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T ö r ő d j ö n  t ö b b e t     e g é s z s é g é v e l !

Jobbnál jobb árat ajánl Önnek:

Jamieson Vita-Vim Kids Gummies 
gumicukor, C-vitamin 500 mg és 
D-vitamin 1000 IU tabletta 
 A Jamieson Vita-Vim Kids Gummies vitaminokban gazdag, 3 éves kor 
feletti gyermekek számára készült, állatformájú gumicukor háromféle 
ízben kapható. A gyümölcsízű, szájban oldódó C-vitamin tabletta  
hatóanyaga hozzájárul az immunrendszer és az idegrendszer normál  
működéséhez és fokozza a vas felszívódását. Az 1000 IU hatóanyag- 
tartalmú narancs ízű D-vitamin szopogató tabletta hatóanyaga  
hozzájárul a kalcium és a foszfor normál felszívódásához, hasznosulásá-
hoz. A téli hónapokban különösen ajánljuk!
Gummies egység ár: 48,57 Ft/db
C-vitamin egység ár:19,73 Ft/tabletta
D3-vitamin egység ár: 22,53 Ft/tabletta

Bioextra Argania Oil bőrápoló 
olaj és Beauty Caps kapszula
A 100% marokkói argán olaj különösen alkalmas az arc és a szem körüli 
érzékeny bőr ráncainak simítására, az egész test ápolására, a haj fényének 
megőrzésére.  Értékes zsírsavai, karotin és E-vitamin tartalma miatt gyulladt, 
ekcémás bőr ápolására is kiváló. A Beauty Caps 
szépségvitamin biztosítja a szépség szempontjá-
ból legfontosabb vitaminokat, ásványi anyagokat 
és mikro-tápanyagokat, melyek hozzájárulnak a 
haj, bőr és a köröm egészségének megőrzéséhez. 
Argania Oil egység ár: 35688,00 Ft/l, 35,69 Ft/ml
Beauty Caps egység ár: 42,03 Ft/kapszula

Stevia termékek a Cukor-stoptól
Stevia cseppek 80 ml praktikus öncsepegtetővel, Stevia por 50x1 g tasakban, 
Stevia tabletta 50x édesebb 200 db , Stevia 1:10 por 100 g visszazárható tasakban
Természetes édesítőszerek a legtisztább RebA 98 stevia kivonattal és 
eritritollal cukorbetegek és kandidások számára, valamint fogyókúrázók-
nak, italok, ételek és mártások édesítésére.
Cseppek egység ár: 25962,50 Ft/l, 25,96 Ft/ml
Por egység ár: 23680,00 Ft/kg, 23,68 Ft/g
Tabletta egység ár: 5,92 Ft/tabletta
1:10 por egység ár: 
14000,00 Ft/kg, 14,00 Ft/g

Helén bio illóolajok
bio citromfű olaj, bio eukaliptusz olaj, bio levendula olaj 
Helen bio illóolajok most kedvezményes áron! Ökológiai gazdálkodás, 
kímélő technológia, legtermészetesebb minőség és illathatás!
Egység ár: 157600,00 Ft/l, 157,60 Ft/ml
Eukaliptusz egység ár: 117800,00 Ft/l, 117,80 Ft/ml

BioCo Csipkebogyós 
Retard C-vitamin 1000 mg  
Családi csomag 
C-vitamin tartalma fokozatosan szabadul fel. A hosszan tartó hatás 
révén folyamatosan biztosíthatjuk szerveztünk C-vitamin szükségletét. 
Hatóanyaga (C-vitamin) hozzájárul az idegrendszer megfelelő működé-
séhez, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a fáradtság 
és a kifáradás csökkentéséhez, az immunrendszer normál 
működéséhez. Állati eredetű összetevőt nem tartalmaz, 
ezért vegetáriánusok is fogyaszthatják. 
Egység ár: 18,31 Ft/tabletta

INTERHERB  VITAL 
Kollagén & Hyaluronsav 
Classic, Forte és Extra 
szépségformulák                                                                 
Kollagén és Hyaluronsav magas hatásfokkal hasznosuló kivonatát tartalmazó 
készítmények. Classic változatát 25 év felettiek számára ajánljuk a bőr 
feszességének, rugalmasságának megőrzésére. A magas hatóanyag tartalmú 
Forte változatát az érett bőr belső táplálására, hidratáltságának megőrzésére 
fejlesztettük ki. Az Extra formula +15 összetevője a bőröregedéssel száll 
szembe, óvja a haj és a köröm szépségét.  
Classic egység ár: 61,40 Ft/kapszula
Extra és Forte egység ár: 70,47 Ft/db

Naturland Melliora krém*
Igazolt hatás!
Ízületi gyulladások, reumatikus-, izom- és ízületi fájdalmak, valamint 
köszvény és isiász esetén, a fájdalom csillapítására ajánlott gyógyhatású 
készítmény méhméreg, árnika tinktúra és racém kámfor hatóanyagokkal.
Egység ár: 36966,67 Ft/kg, 36,97 Ft/g

*A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérjük, olvassa el 
a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Vitanorma Kurkuma 
Forte kapszula 
Újdonság: Vitanorma Forte Kurkuma 600 mg + E vitamin, az 
ízületek működésének támogatására.
Egység ár: 39,67 Ft/kapszula

Easy Colon Cleanse béltisztító rost
natúr, eper, ananász változatban
A vízben oldódó Psyllium rost a béltartalom nedveivel érintkezve zselés masszává duzzad, 
magával ragadva a gyógyszerekkel, tartósított ételekkel bevitt méreganyagokat, a bélfalon 
megrekedt salakanyagokat. Felszívódó képességének köszönhetően támogatja a sav-bázis 
egyensúly megőrzését is.  
Natúr egység ár: 
12000,00 Ft/kg, 12,00 Ft/g
Egység ár: 13700,00 Ft/kg, 13,70 Ft/g

Optima Gránátalma 
sűrítmény 
Duplán koncentrált. Finomítatlan. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot. 
Angol minőség. 1 havi mennyiség. Adag: 20ml/nap
Egység ár: 6080,00 Ft/l, 6,08 Ft/ml

Arany Múmijó tabletta 
A Múmijót „a hegyek könnyének” tartják. Pontos összetétele mai napig nem ismert, 
de szé leskörű népgyógyászati felhasználását gazdag ásványi-anyag tartalma igazolja. 
Amennyiben szeretne többet megtudni az Arany Múmijó felhasználási lehetőségeiről, 
szedési módozatairól, olvassa el a nemrég 
megjelent „Múmijó – a hegyek könnye” 
című könyvünket!
Egység ár: 154,75 Ft/tabletta

Sanvita Atrosan zselatin kapszula
A zselatin a kollagénhez nagyon hasonló anyag, mely az ízületi porc fontos 
alkotórésze. Felszívódása tökéletes, biztonságos, mellékhatások nem 
fordultak elő. Ezért ajánljuk az ízületek védelmére fokozott igénybevétel 
esetén, vagy az életkor előrehaladtával. Az antioxidáns E- vitamin, az 
L-cisztin aminosav, valamint a kalcium nélkülözhetetlenek a csont- és az 
izomrendszer felépítésében és működésében. 3 hónapos kúra ajánlott!
Egység ár: 59,72 Ft/kapszula

Dr. Chen Ötlevelű-Ginseng, 
Rózsa és Hibiszkuszvirág, 
Jázmin és Ginsengvirág teák 
Az Ötlevelű-Ginseng tea különösen ajánlott 
fáradtság esetén, vagy a pihentető, megfelelő 
minőségű alváshoz. Cukorbetegek is fogyaszt-
hatják. Élvezze Ön is a belső szépség és harmónia 
érdekében a Rózsa és Hibiszkuszvirág tea 
kellemes aromáját a mindennapok során! A Jázmin 
és Ginsengvirág tea fogyasztása jókedvet és 
energiát visz a hétköznapokba is. Egység ár: 17920,00 Ft/kg, 17, 92 Ft/g

Bioextra 
Cactuslim kapszula 
Standardizált kaktuszrosttal!
Alapanyaga, a fügekaktusz zsírmegkötő 
hatása klinikai vizsgálatokkal igazolt. 
Rosttartalma az emésztésre is jótékony ha-
tással van, használata teljesen biztonságos. 
Étkezés után fogyasztva a kaktuszrost az 
emésztőrendszerben megköti a zsírokat, 
azok felszívódása csökken a bélrendszerben. 
Szedése hozzájárulhat a testtömeg csökkentő étrend eredményé-
hez. Cukorbetegek is szedhetik!
Egység ár: 56,55 Ft/kapszula

Vitaking 
C-1000 mg tabletta
bioflavonoidokkal, acerolával 
és csipkebogyóval
A C-vitamin vízben oldódó közismert antioxidáns, egyike a leg-
gyakrabban szedett vitaminoknak. Hozzájárul a normál kollagén 
képződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, műkö-
désének fenntartásához. Támogatja az immunrendszer megfelelő 
működését, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét.
Egység ár: 22,70 Ft/tabletta

JutaVit Glükozamin + 
Kondroitin + MSM 
filmtabletta 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer
A JutaVit Glükozamin+Kondroitin+MSM filmtabletta 
ízületi betegségekben szenvedők különleges táplálkozási 
igényeihez igazított összetételű, speciális gyógyászati célra 
szánt tápszer. Összetevői elősegítik a porcok 
épségének megőrzését és hozzájárulnak a 
normális porcképződéshez.
Egység ár: 32,11 Ft/tabletta

Aromax 100% természetes illóolajok
Citrom, narancs, fahéj, kubebabors változatban
A gyógyszerkönyvi minőségű citrom-, fahéj- és  
narancsolaj önállóan, vagy akár egymással is keverve  
ünnepi hangulatot teremt a hideg téli napokon. A fűszeres, 
citromos illatú kubebaolajat párologtatáshoz ajánljuk. 
Egység ár: 90000,00 Ft/l, 90,00 Ft/ml
Narancs egység ár: 68400,00 Ft/l, 68,40 Ft/ml
Citrom egység ár: 77900,00 Ft/l, 77,90 Ft/ml
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INTERHERB NAPI 1 
Zöld kávé Extraktum 300mg+Króm 
és Kurkuma Extraktum 100 mg 
1+1 ajándékcsomagban
A frissítő hatású zöld kávé kivonat polifenol és klorogénsav hatóanyagokban 
gazdag, emellett mérsékelt koffein tartalom jellemzi. A hozzáadott króm a 
normál vércukorszint fenntartását támogatja. A kurkuma serkenti a máj-
működést, megakadályozza a zsírok felhalmozódását és megkönnyíti azok 
lebontását. A legújabb kutatások alapján, hatóanyaga, a kurkumin, segíti 
a szervezetet a gyulladásos folyamatok leküzdésében, szerepet játszhat az 
ízületek védelmében.
Zöld kávé egység ár: 40,73 Ft/kapszula
Kurkuma egység ár: 35,17 Ft/kapszula

Kobralgin krém*
Erős – Hatékony – Megbízható
Most kedvezményes áron szerezheti be a mozgásszervi fájdalomcsillapítás 
szteroid-mentes mesterét. Változatlan összetétel, modernebb köntösben. 
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.
Egység ár: 34200,00 Ft/kg, 34,20 Ft/g

Dr. M D3-vitamin tabletta és
Dr. M Propolisz rágótabletta 
A D3-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor felszívódásához, 
csontokba való beépüléséhez, így a csontok megfelelő állapotának 
fenntartásához. Az egészséges csontokért!
A Propolisz rágótabletta  propolisz-kivonatot, C-vita-
mint és mézport tartalmaz. A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő működéséhez.
Egység ár: 24,43 Ft/tabletta

Sába Férfi Intim csomag 
Férfi illatos intim szappan 200 ml + Intim síkosító gél 75 g
Kifejezetten férfiak számára készült intim mosakodó szappan és síkosí-
tó gél most jelentős árengedménnyel. Az intim szappant rendszeresen 
használja az együttlétek megfelelő biztonsága érdekében! A síkosító 
gél megvédi a hüvelyhámot a sérülésektől, az intim együttlétek 
élvezeti értékét a partnerek számára teljesebbé teszi.
Egység ár: 1380,00 Ft/db

Dabur piros rózsavíz
A Dabur rózsavíz különleges, kézzel szedett rózsaszirmok olajából készült finom 
esszencia. Széleskörűen alkalmazzák illatosító és kozmetikai célra, 
pl.: szemkörnyék lemosására, de ételek, italok ízesítésére 
is kiváló, különösen a keleti konyha használja. 
Egység ár: 4384,00 Ft/l, 4,38 Ft/ml

BioCo Senior-3 tabletta 
Vízzel elegyedő Q10 koenzim, Ginkgo biloba kivonat és szerves 
kötésű magnézium, 3 fontos hatóanyag, melyet B1-vitamin és 
szőlőmag kivonat tesz teljessé, a szív- és érrendszer egészségé-
ért! Fogyasztása javasolt mindazoknak, akik kiemelt figyelmet 
fordítanak az idősödő szervezet egészségének megőrzésére. 
Állati eredetű összetevőt nem tartalmaz, vegetáriá-
nusok is fogyaszthatják.
Egység ár: 47,17 Ft/tabletta

1x1 C-vitamin 500 mg 
csipkebogyós rágótabletta 
500 mg C-vitamint és csipkebogyó kivonatot tartalmazó, narancs 
ízű rágótabletta. A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
Egység ár: 18,48 Ft/tabletta

Eredeti Aloe Vera
áfonyás ital 
93% eredeti Aloe Vera gélt és 7% áfonyalé-koncentrátumot tartalmazó,
rostban gazdag ital. Természetes aloe lé összetevője hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.  A valódi áfonyalé előnyösen 
egészíti ki az Aloe Vera kedvező élettani hatásait. Hozzáadott vizet, 
édesítőszert, színezéket, illetve aromákat nem tartalmaz.  Aloin- és 
emodinmentes. Egészségmegőrzés céljából naponta 30-60ml-t 
fogyasszunk (reggel étkezés előtt).
Egység ár: 3402,00 Ft/l, 3,40 Ft/ml

Apotheke bio teák gyermekeknek
Bio ImmuCare herbal tea, Bio Anti-Cold 
herbal tea és Bio gyümölcstea változatban
Amikor gyermekeinknek veszünk teát különösen 
odafigyelünk a minőségre és az összetételre. Az 
Apotheke Bio gyermekteák kiváló minőségű bio 
gyógynövényekből és gyümölcsökből készülnek. 
Egyedülálló összetételük mellett kellemes ízük 
miatt is a gyermekek kedvenc teái lehetnek.
Anti-Cold egység ár: 26,85 Ft/db
Gyümölcstea egység ár: 17933,33 Ft/ kg, 17,93 Ft/g
ImmuCare Kids egység ár: 26,05 Ft/db

MediNatural 
100%-os illóolajok 
Narancs, fahéj és szegfűszeg változatban
Otthonában a természet varázslatos illatai! A Narancs illóolaj erősíti az idegrendszert, 
javítja a hangulatot. Aromafürdőkbe, masszázsolajokhoz, valamint aromamécsesekbe 
kiváló. A Fahéj illóolaj hangulatjavító, inspiráló hatású, masszázshoz használva lazító, 
frissítő, cellulitiszes bőrre kivalló. A meleg, édes, átható fűszeres illatú 
Szegfűszeg illóolaj 
szaunázáshoz, masszázshoz, 
inhaláláshoz is tökéletes. 
Utóbbi két illóolaj szájvízhez 
alkalmazva fertőtlenítő, 
összehúzó hatású.
Egység ár: 
69200,00 Ft/l, 69,20 Ft/ml
Narancs egység ár: 
45400,00 Ft/l, 45,40 Ft/ml

* A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérjük, olvassa el 
a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Stevia Crysanova Por
Az 50 g-os kiszerelésű Stevia CrysaNova egy por állagú édesítő, 
mely kb. 200-szor édesebb a cukornál. Egy nagyobb csipet 
CrysaNova egy csapott evőkanál cukornak (15 g) felel meg. Egy 
lapos teáskanál por (1 g mennyiség) kb. 200 g cukor édességével 
egyenlő. Felhasználható süteményekbe, krémekhez, 
hideg-meleg italokhoz, levesek édesítésére. 
Egység ár: 66420,00 Ft/kg, 66,42 Ft/g

Biogold bio olajok:
napraforgó sütőolaj, hidegen 
sajtolt tök- és lenmagolaj 
A bio sütőolaj az év bioterméke 2011-ben. Alkalmas sütéshez, főzéshez, saláták, hideg-
tálak készítéséhez. A bio tökmagolaj élettani szempontból értékes antioxidán-
sokat, E-vitamint, F-vitamint, szelént, koenzim Q10-et tartalmaz. A lenmagolaj 
53%-a omega-3 zsírsav. Ezt az esszenciális zsírsavat az emberi és állati szervezet 
nem képes előállítani, ezért mindenképpen táplálékkal kell felvennie. 
Napraforgó egység ár: 1108,00 Ft/l, 1,11 Ft/ml 
Tökmagolaj egység ár: 11400,00 Ft/l, 11,40 Ft/ml 
Lenmagolaj egység ár: 4236,00 Ft/l, 4,24 Ft/ml

Nyírfacukor Original
Nyírfacukor, Nyírfacukor por 
A karácsonyi készülődés, sütés-főzés fontos hozzávalója 

termékünk, amellyel szinte teljesen kiváltható a ha-
gyományos cukor. Mellék- és utóíz nélkül varázsolja 
könnyeddé az ételeit, cukorbetegek is fogyaszt-
hatják, a tudatos fog- és szájápolásban betöltött 
szerepe pedig hasznossá teszi az Ön otthonában is. 
1 kg egység ár: 3095,00 Ft/kg, 3,10 Ft/g

Por egység ár: 3844,00 Ft/kg, 3,84 Ft/g

Biopont bio zabliszt 
Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó, teljes kiőrlésű 
bio zabliszt. Felhasználható kenyérsütéshez, tészták, süte-
mények készítéséhez. Tápanyag-összetétel 100 g termékben: 
Energia: 1308 kJ/313 kcal; Fehérje: 13,0 g; 
Zsír: 5,4 g; Szénhidrát: 66,1 g.
Egység ár: 578,00 Ft/kg, 0,58 Ft/g

The Bridge bio natúr rizsital 
és bio rizskrém
Megújult csomagolásban kínáljuk a mára már megszokott, 
kiváló minőségű rizs alapú, natúr, tej- és tejszín-helyettesítő 
zsírszegény, koleszterin- és laktózmentes készítményeinket! 
Cukortartalmuk természetes, kizárólag növényi összetevőket tar-
talmaznak, magas szárazanyag tartalommal. 
Rizsital egység ár: 581,00 Ft/l, 0,58 Ft/ml 
Rizskrém egység ár: 1685,00 Ft/l, 1,69 Ft/ml

Helén illóolajok
Fahéj, szegfűszeg, narancs változatban 
Helén fahéj, szegfűszeg, narancs illóolajok, a karácsony 
illatai. Most akciós kedvezménnyel!
Fahéj egység ár: 106600,00 Ft/l, 106,60 Ft/ml
Szegfűszeg egység ár: 95000,00 Ft/l, 95,00 Ft/ml
Narancs egység ár: 74800,00 Ft/l, 74,80 Ft/ml

Naturganik 
sötét lágy nádcukor
A nádcukrot frissen aratott, hagyományosan művelt cukornádból nyerik. 
Sötét színét magas nádmelasz tartalmának köszönheti. Felhasználása: éde-
sítésre, kávékhoz, teákhoz, finom aromát ad a süteménynek, desszertnek. 
A hagyományos fehér cukor ideális és természetes helyettesítője. 

Egység ár: 1268,00 Ft/kg, 1,27 Ft/g 
Egység ár: 1174,00 Ft/kg, 1,17 Ft/g

Szatmári szilvalekvár 
Hagyományos, tájjellegű minőségi lekvár különlegesség, kizárólag a szat-
mári tájra jellemző „nemtudom” szilvából készül. Ajánljuk süteményekbe, 
derelyébe, gombócba,  de kenyérre kenve és így fogyasztva is elsőrangú. 
Sütés- és főzésálló. 
250 g egység ár: 2876,00 Ft/kg, 2,88 Ft/g
900 g egység ár: 1997,78 Ft/kg, 2,00 Ft/g

Natura 
hántolt napraforgó
A napraforgó mindenki által ismert, hazánkban is széles-
körűen termesztett olajnövény, mely igen sokoldalúan 
felhasználható. Nyersen vagy pirítva finom rágcsálnivaló, 
magvas kenyerekhez, péksüteményekhez, saláták 
készítéséhez is ajánljuk. Az egészséges életmód hívei a 
magas E-vitamin, telítetlen és esszenciális zsírsav 
és rosttartalma miatt becsülik.
250 g egység ár: 1008,00 Ft/kg, 1,01 Ft/g
500 g egység ár: 912,00 Ft/kg, 0,91 Ft/g

Alpro mandulaital, rizsital 
és mogyoróital
A rizsital a legjobb rizsből készült. Kiváló alternatívája a hagyományos 
tejnek. Édes. Lágy. És krémes. A legkiválóbb mediterrán mandulaszemek-
nek köszönhetően a finom, és enyhén pikáns mandula ital segít átvészelni 
az egész napot. Az Alpro mogyoró ital a legfinomabb mogyorószemekből 
készül, 100%-ban növényi alapú, alacsony telített 
zsírsav tartalmú krémes ital. Mesterséges 
íz, színezék, és édesítőszer-mentesek. 
Mandula egység ár: 660,00 Ft/l, 0,66 Ft/ml 
Rizs egység ár: 614,00 Ft/l, 0,61 Ft/ml 
Mogyoró egység ár: 774,00 Ft/l, 0,77 Ft/ml

Áraink Forintban értendők, 
az ÁFÁ-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek.  
A termékeket ismertető szövegtartalomért, az esetleges  
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

200 ml

337 Ft
1 l

581 Ft
rizsital

Az akció időtartama: 2013. november 25 – december 21.
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