
Z ARONIJO 

Kombinacija vseh sestavin vezanih z alojinim sokom je vodila v izdela-
vo tako imenovanega super sirupa. Dodani okus je izbran zaradi 
'zdravilnih' in antioksidantnih lastnosti aronije, ki spodbuja regenera-
cijo celic, varuje srce in ožilje, zavira proces staranja, zagotavlja pa 
tudi boljšo odpornost in več energije.  

Koda: 6003       330 ml 
Cena: 14 € 

Sirupi Aloja arborescens 
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E-pošta: info@herbio.si 
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Z GRANATNIM JABOLKOM 

Granatno jabolko je prava vitaminska 'bomba', oboroženo z zalogami 
vitaminov B-kompleksa, kalija in fosforja. V soku in olupku se nahajajo 
punicagalini katerih aktivnost je trikrat močnejša od antioksidantov v 
rdečem vinu ali zelenem čaju.   

Koda: 6004      330 ml 
Cena: 14 € 

Z INGVERJEM 
 
Ingverja je dodano najmanj 12% in kot začimba daje sirupu nekoliko 
pikantni okus. Že od nekdaj znanstveniki ingver prištevajo med enega 
najmočnejših rastlinskih antioksidantov. Številne zdravstvene raziskave 
so tudi dokazale, da pomaga pri zgagi, slabi prebavi in bruhanju, ter pre-
prečuje slabost med potovanjem.  

Koda: 6005      330 ml 
Cena: 14 € 

Bio sirupi iz ekološko pridelanega soka aloje arborescens (30%) in zgoščenim sokom 
aronije, granatnega jabolka ali ingverja, sladkani z bio medom ter brez konzervansov.  
Alojin sok je pridelan iz svežih listov rastline po metodi hladnega stiskanja in zagotavlja 
sistemsko detoksikacijo celotnega telesa.  

www.herbio.org 



KONOPLJINE KAPSULE 

Konopljine kapsule so kakovosten izdelek iz posušenih listov in cvetov 
100% naravne industrijske konoplje, z visoko vsebnostjo CBD. So pov-
sem varen in legalen izdelek, pridobljen s postopkom, ki je redno in 
skrbno nadzorovan. Kapsule so popolnoma naravne in ne vsebujejo 
fitofarmacevtskih sredstev. 

Koda: 6000      60 kapsul 
Cena: 33 € 

HERBAFORCE 
Prehranska dopolnila 

Telefon: 031 527 489 

E-pošta: info@herbio.si 
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GLUKOZAMIN 

Glukozamin je aminosladkor, ki se nahaja v naših tkivih in sodeluje pri 
nastanku kit, vezi, kosti in sklepne tekočine ter je nepogrešljiv tudi v dru-
gih delih telesa kot so nohti, koža in lasje, saj izboljšuje njihovo strukturo 
in trdnost. Ker telesna proizvodnja glukozamina s staranjem upada, se 
uživanje priporoča še posebej starejšim, koristi pa tudi športnikom.  

Koda: 6002      60 kapsul 
Cena: 18 € 

KOENCIM Q10 

Koencim Q10 sodeluje v procesu nastajanja energije v telesu in ščiti 
pred nastajanjem prostih radikalov, ki so glavni vzrok za staranje telesa 
in celic. Zato je učinkovit antioksidant, ki krepi imunski sistem in zavira 
procese staranja. Uporablja se tudi kot sredstvo, ki zmanjšuje gubice in 
povrne koži elastičnost ter ohranja zdrave lase in nohte.  

Koda: 6001      60  kapsul 
Cena: 22 € 

www.herbio.org 
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