, bevethető kiütések, pörsenések 
esetén, még pelenkakiütéseknél is. Elősegíti a 
fekélyek és felfekvések gyógyulását, hatékony 
égési sérülések esetén, köztük napégésnél is. 
Az olaj ajánlott ekcéma, bőrrepedezés, aknés 
és pikkelysömörös bőrpanaszokra.

Használható daganatos megbetegedéseknél 
külsőleg és belsőleg is.

Terhesség és szoptatás alatt, valamint 12 év 
feletti gyermekek is fogyaszthatják. Szépésze-
ti tulajdonságait öregedést gátló antioxidán-
sainak köszönheti. 

Két recept a felhasználáshoz:

3 evőkanál máriatövis olajat 5 csepp teafa-
olajjal keverjünk össze, és tegyük fel az arcra, 
nyakra és dekoltázsra vastagabb rétegben. 
Hagyjuk fenn 30-35 percig, majd mossuk le. 
Szépítik és hidratálttá teszik a bőrt, javítják 
színét és tónusát. 

Vagy: 1:1-es arányban mandula olajjal dúsítva 
egyszerre kapunk egy hidratáló, tápláló és 
ráncfeltöltő szérumot, ami még a legérzéke-
nyebb bőrt sem irritálja.

Hatásos a böjti méregtelenítő kúrák ese-
tén belsőleg, könnyű, diós ízét salátákon, 
kásákban, joghurtokban, vagy smoothiekban 
is élvezhetjük.

Dresszing készíthető máriatövis olaj, citromlé, 
szerecsendió, parajdi só, fehér 
bors, csipet kókuszvirág 
cukor felhasználásával, 
ami különösen jól illik 
rukkolasalátára, de en-
dívia, és jégsalátára is.

Seresné 
Koroknay Krisztina,  

tanácsadó  
Herbaház Győr

Máriatövis olaj
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Kiváló minőségű 
mentes élelmiszerek  

TOP ÁRON

 

989 Ft

 

1499 Ft

 

599 Ft

 

1069 Ft

 

1799 Ft

119 Ft

99 Ft

LOVE DIET  
Fehér kenyér
300 g, 3296,67 Ft/kg
Gluténmentes 

LOVE DIET Sokmagvas kenyér
350 g, 4282,86 Ft/kg
Glutén és laktózmentes 

BENEFITT Himalája Só
1000 g, 599 Ft/kg 

Tiszta, finomítatlan és 
adalékanyagoktól mentes, 
fehértől rózsaszínbe hajló 

színét az őstengeri algáknak 
tulajdonítják. Az ételek 

ízét tökéletesen kiemeli. A 
hagyományos étkezési konyhasó 

helyettesítésére ajánljuk. 

BENEFITT Chia Mag
250 g, 4276 Ft/kg 

A reformétkezés kedvelt 
alapanyaga. Növényi 

Omega 3-és -6 zsírsavakban 
gazdag. Magas a rost- és 

fehérjetartalma. 

BENEFITT Sörélesztő pehely
300 g, 5996,67 Ft/kg 
A sörélesztő kiváló forrása az 
esszenciális aminosavaknak, így 
vegetáriánusok számára is ideális. 
A B-vitaminok teljes spektrumát 
tartalmazza, ugyanakkor ásványi 
anyagok étrendi kiegészítésére is 
kiváló. 

CORNEXI Zabrudi 2 féle
30 g, 3966,67 Ft/kg
Epres és csokoládés ízben. 

CERBONA müzliszelet 2 féle
20 g, 4950 Ft/kg
Hozzáadott cukor nélkül, édesítőszerrel készül. Értékes tápanyag 
összetételű, élelmirost-forrás, ezáltal jól beilleszthető az egészséges 
táplálkozásba. 
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Népszerű  
étrend-kiegészítők  

TOP ÁRON

 

649 Ft

 

509 Ft

 

479 Ft

 

569 Ft

 

3129 Ft

 

3129 Ft

MECSEK TEA  
Gyömbér-Citrom ízű Tea filteres
20 db, 32,45 Ft/db 
Zöld tea, gyömbér, citromhéj, citrom aroma.

MECSEK TEA Citromfű filteres
25 db, 20,36 Ft/db
A citromfű teája enyhe nyugtató és görcsoldó 
hatású. Idegesség okozta gyomor- és bélpanaszokra, 
fejfájásra, szívpanaszra hatásos. Epehajtó.

MECSEK TEA Csalánlevél filteres
25 db, 19,16 Ft/db 

MECSEK TEA Zöld Tea filteres
20 db, 28,45 Ft/db 
A zöld tea a nap bármely szakában fogyasztható italként, a kihűlt 
teafilterben levő zöld tea felhasználható külsőleg borogatásként: a 
bőr pórusait finoman összehúzza és csökkenti annak zsírosságát. 

BIOCO Csipkebogyó  
Retard C-Vitamin tabletta

100 db, 31,29 Ft/kg 
A készítmény C-vitamin tartalma fokozatosan 

szabadul fel a szervezetben. A hosszan tartó 
hatás révén folyamatosan biztosíthatjuk 

szervezetünk C-vitamin szükségletét. 
A C-vitamin hozzájárul az ideg- és 

immunrendszer normál működéséhez, a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a 

fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 

BIOCO C+D Duo  
Junior Rágótabletta

100 db, 31,29 Ft/kg 
C- és D3-vitaminokat tartalmazó 

erdei gyümölcs ízű étrend-kiegészítő 
rágótabletta gyermekeknek, 

cukorral és édesítőszerekkel. 

A csalán minden része felhasznál-
ható a gyökerétől a szárán, levelén 
keresztül a virágig. Gyógyhatása 
rendkívül szerteágazó, sok beteg-
ség kezelésében lehet külsőleg és 
belsőleg kiegészítő terápiaként fo-
gyasztani. A csalánlevél az egyik 
legerősebb méregtelenítő, vértisztí-
tó ezért tisztítókúrák, méregtelenítő 
böjtök kihagyhatatlan gyógynövé-
nye. Hasmenés, bélhurut, gyomor-
fekély estén összehúzó, hámosító.

Vizelethajó, húgysavürítő, magas 
vérnyomás és vércukorszint csök-
kentő, reuma, köszvény elleni teák 
alkotója. 

Gyökeréből készült tea a prosztata 
jóindulatú megnagyobbodásának 
kezelésére javasolt, csökkenti a 
megnagyobbodott prosztata mére-
tét, növeli a ürített vizelet mennyi-
ségét, javítja a vizelet áramlását.

Tea készítése és 
adagolása: Immun-
erősítő teához 1 evőkanál-
nyi mennyiséget 2 dl vízzel lefor-
rázva 3-4 percig áztatjuk. Betegség 
esetén ez az adag megduplázható, 
melyet egész napra kortyonként el-
osztva kell elfogyasztani. Huzamo-
sabb fogyasztás esetén 4-6 heten-
ként tartsunk 2 hét szünetet.

Nyersen salátaként fogyasztva 
tavasszal kiváló vitaminforrás 
(A,B,C,K,U), levelének magas a klo-
rofill tartalma. Mértékkel fogyasz-
szuk: nyersen hasmenést okozhat, 
elégtelen veseműködés estén nem 
javasolt.

Külsőleg is alkalmazható: a reu-
más ízületeket friss csalánnal kell 
csapkodni, gyökérkivonata hajhul-
lás, korpásodás elleni samponok, 
bedörzsölők alkotója.

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Nagy csalán (Urtica dioica)
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egészségesen 
élni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

699 Ft
459 Ft

2499 Ft
1619 Ft

639 Ft

3199 Ft

NATURA Búzasikér
250 g, 2796 Ft/kg

Kenyérsütőgéppel vagy 
hagyományos módon 

készült pékáruhoz a liszt 
sikértartalmának növelésére 

és szejtán (búzahús) 
készítésére ajánljuk. 

DR. OETKER Creme VEGA
150 g, 3060 Ft/kg
A Dr. Oetker Creme VEGA egy szója 
alapú tejföl-alternatíva, amely 
laktóz- (tejcukor) és tejfehérje-mentes. 
Használható főzéshez, sütéshez 
– például sűrítéshez vagy akár 
salátaöntetként, mártogatósként is. 
Krémes állaga és hőálló tulajdonságai 
miatt valódi segítséget nyújt 
mindazoknak, akik a konyhában a 
növényi táplálkozást tartják szem előtt. 

BENEFITT Cukorhelyettesítő 
(eritrit-stevia-szukralóz)
4X erősségű
500 g, 4998 Ft/kg
Fogyókúrás, diabetikus étrendet 
követők számára fejlesztett négyszeres 
erősségű cukorhelyettesítő, 0 
kalóriatartalommal. Most még 
kellemesebb ízvilággal az édes íz 
szerelmeseinek. Bűntudat és kockázat 
nélkül édesítheti vele reggeli kávéját 
vagy akár kedvenc italát, desszertjét. 

INTERHERB  
Grapefruitmag csepp 
C-vitaminnal
20 ml, 80950 Ft/l
A grapefruitmag kivonata hozzájárul 
az immunrendszer egészséges 
működéséhez, védi a sejteket a káros 
szabadgyököktől, szerepet játszik a 
sejtek öregedésének gátlásában. A 
C-vitamin támogatja a szervezet 
ellenálló-képességet, az erőnlétet, 
valamint a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmét. 

BENEFITT Kókusztejpor
100 g, 6390 Ft/kg

100% kókusztejből készült instant 
italpor. Laktózmentes. Tökéletes állati 
eredetű tej kiváltására is, így turmixok, 

fagylaltok, sütemények, palacsinták 
készítéséhez, vagy kávé ízesítéséhez. 
Vízben tökéletesen oldódik. Kávéhoz 

porformában is adható.

INTERHERB XXL C-vitamin 
1000mg+cink+bioflavonoidok 
RETARD tabletta
90 db, 35,54 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. 

6

Herbaház tipp TOP ÁR



459 Ft
1799 Ft

1499 Ft

2499 Ft
1199 Ft

1139 Ft
1089 Ft

ALPRO Málnás kókuszgurt
120 g, 3825 Ft/kg

Az Alpro növényi alapú 
termékcsaládjának mesésen krémes 

kókuszgurtja egy kis málnával 
megbolondítva. 100%-ban növényi 

alapú, vegán, természetes módon 
laktózmentes. A finom, trópusi kókusszal 

és zamatos málnával felpörgetett Alpro 
kókuszgurt képzeletben álmaid szigetére 

repít. Irány a tengerpart! 

INTERHERB Multivitamin 
Multimineral tabletta
30 db, 59,97 Ft/db
A szervezet energiatartalékainak 
feltöltésére. 

POLCZ Adalékmentes készétel,  
Zöldborsós csirke rizzsel
350 g, 4282,86 Ft/kg
Ezt az üveget kinyitva a klasszikus magyar konyha illatát fogod 
érezni. A borsóval és rizzsel teljessé tett csirkehúsos egytálétellel 
garantáltan jóllaksz. Nem véletlen, hogy ez az étel mindenki nagy 
kedvence, mert kísértetiesen hasonlít a nagyinál megszokott ízekhez. 

INTERHERB  
ReStart IMMUNO kapszula

30 db, 83,3 Ft/db
Az immunvédelemben kulcsfontosságú 

vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket 
tartalmazó IMMUNO készítményünket értékes 

béta-gükánnal és a hatóanyagok számára 
80%-kal jobb felszívódást és hasznosulást 
biztosító, szabadalmaztatott BIOPERINE® 

kivonattal tettük professzionálisan hatékonnyá. 
A célzottan válogatott összetevők hozzájárulnak 

az immunrendszer stabil, kiegyensúlyozott 
működéséhez, védik a sejteket az öregedéstől és 
az oxidatív stressztől, hozzájárulnak a fáradtság 

és a kifáradás csökkentéséhez, fokozzák a 
vitalitást. A hatóanyagoknak szerepük van a 

jó közérzet, a lelki egészség és az idegrendszer 
kiegyensúlyozottságának fenntartásában is, így a 

szervezet immunitását a lehető  
legtöbb irányból támogatják. 

BIOCO Szerves KRÓM
60 db, 19,98 Ft/db

A BioCo szerves KRÓM kizárólag 
szerves kötésű, jól hasznosuló 

króm(III)-pikolinát formában 
tartalmazza a normál vércukorszint 

fenntartásához szükséges krómot, 
magas, 250 µg-os hatóanyag-

mennyiségben.
A króm hozzájárul a normál 

vércukorszint fenntartásához, részt 
vesz a makrotápanyagok normál 

anyagcseréjében. 

DR.HERZ Fekete Nadálytő krém
125 ml, 9112 Ft/kg
Gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, 
fertőtlenítő és regeneráló hatású 
komponensei révén a mozgásfunkciók 
javítására, különböző zárt baleseti 
sérülések, visszér- és bőrgyulladások 
kezelésére alkalmazható készítmény. 

DR. HERZ Vadgesztenye gél
125 ml, 8712 Ft/kg
Visszérgyulladás következtében 
kialakuló kellemetlen bőrtünetek, 
valamint fáradt és feszülő lábak 
ápolására ajánlott. 
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kulacsok

termoszok üvegpalackok

műanyag kulacsok

20% 
kedvezménnyel

ÚJ

ÚJ

1799Ft 

1529 Ft

15% 
kedvezmény

2317Ft 

2079 Ft

10% 
kedvezmény

4217Ft 

3305 Ft

22% 
kedvezmény

869 Ft

2105 Ft

425Ft 

379 Ft

10% 
kedvezmény

3507Ft 

2445 Ft

30% 
kedvezmény

INTERHERB  
Grapefruitmag csepp Kids 
c-vitaminnal gyerekeknek
20 ml, 76450 Ft/l 
A fiatal, fejlődésben lévő szervezet 
immunrendszere a közösségbe 
szoktatás időszakától számtalan 
megpróbáltatásnak van kitéve. 
A C-vitaminra standardizált, 
flavonoidokban gazdag Grapefruitmag 
csepp KIDS egy jóízű, alkoholmentes 
készítmény, amely minden korosztály 
számára ideális. 

NETAMIN Multivitamin+vas junior 
rágótabletta echinaceával
30 db, 69,3 Ft/db 
Multivitamin gyermekek részére (rágótabletta 
formában) vassal és echinaceaval, az 
immunrendszer védelmére 

MARSLAKÓCSKÁK Gumivitamin, 3 féle: 
sima, bodzával, echinaceával
60 db, 55,08 Ft/db 
Multivitamin készítmény az 
egészséges fejlődésért, amely 
finom gumitabletta formában 
tartalmazza a vitaminokat és 
a cinket. 

THE BRIDGE Bio rizs desszertek,  csokoládés vagy vaníliás
2X130 g, 3342,31 Ft/kg 
Tej- és gluténmentes kényeztetést nyújt a 100% bio  rizs desszert, mely nádcukor hozzáadásával 
készül. Kiváló választás laktóz- és glutén-érzékenyeknek, valamint tejfehérje-allergiásoknak és 
vegetáriánusoknak is. Csokoládés és vaníliás ízekben. 

JUTAVIT gyerek Multivitamin 
gumivitamin cukormentes 
eperízű
50 db, 42,1 Ft/db 
Vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
gumivitamin. Nem tartalmaz 
mesterséges színezéket és aromát! 

THE BRIDGE Bio rizsitalok,
natúr, kakaós, mandula  
vagy kókuszos
250 ml, 1 516 Ft/l 
Akár táplálékérzékenység miatt, akár egészsége 
védelmében választja a tejmentes alternatívákat, a The 
Bridge BIO Rizsitalok mindenki számára kiváló megoldást 
jelentenek. Ezt a bio gabonaitalt vegetáriánusok, 
tejfehérje-allergiások, laktóz- és gluténérzékenyek is 
nyugodtan fogyaszthatják, hiszen kizárólag növényi 
alapanyagokból készül. Natúr, kakaós, kókuszos és 
mandulás ízekben. 

LENAVIT Mesemaci  
gumivitamin 9 összetevővel

60 db, 40,75 Ft/db
Az édes ízű és puha állagú, 
gyümölcsös, maci formájú 

gumivitamin kilenc vitamint 
tartalmaz, így egész napra 

létfontosságú anyagokkal látja el a 
szervezetet. Narancs-málna-áfonya

ízekben.
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Buday Péter
mesterszakács

A legjobb ételek a legjobb 
alapanyagokból készülnek.
Ezért gluténmentes 
receptjeimhez kizárólag
Benefitt lisztkeverékeket

használok.

KOLLAGÉN
HYALURONSAV

intense

a ragyogóan sugárzó,  
feszes bőrért

1000 mg
kollagénnel

10% 
kedvezmény

15% 
kedvezmény



lendületben 
maradni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

ÚJ

ÚJ

Tartósan 
alacsony ár!

8384Ft 

6699 Ft

20% 
kedvezmény

7440Ft 

6696 Ft

10% 
kedvezmény

 

3291 Ft
 

2178 Ft

 

1656 Ft*
5271Ft 

4739 Ft

10% 
kedvezmény

5974Ft 

5365 Ft

10% 
kedvezmény

ALLERGY FORTE Csalán levél + Japán akác + C-vitamin  
+ Ananász szár összetételű kapszula
60 db, 111,65 Ft/db 
A készítmény természetes növényi 
antihisztaminokat tartalmaz. Segítheti 
az allergiás tünetek enyhítését! 
Speciális összetétele erősíti az 
immunrendszert, csökkenti a 
gyulladásos tüneteket és egyben 
magas antioxidánsokat juttat be a 
szervezetbe. 

HUMINIQUM  
Étrend kiegészítő kapszula
120 db, 55,8 Ft/db 
Ásványi anyagokat, mikro- és 
nyomelemeket, C-vitamint, humin- és 
fulvosavat, máriatövismag kivonatot 
tartalmaz. Általános ROBORÁLÁSRA, 
FÁRADTSÁG esetén napi 1x2, fizikai vagy 
szellemi MEGTERHELÉS, KIMERÜLTSÉG 
esetén napi 2x2db javasolt. 

BIOCO Lizin C + Cink 
komplex
100 db, 32,91 Ft/db 
A lizin egy nélkülözhetetlen 
aminosav, amely a C-vitaminnal 
és a cinkkel kombinálva elősegíti 
az immunrendszer megfelelő 
működését, hozzájárul a herpesz 
előfordulásának csökkentéséhez, 
elősegíti a kollagén képződését 
a bőrben, erősíti az ínakat és az 
ízületi szalagokat. 

VITAKING Fokhagyma new
90 db, 36,30 Ft/db 

A fokhagymaolaj, több mint 200-féle 
biológiailag aktív anyagot – vitamint, 

ásványi anyagot, aminosavat és 
enzimet tartalmaz, amik nagyon jó 

hatással vannak az egészségre. 

ALLIX Forte Kapszula
60 db, 27,6 Ft /db 
Az ALLIX-Forte alkalmazása 
javasolt pollenes és allergiák 
esetében a légutak egészségének 
megőrzésére.  

GARUDA AYURVEDA  
Goodcare Stress Guard 
kapszula
60 db, 78,98 Ft/db 
A Stress Guard kapszula a 
stresszállapot csökkentésére 
javasolt gyógynövény-
összeállítás. Feltölt energiával, 
segít a mentális egyensúly 
megőrzésében. 

BIOHEAL Koenzim Q10 60 mg 
Szelénnel, E-vitaminnal és  
B1-vitaminnal tabletta
70 db, 76,65 Ft/db 
A Koenzim Q10 mennyisége a szervezetben 
az életkor előrehaladtával csökken. Ezt 
mérsékelheti termékünk, ami szerves 
szelénnel, B1- és E-vitaminnal alkot komplex 
készítményt a szív megfelelő működéséért. 

*A Tartósan alacsony árak 2022 július 1-től október 2-ig érvényesek. 1010
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MENTES 
jelölések GLUTÉNMENTES HOZZÁADOTT  

CUKORTÓL 
MENTES

VEGETÁRIÁNUS LAKTÓZMENTES CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT

TARTALMÚ

BIO VEGÁN

Tartósan 
alacsony ár!

5776Ft 

5198 Ft 

3832 Ft*

1607Ft 

1445 Ft

10% 
kedvezmény

5621Ft 

5058 Ft

10% 
kedvezmény

5486Ft 

4663 Ft

15% 
kedvezmény

5217Ft 

4434 Ft

15% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

1046Ft 

941 Ft

FLORADIX Immunerő gyógynövényes 
szirup, vegán
250 ml, 20792 Ft/l 
Salus ÚJDONSÁG C-, D3-, B6- és B12-vitamin, 
szelén, cink és echinacea tartalommal. 
Hozzájárulhat az IMMUNRENDSZER normál 
működéséhez, a FÁRADTSÁG csökkentéséhez, 
a vörösvérsejt-képződéshez. Vegán termék. 
Alkohol-, tartósítószer-, laktóz-, glutén- és 
élesztőmentes 

BIOMENÜ Chlorella 
algatabletta
125 g,  30658,31 Ft/kg 
A préselt chlorella tabletták édesvízi algát 
tartalmaznak, amely számos biológiai 
kötésű vitamin, ásványi anyag, aminosav, 
rostanyag és klorofill természetes forrása. 
A chlorella elsősorban a gyomor, a 
lép, a vastagbél, a máj, az epehólyag, a 
szívburok egészséges működését segíti, 
valamint a szervezet energetikai pályáit 
harmonizálja. 

DR.ALIMENT Pajzs komplex tabletta
40 db, 36,12 Ft/db 

MAGYAR fejlesztésű szerves szelént - LactoMicroSel – 
JÓDOT, CINKET és E-vitamint tartalmaz. KISMÉRETŰ 

tabletta, könnyen lenyelhető! NINCS kellemetlen 
szaga - szemben más szerves szelén készítményekkel! 

VITA CRYSTAL  
Deep relax and dream kapszula

60 db, 84,30 Ft/db 
Fáradtság, fásultság, enerváltság? 

Sokak számára ismerős panaszok! A 
termék olyan hatóanyagok komplexét 

tartalmazza, melyek ígéretes 
eredményeket mutattak a STRESSZ, 

a SZORONGÁS és az ÁLMATLANSÁG 
kezelésében, enyhítésében. 

NOTTEVIT Focus Sleep kapszula 
30db, 155,43 Ft/db 
Növényi kivonatokat és B-vitaminokat tartalmazó 
kettős hatású étrend-kiegészítő kapszula a 
nyugodt, pihentető alvásért, illetve a megfelelő 
agyi vérkeringés és memória fenntartásáért. 

Eredeti Aloe Vera ital – 
Áfonyás

1000 ml, 4434 Ft/l 
Kellemes ízű áfonyás Aloe 

Vera Ital az Aloe Barbandensis 
Miller növény leveleiből szigorú 

előírások alapján kinyert 
gélből. A növény értékes 

összetevői hozzájárulnak a 
szervezet immunitásának 

maximalizálásához. 

Gyógyfű IBS szindróma  
terápiás szálas teakeverék
50 g, 18 817,20 Ft/kg

IBS+ 
Gyógynövénykeverék hasmenést gátló, 
baktériumellenes apróbojtorjánfűvel, a 
terápia kiegészítésére.

IBS- 
Hasi görcsoldó, nyugtató, fertőtlenítő 
hatású enyhe hashajtó édesgyökérrel és 
nyálkás útifűmaggal. 

1111

10% 
kedvezmény



ÚJ

345Ft 

299 Ft

13% 
kedvezmény

911Ft 

729 Ft

20% 
kedvezmény

10832Ft 

9745 Ft

10% 
kedvezmény

569Ft 

509 Ft

10% 
kedvezmény

870Ft 

779 Ft

10% 
kedvezmény

 

1133 Ft

663Ft 

595 Ft

10% 
kedvezmény

BIOPONT Szív snackek, többféle
45 g, 6644,44 Ft/kg 
Gluténmentes harapnivaló, amely remekül 
beilleszthető a vegetáriánus étrendbe is! 

WELL WELL Vegán  
borsófehérjés szeletek, 2 féle
100 g, 7290 Ft/kg  
Borsófehérje alapú vegán növényi szeletek védőgázas 
csomagolásban. Ideális húsmentes alternatívája a 
hagyományos felvágottaknak. Vegán, kizárólag növényi 
alapú készítmény. A termék GMO mentes termelésből 
származó szójából készült.  Ideális húsmentes alternatívája a 
hagyományos felvágottaknak. 

SLIM FLASH  
Instant borsókrém leves, 

fogyókúrás
550 g, 17718,18 Ft/kg 

Vegán fogyókúrás, étkezést 
helyettesítő. Segítségével 

elkerülhető a vércukor ingadozás, 
a sóvárgás és a falásrohamok, 

emellett javul az anyagcsere. 

VEGA MEAL VEGAMOZZA NATÚR SZELETELT
100 g, 5090 Ft/kg 
Vegán étrendben sajt helyettesítésére szolgáló növényi 
zsírral készült, szeletelt termék.  Vegán alternatívája a 
hagyományos mozzarellának. 

VEGA MEAL VEGAPÁSTÉTOM
200 g, 3895 Ft/kg 
Növényi zsírral készült kenhető élelmiszerkészítmény. 
Vegán alternatívája a hagyományos pástétomnak. 

Szárított 
Laskagomba por

50 g, 22660 Ft/kg 
Levesek, rántotta,főzelékek 

ízesítésére 

VEGANCHEF Kenhető Növényi Krém, többféle ízben
150 g, 3966.67 Ft/kg 
Lágy, könnyen kenhető, de NEM krémsajt! Vegán, laktózmentes, 
gluténmentes, pálmaolajmentes. 
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Tartósan 
alacsony ár!

28% 
kedvezmény

23% 
kedvezmény

22% 
kedvezmény

3864Ft 

3475 Ft

10% 
kedvezmény

999 Ft
 

1281Ft
1295Ft1109Ft 

799 Ft

 

2882 Ft*716Ft 

569 Ft

20% 
kedvezmény

768Ft 

689 Ft

3745Ft 

3369 Ft

10% 
kedvezmény

CALEIDO Arabica 
ganoderma kávé
100 g, 34750 Ft/kg 
Ganoderma gomba 
kivonatot tartalmazó 
természetes, 100% arabica 
instant kávé. 

Üdítő italok az egészségért

Egészségedre!

ALPRO  
Növényi italok
1000 ml, 799 Ft/l
Mandulaital cukormentes 
pörköletlen,  
Rizsital original

ALPRO  
Növényi italok
1000 ml, 999 Ft/l

Mandulaital étcsokoládés, 
Zabital gluténmentes Barista

BIOMENÜ  
Matcha tea por

60 g, 48035,98 Ft/kg 
Egészség, tradíció, 

harmónia: a legzöldebb 
tea! Egyedülálló, enyhén 
kesernyés ízű klasszikus, 

amely a közel egy 
évezredes japán matcha 

tea szertartások zamatait 
és harmóniáját idézi 

otthonunkba 

GLUTÉNMENTES IT’S US 
MARIA’S FALAFEL MIX és 
FŰSZERES FALAFEL MIX

175 g, 3251,43 Ft/kg 
Könnyen és gyorsan, sütőben 

is elkészíthető ropogós falafel 
golyók hagyományos és 

enyhén csípős fűszerezéssel. 
Vegánok nagy kedvence, akár 

tortillába , vagy szószos öntettel, 
mártogatóssal tálalva.

D-STAR Tészta, 
többféle
200 g, 3445 Ft/kg 
D-Star tésztavilág, 50%-kal 
csökkentett szénhidrát 
tartalmú tojás mentes 
durum őrleményből készült 
száraztészta 

DR.STEINBERGER  
Gránátalmalé
750 ml, 4492 Ft/l 
A Bio-Gránátalmalevet a 
gyümölcsből nyersen préselik 
100%-os direktlé. Tápértékét már 
az ősi kultúrák is felismerték és 
széles körben alkalmazták. Napi 
100 ml fogyasztását javasoljuk, 
tisztán, vagy tetszés szerint hígítva. 

*A Tartósan alacsony árak 2022 július 1-től október 2-ig érvényesek. 13



Tartósan 
alacsony ár!

20% Az akciót 
meghosszabbítottuk

4803Ft 

4319 Ft

10% 
kedvezmény

1762Ft 

1585 Ft

7122Ft 

5697 Ft

10% 
kedvezmény

1108Ft 

995 Ft

10% 
kedvezmény

2819 Ft*

8086Ft 

7265 Ft

10% 
kedvezmény

Mire jó a fekete nadálytő?
A fekete nadálytő gyógyászati 
hatékonysága több ezeréves múltra 
tekint vissza. Nem csak a népi 
tapasztalat erősíti hatékonyságát, 
hanem klinikai vizsgálatok is 
igazolják gyógyító, jótékony erejét. 
Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító, 
elősegíti a sérült és gyulladt szövetek 
regenerációját, csonttörések esetén gyorsítja 
az összeforradást, csökkenti a csontfájdalmat. 
Sebgyógyító hatású, zúzódások, reumás fájdalmak, 
duzzanatok, izom-, szalagzúzódások, ficam, 
rándulások, hátfájás, köszvény, vérömlenyek, 
sportsérülések és balesetek kezelésére javasolt. 
Belsőleg nem alkalmazható!

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Seresné 
Koroknay Krisztina,  

tanácsadó  
Herbaház Győr

Teafaolaj a háztartásban
A növény levélzetéből és az ágakból 
kinyert olaj illata erősen gyógysze-
res, tiszta, zöld, friss, élénkítő, léle-
kerősítő hatású. Levegő és felület 
fertőtlenítésre is használják.

Nézzük meg néhány példát, hogy 
mire használhatjuk a háztartásban:

1. Arcmaszk készítése: 1 tojásfehérjét,1 
teáskanál mézet, 4-5 csepp teafaolajat 
egy tálban összekeverünk, majd kenjük 
fel az arcunkra. Hagyjuk rajta 10-15 
percig, ezután mossuk le. Érdemes 
hetente pár alakalommal elkészíteni ezt 
a ránctalanító kencét, a fiatalodni vágyó 
hámréteg biztosan hálás lesz érte.

2. Hajápolás: egy adagnyi samponhoz kb. 
3 csepp illóolajat tegyünk, és mossuk 
meg ezzel a keverékkel a hajunkat, hogy 
elősegítsük a haj növekedését, meg-
akadályozzuk a korpásodást, gombá-
sodást, de ügyeljünk arra, hogy hagyjuk 
egy kicsit a fejbőrünkön hatni és csak 

THERMAL Wellness creme, 
CDB és Kendermagolajjal

125 ml, 34552 Ft/l 
Hatóanyagai révén enyhíti 

az izomfájdalmakat.Ajánlott 
sportolás előtt és után az izomzat 

felfrissítésére. A kerékpározás, 
túrázás kiváló segédeszköze. 

HERBIOVIT Lóbalzsam, 
gyógynövényes
250 ml, 6340 Ft/l 
Különleges összetételű, 
gyógynövényes, hűsítő lóbalzsam. 
Ajánlott izommerevség enyhítésére 
bőrápolási céllal. Extra glükózamint 
tartalmaz. Vegán formula. 

NATRURCOMFORT  
Magyar családi balzsam
250 ml, 22787,66 Ft/l 
ÍZÜLETÁPOLÁS magas dózisú, 
gyógynövényes hatóanyag-tartalommal, 
a fájdalommentes, könnyed mozgásért! 

BIOMED Fekete nadálytő krém FORTE
60 g, 16583,33 Ft/kg 

Sérülések, esések során szerzett véraláfutások, vérömlenyek 
felszívódásának elősegítésére ajánljuk bőrápolási céllal. 

Hozzáadott orvosi somkóró kivonattal. 

CALEIDO MSM por
250 g, 11276 Ft/kg 
Az MSM hozzájárulhat a 
porcok és ízületek egészséges 
szerkezetének megtartásához.  
Az ízületi fájdalmak és a 
gyulladás csökkentésének, 
valamint az immunitás 
erősítésének természetes módja. 

COLLANGO Collagen pour 
homme, kékmálna
348 g, 20876,44 Ft/kg 
Sportolóknak, krónikus ízületi 
bántalmakkal kűzdőknek: magas 
hatóanyag tartalom. 30 db / tasak 

*A Tartósan alacsony árak 2022 július 1-től október 2-ig érvényesek. 14
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1267 Ft-tól 

1075Ft 
-tól

1369 Ft-tól 

1159Ft 
-tól

15% 
kedvezmény

1187Ft 

1065 Ft

10% 
kedvezmény

 

3519 Ft

15% 
kedvezmény

3313Ft 

2649 Ft

20% 
kedvezmény

1481Ft 

1329 Ft

10% 
kedvezmény

utána mossuk le a samponos-illóolajos 
keveréket.

3. Kilincs, asztal, WC takarítására, fertőtle-
nítése: 20 csepp teafaolajat tegyünk 3/4 
bögre vízhez és 1/2 bögre ecethez. A 
keveréket szórófejes palackba töltjük és 
úgy használjuk.

4. Felmosásra: Kutyás, macskás csalá-
doknak tökéletes választás pár csepp a 
vízbe, hiszen a kisállatoknak sem lehet 
semmi baja tőle, 

5. Mosáshoz: a ruháink tisztán tartásához 
is nagyszerű választás lehet a teafaolaj 
használa, minden mosáshoz 3-4 csep-
pet lehet tenni. Főkként kisgyermekes 
családoknak ajánlott baba-gyermek 
ruhák fertőtlenítésére.

6. Küzdelem a penész ellen ld kilincs

7. Fogkefe tisztítására A fogkefe igaz bak-
térium tenyészet. Kivéve, ha egy csepp 
olajat teszel a vízbe, ebbe beleteszed a 
fogkefét pár percre.

750 ml 
1587 Ft/l

750 ml 
1587 Ft/l

750 ml 
1065 Ft/l

SPLAT fogápolási termékek** 
A Splat szájhigiéniai termékek speciális 
bioaktív anyagokat tartalmaznak, 
amelyek biztosítják a nagyfokú 
hatékonyságot és a szájüreg 
maximális higiéniáját. 

SALVEQUICK Sebtapasz
26 db, 40,96 Ft/db 
Családi mix csomag-vegyes ragtapaszok 
különböző célokra: elasztikus és 
flexibili, amely megfelelő ízületi 
területekre, víz-, és szennyeződésálló, 
bőrbarát. 

SQUITOS Illatosított matrica 
szúnyogok ellen
24 db, 146,63 Ft/db 
A termék 100%-ban természetes alap-
anyagokból készült. Nem hagy nyomot 
a ruhán. A termék nem érintkezik a 
bőrrel, így kiküszöböli a bőrallergia koc-
kázatát. Ruhára vagy más közeli tárgyra 
kell felhelyezni, például babakocsira, 
kiságyra, ruhára, pizsamára. 3 év alatt 
a gyermek ruhájának hátára vagy 
elérhetetelen közelségbe. A felragasztás 
után az olajok felszívódnak. A matricák 
72 órán át használhatóak.  

ZIAJA Tusfürdő, többféle
500 ml, 2318 Ft/l -től 
Vásárolj szeptemberben legalább 1 db Ziaja 500ml tusfürdőt 
és nyerd meg a napi és heti értékes ajándékok egyikét vagy 
vidd el a fődíjat! Játssz és nyerj! Részletek  
www.tusfurdojatek.hu-n 

ENVIRA Univerzális rovarirtó 
permet, pumpás
500 ml, 5298 Ft/l 
JÖN A POLOSKA 
INVÁZIÓ!  
Hatékonyan 
védekezhet az ÁZSIAI 
MÁRVÁNYPOLOSKA 
ellen! BIOCID termék, 
rovarok (HANGYA, 
CSÓTÁNY, SZÚNYOG) 
irtására használható fel. 
Biocidok alkalmazásakor 
ügyeljen a biztonságra! 
Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 

MEDINATURAL  
Ausztrál illóolaj teafa
5 ml, 265800 Ft/l 
A MediNatural teafaolaj fer-
tőtlenítő oldatok összetevője-
ként szájpenészre, fogíny-
gyulladásra, zsíros, túlterhelt, 
pattanásos arcbőrre, kézen és 
lábon előforduló körömgom-
ba elleni krémekbe, korpás, 
problémás fejbőr-
re ajánljuk. 

** A kedvezmény a SPLAT White Plus, Herbs és Sensitiv white fogkrémek, 
Total Care szájvíz, Ultra sensitív és Ultra White fogkefe valamint Dental 
Floss fogselyem termékekre vonatkozik.
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Minden fürdőszobaszekrénybe



ÚJ

ÚJ ÚJ

2162Ft 

1939 Ft

10% 
kedvezmény

4177Ft 

3755 Ft

10% 
kedvezmény

 

5869 Ft

2050Ft 

1639 Ft

20% 
kedvezmény

 

1273 Ft
 

1367 Ft

Csipkebogyó olaj
Bár a csipkebogyóban igen sok A-, B1-, B2-, P- és 
K-vitamin található, legfontosabb hatóanyaga 
mégis a természetes C-vitamin, mely részt vesz 
az oxidációs folyamatok szabályozásában, 
erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet, 
fokozza a szervezet ellenállóképességét.

A magas C-vitamin tartalma révén támogatja a bőr 
kollagéntermelését.

Erőteljes antioxidáns, így segíti a hegek gyógyulását, megelőzi a terhességi 
csíkok kialakulását és segít a bőrnek megküzdeni az UV sugarak által okozott 
károsodással. 

Retinolsav tartalmának köszönhetően segít megelőzni a ráncok kialakulását.  
A gyulladásban lévő rosaceás vagy ekcémás bőr állapotán is jelentősen javíthat. 

Gyorsan felszívódó olaj, így könnyebben bejut a bőr mélyebb rétegeibe, és segíti 
a sejtek megújulását.

MEDINATURAL  
Bőrápoló olaj, csipkebogyó
20 ml, 96950 Ft/l 
Kiemelten ajánljuk a szem körüli apró ráncok, 
szarkalábak és a finom mimikai vonalak 
halványítására, valamint az érzékeny, 
kipirosodásra, rosaceára hajlamos bőr ápolására. 

HERBATINT Természetes tartós 
hajfesték több színben 150ML
150 ml, 25033,33 Ft/l 
Herbatint tartós vegán hajfesték. Táplálja, 
ápolja és védi a hajat. Nem tartalmaz 
ammóniát, parabent, rezorcint, hennát. 
Többféle árnyalatban. 

MRM Biotin kapszula
60 db, 97,82 Ft/db 
A biotin vízben oldódó vitamin, 
H-vitaminnak is nevezik. Biotint 
maga a szervezet is létre tud hozni, 
a béflórában termelődik. Főleg 
anyagcsere folyamatokban vesz részt, 
különböző enzimek alkotóelemeként. 
A biotin hozzájárul a haj, a bőr és a 
körmök egészségéhez. 

HELIA-D Classic 
Hidratáló krémek
50 ml, 32780 Ft/l 
Helia-D Classic Hidratáló 
Krémek gondosan válogatott 
növényi összetevőkkel 
és VEGÁN receptúrával a 
hidratáltabb és bársonyosabb 
bőrért! 

PETRA Natural krémek, 
Kollagénes vagy  E-vitaminos
300 ml, 4243,33 Ft/l 
Bőrrokon anyagokat tartalmazó, 
gyorsan felszívódó regeneráló krém. 
Lassíthatja a bőr természetes öregedési 
folyamatát. A krém mindennapos 
használatával a bőr rugalmasabbá, 
frissebbé 

PETRA Natural Aloe Vera krém
300 ml, 4556,67 Ft/l 
Bőrrokon anyagokat tartalmazó, 
gyorsan felszívódó krém, Aloe Vera 
tartalma révén hatékonyan hidratálja, 
táplálja, puhítja és nyugtatja a bőrt. 
Elősegítheti az égési és hámsérülések 
gyógyulását. A krém mindennapos 
használata a bőrt puhává és rugalmassá 
teszi. Vízhiányos, naptól leégett, vagy 
gyulladt bőr ápolására is ajánljuk. 
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Seresné 
Koroknay Krisztina,  

tanácsadó  
Herbaház Győr

Szépség, természetesen



ÚJ

3666Ft 

3105 Ft

10% 
kedvezmény

3600Ft 

3239 Ft

10% 
kedvezmény

1977Ft 

1579 Ft

20% 
kedvezmény

5395Ft 

4839 Ft

10% 
kedvezmény

4879Ft 

4391 Ft

10% 
kedvezmény

 

4045 Ft

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Klimax  
(a változás kora)

A változókor időszakában, 45-50 éves korban a petefészek 
hormontermelése egyre csökken, lelassul majd megszűnik. 

Ilyenkor a hormonrendszer és ennek következtében 
az egész szervezet átalakul. A változókor tünetei 
már évekkel a menstruáció elmaradása előtt 
jelentkezhetnek, amely abban mutatkozik meg, hogy 
a vérzés bővebb és hosszabb ideig tart. Persze az is 
előfordulhat, hogy a klimaxos tünetek a menstruáció 

elmaradása után jelentkeznek. 

Sok nőnél észrevétlenül zajlik ez a periódus, de vannak 
olyanok, akiknél nem.

Gyakori panaszok lehetnek: 

 » hőhullám 

 » heves szívdobogás

 » szédülés

 » fejfájás

 » pszichés tünetek: ingerlékenység, álmatlanság, depressziós 
tünetek, nyugtalanság, feszültség, félelem, lelassult 
gondolkodás

A természetgyógyászat az élet velejárójának, normális 
jelenségnek tekinti ezt az időszakot. A kedvezőtlen tünetek 
elviselésére, enyhítésére sok-sok jól bevált gyógynövényt, 
abból készült kivonatokat és más készítményeket javasol.

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

Erőteljes vérzéscsillapító, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, 
véralvadást fokozó, összehúzó, hashajtó és hasfogó egyszerre, 
kúraszerű fogyasztása kiváló a fehérfolyás megszüntetésére is.

Erős menstruációs vérzés esetén a cickafark hatékonyságát 
erősíti, napi két csésze tea fogyasztása javasolt.

mellékhatás: erőteljes méhösszehúzódást, vetélést, koraszülést 
okozhat

tea készítése:1evőkanál mennyiséget 2dl forrásban lévő vízzel 
leönteni, 15-20 percig állni hagyni, szűrni, naponta 2-4 szer 
fogyasztani.

Palástű (Alchemilla vulgaris)

Összehúzó hatása erős vagy elhúzódó menstruációs vérzés, 
szülés utáni vérzéscsillapításra, alhasi panaszok, klimaxos 
rosszullétek esetén alkalmazható tea vagy más készítmény 
formájában. Napi 3-szor egy csésze tea javasolt.

Cickafark (Achillea collinea)

Serdűlőkortól a menstruáció elmaradásáig fogyasztható 
a nők számára. A benne lévő fitoösztrogén tartalmának 
köszönhetően minden életkorban harmonizálja a 
hormonműködést, csökkenti a bőséges, rendszertelen vérzést, 
a hőhullámokra is kedvezően hat, görcsoldó, gyulladásgátló 
hatása kiváló petefészek, méh, méhnyak gyulladásra.

Jótékony hatása van hormonális eredetű menstruációs 
zavarok, meddőség, fehérfolyás esetén.

Mellékhatás: érzékeny embereknél allergiás eredetű 
bőrpanaszokat okozhat.

Tea készítése: 1 evőkanál mennyiséget 2dl forrásban lévő vízzel 
leforrázunk,15-20 percig állni hagyjuk majd naponta 2 -3-szor 
fogyasztjuk étkezés előtt félórával.

INTERHERB Menosens kapszula
60 db, 51,75 Ft/db 
A változókor kellemetlen tüneteit a női 
hormonok szintjének fokozatos csökkenése 
okozza. A Menosens kapszulát a verejtékezéssel, 
hőhullámmal, érzelmi labilitással járó 
menopauza időszakára fejlesztettük ki. 

BÁLINT CSEPPEK Vénusz
50 ml, 64780 Ft/l 
A női egészség 3 kiemelkedő gyógynövénye 
egy termékben. Palástfű, pásztortáska 
és cickafarkfű lányaink, édesanyánk, 
nagymamánk és a saját egészségünkért. 

SÁBA Illatmentes  
női intim mosakodó
400 ml, 3947,5 Ft/l 
Gyengéden tisztító, pH 4-es 
vegyhatású intim mosakodó, 
az intim területek ápolásáért, 
védelméért. Színezék és 
parfüm hozzáadása nélkül 
készült. 

COLLANGO Collagen  
liquid termékek 2 ízben
500 ml, 9678 Ft/l 
Folyékony kollagén magas hatóanyag 
tartalommal (10.000mg kollagén/
adag), hialurionsavval és vitaminokkal. 

EXILIS Fogyasztó kapszula
60 db, 73,18 Ft/db 
Felejtsd el a drasztikus megoldásokat! A testet-
lelket kimerítő állandó fogyókúra, koplalás 
helyett válassz egyszerű, 
gyors, mégis egészséges 
utat, akár heti 1-2kg, egy 
kúra alatt akár több 
10kg leadásához! Az 
Exilis már több ezer 
embernek segített 
elérni az egészséges 
testsúlyt! 

NETAMIN Barátcserje kapszula
60 db, 67,42 Ft/db 
Ez a termék ideális választás a menstru-
ációs ciklussal összefüggő kellemetlen 
tünetek, erősebb klimaxos panaszok, 
jelentősebb hormonális zavarok esetén. 
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A női egészségért



ÚJ

Tartósan 
alacsony ár!

2315Ft 

2079 Ft

10% 
kedvezmény

3315Ft 

2979 Ft

10% 
kedvezmény

5577Ft 

5015 Ft

10% 
kedvezmény

6096Ft 

5179 Ft

15% 
kedvezmény

2329Ft 

2095 Ft

10% 
kedvezmény

1926Ft 

1729 Ft

10% 
kedvezmény

 

3623 Ft

 

5609 Ft*

Tökmag olaj
A tökmag rendkívül gazdag 
fehérjékben, fitoszterinekben, többszörösen 
telítetlen zsírsavakban, vitaminokban, 
nyomelemekben, és bizonyítottan csökkenti 
a gyomor-, emlő-, tüdő- és vastagbélrák 
kialakulásának kockázatát. Tapasztalatok 
tanúsága szerint a tökmagolaj késleltetheti a 
magas vérnyomás előrehaladását és csökkentheti 
a magas koleszterinszintet, az ízületi gyulladások 
mértékét, vércukorszint-csökkentő hatásának 
köszönhetően pedig enyhíti a cukorbetegséget. 
A tökmagolaj hölgyek esetében segít a felfázás 
megelőzésében, férfiaknál pedig a prosztata 
megnagyobbodás és a vizelési rendellenességek 
ellen vethető be sikerrel.

Seresné 
Koroknay Krisztina,  

tanácsadó  
Herbaház Győr

BIOEXTRA Grapefruit 
mag kivonat csepp
20 ml, 103950 Ft/l 
Valódi grapefruit mag 
kivonat! Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény könnyen 
adagolható, csepp 
formátumban 

HERBIOVIT Vitamin 
C1000+D3 retard 
tabletta
100 db, 29,79 Ft/db 
Hosszan tartó hatású 
C-vitamint és 2000 IU 
D3-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
készítmény, családi 
kiszerelésben. 

NETAMIN Multi-
vitamin nőknek, 
kollagénnel és 
hialuronsavval
60 db, 83,58 Ft/db 
Speciálisan nőknek ké-
szült, mely a legfontosabb 
esszenciális vitaminokat 
és ásványi anyagokat 
tartalmazza kiemelkedő 
hatóanyag-tartalommal. 

INTERHERB XXL férfierő tabletta
90 db, 57,54 Ft/db 
Férfiak számára kifejlesztett készítmény a normál 
szexuális teljesítmény megőrzéséhez. Hatóanyagai 
hozzájárulnak a jó közérzet és a vitalitás 
fenntartásához. 

BIOEXTRA Kisvirágú Füzike cseppek
50 ml, 41900 Ft/l 
A kisvirágú füzike vizes-alkoholos kivonatát 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény,  
könnyen  adagolható  csepp formátumban.    

BIOMED Pepomed PLUS kapszula
100 db, 17,29 Ft/db 
Tökmagolaj + E vitamin tartalmú étrend-kiegészítő 
kapszula. A tökmagolaj hozzájárul az alsó húgyúti 
rendszer és prosztata megfelelő működésének 
fenntartásához. 

ORGANIQA 
BALANCE Férfi 
egészség kapszula
60 db, 60,38 Ft/db 
Természetes potencianövelő 
gyógynövények keveréke a 
férfi test egészségéért és a 
termékenység fokozásáért 

MAXIMUS Férfierő tabletta
90 db, 62,32 Ft/db 
Támogatják a keringési rendszer mű-
ködését, az erőnlét fenntartását. A B-
vitaminok részt vesznek a szervezet 
energiatermelő folyamataiban. 

*A Tartósan alacsony árak 2022 július 1-től október 2-ig érvényesek. 18

Egészség és energia - férfiaknak és nőknek



1294Ft 

1099 Ft

15% 
kedvezmény

6149Ft 

5225 Ft

15% 
kedvezmény

2899Ft 

2608 Ft

10% 
kedvezmény

2256Ft 

2029 Ft

10% 
kedvezmény

3033Ft 

2729 Ft

10% 
kedvezmény

2828Ft 

2539 Ft

10% 
kedvezmény

2876Ft 

2588 Ft

10% 
kedvezmény

Ginko biloba
A ginko biloba javítja az agy 
vérellátását, értágító, csökkenti a 
hajszálerek káros áteresztő képességét, 
szédülés, fülzúgás, emlékezés 
zavar, koncentráció zavar esetén 
javasolt a használata. Cukorbetegek 
érszövődményeinek kialakulását 
lassítja, asztma esetén értágító hatású, 
a vénás pangást csökkenti.

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

INTERHERB Napi 1  
ginkgo biloba extraktum kapszula
30 db, 36,63 Ft/db 
Az agy jó vérellátásáért! A páfrányfenyő (Ginkgo 
biloba) levelét eredményesen alkalmazzák a szellemi 
teljesítőképesség, a koncentrációképesség és a memória 
fokozására, a leépülési folyamatok lassítására és az 
idős korral összefeggő hiányos agyi vérellátás esetén. 

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. 

NETAMIN Galagonya-kivonat  
400 mg kapszula

60 db, 43,47 Ft/db 
A népi gyógyászatban több ezer éve alkalmazzák a 

galagonyát a SZÍV- és ÉRRENDSZER védelmében. Kiváló 
antioxidáns, kutatások alapján ajánlható szívritmuszavar 
esetén is. Magas hatóanyagtartalom, 100% vegán termék. 

KLEANVEIN ivóampulla
10X10 ml, 20290 Ft/l 
Értisztító, kondícionáló hatású termék 
a szív - és érrendszer egészségéért! 

BIOEXTRA  
Ferrovit kapszula
60 db, 45,48 Ft/db 
Szerves vasat, cinket, rezet, 
folsavat, B6- és B12-
vitaminokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény 

BÁLINT CSEPPEK Corvinal
150 ml, 16926,67 Ft/l 
A szívünk egészségénél nincs 
fontosabb, vigyázzunk rá! 
Galagonya és gyömbér tartalmának 
köszönhetően hozzájárul a szív- és 
érrendszer egészségéhez 

BÁLINT CSEPPEK  
kőtörfű csepp
50 ml, 51 756,64 Ft/l 
Kőtörőfű és málnalevél alkoholos-
vizes oldata. Egyedi receptúra alapján, 
válogatott gyógynövényekből.Segíti a 
vesék kiválasztó funkcióját, valamint 
a húgyhólyag  és húgyvezeték 
optimális működését.
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Az egészség kortalan



25% 
kedvezmény

3820Ft 

2859 Ft
60 db, 47,65 Ft/db



2278Ft 

1822 Ft

20% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

2109Ft 

1687 Ft

20% 
kedvezmény

1473 Ft-tól 

1178Ft 
-tól

1422Ft 

995 Ft

30% 
kedvezmény

1690Ft 

1183 Ft

30% 
kedvezmény

7625Ft 

5338 Ft

30% 
kedvezmény

7153Ft 

5007 Ft

2982Ft 

2087 Ft

30% 
kedvezmény

2939Ft 

2057 Ft

30% 
kedvezmény

NESTI Dante Luxury Gold 
szappan

250 g, 7286,76 Ft/kg 
Egy kis luxus otthonra, amit 
megengedhetsz magadnak! 

Varázslatos illatú növényi szappan 
a legfinomabb összetevőkkel. 

Bőröd selymes és ragyogó lesz! 

SMART COSMETICS  
Szappan csomag
1 db, 15 337,55 Ft/kg 
A 4 legkedveltebb Smart Cosmetics szappan 
együtt egy mini csomagban. A csomag 
tartalma: 1db mentolos-feketeszenes, 
1db teafa-rozmaringos, 1db levendulás-
kakaóvajas, 1db vörös agyagos szappan 
összehúzható organzazsákban, ami 
szappantartóként is használhat 

SMART COSMETICS 
szappan, többféle

110 g, 10 709,09 Ft/kg-tól 

ZIAJA Mintperfekt Aktív 
Fogszuvasodás elleni 
szájvíz
500 ml, 1990,8 Ft/l 
Hatékonyan tisztítja a fogakat és 
fogközöket. Megelőzi a lepedék 
képződést, Antibakteriális 
hatású. Mentolos, eugenollal 
kiegészítve frissíti a leheletet és 
tisztaság érzetet biztosít. EQUILIBRA Natúr Argánolaj 

Sminklemosó kendő
25 db, 47,32 Ft/db 
Puha és friss bőrérzetet maga után hagyva 
micelláris olajjal gyengéden távolítják el 
a make-up-ot és a tisztátalanságokat. A 
finom formula ideális minden bőrtípushoz. 
Nem zsíroz, nem kell leöblíteni.

LAVERA My Age  
Intenzív Olajszérum
30 ml, 177916,67 Ft/l

Szem ajakkontúr krém
15 ml, 333806,67 Ft/l 
Ránccsökkentő hatású, sima és feszes 
bőr eléréséhez. Bio hibiszkusszal és 
növényi eredetű keramidokkal. Német 
NaTrue minősítéssel, vegán termék.  

REGEMASK Ápoló krém
50 ml, 41748 Ft/l 
Speciálisan kifejlesztett termék, 
egyedülálló összetétellel az irritált 
bőr ápolására. A krém hozzájárul a 
bőr hidratáláshoz, tápláláshoz és a 
gyorsabb bőrsejt-regenerációhoz. 

EQUILIBRA Argánolaj 
Tápláló krém

75 ml, 27430,67 Ft/l 
Könnyű textúrájú krém, könnyen 

beszívódik, nem hagy maga 
után zsíros réteget.  

A természetes összetevőket 
tartalmazó formulának 

köszönhetően mindennapos 
használat esetén táplálja és 

feszesíti az arc bőrét. 

Argánolaj
Az argán fa csonthéjas termésének 
magjaiból, hideg sajtolással kinyert olaj 
az argánolaj. Az argán fa a föld egyik le-
gidősebb fafajtája, gyógyhatása valósá-
gos élet elixír. Az argan olaj 80%-ban esz-
szenciális zsírsavakból épül fel, rendkívül 
magas az E-vitamin tartalma, ezen kívül 
gazdag A- és D-vitaminban is. Az össze-
tevők magas szabadgyök megkötő tulaj-
donsága révén megóvja a bőrt a károsító 
tényezők okozta problémáktól.

Az Argán olaj általános hatásai: gyulla-
dáscsökkentő, fertőtlenítő, nedvesség 
megkötő, revitalizáló, gombaölő, baktériu-
mölő, vérellátást javító, sejtfalvédő.

Védelmet nyújt az UV- sugarak ellen is, 
5-ös faktorú, az érzékeny, érett, száraz 
bőrre kifejezetten ajánlott, 
nem hagy zsíros utóér-
zetet, nem avasodik, 
szobahőmérsékle-
ten sokáig eláll.

Seresné 
Koroknay Krisztina,  

tanácsadó  
Herbaház Győr
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2106Ft 

1685 Ft

20% 
kedvezmény

2106Ft 

1685 Ft

20% 
kedvezmény

3359Ft 

2687 Ft

20% 
kedvezmény

2095Ft 

1677 Ft

20% 
kedvezmény

2590Ft 

1813 Ft

30% 
kedvezmény

3190Ft 

2233 Ft

30% 
kedvezmény

832Ft 

582 Ft

30% 
kedvezmény

JUTAVIT 
E-vitamin 400
100 db,  
16,85 Ft/db 

JUTAVIT Multivitamin 
Gumivitamin 
Gyerekeknek
60 db, 28,08 Ft/db 

BÉRES Actival Kid Rágótabletta 
60+20 db
80 db, 33,59 Ft/db 
Actival Kid rágótabletta komplex étrend-
kiegészítő multivitamin ásványi anyagokkal, 
nyomelemekkel és édesítőszerekkel, 
elsősorban gyermekek részére. 

INTERHERB Napi 1 galagonya 
extraktum kapszula
30 db, 55,89 Ft/db 
A galagonya hozzájárul a szív- és érrendszer 
normál működéséhez. Szerepe van a szív 
megfelelő vérellátásában, segíti az oxigénellátást, 
ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szívműködést. 

INNOPHARM Immuneboost 
Multikomplex tabletta
50 db, 36,26 Ft/db 
A készítmény 25 féle aktív összetevőt 
tartalmaz. 

ABYS Lenmag olaj
250 ml, 8932 Ft/l 
Bio hidegen sajtolt csíráztatott lenmag olaj  
52% omega 3 tartalommal. Omega 6 zsírsavat is tartalmaz 

ABY Lenmagliszt
300 g, 1941,33 Ft/kg 

Felhasználás: Natúr vagy gyümölcs 
joghurtba, müzlihez, reggeliző pelyhekhez, 

gyümölcs turmixhoz, gyümölcslébe keverve 
2-3 teáskanállal. Kenyér, pogácsa sütéséhez 

10-20%-ban a liszthez keverve.  

30% 
kedvezmény

Erbenobili termékek  
30% kedvezménnyel!

Regisztrálj a kedvezményekértüzleteinkben!Legyél Herbaház  Klub tag!
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spórolni!

ÍGY  
KÖNNYŰ 

157Ft 

133 Ft

15% 
kedvezmény

1073Ft 

858 Ft

20% 
kedvezmény

311Ft 

264 Ft

15% 
kedvezmény

2023Ft 

1719 Ft

15% 
kedvezmény

1062Ft 

743 Ft

30% 
kedvezmény

1366Ft 

1161 Ft

15% 
kedvezmény

2142Ft 

1928 Ft

10% 
kedvezmény

1509Ft 

1279 Ft

15% 
kedvezmény

203Ft 

172 Ft

15% 
kedvezmény

RICE UP Szelet, többféle ízben
18 g, 7413,89 Ft/kg 
Gluténmentes 

FRUTTAMAX 
Gyümöcsszörpök
500 ml, 1716 Ft/l 
50% gyümölcstartalom. 
Light málna, Light 
narancs, Citrom-Lime, 
Bodza-Lime-Menta 
ízekben. 

CORNY BIG müzliszelet, 
többféle ízben
50 g, 5287 Ft/kg 

CSINTA KIDS 
Gyümölcstekercs válogatás
5X12 g, 28650 Ft/kg 

MILFORD TEA Borsmenta  
Gyógynövényes Tea, filteres
40 db, 18,59 Ft/db 

NATURGOLD Tönköly 
müzli, bodzás-

feketeribizlis
200 g, 5803,85 Ft/kg 

Egy nagyszerű nap nagyszerű 
reggelivel kezdődik. Magas 

rosttartalom és alacsony 
zsírtartalom, ráadásul remek 
kalcium forrás mindenkinek. 

FELICIA Rizs Fusilli
Bio, gluténmentes 

trikolor tészta
500 g, 3855,28 Ft/kg 

Gluténmentes, bio tészta 

BIONOVA Majonéz, bio
300 g, 4263,33 Ft/kg 

Szabadon tartott tyúkok 
tojásaiból készült minden 

összetevőjében bio majonéz 
Hollandiából. 

HUSOM Gyümölcsszeletek, 
többféle
25 g, 6880 Ft/kg 
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3147Ft 

2199 Ft

30% 
kedvezmény 2836Ft 

2125 Ft

25% 
kedvezmény

2256Ft 

1915 Ft

15% 
kedvezmény

5693Ft 

4549 Ft

20% 
kedvezmény

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. október 2-ig érvényesek. A Herbaház Tipp - TOP árak más kedvezményel nem összevonhatók.

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

DR. HERZ Magnézium Supra 400 MG  
+ Szerves Cink Kapszula
60 db, 36,65 Ft/db
Magas dózisú, jól felszívódó bioaktív készítmény 
kapszulánként 400 mg szerves Magnéziummal  és 
hozzáadott szerves cinkkel a kedvezőbb élettani 
hatásért. A magnézium fontos szerepet játszik az 
idegrendszer kiegyensúlyozott működésében, a 
normál vérnyomás fenntartásában, a szervezet 
energiatermelő folyamataiban. 

DR. HERZ Tőzegáfonya Kivonat  
500 Mg Kapszula
60 db, 35,42 Ft/db
Tőzegáfonya kivonatot, C-vitamin, D-mannózt, 
Medveszőlőlevél kivonatot valamint jól 
hasznosuló szerves cinket tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula a húgyutak védelmében. 

DR.HERZ Szerves Vas Komplex + C-Vitamin  
+ Szerves Cink + Folát Kapszula
60 db, 31,92 Ft/db
Kiváló minőségű, jól hasznosuló szerves kötésű vasat 
(vas-fumarát), folsavat, C-vitamint, cinket tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény. 

DR. HERZ Vegan Multivitamin Kapszula 
60 db, 75,82 Ft/db
VEGÁN komplex multivitamin készítmény értékes 
bioaktív, jól felszívódó vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal. 


