
Gluténmentes
Palacsinta lisztkeverék

Paleo
Cukorhelyettesítő

Édes élet bűntudat 
és kockázat nélkül!
Édesíts kalóriamentesen  
a kristály cukornál négyszer 
 édesebb, mellékízmentes  
Benefitt cukorhelyettesítővel!

• 4-szeres édesítő hatás
• Cukormentes
• Kalóriamentes
• Mellékízmentes
• Tökéletes oldódás

Egyedi összetételének köszönhetően 
klasszikus vékonytésztás, hagyo-
mányos palacsinta ízélményt nyújt, 
mindezt gluténmentesen!

• Zsírszegény
• Édesítőszerrel
• Kukorica-, tej és szójamentes
• Élelmi rostban gazdag
• Egyszerűen elkészíthető

MOST BEVEZETŐ ÁRON!

Befőzés cukormentesen!

Újdonság!  
Gluténmentes palacsinta lisztkeverék

Az egészséges nyár kellékei

1425 Ft

15% 
kedvezmény

1000 g 

1665 Ft
500 g 

2235 Ft

515 Ft

10% 
kedvezmény

INTERHERB Jóízű Grapefruitmag csepp  
C-vitaminnal Felnőtt és Kids változatban
20 ml, 71250 Ft/l 
Jóízű grapefruitmag kivonat. 
A grapefruitmagban lévő flavonoidok gyökfogó, 
antioxidáns hatású bioaktív anyagok. Készítményünk 
a grapefruitmag jóízű, flavonoidokra és C-vitaminra 
standardizált kivonatából készült. Használata első-
sorban az immunrendszer védelmére ajánlott. 

POLLENPAJZS (szénanátha terápia  
kiegészítéséhez)
50 g, 10300 Ft/kg 
A védekezés elsődleges 
irányvonala a szervezet 
és az immunrendszer 
felerősítése, amit a 
növényi alapanyagok 
biztosítanak, maximum 
3 csészével fogyasszon 
naponta. A teakeverék 
édesgyökeret tartalmaz! 
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immunerősítők • gyógynövények, gyógyteák • vitaminok • 
étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • 
natúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószerek
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1000 g 

1795 Ft

1000 g 

1619 Ft

10% 
kedvezmény

275 g 

1279 Ft

50 g 

379 Ft

10% 
kedvezmény

1499 Ft

12% 
kedvezmény

549 Ft

10% 
kedvezmény

889 Ft

10% 
kedvezmény

355 Ft

10% 
kedvezmény

355 Ft

10% 
kedvezmény

Befőttek és lekvárok  
cukormentesen
Ma már a befőzés is elképzelhető cukor 
nélkül. Így nemcsak a cukorbetegek, de 
az egészséges életmód hívei is élvezhetik 
a megszokott ízeket, csökkentett energia-
tartalommal.

A befőzés és lekvárkészítés során cukor 

helyett használj Benefitt cukorhelyettesí-
tőt! De vigyázz, ebből elég a megszokott 
cukorhoz képest csak negyedannyit hasz-
nálni. Mivel mellékízmentes, így a meg-
szokott ízvilágot kapod.

Az így elkészített lekvár vagy befőtt nagy 
előnye, hogy elfogyasztás után kevésbé 
emeli meg a vércukor-, illetve az inzulin-
szintet. 

BENEFITT Gluténmentes Kenyér lisztkeverék  
fehér házikenyérhez, prémium összetevőkből
1000 g, 1619 Ft/kg, 1000 g, 1795 Ft/kg 
A Benefitt gluténmentes kenyérlisztek külön-
legessége, hogy hagyományos kenyér ízűek, 
amellett, hogy kielégítik a speciális étrendet 
követők igényeit is. Összetett szénhidrátokat 
(kölesliszt, tápiókakeményítő) és rosto-
kat (útifűmaghéj, bambuszrost), növényi 
fehérjéket biztosító jóízű reformélelmiszerek, 
válogatott összetevőkből. 

Nyírfacukor Panna hidegen keverhető puding, Oligolife Eritrit
50 g, 7580 Ft/kg 

275 g, 4650.91 Ft/kg 
Főzés nélkül elkészíthető 
krémpudingpor, hozzáadott 
cukor nélkül, nem igényel főzést, 
percek alatt kész, alacsony 
kalóriatartalmú, gluténmentes 
csokoládés és vanília ízben., Az 
egyre népszerűbb kalóriamentes 
édesítőszert egyedi megjelenésű 
és praktikus papírtasakba 
csomagoltuk. Könnyű felhasználás, 
receptötletek és tippek a hátoldalon. 

GLUTÉNMENTES ORGRAN VEGÁN  
CUKORMENTES ACAI ÉS KÓKUSZOS  
REGGELI ROPOGÓS
200 g, 7495 Ft/kg 
Reggeli az ACAI 
bogyó antioxi-
dánsaival, az 
immunrendszer 
egészségesebb 
müködésért, az 
energiával teli 
napindításhoz. 
Nyomokban SEM 
tartalmaz jelölen-
dő allergént.

GRENO PRÉSELT GYÜMÖLCSLÉ MEGGY
250 ml, 2196 Ft/l
Lágy passztőr, csíramen-
tes töltés. 50 fürt meggy 
minden egyes üvegben. 

The Bridge Bio Kókuszos Rizsital
1000 ml, 889 Ft/l 
Vegán, glutén-, tejfehérje-, 
laktóz-, szója-, koleszte-
rin-, GMO-, hozzáadott 
cukor és mesterséges 
adalékanyag mentes kó-
kuszos rizsital. Ellenőrzött 
és minősített ökológiai 
gazdálkodásból származó 
rizsből, hegyi forrásvízzel 
készül.  Kiváló alterna-
tívája az állati eredetű 
tejterméknek. 

The Bridge Bio Kókuszos Rizsital
250 ml, 1420 Ft/l 
Vegán, glutén-, tejfe-
hérje-, laktóz-, szója-, 
koleszterin-, GMO-, 
hozzáadott cukor és 
mesterséges adalék-
anyag mentes kókuszos 
rizsital. Ellenőrzött és 
minősített ökológiai 
gazdálkodásból szár-
mazó rizsből, hegyi for-
rásvízzel készül.  Kiváló 
alternatívája az állati 
eredetű tejterméknek. 

Parádi kénes gyógyvíz
700 ml, 507,14 Ft/l 
A gyógyvíz, étkezések előtt 
fogyasztva csökkenti a 
gyomorégést és a sav-
túltengéses panaszokat, 
étkezések közben és 
után fogyasztva segíti az 
emésztést, megszünteti 
a puffadást. A húgysav 
anyagcserére gyako-
rolt jótékony hatása 
miatt előnyösen al-
kalmazható köszvény 
esetén. 
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249 Ft

10% 
kedvezmény

259 Ft

10% 
kedvezmény

2405 Ft

10% 
kedvezmény

1659 Ft

20% 
kedvezmény

1019 Ft

25% 
kedvezmény

195 Ft

20% 
kedvezmény

765 Ft

15% 
kedvezmény

2239 Ft

10% 
kedvezmény

1255 Ft

5% 
kedvezmény

Rice Up Rizs Chipsek több ízben
60 g, 4150 Ft/kg 
Rice Up teljes kiőrlé-
sű, gluténmentes, 
nem olajban sült, 
barna rizs chips íz-
variációkkal, akciós 
áron a Herbaház 
polcain. 

Rice Up Rizsszeletek több ízben
120 g, 2158.33 Ft/kg 
Rice Up teljes kiőrlésű, glutén-
mentes, nem olajban sült, 
barna rizs szeletek ízvari-
ációkkal, akciós áron a 
Herbaház polcain. 

BIOGOLD HIDEGEN SAJTOLT MÁKOLAJ
250 ml, 9620 Ft/l 
A mákolaj a csontritku-
lás egyik ősi ellenszere, 
természetes kalciumot 
tartalmaz. Idegerősítő, 
nyugtató hatású, növeli 
a szellemi teljesítőké-
pességet. 

BioMenü BIO Ashwgandha por
125 g, 13272 Ft/kg 
Hihetetlenül 
sokoldalú 
gyógynövény. Az 
ashwagandhát 
széles körben 
használják az 
ayurvédikus, ha-
gyományos indiai 
orvoslásban. 

BIO BIOMENÜ PERUI KAKAÓPOR
125 g, 8152 Ft/kg 
Kiváló minőségű 
és ízű perui 
kakaópor, magas 
antioxidáns 
tartalommal. 

Cerbona Protein, Energy és Slim  
müzliszeletek
35 g, 5571.43 Ft/kg 
A fehérjékben gazdag, 21% proteintartalmú müzlisze-
let növényi eredetű fehérjékből készül, teljes értékű 
zabbot tartalmaz. (több ízben, Protein, Slim és Energy 
változatban is fogyasztása sportolás előtt, közben, 
után ajánlott) 

ALPRO Növényi italok
1000 ml, 765 Ft/l 
Alacsony zsírtar-
talmú 100%-ban 
növényi alapúitalok 
hozzáadott kalci-
ummal, B2-, B12-, 
E-, D2-, vitaminok-
kal. Természetesen 
laktózmentes. 
Mandulaital, cukor-
mentes mandula-
ital, kókuszital és 
mogyoróital. 

KOMBUCHA KONCENTRÁTUM MEGGYEL
500 ml, 4478 Ft/l 
TESTET, BÉLFLÓRÁT ÜDÍTŐ 
ITAL valódi meggylével a 
nyári melegben. 500 ml 
koncentrátumból 4,5 liter 
egészséges ital készít-
hető. 25 év tapasztalat, 
garancia a minőségre. 
Kézműves termék a Viva 
Naturától. 

Coppenrath kakaós és vaníliás glutén-, 
laktózmentes keksz vaníliás töltelékkel
300 g, 4183.33 Ft/kg 

Amennyiben segítségre van szüksége a webáruház használatához, kérjük olvassa el vásárlási tájékoztatónkat a https://www.herbahaz.hu/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek/ weboldalon. Regisztrált vásárlóink 
automatikusan részt vesznek online törzsvásárlói programunkban, ahol minden vásárlás után levásárolható pontokat írunk jóvá. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kialakult járvány helyzet miatt egyes 

termékekre a maximálisan megvásárolható mennyiséget az aktuális készleteket figyelembe véve limitálhatjuk.

10 000 forint feletti rendelés esetén ingyenesen kiszállítjuk 

megrendelését Magyarország egész területén!

A herbahaz.hu webáruházban több, mint 13 000 termék közül 

válogathat! A webáruház könnyen használható számítógépről, 

tabletről és okostelefonról egyaránt egyaránt.

Vásároljon kényelmesen és biztonságosan otthonról!

Látogassa meg webáruházunkat:

www.herbahaz.hu

 Óriási választék  Gyors kiszállítás az  
 egész országba

Élelmiszerek
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1615 Ft

15% 
kedvezmény

2519 Ft

15% 
kedvezmény

1119 Ft

15% 
kedvezmény

1749 Ft

10% 
kedvezmény

4699 Ft

20% 
kedvezmény

3229 Ft

10% 
kedvezmény

1989 Ft

10% 
kedvezmény

2495 Ft

10% 
kedvezmény

1825 Ft

15% 
kedvezmény

3779 Ft

10% 
kedvezmény

2669 Ft

10% 
kedvezmény

2375 Ft

10% 
kedvezmény

Interherb NAPI1 Gyömbér Extraktum 
kapszula
30 db, 53,83 Ft/db 
A gyömbér támogatja a gyomorműködést, az emész-
tést és a bélműködést. 
Hozzájárul az émelygé-
ses állapotok, gázkép-
ződés, puffadás elke-
rüléséhez. Jó hatással 
van az immunrendszer-
re, a vércukorszintre, 
a légutak egészségére, 
valamint a szív- és 
érrendszerre. Támogatja 
a vitalitást, frissítő, 
tonizáló hatású. 

Interherb XXL C-VITAMIN 1000mg 
+Cink+Bioflavonoidok RETARD tabletta
90 db, 27,99 Ft/db 
Retard készítmény az 
egyenletes felszívódásért, 
biohasznosulást támoga-
tó csipkebogyó kivonat-
tal és flavonoidokkal. 
Hatóanyagai hozzájárul-
nak az immunrendszer 
normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a 
fáradtság csökkentésé-
hez, a szellemi és fizikai 
erőnlét megőrzéséhez. 

Aktív Ginseng kapszula
30 db, 37,3 Ft/db 
Kapszulánként 100 mg standardizált Panax Ginseng 
gyökér kivonat 
port tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
készítmény. 

GREENSLIM ZÖLD TEA 580MG KAPSZULA
90 db, 19,43 Ft/db 
A kiegyensúlyozott zsíranyagcseréért! A zöld tea 
támogatja a metabolizmust és a zsír-anyagcserét. 

Trendi Málna-Chili kapszula krómmal 
Étrend-kiegészítő
30 db, 156,63 Ft/db 
Természetes málna 
+ chili kivonatot és 
krómot tartalmazó 
készítmény. Diéta 
kiegészítéséhez 
ajánljuk, valamint 
anyagcsere zavarok 
esetén. 

Bioheal Tőzegáfonya Forte
70 db, 46,13 Ft/db 
Termékünk kiemelkedően magas proantocianidin 
tartalma mellé echi-
nacea és aranyvessző 
kivonatot adtunk, 
melyek hozzájárul-
nak az alsó húgyúti 
szervek egészségének 
megőrzéséhez. 

ZÖLDVÉR BÚZAFŰ KAPSZULA
78 db, 25,5 Ft/db 
KOMPLEX TERMÉSZETES 
VITALITÁS természetes 
vitamin-, ásványi anyag-, 
fehérje-, enzim-, és 
klorofill forrás Magyar-
országon termett búza-
fűből a Viva Naturától 

Netamin Ginkgo Biloba 300 mg - SZUPER 
kiszerelés
60 db, 41,58 Ft/db 
60 tabletta, 2 havi 
adag, most -10% 
kedvezménnyel! 
A ginkgo biloba 
támogatja a szellemi 
teljesítőképességet, 
hozzájárul a kerin-
gési rendszer normál 
működéséhez, a 
megfelelő véráram-
láshoz. 

K2-vitamin
30 db, 60,83 Ft/db 
A Vitaking K2 vitamin 
kapszulánként 90µg 
természetes VITAMK7® 
vitamint tartalmaz.  A 
K-vitamin részt vesz 
a normál csontozat 
fenntartásában. 

ZÖLDVÉR GREEN MIX 18 ZÖLD  
NÖVÉNYI KEVERÉK C-VITAMINNAL  
ÉS MSM PORRAL
150 g, 25193,33 Ft/kg 
Magas polifenol és C-vitamin tartalmú porkeverék 
MSM-mel. A C-vi-
tamin hozzájárul a 
normál kollagén-
képződéshez és 
ezen keresztül a 
porcok normál 
állapotához. 18 
összetevő akár tur-
mixok dúsításához 
a Viva Naturától. 

VIVA NATURA C-VITAMIN PORKEVERÉK 
CSIPKEBOGYÓVAL ÉS HIBISZKUSSZAL
150 g, 17793,33 Ft/kg 
INTENZÍV TESTMOZ-
GÁS alatt vagy azt 
követően a C-vitamin 
hozzájárul az im-
munrendszer normál 
működéséhez. 800 
mg-os C-vitamin ital-
por csipkebogyóval és 
hibiszkuszvirággal a 
Viva Naturától 

MORINGA GINZENG KAPSZULA
60 db, 39,58 Ft/db 
FIZIKAI ÉS SZELLEMI 
VITALIZÁLÓ kedvező 
hatással lehet memó-
riánkra, teljesítmé-
nyünkre fáradtság, 
kimerültség, és 
stressz esetén. Egy 
hónapra elegendő 
mennyiség. 

Étrend-kiegészítők
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1405 Ft

10% 
kedvezmény

2315 Ft

10% 
kedvezmény

3105 Ft

20% 
kedvezmény

1599 Ft

15% 
kedvezmény

2959 Ft

20% 
kedvezmény

1689 Ft

20% 
kedvezmény

745 Ft

10% 
kedvezmény

1095 Ft

10% 
kedvezmény

675 Ft

10% 
kedvezmény

1255 Ft

10% 
kedvezmény

729 Ft

10% 
kedvezmény

889 Ft

15% 
kedvezmény

MediNatural Argán Bőrápoló olaj
20 ml, 70250 Ft/l 
Rendkívüli bőr és 
hajápoló olaj, a bőröd 
sugárzó, a hajad pedig 
fényes lesz tőle 

MEDINATURAL DAMASZKUSZI RÓZSA 
ARCPERMET
100 ml, 23150 Ft/l 
Azonnali feltöltődés és 
felfrissülés a bőrnek, gyor-
san és hatékonyan hid-
ratálja a szomjas bőrt, 
hogy az újra élettel teli 
és egészségtől ragyogó 
legyen, kellemes rózsa 
illatot hagyva maga 
után. 

EQUILIBRA Extra Aloe Dermo-gél Aloe 
Verával (98%)
150 ml, 20700 Ft/l 
Az EQUILIBRA® Extra Aloe Dermo-gél az egész család 
bőrének hatékony ápolá-
sára alkalmas. Hatékony 
segítséget nyújt a bőr 
különböző “megpróbálta-
tásai” esetén, mint például 
napozás, forró felületekkel 
való érintkezést követő 
pirosodás, fogínygyulladás, 
fáradt és rendkívül igény-
bevett lábak, izzadság által 
okozott pirosodás, epilálás 
és borotválás. 

Bioextra Argania Oil bőrápoló olaj + Q10
20 ml, 79950 Ft/l 
100% tisztaságú argánolaj Q10-zel, könnyen adagol-
ható cseppentős kiszerelésben. Az argánolaj alkalmas 
az arc, a szem kö-
rüli érzékeny bőr, 
az egész test és a 
haj ápolására. 

HERBioticum Sun Max Naptej SPF50+
100+25 ml AJÁNDÉK, 29590 Ft/l 
Magas védelmű naptej A-C-E-vitaminokkal. Az 
UVA- és az UVB-szűrő 
kombinációja védi a 
bőrt a napégéstől és 
a napsugárzás okozta 
bőröregedéstől. Értékes, 
természetes szőlőmag 
olajat és vitaminokat 
tartalmaz. Vegán. 

HERBioticum After Burn leégés kezelő 
gél
60+15 ml AJÁNDÉK, 
28150 Ft/l 
Bőrnyugtató, hűsítő ha-
tású testápoló gél, mely 
nyugtatja a száraz, fe-
szülő bőrt napégés után. 
Vegán. Nem tartalmaz 
szintetikus illatanyagot, 
színezéket, állati eredetű- 
és ásványi olaj alapú 
összetevőket. Kíméle-
tességét bőrgyógyászati 
tesztek igazolják. 

Biomed Vadgesztenye Krém COOL
60 g, 12416,67 Ft/kg 
Visszérgyulladás követ-
keztében kialakuló kel-
lemetlen bőrtünetek, 
fáradt és feszülő lábak 
ápolására. Kellemesen 
hűsítő mentollal. 

Biomed Vadgesztenye Krém DUPLA
2x60 g, 9125 Ft/kg 
Visszérgyulladás kö-
vetkeztében kialakuló 
kellemetlen bőrtüne-
tek, fáradt és feszülő 
lábak ápolására. 9,5% 
vadgesztenye kivo-
nattal. Gazdaságos, 
DUPLA kiszerelés. 

Biomed Svédkeserű Krém RAPID
30 g, 22500 Ft/kg 
Szúnyog- illetve 
egyéb rovarcsípés 
okozta kellemet-
len bőrtünetek 
enyhítésére, gyorsan 
hűsítő mentollal. 
12% gyógynövény 
kivonat-tartalom. 

Ohropax Classic füldugó
12 db, 104,58 Ft/db 
Tetszés szerint formázható, bőrbarát viaszból készült 
füldugó zaj, víz és szél ellen. Ajánlott: koncentrált 
munkavégzésnél, 
otthoni barkácso-
lásnál, hangos 
zene ellen. 

Herbow Mosógép Méregtelenítő
200 g, 3645 Ft/kg 
Organikusan elért 
fertőtlenítő hatás, 
agresszív vegyszerek 
nélkül-nemcsak a 
vízkövet oldja le, de 
a mosódió baktéri-
um- és gombaölő 
tulajdonságának 
köszönhetően fertőt-
lenítő hatással is bír. 
A mosógép használa-
tának gyakoriságától 
függően használja 
havonta-kéthavonta. 

Sába Női és Férfi intim mosakodó
250 ml, 3556 Ft/l 
Sába Női illatmen-
tes és Sába Férfi 
intim mosakodó 
termékek termé-
szetes pH4-védő-
burkot képeznek 
bőrünkön. Óvják 
intim területeink 
egészséges pH4- 
savköpenyét, támo-
gatják a fertőzésből 
eredő gyulladások 
megelőzését, a 
ping-pong fertőzé-
sek elkerülését. 

Kozmetikumok
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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. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. 

Budapest, 
Százados út 18.

Szeged, 
Napfény Park

Pécs, 
Farkas István u. 1.

Győr, 
Interspar Center

Kecskemét, 
Petőfi Sándor u. 1.

Vecsés, 
TESCO Hipermarket

Hozzávalók (az alaphoz) : 

  3 dkg mogyoró

 6 dkg Benefitt kókuszzsír 
(vagy light margarin)

 8 dkg zabpehely

 2 dkg zabkorpa

 1 dkg Benefitt 
cukorhelyettesítő (ízlés 
szerint a mennyiség 
változtatható)

Hozzávalók (a krémhez) : 

  50 dkg barack (vagy 
bármilyen gyümölcs)

  23 dkg zsírszegény túró

  2,5 dkg Benefitt 
cukorhelyettesítő (ízlés 
szerint a mennyiség 
változtatható)

  2 dkg zselatin

  1,5 g Benefitt útifű maghéj 
(elhagyható) 

Elkészítés

1. Az alaphoz a mogyorót megpirítjuk, majd felaprítjuk. Felolvasztjuk a kókuszzsírt/light margarint, majd alaposan 
összedolgozzuk a hozzávalókat, és ízlés szerint édesítjük, majd 15-20 percig állni hagyjuk, hogy a zab egy kicsit megszívja 
magát.

2. A krémhez a barackot, a zsírszegény túrót és az édesítőt összeturmixoljuk. Elkészítjük a zselatint a csomagolásan található 
útmutatást szerint, majd  hozzáadjuk a túrókrémhez, végül pedig az útifű maghéjat is. Aki nem szereti az útifű maghéj ízét, az 
elhagyhatja.

3. Egy 18-20 centis kapcsos tortaformát/tálat kibélelünk alufóliával, majd az aljába nyomkodjuk a torta alapját, és rátesszük a 
krémet is. Minimum 2-3 órára a hűtőbe tesszük, hogy teljesen megszilárduljon.

Barackos túrótorta  
sütés nélkül 

recept ajánló
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100ml 

959 Ft

10% 
kedvezmény

100ml 

1059 Ft 4279 Ft

20% 
kedvezmény

7485 Ft

10% 
kedvezmény

929 Ft

10% 
kedvezmény

559 Ft

10% 
kedvezmény

1129 Ft

10% 
kedvezmény

1325 Ft

10% 
kedvezmény

3209 Ft

10% 
kedvezmény

1599 Ft

10% 
kedvezmény

1169 Ft

10% 
kedvezmény

1135 Ft

10% 
kedvezmény

2x120 db 

9575 Ft

120 db 

5665 Ft

10% 
kedvezmény

Eredeti Aloe Vera gél/spray
100ml, 10590 Ft/l, 100ml, 9590 Ft/l 
Könnyen beszívódó 100%-ban 
stabilizált Aloe Vera 
lével, mely rendkívüli 
bőrnyugtató, nedves-
ségmegkötő, bőrre-
generáló tulajdon-
sággal rendelkezik. 
Minden bőrtípusra 
használható. 

kozmetikum

Bioco Osteofemin
60 db, 71,3 Ft/db 
A csontok ásványi anyag veszteségének csökkentésé-
ért, 50 év feletti nőknek. 

étrend-kiegészítő

Calendula Immunforce kapszula
180db, 41,6 Ft/db 
Erősíti az immun-
rendszert, támogatja 
a szervezet védeke-
zőképességét. 

étrend-kiegészítő

Dry Derm hónaljvédő betét 12db
12db, 77,4 Ft/db 
Nagy nedvszívó képessége révén magába szívja az 
izzadságot, meggátolva ezzel a kellemetlen testsza-
gok kialakulását.  Megakadályozza az izzadás és a 
dezodorok által okozott foltképződéseket. 

kozmetika, vegyi áru

Gyógyfű teakeverék Immun-Testőr szálas
50g, 11180 Ft/kg 
Alkotórészei – rózsa-
gyökér, tajgagyökér, 
kínai kúszó magnó-
lia termése - adapto-
gén gyógynövények, 
melyek erősítik a 
védekező mechaniz-
musokat, az immun-
rendszert, előnyösen 
hatnak a szervezet 
működésére. 

élelmiszer

EDEN PREMIUM Bake-Free Alap  
Fasírtkeverék Köleses
500g, 2258 Ft/kg 
Sokféle diétába 
jól beilleszthető, 
vegán, szójamentes, 
lasssú felszívódású 
fasírtok, gondosan 
összeválogatott, 
kiváló minőségű, 
magas beltartalmi 
értékű alapanyagok-
ból a kiegyensúlyo-
zott táplálkozásért.  

élelmiszer

Dia-Well CH-csökkentett áfonya lekvár
380g, 3486,8 Ft/kg 
Vadáfonyából 
készült, csökken-
tett szénhidrát 
tartalmú lekvár. 
Gyümölcsből ki-
vont, természetes 
cukrot tartalmaz. 
Áfonya tartalma: 
50% 

élelmiszer

Brokkoli Sejtvédő Komplex
100g, 32090 Ft/kg 
Az ACEROLA cseresznyéből kivont C-VITAMIN, a KUR-
KUMA, a GYÖMBÉR, 
a ZÖLD TEA POLI-
FENOLOK és SZENT 
BAZSALIKOM támo-
gatják a sejtkárosító 
oxidatív stresszel 
szembeni védelmet. 

étrend-kiegészítő

Pharmia Ayurvédikus Gabonakávé  
Ashwaganda
100g, 15990 Ft/kg 
Gyakran elfárad? 
Erősítse szerveze-
tét, dobja fel magát 
koffein nélkül! 

élelmiszer

GLUTÉNMENTES IT’S US MIKLOS  
UNIVERSAL MIX
1000g, 1169 Ft/kg 
Az It’s Us Miklos Uni-
versal Magyarország 
egyik kedvelt univerzá-
lis lisztkeveréke. 

élelmiszer

KNORR Vego Vegetáriánus CHILIS BAB
390g, 2910,3 Ft/kg 
Az új Knorr Vego 
mexikói vege-
táriánus ragu 
pillanatok alatt 
elkészíthető vegán 
rost- és fehérje-
forrás. Kényelmes 
és egészséges 
megoldás.     

élelmiszer

Quercetin C+D Echinacea 120db, Double 
Immun Quercetin C+D Echinacea 2x12
120 db, 47,2 Ft/db 

2x120 db, 
39,9 Ft/db 
Jól használha-
tó az allergia-
szezonban vagy 
gyulladások 
esetén, támo-
gathatja im-
munrendsze-
rünk védekező 
funkcióit. 

étrend-kiegészítő

ÚJ!

ÚJ!
ÚJ!

Júniusi ajánlatunk
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Vásároljon törzsvásárlói kártyával, és 
minden elköltött 100 Ft után  1 pontot jóváírunk.

Igényelje kártyáját a boltokban már most, és 500 pontot 
ajándékba adunk! A részletekért érdeklődjön kollégáinknál!

Bevezető akció:

500 PONT
AJÁNDÉKBA

Pont az 
egészségéhez
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A Herbaháznál 
díjazzuk a hűséget!

GYŰJTSE A PONTOKAT!

2315 Ft

10% 
kedvezmény

1315 Ft

10% 
kedvezmény

315 Ft

20% 
kedvezmény

1735 Ft

10% 
kedvezmény

1199 Ft

10% 
kedvezmény

1315 Ft

10% 
kedvezmény

1385 Ft

10% 
kedvezmény

300 ml 

2795 Ft

50 ml 

2099 Ft

20% 
kedvezmény

1345 Ft

15% 
kedvezmény

ENVIRA rovarirtó permet
500 ml, 4630 Ft/l 
ROVAROK irtására és el-
űzésére használható fel, így 
kullancs, vándor poloska, 
ágyi poloska, csótány, 
hangya, bolha, légy, szúnyog, 
poratka, élelmiszer és ruham-
oly, pók, skorpió ellen. Hasz-
nálata bőrgyógyászatilag nem 
okoz bőrirrtációt, DERMATEST 
garanciával. 

Teafaolajos körömápoló olaj
10 ml, 131500 Ft/l 
Körömápoló olaj teafa-, orvosizsálya- és erdeifenyő 
illóolajokkal. 

Egészsgéügyi maszk fülpánttal
1 db, 315 Ft/db 
Most a szájmaszk lehet a szervezeted védőpajzsa. 
Amit jelenleg tehetünk az az, hogy megpróbáljuk 
megvédeni magunkat és társainkat.  

NATURLAND Szúnyog és kullancsriasztó 
spray
100 ml, 17350 Ft/l 
Vérszívó rovarok távoltar-
tására alkalmas. A bőrfe-
lületre juttatva, a felvitel 
vastagságától függően, 
a vérszívó rovarokat 4-6 
órán át távol tartja. III. 
forgalmazási kategóriájú 
szabadforgalmú rovarri-
asztó szer. 

NATURLAND Jégzselé
140 ml, 8564,29 Ft/l 
Helyi vérbőséget 
fokozó hatóanya-
gai a bőrt hűsítik, 
frissítik. Ajánljuk 
sportolóknak, 
megerőltető 
munkát végzőknek 
bőrápoláshoz, 
masszírozáshoz. 

NATURLAND Körömecsetelő teafaolajjal
10 ml, 131500 Ft/l 
Antimikrobális és gombaölő hatása miatt segítheti 
a körömgomba 
kezelését és meg-
előzését. 

NATURLAND Lábpuhító krém
100 ml, 13850 Ft/l 
A lábfej mindennapos ápolására, a talpon kialakuló 
bőrkeményedések és berepedezések megelőzésére. 

Wooden Spoon Natural - Kéztisztító spray 
az egész családnak, Wooden Spoon Bio 
folyékony szappan - teafa
50 ml, 41980 Ft/l 

300 ml, 9316.67 Ft/l 
Soha nem volt még olyan fontos a kezünk tisztasága, 
mint most. Dönts felelősen és válaszd a Wooden 
Spoon természetes kéztisztítókat most akciós áron! 

AT HAND ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ
250 ml, 5380 Ft/l 
Prémium minőségű kézfer-
tőtlenítő 70% alkoholtar-
talommal, borsmenta illó 
olajjal illatosítva. 100% 
organikus, biocid termék. 
Hatékonyan megelőz-
hetőek vele a fertőzések, 
használat után öblítést 
nem igényel. Kapható: 
250ml és 100ml 


