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     PROMOTIES o.a.:

 f Bio Vliersioop duopack: 
2de aan -50% = - €4,22

 f Melatonine PLATINUM: - €2,00

 f MarinEPA GOLD: - €2,50

 f Diebaton duopack:  
2de aan -50% = - €9,98

 f Vitamine D3 PLATINUM duopack: 
2de aan -50% =  - €8,42 

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

De ideale BIO 
KRUIDENBORSTSIROOP 

voor geplaagde luchtwegen
 ZUIGTABLETTEN ter verzachting 
van een schorre en geprikkelde keel 

BIO PROPO’GROG: verwarmende en  
weerstandsverhogende opkikker

BIO essentiële olie van EUCALYPTUS 
GLOBULUS: veelzijdige hulp in de winter

Weerstand laag, batterijen leeg? 
Neem Marcus Röhrer Spirulina

Opvliegers, transpiratie, down? 
Met MENOTON vlot door de overgang

november 2017 

Met in dit magazine onder meer:

Hét magazine boordevol tips en adviezen voor de gezondheidsbewuste consument.
Ontdek de vele ACTIES met producten van topkwaliteit: innovatieve en wetenschappelijk
onderbouwde formules met de beste opneembaarheid en dit aan eerlijke prijzen!



BIO-PROPOLIS EXTRACT van ladrôme
Probate afweerkracht van de bijen
Dat bijen erin slagen om hun korf vrij van 
ziektekiemen te houden, danken ze aan 
de afweerkracht van propolis. Ook de 
mens kan van deze natuurlijke afweer-
stof gebruik maken, bv met het BIO 
PROPOLIS EXTRACT van ladrôme.

Propolis is een kleverige, wasachtig substantie die 
bijen aanmaken uit harsen die ze verzamelen uit 
verschillende boomsoorten. Propolis is een unieke 
synergie van weerstandsversterkende stoffen, vooral 
flavonoïden en 8 à 10 % essentiële oliën. Door van 
propolis een biologische tinctuur te maken, kan ook  
de mens van deze eigenschappen gebruik maken.

BIO-PROPOLIS-siroop 
topverzorging voor geplaagde luchtwegen

Bestand tegen weer en wind met de 
BIO-weerstandscocktail IMMUNO +

Een ideale kruidenborstsiroop voor een zorgeloze winter waar het ganse gezin 
gebruik kan van maken, is de BIO-PROPOLIS-siroop van ladrôme. Deze uitgekiende 
combinatie van het bijenafweerproduct propolis met de passende kruiden is een 
ijzersterke formule voor de luchtwegen:

 ✔ met de weerstandsversterkende kruiden Echinacea en tijm
 ✔ met propolis, het afweerproduct van de bijen 
 ✔ met weegbree, toorts en heemst om de luchtwegen te verzachten
 ✔ met de slijmoplossende gulden sleutelbloem
 ✔ met beschermende en verfrissende planten salie, den en spar

GEZOET MET HONING

Nu in een duopack met BIO Propolis 
Verzachtende zuigtabletten van ladrôme, de 
ideale hulp bij een schorre of geprikkelde keel

IMMUNO + : TOTAALFORMULE VOOR EEN MAXIMALE AFWEERKRACHT

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Louis Pasteur eeuwen 
geleden al. Inderdaad, als we onze weerstand maar sterk genoeg maken, dan krijgen 
winterse indringers weinig tot geen kans. Met IMMUNO + van ladrôme, bestaat de 
perfecte biologische cocktail van natuurlijke afweerverhogende middelen:

✔✔ Echinacea-perssap✔en✔-tinctuur✔voor✔een✔sterke✔immuniteit

✔✔ Propolis,✔het✔product✔waarmee✔de✔bijen✔zich✔tegen✔kiemen✔beschermen

✔✔ Koninginnebrij,✔het✔supervoedsel✔van✔de✔bijenkoningin

✔✔ Natuurlijke✔vitamine✔C,✔afkomstig✔van✔de✔acerolakers,✔versterkt✔de✔weerstand

voor €10,78

Bio Propolis Siroop suikervrij
150 ml + Bio Propolis Zuigtabletten  
verzachtend 20 tabl NIEUW
De ideale BIO kruidenborstsiroop voor geplaagde luchtwegen 
met zuigtabletten ter verzachting van een schorre en 
geprikkelde keel.

Duopack -€3,00

van €13,78 voor €16,25

Bio Propolis Immuno +
ampullen 20 x 10 ml
De complete weerstandscocktail in handige ampullen. 
Koninginnenbrij + echinacea + propolis + vitamine C.

Speciale korting -€3,00

van €19,25voor €5,75

Bio Propolis extract 7,25%
50 ml
Natuurlijke en probate afweerkracht uit de bijenkorf. Unieke 
synergie van weerstandsverhogende componenten.

Speciale korting -€1,00

van €6,75

1 AMPULE
 PER DAG



BIO, ZONDER

GERAFFINEERDE

 SUIKER

PROPO’GROG: een flesje op een tas 
kokend water, vanaf de eerste winterkou

BIO-VLIERSIROOP VAN LADROME: HET BESTE VAN BES EN BLOESEM

BIO PROPO’GROG, verwarmende en 
weerstandsverhogende opkikker 

VLIERSIROOP van ladrôme  
loodst je veilig door
 herfst en winter

Op kille dagen , als kou en 
vocht ons in de kleren kruipen 
en onze afweer een boost 
nodig heeft, kunnen we best 
een verwarmende en weer-
standsverhogende opkikker 
gebruiken. Met de BIO 
PROPO’GROG van ladrôme 
bestaat nu ideale oppepper:

Al sinds de Oudheid zet men vlierbessen 
en - bloesems in om de weerstand 
te versterken én de luchtwegen te 
verzachten. Inmiddels is dat weten-
schappelijk onderbouwd. Ladrôme 
ontwikkelde een BIO-vliersiroop op 
basis van bes én bloesem, die door een 
sterke concentratie en afwezigheid 
van suiker bijdraagt tot een ijzersterke 
afweer en een maximale bescherming 
van de luchtwegen:

 ✔ met de ideale verwarmende synergie van de essentiële✔oliën✔van✔
kaneel✔en✔kruidnagel, die de luchtwegen verzorgen en die het 
energiepeil verhogen bij mentale en fysieke futloosheid

 ✔ met het bijenafweerproduct propolis

 ✔ met echte✔honing,✔sinaasappelschil✔en✔citroen als gezonde en 
lekkere smaakgevers in dit recept op grootmoeders wijze

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

NIEUW:

Nieuw: Bio Propo’grog
6 x10 ml
Verwarmende en weerstandsverhogende opkikker voor 
kille dagen. Lekkere BIO Grog op grootmoeders wijze met 
essentiële oliën.

Speciale korting 
-€2,00

voor €13,74

Bio Vliersiroop 2 x 150 ml
De ideale combinatie van vlierbes en vlierbloe-
sem, zonder suiker. Pakt winterse aanvallen aan 
en helpt vrijer ademen.

van €17,96van €9,98

Duopack:  2e aan -50%
-€4,22

voor €7,98

OP GROOTMOEDERS WIJZE

NU: IN DUOPACK

Vlierbessen pakken vreemde indringers aan
Vlierbessen versterken de lichaamseigen 
afweer, waardoor vreemde kiemen beter 
afgehouden worden. Ze danken dit aan speciale 
“anthocyanen”. De BIO VLIERSIROOP van 
ladrôme bevat een gegarandeerd hoog gehalte 
aan anthocyanen.

Vlierbloesems verzachten de luchtwegen
Vlierbloesems bevatten bijzondere slijmstoffen, 
die een verzachtend laagje leggen op de 
geprikkelde slijmvliezen. Ze helpen zo de kriebel 
verlichten en vrijer te ademen.



NERVOVIT Plus helpt overdag tot rust te komen:
 ✔ met valeriaanwortel, de natuurlijke rustgever bij uitstek
 ✔ met slaapmutsje dat help tegen de alledaagse stress

NACHTRUST helpt s‘avonds een gezonde slaap te vatten:
 ✔ met valeriaanwortel om de overactieve geest tot rust te brengen
 ✔ met citroenmelisse tegen de gevolgen van een jachtige levenswijze
 ✔ met hop, dat geestelijke spanningen helpt te verlichten

voor €12,45

NIEUW: Echinafyt  
Maxiseptine
45 caps
Geef winterkiemen geen kans door een ijzersterke 
weerstand dankzij de combinatie echinacea, vitamine 
C, zink en selenium.

Speciale korting -€2,50

van €14,95 voor €16,18

Nervovit Plus 40 caps + 
Nachtrust 80 caps
Nervovit Plus om overdag tot rust te komen bij alledaagse 
stress. Nachtrust om ‘avonds een gezonde slaap te vatten.

Duopack -€5,00

van €21,18voor €5,98

Bio essentiële olie 
Eucalyptus globulus
30 ml
Verhoogt de natuurlijke weerstand van de luchtwegen. 
Helpt vrijer te ademen, verzacht mond, keel en luchtwegen.

Speciale korting -€1,00

van €6,98

Rustig overdag, ’s nachts 
lekker slapen dankzij 
NERVOVIT Plus en 

NACHTRUST

Een druk gezin, een veeleisende 
job, examens of welbepaalde 
zorgen: door de onvermijdelijke 
alledaagse stress komen we niet 
altijd tot rust overdag en moeten 
we ’s avonds soms veel te lang de 
schaapjes tellen. BIONAL heeft 
twee voedingssupplementen die 
hierop inspelen:

 ✔ om mond en keel te verzachten 
 ✔ om de prikkel in de keel te verlichten
 ✔ om hulp te bieden bij verkoudheden en hoest

 ✔ met echinacea die de natuurlijke 
lichaamseigen afweer versterkt

 ✔ met vitamine C, organische zink en - 
selenium, voor het behoud van de normale 
functie van het immuunsysteem

 ✔ met astragalus dat ons helpt te beschermen 
tegen ongunstige uitwendige invloeden

Vochtig en koud weer, meer in gesloten 
ruimten leven en minder vitaminerijke kost op 
het menu, geven aan vreemde indringers in 
de herfst - en winterperiode de kans om onze 
luchtwegen te belagen. Om onze afweer sterk 
te houden en onze luchtwegen maximaal te 
beschermen is er de complete BIONAL-formule 
ECHINAFYT-MAXISEPTINE:

Al jaren staan de essentiële oliën van ladrôme garant voor de allerbeste kwaliteit: 
biologisch, onversneden, onverdund en niet bijgekleurd. Ditmaal zetten wij de essen-
tiële olie van EUCALYPTUS GLOBULUS in de kijker, die kan verstoven, geïnhaleerd of 
oraal ingenomen worden:

BIO essentiële olie van EUCALYPTUS 
GLOBULUS: veelzijdige hulp in de winter

Geef winterse indringers geen kans 
met ECHINAFYT-MAXISEPTINE

NU: IN DUOPACK

ECHINAFYT-MAXISEPTINE: om een dijk van een weerstand op te bouwen

NIEUW:



Bescherm je cellen optimaal 
met VITAMINE E PLATINUM

Vreemde stoffen, UV- en andere stralen, milieuver-
vuiling…. dagelijks overstelpen ons schadelijke vrije 
radicalen. Het antioxidans dat de vethoudende struc-
turen in het lichaam beschermt, is vitamine E. VITAMINE 
E PLATINUM van Mannavital bevat de sterkste vitamine 
E-familie: de tocotriënolen.

Als het ’s avonds begint te 
schemeren, maken we in 
onze hersenen melatonine 
aan. Maar leven in kunstlicht, 
staren op computerschermen 
en Tv-kijken kunnen dit 
proces verstoren. Met de 
inname van MELATONINE 
PLATINUM van Mannavital, 
kort voor het slapengaan, kan 
je dit gebrek opheffen.

Vul ‘s avonds je melatonine aan
met MELATONINE PLATINUM

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

Het belangrijkste antioxidans voor de miljoenen vethoudende 
structuren in ons lichaam is vitamine E, een complex van 
twee groepen antioxidanten: tocoferolen en tocotriënolen. 
De meest werkzame en de best onderzochte componenten 

MELATONINE PLATINUM 
brengt de lichaamseigen 
aanmaak van melatonine 
’s avonds op peil. Vooral 
omdat bij deze smelttablet 
melatonine direct via het 
mondslijmvlies wordt 
opgenomen en dus niet 
wordt afgebroken in de 
spijsvertering. 

Waarom je kiest voor MELATONINE PLATINUM Mannavital:
 ¨ natuuridentieke melatonine, aangeleverd in een handige 
en optimaal opneembare smelttablet

 ¨ met actieve vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) voor het 
behoud van een normale functie van het zenuwstelsel en 
een normale geestelijke functie

 ¨ met rode biet als natuurlijke kleurstof, bosbessenaroma 
als natuurlijke smaakstof en xylitol en sorbitol als 
natuurlijke zoetstoffen

Waarom je kiest voor VITAMINE E PLATINUM Mannavital:
 ¨ het is een concentraat van duurzame, 
ongeraffineerde rode palmolie

 ¨ bevat met tocotriënolen de sterkste antioxiderende 
componenten van vitamine E

 ¨ 300 % betere opname door de natuurlijke 
emulgatoren in rode palmolie 

 ¨ heeft in meerdere klinische studies zijn werking 
bewezen (EVNOL Suprabio®)

voor €19,75

NIEUW: Vitamine E PLATINUM
60 caps
Tocotriënolen, de “super” vitamine E uit fair trade rode palmolie 
voor een optimale celbescherming, een heldere  
geest en een gave huid.

Speciale korting 
NIEUW: Melatonine PLATINUM
120 V-tabl
Vul ‘s avonds je lichaamseigen melatonine-aanmaak aan via een 
smelttablet voor een optimale opname.

van €23,75

Speciale korting -€2,00

voor €7,95

van €9,95

TOCOTRIËNOLEN,

“SUPER” VITAMINE E

daarvan zijn de tocotriënolen, 
die worden aangevoerd door 
VITAMINE E PLATINUM. Zij 
helpen helder van geest blijven, 
de circulatie ondersteunen en de 
huid jong en gezond te houden.

NIEUW:
SMELTTABLET = 

OPTIMALE OPNAME

-€4,00



Topkwaliteit omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
Honderden studies bewijzen dat de visolievetzuren EPA en 
DHA een belangrijke gezondheidsbijdrage kunnen leveren. 
Helaas zijn er veel minderwaardige preparaten op de markt. 
Kies daarom voor de superieure omega-3-vetzuren van Minami 
nutrition: 100 % zuiver, niet afkomstig van bedreigde vissen, 
duurzaam en verkregen door “koude” CO2-extractie.

Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!

SPECIAAL
ACTIEPACK

voor €22,45 voor €18,65

Marcus Rohrer
Navulverpakking 1x 180 tabl
Rijke & unieke synergie van voedingsstoffen voor meer 
energie, sterkere weerstand, betere eliminatie en een 
stralend uiterlijk.

MarinEPA GOLD + vit D
30 softgels
Liefst 1 g hoogwaardige en duurzame omega-3 per capsule 
EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart.

MarinEpa Junior
60 softgels
Zuivere, ecologische en geconcentreerde visolie. Beproefde 
omega-3 voor rustige en geconcentreerde kinderen.

Speciale actie Speciale korting Speciale korting-€2,50€12,99 -€3,00

van €24,95 van €21,65

Barstensvol goed opneembare vitaminen en mineralen, 
bron van compleet eiwit, rijk aan antioxidanten en het 
ontgiftende chlorofyl, drager van een massa zonne-
energie… het blauwgroene algje spirulina wordt terecht 
“groene supervoeding” genoemd. Marcus Röhrer 
Spirulina is de allerbeste kwaliteit spirulina en 
iedereen kan er baat bij hebben, voor:

Weerstand laag, batterijen leeg?
Neem MARCUS RÖHRER SPIRULINA

Waarom je kiest voor  
Marcus Röhrer Spirulina:

✔¨ MR✔Spirulina✔is✔afkomstig✔
van✔het✔zonovergoten✔en✔niet✔
vervuilde✔Hawaï-eiland✔Kona,✔
werd✔gekweekt✔in✔het✔zuiverste✔
water✔en✔zit✔voor✔een✔maximaal✔
behoud✔van✔zonne-energie✔
verpakt✔zit✔in✔de✔speciale✔violet✔
Viosol®-verpakking

✔✔ minder✔vermoeidheid en futloosheid
✔✔ meer✔energie✔in werk, sport en studie
 ✔ een sterke✔weerstand van het organisme
 ✔ een betere controle over de suikerspiegel

 ✔ een betere✔bescherming tegen vrije radicalen
 ✔ het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

HET GROENE

SUPERVOEDSEL

MarinEPA GOLD + Vit D:  
liefst 1 gram EPA + 
DHA per capsule:

 ✔ 1 caps/dag draagt 
bij tot de normale 
werking van het hart

 ✔ 2 caps/dag dragen 
bij tot een normale 
triglyceriden 
bloedspiegel, 
het behoud van 
een normale 
hersenfunctie 
en een normaal 
gezichtsvermogen

 ✔ 3 caps/dag dragen 
bij tot het behoud 
van een normale 
bloeddruk

MarinEPA Junior: beproefde 
omega-3-vetzuren voor rustige en 
geconcentreerde kinderen en tieners:

 ✔ 2 caps/dag leveren meer dan 600 
mg EPA + DHA 

 ✔ softgels met een aardbeienaroma



Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

 ✔ een vlotte circulatie
 ✔ normale drukwaarden in de vaten
 ✔ een normaal cholesterolgehalte
 ✔ een normale leverfunctie
 ✔ de normale werking van het immuunsysteem

 ✔ CINULLIN®: bijzonder extract van Chinese kaneel waarvan afzonderlijk 
al de bijdrage tot een normale glucosespiegel wetenschappelijk is 
aangetoond. 

 ✔ GS4Plus®: bijzonder extract van Gymnema, het Aziatische 
topkruid tegen “honingurine”, waarvan afzonderlijk al de 
positieve werking is aangetoond op de glucosespiegel

 ✔ Witte moerbeiblad: dat de opname van suikers in de darm vermindert 
 ✔ Chroom: essentieel mineraal voor een normaal bloedsuikergehalte 
 ✔ Zink en biotine: dragen bij tot een normale stofwisseling van de 

koolhydraten, waaronder glucose

Slecht eten, weinig bewegen en overgewicht kunnen de bloedglucosewaarde verstoren. Daarom zijn een 
verstandig dieet, afvallen en meer bewegen de eerste maatregelen voor een betere suikerspiegel. Een ideale 
steun hierbij is DIEBATON van Mannavital, een uitgekiende topformule met de compleetste samenstelling:

Dagelijks gebruik van verse knoflook draagt bij tot 
gezonde vaten, dat is geweten. Stukken beter nog - en 
dit zonder geurhinder of irritatie - werkt de volgens een 
uniek procedé verkregen gefermenteerde knoflook, 
dat bewijzen meer dan 700 studies! Met KYOLIC + 
CO-ENZYM Q10 Mannavital bestaat nu de combinatie 
van deze gefermenteerde knoflook met natuurlijke, 
eveneens door fermentatie verkregen Co-enzym Q10, 
die bijdraagt tot het behoud van:

Soms zie je het «niet meer zitten». De telefoon aannemen, 
een avondje uit, de job die je graag deed? Niets interesseert 
je nog, het liefst blijf je in bed. Voor die sombere gevoelens en 
neerslachtige buien is er D-PRITON van Mannavital

Beheers je glucosegehalte optimaal met DIEBATON

KYOLIC + Co-enzym Q10,
natuurlijke topduo voor de circulatie

Dipje, Down, Somber? Met D-PRITON 
zie je weer de zon achter de wolken

NU: IN 
DUOPACK

GEFERMENTEERDE

KNOFLOOK

+ CO-Q10

Haal met DIEBATON betere resultaten uit je gezonde levensstijl!

KYOLIC + CO-ENZYM Q10: uniek duo van natuurlijke fermentatieproducten

voor €29,92 voor €21,95 voor €16,85

Diebaton
2 x 60 V-caps
Topcombinatie voor behoud van een normale glucose-
spiegel. Met kaneelextract, gymnema, witte moerbei, 
chroom en zink.

Kyolic + co-enzym Q10
60 caps
Ondersteun je circulatie en behoud een normale druk met 
het duo gefermenteerde knoflook en co-enzym Q10.

D-Priton
60 V-caps
Saffraan voor een positieve instelling en emotionele balans, 
Rhodiola voor meer geestelijke en fysieke veerkracht.

Duopack:  2e aan -50% Speciale korting Speciale korting-€9,98 -€4,00 -€3,00

van €39,90 van €25,95 van €19,85

D-PRITON is de opbeurende topcom-
binatie van saffraan, voor een positief 
gemoed en meer emotionele balans, met 
Rhodiola rosea tegen lusteloosheid en 
moeheid. Met ook de passende voedings-
stoffen die bijdragen tot een optimale 
geestelijke gezondheid, is D-PRITON bij 
uitstek een opbeurend middel om weer 
de zonnige kant van het leven te zien.

DE COMPLETE

AANPAK

Waarom je kiest voor D-PRITON van Mannavital:
 ¨ met saffraan in de correcte kwaliteit en dosis voor een positieve instelling

 ¨ met rhodiola rosea in de correcte kwaliteit en dosis voor meer geestelijke veerkracht

 ¨ met 1000 IU/dag van de «zonnevitamine» D3

 ¨ met de actieve vormen van de vitamines B6, foliumzuur en B12 voor het behoud van een 
normale geestelijke functie

SAFFRAAN 

+ RHODIOLA



Gula Java Cacao mengt cacao, vanille en kaneel met de 
gezonde Gula Java kokosbloesemsuiker (ongeraffineerd, rijk 
aan mineralen en met een lage glycemische index). Boordevol 
antioxidanten (ORAC 19152). Voor meer uithouding. ‘Al wat je niet kan eten, gebruik je niet op de huid’. Waarom? Omdat 

voldoende bewezen is, dat hetgeen we op de huid aanbrengen, 
ook in de huid dringt en sommige inhoudsstoffen ook in het hele 
lichaam terecht komen via de bloedbaan en het lymfesysteem.

 ✔ een pure mix om lekkere 
chocolade-drank te maken, 
voor jong en oud

 ✔ geen lege suiker, maar met 
mineralen (magnesium, ijzer, 
zink, …) 

 ✔ ook geschikt als sportdrank 
voor vóór, tijdens en na het 
sporten

 ✔ genieten zonder schuldgevoel
 ✔ fair trade en fair world

 ✔ 100% supervoeding 
voor de huid

 ✔ 100% olie-extracten 
van planten, vruchten 
en kruiden - snel 
opgenomen

 ✔ 0% water, 0% alcohol, 
0% chemische stoffen 
– 100% biologisch – 
100% eetbaar

 ✔ voedt de huid en belast 
het lichaam niet

 ✔ de huid kan zich 
herstellen en 
verjongen

voor €14,10 voor €59,00 voor €33,95

Gula Java Cacao
Bio  Cacao + Kokosbloesemsuiker
390 g
Kokosbloesemsuiker én antioxidantenrijke cacao, 
perfect voor energie, betere prestaties en recuperatie.

Shangri-la
Bio oogcontour en gezichtsserum
50 ml
Oogcontour en gezichtsserum met 0% chemische stoffen

Cartilaton
120 V-caps
Alles-in-één bewegingsformule met verzachtende kur-
kuma + boswellia, met eierschalenmembraan, collageen 
type II en vit C voor kraakbeen.

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€2,40 -€10,00 -€5,00

van €16,50 van €69,00 van €38,95

GULA JAVA CACAO:
basis voor chocomelk

SHANGRI-LA  EEUWIGE 
JEUGD ORAC SERUM:

anti-ageing, oogcontour en gezichtsserum 
voor alle huidtypes – als dag- of nacht-

verzorging, voor een stralend mooie huid

Hoe✔Gula✔Java✔Cacao✔van✔AMANPRANA✔gebruiken?

Neem een koffielepel  poeder en los op in een beetje warm 
water. Goed roeren tot het poeder is opgelost. Meng daarna 
met warm of koud water (max. 80°C), melk of graandranken.

Ook heerlijk in desserts of doe eens een soeplepel in je muesli. 
Gemengd met kokosolie geeft een super-chocopasta.

Hoe✔Shangri-la✔van✔✔
AMANPRANA✔gebruiken?

Breng 1 à 2 druppels Shangri-la  
aan op je vingertop en masseer 
je oogcontouren en gezicht.  
’s Ochtends of ’s avonds te 
gebruiken op een gereinigde huid.

 ✔ de optimale 70/30-synergie van de werkzame 
en goed opneembare “fytosomen” van kurkuma  
(MERIVA®) en Boswellia (CASPEROME®), die hun  
verzachtende werking op spieren en gewrichten in 
 wetenschappelijke studies hebben bewezen

 ✔ eierschalenmembraan (OVOMET®): de natuurlijke en  
optimale synergie van glucosamine, chondroïtine, 
hyaluronzuur, elastine… die beter werkt dan deze  
componenten apart 

 ✔ Natief of “ongedenatureerd” collageen type 2 (B2COOL®):  
voor een maximale bescherming van collageen, 
 het structuureiwit in het kraakbeen 

 ✔ MSM, Silicium (heermoes) én Vitamine C voor de 
collageenaanmaak voor de normale functie van het kraakbeen

Je kan op twee natuurlijke 
manieren het bewegingscomfort 
verbeteren: enerzijds spieren en 
gewrichten maximaal verzachten 
met planten zoals kurkuma 
en boswellia, anderzijds extra 
bouwstoffen aanbieden voor 
het kraakbeen. De totaalformule 
CARTILATON van Mannavital 
geeft op beide terreinen de 
juiste en maximale impuls door 
de combinatie van:

CARTILATON, de alles-in-één voor soepel bewegen

VERZACHTEND + OPBOUWEND

CARTILATON: een completere aanpak bestaat niet!



CAT’S CLAW PLATINUM, 
de ultieme booster
voor je afweer

CURCUMA PLATINUM, de gele 
allrounder met vele toepassingen

De Amazoneplant katsklauw is wereldvermaard om haar 
bijdrage tot een normale functie van het immuunsysteem. 
Maar voor een sterke winterse weerstand hebt je wel de 
juiste soort katsklauw nodig met de bewezen weerstands-
verhogende substanties, zoals in CAT’S CLAW PLATINUM 
van Mannavital.

De gele kurkumawortel is één van nuttigste planten in de 
natuur. Absolute voorwaarde om deze “gouden wortel” met 
succes toe te passen, is zorgen dat de werkzame curcumine 
erin goed wordt opgenomen. CURCUMA PLATINUM van 
Mannavital voldoet hieraan, waardoor het:

STERKE 
CONCENTRATIE

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

voor €14,45

Cat’s Claw PLATINUM
60 V-caps
Topkwaliteit van de echte weerstandsverhogen-
de katsklauw voor maximale ondersteuning van 
het immuunsysteem.

Speciale korting -€2,50
Curcuma PLATINUM
60 V-caps
Best opneembare kurkuma: verzacht spieren en 
gewrichten, ondersteunt de leverwerking en de 
vetvertering.

van €16,95

Speciale korting -€3,00

voor €23,95

van €26,95

 ✔ bijdraagt tot het behoud 
van soepele gewrichten

 ✔ gevoelige spieren en 
gewrichten verlicht

 ✔ de werking van lever en 
galwegen ondersteunt

 ✔ bijdraagt tot de vertering 
van vetten

 ✔ helpt beschermen tegen 
vrije radicalen

CAT’S CLAW PLATINUM draagt ook bij tot het behoud van soepele gewrichten

Waarom je kiest voor CAT’S CLAW PLATINUM van Mannavital:
 ¨ bevat de correcte soort katsklauw: Uncaria tomentosa en niet de veel minder werkzame Uncaria 
guianensis (bewezen door botanische identificatie)

 ¨ bevat een hoge verhouding werkzame pentacyclische oxindole alkaloïden (POA’s) ten opzichte 
van de minder werkzame tetracyclische oxindole alkaloïden (TOA’s), de absolute voorwaarde 
voor het ondersteunen van het immuunsysteem.

Waarom je kiest voor CURCUMA PLATINUM van Mannavital:
 ¨ voor een optimale opname en werkzaamheid is curcumine 
volgens het principe van “fytosomen” op een natuurlijke 
manier gebonden aan fosfatidylcholine uit sojalecithine.

 ¨ is vrij van zwarte peper, vrij van synthetische hulpstoffen 
zoals polysorbaat 80 en polyvinylpyrrolidone

 ¨ is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende 
studies (Meriva®)

GEGARANDEERDE

OPNAME VAN

CURCUMINE



voor €13,95

Menoton
30 V-caps
Wetenschappelijk onderzochte hop- en 
OPC-extracten versterken de rijpere vrouw tegen 
overgangsverschijnselen.

Speciale korting
-€3,00

voor €13,95

Prossaton
60 V-caps
Wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract 
met lijnzaadlignanen voor beter plascomfort van 
de rijpere man.

van €16,95van €16,95

Speciale korting
-€3,00

De overgang is voor veel vrouwen een mindere periode. Het lichaam moet 
een nieuw evenwicht vinden en dat kan een tijdje duren met vervelende over-
gangsklachten. Met MENOTON van Mannavital kan de rijpere vrouw blijven 
genieten van het leven, want deze topformule bevat:

HOP

+ OPC

Opvliegers, transpiratie, down?
Dankzij MENOTON vlot door de overgang*

 ✔ een wetenschappelijk onderzocht hopextract* 
(LIFENOL®), topbron van “fyto-oestrogenen” 
voor minder warmteopwellingen en 
overmatige transpiratie en voor een betere 
gemoedsgesteldheid

 ✔ met een wetenschappelijk onderzocht 
zeedenschorsextract (OLIGOPIN®), topbron 
van “oligomere procyaniden” voor meer 
stabiliteit in de circulatie

 ✔ met actieve vitamine B6 dat bijdraagt tot het 
hormonaal evenwicht

MENOTON✔is✔een✔unieke✔synergie✔voor✔
meer✔menopauzaal✔comfort✔op✔basis✔van✔
twee✔wetenschappelijk✔onderbouwde✔
plantenextracten✔die✔in✔studies✔hun✔werking✔
bij✔overgangsklachten✔hebben✔bewezen.✔

Steeds “moeten”, “stotterende” plas, nadruppelen?
PROSSATON voor meer plascomfort*

De rijpere man ervaart soms vervelende plasklachten: ’s nachts teveel het bed uitmoeten, “stot-
terend” plassen, langdurig nadruppelen en een onvoldaan gevoel achteraf. Met PROSSATON 
van Mannavital bestaat een unieke en probate combinatieformule voor de mannelijke 
50-plusser, op basis van een bijzonder en wetenschappelijk onderzocht cranberry-extract. Hoe 
eerder dit middel wordt ingezet, hoe beter het resultaat

Waarom je kiest voor PROSSATON van 
Mannavital:

 ¨ met een bijzonder✔extract✔van✔
cranberries✔(FLOWENS®), dat zijn 
werkzaamheid heeft bewezen in 
klinische studies

 ¨ met ook lijnzaadlignanen* voor een 
beter urinair comfort van de rijpere man

 ¨ met zink en selenium in hun organische 
en werkzame vorm 

 ¨ met een hoogwaardig extract van 
bètasitosterol uit den (PHYTOPIN®)

 ¨ met een kwaliteitsextract van lycopeen✔
(LYCOBEADS®) uit tomaat

FORMULE

MAN 50-PLUS



Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...

voor €9,25 voor €10,00 voor €13,04

Vitamine C PLATINUM
60 V-tabl
1 g vitamine C voor sterkere weerstand, bindweefsels en 
prestaties. Met rozenbottel- en citrusflavonoïden voor 
een optimale werking.

Darmoton
300 g
Psylliumvezels voor een regelmatige en zachte 
stoelgang, reinigende kokosvezels als ruwvezels zonder 
gluten of fytinezuur.

Darmoton Forte
2 x 60 caps
Een vlotte stoelgang en beter op gewicht dankzij senna 
voor de transit en berk voor de vochtbalans.

Speciale korting Speciale korting Duopack:  2e aan -50%-€2,50 -€2,50 -€4,34

van €11,75 van €12,50 van €17,38

Omdat we tijdens de winterperiode minder vers fruit en rauwe groenten 
eten, is een gebrek aan Vitamine C niet ondenkbaar. Inname van extra vita-
mine C, zoals met VITAMINE C PLATINUM van Mannavital, is dan welkom.

Sterkere afweer, - prestaties en - bindweefsels
met VITAMINE C PLATINUM

VITAMINE C✔draagt niet alleen bij tot een normale werking 
van het immuunsysteem, maar draagt ook bij tot een optimale 
energieproductie, de aanmaak van sterke bindweefsels en de 
celbescherming tegen vrije radicalen.

Waarom je kiest voor VITAMINE C PLATINUM van Mannavital:
 ¨ bevat liefst 1 gram natuuridentieke vitamine C per tablet

 ¨ is extra werkzaam door combinatie met een hoge dosis 
bioflavonoïden uit rozenbottel en citrusvruchten

1 GRAM
PER TABLET

 ✔ Senna, dat zorgt voor een regelmatige darmlediging
 ✔ Anijs, dat de darmen ontspant en zo ook de transit ondersteunt
 ✔ Berk en javathee, die de eliminatie bevorderen, de vochtbalans 

ondersteunen en bijdragen tot een optimaal gewicht

Eén van de pijlers van een solide gezondheid is een regelmatige darmlediging. Daarnaast is een zachte 
stoelgang ook een stuk comfortabeler dan een harde stoelgang. Met DARMOTON en DARMOTON 

FORTE van Mannavital bestaan 2 toppreparaten die je daarbij juiste stimulans geven:

Natuurlijk hulpmiddelen voor een regelmatige stoelgang

DARMOTON, het compleetste 
vezelpreparaat voor een totaal-
aanpak van de darmfunctie, met:

DARMOTON FORTE: als 
vezels te omslachtig zijn of een 
sterkere prikkel gewenst is, met:

 ✔ Psylliumvezels: kunnen  
tot 40 maal hun gewicht  
aan water opnemen. Niet  
alleen stimuleert dit op 
een natuurlijke manier de 
darmtransit, het zorgt ook  
voor een zachtere darminhoud, 
welkom tijdens de wangerschap, 
bij aambeien of kloven.

 ✔ Kokosvezels: zijn de 
ideale ruwvezels voor de 
darmreiniging, want in 
tegenstelling tot granenvezels 
bevatten ze geen gluten noch 
fytinezuur

 ✔ Lactobacillus acidophilus en 
Fructo-oligosachariden: zorgen 
voor meer harmonie in de 
darmflora.



Deze krant wordt u aangeboden door
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Prijsstijgingen en zetfouten 
voorbehouden. 
Voor het innen van tax op drukwerk 
zich wenden tot het adres hiernaast 
opgedrukt.

Studies tonen aan dat tijdens de donkere maanden de inname van vita-
mine D3 via de voeding het gebrek aan zonlicht niet kan compenseren. 
Daarom kan het aangewezen zijn om extra van deze “zonnevitamine” in te 
nemen. Zoals VITAMINE D3 PLATINUM van Mannavital, die bijdraagt tot:

VITAMINE D3 
PLATINUM: 

✔✔ een✔normale✔functie✔van✔het✔
afweersysteem✔

✔✔ het✔behoud✔van✔normale✔
beenderen✔en✔tanden

✔✔ het✔behoud✔van✔een✔normale✔
spierwerking

Waarom je kiest voor 
VITAMINE D3 PLATINUM  
van Mannavital:

✔¨ handige✔druppelvorm✔voor✔je✔
optimale✔individuele✔dosis

✔¨ met✔medium✔chain✔
triglyceriden✔voor✔een✔
optimale✔opname

✔¨ met✔vitamine✔E✔als✔
antioxidans✔om✔de✔✔
activiteit✔van✔vitamine✔D✔✔
te✔beschermen

Magnesium is een cruciaal mineraal voor 
meer dan 300 lichaamsreacties. Een maxi-
maal effect ervan krijg je bij gebruik van de 
best opneembare en direct actieve vorm 
zoals in MAGNESIUM PLATINUM van 
Mannavital, die bijdraagt tot:

 ✔ een goede energieproductie met 
minder vermoeidheid

 ✔ een rustige en bedaarde houding
 ✔ normale spiercontracties
 ✔ het behoud van gezonde  
beenderen en tanden

MAGNESIUM PLATINUM: de actiefste 
magnesium voor meer rust en energie

VERZEKERDE OPNAME

voor €25,28

Vitamine D3 PLATINUM
2 x 100 ml
Voor winterse weerstand, sterke botten en ontspannen 
spieren. In handige druppelvorm voor je optimale 
individuele dosis.

Duopack:  2e aan -50%
-€8,42

voor €25,40

Magnesium Platinum
2 x 90 tabl
Minder stress, beter lichamelijke en geestelijke  
prestaties dankzij de best opneembare,  
“gecheleerde” magnesium.

van €33,90van €33,70

Duopack:  2e aan -50% -€8,50

extra zonnevitamine voor 
meer winterse weerstand

Wenst U op de hoogte gehouden te worden van 
 nieuwe producten, productinfo, promoties ... Schrijf u in op:

WWW.MANNAVITA.BE

Waarom je kiest voor MAGNESIUM 
PLATINUM van Mannavital:

✔¨ bevat✔magnesiumbisglycinaat✔
of✔“gecheleerde✔magnesium”,✔
die✔voor✔de✔allerbeste✔opname✔
is✔gebonden✔aan✔een✔aminozuur✔
(glycine)

✔¨ de✔opname✔gebeurt✔ook✔vlot✔bij✔
een✔zwakke✔maagfunctie

✔¨ wordt✔uitstekend✔verdragen

✔¨ verlaagt✔de✔spiegel✔van✔
“concurrent”✔calcium✔niet

✔¨ bevat✔actieve✔vitamine✔B6✔voor✔
een✔optimale✔werking


