
Termék név Latin név

Áfonyabogyó egész Myrtilli fructus tot

Áfonyabogyó filter Myrtilli fructus min. conc.

Áfonyalevél vágott Myrtilli folia conc
Áfonyalevél filter Myrtilli folia min. conc.
Áfonyalevél por Myrtilli folia pulvis
Akácvirág vágott Robinae pseudoacaciae flos conc
Akácvirág szeszes minőség vágott Robinae pseudoacaciae flos conc
Akácvirág filter Robinae pseudoacaciae flos min. conc.
Akácvirág por Robinae pseudoacaciae flos pulvis
Alma szárított vágott Mali fructus conc
Alma szárított filter Mali fructus min. conc.
Alma szárított por Mali fructus pulvis
Angelika gyökér vágott Angelicae radix conc
Angelika gyökér filter Angelicae radix min. conc.
Angelika gyökér por Angelicae radix pulvis
Ánizsmag egész Anisi fructus tot
Ánizsmag filter Anisi fructus min. conc.
Ánizsmag por Anisi fructus pulvis
Anyalevél egész Sennae fructus tot
Anyalevél vágott Sennae fructus conc
Anyalevél filter Sennae fructus min. conc.
Anyalevél por Sennae fructus pulvis
Apróbojtorjánfű vágott Agrimoniae herba conc
Apróbojtorjánfű filter Agrimoniae herba min. conc.
Apróbojtorjánfű por Agrimoniae herba pulvis
Aranyvesszőfű vágott Solidaginis gig. herba conc
Aranyvesszőfű filter Solidaginis gig. herba min. conc.
Aranyvesszőfű por Solidaginis gig. herba pulvis
Árnikavirág egész Arnicae flos tot
Articsókalevél vágott Cynarae folium conc
Articsókalevél filter Cynarae folium min. conc.
Articsókalevél por Cynarae folium pulvis
Bábakalács gyökér vágott Carlinariae radix conc
Babérlevél egész Lauri folium tot
Babérlevél tört Lauri folium contus
Babérlevél por Lauri folium pulvis
Barátcserje mag (Vitex) egész Vitex agnus castus semen tot
Barátcserje mag (Vitex) roppantott Vitex agnus castus semen contus
Barátcserje mag (Vitex) filter Vitex agnus castus semen min. conc.
Barátcserje mag (Vitex) por Vitex agnus castus semen pulvis
Bazsalikom morzsolt Basilici folium ger.
Bazsalikom filter Basilici folium min. conc.
Bazsalikom por Basilici folium pulvis
Bazsarózsa szirom egész Paeonia petal tot
Bazsarózsa szirom por Paeonia petal pulvis
Benedekfű vágott Cardui benedicti herba conc
Benedekfű filter Cardui benedicti herba min. conc.
Benedekfű por Cardui benedicti herba pulvis
Bodorrózsa (Cistus) levél vágott Cistus folium conc
Bodzabogyó egész Sambuci fructus tot
Bodzabogyó filter Sambuci fructus min. conc.
Bodzabogyó por Sambuci fructus pulvis
Bodzagyökér vágott Sambuci radix conc
Bodzalevél vágott Sambuci folium conc
Bodzavirág vágott Sambuci flos conc
Bodzavirág filter Sambuci flos min. conc.
Bodzavirág por Sambuci flos pulvis
Bojtorjángyökér vágott Bardanae radix conc
Bojtorjángyökér filter Bardanae radix min. conc.
Bojtorjángyökér por Bardanae radix pulvis
Borókabogyó egész Juniperi fructus tot
Borókabogyó filter Juniperi fructus min. conc.
Borókabogyó por Juniperi fructus pulvis
Borostyánlevél vágott Hederae helicis folium conc
Borostyánlevél por Hederae helicis folium pulvis
Borsikafű vágott Saturejae hort. Herba conc
Borsikafű filter Saturejae hort. Herba min. conc.
Borsikafű por Saturejae hort. Herba pulvis
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Borsika montana (csombor) vágott Saturejae montana Herba conc
Borsikafű montana (csombor) por Saturejae montana Herba pulvis
Borsmentafű vágott Menthae pip. herba conc
Borsmentafű filter Menthae pip. herba min. conc.
Borsmentafű por Menthae pip. herba pulvis
Borsmentalevél vágott Menthae pip. Folium vágott
Borsmentalevél filter Menthae pip. Folium min. conc.
Borsmentalevél por Menthae pip. Folium pulvis
Búzavirág szirom egész Cyani flos sine cal. tot
Cékla kocka vágott Beta vulg. radix conc
Cékla kocka por Beta vulg. radix pulvis
Chia mag egész Chiasamen tot
Chia mag por Chiasamen pulvis
Chili paprika por Capsicum pulvis
Cickafarkfű vágott Millefolii herba conc
Cickafarkfű filter Millefolii herba min. conc.
Cickafarkfű por Millefolii herba pulvis
Citromfű vágott Melissae herba conc
Citromfű filter Melissae herba min. conc.
Citromfű por Melissae herba pulvis
Citromfűlevél vágott Melissae folium conc
Citromfűlevél filter Melissae folium min. conc.
Citromfűlevél por Melissae folium pulvis
Citromhéj egész Citri pericarp. tot
Citromhéj vágott Citri pericarp. conc
Citromhéj filter Citri pericarp. min. conc.
Citromhéj por Citri pericarp. pulvis
Csalánfű vágott Urticae herba conc
Csalánfű filter Urticae herba min. conc.
Csalángyökér vágott Urticae radix conc
Csalángyökér filter Urticae radix min. conc.
Csalángyökér por Urticae radix pulvis
Csalánlevél vágott Urticae folium conc
Csalánlevél filter Urticae folium min. conc.
Csalánlevél por Urticae folium pulvis
Csalánmag egész Urticae semen tot
Csalánmag por Urticae semen pulvis
Csarabfű vágott Ericae herba conc
Csarabfű por Ericae herba pulvis
Cseresznyeszár vágott Cerasorum stipetes conc
Csillagánizs egész Illicium verum tot
Csillagánizs por Illicium verum pulvis
Csipkebogyó egész Cynosbati fructus tot
Csipkebogyó tört Cynosbati fructus conc
Csipkebogyó filter Cynosbati fructus min. conc.
Csipkebogyó por Cynosbati fructus pulvis
Csipkebogyóhús vágott Cynosbati fructus sine semen conc
Csipkebogyóhús apró (spec. 3-5 mm) vágott Cynosbati fructus sine semen conc
Csipkebogyóhús filter Cynosbati fructus sine semen min. conc.
Csipkebogyóhús por Cynosbati fructus sine semen pulvis
Csipkemag egész Cynosbati semen tot
Csipkemag filter Cynosbati semen min. conc.
Csipkemag por Cynosbati semen pulvis
Csombormentafű vágott Menthae pulegi herba conc
Csukókafű vágott Scutellariae herba conc
Damiana levél vágott Damianae folium conc
Damiana levél filter Damianae folium min. conc.
Diófalevél vágott Juglandis folium conc
Diófalevél filter Juglandis folium min. conc.
Diófalevél por Juglandis folium pulvis
Édesgyökér natur vágott Liquiritiae radix nat conc
Édesgyökér natur filter Liquiritiae radix nat min. conc.
Édesgyökér natur por Liquiritiae radix nat pulvis
Édeskömény egész Foeniculi fructus tot
Édeskömény roppantott Foeniculi fructus contus
Édeskömény filter Foeniculi fructus min. conc.
Édeskömény por Foeniculi fructus pulvis
Eukaliptusz levél vágott Eucalypti folium conc
Ezerjófű vágott Centauri herba conc
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Ezerjófű filter Centauri herba min. conc.
Ezerjófű por Centauri herba pulvis
Ezüsthölgymálfű vágott Pilosellae herba conc
Fahéj rúd egész Cinnamomi cortex tot
Fahéj tört Cinnamomi cortex conc
Fahéj vágott Cinnamomi cortex conc
Fahéj filter Cinnamomi cortex min. conc.
Fahéj por Cinnamomi cortex pulvis
Fehér árvacsalánfű vágott Lamii albi herba conc
Fehér árvacsalánfű por Lamii albi herba pulvis
Fehér babhéj vágott Phaseoli leg. conc
Fehér babhéj filter Phaseoli leg. min. conc.
Fehér babhéj por Phaseoli leg. pulvis
Fehér fagyöngy vágott Viscum album herba conc
Fehér fagyöngy filter Viscum album herba min. conc.
Fehér fagyöngy por Viscum album herba pulvis
Fehér tea szálas Camellia sinensis folium white tot
Fehér tea por Camellia sinensis folium white pulvis
Fehérmályvagyökér hámozott kocka vágott Althaeae radix mund conc
Fehérmályvagyökér hámozott kocka por Althaeae radix mund pulvis
Fehérmályvagyökér natúr vágott Althaeae radix natur conc
Fehérmályvagyökér natúr filter Althaeae radix natur min. conc.
Fehérmályvagyökér natúr por Althaeae radix natur pulvis
Fehérmályvalevél vágott Althaeae folium conc
Fehérmályvalevél filter Althaeae folium min. conc.
Fehérürömfű vágott Absinthi herba conc
Fehérürömfű filter Absinthi herba min. conc.
Feketeberkenye bogyó egész Aronia fructus tot
Feketekömény mag egész Nigella sativa semen tot
Feketekömény mag por Nigella sativa semen pulvis
Fekete tea levél szálas Camellia sinensis folium black tot
Fekete tea levél filter Camellia sinensis folium black min. conc.
Fekete tea levél por Camellia sinensis folium black pulvis
Feketenadálytőgyökér vágott Consolidae radix conc
Feketenadálytőgyökér filter Consolidae radix min. conc.
Feketenadálytőgyökér por Consolidae radix pulvis
Feketenadálytőlevél vágott Consolidae folium conc
Feketenadálytőlevél por Consolidae folium pulvis
Feketeribizlilevél vágott Ribis nigri folium conc
Feketeribizlilevél filter Ribis nigri folium min. conc.
Feketeribizlilevél por Ribis nigri folium pulvis
Feketeürömfű vágott Artemisiae herba conc
Feketeürömfű por Artemisiae herba pulvis
Fodormentafű vágott Menthae crispa herba conc
Fodormentalevél vágott Menthae crispa folium conc
Fodormentalevél filter Menthae crispa folium min. conc.
Fodormentalevél por Menthae crispa folium pulvis
Fokhagyma por Alli sativi bulbus pulvis
Fokhagyma granulátum Alli sativi bulbus gran.
Füstikefű vágott Fumariae herba conc
Fűszerkömény egész Carvi fructus tot
Fűszerkömény filter Carvi fructus min. conc.
Fűszerkömény por Carvi fructus pulvis
Fűzfakéreg vágott Salicis cortex conc
Fűzfakéreg filter Salicis cortex min. conc.
Fűzfakéreg por Salicis cortex pulvis
Galagonya virágos hajtás vágott Crategi sumitates conc
Galagonya virágos hajtás filter Crategi sumitates min. conc.
Galagonya virágos hajtás por Crategi sumitates pulvis
Galagonyabogyó egész Crataegi fructus tot
Galagonyabogyó filter Crataegi fructus min. conc.
Galagonyabogyó por Crataegi fructus pulvis
Galanga gyökér vágott Galanga radix conc
Galanga gyökér por Galanga radix pulvis
Ginkgo biloba levél vágott Ginkgo biloba conc
Ginkgo biloba levél por Ginkgo biloba pulvis
Ginzeng gyökér vágott Panax ginzeng radix conc
Goji bogyó egész Lycii fructus tot
Gólyaorrfű vágott Geranii rob. Herba conc
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Gólyaorrfű por Geranii rob. Herba pulvis
Görög hegyi tea (Sármányvirág) vágott Sideritis herba conc
Guajakfa vágott Guajaci lignum conc
Gyermekláncfűgyökér vágott Taraxaci radix conc
Gyermekláncfűgyökér filter Taraxaci radix min. conc.
Gyermekláncfűgyökér por Taraxaci radix pulvis
Gyermekláncfűlevél vágott Taraxaci folium conc
Gyermekláncfűlevél filter Taraxaci folium min. conc.
Gyermekláncfűlevél por Taraxaci folium pulvis
Gyömbérgyökér hámozott egész Zingeberis radix mund tot
Gyömbérgyökér hámozott vágott Zingeberis radix mund conc
Gyömbérgyökér hámozott filter Zingeberis radix mund min. conc.
Gyömbérgyökér hámozott por Zingeberis radix mund pulvis
Gyömbérgyökér natúr egész Zingeberis radix natur tot
Gyömbérgyökér natúr vágott Zingeberis radix natur conc
Gyömbérgyökér natúr filter Zingeberis radix natur min. conc.
Gyömbérgyökér natúr por Zingeberis radix natur pulvis
Gyújtoványfű vágott Linariae herba conc
Hárskéreg vágott Tiliae cortex conc
Hárskéreg por Tiliae cortex pulvis
Hibiszkuszvirág egész Hibisci flos tot
Hibiszkuszvirág vágott Hibisci flos conc
Hibiszkuszvirág filter Hibisci flos min. conc.
Hibiszkuszvirág por Hibisci flos pulvis
Homoki szalmagyopár egész Stoechados flos tot
Iglicgyökér vágott Ononidis radix conc
Indiai citromfű (citronella) vágott Cymbopogon nardus conc
Írisz gyökér hámozott kocka vágott Iridis radix mund conc
Írisz gyökér natúr vágott Iridis radix natur conc
Istenfű vágott Abrotani herba conc
Izlandi zuzmó vágott Lichen islandicus conc
Izlandi zuzmó filter Lichen islandicus min. conc.
Izlandi zuzmó por Lichen islandicus min. conc.
Izsópfű vágott Hyssopii herba conc
Izsópfű filter Hyssopii herba min. conc.
Izsópfű por Hyssopii herba pulvis
Jázmin virág egész Jasmin flos tot
Jázmin virág por Jasmin flos pulvis
Kálmosgyökér vágott Calami radix conc
Kálmosgyökér filter Calami radix min. conc.
Kálmosgyökér por Calami radix pulvis
Kamillafű vágott Chamomillae herba conc
Kamillafű filter Chamomillae herba min. conc.
Kamilla virág Hungaricum egész Chamomillae flos tot
Kamilla virág szeszes minőség egész Chamomillae flos tot
Kamilla virág filter Chamomillae flos min. conc.
Kamilla virág por Chamomillae flos pulvis
Kankalingyökér vágott Primulae radix conc
Kankalingyökér por Primulae radix pulvis
Kankalinvirág vágott Primulae flos conc
Kaporlevél morzsolt Anethi folium conc
Kaporlevél por Anethi folium pulvis
Kapormag egész Anethi fructus tot
Kapormag filter Anethi fructus min. conc.
Kapormag por Anethi fructus pulvis
Kardamom MYQ egész Cardamomi fructus MYQ tot
Kardamom por Cardamomi fructus pulvis
Kasvirágfű vágott Echinaceae herba conc
Kasvirágfű filter Echinaceae herba min. conc.
Kasvirágfű por Echinaceae herba pulvis
Kasvirággyökér vágott Echinaceae radix conc
Kasvirággyökér filter Echinaceae radix min. conc.
Kasvirággyökér por Echinaceae radix pulvis
Katángkórófű vágott Cichorii herba conc
Katángkórófű filter Cichorii herba min. conc.
Katángkórófű gyökér vágott Cichorii radix conc
Katángkórófű gyökér filter Cichorii radix min. conc.
Katángkórófű gyökér por Cichorii radix pulvis
Kecskeruta vágott Galagae herba conc
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Kecskeruta por Galagae herba pulvis
Kenderikefű vágott Galeopsidis herba conc
Kerekrepkényfű vágott Hederae terestris herba conc
Kerti kakukkfű morzsolt Thymi vulg. herba gerebelt
Kerti kakukkfű filter Thymi vulg. herba min. conc.
Kerti kakukkfű por Thymi vulg. herba pulvis
Kerti ruta vágott Rutae herba conc
Kerti ruta por Rutae herba pulvis
Keskenylevelű útifű vágott Plantaginis lanc. Herba conc
Keskenylevelű útifű filter Plantaginis lanc. Herba min. conc.
Keskenylevelű útifű por Plantaginis lanc. Herba pulvis
Kígyószisz vágott Echii herba conc
Kígyószisz por Echii herba pulvis
Kínafakéreg vágott Chinae cortex conc
Kisvirágú fűzike vágott Epilobii herba conc
Kisvirágú fűzike filter Epilobii herba min. conc.
Kisvirágú fűzike por Epilobii herba pulvis
Kolombó gyökér egész Colombo radix tot
Komlóvirág vágott Humuli lupuli flos conc
Komlóvirág filter Humuli lupuli flos min. conc.
Komlóvirág por Humuli lupuli flos pulvis
Koriander mag egész Coriandri fructus tot
Koriander mag roppantott Coriandri fructus contus
Koriander mag filter Coriandri fructus min. conc.
Koriander mag por Coriandri fructus pulvis
Korpafű vágott Lycopodii herba conc
Korpafű filter Lycopodii herba min. conc.
Korpafű por Lycopodii herba pulvis
Kökénybogyó egész Pruni spin. Fructus tot
Kökényvirág morzsolt Pruni spin. flos gerebelt
Kökényvirág filter Pruni spin. flos min. conc.
Kökényvirág por Pruni spin. flos pulvis
Körisfalevél vágott Fraxini folium conc
Körömvirág csészés egész Calendulae flos cum cal. tot
Körömvirág csészés filter Calendulae flos cum cal. min. conc.
Körömvirág csészés por Calendulae flos cum cal. pulvis
Körömvirág szirom vágott calendulae petal conc
Körömvirág szirom por calendulae petal pulvis
Kubeba bors egész Cubeba fructus tot
Kukoricabajusz vágott Maydis sigmata conc
Kukoricabajusz filter Maydis sigmata min. conc.
Kukoricabajusz por Maydis sigmata pulvis
Kurkuma gyökér por Curcumae radix pulvis
Kutyabengekéreg vágott Frangulae cortex conc
Kutyabengekéreg filter Frangulae cortex min. conc.
Kutyabengekéreg por Frangulae cortex pulvis
Kvassziafa forgács egész Quassiae lignum tot
Lapacho kéreg vágott Tabebuiae cortex conc
Lapacho kéreg filter Tabebuiae cortex min. conc.
Lapacho kéreg por Tabebuiae cortex pulvis
Legyezőfű vágott Spireae ulm. herba conc
Legyezőfű filter Spireae ulm. herba min. conc.
Legyezőfű por Spireae ulm. herba pulvis
Lenmag barna egész Lini semen tot
Lenmag barna filter Lini semen min. conc.
Lenmag barna por Lini semen pulvis
Lepkeszegmag (Görögszénamag) egész Foenigraeci semen tot
Lepkeszegmag (Görögszénamag) filter Foenigraeci semen min. conc.
Lepkeszegmag (Görögszénamag) por Foenigraeci semen pulvis
Lestyán levél morzsolt Levistici herba gerebelt
Lestyán levél filter Levistici herba min. conc.
Lestyán levél por Levistici herba pulvis
Lestyángyökér vágott Levistici radix conc
Lestyángyökér filter Levistici radix min. conc.
Lestyángyökér por Levistici radix pulvis
Levendula virág szürke morzsolt Lavandulae flos gerebelt
Levendula virág morzsolt Lavandulae flos gerebelt
Levendula virág filter Lavandulae flos min. conc.
Levendula virág por Lavandulae flos pulvis

5/9. öldal



Termék név Latin név

Gyógy - és Fűszernövény Forgalmazó Zrt. H-2113 Erdőkertes, Gyümölcsöskert 1.                                                                                                    

Tel.: 36 28 595 012 / Fax: 36 28 476 135 / e-mail: megrendeles@rozsahegyizrt.hu

Levendulafű vágott Lavandulae herba conc
Levendulafű filter Lavandulae herba min. conc.
Levendulafű por Lavandulae herba pulvis
Libapimpófű vágott Anseriniae herba conc
Libapimpófű filter Anseriniae herba min. conc.
Libapimpófű por Anseriniae herba pulvis
Lósóskafű vágott Rumicis acet herba conc
Lósóskafű filter Rumicis acet herba min. conc.
Lósóska mag egész Rumicis acet semen tot
Lósóska mag por Rumicis acet semen pulvis
Lucernafű vágott Medicaginis herba conc
Lucernafű filter Medicaginis herba min. conc.
Lucernafű por Medicaginis herba pulvis
Macskagyökér vágott Valerianae radix conc
Macskagyökér filter Valerianae radix min. conc.
Macskagyökér por Valerianae radix pulvis
Macskakarom vágott Uncariae tomentosae conc
Macskamentafű vágott Nepeta cataria herba conc
Madárberkenyebogyó egész Sorbi fructus tot
Madárberkenyebogyó filter Sorbi fructus min. conc.
Majoranna morzsolt Majorannae folium gerebelt
Majoranna filter Majorannae folium min. conc.
Majoranna por Majorannae folium pulvis
Málnalevél vágott Rubi idaei folium conc
Málnalevél filter Rubi idaei folium min. conc.
Málnalevél por Rubi idaei folium pulvis
Máriatövis levél vágott Cardui mariae folium conc
Máriatövis mag egész Cardui mariae fructus tot
Máriatövis mag filter Cardui mariae fructus min. conc.
Máriatövis mag por Cardui mariae fructus pulvis
Martilapulevél vágott Farfarae folium conc
Martilapulevél filter Farfarae folium min. conc.
Martilapulevél por Farfarae folium pulvis
Martilapu virág egész Farfarae flos tot
Mate tea levél vágott Mate zöld tea levél conc
Mate tea levél filter Mate zöld tea levél min. conc.
Medvehagyma levél vágott Allium Ursinum conc
Medvehagyma levél filter Allium Ursinum min. conc.
Medvehagyma levél por Allium Ursinum pulvis
Medveszőlőlevél vágott Uvae ursi folium conc
Medveszőlőlevél filter Uvae ursi folium min. conc.
Mezei zsurló vágott Equiseti herba conc
Mezei zsurló filter Equiseti herba min. conc.
Mezei zsurló por Equiseti herba pulvis
Mirtuszlevél vágott Myrthi folium conc
Mogyoró levél vágott Coryli folium conc
Mórmályva levél vágott Malvae mauri folium conc
Mórmályva levél filter Malvae mauri folium min. conc.
Mórmályva levél por Malvae mauri folium pulvis
Mórmályva virág egész Malvae mauri flos tot
Mórmályva virág filter Malvae mauri flos min. conc.
Muskotályos zsálya vágott Salviae slclar. herba conc
Mustármag egész Sinapis albi semen tot
Mustármag filter Sinapis albi semen min. conc.
Mustármag por Sinapis albi semen pulvis
Napraforgó szirom vágott Helianthi flos conc
Narancshéj egész Auranthii dulci pericarp. tot
Narancshéj vágott Auranthii dulci pericarp. conc
Narancshéj filter Auranthii dulci pericarp. min. conc.
Narancshéj por Auranthii dulci pericarp. pulvis
Narancsvirág egész Auranthii flos tot
Neem levél (indiai orgona) vágott Azadirachta indica conc
Nyárfarügy egész Populi gemma tot
Nyírfakéreg vágott Betulae cortex conc
Nyírfakéreg por Betulae cortex pulvis
Nyírfalevél vágott Betulae folium conc
Nyírfalevél filter Betulae folium min. conc.
Olajfalevél vágott Olivae folium conc
Oolong tea egész Camellia sinensis folium tot
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Orbáncfű vágott Hyperici herba conc
Orbáncfű filter Hyperici herba min. conc.
Orbáncfű por Hyperici herba pulvis
Oregano morzsolt Origani folium gerebelt
Oregano filter Origani folium min. conc.
Oregano por Origani folium pulvis
Orvosi hársvirág vágott Tiliae off. flos conc
Orvosi hársvirág filter Tiliae off. flos min. conc.
Orvosi hársvirág por Tiliae off. flos pulvis
Orvosi pemetefű vágott Marrubii albi herba conc
Orvosi zsálya vágott Salviae folium conc
Orvosi zsálya filter Salviae folium min. conc.
Orvosi zsálya por Salviae folium pulvis
Ökörfarkkóró levél vágott Verbasci folium conc
Ökörfarkkóróvirág egész Verbasci flos tot
Ördögkarom gyökér vágott Harpagophyti radix conc
Örvénygyökér vágott Enulae radix conc
Örvénygyökér filter Enulae radix min. conc.
Örvénygyökér por Enulae radix pulvis
Palástfű vágott Alchemillae vulgaris herba conc
Papsajt levél vágott Malvae folium conc
Papsajt levél filter Malvae folium min. conc.
Papsajt levél por Malvae folium pulvis
Paradicsom por Solanum lycopersicum pulvis
Pásztortáskafű vágott Bursae past. herba conc
Pásztortáskafű filter Bursae past. herba min. conc.
Pásztortáskafű por Bursae past. herba pulvis
Petrezselyem gyökér kocka hámozott vágott Petroselini radix mund conc
Petrezselyem gyökér hámozott por Petroselini radix mund pulvis
Petrezselyem mag egész Petroselini semen tot
Petrezselyem mag por Petroselini semen pulvis
Petrezselyem szár egész Petroselini stip tot
Petrezselyemlevél morzsolt Petroselini folium gerebelt
Petrezselyemlevél filter Petroselini folium min. conc.
Petrezselyemlevél por Petroselini folium pulvis
Pipacsszirom egész Papaver rhoeas tot
Pohánkafű vágott Fagopyri herba conc
Porcikafű vágott Herniariae herba conc
Porcsinfű vágott Polygonii herba conc
Porcsinfű filter Polygonii herba min. conc.
Porcsinfű por Polygonii herba pulvis
Pu-erh tea egész Camellia sinensis folium tot
Ragadósgalajfű vágott Galii aparini herba conc
Ragadósgalajfű por Galii aparini herba pulvis
Rebarbaragyökér vágott Rhei rhizoma conc
Rebarbaragyökér filter Rhei rhizoma min. conc.
Rebarbaragyökér por Rhei rhizoma pulvis
Réti füzény vágott Salicariae herba conc
Rooibos vágott Aspalathus linearis conc
Rooibos filter Aspalathus linearis min. conc.
Rooibos por Aspalathus linearis pulvis
Rozmaringlevél vágott Rosmarini folium gerebelt
Rozmaringlevél filter Rosmarini folium min. conc.
Rozmaringlevél por Rosmarini folium pulvis
Római köménymag egész Cuminum cyminum tot
Római köménymag por Cuminum cyminum pulvis
Rózsaszirom egész Rosae petal tot
Rózsaszirom por Rosae petal pulvis
Sáfrányos szeklice szirom egész Carthami flos tot
Sáfrányos szeklice szirom por Carthami flos pulvis
Sárgarépa kocka vágott Carota sativa radix conc
Sárgarépa por Carota sativa radix pulvis
Sármányvirág (Görög hegyi tea) vágott Sideritis herba conc
Sédkenderfű vágott Eupatorii herba conc
Sédkenderfű filter Eupatorii herba min. conc.
Sédkenderfű por Eupatorii herba pulvis
Seprűzanót vágott Spartii scop. herba conc
Seprűzanót por Spartii scop. herba pulvis
Somkórófű vágott Meliloti herba conc
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Somkórófű filter Meliloti herba min. conc.
Somkórófű por Meliloti herba pulvis
Spenót por Spicaceae folium pulvis
Stevia levél vágott Steviae folium conc
Stevia levél por Steviae folium pulvis
Szagosmüge vágott Asperulae herba conc
Szagosmüge por Asperulae herba pulvis
Szamócalevél vágott Fragariae folium conc
Szamócalevél filter Fragariae folium min. conc.
Szarkalábvirág egész Calcatrippae flos tot
Százszorszép virág egész Bellidis flos tot
Szederlevél vágott Rubi fruticosi folium conc
Szederlevél filter Rubi fruticosi folium min. conc.
Szederlevél por Rubi fruticosi folium pulvis
Szegfűbors egész Pimentae fructus tot
Szegfűbors őrölt Pimentae fructus pulvis
Szegfűszeg egész Caryophylli flos tot
Szegfűszeg filter Caryophylli flos min. conc.
Szegfűszeg por Caryophylli flos pulvis
Szemvidítófű vágott Euphrasiae herba conc
Szemvidítófű por Euphrasiae herba pulvis
Szennalevél vágott Sennae folium conc
Szennalevél filter Sennae folium min. conc.
Szennalevél por Sennae folium pulvis
Szerecsendió por Macidis fructus pulvis
Szerecsendió virág egész Macidis flos tot
Szerecsendió virág por Macidis flos pulvis
Szőlőmag (vörös) egész Vitis vin semen tot
Szőlőmag (vörös) por Vitis vin semen pulvis
Szőlőhéj (vörös) egész Vitis vin fructus tot
Szőlőhéj (vörös) por Vitis vin fructus pulvis
Szurokfű vágott Origani vulg herba conc
Szurokfű filter Origani vulg herba min. conc.
Szurokfű por Origani vulg herba pulvis
Szúrós csodabogyógyökér vágott Ruscus acuelatus rhizomae conc
Szúrós gyöngyajakfű vágott Leonuri herba conc
Szúrós gyöngyajakfű filter Leonuri herba min. conc.
Szúrós gyöngyajakfű por Leonuri herba pulvis
Tarackgyökér vágott Graminis rhizoma conc
Tarackgyökér filter Graminis rhizoma min. conc.
Tarackgyökér por Graminis rhizoma pulvis
Tárkonyürömfű vágott Dracunculi herba conc
Tárkonyürömfű levél vágott Dracunculi folium conc
Tárkonyürömfű levél por Dracunculi folium pulvis
Tárnicsgyökér vágott Gentianae lutea radix conc
Tárnicsgyökér filter Gentianae lutea radix min. conc.
Tárnicsgyökér por Gentianae lutea radix pulvis
Tejoltó galaj vágott Galii veri herba conc
Tejoltó galaj por Galii veri herba pulvis
Tisztesfű, Bakfű vágott Betonicae herba conc
Torma gyökér por Armoratiae radix pulvis
Tökmag (héj nélküli) MAGYAR egész Cucurbitae semen sine testa tot
Tölgyfakéreg vágott Quercus cortex conc
Tölgyfakéreg filter Quercus cortex min. conc.
Tölgyfakéreg por Quercus cortex pulvis
Tüdőfűlevél vágott Pulmonariae folium conc
Tüdőfűlevél filter Pulmonariae folium min.conc
Tüdőfűlevél por Pulmonariae folium pulvis
Tyúkhúrfű vágott Stellariae herba conc
Tyúkhúrfű filter Stellariae herba min. conc.
Tyúkhúrfű por Stellariae herba pulvis
Útifű maghéj (Psyllium husk) egész Plantago ovata testa tot
Útifű maghéj (Psyllium husk) por Plantago ovata testa pulvis
Vadárvácska vágott Violae tric. herba conc
Vadárvácska filter Violae tric. herba min. conc.
Vadárvácska por Violae tric. herba pulvis
Vadgesztenye termés tört Hippocastani fructus contus
Vadgesztenye termés por Hippocastani fructus pulvis
Vadgesztenye virág morzsolt Hippocastani rubri flos gerebelt
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Vadkakukkfű vágott Serpylli herba conc
Vadkakukkfű filter Serpylli herba min. conc.
Vadkakukkfű por Serpylli herba pulvis
Varádicskórófű vágott Tanaceti herba conc
Vasfű vágott Verbenae herba conc
Vasfű filter Verbenae herba min. conc.
Vasfű por Verbenae herba pulvis
Vérehulló fecskefű vágott Chelidonii herba conc
Vérehulló fecskefű filter Chelidonii herba min. conc.
Vérehulló fecskefű por Chelidonii herba pulvis
Veronikafű orvosi vágott Veronicae herba conc
Veronikafű orvosi filter Veronicae herba min. conc.
Vizitormafű vágott Nasturti herba conc
Vizitormafű por Nasturti herba pulvis
Zellergyökér hámozott kocka vágott Apii radix mund conc
Zellergyökér hámozott kocka por Apii radix mund pulvis
Zellerlevél morzsolt Apii folium gerebelt
Zellerlevél filter Apii folium min. conc.
Zellerlevél por Apii folium pulvis
Zitvargyökér vágott Zedoariae radix conc
Zöld árpafű filter Hordeum vulg. herba min. conc.
Zöld árpafű por Hordeum vulg. herba pulvis
Zöld búzafű vágott Triticum aestivum herba conc
Zöld búzafű filter Triticum aestivum herba min. conc.
Zöld búzafű por Triticum aestivum herba pulvis
Zöld tea levél szálas Camellia sinensis folium green tot
Zöld tea levél filter Camellia sinensis folium green min. conc.
Zöld tea levél por Camellia sinensis folium green pulvis
Zöld zabfű vágott Avena sativa herba conc
Zöld zabfű filter Avena sativa herba min. conc.
Zöld zabfű por Avena sativa herba pulvis
LÓHERBA - köhögés, légzőrendszer 1 havi adag
LÓHERBA - pata, sántaság, izületi problémák 1 havi adag
LÓHERBA - immunerősítő 1 havi adag
LÓHERBA - nyugtató komlóval 1 havi adag
LÓHERBA - nyugtató macskagyökérrel 1 havi adag
LÓHERBA - energizáló 1 havi adag
LÓHERBA - kólika megelőző, étvágy-, emésztésjavító 1 havi adag

* MINIMUM RENDELÉS: 1kg/termék.

* AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK, KÜLÖNÖSEN AZ IMPORTBÓL ÉRKEZŐ ALAPANYAGOK ESETÉN.

www.rozsahegyizrt.hu
e-mail: megrendeles@rozsahegyizrt.hu

* A LISTÁBAN SZEREPLŐ, ÁRRAL NEM RENDELKEZŐ TERMÉKEK IGÉNY ESETÉN, RENDELÉSRE ELÉRHETŐEK.

* MINDEN TERMÉKBŐL BÁRMILYEN POR ÉS SZEMCSEMÉRET ELÉRHETŐ.

* AZ ÁRAK VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK.

* AZ ÁRAK AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK.

* CSAK VISZONTELADÓKAT SZOLGÁLUNK KI.

Megrendelésükön MINDEN ESETBEN kérjük feltüntetni:

* cég neve - adószáma - számlázási cím - szállítási cím - szállítás módja - fizetés módja - telefonszám - kontakt személy *
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