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To właśnie nasza misja, którą kierujemy się od ponad 10 lat tworząc produkty Aura Herbals. Dokładnie 

rozumiemy zmieniający się świat i „nowe czasy”. Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i pomagamy Ci 

sprostać codziennym wyzwaniom.

Z miłości do człowieka i w zgodzie z naturą 
poprawiać jakość życia, tworząc naturalne preparaty 

o prozdrowotnych właściwościach.
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Prosto dla zdrowia
Nie od dziś wiemy, że wszystko to, co najlepsze, kryje się w przyrodzie. Rośliny, minerały, witaminy, składniki organiczne –

wszystko to otacza nas na co dzień i posiada wielką moc. Zgodnie z tą ideą tworzymy produkty bliskie naturze – wydobywamy 

ze składników to, co najlepsze i w postaci wysokich stężeń składników aktywnych przenosimy do naszych produktów. W myśl 

zasady clean label – im mniej zbędnych wypełniaczy, tym lepiej.  Wszystko po to, by skutecznie i w jak najprostszy sposób 

czerpać z dobrodziejstw natury.
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Jesteś ekspertem swojego zdrowia

W harmonii z naturą

To Ty jesteś osobą najdłużej i najlepiej znającą swój organizm. Dzięki temu potrafisz dokładnie określić swoje potrzeby. A my, 

jako eksperci od tworzenia prozdrowotnych produktów, na nie odpowiadamy.

Jednak by prawidłowo zadbać o swoje ciało i umysł niezwykle ważna jest świadomość. Należy wybierać to, co najlepsze, a nie 

to, co modne. Ważna jest również umiejętność czytania i rozumienia sygnałów wysyłanych przez Twoje ciało. Dlatego aby Cię 

w tym wspierać podejmujemy następujące działania:

• dzielimy się naszą filozofią, która wywodzi się z obserwacji zmieniającego się świata oraz realnych potrzeb naszych Klientów;

• przekazujemy naszą wiedzę w prosty sposób, abyś mógł podejmować świadome decyzje zakupowe;

• zaprzyjaźniamy ze zdrowym balansem, który nie musi być rewolucją.

Bo to Ty jesteś ekspertem swojego zdrowia. My po prostu dostarczamy Ci najlepsze składniki.

Ważna jest dla nas codzienna praca na rzecz ochrony środowiska. Dlatego wdrożyliśmy ekologiczny system pakowania. 

Zamiast folii bąbelkowej i innych tworzyw sztucznych wybieramy tekturę falistą. Wprowadziliśmy także zasadę less waste – 

ponownie wykorzystujemy ekologiczne materiały, aby ograniczyć produkcję nowych. W ten sposób masz pewność, że otrzymasz 

bezpiecznie zapakowane produkty bez nadmiernego obciążania środowiska.

Dzięki temu podejściu Aura Herbals zaufało już tysiące osób, w tym Klienci dużych aptek i sieci drogeryjnych. Dołącz do nas 

i zacznij w pełni korzystać ze swoich możliwości.
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Produkcja
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Działamy bardzo selektywnie w doborze dostawców i współpracujemy z najlepszymi firmami w Europie i na całym świecie. Zależy 

nam na stałych, długoterminowych relacjach z zaufanymi partnerami. Każdy z naszych dostawców jest dokładnie weryfikowany 

oraz wymagamy od niego przedstawienia dokładnej specyfikacji surowców. Skrupulatnie sprawdzamy i dokumentujemy także 

każdą dostawę, weryfikujemy stan surowców i ich opakowań oraz daty produkcji i przydatności do spożycia. Każde oznaczenie 

musi być zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami.

Pośród naszych surowców znajdziesz takie marki jak:

Używamy 200 surowców

z 18 krajów



Witaminy
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Witamina ADEK dla rodziny, MCT, krople 50 ml

Składniki: Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), d-alfa-tokoferol (witamina E ze 
słonecznika), menachinon (MenaQ7® – Vitamin K2 as MK7, witamina K z ciecierzycy), palmitynian retinylu (witamina A), 
cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Składniki aktywne 1 aplikacja 2 aplikacje 4 aplikacje

Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina K

200 µg (25%*)
12.5 µg / 500 IU (250%*)
3 mg (25%*)
12.5 µg (17%*)

400 µg (50%*)
25 µg / 1000 IU (500%*)
6 mg (50%*)
25 µg (33%*)

800 µg (100%*)
50 µg / 2000 IU (1000%*)
12 mg (100%*)
50 µg (67%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki aktywne 1 aplikacja 2 aplikacje 4 aplikacje

Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina K

200 µg (25%*)
12.5 µg / 500 IU (250%*)
3 mg (25%*)
12.5 µg (17%*)

400 µg (50%*)
25 µg / 1000 IU (500%*)
6 mg (50%*)
25 µg (33%*)

800 µg (100%*)
50 µg / 2000 IU (1000%*)
12 mg (100%*)
50 µg (67%*)

•

•

•

•

•

•

markowe witaminy: Quali®-A, Quali®-D, Quali®-E, MenaQ7®

naturalna witamina D (Quali®-D) z lanoliny, witamina E (Quali®-E) ze 
słonecznika i witamina K (MenaQ7®) z ciecierzycy

odpowiedni dla dzieci już od 1 roku życia

wygodne dozowanie dzięki aplikatorowi

na bazie oleju MCT z kokosa – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

KOŚCIODPORNOŚĆBEAUTY BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

DLA
RODZINY

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/witaminy/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Witamina D3 dla dzieci, MCT, aerozol 50 ml

Składniki: Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), 
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Składniki aktywne 2 aplikacje 4 aplikacje

Witamina D 12.5 µg / 500 IU (250%*) 25 µg / 1000 IU (500%*)

•

•

•

•

•

•

•

100% naturalnych składników

naturalna, markowa witamina D (Quali®-D) z lanoliny

odpowiednia dla noworodków, niemowląt i dzieci od 1 roku życia

neutralny smak

wygodne dozowanie dzięki aplikatorowi

na bazie oleju MCT z kokosa – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

ZĘBYKOŚCIODPORNOŚĆ BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

100%
NATURALNY

Witamina A + E, krople 30 ml

Składniki: Oliwa z oliwek, przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu, cholekalcyfe-
rol (witamina D pozyskiwana z lanoliny).

Składniki: Oliwa z oliwek, D-alfa-tokoferol (witamina E ze słonecznika), przeciwu-
tleniacz: naturalny ekstrakt z rozmarynu, palmitynian retinylu (witamina A).

Witamina D3 2000 IU FORTE, 
krople 30 ml

Składniki aktywne 5 kropli RWS*

Witamina A
Witamina E

800 µg
12 mg

100%
100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki aktywne 1 kropla RWS*

Witamina D 50 µg / 2000 IU 1000%
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
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Witamina D3 2000 IU + K2, kapsułki 90 szt.

Składniki: Inulina, menachinon (wit. K2 MK7 MenaQ7® z ciecierzycy), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), L-leucyna, otocz-
ka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 1 kapsułka RWS*

Witamina D
Witamina K

50 µg / 2000 IU
100 µg

1000%
133%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

•

•

100% naturalnych składników

markowe witaminy: Quali®-D, MenaQ7®

naturalna witamina D (Quali®-D) z lanoliny

naturalna witamina K (MenaQ7®) z ciecierzycy

roślinne kapsułki – otoczka kapsułki z celulozy roślinnej

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

100%
NATURALNY

ZĘBYKOŚCIODPORNOŚĆ BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

Witamina ADEK, kapsułki 90 szt.

Składniki: Inulina, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), octan retinylu (witamina A), menachinon (wit. K2 MK7 MenaQ7® 
z ciecierzycy), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 1 kapsułka RWS*

Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina K

800 µg
50 µg / 2000 IU
12 mg
75 µg

100%
1000%
100%
100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

markowe witaminy: Quali®-A, Quali®-D, Quali®-E, MenaQ7®

naturalna witamina D (Quali®-D) z lanoliny, witamina E (Quali®-E) ze 
słonecznika i witamina K (MenaQ7®) z ciecierzycy

roślinne kapsułki – otoczka kapsułki z celulozy roślinnej

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

KOŚCIODPORNOŚĆBEAUTY WZROK BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW
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Minerały Jodadrop, bioaktywne źródło jodu, koncentrat, 
krople 30 ml

Składniki: Woda, jodek potasu, jodek sodu, jodan potasu, jodan sodu.

Składniki aktywne 10 kropli RWS*

Jod 150 µg 100%
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan  

najprostszy skład na bazie wody, bez zbędnych dodatków

preparat składa się z cząsteczek wody oraz jodu nieorganicznego, czyli 
jodków; są one lepiej przyswajalne przez organizm i nie obciążają wątroby

preparat zawiera 4 związki (jodek potasu, jodek sodu, jodan potasu, 
jodan sodu)

wygoda użycia – butelka z precyzyjnym aplikatorem

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

DLA KOBIET
W CIĄŻY

TARCZYCAVEGAN

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/mineraly/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan 

najprostszy skład na bazie wody, bez zbędnych dodatków

produkt wzbogacony o bor

Składniki: Woda, krzem organiczny (monometylosilanetriol), kwas borowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Składniki aktywne 15 ml

Krzem organiczny
Bor

5 mg
3 mg

Silidrop+ krzem organiczny MMST + bor, płyn 500 ml

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

VEGAN DLA
SENIORÓW

DLA
SPORTOWCÓW

Seledrop, selen 110 mcg selenian IV sodu, aerozol 30 ml

Składniki: Woda, aromat: mięta ogrodowa, selenian (IV) sodu (selen).

Składniki aktywne 4 aplikacje RWS*

Selen 110 µg 200%
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

już dwie aplikacje pokrywają dzienne zapotrzebowanie na selen

wygodna aplikacja – produkt w aerozolu

Charakterystyka produktu

ODPORNOŚĆBEAUTY BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

TARCZYCAVEGAN
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Kolagen morski w saszetkach
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Colladrop Forte, kolagen morski 10000 mg, saszetki 
30 szt.

Collagen HM™ – gwarancja jakości

Składniki: Kolagen (Collagen HM™, 
kolagen typu I i III), regulator kwa-
sowości: kwas cytrynowy, kwas 
L-askorbinowy (witamina C), aromat: 
cytrynowy, malinowy i pomarańczowy, 
barwnik: beta-karoten, substancja 
słodząca: stewia, koenzym Q10.

Składniki aktywne 1 saszetka RWS*

Hydrolizowany kolagen typu I i III
Witamina C
Koenzym Q10

10000 mg
150 mg
10 mg

–
188%
–

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Collagen HM™ to oczyszczony hydrolizowany kolagen morski francuskiej marki Copalis®, pozyskiwany ze skór wyselekcjonowanych 

dzikich ryb. W procesie produkcyjnym maksymalnie wykorzystuje się odzysk surowców naturalnych. W ten sposób naturalne zasoby 

morskie nie są nadmiernie eksploatowane. Dzięki temu mamy gwarancję, że:

•           obecne i przyszłe naturalne zasoby morskie nie są zagrożone,

•           zostanie zapewniona trwała wydajność zasobów naturalnych,

•           produkowany jest najwyższej jakości kolagen.

Bioaktywność Collagen HM™ została potwierdzona w badaniach klinicznych.

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/?skladnik=kolagen&utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Colladrop Flex, kolagen morski 
5000 mg, saszetki 30 szt.

Składniki: Kolagen (Collagen HM™, kolagen typ I i III), metylosulfonylometan (MSM), 
ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego DER 6:1 stand. na 65% kwasu bosweliowego 
(Boswellia serrata), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy 
(witamina C), chondroityna, kwas hialuronowy, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 
DER 20:1 (Scutellaria Baicalensis), aromat: cytrynowy, malinowy i pomarańczowy, 
substancja słodząca: stewia, DL-alfa-tokoferol (wit. E), barwnik: beta-karoten, 
menachinon (wit. K z natto), cholekalcyferol (wit. D z lanoliny).

•

•

•

•

aż 5000 mg markowego kolagenu morskiego Collagen HM™ w dziennej porcji

kolagen morski o średniej masie cząsteczkowej 2000 daltonów

zawiera hydrolizowany kolagen morski typu I i III oraz 9 składników 
aktywnych dla zdrowia stawów i kości

wzbogacony o witaminy C, E, D, K oraz kwas hialuronowy, chondroitynę i MSM

Charakterystyka produktu

Colladrop Glow, kolagen morski 
5000 mg, saszetki 30 szt.

Składniki: Kolagen (Collagen HM™, kolagen typu I i III), regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, kwas L-askorbinowy (wit. C), glukonian cynku (cynk), kwas hialuronowy, 
ekstrakt suchy z liści pokrzywy zwyczajnej DER 4:1, aromat: cytrynowy, malinowy i po-
marańczowy, choliny (L) wodorowinian 1% (krzemionka), substancja słodząca: stewia, 
niacyna (wit. B3), DL-alfa-tokoferol (wit. E), barwnik: B-karoten, ekstrakt z nasion wi-
norośli właściwej (Vitis vinifera) DER 15:1 stand. na 95% proantocyjanidynów (OPC), 
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy, wit. B5), ekstrakt z gotu kola (wąkrotka azja-
tycka), koenzym Q10, miedzi (II) D-glukonian (miedź), cyjanokobalamina (wit. B12), 
ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), tiamina (wit. B1), kwas 
foliowy (wit. B9), selenian (IV) sodu (selen), D-biotyna (wit. B7).

Składniki aktywne 1 saszetka RWS*

Hydrolizowany kolagen typu I i III
Witamina C
Witamina E
Cynk
Selen
Kwas hialuronowy
Koenzym Q10
Cholina, w tym:
   1% krzemionki
Ekstrakt z pestek winogron DER 15:1, w tym:
   95% proantocyjanidynów (OPC)
Miedź
MSM
Ekstrakt z pokrzywy DER 4:1
Ekstrakt z gotu koli DER 4:1
Tiamina (witamina B1)
Ryboflawina (witamina B2)
Niacyna (witamina B3)
Kwas pantotenowy (witamina B5)
Witamina B6
Biotyna (witamina B7)
Kwas foliowy (witamina B9)
Witamina B12

5000 mg
100 mg
6 mg
5 mg
27,5 µg
60 mg
5 mg
20 mg
0,2 mg
7 mg
6,65 mg
0,5 mg
300 mg
50 mg
5 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
50 µg
200 µg
2,5 µg

–
125%
50%
50%
50%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

*RW
S – Referencyjna W

artość Spożycia.

Składniki aktywne 1 saszetka RWS*

Hydrolizowany kolagen typu I i III
Witamina C
Kwas hialuronowy 
Chondroityna
Witamina K 
Witamina D
MSM
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego,
   w tym 65% kwasu bosweliowego
Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej,
w tym 85% bajkaliny
Witamina E

5000 mg
160 mg
60 mg
150 mg
30 µg
12,5 µg / 500 IU
500 mg
300 mg
195 mg
50 mg
42,5 mg
6 mg

–
200%
–
–
40%
250%
–
–
–
–
–
50%

*RW
S – Referencyjna W

artość Spożycia.
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Kwasy tłuszczowe
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Omega+ Witamina A + D3 + Czosnek, kapsułki softgel 
60 szt.

Składniki: Olej rybi (źródło kwasów tłuszczowych, w tym EPA i DHA), olej z czosnku standaryzowany na 50% allicyny, retinol 
(witamina A), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), otoczka kapsułki: żelatyna, gliceryna, woda.

Składniki aktywne 1 kapsułka RWS*

Olej rybi, w tym:
   18% EPA
   12% DHA
Witamina A
Witamina D
Olej z czosnku, w tym:
   50% allicyna

450 mg
81 mg
54 mg
200 µg
50 µg / 2000 IU
4 mg
2 mg

–
–
–
25%
1000%
–
–

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

•

zawiera niezbędne dla organizmu nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 
omega-3, w tym EPA i DHA

kapsułki miękkie (softgel) zawierające olej rybi w 100% z Sardeli (źródło 
kwasów omega-3)

naturalna witamina D z lanoliny (2000 IU w 1 kapsułce)

preparat wzbogacony o ekstrakt z czosnku standaryzowany na allicynę

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

ZĘBYKOŚCIODPORNOŚĆ BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

KWASY
OMEGA-3

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/kwasy-tluszczowe/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Omega+ Witamina D3 
400 IU dla dzieci, kapsułki 
twist-off 60 szt.

•

•

•

•

•

•

zawiera niezbędne dla organizmu nienasycone kwasy 
tłuszczowe (NNKT) omega-3, w tym EPA i DHA

kapsułki miękkie (twist-off) zawierające olej rybi w 100% 
z Sardeli (źródło kwasów omega-3)

dla noworodków, niemowląt i dzieci do 1 roku życia

naturalna witamina D z lanoliny (400 IU w 1 kapsułce)

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

produkt przebadany w niezależnym laboratorium

Składniki: Olej rybi (źródło kwasów tłuszczowych, w tym EPA 
i DHA), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), otoczka kapsułki: 
żelatyna, gliceryna, woda.

Składniki aktywne 1 kapsułka RWS*

Olej rybi, w tym:
   36% EPA
   24% DHA
Witamina D

500 mg
180 mg
120 mg
10 µg / 400 IU

–
–
–
200%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Charakterystyka produktu

25

Luteina + Witamina A + DHA + Zeaksantyna, krople 
30 ml

Składniki: Olej z ryb atlantyckich, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (standaryzowany na 20% luteiny i 4% zeaksantyny), 
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, palmitynian retinylu (witamina A).

Składniki aktywne 15 kropli RWS*

Ekstrakt z aksamitki wzniesionej, w tym:
   20% luteiny
   4% zeaksantyny
Witamina A
Olej rybi, w tym:
   DHA
   EPA

100 mg
20 mg
4 mg
120 µg
370 mg
41 mg
64 mg

–
–
–
15%
–
–
–

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

•

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

naturalne źródło luteiny

zawiera ekstrakt z aksamitki wzniesionej (standaryzowany na 20% luteiny 
i 4% zeaksantyny)

preparat wzbogacony o witaminę A, kwasy omega-3 (w tym DHA i EPA)

kwasy omega-3 pozyskane z najwyższej jakości ryb atlantyckich (z Makreli 
atlantyckiej, Sardeli i Sardynek atlantyckich)

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

ODPORNOŚĆ WZROK KWASY
OMEGA-3
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Ekstrakty roślinne

27

Adaptogeny, 100% naturalne ekstrakty roślinne, 
płyn 50 ml

Składniki: Woda, ekstrakt z ziela bakopy DER 4:1, ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej DER 4:1, ekstrakt z żywicy kadzidłowca 
indyjskiego (stand. 65% kwasów bosweliowych), ashwagandha mielona, gliceryna roślinna, ekstrakt z korzenia ashwagandhy 
DER 20:1 (stand. 10% witanolidów), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Składniki aktywne 1.25 ml

Ekstrakt z bakopy
Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej
Ekstrakt z ashwagandhy DER 20:1, w tym:
   10% witanolidów
Ekstrakt z kadzidłowca, w tym:
   65% kwasów bosweliowych
Ashwagandha mielona

130 mg
130 mg
23 mg
2.3 mg
130 mg
84.5 mg
95 mg

•

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan

508 mg naturalnych ekstraktów roślinnych w dziennej porcji

zawiera ekstrakt z ashwagandhy standaryzowany na 10% witanolidów 
i ekstrakt z kadzidłowca standaryzowany na 65% kwasów bosweliowych

wygoda użycia – łatwe porcjowanie dzięki dołączonej łyżeczce 

clean label – najprostszy skład na bazie wody, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

VEGAN EKSTRAKTY
ROŚLINNE

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/ekstrakty-roslinne/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Ashwagandha, KSM-66 Korzeń 
500 mg, kapsułki 60 szt.

Składniki: Ekstrakt z ashwagandhy KSM-66 Ashwagandha, inulina, L-leucyna, 
otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Berberyna 500 mg, HCL, Berberis 
aristata, kapsułki 60 szt.

Składniki: Ekstrakt z kory Berberis aristata standaryzowany na berberynę HCL 
(chlorowodorek berberyny), inulina, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylo-
metyloceluloza.

Składniki aktywne 1 kapsułka

Ekstrakt KSM-66 Ashwagandha®, w tym:
   witanolidy

500 mg
10 mg

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z kory Berberis aristata, w tym:
   98% berberyny HCL

500 mg
490 mg

Składniki aktywne 22 krople

Ekstrakt z kurkumy NovaSOL® 670 mg

Kurkuma, ekstrakt NovaSOL, 
krople 30 ml

Chlorofil z morwy białej, 
koncentrat, krople 30 ml

Składniki: Ekstrakt z kurkumy NovaSOL® (Standaryzowany na min. 6% kurkumi-
noidów (4,75 – 5,5% kurkuminy), glicerol, aromat: mięta ogrodowa.

Składniki: Woda, gliceryna roślinna, chlorofilina sodowo-miedziowa (z morwy 
białej), przeciwutleniacz: alfa-tokoferol (witamina E).

Składniki aktywne 7 kropli 9 kropli

Chlorofil 28 mg 36 mg
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Suplementy specjalne

31

Kolagen Rybi NatiCol®, Włosy, Skóra, Paznokcie, 
kapsułki 60 szt.

Składniki: Kolagen ze skór ryb morskich NatiCol®, inulina, kwas L-askorbinowy (wit. C), ekstrakt z nasion winorośli właściwej 
(Vitis vinifera) DER 15:1 stand. na 95% proantocyjanidynów (OPC), kwas hialuronowy, L-leucyna, octan DL-alfa tokoferylu (wit. E), 
glukonian cynku (cynk), selenian (IV) sodu (selen), D-biotyna (biotyna), otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 1 kapsułka 2 kapsułki

Kolagen morski NatiCol®
Ekstrakt z pestek winogron:
   95% proantocyjanidynów (OPC)
Kwas hialuronowy
Witamina C
Witamina E
Cynk
Selen
Biotyna

400 mg
20 mg
19 mg
15 mg 
40 mg (50%*)
6 mg (50%*)
5 mg (50%*)
27.5 µg (50%*)
12.5 µg (25%*)

800 mg
40 mg
38 mg
30 mg 
80 mg (100%*)
12 mg (100%*)
10 mg (100%*)
55 µg (100%*)
25 µg (50%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

zawiera wysokiej jakości markowy kolagen morski NatiCol®

wysoka przyswajalność kolagenu – 4000 daltonów 

dzienna porcja w całości pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę 
C, witaminę E, cynk oraz selen

produkt wzbogacony w kwas hialuronowy i ekstrakt z pestek winogron 
standaryzowany na proantocyjanidyny (OPC)

Charakterystyka produktu

ODPORNOŚĆBEAUTY BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/suplementy-specjalne/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Hialudrop complex KCH - Kolagen, Chondroityna, 
Kw. Hialuronowy, płyn 500 ml

•

•

•

•

•

innowacyjny kompleks KCH

wysoka zawartość składników aktywnych

oryginalny kolagen NatiCol® i witamina K z natto

wysoka przyswajalność kolagenu – 4000 daltonów 

łatwe porcjowanie dzięki dołączonej miarce

Składniki: Woda, kolagen rybi NatiCol®, siarczan chondroityny, substancja słodząca: cukier inwertowany, kwas hialuronowy, 
substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, menachinon (MK-7, witamina K z natto).

Składniki aktywne 15 ml RWS*

Kolagen  NatiCol®
Chondroityna
Kwas hialuronowy
Witamina K

606 mg
485 mg
120 mg
15 µg

–
–
–
20%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Charakterystyka produktu

Koenzym Q10 + Witamina E, krople 30 ml

Składniki: Oliwa z oliwek, d-alfa-tokoferol (naturalna witamina E ze słonecznika), ubichinon – koenzym Q10 (naturalny 
z glukozy kukurydzianej).

Składniki aktywne 22 krople RWS*

Koenzym Q10
Witamina E

120 mg
6 mg

–
50%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan 

zawiera naturalny koenzym Q10 z glukozy kukurydzianej i naturalną 
witaminę E ze słonecznika

na bazie oliwy z oliwek – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

VEGAN 100%
NATURALNY

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

BEAUTYSTAWY BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

KOŚCI



34 35

Moje Zdrowie Moja Wątroba, karczoch, ostropest, kurkuma, 
kapsułki 60 szt.

Składniki: Ekstrakt z karczocha zwyczajnego 4:1, ekstrakt z ostropestu DER 20:1 stand. na 70% sylimaryny, inulina, kurkuma 
mielona, ekstrakt z kłącza kurkumy (ostryżu długiego) DER 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 1 kapsułka

Ekstrakt z karczocha DER 4:1
Ekstrakt z ostropestu DER 20:1, w tym:
   70% sylimaryny
Kurkuma mielona
Ekstrakt z kłącza kurkumy DER 4:1 
(Curcuma Longa L.)

300 mg
200 mg
140 mg
60 mg
50 mg

•

•

•

•

•

w 100% odpowiedni dla wegan

w 100% naturalne ekstrakty roślinne

ekstrakt z karczocha DER 4:1 i z kurkumy DER 4:1

ekstrakt z ostropestu plamistego DER 20:1 standaryzowany na 70% 
sylimaryny

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

VEGAN EKSTRAKTY
ROŚLINNE

WĄTROBA100%
NATURALNY

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/?marka=moje-zdrowie&utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Moja Figura, Wspomaganie 
Metabolizmu, kapsułki 60 szt.

Składniki: Inulina, ekstrakt z owoców bzu czarnego DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty DER 4:1, ekstrakt z liści morwy 
białej DER 15:1, ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) DER 4:1, ekstrakt z ziela krwawnika pospolitego DER 
4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Moja Figura, Ograniczenie 
Łaknienia, kapsułki 60 szt.

Składniki: Inulina, ekstrakt z owoców opuncji figowej DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty DER 4:1, ekstrakt z owoców 
garcinia cambogia DER 4:1, ekstrakt z liści gurmaru DER 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z bzu czarnego
Ekstrakt z zielonej herbaty
Ekstrakt z morwy białej, w tym:
   1-dezoksynojirimycyna (DNJ)
Ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego
Ekstrakt z ziela krwawnika pospolitego

195 mg
195 mg
195 mg
1.95 mg
195 mg
195 mg

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z opuncji figowej
Ekstrakt z zielonej herbaty
Ekstrakt z garcinia cambogia
Ekstrakt z gurmaru

237 mg
237 mg
237 mg
237 mg

Mój Cukier, Prawidłowy Poziom Cukru, kapsułki 
60 szt.

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z morwy białej, w tym:
   1% 1-dezoksynojirimycyna (DNJ)
Ekstrakt z imbiru lekarskiego, w tym:
   5% gingeroli
Ekstrakt z kozieradki, w tym:
   25% saponin
Ekstrakt z gurmaru
Ekstrakt z zielonej herbaty

200 mg
2 mg
200 mg
10 mg
200 mg
50 mg
200 mg
200 mg

Składniki: Inulina, ekstrakt z liści morwy białej DER 15:1 DNJ 1%, ekstrakt z korzenia imbiru lekarskiego DER 10:1 standaryzowany 
na 5% gingeroli, ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej DER 15:1 standaryzowany na 25% saponin, ekstrakt z liści gurmaru DER 
4:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty DER 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

•

•

•

•

•

1000 mg ekstraktów roślinnych w dziennej porcji

produkt odpowiedni dla wegan

100% naturalnych ekstraktów roślinnych

zawiera ekstrakt z imbiru lekarskiego stand. na 5% gingeroli, ekstrakt 
z morwy białej stand. na 1% 1-dezoksynojirimycyny (DNJ) oraz ekstrakt 
z kozieradki stand. na 25% saponin

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

VEGAN EKSTRAKTY
ROŚLINNE

100%
NATURALNY
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Składniki: Inulina, kwas L-askorbinowy (witamina C), rutyna, ekstrakt z cytrusów standaryzowany na 60% bioflawonoidów 
cytrusowych, cholekalcyferol (witamina D), glukonian cynku (cynk), L-leucyna, selenian (IV) sodu (selen), otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki: Inulina, ekstrakt z korzeni jeżówki purpurowej DER 4:1, ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego standaryzowany na 5% 
gingeroli DER 10:1, ekstrakt z czosnku standaryzowany na 2% alliny DER 10:1, ekstrakt z owoców rokitnika DER 4:1, L-leucyna, 
otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z jeżówki purpurowej
Ekstrakt z imbiru lekarskiego stand. na 5% gingeroli
Ekstrakt z czosnku stand. na 2% alliny
Ekstrakt z rokitnika

315 mg
262 mg
210 mg
210 mg

Składniki aktywne 2 kapsułki RWS*

Witamina C 
Witamina D
Cynk
Selen
Rutyna
Ekstrakt z cytrusów, w tym:
   60% bioflawonoidów cytrusowych

120 mg
50 μg (2000 IU) 
3 mg
16.5 µg
100 mg
84 mg
50 mg

150%
1000%
30%
31%
–
–
–

*RW
S – Referencyjna W

artość Spożycia.

Moja Odporność, Minerały 
i Witaminy, kapsułki 60 szt.

Moja Odporność, Naturalny 
Kompleks, kapsułki 60 szt.

Moje Kości i Stawy, Mocne 
Wsparcie, kapsułki 60 szt.

•

•

•

•

•

ekstrakt z kadzidłowca standaryzowany na 65% kwasów 
bosweliowych

preparat wzbogacony w kolagen NatiCol® i chondroitynę

wysoka przyswajalność kolagenu – 4000 daltonów

wysoka zawartość składników aktywnych

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Składniki: Ekstrakt z kadzidłowca standaryzowany na 65% 
kwasów bosweliowych DER 12-15:1, inulina, kolagen ze 
skór ryb morskich NatiCol®, siarczan chondroityny, ekstrakt 
z kurkumy DER 4:1, L-leucyna, kwas hialuronowy, substancja 
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, otoczka kapsułki: 
hydroksypropylometyloceluloza.

Składniki aktywne 2 kapsułki

Ekstrakt z kadzidłowca, w tym: 
   stand. na 65% kwasów bosweliowych
Kolagen NatiCol®
Siarczan chondroityny
Ekstrakt z kurkumy
Kwas hialuronowy

588 mg
382 mg
210 mg
84 mg
84 mg
42 mg

Charakterystyka produktu

BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

EKSTRAKTY
ROŚLINNE

STAWYKOŚCI
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Suplementy Premium

Składniki: Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), menachinon (MenaQ7®, witamina K 
z ciecierzycy), cholekalcyferol (D3V®, witamina D z alg morskich), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Witamina D3 2000 IU + K2 PREMIUM Vegan MenaQ7®, 
krople 50 ml

•

•

•

•

•

•

•

w 100% dla wegan 

100% naturalnych składników

naturalne źródło witaminy D (z alg morskich) i K (z ciecierzycy)

witaminy D3V® i MenaQ7® wolne od pestycydów i Non-GMO

pozytywne właściwości MenaQ7® potwierdzone badaniami klinicznymi

na bazie oleju MCT z kokosa – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

Składniki aktywne 20 kropli RWS*

Witamina D
Witamina K

2000 IU (50  µg) 
100 µg

1000%
133%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

KOŚCIODPORNOŚĆ100%
NATURALNY

BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

VEGAN

więcej
produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/suplementy-premium/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Składniki: Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), cholekalcyferol (D3V®, witamina D 
z alg morskich), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Składniki aktywne 20 kropli RWS*

Witamina D 2000 IU (50  µg) 1000%

Witamina D3 2000 IU PREMIUM Vegan D3V®, krople 
50 ml 

•

•

•

•

•

•

w 100% dla wegan 

100% naturalnych składników

naturalne źródło witaminy D (z alg morskich)

witamina D3V® wolna od pestycydów i Non-GMO

na bazie oleju MCT z kokosa – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

KOŚCIODPORNOŚĆ100%
NATURALNY

BEZ ZBĘDNYCH
DODATKÓW

VEGAN

Składniki: Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), menachinon (MenaQ7®, witamina K 
z ciecierzycy), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.

Składniki aktywne 20 kropli RWS*

Witamina K 100 µg 133%

Witamina K2 100 mcg PREMIUM Vegan MenaQ7®, 
krople 50 ml

•

•

•

•

•

•

•

w 100% dla wegan 

100% naturalnych składników

naturalne źródło witaminy K (z ciecierzycy)

witamina MenaQ7® wolna od pestycydów i Non-GMO

pozytywne właściwości MenaQ7® potwierdzone badaniami klinicznymi

na bazie oleju MCT z kokosa – prawidłowe wchłanianie bez spożywania 
dodatkowych tłuszczów

clean label – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

KOŚCIODPORNOŚĆ100%
NATURALNY

BEZ ZBĘDNYCH 
DODATKÓW

VEGAN
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Nalewki Paracelsusa Paracelsus, Prawidłowa praca serca, nalewka 200 ml

Składniki aktywne 10 ml RWS*

Ekstrakt z hibiskusa
Ekstrakt z aronii
Ekstrakt z głogu
Ekstrakt z czosnku
Ekstrakt z dzikiej róży
Ekstrakt z melisy
Ekstrakt z pokrzywy
Ekstrakt z miłorzębu
Witamina C
Witamina E

320 mg 
320 mg 
220 mg
160 mg
120 mg
20 mg
70 mg
70 mg 
20 mg
6 mg

–
–
–
–
–
–
–
–
25%
50%

Składniki: Woda, soki zagęszczone z aronii i jabłek, ekstrakty z: kwiatów hibiskusa, owoców aronii, owoców głogu, czosnku, 
owoców dzikiej róży, owoców aceroli stand. na 25% zawartość wit. C, ziela melisy, liści pokrzywy, liści miłorzębu japońskiego, 
s. konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan

zawiera naturalne ekstrakty roślinne z hibiskusa, aronii, głogu, dzikiej róży, 
melisy, pokrzywy, czosnku i ginkgo biloba

nalewka wzbogacona w witaminy C i E

nie zawiera cukru oraz alkoholu

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
więcej

produktów:

https://auraherbals.pl/produkty/suplementy-diety/nalewki-paracelsusa/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Paracelsus, Pamięć i koncentracja, nalewka 200 ml

Składniki: Woda, soki zagęszczone z aronii i jabłek, ekstrakty z: ziela bakopy, liści zielonej herbaty, L-teanina, ekstrakty 
z: korzeni żeń-szenia, liści miłorzębu japońskiego, owoców aceroli standaryzowany na 25% zawartość witaminy C, substancja 
konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Składniki aktywne 10 ml RWS*

Ekstrakt z bakopy
Ekstrakt z zielonej herbaty 
Ekstrakt z żeń-szenia
Ekstrakt z ginkgo biloba
L-teanina 
Witamina C
Witamina E

400 mg
400 mg 
320 mg
320 mg
400 mg
20 mg 
6 mg

–
–
–
–
–
25%
50%

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan

zawiera naturalne ekstrakty roślinne z bakopy, zielonej herbaty, żeń-szenia 
i ginkgo biloba

nalewka wzbogacona w witaminy C i E

nie zawiera cukru oraz alkoholu

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Paracelsus, Odporność, nalewka 200 ml

Składniki: Woda, soki zagęszczone z aronii i jabłek, ekstrakty z: owoców rokitnika, korzeni lubczyku, owoców bzu czarnego, 
ziela wąkrotki azjatyckiej, owoców żurawiny, owoców głogu, kwiatów hibiskusa, liści pokrzywy, czosnku, owoców aceroli 
standaryzowany na 25% zawartość wit. C, ziela melisy, glukonian cynku, substancja konserwująca: sorbinian potasu, 
przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol (witamina E), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Składniki aktywne 10 ml RWS*

Ekstrakt z rokitnika
Ekstrakt z lubczyku
Ekstrakt z bzu czarnego
Ekstrakt z wąkrotki
Ekstrakt z żurawiny
Ekstrakt z głogu
Ekstrakt z pokrzywy
Ekstrakt z czosnku
Ekstrakt z hibiskusa
Ekstrakt z melisy
Cynk
Witamina C
Witamina E

320 mg 
320 mg 
300 mg
250 mg
250 mg
200 mg
200 mg
200 mg 
200 mg
60 mg
5 mg
40 mg
6 mg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50%
50%
50%

•

•

•

•

produkt odpowiedni dla wegan

zawiera naturalne ekstrakty roślinne z rokitnika, lubczyku, bzu czarnego, 
wąkrotki azjatyckiej, żurawiny, głogu, pokrzywy, czosnku, hibiskusa i melisy

nalewka wzbogacona w witaminy C i E

nie zawiera cukru oraz alkoholu

Charakterystyka produktu

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.



48 49

Srebro koloidalne Argentum200®

więcej
produktów:

Argentum200® to kosmetyk o wysokiej zawartości srebra koloidalnego. Regularnie stosowane oczyszcza, odświeża i pielęgnuje 

cerę. Srebro koloidalne Argentum200® to tak zwane prawdziwe srebro koloidalne niejonowe. Jest trwałe i odporne na działanie 

promieniowania UV. Rozmiar cząsteczki srebra wynosi 5-15 nm. Dzięki tak małemu wymiarowi cząsteczek mają one maksymalnie 

dużą powierzchnię aktywną i decydują o skuteczności produktu.

Argentum200® zostało poddane wielu badaniom, w tym dermatologicznym i aplikacyjnym.

Badania wykazały, że Srebro koloidalne Argentum200® jest w 100% bezpieczne i skuteczne:

wszyscy badani potwierdzili
efekty działań

badanych potwierdziło, że stosowałoby
preparat regularnie

badanych oświadczyło, że produkt posiada lepsze
właściwości użytkowe niż dotychczas używane

produkty o analogicznym przeznaczeniu

nikt z badanych nie wskazał efektów
ubocznych stosowania Argentum200®

100% 93% 73,3% 0%

https://auraherbals.pl/produkty/srebro-koloidalne/?utm_source=catalogue&utm_medium=qrqode&utm_campaign=targi
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Srebro koloidalne ARGENTUM200® w płynie i aerozolu, 
500 ml, 150 ml

•

•

•

•

•

oczyszcza i pielęgnuje skórę

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia

pozostawia skórę czystą i zmatowioną

odpowiedni do pielęgnacji cery z nadmiarem sebum

zapewnia przyjemne uczucie świeżości i komfortu

Niejonowe srebro koloidalne w płynie lub aerozolu odpowiednie dla 

każdego typu cery. Zawartość 25, 50, 100 lub 200 cząsteczek srebra 

na milion cząsteczek wody (parts per million).

Charakterystyka produktu

 

SREBRO
KOLOIDALNE

VEGAN BEAUTY TESTOWANE
DERMATOLO-

GICZNIE

TESTOWANE
MIKROSKOPOWO

0

i

 

parabenów

bez SLS

d
ermatologiczn

ie

przebadane

0%

bez

 

alkoholu

25
PPM

50
PPM

100
PPM

200
PPM

Srebro koloidalne ARGENTUM200®, żel oczyszczający, 
150 ml, 50 ml

•

•

•

•

•

oczyszcza i pielęgnuje skórę

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia

pozostawia skórę czystą i zmatowioną

odpowiedni do pielęgnacji cery z nadmiarem sebum

zapewnia przyjemne uczucie świeżości i komfortu

Niejonowe srebro koloidalne w żelu odpowiednie dla każdego typu cery. Zawartość 50 cząsteczek 

srebra na milion cząsteczek wody (parts per million).

Charakterystyka produktu

 

SREBRO
KOLOIDALNE

VEGAN BEAUTY TESTOWANE
DERMATOLO-

GICZNIE

TESTOWANE
MIKROSKOPOWO

0
i

 
parabenów

bez SLS

d
ermatologiczn

ie

przebadane

0%

bez

 

alkoholu

50
PPM
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kontakt:nasza strona:

Bądźmy w kontakcie!
Sprawdź naszą stronę internetową, by poznać wszystkie produkty. Skontaktuj się z nami 

i porozmawiajmy o współpracy.

https://auraherbals.pl/
https://auraherbals.pl/kontakt/


Aura Herbals Sp. z o.o.
Grunwaldzka 49/2, 81-754 Sopot, Poland

tel.: +48 533 808 709
mail: b2b@auraherbals.pl

www.auraherbals.pl
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