


Dibette szaloncukrok 
hozzáadott cukor nélkül.

Ha igazi Piros Mogyorós élményre vágysz karácsonykor is, kóstold meg (ét- és 
tejcsokoládés) szaloncukrainkat, melyben egy egész mogyoró bújik meg!

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

AZ ÉV ÚJ ÍZE!

 

2791 Ft
 

4592 Ft

 

3299 Ft
 

3299 Ft
 

3299 Ft

2433Ft 

2189 Ft
2832Ft 

2549 Ft

2433Ft 

2189 Ft

DIBETTE CHOCO 
Töltött Étcsokoládés 
Szaloncukor 
Édesítőszerrel
250 g, 8756,00 Ft/kg 

DIBETTE NAS 
Étcsokoládéval Mártott 

Vegyes Gyümölcsízű 
Zselés Szaloncukor

220 g, 11586,36 Ft/kg 

DIBETTE NAS 
Konyakmeggyes 
Trüffelkrémmel 
Töltött Étcsokoládés 
Szaloncukor
220 g, 9950,00 Ft/kg 

MAJOMKENYÉR  
Szaloncukor,  

Mogyoróvajas vagy 
 Sós-karamellás

100 g, 27910,00 Ft/kg
Gluténmentes, tejmentes, 
tojásmentes, szójamentes 

vegán szaloncukor. 
Élelmirost-forrás.

PIROS MOGYORÓS Gluténmentes Marcipános 
Étcsokoládé Meggyel Szaloncukor
220 g, 20872,73 Ft/kg
Szaloncukor liofilizált meggyel, hozzáadott cukor nélkül.

PIROS MOGYORÓS 
Gluténmentes 
Étcsokoládés 
Szaloncukor
310 g, 10641,94 Ft/kg 

PIROS MOGYORÓS 
Gluténmentes 
Tejcsokoládés 

Szaloncukor
310 g, 10641,94 Ft/kg

PIROS MOGYORÓS Gluténmentes 
Tejcsokoládés Robbanócukorral és 

Aprított Mogyoróval Szaloncukor 
310 g, 10641,94 Ft/kg 

Aprított Mogyoróval

A termékválaszték boltonként eltérő lehet.2

Megédesítik az ünnepet



 

2952 Ft  

2737 Ft

 

4348 Ft
 

4348 Ft

 

1879 Ft

 

2771 Ft

STÜHMER Szaloncukor Válogatás Édesítőszerrel
170 g, 17364,71 Ft/kg
5 féle ízben

A doboz tartalma: 
• Mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé,
• Csokoládékrémmel töltött étcsokoládé,
• Narancsos krémmel töltött étcsokoládé,
• Meggyes krémmel töltött étcsokoládé,
• Kókuszkrémmel töltött tejcsokoládé. 

PALEO Konyakmeggyes 
Csokoládékrémmel Töltött

220 g, 12440,91 Ft/kg
Paleo étrendbe illeszthető 

szaloncukor. 

SZAFI REFORM 
Gluténmentes Feketeerdő 

Szaloncukor
250 g, 17390,97 Ft/kg 

Feketeerdő szaloncukor 
étcsokoládéba (20%) mártva, 

édesítőszerekkel. Hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz, vegán, gluténmentes, 

élelmi rostban gazdag. 38 %-kal 
csökkentett szénhidráttartalom!

SZAFI REFORM 
Gluténmentes Kakaós-
Rumos ízű Szaloncukor
250 g, 17390,973 Ft/kg 
Kakaós rumos ízű szaloncukor 
étcsokoládéba (20%) mártva, 
édesítőszerekkel. Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz, vegán, 
gluténmentes, élelmi rostban 
gazdag.

40%-kal csökkentett 
szénhidráttartalom.

CSENGETTYŰ 
Zselés 
Szaloncukor
350 g, 5368,57 Ft/kg 
Citrom-, narancs- és 
málnaízű zselés 
szaloncukor kakaós 
étbevonómasszával 
mártva. Zselésítő 
anyag: pektin.

LAMORE Homoktövises 
desszertek díszdobozban.
250 g, 11084,00 Ft/kg
Magas gyümölcstartalomú 
desszertek a meghitt pillanatokra 
az egészség jegyében. Kizárólag 
növényi alapanyagokból, 
kíméletes gyártási eljárással 
előállított magas vitamin és 
nyomelem tartalmú, hasznos 
élettani hatású desszert. 
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Az árakat lefagyasztva, 
az italokat mindig melegen tartva kínáljuk!

termoszok és üvegkulacsok

20% kedvezmény

 

3102 Ft
 

3890 Ft

 

3584 Ft

 

3584 Ft

 

1951 Ft

 

5646 Ft

HELIA-D Botanic Concept Tápláló 
Hidratáló Karácsonyi Csomag
1 db, 3102,00 Ft/db
A csomag tartalma:

 z Botanic Concept tápláló testápoló 
250ml,

 z Botanic Concept tápláló hidratáló 
kézkrém 100ml, 

 z Tápláló hidratáló csomag tokaji bor 
kivonattal. 

ZIAJA Kecsketejes Ajándékcsomag
1 db, 3890,00 Ft/db 
A csomag tartalma: 

 z Kecsketejes nappali krém 50ml • Erőteljesen hidratálja 
a bőrfelszínt és a mélyebb rétegeket egyaránt. Pótolja 
a bőr természetes tápanyagait. Revitalizáló hatású, 
kisimítja a kisebb ráncokat.

 z Kecsketejes éjszakai krém 50ml • Segíti a bőr regene-
rálódását és simítja az apróbb ráncokat. Rendkívüli 
bőrnyugtató hatással rendelkezik.

 z Kecsketejes kézkrém 80ml • Erőteljesen hidratálja és ru-
galmassá teszi a kéz bőrét. Erősíti a körmöket, megelőzi 
azok beszakadását és letöredezését

NATURCLEANING Karácsonyi 
Csomag - Női
1 db, 3584,00 Ft/db 
A csomag tartalma:

 z Gránátalma tusfürdő argán olajjal 
250ml,

 z Mandulaolaj 50ml.
Karácsonyi ajándék csomagunkban a 
tusfürdő gyengéden ápolja a bőrt, nem 
szárítja, hidratálja, bármilyen bőrtípusra 
alkalmas. A mandula olaj kiváló bőrpuhító 
és hidratáló tulajdonsága miatt táplálja és 
puhává teszi a bőrt.

NATURCLEANING Karácsonyi 
Csomag - Férfi
1 db, 3584,00 Ft/db 
A csomag tartalma:

 z HERO hypoallergen férfi tusfürdő argán 
olajjal 250ml,

 z Szőlőmagolaj 50ml.
Lágy hidratálás, férfias illat. A tusfürdő 
minden bőrtípusnak megfelel. A 
szőlőmagolaj E és F vitaminokban gazdag. 
A bőrbe masszírozva a felületet simává és 
rugalmassá teszi. Hatékony ápolást biztosít a 
ráncos és az ernyedt bőr számára, különösen 
az érett, száraz arcbőrt ápolja gyengéden és 
hatékonyan. Fokozza a bőr kollagénképzését 
és az elasztin újraképzését.

KAMALA Bombajó 
Karácsonyi 
Ajándékcsomag
1 db, 1951,00 Ft/db 
Tartalma: dióvarázs 
fürdőbomba 95g + Karácsonyi 
illatvarázs illatolaj 10ml 

GRAPOILA Olajkóstoló Csomag
1 db, 5646,00 Ft/db
Ajándékdoboz hatféle, prémium minőségű, hazai 
gyártású hidegen sajtolt olajjal. Ajánljuk salátákhoz, 
ízesítéséhez és egészségtudatosan táplálkozóknak.
A doboz tartalma 6 db 40 ml-es hidegen sajtolt 
növényi olaj:

 z Fűszerpaprikamag-olaj
 z Máriatövismag-olaj
 z Szőlőmagolaj ** (Great Taste 2020. nyertes olaj)
 z Tökmagolaj
 z Mákolaj
 z Dióolaj

 

A termékválaszték boltonként eltérő lehet.4

Karácsonyi kínálatunk



Ideális társak az otthoni aromaterápiához. Öntsön vizet 
az aromalámpa tetején levő edénybe, és adjon hozzá 5-10 

csepp illóolajat, hogy elérje a kívánt illatintenzitást.

 

1065 Ft
 

717 Ft

1121Ft 

999 Ft

11% 
kedvezmény

1671Ft 

1499 Ft

10% 
kedvezmény

3501Ft 

3149 Ft

10% 
kedvezmény

1553Ft 

1395 Ft

10% 
kedvezmény

 

3041 Ft 3475 Ft

AROMALÁMPA 
Házikó

1 db, 3041,00 Ft/db

AROMALÁMPA  
Mosolygós, Szívecskés

1 db, 3475,00 Ft/db

KAMALA Illóolaj 
Narancsrügy, 

Bájvarázs, 
Varázslatos 

Karácsony
10 ml, 106500,00 Ft/l 

KAMALA Illatolaj 
Koncentrátum 
Mentás Csokoládé
10 ml, 71700,00 Ft/l 

MEDINATURAL  
Illóolaj Narancs
10 ml, 99900,00 Ft/l 
Kellemes hangulatot varázsolhatsz vele 
az otthonodban és közben frissít is.

AROMAX Illóolaj Keverék, Hókifli 
vaniliával vagy Hópihe vagy Zselés 
szaloncukor
10 ml, 149900,00 Ft/l 
Az Aromax téli illóolaj keverékei, párologtatásra, 
levegőillatosításra, meghittebbé teszik a karácsonyt. 

ÖPSO ÖKO Illatosító Szett,  
6 féle illatban
1 db, 3149,00 Ft/db 
Környezetbarát szobaillatosító, asztali 
dekorációként vagy ajándékként is ideális. 
Különleges illatélmény 

MEDINATURAL 
Ausztrál Illóolaj 

Teafa
5 ml, 279000,00 Ft/l 
Az egyik legismertebb 
illóolaj, felhasználási 

lehetősége szinte 
végtelen.  
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10% 
kedvezmény

A novemberi akció 
meghosszabbítása.

 

956 Ft

 

1241 Ft

 

928 Ft

 

2498 Ft

 

4127 Ft

ÚJ

1801Ft 

1621 Ft

10% 
kedvezmény

3178Ft 

2859 Ft

BOSZY  
Kellemes Karácsonyt 

Teakeverék filteres 
20 db, 47,80 Ft/db 

A teakeverék hibiszkuszvirágból, 
mazsolából, szárított- bodzabogóból, 

cseresznyéből áll. A mazsolaszőlő 
az egyik legősibb kultúrnövényünk. 

Antioxidáns anyagai javíthatják az 
immunrendszert. A bodzabogyó, 

hibiszkuszvirág elismert gyógynövények.

YOGI Tea Szett, 6 féle
34 db, 84,09 Ft/db 
Ajurvédikus gyógynövényekből és fűszerekből 
készült ízletes teakeverékek speciális 
válogatáscsomagokban. 6 változatban: Fűszerek 
varázsa, Egészségére váljék, Rózsás ölelés, 
Nyugalom szigete, A Nap íze, Édes élet.

SCHAER Spekulatius  Gluténmentes 
Fahéjas Karácsonyi Keksz
100 g, 12410,00 Ft/kg 
Ínycsiklandozó, mennyei karácsonyi figurák, 
utánozhatatlan vaníliás és mandulás ízek.
A finom, fűszeres és omlós kekszfigurák 
rágcsálása közben egy meleg kandalló mellé 
képzelheted magad. Használd fel bátran a 
kedvenc karácsonyi finomságodban is!

MECSEK Rooibos Vaníliával 
és Mézzel Filteres Tea

20 db, 46,40 Ft/db 
A teakeverék egyik fő összetevője 

az ásványi anyagokban és 
antioxidánsban gazdag, rendkívül 

egészséges rooibos. Forrázata ízesítés 
nélkül is természetesen édes ízű, 
sőt, túláztatás esetén sem válik 

keserűvé. A rooiboshoz kimondottan 
illő vaníliával fűszerezett, mézzel és 

gyógynövényekkel gazdagított tea. 

SUN MOON Gyömbér Instant 
Tea, Mézes Citromos vagy 
Mézes Fahéjas
15X18 g, 6003,70 Ft/kg 
A gyömbér tea kellemesen 
csípős, erősíti a testet és a 
lelket is. 

DR. CHEN Teásbögre 
Tetővel Fémszűrővel 

Többféle Mintával Pear 
Shaped

1 db, 2498,00 Ft/db
Tradicionális kínai mintázatának 

köszönhetően megteremti a 
teázás ősi keleti hagyományának 

különleges hangulatát.

GYÓGYTEÁS 
Csésze

1 db, 4127,00 Ft/db
Kerámia csésze 

szűrővel. Szálas 
gyümölcs és 

gyógyteák 
készítéséhez ideális.

A termékválaszték boltonként eltérő lehet.6

Karácsonyra hangolódva



menteset  
főzni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

 

1369 Ft

 

910 Ft
 

1184 Ft

 

695 Ft

 

708 Ft

 

725 Ft

1456Ft 

1309 Ft

10% 
kedvezmény

1456Ft 

1309 Ft

10% 
kedvezmény

ÚJ
ÚJ

ÚJ

MÍVES Vegan Tojás Nélküli 
Zöldséges Száraztészta - 
Spagetti
400 g, 3422,50 Ft/kg 
Nagyon magas zöldség tartalom. Durum 
liszt, zöldség és semmi más. Kíméletesen 
szárított, tojás nélküli, zöldségpürével 
készült, durum száraztészta. 

KOCHS  
Vegán Light Majonéz

450 g, 2022,22 Ft/kg 
Koch Majonéz Light csökkentett 

zsírtartalmmal, tojás nélkül 

HEIT Torma Natúr Hűtött
180 g, 6577,78 Ft/kg 

Natúr ecetes reszelt torma: eredeti 
karakteres, csípős ízvilág, minőségi 

magyar torma feldolgozásával 
készült termék. Bátran ajánljuk 

főtt és húsételek, valamint hurka, 
kolbász, sonka és szalonna mellé is. 

ATAISZ  
Étkezési Lencse

500 g, 1390 Ft/kg

VEGANCHEF Vegaföl
150 g, 4720,00 Ft/kg 
Kiváló tejfölhelyettesítő 
növényi készítmény. 

VEGANCHEF Vegan 
Szeletelt, Natur vagy 
Cheddar vagy Füstölt 

vagy Mediterrán
100 g, 7250,00 Ft/kg 

Sajthelyettesítő készítmény 
szeletelt formában. Kíváló 

szendvicsfeltét! 

WELL-WELL Vegán  
Borsós Négyes Classic vagy
Borsós Négyes Chilis
200 g, 6545,00 Ft/kg 
Borsófehérje alapú növényi alapanyagokból 
készített vegán élelmiszer, ideális vegán 
alternatívája a hagyományos virsliknek 

WELL-WELL Vegán Frankfurti 
Füstölt Négyes
180 g, 7272,22 Ft/kg 
Búza- és borsófehérje alapú, pasztőrözött 
vegán húspótló, ideális vegán alternatívája a 
füstölt franfurti virsliknek. 
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Buday Péter
mesterszakács

Mióta gluténmentesen 
táplálkozom, a legjobb 
ízeket Benefitt liszt
keverékekkel érem el.

30% 
kedvezmény

71Ft 

64 Ft

Herbaház Klub

10% 
kedvezmény

172Ft 

155 Ft

Herbaház Klub

10% 
kedvezmény

Herbaház Klub

10% 
kedvezmény

242Ft 

218 Ft

HAAS Gluténmentes 
pudingpor, Csokoládé vagy 
Vanília vagy Szamócás vagy 
Puncs ízben
40 g-tól, 4950,00 Ft/kg-tól 
Megújult receptúra, gluténmentes, 
természetes karotin színezék 
és természetes vanília aroma 

felhasználásával.

HAAS 
Gluténmentes 

Natural 
sütőpor és 

vaníliáscukor
12 g, 5325,00 Ft/kg

8 g, 7967,15 Ft/kg 

HAAS Gluténmentes 
Instant Élesztő
7 g, 22102,94 Ft/kg
Sokáig eláll, kis helyet 
foglal a polcon, kiválóan 
használható kelt tésztákhoz 
és helyettesíthető vele a friss 
élesztő 
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Karácsonyi sütés-főzéshez

Tipp   

Bármely tészta még finomabb lesz, ha a lisztet először a Haas 
Natural Sütőporral összeforgatjuk, majd finom lyukú szitán kétszer 
átszitáljuk. Ha a tésztába magvakat, aszalt gyümölcsöt szórunk 
(például püspökkenyér esetén, előzőleg forgassuk sütőporos 
lisztbe, így garantáltan szép egyenletesen eloszlik a tésztában és 
nem süllyed le a tepsi aljára.



finomakat 
sütni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

1972Ft 

1759 Ft

11% 
kedvezmény

2053Ft 

1759 Ft

14% 
kedvezmény

 

1466 Ft

 

1614 Ft

2285Ft 

2055 Ft

10% 
kedvezmény

14% 
kedvezmény

2921Ft 

2625 Ft

1704Ft 

1459 Ft

10% 
kedvezmény

 

1792 Ft

ÚJ

ÚJ

ÚJ

FINO Diókrém
400 g, 4397,50 Ft/kg 

A krém alapanyagaként 
felhasznált diót  nagy 

gondossággal pörköljük, melynek 
köszönhetően a krémek rendkívül 

ízletesek. Könnyen kenhető és 
selymes, lágy állag jellemzi. 

FINO Mákkrém
400 g, 4397,50 Ft/kg 
A krém alapanyagaként felhasznált 
mákot nagy gondossággal pörköljük, 
melynek köszönhetően a krémek 
rendkívül ízletesek. Könnyen kenhető 
és selymes, lágy állag jellemzi. 

MAGIC MILLS 
Gluténmentes Cirok  
Teljes kiőrlésű liszt
1000 g, 1466,00 Ft/kg 
Gluténmentes, 100% teljes 
kiőrlésű cirokliszt 

IT’S US MIMEN cirok 
pékáru lisztkeverék

500 g, 3228,00 Ft/kg

IT’S US MARIAS 
Gluténmentes 
Sütemény 
Lisztkeverék
1000 g, 2055,00 Ft/kg 
Gluténmentes 
süteménylisztkeverék, 
mellyel élmény lesz 
otthon a sütés. 

NATURTREND Négyszer 
Édes Édesítőszer
500 g, 5250,00 Ft/kg 

Eritrit, szukralóz és Stevia 
keveréke. Édesítőereje négyszer 

erősebb, mint a hagyományos 
cukornak, nem okoz 

fogszuvasodást 

NAIRNS Teljeskiörlésű 
(75%) Zab Lapkenyér 
Rozmaring-Tengeri Sós
150 g, 9726,67 Ft/kg 
Rostban gazdag, gluténmentes, 
vegán lapkenyér.

VEGGS Vegán Tojáspotló
102 g, 17568,63 Ft/kg 
A vEGGs 100%-ban növényi alapú tojáspótló, sütéshez, főzéshez, természetes 
alapanyagokból. Egy könnyen használható tojás alternatíva. Felhasználható 
receptekben, ahol a tojás a kötőanyag. A vEEGs gluténmentes, GMO mentes, 
kémiai adalékanyagoktól mentesek, fenntarthatóak és stabilak. 

Miért Mimen? 
A Mimen termékek összetevői minden fő allergéntől mentesek és kukoricát sem tartalmaznak. 
A gyártáshoz értékes alapanyagokat többek között kölest, csicseriborsót és tápiókát 
használunk. A receptek kidolgozásánál is törekszünk a további allergén anyagok (tej, tojás) 
kizárására.

Cirok cipó 
allergénmentes  
recept
Hozzávalók a vagdalthoz

 z 250 g cirok pékárú lisztkeverék
 z 230 ml langyos víz
 z 10 g cukor
 z 10 g friss élesztő
 z 6 g só

Elkészítés sütőben

A langyos vizet, cukrot és élesztőt összekeverjük, ehhez 
adagoljuk a lisztet és a sót. A hozzávalókat jól dagasszuk 
össze, amíg egyenletes nem lesz a tészta. Pihentessük 10 
percet, majd lisztezett felületen gyúrjuk át és formázzunk 
belőle cipót. Langyos helyen kelesszük (40 C-on kb. 20 
perc) a másfélszeresére. Ütés előtt kenjük meg olajjal a 
tészta tetejét, így tetszetősebb színe lesz és jól vágjuk be. 
Előmelegített 190 C-os, hőlégkeveréses sütőben süssük 
45 percig. A sütő aljába helyezzünk egy kis edényben vizet. 
Hűvös helyen, rácson hagyjuk teljesen kihűlni.
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1788 Ft

359Ft 

285 Ft

406Ft 

345 Ft

547Ft 

465 Ft

368Ft 

313 Ft

630 Ft 

567 Ft

990 Ft 

789 Ft

21% 
kedvezmény

20% 
kedvezmény

ÚJ
Herbaház Klub

15% 
kedvezmény

Herbaház Klub

15% 
kedvezmény

Herbaház Klub

15% 
kedvezmény

Herbaház Klub

10% 
kedvezmény

D-LIFE Szénhidráttal Csökkentett Extra Kakaós 
Tejcsokoládé Desszert
100 g, 17880,00 Ft/kg 
Magyar fejlesztésű termék. Szénhidráttartalma nem csak a 
hagyományos tejcsokoládékhoz képest csökkentett 63%-al, de a 
legtöbb reform szénhidrátcsökkentett csokoládéhoz képest is jóval 
alacsonyabb. A fogyasztók egészségének figyelembevételével a 
csokoládé édesítőtartalma nem éri el az 1%-ot sem, mindamellett, 
ízvilágában ez nem érezhető. 

RICE-LER Gluténmentes 
Puffasztott Rizskorong, 

Belga Tejcsokoládéba 
mártva vagy Karamellás 

Fehércsokiba mártva
45 g, 6333,33 Ft/kg 

Nagykun Rizs - Európai oltalom alatt 
álló rizs felhasználásával készült 

ABONETT Extrudált Kenyér, 6 féle ízben
100 g, 3451,00 Ft/kg 

Az Abonett extrudált kenyerek alkalmasak 
meghatározott diétás igények kielégítésére is. így 

például nagy segítséget jelenthetnek alacsony 
energiatartalmú (pl. fogyókúra), csökkentett só- és 

nátriumtartalmú (szív- és érrendszeri betegségek, 
magas vérnyomás, vesebetegség), magas rosttartalmú 

(cukorbetegség),) étrendek összeállításában. 

NOBILIS Étcsokoládés Almaszirom
50 g, 9299,00 Ft/kg 
Étcsokoládéval bevont 
szárított Jonatán 
almaszirmok 

NOBILIS Jonatán 
Almaszirom
40 g, 7820,00 Ft/kg 
Szárított Jonatán 
almaszirmok. Ha a termék 
megpuhulna, tegye egy órára 
a mélyhűtőbe, hogy ismét 
ropogós legyen! 

NATURFOOD  
Csokis Áfonya

100 g, 5670,00 Ft/kg 
Étcsokoládval bevont, 

aszalt vörös áfonya. 
A terméket magában 

fogyasztva vagy 
müzlikhez ajánljuk. 

TÜNDÉRKERT  
Aszalt Szilva Magozott 
200 g, 3945,00 Ft/kg
A szilva az aszalt gyümölcsök közül a másik 
legkedveltebb gyümölcs a sárgabarack mellett. 
Magas vitamintartalmát az aszalást követően 
sem veszíti el és íze is intenzívebbé válik a 
víztartalmának csökkenésével. A kimagozott, 
hámozott aszalt szilva kiváló hozzávaló 
húsok töltelékeként vagy akár süteményekbe 
keverve, de magában is egészséges és finom 
nassolnivaló.
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Mentesen is teljesen



MENTES 
jelölések GLUTÉNMENTES HOZZÁADOTT  

CUKORTÓL 
MENTES

VEGETÁRIÁNUS LAKTÓZMENTES CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁT

TARTALMÚ

BIO VEGÁN

Herbaház Klub

15% 
kedvezmény

21% 
kedvezmény

14% 
kedvezmény

847Ft 

675 Ft

583Ft 

469 Ft

4383Ft 

3761 Ft
20% 

kedvezmény

20% 
kedvezmény

583Ft 

469 Ft

616Ft 

489 Ft

 

1380 Ft

1191Ft 

1012 Ft
1162 Ft

ÚJÚJ

ÚJ
BENEFITT  

Hántolt Köles
500 g, 1350,00 Ft/kg 

Sokoldalúan 
felhasználható 

gluténmentes köretalap. 
Tápanyagainak 

köszönhetően jó hatással 
lehet az emésztésre, 

hasznos segítség lehet 
fogyókúrázóknak. 

HERO Supershot Beauty
55 ml, 8527,27 Ft/l 

A HERO SUPER SHOT BEAUTY 
kollagénnel és hialuronsavval 
nem egy egyszerű gyümölcslé. 
Minden adag gyógynövények, 

algák és gombák keverékét 
tartalmazza, sajtolt gyümölcs- 

és zöldséglevekkel kombinálva. 

HERO Supershot Immuno
55 ml, 8527,27 Ft/l
A HERO SUPER SHOT IMMUNO 
ehináceával pecsétviaszgombával 
egy természetes immunerősítő 
és nem egy egyszerű gyümölcslé. 
Minden adag gyógynövények, algák 
és gombák keverékét tartalmazza, 
sajtolt gyümölcs- és zöldséglevekkel 
kombinálva. 

ALPRO Protein Ital, Karamell-kávé vagy 
Csokoládés ízben
250 ml, 1956,00 Ft/l 
A bolygó védelme mellett 
a te fehérje beviteledre is 
nagy figyelmet fordít ez a 
kis protein ital, akárhol is 
legyél! 

HEMPY 100% 
Hidegen Sajtolt 
Kendermagolaj

250 ml, 15043,00 Ft/l
Omega-3 és Omega-6 

esszenciális zsírsavakban, 
valamint E-vitaminban 

gazdag étrend kiegészítő.

ANDREA MILANO  
Almaecet 5%-os
1000 ml, 1380,00 Ft/l 
Az Andrea Milano almaecet egy 
természetes termék, amelyet az 
almabor ecetsavas erjesztésével 
nyernek. Az illat és az aroma teljesen 
eltér a hagyományos ecettől és nagyon 
kellemes ízeket tartogat azoknak, akik 
szeretik variálni megszokott ízeiket. Ezt 
a számos dietetikus által ajánlott ecetet 
egyedülálló fűszerként használják, mivel 
nem kell olajjal keverni. 

GOFIT zabpehely 
korpa

500 g, 2324,00 Ft/kg 
Gluténmentes zabpehely 

korpa. Shakekhez és 
joghurtokhoz adva növeli 

a rost bevitelt és pozitívan 
hat az emésztésre. 

Granolák, müzlik 
tökéletes alapanyaga. 

NATURGOLD   
Bio Tönköly Puffancs Natúr
200 g, 5061,75 Ft/kg 
Használjuk tejbe, joghurtba, müzlibe, 
ízesítsük kedvünk szerint gyümölccsel, 
mézzel, és élvezzük a jótékony hatását. 
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mentesen 
étkezni

ÍGY  
KÖNNYŰ 



 

349 Ft

 

349 Ft

 

799 Ft

 

499 Ft

 

349 Ft

 

409 Ft

 

539 Ft

ALPRO Szójadesszert 
Étcsokoládés

125 g, 2792,00 Ft/kg 
Csokoládés szójadesszert 

vitaminokkal és kalciummal 
dúsított, ultramagas hőmérsékleten 

hőkezelt, homogenizált. Kicsi, 
sötét és csábító. Az Alpro 

Étcsokoládés desszert egyesíti a 
valódi étcsokoládé ellenállhatatlan 

ízvilágát a növények adta 
természetes krémességgel. 

ALPRO Szójadesszert 
Vaníliás
125 g, 2792,00 Ft/kg 
Szója és vanília, tökéletes 
harmóniában. Az Alpro Vaníliás 
desszert ékes példája, hogy a 
szója növényi finomsága milyen 
remekül passzol a vanília 
finom ízéhez. A bársonyos sima, 
krémes, és gazdag vaníliás 
ízéből minden kanállal élmény. 

THE BRIDGE Rizsital
1000 ml, 799,00 Ft/l 
A The Bridge Bio gluténmentes rizsital kalciummal 
gabonaital 100%-ban bio összetevőkből készült. A 
harmonikus, lágy, édeskés ízű gabonaital jó választás, 
akár táplálékérzékenység miatt, akár egészsége 
védelmében választja a tejmentes alternatívákat. 
Kizárólag növényi alapanyagokból készül, ellenőrzött 
és minősített organikus gazdálkodásból származó 
olasz rizsből, hegyi forrásvízzel, növényi eredetű 
kalciummal dúsítva. Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz.  

THE BRIDGE Rizskrém főzéshez
200 ml, 2495,00 Ft/l 

Akár táplálékérzékenység miatt, akár egészsége védelmében 
választja a tejmentes alternatívákat, a The Bridge BIO Rizskrém 

növényi „tejszín” mindenki számára kiváló megoldást jelent. 100% 
Bio, vegán, laktóz-és gluténmentes, kiemelkedően magas 30 %-os 

szárazanyag tartalommal, kizárólag ellenőrzött és minősített 
organikus gazdálkodásból származó olasz rizsből, hegyi forrásvízzel, 

hozzáadott cukor nélkül készül. A termék összetevői miatt könnyű 
és ízletes, mindössze 7%-os növényi eredetű zsírtartalommal 

rendelkezik, így alkalmassá teszi fogyasztását a diétázók számára 
is. Ideális termék, hogy ízletes ételeket, desszerteket készítsünk 

egészségesebben, könnyedebben. 

SAMAI  
Plantain (Főzőbanán) Chips 

Tengeri Sós
75 g, 4653,33 Ft/kg 

A SAMAI Plantain chips prémium 
minőségű főzőbanánból készül, 

gluténmentes termék. A banánokat 
természetes módon érlelik, majd kézzel 

szedik le és válogatják ki a legszebb 
darabokat. Ezután, átszállítják a 

feldolgozó üzembe, amely közvetlenül az 
ültetvények mellett helyezkedik el, hogy 

az alapanyagok a lehető legfrissebbek 
maradjanak. Miután megérkezik az 

üzembe, szakértő kezek átválogatják, 
meghámozzák és felszeletelik. Ezt 

követően, nem hidrogénezett, tiszta 
növényi olajban ropogósra sütik, 

megőrizve a banán természetes ízét és 
tápanyagban dús jellegét. 

SAMAI  
Rainforest Zöldség Chips  
Tengeri Sós
57 g, 7175,44 Ft/kg 
A SAMAI Rainforest 
chips prémium minőségű 
alapanyagokból készül, amiket 
Dél-Amerika csendes-óceáni 
partján, Ecuadorban helyi 
farmerek termesztenek. Az 
ízesítéshez kizárólag tengeri 
só kerül felhasználásra. Nem 
tartalmaz hozzáadott cukrot, 
mesterséges ízfokozókat, 
aromákat, színezéket és nátrium-
glutamátot (MSG) sem, így 
garantálva a teljesen természetes 
ízeket. 

 

589 Ft

MECSEK TEA  
Borsmenta Filteres
25 db, 23,56 Ft/db 
A növény vizes kivonata görcsoldó, epehajtó, 
szélhajtó, antibakteriális hatású. Krónikus 
gyomor-bélhurut, felfúvódás, krónikus 
epehólyag bántalmak esetére alkalmazható. 

MECSEK TEA  
Csalánlevél Filteres

25 db, 21,56 Ft/db 
A csalánlevél teája vizelethajtó, erősítő, 

reuma esetén gyulladás gátló. 
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Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Borsmenta 
(Mentha piperita, nem vadon termő, 
termesztett) 

Belsőleg: Epehajtó, epekőképződést 
megelőző, epegörcsoldó, fájdalomcsillapító 
hatását ismerjük. Hideg teáját émelygés, 
hányinger csillapítására is javallott.

Külsőleg: hűsítő viszkezést csillapító, fájdalomcsillapító, 
hintőporok, kenőcsök bedörzsölők alkotója, fogkrémek, 
gyógyszerek ízesítője.

Ellenjavallat: gyermekeknek 7 éves korig nem ajánlott



spórolni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

 

1149 Ft

 

429 Ft

 

2049 Ft
 

779 Ft

 

1299 Ft
 

1239 Ft

 

419 Ft

 

659 Ft

IT’S US MIKLOS Kenyér 
Lisztkeverék
500 g, 2562,00 Ft/kg 
Az It’s us Miklos’ lisztkeverék 
tökéletes fehér kenyér készítéséhez, 
belül puha kívül ropogós kérgű, 
a hagyományoshoz hasonló 
kenyeret készíthetünk belőle. A 
lisztkeverék mindemellett glutén-, 
tej-, szója-, tojás-, mellékíz és GMO 
mentes. 

KARA Kókuszkrém Uht
200 ml, 2145,00 Ft/l 
Tökéletesen alkalmas gluténmentes, laktózmentes 
ételek, italok és desszertek elkészítéséhez, 
mivel sem glutén sem laktózt, illetve más 
állati eredetű származékokat nem tartalmaz. 
Hozzáadott cukrot, édesítőszert, sem ízfokozó 
anyagot (aromát) nem tartalmaz a termék, 
ettől függetlenül íze utánozhatatlanul 
karakteres. 

BENEFITT Palacsinta Lisztkeverék
1000 g, 2049,00 Ft/kg 
Gluténmentes palacsinta kompromisszumok 
nélkül, egyszerűen és gyorsan. A speciális 
étrendet követőknek sem kell lemondaniuk 
kedvenc desszertjükről, számukra olyan 
palacsintát kínálunk, amely ízében és 
megjelenésében egyaránt a klasszikus, 
vékonytésztás palacsintát idézi. A búzalisztet 
gluténmentes tápióka keményítő és bambuszrost 
váltja ki, míg a kellemes ízt a kókuszliszt és egy 
csipet eritrit garantálja. 

VEGA MEAL Vegafeltét Tömb Ementáli
200 g, 3895,00 Ft/kg 

Növényi zsírral készült vágható, reszelhető szendvicsfeltét 
ementáli ízesítéssel. Vegán alternatívája a hagyományos ementáli 

sajtnak. 

BENEFITT L-Aszkorbinsav
250 g, 5196,00 Ft/kg 

C-vitamin pótlásra, befőttek, 
savanyúságok tartósítására BENEFITT Quinoa

500 g, 2478,00 Ft/kg 
Gabona magvak kiváltására (nem tartalmaz 

glutént), köretek, kásák, töltelékek készítésére 
ajánljuk. Értékes fehérje- és rostforrás. 

Tömegének akár háromszorosára duzzad, kiadós 
és gazdaságos. 

BENEFITT Parajdi Só
1000 g, 419,00 Ft/kg 
Erdély híres sóbányájából származó, 
vegyes szemcseméretű étkezési 
só. Úgy tartják, hogy a parajdi só 
enyhén szürkés színét a benne rejlő 
természetes iszaptól kapja. Tökéletesen 
alkalmas ételek ízesítésére. 

PACO Kuszkusz
500 g, 1318,00 Ft/kg 
A Paco kuszkusz tápláló, egészséges és 
mindenféle ételbe illik. Köret, de még 
desszert is lehet. 
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1499 Ft

 

1099 Ft

 

3439 Ft

 

2399 Ft

 

2459 Ft
 

1089 Ft
 

2119 Ft

DR.CHEN Tüdő Meridian 
Kapszula

30 db, 49,97 Ft/db 
A bíbor kasvirág segítheti a felső 

légutak egészségének megőrzését, az 
immunrendszer megfelelő működését. 

A nagy bojtorján támogathatja a 
szervezet ellenálló képességét. 

DR.CHEN TEA Tüdő Meridian
20 db, 54,95 Ft/db 
A bíbor kasvirág segítheti a szervezet természetes védekező rendszerének 
működését, a felső légutak egészségének megőrzését. A lándzsás útifű és a kerti 
kakukkfű kedvező hatással vannak a torokra. A csillagánizs nyugtathatja a torkot, a 
felső légutakat. A borsmenta támogathatja az immunrendszert, a gyömbér segítheti 
fenntartani a légúti rendszer egészségét. 

DR. CHEN C-Vitamin 1200MG 
+ D3-Vitamin +Cink + Acerola 
+Csipkebogyó Tabletta
105 db, 32,75 Ft/db 
Nyújtott felszívódású filmtabletta, mely 
folyamatosan látja el a szervezetet 
tablettánként 1200 mg C-vitaminnal. 
Hozzájárulhat az immunrendszer és 
az idegrendszer normál működéséhez, 
támogathatja a kollagénképződést, a 
csontozat, a porcok, a bőr, az erek, a fogak és 
a fogíny normál állapotának fenntartását. 

DR.CHEN Oliva D3 Forte 
4000 NE
60 db, 39,98 Ft/db 
Dr. Chen Oliva D3 Forte 4000NE 
étrend-kiegészítőkapszula magas 
D3-vitamin tartalmmal extraszűz 
olivaolajjal. A D-vitamin 
hozzájárulhat az immunrendszer 
normál működéséhez, az 
egészséges csontozat és fogazat 
fenntartásához, a kalcium 
megfelelő hasznosulásához, 
az egészséges izomfunkció 
fenntartásához. 

DR.HERZ Feketekömény 
Magolaj 100% Hidegen 
sajtolt
50 ml, 49180,00 Ft/l 
Feketekömény az immunitás 
védelmében és az autoimmun 
betegségek megelőzésére. 
Különösen értékes a feketekömény-
olaj a benne található telítetlen 
zsírsavak miatt, mellékhatások 
nélkül csillapíthatja a bőrben, 
a belekben, az ízületekben és 
az idegekben zajló gyulladásos 
folyamatokat. Mindenekelőtt 
a magas linolsav tartalma 
teszi különösen jelentőssé a 
feketekömény-olajat a mindennapi 
táplálkozásban, mely serkentheti 
az immunrendszer működését. 

DR.HERZ Vadgesztenye Gél
125 ml, 8712,00 Ft/l 
Visszérgyulladás következtében 
kialakuló kellemetlen bőrtünetek, 
valamint fáradt és feszülő lábak 
ápolására ajánlott. 

DR.HERZ D3-Vitamin 
4000 NE+Szerves Cink Kapszula
60 db, 35,32 Ft/db 
Komplex készítmény 10 értékes és létfontosságú 
B-vitaminnal, C-vitaminnal, Inozitollal, bioaktív 
szerves cinkkel az idegrendszer kiegyensúlyozott 
működéséért. Ezek a vitaminok szolgáltathatják 
a sejtek számára az energiát, a bevitt táplálékból 
alakítják át. Segíthetnek fenntartani az idegek, a 
máj, a bőr, a szem és a haj egészségét, az izmok 
megfelelő mozgását, a gyomor- és bélrendszer 
szabályos működését, valamint normál 
agyműködést biztosítanak. 
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1589 Ft

 

6429 Ft

 

769 Ft

 

3129 Ft

 

3159 Ft

 

3129 Ft

 

3939 Ft

 

3439 Ft

INTERHERB Szerves 
Szelén 100 MCG Tabletta
60 db, 26,48 Ft/db 
A szelén értékes mikroelem. 
Támogathatja az immunrendszer 
normál működését, 
hozzájárulhat a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez. 

INTERHERB  
Intenzív Súlykontroll Eperízű  
Diet Shake Kollagénnel
528 g, 12176,14 Ft/kg 
Vanília ízű, fehérjében, kollagénben és élelmi rostban 
gazdag, vízzel elkészíthető fogyókúrás italpor 
édesítőszerrel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. 
Alacsony cukortartalmú, vízzel (ízlés szerint tejjel, 
tejhelyettesítő növényi itallal) elkészíthető, 
éhségcsökkentő, telítő hatású, proteinben 
és kollagénben gazdag italpor, shake vagy 
ínycsiklandó puding készítéséhez.  

BÉRES Vitalin Multivitamin 
Pezsgőtabletta Narancs ízű

20 db, 38,45 Ft/db 
Napi 1 narancsízű multivitamin 
pezsgőtabletta hozzájárulhat a 

felnőttek napi vitaminszükségletének 
fedezéséhez. 

BIOCO Csipkebogyó Retard C-Vitamin 
1000MG Tabletta Családi Csomag
100 db, 31,29 Ft/db 
Nyújtott felszívódású, hosszan tartó hatású 
C-vitamint és csipkebogyó kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő tabletta.  

BIOCO 
Fokhagyma+Galagonya+Ginkgo 
Biloba Kapszula
60 db, 52,65 Ft/db 
A fokhagyma legértékesebb hatóanyaga 
az allicin, ami segíthet a 
keringési rendszer egészséges 
működésében, kedvező 
hatása lehet a vérzsír, a vér 
összkoleszterin és LDL-
koleszterin, valamint triglicerid 
szintjére. 

BIOCO C+D Duo Junior 
Rágótabletta
100 db, 31,29 Ft/db 
A gyermekek csontjainak megfelelő 
növekedéséhez és fejlődéséhez szükség van 
D-vitaminra. A termék rágótablettánként 
jelentős mennyiségű, 20µg (800 nemzetközi 
egységnek megfelelő) D3-vitamint, és 500 
mg C-vitamin tartalmaz. 

BENEFITT Paleo 
Sertéskollagén Peptid Instant 
Natúr Hidroizált Kollagén
300 g, 13130,00 Ft/kg 
Hideg és meleg italokban egyaránt 
tökéletesen oldódó, semleges ízű és 
illatú, alacsony molekulatömegű, jól 
felszívódó és kiváló biohasznosulású 
hidrolizált kollagén peptid. A kollagén a 
bőr- és a porcszerkezet nélkülözhetetlen 
vázanyaga, szervezetünkben sok egyéb 
funkciója mellett a bőr feszességéért, 
a porcszövet rugalmasságának 
megőrzéséért felel.  

GAL K2+D3 Vitamin Csepp
20 ml, 171950,00 Ft/l 
A GAL K2-D3 Forte 20 ml K-komplex 1000 
mcg+ D3 4000NE a megfelelő felszívódás és 
stabilitás biztosítása 
érdekében BIO- és 
RSPO-minősítéssel is 
rendelkező pálma- és 
kókuszolajból nyert 
organikus MCT-olajban 
oldva tartalmazza 
hatóanyagait 
természetes 
formájukban. 
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Bp. Százados út

Csipkebogyó   
(Rosa canina) 

A legértékesebb hatóanyagai 
között megtalálhatjuk a 
magas aszkorbinsav tartalmú 
C vitamint, és egyéb fontos 
vitaminokat A, B, K, P, E is.

Szervezetünk ellenállóképességét, 
immunrendszerünket erősítő hatása 
mellett érfalvédő, erős antioxidáns. 
Vese, húgyúti panaszoknál vizelethajtó, 
gyulladásgátló hatású, főzet formájában 
húgykőoldó.



 

2879 Ft

 

3989 Ft

 

3399 Ft
 

1719 Ft

INTERHERB XXL C-Vitamin 
1000MG +Cink+Bioflavonoidok 
Retard Tabletta
90 db, 31,99 Ft/db 
A C-vitamin segítheti a fáradtság 
és a kifáradás csökkentését, míg 
a cinknek szerepe lehet a normál 
szellemi működés 
fenntartásában.

INTERHERB Kollagén -Hyaluronsav Intense 
Tabletta
30 db, 132,97 Ft/db 
Nagydózisú és kiváló biohasznosulású 
hidrolizált kollagén peptidet és hialuronsavat, valamint 
a bőr egészségében szerepet játszó vitaminokat (A- 
és C-vitamin, Biotin) tartalmazó komplex készítmény. 

INTERHERB  
XXL Máriatövis-
Articsóka-Kurkuma 
Tabletta
90 db, 37,77 Ft/db 
A máriatövis hozzájárulhat 
a máj egészségének 
megőrzéséhez. Az articsóka 
elősegítheti a májműködést 
és az epekiválasztást. A 
kurkuma támogathatja 
az emésztőrendszer 
működését, az 
emésztőnedvek termelését, 
jótékony hatással van a máj- 
és epeműködésre   

INTERHERB  
Szerves Cink 25 MG- Réz Tabletta
60 db, 28,65 Ft/db 
A hozzáadott réznek szerepe lehet a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelmében, az 
immunrendszer és az idegrendszer normál 
működésében. A 
hozzáadott réznek 
szerepe lehet a sejtek 
oxidatív stresszel 
szembeni védelmében, 
az immunrendszer és 
az idegrendszer normál 
működésében. 
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• szellemi frissesség
• memória
• koncentráció
• mentális egészség

ReStart
MEMO

• immunrendszer
• sejtvédelem
• vitalitás
• jó közérzet

ReStart
IMMUNO

• szívműködés
• érvédelem
• vérnyomás
• vitalitás

ReStart
CARDIO

  60 db, 41,98 Ft/db 

2519 Ft

  30 db, 78,97 Ft/db 

2369 Ft

  30 db, 164,97 Ft/db 

4949 Ft



Herbaház Klub

20% 
kedvezmény

Herbaház Klub

20% 
kedvezmény

1130Ft 

1015 Ft

10% 
kedvezmény

1206Ft 

1029 Ft

14% 
kedvezmény

2081Ft 

1765 Ft

15% 
kedvezmény

2081Ft 

1765 Ft

15% 
kedvezmény

5039Ft 

3995 Ft

21% 
kedvezmény

3836Ft 

3069 Ft

6466Ft 

5173 Ft

BIOMED Kender Krém
60 g, 16916,67 Ft/kg 

A Biomed kender krém 
kendermagolajat és perilla kivonatot 

tartalmaz, mely alkalmas lehet az 
ekcémára hajlamos, száraz, érzékeny 

bőrfelület mindennapos ápolására. 
Bőrtápláló és bőrpuhító hatású. 

BIOMED Ördögcsáklya Krém 
Forte 

70 g, 14700,00 Ft/kg 
Helyi bemasszírozásra ajánlott 

elhúzódó mozgásszervi problémák, 
kopások időszakában, sajgó 

testrészeken alkalmazva bőrápolási 
céllal. Megnövelt hatóanyag 

tartalommal, hozzáadott kajeput és 
eukaliptusz illóolajokkal. 

HERBIOVIT Vadgesztenye Lábkrém
250 ml, 7060,00 Ft/l 
Vadgesztenye és vörösszőlő levél kivonatával, 
mentollal és borsmentaolajjal, E-vitaminnal. 
Ajánlott visszeres, fáradt és nehéz lábérzet 
csökkentésére, a lábak ápolására. 

HERBIOVIT Fekete Nadálytő 
Krém

250 ml, 7060,00 Ft/l 
Fekete nadálytő krém, mely zárt sérülések, 

esések során szerzett véraláfutások 
felszívódásának elősegítésére ajánlott 

bőrápolási céllal. Vegán formula. 

WELLNESS Creme CBD és 
Kendermagolajjal
125 ml, 31960,00 Ft/l 
Ásványi nyomelemekben gazdag thermal 
gyógyhévíz, valamint kenderből származó 
kannabidiol (CBD) és kendermagolaj 
felhasználásával készült. Ajánlott sportolás előtt 
és után az izomzat frissítésére, relaxálásra.A 
kerékpározás, túrázás kiváló segédeszköze. 

WELEDA SKIN FOOD Krém, 2 fajta
75 ml, 40917,33 Ft/l 

Természetes esszenciális olajokból  Natrue 
minősítéssel rendelkező natúrkozmetikum 

Nagyon száraz és érdes bőrre az egész család 
számára. Hosszan tartó hidratálást biztosít a 

száraz és igénybe vett bőr számára. 

WELEDA SKIN FOOD Intenzíven 
Tápláló Testvaj Száraz és Nagyon 
száraz bőrre
150 ml, 34485,33 Ft/l 
Természetes esszenciális olajokból ökológiai 
gazdálkodásból származó összetevő  Natrue 
minősítéssel rendelkező natúrkozmetikum Száraz 
bőrre, arcra és testre az egész család számára. 

17

A gyógynövények erejével

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Vadgesztenye  
(Aesculus hippocastanum) 

A vadgesztenye szinte minden része 
felhasználható a házi patikában. 
Már a középkorban is széles körben 
használták pl. a termését hasmenés 
megszüntetésére, vagy az alkoholos 
kivonatát reumás fájdalmak enyhítésére. 
Ezért aztán a kutatók figyelmét is felkeltette 
ez a gyógynövény, a tudományos kutatások 
eredményeképpen izolált hatóanyagait a mai napig a 
humán gyógyászatban is előszeretettel használják.

A vadgesztenyében található hatóanyagok bizonyítottan 
növelik a hajszálerek ellenálló képességét, javítják 
az értónust, gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki 
és csillapítják a duzzanatokat. Hatékonyan segít 
a krónikus vénás elégtelenségnél és a törékeny 
hajszálerek ápolásában. Klinikai kutatások mutatták 
ki hatékonyságát, az ú.n. „nehéz-láb szindróma” vagy 
éjjeli görcsök kezelésénél. Enyhíti a fájdalmakat, 
gyorsítja a véraláfutások felszívódását, műtétek utáni 
ödémák, duzzanatok, lábdagadás megszüntetését. 
Hatásos visszér gyulladás, lábszár fekély, köszvény 
esetén, sebgyógyító, vérzéscsillapító hatása is ismert. 
Csonttörés miatti duzzanatok, csontfájdalmak, 
aranyeres panaszok kezelésére is használjuk, erősíti 
a vérkeringést, csökkenti a vérrögképződés esélyét. 
Külsőleg és belsőleg is javasolt terápiás használatra.



4105Ft 

3485 Ft
15% 

kedvezmény
3881Ft 

3295 Ft

15% 
kedvezmény

2724Ft 

2309 Ft 15% 
kedvezmény

1886Ft 

1599 Ft

15% 
kedvezmény

2198Ft 

1865 Ft

15% 
kedvezmény

INTERHERB Kollagén Multivitamin 
Tabletta
30 db, 116,17 Ft/db 
Szépség és egészség egyedi kombinációja 
ihlette e kollagén, hyaluronsav, vitamin és 
ásványi anyag tartalmú készítményünket, 
mely kiegyensúlyozott összetételben, 
ugyanakkor jódmentes formulában 
tartalmazza a szervezet vitamin- és ásványi 
anyag raktárainak feltöltéséhez szükséges 
anyagokat, a bőr szerkezeti felépítésében 
szerepet játszó kollagénnel és vízmegkötő 
tulajdonságú hyaluronsavval kiegészítve. 

INTERHERB Sólyomszem 
Forte Kapszula
30 db, 109,83 Ft/db 
A Sólyomszem kapszula 
hatóanyagai hozzájárulhatnak a 
szem egészségének megőrzéséhez, 
antioxidáns hatásuk késleltethetik 
a sejtek öregedését, gátolhatják 
a káros oxidatív folyamatokat. A 
Fekete áfonya- és Zöld tea kivonat, 
valamint a lutein táplálhatják 
a szemet, hozzájárulhatnak a 
szem érrendszerének egészséges 
működéséhez. A béta-karotin, 
C-vitamin és E-vitamin segíthetnek 
megőrizni az éles látást, a szemlencse 
és a retina épségét. A cink, króm és 
szelén antioxidáns hatása óvja a szem 
sejtjeit az öregedéstől. 

INTERHERB NAPI1 Citromfű Extraktum 80 MG 
Kapszula
60 db, 38,48 Ft/db 
A Citromfű elsősorban jellegzetes illóolaja miatt vált ismertté, 
közkedveltté már a középkori 
kolostorkertekben is. 
Hozzájárulhat a jó közérzethez, 
a lelki egyensúlyhoz, az 
optimális relaxációhoz és a 
nyugodt, pihentető alváshoz. 
Szerepe lehet a feszültség, a 
nyugtalanság csökkentésében. 
Jó hatással van az emésztésre, 
a bélműködésre, a keringési 
rendszer állapotára és az 
általános jó közérzetre is. 

INTERHERB NAPI 1 Édeskömény Extraktum Kapszula
30 db, 53,30 Ft/db 
Az Édeskömény termése hazánkban is közkedvelt, jellemző illatú, aromás gyógy- 
és fűszernövény. Támogathatja az emésztési folyamatokat, elősegítheti a belek 
egészséges működését, enyhítheti a bélgáz képződés okozta diszkomfort érzést és a 
felfúvódást. A hozzáadott inulin és útifűmaghéj őrlemény ideális a napi rostbevitel 
kiegészítésére. 

INTERHERB NAPI 1 Galagonya Extraktum Kapszula
30 db, 62,17 Ft/db 
A Galagonya gyümölcse, virága és levele egyaránt tartalmaz 
értékes flavonoid vegyületeket. A galagonya hozzájárulhat a szív- és 
érrendszer normál működéséhez. Szerepe lehet a szív megfelelő 
vérellátásában, segítheti az oxigénellátást, ezzel támogatva a 
kiegyensúlyozott szívműködést. 
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Maradj lendületben!

Szabó Erika,  
természetgyógyász 

Bp. Százados út

Citromfű   
(Melissa officinalis) 

A természetgyógyászatban a citromfű levelét ideges 
szívpanaszokra, valamint emésztési panaszokra és 
ideges alapú elalvási zavarokra is ajánlják. Számos 
teakeverék alkotóeleme lehet.

• légző és emésztőrendszeri betegségekben baktérium és 
vírusölő hatású

• fej, –fog, -fülfájás esetén nyugtató hatású
• idegerősítő, nyugtató, a vegetatív idegrendszeri tüneteket enyhíti
• gyomor és bélrendszeri görcsoldó, szélhajtó
• fűszernövény, üdítő és kozmetikai ipari alapanyag.

Ellenjavallatok és mellékhatások nem ismeretesek.



ÚJ

ÚJ

ÚJ

 

2659 Ft

4466Ft 

3499 Ft

 

1054 Ft

22% 
kedvezmény

2607Ft 

2345 Ft

 

1314 Ft

10% 
kedvezmény

1243Ft 

994 Ft

1594Ft 

1435 Ft

10% 
kedvezmény

A novemberi akció 
meghosszabbítása.

CETEBE C+D Vitamin+Cink Kapszula
60 db, 58,32 Ft/db 
A Cetebe étrend-
kiegészítő kapszula 
C-vitaminja kiegészül az 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez szintén 
fontos D-vitaminnal és 
cinkkel is. Mindhárom 
összetevő fontos szerepet 
játhat az immunrendszer 
normál működésének 
támogatásában. 

BIOEXTRA C+D Forte Retard 
Kapszula

60 db, 39,08 Ft/db 
Nyújtott hatású C-vitamin 500mg + 
D3-vitamin 2000NE készítmény az 

immunrendszer normál működéséért. 
Ajánlott napi adag: 1 kapszula. 

DR.CHEN Immun Tea
20 db, 49,72 Ft/db 
Az immunrendszer 
támogatásához - gyógynövény 
teakeverék 

JUTAVIT D3-Vitamin 1000NE 
Csepp Extra Szűz Olivaolajjal
30 ml, 88633,33 Ft/l 
A JutaVit D3-vitamin cseppek a D-vitamint 
extra szűz olívaolajban oldott formában 
tartalmazza. A D-vitamin hozzájárulhat 
a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához / hasznosulásához, a vér 
normál kalciumszintjének fenntartásához, 
az egészséges csontozat és az egészséges 
izomfunkció fenntartásához. Hozzájárulhat 
a normál fogazat fenntartásához és az 
immunrendszer normál működéséhez. 

SUN MOON Felső Légutat 
Tisztító Tea

10x15g, 9566,67 Ft/kg
A felső légutakat tisztító tea 

köhögés, megfázás, torokfájás 
és vírusos időszakokban kitűnő 

megoldás a tünetek enyhítésére.

Herbaház Klub

20% 
kedvezmény GYÓGYFŰ Hajgyógyász 

Androgén Hajhullás elleni 
Teakeverék
50 g, 21080,00 Ft/kg 
Nőknek és férfiaknak ajánlott 
androgén hajhullás esetén. Belsőleg és 
a fejbőr kezelésére. Szabályozhatja a 
hajhullásért felelős hormontermelést 
és erősítheti a hajhagymákat. 

1673Ft 

1499 Ft

10% 
kedvezmény

SUN MOON Zsírbontást és 
Emésztést Segítő Tea

10X15 g, 9993,33 Ft/kg 
Az ünnepi étkezések, nehéz ételek 

utáni puffadások, emésztési 
nehézségek ellen

INNOPHARM D3-Vitamin 
10000 NE/ML Forte 

Csepp
30 ml, 43800,00 Ft/l 

InnoPharm D3-vitamin Forte 
étrend-kiegészítő csepp 

jól adagolható formában 
biztosíthatja a csecsemők 

és kisgyermekek megfelelő 
D-vitamin ellátottságát már 2 

hetes kortól. 
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ÚJ

2748Ft 

2469 Ft

10% 
kedvezmény

2935Ft 

2345 Ft

20% 
kedvezmény

5973Ft 

4775 Ft

20% 
kedvezmény

 

3584 Ft
3002Ft 

2402 Ft
 

4778 Ft

3306Ft 

2639 Ft

20% 
kedvezmény

BIOEXTRA Argania OIL 
Bőrápoló Olaj + Q10

20 ml, 123450,00 Ft/l 
100% tisztaságú argán olaj 

Q10-zel, könnyen adagolható 
cseppentős kiszerelésben. 

Nem tartalmaz illat-és 
festékanyagot. 

BIO BIOMENÜ  
Macagyökér Kapszula

60 db, 39,08 Ft/db 
Természetes úton tarthatja 

karban egészségünket, 
energetizálhat, fokozhatja a 

fizikai teljesítményt. 

DAMMERS Collagen Peptides 
Hyaluron Kapszula
80 db, 59,69 Ft/db 
A kollagén a szervezetben bőségesen 
megtalálható fehérje, amelynek 
mennyisége csökken  az idő múlásával . 
A bőr- és kötőszövetek rugalmasságának 
fenntartásához külső forrásból 
történő utánpótlás segíthet a folyamat 
lassításában.  A hialuronsav minden emberi 
kötőszövetben megtalálható fehérje,  az 
ízületek karbantartására és a kötőszövet 
rugalmasságának megőrzése érdekében. 

BIOCO Folát 5-MTHF 1000 µG
30 db, 119,47 Ft/db 
A B-vitaminok családjába tartozó folát 
azonnal hasznosítható a szervezet 
számára, további átalakítás szüksége 
nélkül, ezáltal sokkal hatékonyabb 
formula. A  készítmény kizárólag 
biológiailag aktív molekulaformában 
tartalmazza a hatóanyagot. 
Alkalmazása 
terhesség esetén 
kifejezetten ajánlott. 

DR.CHEN Post-Kor Szív-Ideg 
Regeneráló Kapszula
30 db, 80,05 Ft/db 
Az idegrendszer és a szív, valamint a 
keringési rendszer normál működését 
támogató készítmény magas 
vitamintartalommal.

Herbaház Klub

20% 
kedvezmény

DAMONA Szerves 
Magnézium Forte + B6-
Vitamin Tabletta
100 db, 26,39 Ft/db 
A termék hatóanyaga, a 
magnézium hozzájárulhat a normál 
izomműködéshez, az idegrendszer 
megfelelő működéséhez. A 
B6-vitamin részt vehet az 
ideg- és immunrendszer normál 
működésében. 

BIOCO B12-Vitamin  
1500 µG

60 db, 79,63 Ft/db 
A B12-vitamin hozzájárulhat a normál 

homocisztein-anyagcseréhez, a 
normál vörösvérsejt-képződéshez, az 

immunrendszer normál működéséhez, 
a fáradtság és a kifáradás 

csökkentéséhez. Gondoskodhat az 
idegrendszer és a pszichikai funkciók 

helyes működéséről. 
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Őrizd meg egészséged



egészségesen 
élni

ÍGY  
KÖNNYŰ 

ÚJ

ÚJ

ÚJ

14% 
kedvezmény

6576Ft 

5641 Ft

1757Ft 

1399 Ft
20% 

kedvezmény

4952Ft 

4455 Ft

20% 
kedvezmény

8356Ft 

6549 Ft

22% 
kedvezmény

 

3179 Ft

 

2402 Ft

ÚJ

 

5727 Ft

DAMONA Szerves Króm 
Tabletta

60 db, 23,32 Ft/db 
A krómot szerves formában 

tartalmazó étrend-kiegészítő 
tabletta. A króm hozzájárulhat 

a normál vércukorszint 
fenntartásához. 

DABUR NATURE CARE 
Emésztést Segítő Por
375 g, 11880,00 Ft/kg 
Bélműködést szabályozó 
természetes rostanyag. 95%-ban 
oldható rostot tartalmaz. 

PROENZI Intensive Tabletta
60 db, 109,15 Ft/db 

A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az ízületi porcot 
alkotó építőelemek (glükózamin-szulfát, kondroitin-szulfát) 

mellett Salix alba és Curcuma longa kivonatokat, és egy 
szabadalmaztatott felszívódást elősegítő összetevőt (BioPerine®) 
is tartalmaz, amely akár 80 %-kal is fokozhatja egyes vitaminok, 

ásványi anyagok és egyéb összetevők felszívódását. 

CALCITRIO Extra 50+ Filmtabletta
50 db, 63,58 Ft/db 
Az egészséges csontozat fenntartását 
segítő vitaminokat, ásványi anyagokat és 
nyomelemeket tartalmazó étrend-kiegészítő 
filmtabletta 50 év feletti nőknek. 

HERBAL PRODUKT Szerves 
Cink 20MG Tabletta
60 db, 40,03 Ft/db 
A cink hozzájárulhat a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez, 
szerepet játszhat a sejtosztódásban, 
hozzájárulhat a normál DNS- és 
fehérjeszintézishez. 

ANDREA MILANO Almaecet Gumicukor
200 g, 28633,86 Ft/kg 

Az almaecet minden előnye ízletes cukorkákban 
koncentrálódik, amit bármikor magunkkal vihetünk. 

Napi 2 rágócukorka ajánlott a megfelelő bevitel 
érdekében. Támogathatja a szív egészségét, az 

anyagcserét, az immunrendszert. 

HEMPY Kendermagolaj 
Lágyzselatin Kapszula 
90 db, 62,68 Ft/db 
Étrend kiegészítő Omega-3 
és Omega-6 esszenciális 
zsírsavakkal 1:3 arányban. 
Kendermagolajat tartalmaz, 
amelyet a Cannabis Sativa 
kendermagjának hideg 
sajtolásával állítanak elő.
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10% 
kedvezmény

ÚJ

3149Ft 

2677 Ft

404Ft 

323 Ft

 

2936 Ft

TETESEPT Fürdősók, 4 féle
600 g, 4461,66 Ft/kg 
Ez a természetes tengeri só alapú tetesept fürdősó egy 
speciális adalék a fájó vállak, hát és nyak kényeztetésére. 
Az éterikus olajok, mint, boróka-, körtike-, gyömbér- és 
rozmaring olaj kombinációját tartalmazó összetétele a 
meleg vízzel együtt kifejti lazító, átmelegítő hatását és 
oldja a feszültséget a vállakban, a hátban és a nyakban. A 
bőrt természetes módon ásványi anyagokkal ápolja. 

DOCTOR CARE 100% 
Biodegradable Antibakteriális 
Nedves Törlőkendő Aloe Vera 

Kivonattal
15 db, 21,54 Ft/db 

15db Fertőtlenítőszerrel átitatott 
törlőkendő 

AROMAX Bio Illóolaj, Citrom vagy Teafa vagy Rozmaring
10 ml, 293600,00 Ft/l 
Frissítő hatású illóolaj aromaterápiás célokra, légtérfrissítésre, aromafürdőhöz, 
belégzésre és bőrápolásra és otthonunk tisztán tartására. 

Herbaház Klub

20% 
kedvezmény

Herbaház Klub

15% 
kedvezmény
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Kozmetikumok, háztartás

Az akció az alábbi termékekre vonatkozik:
mosóparfüm 200ml, mosódiós labda 1db, mosogatószer 500ml
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A Herbaház Klub kedvezményre kizárólag Herbaház klubtagok 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 feltüntetett 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.

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


