


Σαμπουάν Αλοη 

500 μλ

Αφρόλουτρο Αλόη

500μλ

Πήλινγκ Σώματος

150μλ

Κρέμα ενυδατική Αλόη

100μλ

250μλ

Σπρέϊ σώματος
      Αλόη

125μλ

Υγρό Σαπούνι

250μλ

Οδοντόκρεμα

100μλ

250μλ

1 Λι

Ζελέ Ματιών

25μλ

Σαπούνι υγρό Χεριών

500μλ

100μλ

Κάψουλες Aλόη Βέρα 

Πράσινο Τσάι με Αλόη

Κρέμα περιπ.Χειλιών

250μλ



150μλ

ΑΛΟΙΦΗ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑΣ

  NE
O

    Για υγιείς οστά και δυνατούς μύες

Σε ατομικά φακελάκια,
περιέχουν και BitC από καρπό
άγριας τριανταφυλλιάς Κατά του πόνου μυών, και 

για την χαλάρωση  και ξεκούραση
των αρθρόσεων 



Για δυνατό αμμυντικό σύσ-  
τημα,ισχυρό αντιοξυδοτικό

Κατά του οξειδωτικού στρές,
και για γερά μαλλιά και νύχια

-Αντιοξειδωτικό-

-Αντιοξειδωτικό και 
για γερό αμμυντικό
σύστημα- 

-Δυνατό ανοσοποιητικό,
ισχυρό φυσικό αντιβιοτικό
επουλοτικό,αντιοξυδωτικό-

Πλόύσιο σε μέταλλα,ιχνοστοιχεία,σίδηρο,
ΒιτΕ, Β12, αντιοξειδωτικά και λιπαρά οξέα Ισχυρό αντιοξυδωτικό

Για την μείωση της χοληστερίνης
Για την σταθεροποίηση 
   της χοληστερινης

Για καλή λειτουργία της καρδιάς Για καλό μεταβολισμό

Για καλή λειτουργία 
του στομάχου και 
γενικής ευεξίας 
και ενέργειας



Φυσική καφεϊνη,για ενέργεια 
και ευεξία. Με ΒΙΤ C  

ΚΑΨΟΥΛΕΣ Q1Q

        ΠΡΟΠΟΛΗ
 

Για πονόλαιμο και 
φαρυγγίτιδα  

Για δυνατό ανοσοποιητικό

Πλούσιο σε Βιτ C

Για την άμεση αντιμε-
τόπιση διαφ.λειμώξεων 
και ιώσεων.  

Για δυνατο αμμυντικό 
σύστημα, για υγιές 
μεταβολισμό,για γερά 
νύχια,μαλλα,δέρμα,
για υγιές όραση,κατά 
του στρές

Για λειτουργικό νευρικό 
σύστημα,για την ενίσχυση
της μνήμης και της συγκέντρωσης

Για γερά νεύρα 
  και αντοχή

Για την λειτουργία της μνήμης,για γερά
νεύρα, για υγιείς οξυγόνωση των κυττάρων

Κατά της αδυναμίας,κατά 
της ανορεξίας,για υγιές
πολλαπλασιασμό ερυθρών
κυττάρων

Κατά της αϊπνίας,κατά της νευρικότητας
και του άγχος,για χαλάρωση και αρμονία 

Για λειτουργική μνήμη και
  σωστή συνγκέντρωση

Για την ενίσχυση του
μεταβολισμού και σωστή
λειτουργία του συκωτιού 



Με φυσικα προβιοτικα

Για υγιείς προστάτη για τον
άνδρα από τα 45 και άνω,
με φυσικό εκχύλισμα από
σπόρους σίκαλης 

Για υγιές πέψη, για τον μεταβολισμό 
της χολής και την αποτοξίνωση 
του συκωτιού

Για ευκολία της πέψης
και λειτουργική χολή

     Για την πέψη και τον 
μεταβολισμό λιπαρων ουσιών

Για υγιές πέψη και 
λειτουργικό στομάχι

Για την φυσική αποτοξίνωση
της κατακράτησης υγρών,για
υγιές λειτουργία των νεφρών
και δυνατό αμμυντικό σύστημα

Για υγιείς λειτουργικό
ουροποιητικό συύστημα

Για υγιείς προστάτη
     και νεφρά

NEO



ΑΝΤΙΟΞΥΔΩΤΙΚΟ



Με κομμάτια μήλου,άνθη 
ιβίσκου,κράνμπερυ,φυσικό
άρωμα.   250γρ

ΤΣΑΙ ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ

Με κομμάτια μήλου,άνθη ιβίσκου,άγρια
τριανταφυλλια,αμύγδαλο,κανέλα,τσάι 
ροϊμπουσ,βανίλια,φυσικό άρωμα.  250γρ

TΣΑΙ «ΤΟ ΚΑΜΙΝΗ»

20 Φακελάκια

BIO ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ





Με Βιt C και Ε και 
έλαιο αβοκάντο

Με ΒιτC,οξέα φρούτων και ελαστίνη.
Για ώρημες επιδερμίδες

Με κισσό,γκίνγκο και πολυκόμπι
                100μλ

α?s??µa ß????? και ?a?s??, ν??te?????
???µpe?, μ??d??sµata ?a? p???.
                      100μλ 

Αντισηπτικό,αντιμικροβιακο   
                250μλ

ΚΡΕΜΑ ΠΗΛΙΝΓΚ

ΑΦΡΟΝΤΟΥΖ



ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ “ΧΕΡΒΑΒΙΤΑΝ”
         ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΤΙΡΙΟ

Για ξηρό δέρμα,κατά
των ρυτίδων,ενυδατική
          

Για πρόσωπο και σώμα.
Ενυδατικό, συνιστάτε και για 
κάθε τύπο επιδερμίδας  

Για χρήση σε χέρια,
πρόσωπο και σώμα
  

Με ενργά συστατικά του ανανά
του σταφυλιού και φρούτα του πάθους
                

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
   ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 

ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙ - AGING

ΕΚΧΥΛΣΙΜΑ
ΠΡΟΠΟΛΗ

30μλ
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

Με κολλαγόνο και
καροτέλαιο.Επίσης
για πρόσωπω και
σώμα.   100μλ 

           ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ

Για την ενυδάτωση των 
χεριών, και του δέρματος
σε όλο το σώμα.Με κολλαγόνο
και καροτίνη.    250μλ 

ΚΡΕΜΑ/ΣΕΡΟΥΜ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ  
            2σε1 -  24-ΩΡΗ

Για ξηρό,ώρημο και ευαίσθητο
δέρμα.Περιέχει και ΒιτΕ,καροτέλαιο,
και λεκιθίνη.   125μλ 

Με εκχύλιμα φυκιών και
     κισσού.   250μλ

Με ΒιτC+ Α+Ε, λεκιθίνη,
και αραχιδέλαιο(αράπικο 
φυστικη)     100μλ 

Για ώριμες επιδερμίδες.Με
βασ.πολτό,μέλι,έλαιο αβοκάντο
και καροτέλαιο και ΒιτΕ. 100μλ

ΑΜΠΟΥΛΕΣ

ΚΡΕΜΑ 24-ΩΡΗ

ΑΜΠΟΥΛΕΣ



ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
            ΖΟΖΟΜΠΑ

“ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ
     ΣΤΙΓΜΕΣ”
                 

“ΜΑΡΑΚΟΥΓΙΑ
   ΜΑΝΟΛΙΑ”

ΑΡΩΜΤΙΚΑ ΑΦΡΟΝΤΟΥΖ

500Λ

ΚΡΕΜΑ ΖΟΖΟΜΠΑ



 

Κρέμα 24-ωρη

ΓαλάκτωμΑ Σώματος

    Κρέμα Προσώπου 
   για παιδιά & βρέφη

Γαλάκτωμα Σώματος

ΣΕΙΡΑ  “ΕΣΚΙΜΟ”  ΟΥΔΕΤΕΡΗ  -  ΓΙΑ  ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

Σαμπουάν,Γαλάκτωμα Σώματος,Αφρόλουτρο Λαδιού,Αφροντούζ,Γαλακτωμα καθ.Προσώπου,
                                   Κρέμα 24-ωρη, Κρέμα Χεριών, Κρέμα Ποδιών

    Αφρόλουτρο Ποδιών
Καλέντουλας-Σύμφυτου

Αλοιφή Ποδιών

Σπρέϊ Ποδιών Βοτάνων
  κατά της μυκητίασης

Γαλάκτωμα Ποδιών
        Βοτάνων

Κατά της ψωρίασης        -                                     Για νευροδερματίτιδα         -       Για διαφ.αλλεργικές παθήσεις  

ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Q10

Γαλάκτωμα
Σώματος

 Κρέμα 24-ωρη ΒιτΕ -
Q10 - Βασιλος Πολτός

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΑ

& ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ!

Αφροντούζ

Γαλάκτωμα
  Σώματος

Άλατα Λουτροθεραπείας

24-ωρη Κρέμα Προσώπου

ΑΦΡΟΝΤΟΥΖ



Δ.Π. 6 

Για υγιείς δέρμα και την 
προστασία από την ακτινοβολιά 
του ήλιου κατά την διάρκεια της 
ηλιοθεραπέιας,και για ευαίσθητη
και ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα..

Για την υγεία του δέρματος 
της κεφαλής , για υγιείς,δυνατά
μαλλιά,κατά της τριχόπτωσης
και της πιτυρίδας. Με εκχυλίσ-
ματα οπώς από άρνικα,δεντρολίβανο
χαμομήλι,τσουκνίδα,κάστανο,συμίδα,
εκουιζέτο,αχιλλέα,tropaeolum 
και ψευδάργυρο

Κατά της πιτυρίδας

Με εκχύλισμα κεχριού,
ΒιτC,βιοτίνη και ψευδάργυρο
για δυνατά,όμορφα και λαμπερά
μαλλιά

ΤΟΝΟΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΦΕΪΝΗΣ



ΝΕΟ
ΒΕΡΙΚΟΚΕΛΑΙΟ

ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ

Για ξηρό και τραχύ δέρμα
και την περιποίηση μαλλιών

Για ευαίθητες επιδερμίδες και για 
την περιποίηση του δέρματος για
μωρά και παιδιά

Ενυδατικό, για ευαίσθητα δέρματα
ενηλίκων και παιδιών, και για το 
ντεμακκιγιάζ ματιών 

Ενυδατικό, επουλοτικό,
αντιγλεγμονώδες,για ξηρά 
ευαίσθητα δέρματα

Ενυδατικό, για πρόσωπο,
     σώμα και μαλλιά

   Για την χρήση σε αφρόλουτρα,
στοματικό διάλυμα,σε ελαια για μασάζ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση



NEAΝΕΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ “KARAKUM”

Φιαλίδιο σπρέϊ 100μλ

ΑΡΩΜΑ



ΚΡΕΜΑ 24-ΩΡΗ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 125ΜΛ

ΟΡΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 50ΜΛ



Μην εκπλήσσεστε! Ήδη στους παλαιούς Αιγύπτιους ήταν γνωστό το χρυσό  
ως το πιο πολύτιμο μέταλλο της γης! Έτσι ως μέσο μεταμόρφωσης σε μια νεανική  
και λαμπερής εμφάνισης, χρησιμοποιούσαν την χρυσόσκονη σαν πούδρα σε πρόσωπο 
και σώμα. Με αυτό τον τρόπο η χρυσόσκονη απλωμένη στο δέρμα, είχε ως ιδιότητα να 
υπερκαλύπτει και να «εξαφανίζει» ρυτίδες και διάφορες ατέλειες. Και εμείς έτσι σας 
προσφέρουμε με την νέα μας σειρά «PREMIUM GOLD» μια πολυτελές περιποίηση 
προσώπου με συστατικό 24-καρατίων χρυσόσκονης σε συνδυασμό διαφόρων άλλων 
φυτικών συστατικών, για μια έξτρα λουξ φροντίδα του πρόσωπο μας, και έτσι στην 
στιγμή θα έχουμε μια νέα, όμορφη και πραγματικά λαμπερή επιδερμίδα! 



ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2017   
 

          
               ΒΙΟ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
 
         Πλούσιο σε Ω-3 / 6 λιπαρά οξέα 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

             
400γρ                                                   1 ΚΙΛΟ  
 
 

 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ                                     ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ  

 
                                 
               Κατά της αϋπνίας, κατά                                                                         Για μια σωστή λειτουργία 
               του καθημερινού στρές                                                                          του εγκεφάλου, στην ενίσχυση  
               για ένα υγιείς και λειτουργικό                                                                 της μνήμης και πνευματική 
                νευρικό σύστημα                                                                              διαύγειας.Με Βιτ5,Β6,Β12  
                                                                                                                      νασίνη,βιοτίνη,θιαμίνη(Β1) 
                                                                                                                               φολλικό οξυ και ιόδιο, συμαν- 
                                                                                                                               τικά όλα για το νευρικό   
                                                                                                                               και ψυχικό μας σύστημα 
 
 
          
 
 
 

 
ΒΡΕΦΙΚΟ  ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ   

 
 
                                                                                 ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΥΓΚΑΜΑΤΟΣ 

https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0400-0499/427.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/1800-1899/1838.jpg�


                                     ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2018     
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ                                                                                                  ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ 
         ΜΕ ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ                                                                                                      Σ                                          
                                                                                                 ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΡΥΖΙΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες   
Για μαγειρική και ζαχαρο/τική                                                                                              ίσα με το σπανάκι και όμοια           
                                                                                                                                   πράσινα λαχανικά 
 
                         ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 
                                     ΑΠΟ ΣΗΜΥ∆Α 

 
                                                                                                                     ΚΑΨ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 
                                                                                                                          ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΦΕ   

 
 
 
                                             
 
 
 

                                                                                                                              Μειώνει την όρεξη, και προκαλεί 
                                                                                                                        μια αίσθηση κορεσμού 
 

      ∆ΙΣΚΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  
ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ και Βιταμίνες                                                                                                               

                   Για λαμπερό δέρμα,                                                                                                         
         γερά νύχια, όμορφα και                                                                                                                                             

                     δυνατά μαλλιά                                                                                          ΒΙΟΛ. ΕΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ   
                                                                                                                                                     Για εσωτερική και εξωτερική              

                                                                                                                        χρήση, και  στην μαγειρική  

                                                                                                                        σε κρύα γεύματα!                         
                                                                                                                          
 
 
 
  
                                                        ΒΙΟ ΣΚΟΝΗ ΜΑΚΑ 

 
                            

                                                                                                                                    
    ΒΙΟ ΣΚΟΝΗ ΜΠΑΟΜΠΑΠ  

Πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και βιταμίνες 
σε αντιοξειδωτικά, σε φυτικές ίνες,περιέχει  
Την 3-πλάσια ποσότητα σε Βιτ C!!!!!!  

                                                                                                           ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ 
 
                                                                                                                                           Για υγιείς  
                                                                                                                                         κυκλοφοριακό 

 
 
                         
                                                 Για άμεση τόνωση και αύξηση της λίβιντο, 
                                           κατά των συμπτωμάτων κόπωσης,    
                                           βελτιώνει τη μνήμη και τη διαύγεια!                                                                               

https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0800-0899/810.png�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0500-0599/547.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0100-0199/168.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0800-0899/839.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/1800-1899/1841.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/de/reisprotein-pulver.html�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0600-0699/669.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0500-0599/544.png�
https://www.kraeuterhaus.de/temp/explorer/files/produkte/0400-0499/458.jpg�
https://www.kraeuterhaus.de/index.php?module=shop_articles&index%5bshop_articles%5d%5baction%5d=details&index%5bshop_articles%5d%5bdata%5d%5bshop_articles_id%5d=1932&emcs0=1&emcs1=Produktdetail&emcs2=1932&emcs3=459�


 
   
∆ΙΣΚΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΒΙΤ D3                                      ΓΥΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                                  ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ             
          Για γερά οστά                                                                                                                 Για προβλήματα αϋπνίας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Με έλαιο λεβάντας,ρολογιάς,          
                                                                                                                                              Βιτ Β6 και Β12 
 
 

   
 
           ΒΙΟ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ                                          ΒΙΟ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  ΚΑΝΝΑΒΗΣ  

                                                                   
      100% αγνό προϊόν, με 50-55% πρωτεΐνες                                               100% αγνό προϊόν, με 42% πρωτεΐνες,  
        φυτικό, βίγκαν,  χωρίς χοληστερίνη, χωρίς                                                φυτικό, βίγκαν, χωρίς χοληστερίνη, χωρίς  
        γλουτένη και λακτόζη                                                                                γλουτένη και λακτόζη  

 
 

 
         ΒΙΟ  ΑΛΕΥΡΟ ΙΝ∆ΟΚΑΡΥ∆ΑΣ                                                 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΡΕΪΣΗ(GANODERMA)  
                                                                                                                              ΜΕ   ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ  

                                            
       Πλούσιο σε φυτικές ίνες, χωρίς γλουτένη,                                                                                                                      
       μια εναλλακτική λύση στα κανονικά άλευρα                                                     Για ένα δυνατό αμυντικό σύστημα, 
       Για την ζαχαροπλαστική, μαγειρική και ως τρόφιμο                                      ιδιαίτερα αντιοξειδωτικό, κατά του στρές  
       Σε γιαούρτια, σε μούσλι και για ρόφημα πρωτεϊνών                                               

https://www.kraeuterhaus.de/de/calciumvitamin-d3-kautabletten�
https://www.kraeuterhaus.de/de/bluetenpollen-extraqualitaet�
https://www.kraeuterhaus.de/de/lavendel-nerven-kapseln�


 
                                                                                                                                            ΚΡΕΜΑ 24-ΩΡΗ  ΑΝ∆ΡΩΝ 
                                                                                                                                               ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ  
                                              
                                                                                ΑΦΡΟΝΤΟΥΖ ΜΕ ΙΝ∆ΟΚΑΡΥ∆Α 
 
                       ΚΡΕΜΑ 24-ΩΡΗ ΜΕ       
                      ΕΛΑΙΟ ΙΝ∆ΟΚΑΡΥ∆ΑΣ 

 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                       
 
                                                       
                                                               **ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΟΡΙΝΓΚΑ                                                                                    

    **ΕΛΑΙΟ ΜΟΡΙΝΓΚΑ                                                                                                            **ΣΚΟΝΗ ΜΟΡΙΝΓΚΑ  

                                                                                                                                               
 

**ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Moringa:  προέρχονται από την υψηλή συγκέντρωση του σε βιο-διαθέσιμες θρεπτικές ουσίες. 
Περιέχει υψηλά επίπεδα της βιταμίνης Α (β-καροτίνη), Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη), Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), βιταμίνη Β3 (νιασίνη), βιταμίνη Β6 
(πυριδοξίνη), βιταμίνη Β7 (Βιοτίνη), βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη), βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) και η βιταμίνη Κ. 

                                                  
                     
                           

ΦΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΗ  
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ 
    ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ                                                                                                                ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ «ΣΟΣ» ΓΙΑ ΜΕΤΑ  

                                              **ΚΡΕΜΑ 24-ΩΡΗ ΜΕ                                                    ΤΗΝ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
                                                                               ΕΛΑΙΟ ΜΟΡΙΝΓΚΑΣ                                                                                            

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 
                                                   ΧΥΜΟΣ / ΣΙΡΟΠΙ                                                     ΜΑΓΝΗΣΙΟ 400    
                                                     ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

                                                      
 
 

                             
 
 
              

 
  Με  σίδηρο, ΒΙΤ C και σύμπλεγμα                             

                Βιταμινων Β1,Β2,Β12                                     Με σιδηρο,ΒιτC και Β-βιταμίνες                     Σε ατομικά φακελάκια για γρήγορη απορρόφηση  

https://www.kraeuterhaus.de/de/moringaoel�
https://www.kraeuterhaus.de/de/moringa-pulver-�
https://www.kraeuterhaus.de/de/kokosoel-gesichtscreme�
https://www.kraeuterhaus.de/de/kokos-duschgel�
https://www.kraeuterhaus.de/de/herzfit-kapseln�
https://www.kraeuterhaus.de/de/after-sun-sos-repair-lotion�
https://www.kraeuterhaus.de/de/moringa-kapseln-500-mg�
https://www.kraeuterhaus.de/de/vitalisierendes-gesichtsfluid-for-men�
https://www.kraeuterhaus.de/de/hyaluronsaeure-handcreme-1�
https://www.kraeuterhaus.de/de/moringa-kapseln-500-mg�










Κρέμα 24-ωρη,Γαλάκτωμα Σώματος,Ρολλ-Ον ματιών,Ελαια με βιολ.αιθερ.έλαια τριανταφ./λεβάντα,Ελαιο Μαλλιών
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