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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:Panax Ginseng Extraktum Ampulla           
Eleuthero Ginseng Royal Jelly Ampulla
A Ginseng összetevői hozzájárulnak a megfelelő fizikai és szellemi erőnlét 
fenntartásához, mely pozitívan befolyásolja életminőségünket. 
Panax egység ár: 7960,00 Ft/l,  7,96 Ft/ml
Eleuthero egység ár: 6300,00 Ft/l,  6,30 Ft/ml

Jamieson D3-vitamin 1000 iu 
tabletta és 400 iu eperízű 
rágótabletta gyermekeknek
A D-vitamin megfelelő beviteléről elsősorban a téli fényszegény hónapokban, gyermek- 
és időskorban célszerű gondoskodni. A D-vitamin szükséges a csontok 
normális növekedéséhez és fejlődéséhez, az egészséges 
csontozat és fogazat fenntartásához. Gyermekek számára az 
eperízű, panda maci alakú rágótablettát kínáljuk! 
Egység ár: 15,65 Ft/ tabletta
Gyerekeknek egység ár: 
15,38 Ft/tabletta

innovita Tőzegáfonya 
Forte tabletta
A készítmény az Innovita Tőzegáfonya tablettához képest kétszeres 
mennyiségű tőzegáfonya kivonatot tartalmaz. A „MÉKISZ Tanúsított 
Minőség” védjeggyel ellátott termékek minősége és megbízhatósága 
az azonos vagy hasonló termékek kínálatában a megszokottnál  
lényegesen jobban garantált. Egység ár: 37,73 Ft/tabletta

BioCo Csipkebogyó 
Retard C-vitamin 1000 mg 
Családi Csomag
Gazdaságos kiszerelés!
Fokozatosan felszabaduló C-vitamint tartalmazó készítmény. 
Hosszan tartó hatása révén folyamatosan biztosíthatjuk szerveze-
tünk C-vitamin szükségletét. A C-vitamin hozzájárul az idegrend-
szer megfelelő működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, 
valamint az immunrendszer normál működéséhez.
Vegetáriánusok is fogyaszthatják!
Egység ár: 18,31 Ft/tabletta

iNTERHERB ViTAL és 
iNTERHERB KiDS 
Grapefruitmag csepp 
C-vitaminnal
A grapefruitmag antioxidáns flavonoid vegyületei C-vitaminnal 
és citrus bioflavonoidokkal együtt hozzájárulnak az immunrendszer 
egészséges működéséhez. Hasznos segítség lehet a megfázásos időszakban, 
vagy a gyermekek közösségbe szoktatásának nehéz időszakaiban.  
Vital egység ár: 58450,00 Ft/l, 58,45 Ft/ml 
Kids egység ár: 55400,00 Ft/l, 55,40 Ft/ml

Naturland 
inno Rheuma krém*
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény reumatikus jellegű ízületi 
gyulladások, izom- és végtagfájdalmak kezelésére. Egység ár: 12130,00 Ft/kg,  12,13 Ft/g

Herbal Husten szirup és 
Rymastop orrspray*
A Herbal Husten mézes-szilva ízű szirup fruktózzal és édesítőszer hozzáadásával 
készül. Gyógynövények és fűszernövények kivonataiból álló speciális kombinációt 
tartalmaz, melyek nyugtatóan hatnak a tüdőre, a felső légutakra és enyhülést hoz-
nak a torok és a garat irritációja esetén. A gyógynövény-kivonatokat tartalmazó 
Rymastop orrspray gyorsan felszabadítja az eldugult orrot, alkalmas hosszú 
távú használatra, gyengéden tisztítja, ápolja és hidratálja az orr nyálkahártyát.  
Orvostechnikai eszköz, egészségpénztárra elszámolható!
Szirup egység ár: 8566,67 Ft/l, 8,57 Ft/ml 
Orrspray egység ár: 40733,33 Ft/l, 40,73 Ft/ml

* A kockázatokról olvassa el  a használati útmutatót  vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Bioextra immunomix kapszula                      
Hármas védelem a szervezetnek
Echinacea, grapefruitmag és csipkebogyó kivonatot 
tartalmazó készítmény természetes C-vitaminnal. 
Három gyógynövény optimális kombinációja, melyek 
hatóanyagai C-vitaminnal kiegészítve 
segítik az immunrendszer működését.
Egység ár: 27,63 Ft/ kapszula

Dlux D3-vitamin 3000 iu, 1000 iu
és 400 iu szájspray-k
Gyors és a megfelelő esszenciális vitamin felvételt biztosító készítmé-
nyek. A szájnyálkahártyán keresztül történő felszívódás a tabletta/kap-
szula formáknál hatékonyabb. Gazdaságos, mivel több, mint háromhavi 
adagot tartalmaz. 3 éves kortól mindenki számára ajánlható. 
3000 IU egység ár: 157 466,67 Ft/l, 157,47 Ft/ml 
1000 IU egység ár: 146 600,00 Ft/l, 146,60 Ft /ml
400 IU egység ár: 135 733,33 Ft/l, 135,73 Ft/ml

Maxicran Tőzegáfonya kapszula                       
A MaxiCran Tőzegáfonya a kiemelkedően magas minőségű 
Vaccinium macrocarpon kanadai tőzegáfonya egyedülállóan 
magas hatóanyag- koncentrációjú CystiCran® kivonatából 
készül,  garantált 36 mg proantocianidin 
tartalommal. 
Egység ár: 107,70 Ft/kapszula

Aromax 
100% természetes 
illóolajok
Légúttisztító, borsosmenta, citrom, eukaliptusz változatban
A gyógyszerkönyvi minőségű borsosmenta, eukaliptusz és citromolajat megfázásos 
tünetek enyhítésére, aromafürdőhöz, szaunázáshoz és párologtatáshoz ajánljuk. A friss, 
kellemesen mentolos illatú Légúttisztító olaj a megfázásos időszakban hasznos öt illóolaj 
gondosan összeállított keveréke
Légúttisztító egység ár: 95800,00 Ft/l, 95,80 Ft/ml
Borsosmenta egység ár: 90000,00 Ft/l,  90,00 Ft/ml
Citrom, Eukaliptusz egység ár: 77900,00 Ft/l, 77,90 Ft/ml

Dr. Chen Kohoflu szirup
Dr. Chen Grapefruit cseppek 
Echinaceával
Dr. Chen Grapefruit 
cseppek Ginsenggel
A Kohoflu szirup növényi kivonatokat, C-vitamint és 
lándzsás útifű kivonatot tartalmaz a légutak egészségéért. 
A Grapefruit cseppek Echinaceával jótékonyan ötvözi 
az Echinacea és a Grapefruit mag kivonatból származó 
polifenolok és flavonoidok antioxidáns tulajdonságát, 
melyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő műkö-
déséhez. A Grapefruit cseppek Ginsenggel készítményt a 
fizikai és szellemi erőnlét fenntartására ajánljuk. 
Egység ár: 35300,00 Ft/l,  35,30 Ft/ml
Kohoflu egység ár: 7060,00 Ft/l, 7,06 Ft/ml

Jutavit 
Multivitamin felnőtteknek, 
Multivitamin immunkomplex 
gyerekeknek és Multivitamin 
senior 50+ tabletta 
A Multivitamin felnőtteknek  vitaminokat,  ásványi anyagokat és 
nyomelemeket tartalmazó nyújtott felszívódású 
komplex készítmény. A Multivitamin felnőtteknek 
50+ senior gazdag vitamin és ásványi anyag tartalma 
mellett hozzáadott lactobacillus probiotikumot is 
tartalmaz. A kellemes, gyümölcsízű Multivitamin 
Immunkomplex gyerekeknek készítményt a fejlődő 
szervezet vitamin és ásványi anyag szükségletének 
fedezésére fejlesztettük ki. Hozzáadott 
Lactobacillus probiotikumot is tartalmaz. 
Egység ár: 27,07 Ft/tabletta Dr.M Vas + tabletta

Dr.M E-vitamin + Szelén tabletta
A Dr.M Vas+ tablettát a szervezet megfelelő vas-ellátottságá-
hoz ajánljuk. A vas hozzájárul a vörösvérsejtek és a 
hemoglobin képződéséhez. Szerves vas C-vitaminnal, 
rézzel, K1-vitaminnal és folsavval.  Az E-vitamin és 
a Szelén hozzájárul a sejtek oxidatív stressz elleni 
védelméhez. A szelén támogatja az immunrendszer 
és a pajzsmirigy megfelelő működését. 
Egység ár: 24,43 /tabletta

Dr. Theiss Lándzsás útifű szirup, 
Lándzsás útifű szirup Jó éjszakát 
és Lándzsás útifű szirup 
+Echinacea +C-vitamin
A lándzsás útifű hozzájárul a felső légutak egészséges működéséhez. Echinacea+ C-vitamin 
változata jóízű segítség a torok és légutak egészségének megőrzésére. Jó éjszakát változata 
lándzsás útifű-, kakukkfű-, kamilla-, citromfű-kivonatot tartalmaz. Jótékony hatású a torokra és 
hozzájárul a pihentető alváshoz. Kombinációs készítményeinket cukorbetegek is fogyaszthatják.
Útifű szirup egység ár: 8780,00 Ft/l, 8,78 Ft/ml
Egység ár: 12020,00 Ft/l, 12,02 Ft/ml

immun Complex ital 
Természetes anyagokból összeállított gyümölcslé-komplex, amely 
magas C-vitamin-tartalmú gyümölcsleveket és eredeti Aloe Vera gélt 
tartalmaz. Fogyasztását az immunrendszer támogatására ajánljuk.
Egység ár: 4162,79 Ft/l, 4,16 Ft/ml
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iNTERHERB C-vitamin 500 mg 
tabletta Csipkebogyó kivonattal
iNTERHERB Magnézium
+B6-vitamin tabletta   
A szervezet fokozott C-vitamin szükségletéhez igazított készítményt 
különösen ajánljuk a téli, hideg hónapokban, betegség utáni 
lábadozás időszakában és dohányosok számára. 
A magnézium fontos szerepet játszik az idegrendszer 
kiegyensúlyozott működésében, a normál 
vérnyomás fenntartásában, a szervezet 
energiatermelő folyamataiban, valamint 
a szív egészségének megőrzésében.  
C-vitamin egység ár: 
15,57 Ft/tabletta 
Magnézium egység ár: 
25,87 Ft/tabletta

iNTERHERB NAPi 1
Echinacea és Csalángyökér 
Extraktum kapszula 
Az Echinacea kivonata aktiválja a szervezet védekező rendszerét, 
támogatja az ellenálló képességet. A C-vitaminnal gazdagított 
készítmény szedését 
az immunrendszer védelmére ajánljuk.
A Csalángyökér a húgyutak megfelelő 
működését, valamint a prosztata egészségé-
nek védelmét támogatja. Elsősorban férfiak 
életminőségének megőrzésére ajánljuk.  
Echinacea egység ár: 
44,93 Ft/kapszula 
Csalángyökér egység ár: 
28,10 Ft/kapszula

MediNatural 100%-os illóolajok
Citrom, indiai citromfű, borsmenta változatban
Ellenőrzött minőségű, hígítatlan 100%-os illóolajok  
a MediNatural-tól. Otthonában a természet varázslatos illatai.
A citrom illóolaja eredményesen használható frissítő, bedörzsölő masszázshoz,  cellulitisz 
kezelésére. A indiai citromfű illóolajat gombásodásra hajlamos láb ápolására, rovarriasztásra, 
relaxáló masszázshoz ajánljuk. A borsmenta fertőtlenítő, hűsítő, frissítő, légzéskönnyítő 
hatású. Alkalmas szájvíz, arcszesz készítésére. Illóolajaink párologtatásra, aromafürdőbe, 
szaunázáshoz, vagy masszázshoz is kiválóak. 
Citrom egység ár: 61 900,00 Ft/l, 61,90 Ft/ml 
Indiai citromfű egység ár: 81 400,00 Ft/l, 81,40 Ft/ml 
Borsmenta egység ár: 73 300,00 Ft/l, 73,30 Ft/ml

Dermipsor 
krémsampon
Gazdag gyógynövény-kivonat, vitamin, természetes sókeverék, 
kakaóvaj és természetes növényi illóolaj tartalma révén 
rendkívül hatékony módon veszi fel a harcot az erős korpásodás 
és a pszoriázisos fejbőrproblémák ellen. Kondicionál és ápoló 
bevonatot képez, továbbá jelentősen csökkenti a viszkető érzést 
is. A problémák visszatérése esetén 
is újra hatásosan alkalmazható. 
Egység ár: 25 250,00 Ft/l, 
25,25 Ft/ml

Szenzoszol tusfürdő
Elsősorban érzékeny, viszkető bőrre ajánljuk. Lágy 
tenzidanyag (tisztító és habzó) tartalmánál fogva 
kíméletesen tisztít. Segítségével a viszketés mértéke 
csökkenthető, rendszeres használatával megszüntethető. 
SLS-t (Sodium Laureth Sulfat), színezőanyagokat nem 
tartalmaz, parabénmentes, környezetbarát termék. 
Normál és zsíros bőrtípusra egyaránt javasoljuk. 
Egység ár: 3804,00 Ft/l, 3,80 Ft/ml

iNTERHERB ViTAL 
Káposztaleves 
kapszula  
A XXI. század káposztalevese 
fogyókúrához
A káposztaleves kúra sokak számára eredményes alakformáló 
módszer. Ötvözi a diéta és a zsírégetés látványos súlycsökkentő 
eredményét. Napjainkban már praktikus kapszula formában is 
elérhető a XXI. század modern káposztaleves alapú fogyókúrá-
ja. Hatóanyagai támogatják az anyagcsere-folyamatokat, a zsírok 
lebomlását, elősegítik a súlykontrollt. 
Egység ár: 20,52 Ft/kapszula

Nature’s Argá hab és 
tusfürdő zselé
Olaszország piacvezető natúr és bio kozmetikum márkája 
a Nature’s, megérkezett Magyarországra! Marokkói argán 
olajból, valamint bio gazdálkodásból származó természetes 
alapanyagokból készült SLS / SLES mentes termékek. Az 
Omega-6, Fitoszterol és az E- vitamin hatóanyagoknak kö-
szönhetően érzékeny bőrűeknek különösen javallott, 
rendkívül jól hidratál, bőrnyugtató hatású. 
Egység ár: 12315,00 Ft/l, 12,32 ml

HELEN masszázsolajok
Melegítő, Cellulit, Vitalizáló változatban
Az új HELEN masszázsolajok 100% növényi összetétellel készülnek, 
a hatóanyagaik természetes illóolajok.  A termékek alapja napraforgó, kukoricacsíra 
és földimogyoró olajok keveréke.  A melegítő masszázsolaj chili, rozmaring és boróka, 
a vitalizáló masszázsolaj eukaliptusz, citrom és borsmenta, a cellulit masszázsolaj pedig 
rozmaring boróka és ciprus illóolajjal készül.
Egység ár: 4445,00 Ft/l, 4,45 Ft/ml
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Coffee Promotion
instant cikória kávé 
Összetevői: 100% cikória.
Finom, ízletes és népszerű kávépótló. A cikória  
természetes inuin tartalmának köszönhetően jó hatással 
van az emésztőrendszerre, elsősorban a bélműködésre,  
a bélflóra védelmére, ezáltal az immun-
rendszerünk egészségére is. 
Egység ár: 4744,00 Ft/kg, 4,74 Ft/g

Steinberger 
tőzegáfonyalé 100%
A frissítő, zamatos tőzegáfonya levének gyártásához kizárólag 
válogatott, észak-amerikai tőzegáfonyát használnak. A gyümölcsöt 
kíméletes eljárással préselik, hogy annak beltartalmi értékei a 
lehető legteljesebb mértékben megőrizhetők legyenek. Napi 75 ml 
fogyasztását ajánljuk tisztán, vagy tetszés szerinti hígításban 6-8 
héten keresztül. Egység ár: 5057,58 Ft/l, 5,06 Ft/ml

Eden ananászlé 
Csak gyümölcs, semmi más! Friss, ízletes, cukor hozzáadása nélkül 
készült ananászlé, amelyet válogatott, teljesen érett ananászból 
préselnek közvetlenül a gyümölcs leszedése után.
Egység ár: 1198,67 Ft/l, 1,20 Ft/ml

The Bridge 
bio natúr quinoa, 
rizsital és mogyorós rizsital
Különlegességek kizárólag növényi 
alapanyagokból!
Fedezze fel a kimagasló ásványi anyag- és ener-
gia tartalmú gabonák felhasználásával készült 
tejhelyettesítő termékeinket. Válassza a natúr 
Quinoa vagy rizs alapú, mogyoróval ízesített 
gabonaitalainkat. 
Egység ár: 752,00 Ft/l, 0,75 Ft/ml

Bio Bauer 100%-os 
zöldséglevek
céklalé, zöldséglé, sárgalépalé 
A Bauer bio zöldséglevek prémium minőségű német zöldséglevek. 
A frissen betakarított bio zöldségek közvetlenül kinyert levét, egy 
kíméletes eljárással – tejsavval – erjesztik. Téli vitaminpótlásra, 
léböjt kúrákhoz, vagy reggeli italként is kiválóak.
Egység ár: 964,29 Ft/l, 0,96 Ft/ml

Biopont 
bio hidegen sajtolt 
napraforgó étolaj 
Ökológiai gazdálkodásból származó napraforgómagból hidegen préselt, 
szűrt, aranysárga színű, kellemes napraforgó illatú és ízű olaj. Felhasználási 
javaslat: magas hőfokra is hevíthetjük (kb. 200°C-ra), ezért hagyományos 
és fritőzben történő sütésre is alkalmas, de felhasználható a főzés minden 

területén, tésztafélék és saláták elkészítéséhez is.
Egység ár: 1084,00 Ft/l, 1,08 Ft/ml

Nahua kézműves belga 
cukormentes csokoládék 
és búzalisztes vajas keksz 
aszaltmeggyel
Csokoládék vörösáfonyás, aszaltmeggyes, 
chilis kakaóbabos változatban
Különleges finomságainkat cukorbeteg, diétázó és 
egészségtudatos fogyasztók részére ajánljuk.  Cukor- és laktózmentes csokoládéink tartósító-
szer, mesterséges aroma, színezék nélkül készülnek. A búzalisztes vajas kekszet xilittel 
édesítjük és valódi belga csokoládéval, hozzáadott adalékok nélkül készítjük.
Egység ár: 14314,29   Ft/kg, 14,31 Ft/g
Keksz egység ár: 5912,00 Ft/kg,  5,91 Ft/g

Globus vega pástétomok
fokhagymás, paprikás változatban
Kóstolja meg a globus vega pástétomainak 
páratlan ízvilágát.
Egység ár: 2171,43 Ft/kg, 
2,17 Ft/g

Alpro mandulaital,
rizsital és zabital 
Mesterséges íz, színezék, és édesítőszer 
mentes tejhelyettesítő italok. 
A rizsital egy ízletes, lágy és krémes szomjoltó, 
mely a legjobb rizsből készült. A finom, és enyhén 
pikáns mandulaital a reggeli, az ebéd -és a 
délutáni szünetekben is élvezetes. A zabital 
nagyon tápláló, rendszeres fogyasztása mellett 
szabályozza a belek működését, segíti az emész-
tést. Magas kalcium, B- és D- vitamin tartalmú ital, 
a nap bármely szakaszára.
Egység ár: 614,00 Ft/l, 0,61 Ft/ml
mandula ital egység ár: 
660,00 Ft/l, 0,66 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.

BiO

BiO

BiO

125 g

593 Ft
980 ml

945 Ft

1 l

1084 Ft
330 ml

1669 Ft

750 ml

899 Ft

70 g

1002 Ft

125 g

739 Ft
keksz

105 g

228 Ft

1 l

614 Ft

1 l

660 Ft
mandula

1 l

752 Ft
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