Csapatunk 2016 óta foglalkozik hidegen sajtolt magolajok és 100% természetes illóolajok bérgyártásával/
bércsomagolásával. Az elmúlt, közel 5 év során felkutattuk és megtaláltuk a hazai és külföldi piacokon
a legkiválóbb minőségű bio- és konvencionális alapanyagokat kínáló beszállító partnereket.
Így elérkezett a pillanat, hogy saját márkás brand alatt tegyük elérhetővé a tudatos életmódot folytató
magyar vásárlók számára azokat a termékeket, melyeket a legmagasabb minőségűnek tartunk és mi
is napi szinten használunk, illetve fogyasztunk.

Gyártástechnológiánk és beszállítói hátterünk

Üzemünk Bio minősítéssel rendelkezik. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy glutént tartalmazó
alapanyagokat nem gyártunk, és nem is csomagolunk.
Illóolaj beszállítóink kiválasztásánál alapvető szempont, hogy az összes gyártási tételhez biztosítsák
számunkra a következő, magas minőséget igazoló dokumentumokat:
• A részletes gázkromatográfiás vizsgálatot.
• Az olajok kivonásának módját.
• A felhasznált növényi részeket, valamint a felhasznált növény: botanikai nevét, kemotípusát és
származási helyét.
Így a fűszercseppjeinkhez használt illóolajok a legszigorúbb élelmiszeripari követelményeknek is eleget
tevő beszállítóktól érkeznek és a minősítéseket a megfelelő dokumentumokkal is igazolják számunkra.
A legkiválóbb minőségű, hidegen sajtolt olajokkal kapcsolatban a legfontosabb számunkra, hogy
azokról minden lehetséges információval rendelkezzünk. Ez magában foglalja a mag származási helyét,
a gyártás helyét, a pontos tápértékeket, valamint az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szabályokat.
Teljes mértékben elhatárolódunk a silány minőségű, illóolajként értékesített, de a valóságban rossz
minőségű, szintetikus illatoktól. Nemet mondunk továbbá a higított- és az élettani hatását lényegesen
rontó, hőkezelésnek alávetett olajokra.

A herby’s fűszercseppek megszületése

A konyhaművészet szerelmesei vagyunk, ezért a kezdetek óta kerestük annak lehetőségét, hogy a hozzánk
hasonló ínyencek számára létrehozzunk egy, a gasztronómiában is használatható, új termékcsoportot
az illóolajokból. Megannyi kísérletezésünk és lelkes próbálkozásunk eredményeképpen megalkottuk az
újgenerációs, gasztronómiában is biztonsággal használható, különleges fűszercseppjeinket. Ezekkel
a kivételes illóolaj-fűszercseppekkel, a gasztronómia rajongói, lenyűgöző, új ízekkel kápráztathatják el
családjukat és vendégeiket.
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Minőségi irányelveink, melyeket az illóolajok kiválasztásánál alkalmazunk
Kizárólag olyan, 100% természetes illóolajokat vásárolunk, melyek minden gyártási tételre vonatkozóan
rendelkeznek gázkromatográfiás- és tömegspektrometriás vizsgálattal. A beszállítói dokumentációk
tartalmazzák az olajok kivonási módját, a felhasznált növényi részt, a felhasznált növény: botanikai nevét,
kemotípusát és a származási helyét. Így minden fontos információval rendelkezünk az illóolajokról, melyek
elengedhetetlenek a biztonságos használatukhoz.
Ezek a minőségi követelmények azért is kiemelten fontosak számunkra, hiszen ezekből az alapanyagokból
készítjük a fűszercseppjeinket is. A magas színvonalra törekvésünk teszi lehetővé, hogy a Vásárlóink az
illóolaj-fűszercseppjeink kulináris előnyeit is élvezni tudják. Partnereink garantálják, hogy az üzemükből
kikerülő illóolajok hígítatlanok, valamint a BIO minőségű illóolajokhoz a legszigorúbb követelményeknek
megfelelő tanúsítványokat is a rendelkezésünkre bocsátják.
A fűszercseppek gyártásához használt BIO- és konvencionális illóolajok esetén beszállítóink külön
nyilatkozatban biztosítanak minket arról, hogy ezen alapanyagok biztonságosan felhasználhatók az
élelmiszerként forgalomba hozott termékeinkhez is.
BIO illóolajaink vegyszermentes, organikus termőföldön megtermelt alapanyagokból készülnek. A
termesztési- és gyártási folyamat garantálja, hogy az illóolajok nem tartalmaznak vegyszermaradványokat,
így lényegesen biztonságosabban használhatók, mint a konvencionális társaik. A citrus illóolajoknál ez
különösen fontos szempont, hiszen a gyümölcs héjából nyerik ki az értékes illóolajokat, hidegen sajtolással.
Így ezeket az alapanyagokat is nyugodt szívvel használjuk a fűszercseppjeinkhez.
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BIO Citrom|Citrus limon

BIO Fahéj|Cinnamomum cassia

100% tisztaságú illóolaj|5ml
•
•
•

Természetes antimikrobiális szer- •
ként megelőzheti a felsőlégúti- és
a szájbetegségek kialakulását
•
Segítheti a nyirokrendszer működését ezzel csökkentve az asztma
és allergia tüneteit
•
Enyhítheti a kimerültséget és a
mentális fáradtságot

100% tisztaságú illóolaj|5ml

Keringésstimuláló anyagként, melegíti
az izületeket és segíthet a reuma és az
izületi gyulladás enyhítésében

Kiváló görcsoldó, nyugtató és fájdalomcsillapító

•

Idegrendszeri gyengeség, álmatlanság és alacsony vérnyomás esetén
alkalmazható

•

Inhalálása enyhítheti az orrnyálkahártya-gyulladást

•

Emésztési zavarok, gyomorrontás,
hányinger ellen, emellett fejfájás, megfázás esetén is alkalmazható

•

Koncentráció növelésére alkalmazható

•

Ideális légkört teremt munkához és
tanuláshoz

Hatékonyan küzd a vírusfertőzések ellen,
védelmet nyújt a megfázás az influenza •
és más vírusos betegségek ellen

BIO Lime|Citrus aurantifolia

Lavandula angustifolia

•

100% tisztaságú illóolaj|10ml

Hangulatjavító hatása segíthet a nehéz
napok átvészelésében

BIO Levendula|

100% tisztaságú illóolaj|5ml

BIO Fodormenta|Mentha spicata

Mandarin|Citrus reticulata

100% tisztaságú illóolaj|5ml

•
•
•
•

Természetes fertőtlenítő
Párologtatásával megőrizheti
családja egészségét
Segítheti a betegségek gyorsabb
leküzdését és a lázcsillapítást
Frissítő illat, segíti a napindítást
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Üdévé teheti a lehelletet és fertőtlenítheti a szájüreget

100% tisztaságú illóolaj|5ml

•

Elősegítheti a vérkeringést, harmóniát
és kiegyensúlyozottságot teremt

•

Bőrserkentő tulajdonsága megelőzheti
a terhességi csíkok kialakulását

•

Fokozhatja az epekiválasztást és támogathatja az emésztést

•

Segíti stresszhelyzetek kezelését a
és a nyugodt alvást stresszhelyzetek
kezelését

BIO Narancs|Citrus sinensis

BIO Ausztrál Teafa|

100% tisztaságú illóolaj|10ml

100% tisztaságú illóolaj|5ml

•

Kellemes gyümölcsös illatával enyhítheti a szorongást és javíthatja a
keringési rendszer működését

•

•

Stimulálhatja az agyműködést és
energizálhatja a testet

Extra magas, 45,2% Terpinen-4-ol
tartalommal

•

Akár levendulával keverve akár
önmagában is segítheti a pihentető alvást

•

•

Bazsalikom|
Bazsal
ikom|Ocimum basilicum
Növelheti a szellemi koncentrációt

•

Remek görcsoldó és természetes
antidepresszáns

•
•

100% tisztaságú illóolaj|10ml

•

Emésztési zavarok, gyomorrontás,
hányinger ellen, emellett fejfájás, megfázás esetén is alkalmazható

A legkedveltebb illóolaj, melyet
fertőtlenítő, baktériumölő és
gombaölő hatásának köszönhet

•

Koncentráció növelésére alkalmazható

•

Pattanások kiváló ellenszere

Ideális légkört teremt munkához és
tanuláshoz

•

Üdévé teheti a lehelletet és fertőtlenítheti a szájüreget

Ciprus|Cupressus sempervirens

100% tisztaságú illóolaj|10ml

•

Borsmenta|Mentha piperita

Melaleuc
Melal
euca
a alternifolia

Citrom|Citrus limon

100% tisztaságú illóolaj|10ml

•

Tüdövel kapcsolatos megbetegedések és gyomorproblémák
esetén alkalmazható

Segíti a légzőrendszer tisztítását

•

Megerősítheti a hajhagymákat és
megelőzheti a hajhullást

Segíthet a véraláfutások, vérömlenyek és a visszér kezelésében

•

Párologtatva elősegíti az ellazulást a tiszta gondolkodást és a
meditálást
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100% tisztaságú illóolaj|10ml
•
•
•

Természetes antimikrobiális szerként megelőzheti a felsőlégúti- és
a szájbetegségek kialakulását
Segítheti a nyirokrendszer működését ezzel csökkentve az asztma
és allergia tüneteit
Enyhítheti a kimerültséget és a
mentális fáradtságot

Citromos Eukaliptusz

Csillagánizs|Illicium verum

Citrus limon x Eucalyptus globulus

100% tisztaságú illóolaj|10ml

Illóolaj keverék|10ml

•

A citrom és az eukaliptusz együttese tökéletesen alkalmazható
antimikrobiális, antivirális, sebfertőtlenítő és felső légút tisztító
szerként

•

Édesnarancs|Citrus sinensis

Párologtatása egyszerre frissíti és
tisztítja a levegőt

Eukaliptusz|Eucalyptus globulus

100% tisztaságú illóolaj|10ml

•

Karakteres illata nyugtató hatással lehet a szervezetre, lassíthatja
a légzést és a vérkeringést

•

Kellemes gyümölcsös illatával enyhítheti a szorongást és javíthatja a
keringési rendszer működését

•

Segíthet az izületi problémák
enyhítésében és a fájdalomcsökkentésben

•

Stimulálhatja az agyműködést és
energizálhatja a testet

•

Gyomorproblémák kezelésére is
alkalmas lehet

•

Akár levendulával keverve akár
önmagában is segítheti a pihentető
alvást

Fahéj|Cinnamomum cassia

100% tisztaságú illóolaj|10ml

Fodormenta|Mentha spicata

100% tisztaságú illóolaj|5ml

•

Ausztrál bennszülöttek láz és
fertőzések ellen használták

•

Hangulatjavító hatása segíthet a
nehéz napok átvészelésében

•

Párologtatva tisztítja és frissíti a
levegőt

•

•

Hígítva bőrre kenve kiválóan távol
tartja a rovarokat szúnyogokat

Keringésstimuláló anyagként, melegíti az izületeket és segíthet a reuma és
az izületi gyulladás enyhítésében

•

•

Vérkeringést serkentő és sebgyógyító hatású

Hatékonyan küzd a vírusfertőzések
ellen, védelmet nyújt a megfázás az
influenza és más vírusos betegségek
ellen
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100% tisztaságú illóolaj|10ml

•

Emésztési zavarok, gyomorrontás,
hányinger ellen, emellett fejfájás,
megfázás esetén is alkalmazható

•

Koncentráció növelésére alkalmazható

•

Ideális légkört teremt munkához
és tanuláshoz

•

Üdévé teheti a lehelletet és fertőtlenítheti a szájüreget

Geránium||Pelargonium fraveolens
Geránium
100% tisztaságú illóolaj|5ml

•
•

Kiváló szorongásoldó hatása
serkentheti az agyműködést és a
kommunikációt
Fájdalomcsillapító, fertőtlenítő
és vérzéscsillapító hatóanyagai
meggyorsíthatják a horzsolások
és sebek gyógyulását

Francia Levendula|

100% tisztaságú illóolaj|10ml

100% tisztaságú illóolaj|5ml

•

Elűzheti a náthát és a fejfájást

•

Megkönnyítheti a légzést

•

Gyulladás- és fájdalomcsökkentő
hatásai segíthetik az izomgörcsök, a reuma, és egyéb izületi
panaszok csillapítását

Kubeba|Litsea Cubeba

Lavandula angustifolia

•

Kiváló görcsoldó, nyugtató és fájdalomcsillapító

•

Idegrendszeri gyengeség, álmatlanság és alacsony vérnyomás esetén
alkalmazható

•

Inhalálása enyhítheti az orrnyálkahártya-gyulladást

Kakukkfű|Thymus vulgaris

Tiszta illóolaj|10ml

•

Indiai citromfű|

Cymbopogon flexuosus

Mentolkristály

Tiszta illóolaj|5ml

Édes, fűszeres, gyümölcsös
illata nyugtathat, felfrissíthet és
harmóniát teremthet

•

46,7% thymol tartalom

•

•

A “nyugalom olajának” is nevezik,
használata erőt és mentális tisztaságot biztosít

A fertőtlenítés egyik leghatékonyabb eszköze

•

Baktérium-vírus-és gombaölő
hatása miatt közkedvelt olaj

•

Tisztító és tonizáló hatású, segíthet a bőrhibák és a zsíros bőr
kezelésében
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100% tisztaságú illóolaj|10g
•

Frissítő intenzív illata feszültségoldó és fájdalomcsillapító
hatású lehet

•

Kiválóan használható szaunázáshoz, inhaláláshoz, hűsítő krémekhez és borogatáshoz

•

Nagyon koncentrált alapanyag,
használata kis mennyiségben
javasolt

Mandarin|Citrus reticulata
100% tisztaságú illóolaj|5ml

•

Elősegítheti a vérkeringést, harmóniát •
és kiegyensúlyozottságot teremt
Bőrserkentő tulajdonsága megelőzheti •
a terhességi csíkok kialakulását
Fokozhatja az epekiválasztást és támogathatja az emésztést
•
Segíti stresszhelyzetek kezelését a
és a nyugodt alvást stresszhelyzetek
kezelését

•
•
•

Szegfűszeg|Syzygium aromaticum
100% tisztaságú illóolaj|10ml

•
•
•

A szájüregi fertőzések, gyulladások •
és fogfájdalmak hatékony
elsősegély eszköze lehet
•
Gyors segítség lehet fogfájás
enyhítésére
•
Bázisolajjal keverve ízületi
gyulladások és izomfájdalom
kezelésében is segíthet

Levendula|Lavandula angustifolia

Rozmaring|Rosmarinus officinalis

100% tisztaságú illóolaj|10ml

100% tisztaságú illóolaj|10ml

Kiváló görcsoldó, nyugtató és fájda- •
lomcsillapító
•
Idegrendszeri gyengeség, álmatlanság és alacsony vérnyomás esetén •
alkalmazható

Szinte csírátlanítja a levegőt

Inhalálása enyhítheti az orrnyálkahártya-gyulladást

•

Serkentheti a vérgeringést a kezekben
és a lábakban, és stimulálhatja a haj
növekedését

Ausztrál Teafa|Melaleuca alternifolia

Ylang-Ylang|Cananga odorata

Javíthatja az agy működését és a koncentrálóképességet
A népi gyógyászatban a rozmaringot
enyhe fájdalomcsillapítóként használják

100% tisztaságú illóolaj|10ml

Extra magas, 45,2% Terpinen-4-ol tartalommal

100% tisztaságú illóolaj | 5ml

•

A romantika illóolaja

•

Nyugtató hatású olaj

A legkedveltebb illóolaj, melyet fertőtlenítő, baktériumölő és gombaölő hatásá- •
nak köszönhet
•
Pattanások kiváló ellenszere
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Érzéki masszázsolaj készíthető belőle
Citrus olajokkal kiválóan párosítható

Miért olyan értékesek a hidegen sajtolt olajok?
A hidegen sajtolás egy mechanikai eljárás, mely során megmaradnak az olaj értékes összetevői és
eredeti, természetes íze. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a magokból alacsony hőmérsékleten,
oldószerek- és egyéb vegyszerek nélkül kerüljön kinyerésre az értékes olaj a pörköletlen magokból.
A gyártás során az olaj hőmérsékelete soha nem megy 40 °C fölé, így az értékes tápanyagok nem
károsodnak. Ennek ellenére sok olaj így is alkalmas magas hőfokon történő sütéshez/főzéshez. Az
így kapott olajok beltartalmi értéke rendkívül magas, mindegyik olaj más-más kedvező és értékes
tulajdonságokkal bír.
Ezzel szemben az iparban alkalmazott technológia esetén a nagyobb kihozatal miatt magas hőfokot
és oldószereket vesznek igénybe, így azonban jelentősen csökken az olaj értékes tápanyag tartalma.
Kínálatunkban a konvencionális olajok mellett BIO tanúsítvánnyal rendelkező termékek széles tárházát
is megtalálod!
A BIO, hidegen sajtolt olajok alapanyagaként szolgáló, gondosan válogatott magokat ökológiai
gazdálkodásokban termesztik és dolgozzák fel. Nagy előnyük, hogy a termesztés során nem használnak
az emberi szervezet számára káros vegyszereket, így azok jelenléte az olajokban is kizárt.
A gyártás során alkalmazott mechanikai eljárás lehetővé teszi, hogy az olajok megőrizzék értékes
tápanyag tartalmukat és ízüket. Ezt azzal érik el, hogy vegyszermentes gyártástechnológiát
alkalmaznak és az olaj hőmérsékletét sem emelik 40 °C fölé.
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BIO Argán

BIO Feketekömény
Feketekömény

Hidegen sajtolt olaj | 20ml
•
•
•
•

Diós ízű étrendkiegészítő olaj
Marokkói aranynak nevezik értékes összetevői miatt.
Vitaminokban, tápanyagokban és
antioxidánsokban gazdag
Magas E-vitamin tartalma segít
megőrizni a szemek, a bőr és a
haj egészségét

•
•
•

BIO Kendermag

Magas timokinon tartalma kíváló •
segítség lehet allergiás panaszok
esetén és immunerősítés céljából •
Erős gyulladáscsökkentő és
emésztést segítő hatással is
•
rendelkezik
Sokan a vércukorszint csökkentő
hatása miatt kedvelik
•

A natúrkozmetikai ipar előszeretettel
használja ránctalanító termékekben
Növeli a bőr rugalmasságát és elősegíti a bőrregenerációt
Rendkívül magas a punicinsav tartalma, mely antioxidáns tulajdonságai
kiemelkedőek
Belsőleg fogyasztva csökkentheti a
magas vérnyomást

BIO Máriatövis

Hidegen
Hi
degen sajtolt olaj|30ml
olaj|30ml

•

Igazi superfood

•

Az egyetlen olaj, amely az Omega-3
és Omega-6 zsírsavakat optimális
arányban tartalmazza
•
3% gamma-linolénsavat tartalmaz,
mely a ligetszépe olaj egyik fő hatóanyaga is, ezért együtt érdemes
fogyasztani őket

Hidegen sajtolt olaj | 20ml

BIO Ligetszépe

Hidegen sajtolt olaj|50ml

•

BIO Gránátalma

Hidegen
Hi
degen sajtolt olaj | 30ml
30ml

•

Fő hatóanyaga a gamma-linolénsav segíthet megelőzni a kellemetlen menstruációs tüneteket

Hidegen sajtolt olaj|50ml
•

Mérsékelheti a pajzsmirigy túlműködésének a tüneteit

Szilimarin tartalmának köszönhetően a máj megóvása érdekében leggyakrabban alkalmazott
hidegen sajtolt olaj

•

•

Vérnyomást csökkentő hatása
miatt is közkedvelt olaj

Segíthet megelőzni az epekövek
kialakulását

•

Külsőleg is alkalmazható

•

Kiválóan alkalmas száraz, hámló
bőr ápolására
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Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|30ml
•

Belsőleg fogyasztva emésztést
segítő hatása kiemelkedő, gazdag
B-vitamin forrás, magas telítetlen
zsírsavtartalommal.

•

Külsőleg alkalmazva kiváló bázisolaj minden bőrtípushoz, hidratáló
hatása lenyűgöző.

•

Fürdőolajként is jól használható.

•

Jelentős az Omega-3 és 6 tartalma

•

Magas a többsörösen telítetlen
zsírsav tartalama

•

Piros szín és gyümölcsös ízvilág

•

Magas E-vitamin tartalma miatt
nagyon kedvelt bőrápoló olaj és a
ránctalanító natúrkozmetikumok
gyakran használt összetevője

•
•

•

Szilimarin tartalmának köszönhetően a máj megóvása érdekében leggyakrabban alkalmazott
hidegen sajtolt olaj

•

Segíthet megelőzni az epekövek
kialakulását

•

Külsőleg is alkalmazható

BIO Feketekömény
Feketekömény

Hidegen sajtolt olaj|100ml
Diós ízű étrendkiegészítő olaj
Marokkói aranynak nevezik értékes összetevői miatt.
Vitaminokban, tápanyagokban és
antioxidánsokban gazdag
Magas E-vitamin tartalma segít
megőrizni a szemek, a bőr és a
haj egészségét

Hidegen sajtolt olaj|50ml

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|20ml

BIO Argán

•
•

Máriatövis

Csipke
Csi
pkebogyó
bogyó

BIO Mandula

BIO Kendermag

Hidegen
Hi
degen sajtolt olaj|100ml
olaj|100ml
•
•
•

Magas timokinon tartalma kíváló
segítség lehet allergiás panaszok
esetén és immunerősítés céljából
Erős gyulladáscsökkentő és
emésztést segítő hatással is
rendelkezik
Sokan a vércukorszint csökkentő
hatása miatt kedvelik
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Hidegen sajtolt olaj|100ml
•

Igazi superfood

•

Az egyetlen olaj, amely az Omega-3
és Omega-6 zsírsavakat optimális
arányban tartalmazza

•

3% gamma-linolénsavat tartalmaz,
mely a ligetszépe olaj egyik fő hatóanyaga is, ezért együtt érdemes
fogyasztani őket

BIO Lenmag

BIO Ligetszépe

Hidegen sajtolt olaj|100ml

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml

•

Jelentős az Omega-3 tartalma,
melyet alfa-linolénsav (ALA) formában tartalmaz

•

Fő hatóanyaga a gamma-linolénsav
segíthet megelőzni a kellemetlen
menstruációs tüneteket

•

Kedvező hatással lehet szemeink
egészségére, emésztésünkre,
hozzájárulhat a koleszterinszint
csökkentéséhez

•

Mérsékelheti a pajzsmirigy túlműködésének a tüneteit és csökkentheti a •
vérnyomást

•

Kiválóan alkalmas száraz, hámló bőr
•
ápolására

Szilimarin tartalmának köszönhetően a máj megóvása érdekében leggyakrabban alkalmazott
hidegen sajtolt olaj

•

Segíthet megelőzni az epekövek
kialakulását

•

Külsőleg is alkalmazható

•

Belsőleg fogyasztva emésztést
segítő hatása kiemelkedő, gazdag
B-vitamin forrás, magas telítetlen
zsírsavtartalommal.
Külsőleg alkalmazva kiváló bázisolaj minden bőrtípushoz, hidratáló
hatása lenyűgöző.

Fürdőolajként is jól használható.

Csipke
Csi
pkebogyó
bogyó

BIO Máriatövis

Hidegen sajtolt olaj|100ml
•

BIO Mandula

Hidegen
Hi
degen sajtolt olaj|100ml
olaj|100ml

Dió

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml
•

Jelentős az Omega-3 és 6 és többsörösen
telítetlen zsírsav tartalama

•

Piros szín és gyümölcsös ízvilág

•

Magas E-vitamin tartalma miatt nagyon
kedvelt bőrápoló olaj és a ránctalanító
natúrkozmetikumok gyakran használt
összetevője
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Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml
•

Agyműködést serkentő, kedvező
hatással lehet a memóriára, csökkenti a vér koleszterin és triglicerid
szintjét.

•

Segíthet a szív-és érrendszeri betegségek megelőzésében.

Lenmag

Mák

Hidegen sajtolt olaj|100ml

•

•

Hidegen sajtolt olaj|100ml

•

Jelentős az Omega-3 tartalma,
melyet alfa-linolénsav (ALA) formában tartalmaz

•

Omega-6 zsírsavban gazdag, mely
•
kedvező hatással lehet a szív-és érrendszerre. Segítheti a nyugodt alvást

•

Kedvező hatással lehet szemeink
egészségére, emésztésünkre,
hozzájárulhat a koleszterinszint
csökkentéséhez

•

Édes és sós ételekhez is kiválóan párosítható

•

Mákliszttel kiegészítve segíthet a csontritkolás megelőzésében
•

Mandula

•

Máriatövis

Hidegen sajtolt olaj|100ml

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml

Belsőleg fogyasztva emésztést
•
segítő hatása kiemelkedő, gazdag
B-vitamin forrás, magas telítetlen
zsírsavtartalommal.
Külsőleg alkalmazva kiváló báziso- •
laj minden bőrtípushoz, hidratáló
hatása lenyűgöző.

Fürdőolajként is jól használható.

•

Szőlőmag

Magas rezveratrol tartalmának
köszönhetően erős antioxidáns
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Segíthet megelőzni az epekövek
kialakulását
Külsőleg is alkalmazható

Tökmag

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml
Magyarországon termesztett, vörös
szőlőmagból készült, élénk zöld
színű, karakteres ízű olaj

Szilimarin tartalmának köszönhetően a máj megóvása érdekében leggyakrabban alkalmazott
hidegen sajtolt olaj

Hidegen sajtolt
sajtolt olaj|100ml
•

Héj nélküli, magyar tökmagból
készült, pörköletlen olaj

•

Prosztata problémák megelőzésére alkalmas olaj. Kedvező
hatással lehet a vérkeringésre és
az immunrendszerre

BIO Argán

BIO Dió

Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml
•

Diós ízű étrendkiegészítő olaj

•

Marokkói aranynak
nevezik értékes
összetevői miatt.

•

Vitaminokban,
tápanyagokban és
antioxidánsokban
gazdag

•

BIO Feketekömény
Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml

Hidegen sajtolt
Hideg
olaj|250ml
•

Agyműködést
serkentő, kedvező
hatással lehet a
memóriára,

•

Csökkenti a vér koleszterin és triglicerid szintjét.

•

Magas E-vitamin
tartalma segít megőrizni a szemek, a
bőr és a haj egész-

•

Magas timokinon
tartalma kíváló
segítség lehet
allergiás panaszok
esetén és immunerősítés céljából

•

Erős gyulladáscsökkentő és
emésztést segítő
hatással is rendelkezik

•

Sokan a vércukorszint csökkentő hatása miatt kedvelik

Segíthet a szív-és
érrendszeri betegségek megelőzésében.

ségét

BIO Kendermag

BIO Lenmag

Hidegen
Hidege
n sajtolt
olaj|250ml

•

Igazi superfood

•

Az egyetlen olaj,
amely az Omega-3
és Omega-6 zsírsavakat optimális
arányban tartalmazza

•

3% gamma-linolénsavat tartalmaz,
mely a ligetszépe
olaj egyik fő hatóanyaga is, ezért
együtt érdemes
fogyasztani őket

BIO Ligetszépe

Hide
Hi
degen
gen sajtolt
olaj|250ml

Hidegen
Hidege
n sajtolt
olaj|250ml

•

Jelentős az Omega-3 tartalma,
melyet alfa-linolénsav (ALA) formában
tartalmaz

•

Fő hatóanyaga a
gamma-linolénsav
segíthet megelőzni
a kellemetlen menstruációs tüneteket

•

Kedvező hatással
lehet szemeink
egészségére,
emésztésünkre,
hozzájárulhat a
koleszterinszint
csökkentéséhez

•

Mérsékelheti a
pajzsmirigy túlműködésének a
tüneteit

•

Vérnyomást csökkentő hatása miatt
is közkedvelt olaj

•

Kiválóan alkalmas
száraz, hámló bőr
ápolására
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BIO Mandula
•

•

•

Belsőleg fogyasztva
emésztést segítő
hatása kiemelkedő,
gazdag B-vitamin
forrás, magas telítetlen zsírsavtartalommal

•

Külsőleg alkalmazva
kiváló bázisolaj minden bőrtípushoz,
hidratáló hatása
lenyűgöző

•

Magas
rezveratrol
tartalmának
köszönhetően erős
antioxidáns

Szilimarin tartalmának köszönhetően
a máj megóvása
érdekében leggyakrabban alkalmazott
hidegen sajtolt olaj

•

Segíthet megelőzni
az epekövek kialakulását

•

Külsőleg is alkalmazható

•

Héj nélküli, magyar
tökmagból készült,
pörköletlen olaj

•

Prosztata problémák megelőzésére
alkalmas olaj.
Kedvező hatással
lehet a vérkeringésre és az
immunrendszerre

Fürdőolajként is jól
használható

BIO Argán

Hidegen
Hideg
en sajtolt
olaj|250ml
Magyarországon termesztett, vörös
szőlőmagból
készült, élénk
zöld színű,
karakteres ízű
olaj

Hidegen sajtolt
Hideg
olaj|250ml

Hidegen
Hideg
en sajtolt
olaj|250ml

Szőlőmag

•

BIO Tökmag

BIO Máriatövis

Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml

BIO Dió

Hidegen
Hidege
n sajtolt
olaj|250ml
•
•

•

•

Diós ízű étrendkiegészítő olaj
Marokkói aranynak nevezik értékes összetevői
miatt.
Vitaminokban,
tápanyagokban
és antioxidánsokban gazdag
Magas E-vitamin
tartalma segít
megőrizni a szemek, a bőr és a
haj egészségét
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Hidegen sajtolt
Hidegen
olaj|250ml
•

Agyműködést
serkentő, kedvező
hatással lehet a
memóriára

•

Csökkenti a vér
koleszterin és
triglicerid szintjét.

•

Segíthet a szív-és
érrendszeri betegségek megelőzésében.

BIO Kendermag

BIO Feketekömény
Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml

•

•

•

Magas timokinon
tartalma kíváló
segítség lehet
allergiás panaszok
esetén és immunerősítés céljából
Erős gyulladáscsökkentő és
emésztést segítő
hatással is rendelkezik

•

Fő hatóanyaga a
gamma-linolénsav
segíthet megelőzni a
kellemetlen menstruációs tüneteket

•

Mérsékelheti a
pajzsmirigy túlműködésének a tüneteit

•

Vérnyomást csökkentő hatása miatt
is közkedvelt olaj

•

Kiválóan alkalmas
száraz, hámló bőr
ápolására

Igazi superfood

•

•

Az egyetlen olaj,
amely az Omega-3
és Omega-6 zsírsavakat optimális
arányban tartalmazza

Jelentős az
Omega-3 tartalma, melyet
alfa-linolénsav
(ALA) formában
tartalmaz

•

•

3% gamma-linolénsavat tartalmaz,
mely a ligetszépe
olaj egyik fő hatóanyaga is, ezért
együtt érdemes
fogyasztani őket

Kedvező hatással lehet szemeink egészségére,
emésztésünkre,
hozzájárulhat a
koleszterinszint
csökkentéséhez

BIO Mandula

Hidegen sajtolt
Hide
olaj|250ml

Mák

Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml

•

Belsőleg fogyasztva emésztést
segítő hatása kiemelkedő, gazdag
B-vitamin forrás,
magas telítetlen
zsírsavtartalommal.

•

Külsőleg alkalmazva kiváló bázisolaj
minden bőrtípushoz, hidratáló
hatása lenyűgöző.

•

Hidegen sajtolt
Hidegen
olaj|250ml

•

Sokan a vércukorszint csökkentő hatása miatt kedvelik

BIO Ligetszépe

BIO Lenmag

Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml

Fürdőolajként is
jól használható.
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Hidegen
Hidege
n sajtolt
olaj|250ml
•

Omega-6 zsírsavban gazdag,
mely kedvező
hatással lehet a
szív-és érrendszerre. Segítheti
a nyugodt alvást

•

Édes és sós ételekhez is kiválóan párosítható

•

Mákliszttel
kiegészítve segíthet a csontritkolás megelőzésében

BIO Máriatövis

Olíva

Hidegen
Hideg
en sajtolt
olaj|250ml

•

Szilimarin tartalmának köszönhetően a máj megóvása érdekében
leggyakrabban
alkalmazott hidegen sajtolt olaj

•

Segíthet megelőzni
az epekövek kialakulását

•

Külsőleg is alkalmazható

•

100% természetes,
extra szűz higítatlan
olívaolaj

•

Serkentheti az
anyagcserét, elősegítheti az emésztést.

•

Az olívaolajban
antioxidáns és antibakteriális hatása
segíthet a betegség
megelőzésében

BIO Tökmag
Hidegen sajtolt
Hideg
olaj|250ml

•

Héj nélküli, magyar
tökmagból
készült, pörköletlen olaj

•

Prosztata
problémák
megelőzésére alkalmas
olaj. Kedvező
hatással
lehet a vérkeringésre és
az immunrendszerre

Szőlőmag

Hidegen sajtolt
Hidege
olaj|250ml
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Hidegen sajtolt
Hideg
olaj|250ml
•

Magyarországon
termesztett, vörös
szőlőmagból
készült, élénk zöld
színű, karakteres
ízű olaj

•

Magas rezveratrol tartalmának
köszönhetően
erős antioxidáns

Friss fűszerek esszenciája egy kis üvegbe zárva

Számos alkalommal kérdezték vásárlóink, hogy az általunk forgalmazott illóolajokat használhatják-e
ízesítésre a sütés/főzés során. Ezen igény kielégítésére születtek meg a herby’s fűszercseppek, melyeket a legmagasabb minőségű, élelmiszeripari célra is használható illóolajokból, CO2 kivonatokból és
hidegen sajtolt magolajokból készítjük.
A fűszer- és gyógynövény illóolajok vízgőz desztillációval készülnek (pl.: levendula, fokhagyma), a citrus
illóolajok pedig az adott gyümölcs héjának hidegen préselésével (pl.: citrom).
A CO2 kivonatokat alacsony hőmérsékleten, magas nyomás alatt, szén-dioxid segítségével vonják ki
(pl.: bio chili kivonat). A gyártás során nem használnak oldószereket, így ez a technológia a tanúsított
BIO kivonatok előállítását is lehetővé teszi.
A fűszercseppek gyártása során 100% természetes illóolajokat, továbbá 100% természetes CO2 kivonatokat, valamint ezek kombinációját használjuk. Mivel a maximális ízélményre törekszünk, ezért mindig
mérlegeljük, hogy ezt melyik módon készült alapanyaggal, ill. ezek mely kombinációival tudjuk a legteljesebb mértékben elérni. A termékek esszenciáját adó illóolajok és szén-dioxid extrakcióval készült
kivonatok gázkromatográfiás vizsgálattal rendelkeznek, így pontosan meg tudjuk határozni minden
gyártási tételre vonatkozóan a hatóanyag tartalmat.
Mivel az alapanyagok íze önmagában rendkívül intenzív, ezért az erősségüktől függően, hidegen sajtolt magolajokkal hígítjuk őket, a kényelmes és biztonságos konyhai felhasználhatóság érdekében. A
hidegen sajtolt magolajainknál is elsődleges beszerzési szempontunk a kiváló minőség.
A hígítatlanul készült élelmiszeripari minőségű illóolajokat- és kivonatokat csak éttermek, cukrászdák
és élelmiszeripari üzemek számára kínáljuk.
BIO fűszercseppjeink ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokból készülnek. Így garantálni
tudjuk, hogy ezek a termékek 100%-ban vegyszerektől mentesek és növényvédő szerek maradványait
sem tartalmazzák. Ez különösen fontos a citrus olajoknál! Ezért például a bio citrom- és a bio narancs
héjából, hidegen sajtolással készített, BIO citrom és BIO narancs illóolajaink a legkiválóbb alternatívákat jelentik a reszelt citrus héjak helyettesítésére. Így a friss, tiszta citrom- és narancs aromákat
nyugodt szívvel használhatod és élvezheted.
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BIO Citrom

BIO Fahéj

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

BIO Gyömbér

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

•

Kezeletlen, bio citrom héjából
hidegen préselt illóolajból

•

Desszertek nélkülözhetetlen
hozzávalója

•

Citromhéj helyettesítésére

•

•

Gyümölcsös, frissítő aromákkal

Gyümölcsök, italok, hús és
vadételek kitűnő ízesítője

•

Ételek, italok, koktélok ízesítésére

•

Őrölt fahéjjal ellentétben az
elkészítés bármely szakaszában, ízlés szerint az ételhez
adható

BIO Lime

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

BIO Mandarin

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

•

Bio gyömbér szén-dioxiddal
kinyert értékes kivonatával, melyet
étrend kiegészítő készítményekben is használnak

•

Fantasztikus friss gyökér gyömbér
aroma hámozás és reszelés nélkül

•

Lenyűgözően friss gyömbér
illattal

Borsmenta

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

•

Kezeletlen, bio lime héjából,
hidegen préselt illóolajból készült

•

Kezeletlen, bio mandarin héjából
hidegen préselt illóolajból készült

•

Mentás süteményekhez, cukrászati
termékekhez, krémekhez ajánljuk

•

Limehéj helyettesítésére, fűszerek
kihangsúlyozására

•

Mandarinhéj helyettesítésére

•

•

Magában hordozza a gyümölcslé
intenzitását és a héj illatát is
Korianderrel kiválóan párosítható

•

Turmixok joghurtos szószok
frissítésére

Házi After eight receptek
nélkülözhetetlen hozzávalója

•

Sós ételekkel párosítva is izgalmas

•

Sütemények, de akár sós ételek
ízesítésére is fergeteges

•
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Ceyloni Fahéj

Chili

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

Indiai Citromfű

Fűszercsepp|10ml
Fűszercsepp
|10ml

Fűszercsepp|10ml
Fűszercsepp
|10ml

•

Extra alacsony kumarin tartalommal

•

Extra erős chili kivonattal

•

Indiai citromfű olajjal

•

Cukorbetegek számára is
biztonságosan fogyasztható
fahéjváltozat, sőt segíthet az
inzulinszint normalizálásában

•

100 000 SHU erősségű

•

Keleti receptekhez

•

Könnyen keverhető bármilyen
folyadékkal és nem igényel
főzést

•

Hozzáadható édes és sós
ételekhez vagy egyszerűen
teának is fogyasztható

•

Ételekhez apránként adagolva
beállítható a kellő intenzitás

•

Egészségmegőző ízesítő

Csillagánizs

Fokhagyma
Fo
khagyma

Fűszercsepp|10ml
Fűszercsepp
|10ml
•

Sütemények, gyümölcslevesek,
pho leves és egzotikus ételek
megbolondításához

•

Ínyencségre vágyók kiválóan
használhatják sütemények,
gyümölcslevesek, kompótok,
boros italok és teák
készítéséhez

Kubeba

Fűszercsepp
Fűszercse
pp|10ml
|10ml

Fűszercsepp|10ml
Fűszercsepp
|10ml

•

A fokhagyma legértékesebb
esszenciáját tartalmazza

•

Sütemények készítéséhez
ajánljuk, citrusos ízvilág

•

Magyaros ételekhez és utólagos ízesítéshez

•

Kiváló kiegészítője lehet
egzotikus főételeknek is

•

Nagyszerű fokhagymás íz
eléréséhez nincs szükség
főzésre

•

Házi zselés szaloncukor
kihagyhatatlan ízesítője
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Kurkuma

Levendula

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml
•

Kurkuma szén-dioxiddal
kinyert értékes kivonatával,
melyet étrend kiegészítő készítményekben is használnak

•

Indiai receptekhez ajánljuk

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

Oregánó

Fűszercsepp|5ml

•

Eredeti, Franciaországban gyártott
levendula olajból

•

Garantáltan friss oregánó íz

•

Koktélokhoz és csokoládé receptekhez.

•

Mediterrán ételekhez kiváló

•

Süteményekhez, smoothiekhoz és
fagylaltokhoz

•

Mártások, pácok és szószok
megbolondítója

•

Paradicsomos, sajtos ételekkel
páratlan ízkombináció

Római kömény

Rozmaring

Fűszercsepp|5ml

Szegfűszeg

Fűs
Fű
szercsepp|5ml

Fűszercsepp|5ml
Fűszercsepp
|5ml

•

A mexikói konyha szerelmeseinek

•

•

Kiváló kísérője gyökérzöldségeknek,
húsoknak és halaknak

Tökéletes fűszere burgonyás és
zöldséges ételeknek

•

•

•

Különleges ízélmény gyümölcsökkel
párosítva, például szilval és eperrel

Húsos raguknak és halas
fogásoknak mély fűszeres illatot
kölcsönöz

A legértékesebb szegfűszeg
rügyből készült illóolajjal

•

Fahéjjal és kardamommal
együtt téli hangulatot varázsol

•

Tészták, kenyér és péksütemények
izesítője lehet

•

Jól párosítható céklával és
sárgarépával de gyümölcsökkel is mint a narancs és a
rebarbara
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