
 FIT GABONA SHAKE KAKAÓS 

70 G

Egységár: 5 228,57 Ft/kg

ITS US MARIAS SÜTEMÉNY
VAGY MIKLOS  SOKMAGVAS
KENYÉR LISZTKEVERÉK 500 G

Egységár: 1 652 Ft/kg

A Gabona Shake termékcsalád előnye, hogy teljes 
értékű, őrölt állapotú gabonapelyhekre, pu�asztmá-

Gluténmentes kenyérlisztkeverék magvakkal, vagy 
gluténmentes süteményliszt keverék.

nyokra épül, mely így szemben a nagy 
szemcséjű müzlikkel a gyomorban és a 
perisztaltika révén nem gördül könnyen 
tovább, hanem a bélfalakat közvetlenül 

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ
1135 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KRT. 96-100.

NYÍRFACUKOR 
KUPAKOS TASAKBAN 500 G

Egységár: 4 118 Ft/kg

2288 Ft

2059 Ft
-10%

Fogyókúrázók és diabéteszesek is fogyaszthatják. Kiváló 
választás a fogyókúrához, hiszen 40 százalékkal kevesebb 
kalóriát tartalmaz és késlelteti az éhségérzet kialakulását. 
A diabéteszben szenvedők számára is 
lehetővé teszi az édes ételek élvezetét, 
mert a cukornál jóval lassabban szívódik 
fel, nem okoz hirtelen változást a vér-

cukor szintben, így a 
szervezet inzulin szük-
ségletét sem növeli. 

Új termékeink elérhetőek a Bijó Szakáruház központi üzletében és webshopján.
-   1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.   -   WWW.BIJO.HU   -

MÁJUS

407 Ft

366 Ft
-10%

919 Ft

826 Ft
-10%

AKCIÓ IDŐTARTAMA:

2020. MÁJUS 1-31.

ORGANIC 
 280 ML

Egységár: 3 075 Ft/l

Élénkít, frissít, lendületet ad. Bio mentakivonat 
tonizál és hidratál, bio citromfűolaj vitaminokkal tölti 

957 Ft

861 Ft
-10%

HERBIOTICUM 
 250 ML

Egységár: 4 740 Ft/l

Vadgesztenyés lábápoló krém, mely hatóanyagainak 
köszönhetően kiválóan alkalmazható a visszeres lábszár 
kezelésére. Vegán. Nem tartalmaz szintetikus tartósí-

1316 Ft

1185 Ft
-10%

fel a bőrt. Egész napra frissességet 
nyújt. Cosmos Natural minősített 
natúrkozmetikum.

tószert, illatanyagot, színezéket, 
állati eredetű- és ásványi olaj ala-
pú összetevőket. Kíméletességét 
bőrgyógyászati tesztek igazolják.

Egységár:  9 583,33 Ft/kg

638 Ft

575 Ft
-10%

Érzékeny, könnyen kipirosodó, kiszáradt bőr (pl: gya-
kori kézmosás miatt) mindennapos ápolására, illetve 

 
KRÉM 60 G

túlzott napozás, szoláriumozás után 
bőrápolási céllal. 7% gyógynövény 
kivonat-tartalom + béta-karotin és 
E vitamin.

CERBONA GLUTÉNMENTES
SZELET 35 G TÖBB ÍZBEN

Cerbona Gluténmentes és laktózmentes müzliszeletek 
35g-os kiszerelésben több ízben.

Egységár: 385,71 Ft/kg

SZELET KÓKUSZ 
 25 G

Egységár: 11 600 Ft/kg

305 Ft

290 Ft
-5%

A Good4You termékcsalád egyedülálló a „mentes” édessé-
gek piacán, hiszen 6 nagyon népszerű ízt választottunk, és tej-
mentes tejcsokoládéval mártottuk őket. Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrot tartalmaz. 
Nyomokban földimogyorót, mogyo-
rót és egyéb dióféléket tartalmazhat.

NYÍRFACUKOR 

VANÍLIA 50 G

418 Ft

375 Ft
-10%

Panna krémpuding vagy desszertkrém csokoládé és vani-
liás ízben, hozzáadott cukormentes, gluténmentes, mestersé-
ges anyagoktól mentes alacsonyabb 
kalóriatartalom, főzés nélkül hide-
gen elkészíthető . Pontosan adagol-
va krémpuding, több folyadékkal 
desszertkrém, konyhai tippekkel a 

Egységár: 7 500 Ft/kg

Gluténmentes keksz zabpehellyel és csokoládéval, 
gluténmentes keksz zabpehellyel és kanadai áfonyával, 
vagy gluténmentes köles-hajdi-
na keksz kókuszdióval.

Egységár: 9 080 Ft/kg

505 Ft

-10%

 ZABKEKSZ CSOKIVAL 

 50 G

100% Növényi ital.  A vegán életmódot folytatók 
kedvelt itala. Rizsital kókusszal, mandulaital cukorral, 
vagy mandula ital hozzá-
adott cukor nélkül.

Egységár: 718,37 Ft/l

798 Ft

718 Ft
-10%

PLANT PRO RIZS+KÓKUSZ VAGY

 1000 ML

 

BIORGANIK BIO
AGAVÉSZIRUP 1150 G

Az agávé édes leve. A szirupot a növény nedvének 
besűrítésével nyerik. Felhasználható cukor és méz helyet-
tesítésére. Édesítésre, keksz, müzli szelet, sütemény, szó-
szok, joghurtok, szója alapú tej 
és desszert, fagylaltok, szörpök, 
italok készítésére. 

3791 Ft

-10% Egységár: 2 966 Ft/kg

152 Ft

136 Ft
-10%

ÖKO FOLYÉKONY 

NARANCS 1000 ML

Egységár: 1 657 Ft/l

  A Sodasan mosogatószerek tartósítószer nélkül, 
növényi alapanyagokból készülnek. Következetesen 

1949 Ft

1657 Ft
-15%

ökológiai - dermatológiailag tesztelt 
enzimmentes, géntechnika-mentes 
termékek,  ECOCERT minősítéssel.

1,5 dl forró víz hozzáadásával ízletes egytálétel ké-
szíthető. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

Egységár: 2 461,53 Ft/kg

179 Ft

160 Ft
-10%

FIT REGGELI 

 65 G

 
KAPSZULA 30 DB

600 mg savsemleges bevonattal rendelkező C-vi-
tamin. 100 mg moringa oleifera levélőrlemény, mely 
szintén tartalmaz c-vitamint, valamint 46 antioxidánst, 
100 mg csipkebogyó őrleményt is 
tartalmaz kapszulánként.

ZAFÍR ORONEX
PORKAPSZULA 30 DB

A Természet által megalkotott gyógynövények tudják 
Immunrendszerünket ellenállóbbá tenni, a szervezet bel-

Egységár: 186,13 Ft/db

ső egyensúlyát helyre billenteni és az 
egészségünk fenntartásában képe-
sek komoly szerepet vállalni.

Egységár: 74,5 Ft/db

 
TERMÉK

 
TERMÉK

2235 Ft

 
 40 DB

A Q10 zsírban oldódó anyag, amit halolajjal és E-vi-
taminnal kombináltunk. A halolajban lévő EPA és DHA 

Egységár: 55,72 Ft/db

2477 Ft

2228 Ft
-10%

MAGNESIUM 
 50 DB

Magnesium Diasporal 400 Extra direkt étrend-ki-
egészítő kiválóan felszívódó magnézium citrát ha-
tóanyaggal. A magnézium hozzájárul az izmok és az 
idegrendszer megfelelő működéséhez, a fáradtság 
csökkentéséhez.  Szájban oldó-
dó formula. Cukorbetegeknek 
is. Egy tasak a napi magnézi-

Egységár: 142,98 Ft/db

7944 Ft

-10%

um szükségle-
tet biztosítja.

hátoldalon. súrolja, és ez által 
erősen tisztítja. 

DROGÉRIA

zsírsavak hozzájárulnak a szív 
egészséges működéséhez. A ked-
vező hatás 250 mg EPA és DHA 
napi bevitellel érhető el. Az E-vi-
tamin hozzájárul a sejtek oxidatív 

stresszel szembeni 
védelméhez. 

15.000 Ft



BIOEXTRA EPOVIT LIGETSZÉPE
 60 DB

Egységár: 50,87  Ft/db

Az Epovit Plusz kapszula Ligetszépe magjából 
hidegen sajtolt természetes olajat és mélytengeri 
halolajat tartalmaz.

3814 Ft

3052 Ft
-20%

BIOEXTRA 

15 ML

Természetes D3-vitamin extra szűz olívaolajban. A 
D-vitamin hozzájárul a vér normál kálciumszintjének 
fenntartásához; az egészséges 
fogazat és csontozat fenntar-
tásához; az immunrendszer 
normál működéséhez.

Egységár: 119 466,66 Ft/l

1991 Ft

1792 Ft
-10%

VITAPALETTA GINGKO BILOBA 
TABLETTA 66 DB

Egységár: 22,52 Ft/db

Termékünk magas minőségű, 24%-os ginkgo �avon gli-
kozid tartalomra standardizált növényi kivonatot tartalmaz, 

1981 Ft

-25%

így egy kapszulával már 24 mg 
ginkgo �avon glikozidot juttathat 
szervezetébe. Keresse üzletünk-
ben a Vitapaletta termékeit.

Egységár: 35,72 Ft/db

2858 Ft

-25%

Curcuma longa kivonatát 2:1 arányban tartalmazó 
kapszula az egészséges ízületekért. Csökkenti a gyulla-

 60 DB

dást az ízületekben és izmokban. 
Baktérium és vírusölő tulajdon-
sággal is bírhat. Antioxidáns és 
vértisztító. 

*Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

MENTALFITOL POLIFENOL BOMBA 
 100 G

Egységár: 32 390 Ft/kg

Indiai egres, gránátalma, cékla,kurkuma,terminalia 
arjuna, brahmi komplexszel. Az immun-és keringési 
rendszer támogátására. 
Hozzájárul az emésztő 
rendszer és a szív egészsé-
ges működéséhez.

3620 Ft

3239 Ft
-10%

 TEAFA
 5 ML

Egységár: 222 800 Ft/l

A teafa illóolaj általános fertőtlenítőszer, elpusztítja 
nemcsak a gombákat és a baktériumokat, de még a 

1238 Ft

-10%

vírusokat is.

ULTRA LIGHT 
 360 G

5525 Ft

3867 Ft
-30% Egységár: 10 742 Ft/kg

Magas növényi fehérje tartalommal. Zsírégető kom-
ponensekkel, zöld tea, ördögnyelvgumó, moringa őrle-
mény. Alacsony kalória, yacon 
édesítőszerként, melynek 1-es 
a glikémiás indexe.

Áraink forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek.  A termékeket ismertető szövegtartalomért, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
**A kockázat és mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

BIOEXTRA GINSENG
50 ML

Eredeti kínai ginseng kivonatot és vitaminokat 
tartalmazó hajápoló szer. Használata élénkíti a 
vérkeringést, megelőzi a hajhullást, 
véd a korpásodástól.

Egységár: 19 202 Ft/l

1130 Ft

960 Ft
-15%

MOMS SECRET ANYUKA VITAMIN 
KAPSZULA 90 DB

Egységár: 34,77 Ft/db

6260 Ft

3130 Ft
-50%

A MOM’S SECRET 15 vitaminnal és ásványi anyaggal tá-
mogatja az anyukák szervezetét, segíti az immunrendszer 
működését, hozzájárul a fáradtság és kimerültség csök-
kenéséhez, valamint a haj, bőr 
és köröm normál állapotának 
fenntartásához, a szülés után 
időszakban. 1 havi adag.

BIOEXTRA SILYMARIN
KAPSZULA 30 DB

Egységár: 82,56 Ft/db

3096 Ft

-20%

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával!  Máriatövis 
tartalmú étrend-kiegészítő készítmény kiemelkedően 
magas  hatóanyag-tartalommal  (210 mg szilimarin), a máj 
védelméért. Laktóz- és 
cukormentes.

60 DB 

A VitaMed Goji étrend-kiegészítő a Goji bogyó kon-
centrált kivonatát tartalmazó kapszula, kiemelkedően 

Egységár: 41,97 Ft/db

3599 Ft

2518 Ft
-30%

magas hatóanyagtartalommal. A 
Goji bogyó híres a magas C- és A-vi-
tamin tartalma révén, antioxidáns 
és immunerősítő. Szuper-élelmi-
szerként emlegetik az egészségre 

gyakorolt kedvező 
hatásai miatt.

DROGÉRIA

 BORSMENTA
 10 ML

A borsmenta olaj bőrápoló olajban elkeverve 
megnyugtatja és csillapítja az izmok működését, ellazítja 

Egységár: 101 100 Ft/l

1124 Ft

1011 Ft
-10% Egységár: 186 800 Ft/l

Minden bőrtípus számára kiegyensúlyozó hatással bír, 
mivel szabályozza a faggyúmirigyek működését, ráncta-

 
 10 ML

2076 Ft

1868 Ft
-10%

a feszült izmokat, oldja az izom- 
és a menstruációs görcsöket.

lanító és sebgyógyító hatású.

 KAPSZULA
ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ 90 DB

Egységár: 99,06  Ft/db

FATBOND® a fogyás új dimenziója! Javallott: 
súlycsökkentésre és obezitás (elhízás) megelőzésére! 

9908 Ft

8915 Ft
-10%

Orvostechnikai eszköz CE1370 Iia. 
5 az egyben hatás, Crono-active 
súlycsökkentő technológia.

KAPSZULA 60 DB

Egységár: 35,71 Ft/db

A C-vitamin támogatja az immunrendszer normál 
működését. A liposzómás formula a foszfolipid vé-
dőrétegnek köszönhetően jobb felszívódást biztosít 
a C-vitaminnak, mely akár 90%-os 
hasznosulással bekerülhet a vérá-
ramba. 450mg C-vitamin/kapszula.  
Napi 1 kapszula szedése ajánlott. 

2381 Ft

-10%

Étrend-kiegészítő. 


