
JUNI
     PROMOTIES o.a.:

 f GRATIS thee bij Green tea Platinum
 f Kyolic EPA + K2: - €4,00

 f Kokosolie Amanprana: - €3,75

 f Osteoton duopack:      
2e aan -50% = - €8,47

 f Red Yeast Rice Platinum duopack:   
2e aan -50% = - €9,97

 f Marcus Rohrer Spirulina: 60 tabl GRATIS

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

Vlotte circulatie, gave huid en optimale
celbescherming dankzij OPC PLATINUM

OPC’s of Oligomere Procyaniden zijn bijzondere plantenstoffen die tegelijk breed de 
circulatie bevorderen én als antioxidanten de lichaamscellen beschermen tegen

vrije radicalen. Een superieur extract van OPC’s zoals OPC PLATINUM 
van Mannavital, is dan ook zeer breed inzetbaar voor:

Met een gezonde darmfunctie de zomer in:
PSYLLIUM PLATINUM &

KYODOPHILUS ONE PER DAY 

NIEUW! DIEBATON: de complete aanpak
om je suikerspiegel te beheersen!

Top-omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION

CARTILATON, de alles-in-één
voor soepel bewegen

ASTAXANTHINE PLATINUM,
het rode “supercaroteen” voor de huid

juni 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!

✔✔ een✔optimale✔vaatbescherming✔en✔
een✔vlotte✔microcirculatie

✔✔ lichte✔benen,✔in✔geval✔van✔een✔zwaar✔
en✔vermoeid✔gevoel

✔✔ een✔sterk✔geheugen✔en✔
concentratievermogen

✔✔ een✔mooie,✔gave✔huid✔en✔een✔fris✔en✔
jeugdig✔uiterlijk

✔✔ vrijer✔en✔gemakkelijker✔ademhalen

✔✔ het✔behoud✔van✔een✔scherp✔
gezichtsvermogen

Met gave &    vederlichte benen de zomer in



Met een gezonde darmfunctie de zomer in

KYODOPHILUS ONE PER DAY
Optimale synergie van “goede darmbacteriën”

Dat goede darmbacteriën onze gezondheid bevorderen door hun 
bijdrage tot een gezonde darmflora, is algemeen geweten. Wel is 
het zo dat een goed voedingssupplement van darmbacteriën moet 
voldoen aan een aantal criteria voor een optimale werkzaamheid. 
KYODOPHILUS ONE PER DAY van Mannavital is het darmflorapre-
paraat waarop U kan vertrouwen:

KYODOPHILUS ONE PER DAY✔bevat✔een✔optimale✔
en✔wetenschappelijk✔onderzochte✔synergie✔van✔
Lactobacillus✔gasseri✔KS-13,✔Bifidobacterium✔bifidum✔G9-1,✔
Bifidobacterium✔longum✔MM-2

 ✔ voert humane, levensvatbare darmbacteriën aan
 ✔ werking bewezen in wetenschappelijke studies
 ✔ gegarandeerd 3 miljard levensvatbare bacteriën per 
capsule

 ✔ moet niet in de koelkast bewaard worden
 ✔ bevat de ideale synergie van lactobacillen en 
bifidobacteriën

 ✔ vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

3 MILJARD KIEMEN 
PER CAPSULE

Saneer de darmen met PSYLLIUM PLATINUM
Luie darmen, te harde stoelgang, winderigheid ... 
darmklachten teisteren de westerse mens. Zowel een 
manifest vezelgebrek in de voeding als een verstoord 
darmmilieu eisen hun tol. Met PSYLLIUM PLATINUM 
van Mannavital bestaat totaalpreparaat voor de darm, 
dat niet alleen met vezels de stoelgang bevordert, maar 
ook gunstige darmbacteriën aanvoert:

 ✔ Psylliumzaadhulzen zijn de “topvezels” die tot 40 maal 
hun gewicht aan water opnemen en zo de darmen op 
een niet prikkelende manier stimuleren tot een vlottere 
transit met een zachtere darminhoud

 ✔ Fructo-oligosacchariden zijn als “prebiotica” de ideale 
voedingsstoffen om de goede darmbacteriën (vooral 
bifidobacteriën) in hun groei te stimuleren 

 ✔ Lactobacillus acidophilus La-14 is een wetenschappelijk 
onderzochte stam van darmbacteriën die als probiotica 
bijdragen tot een optimale darmflora.

TOPVEZELS

+ PROBIOTICA

PSYLLIUM PLATINUM:  geen krampen,
geen gewenning, geen luie darm achteraf

voor €29,78

OPC Platinum
2 x 60 V-caps
TOPMIDDEL voor vlotte circulatie en optimale celbe-
scherming. Voor lichte, energieke benen, gezonde huid 
en jeugdig uiterlijk. 

Duopack:  2e aan -50% -€9,92

van €39,70 voor €12,68

Psyllium Platinum
300 g
Psyllium, de topvezel voor vlotte stoelgang en zachte 
darminhoud. Aangevuld met prebiotica en probiotica 
voor een optimale darmfunctie.

Speciale korting -€2,00

van €14,68voor €12,79

Kyo Dophilus
One per day
60 caps
Optimale combinatie van lactobacillen en bifidobac-
teriën, minimum 3 miljard leefbare darmbacteriën per 
capsule.

Speciale korting -€2,50

van €15,29



KYODOPHILUS ONE PER DAY
Optimale synergie van “goede darmbacteriën”

Haal met DIEBATON betere resultaten 
uit je gezonde levensstijl!

KYOLIC EPA + K2:
de alles-in-één voor een gezonde circulatie

Beheers je suikerspiegel*
beter met DIEBATON

KYOLIC EPA + K2: Natuurlijke totaalcomplex 
voor maximale vaatbescherming

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

Het bestaat echt: een totaalpreparaat dat op verschillende risicofactoren ineens inwerkt en zo hart- 
en bloedvaten maximaal beschermt! KYOLIC EPA + K2 heet die totaalformule van Mannavital, een 
combinatie van 4 wetenschappelijk onderbouwde substanties:

✔✔ CINULLIN®:✔bijzonder✔kaneelextract✔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

✔✔ KYOLIC✔Gefermenteerde✔knoflook:✔
dit✔bijzondere,✔na✔20✔maand✔verkregen✔
fermentatieproduct✔draagt✔bij✔tot✔het✔behoud✔van✔
een✔gezond✔hart✔en✔gezonde✔bloedvaten✔door✔het✔
ondersteunen✔van✔de✔circulatie,✔het✔beheersen✔
van✔cholesterol-✔en✔homocysteïnewaarden✔

✔✔ Omega-3-vetzuren✔EPA✔en✔DHA:✔dragen✔bij✔tot✔
de✔normale✔werking✔van✔het✔hart✔en✔het✔behoud✔
van✔gezonde✔hersenfuncties✔

✔✔ VITAMINE✔K2✔(uit✔natto):✔helpt✔de✔kalkafzetting✔
op✔de✔vaatwanden✔beheersen

✔✔ VITAMINES✔B6,✔B9✔en✔B12:✔helpen✔de✔
homocysteïnespiegel✔beheersen

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

NIEUW:
DE COMPLETE AANPAK

Nieuw: Diebaton
60 V-caps
Topcombinatie voor behoud van een normale glucosespie-
gel. Met kaneelextract, gymnema, witte moerbei, chroom 
en zink.

Speciale korting 
-€4,00

voor €20,59

Kyolic Epa + K2
90 caps
Totaalformule met gefermenteerde knoflook 
+ visolie + vit K2. Draagt bij tot behoud van 
normale hartfunctie en -drukwaarden

van €24,59van €19,95

Speciale korting
-€4,00

voor €15,95



MarinEPA SMART FATS: je “slimme keuze” van omega-3-vetzuren
De beste keuze als je vooral EPA nodig hebt – verkregen door 
“koude” CO2-extractie zonder verhitting of gebruik van solventen 
– uiterst zuiver – enkel van niet bedreigde vissoorten – laagste 
ecologische voetafdruk – hoog geconcentreerd:

 ✔ draagt bij tot de normale werking van het hart (1 caps/dag)
 ✔ draagt bij tot het behoud van een normale hersenfunctie  

 (2 caps/dag)
 ✔ draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen 

(2 caps/dag)

MarinDHA: 100 % plantaardige omega-3 uit algen + 
extra astaxanthine
De allerbeste keuze als je vooral DHA nodig hebt – 
geëxtraheerd uit algen – “koude” CO2-extractie zonder 
verhitting of gebruik van solventen – uiterst zuiver – 
met extra astaxanthine uit algen:

 ✔ draagt bij tot het behoud van een normale her-
senfunctie en tot het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen (vanaf 250 mg DHA/dag)

voor €51,95

MarinEPA Smart Fats
2 x 60 caps
Omega-3-vetzuren van de allerhoogste en duurzame 
kwaliteit. Draagt bij tot normale functie van hart en 
hersenen.

Speciale korting -€5,00

van €56,95 voor €24,95

MarinDHA 100% vegan
60 softgels
Hoogwaardige en vegetarische omega-3-vetzuren 
uit algen. DHA ondersteunt de hersenfunctie en het 
gezichtsvermogen.

Speciale korting -€5,00

van €29,95voor €30,95

Razoli bio scheerolie
voor vrouwen & voor vrouwen
100 ml
Voor het glad scheren van gezicht, lichaam of intieme 
delen. Vrij van chemicaliën en conserveringsstoffen.

Speciale korting -€4,00

van €34,95

De top-omega-3-vetzuren van Minami Nutrition
Zuiver, niet verhit, duurzaam
en hoog gedoseerd

Bijna iedereen kent het nut van extra omega-3-vetzuren innemen. 
Helaas bestaan veel preparaten van bedenkelijke kwaliteit en dosis. Wil 
je niets aan het toeval overlaten, kies dan voor de onberispelijke kwali-
teit van Minami Nutrition. Ditmaal zetten we MarinEPA SMART FATS 
en MarinDHA in de kijker.

 ✔ beschermt je gezicht en houdt 
de huid soepel en gezond

 ✔ doet wonderen bij droge of 
gesprongen lippen

 ✔ houdt de huid van je handen 
langdurig zacht en gezond

 ✔ perfect als haarmasker, om 
make-up te verwijderen, …

 ✔ extra vierge, Fair Trade, met 48 
uur ‘verser dan vers garantie’

 ✔ rauw, niet gebleekt, niet 
ontgeurd, geen chemicaliën.

 ✔ 2 jaar houdbaar, zelfs op 
kamertemperatuur 

COCOS: kokosolie
voor een natuurlijke
huidverzorging en bescherming

Razoli scheerolie voor        en            : 100ml
Voor het glad scheren van gezicht, lichaam of intieme delen. Vrij van 
chemicaliën en conserveringsstoffen. Je ziet perfect, waar je scheert. 
Vaarwel rode bultjes, ingroeiend haar en snijwondjes.

RAZOLI:
super glad
scheren 

VOOR JE HUID

Cocos kokosolie voor in de keuken, maar ook voor je huid! 
Extra vierge kokosolie gebruik je op je brood, om te koken, te bakken, 
te frituren, … en ook ideaal als lichaamsverzorging. Kokosolie is een 
natuurlijke en doeltreffende bescherming en verzorging van je huid.

 ✔ voor een goede verzorging,  bescherming en zachte 
parfumering van de huid

 ✔ hydrateert, herstelt, verstevigt en voedt de huid 
 ✔ zachter, gladder, sneller en makkelijker scheren door het 
creëren van een gladde barrière tussen huid en scheermesje 

 ✔ zichtbaar trimmen en scheren zonder snijwondjes
 ✔ nat scheren zonder irritaties of jeuk
 ✔ nooit meer ingroeiende haartjes en rode bultjes
 ✔ bevat kokosolie, olijf- en rode palmolie + 7 essentiële oliën
 ✔ geen scheercrème, scheerzeep of aftershave meer nodig.

voor €22,20

Bio Kokosolie
1000 ml
Plantaardige topbron van korte keten verzadigde vetten. 
Ideaal voor bakken en frituren, lekker op brood en in 
gebak.

Speciale korting -€3,75

van €25,95

 ✔ uitsluitend verpakt 
in glas (beter 
voor milieu en 
gezondheid)

 ✔ verkrijgbaar in 4 
formaten: 100ml, 
325ml, 1000ml en 
1600 ml



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

 ✔ 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

 ✔ met liefst 10 % MSM of methylsulfonylmethaan, de organische zwavelbron die zeer vlot door de huid trekt en 
vlot de spieren en gewrichten bereikt

 ✔ met de essentiële oliën van citroeneucalyptus en laurier die spieren en gewrichten verzachten
 ✔ met de essentiële olie van lavendin super, die de spieren ontspant
 ✔ met de essentiële olie van wintergreen: natuurlijke bron van salicylaten voor een lokale verlichtende werking
 ✔ met nicotinezuur (vitamine B3) voor een betere lokale doorstroming

Voor de beenderopbouw zijn twee vitaminen, K2 en D3, en twee mineralen, calcium en magnesium, zeer 
belangrijk. Een complete formule met deze vier onmisbare voedingsstoffen in hun best opneembare vorm 
én in de correcte doses, is OSTEOTON van Mannavital.

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:

Ben je ook op zoek naar een ideaal uitwendig hulpmiddel om spieren 
en gewrichten te verzachten en om vrijer en vlotter te bewegen? Met de 
MSM-GEL van Mannavital bestaat een unieke formule voor een lokale, 
heel diep doordringende werking en een maximaal bewegingscomfort:

Vitamine K2 zeer belangrijk
Van vitamine D3 is al lang geweten dat 
ze de opname van calcium bepaalt en 
zo bijdraagt tot normale beenderen. 
Maar vitamine K2 is minstens even 
belangrijk: deze vitamine helpt namelijk 
calcium neerzetten en draagt zo bij tot 
het behoud van sterke botten. De rijkste 
natuurlijke bron van vitamine K2 is het 
gefermenteerde sojaproduct natto en dat 
zit in OSTEOTON van Mannavital. 

Calcium en magnesium
Uiteraard bevat de botformule OSTEOTON 
de mineralen calcium, magnesium en 
zelfs zink. Maar wel degelijk in de goed 
opneembare citraatvorm en dus niet als 
calciumcarbonaat en magnesiumoxide!

OSTEOTON, de meest complete botformule

CARTILATON,
de alles-in-één voor soepel bewegen

MSM-gel, topverzorging voor meer bewegingscomfort

NU: IN 
DUOPACK

MSM

+ SYNERGIE VAN

ESSENTIËLE OLIËN

2000 IU VIT D + 

VIT K2 UIT NATTO

VERZACHTEND + OPBOUWEND

OSTEOTON: met liefst 2000 iu vitamine d3 per dagdosis

CARTILATON: een completere aanpak bestaat niet!

MSM-GEL: ideaal voor sporter, wandelaar en rijpere persoon

voor €25,43 voor €33,95 voor €6,45

Osteoton
2 x 60 tabl
Optimale formule voor het behoud van sterke botten 
met 2000 IU vit D3, vit K2 uit natto, calcium- en 
magnesiumcitraat.

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

MSM gel
100 g
Weer soepel bewegen met organische zwavel MSM, in 
combinatie met passende verzachtende en ontspannende 
essentiële oliën.

Duopack:  2e aan -50% Speciale korting Speciale korting-€8,47 -€5,00 -€1,50

van €33,90 van €38,95 van €7,95



Gespannen, rusteloos, woelen in bed?
Ontspan en slaap weer in met NERVOVIT Plus

Bijna iedereen die moet presteren, kent dat gevoel van alledaagse 
stress: overdag rusteloos, ’s avonds moeilijk de slaap vatten door 
muizenissen in het hoofd. Of net als je goed voor de dag wil 
komen, gieren de zenuwen je door de keel: voor een examen, 
optreden of sollicitatie. Met NERVOVIT Plus van BIONAL bestaat 
een uitmuntende natuurlijke ontspanner, die ook een gezonde 
slaap helpt inleiden:

 ✔ met een geconcentreerd extract van de valeriaanwortel, de 
natuurlijke rustgever bij uitstek. Valeriaan helpt overdag te 
ontspannen én toch geconcentreerd te blijven en brengt ’s 
avonds de geest tot rust.

 ✔ met slaapmutsje om een goede nachtrust te bevorderen

 ✔ Knoflook: is al eeuwen vermaard voor het bevorderen van de circulatie; draagt ook bij tot het behoud van normale cholesterol- en drukwaarden
 ✔ Maretak (mistel): vermindert de spanning op de vaatwanden en ondersteunt de gezondheid van de bloedvaten
 ✔ Meidoorn: vermindert gevoelens van spanning en ondersteunt het ouderdomshart
 ✔ Vitamine E: celbeschermend antioxidans, beschermt ook de vaatwand

Vlotte circulatie, verantwoorde drukwaarden dankzij 
Knoflook + Maretak + Meidoorn

We kennen de regels voor een goede doorstroming en gezonde drukwaarden: gezond eten met veel verse 
groenten en fruit, zuinig zijn met zout en suiker, op tijd bewegen en voldoende rusten…Maar soms is een 
extra ruggensteun welkom: Knoflook + Maretak + Meidoorn + vit E van BIONAL is hiervoor een effectieve 
combinatie, met:

UNIEKE 
SYNERGIE

Knoflook-Maretak-Meidoorn 
+ vit E 2 x 200 caps
Ideale plantentrio voor het behoud van een normale bloed-
druk, draagt ook bij tot een vlotte circulatie.

Duopack:  2e aan -50%
-€9,34

voor €28,04

van €37,38

VALERIAAN

+ SLAAPMUTSJE

NU: IN 
DUOPACK

Overdag ontspannen, ’s avonds inslapen, dankzij NERVOVIT Plus

Knoflook + Maretak + Meidoorn
+ Vit E: als de druk te hoog oploopt

voor €19,98

Nervovit Plus
3 x 40 caps
Valeriaan, natuurlijke rustgever bij stress en 
spanning, helpt door slaapmutsje ook in te slapen 
na een drukke dag en bij overwerkte geest.

Triopack  2 + 1 GRATIS
-€9,99

van €29,97



ASTAXANTHINE PLATINUM,
het rode “supercaroteen”

voor de huid
Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat de “koning 
van de carotenen” (vitamine A-familie) wordt genoemd 
en dus voor een gezonde en gave huid wordt ingezet. 
ASTAXANTHINE PLATINUM van Mannavital bevat dit 
supercaroteen in de beste kwaliteit, in synergie met het 
antioxidans vitamine E.

Dagelijks horen we dat ons choles-
terolpeil best niet te hoog oploopt. 
Naast een gezonde, vezelrijke 
voeding en meer bewegen, kan 
gefermenteerde rode rijst ons 
daarbij helpen. Zoals RED YEAST 
RICE PLATINUM + CO-ENZYM 
Q10 van Mannavital, een natuur-
lijk en vooral veilig middel voor het 
behoud van een normaal choles-
terolgehalte, dankzij de werkstof 
monacoline K.

Natuurlijk en vooral veilig
cholesterol beheersen dankzij
RED YEAST RICE PLATINUM

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

Rode topalg
Astaxanthine is de stof 
waardoor de rode zalm 
honderden kilometers 
stroomopwaarts kan 
zwemmen in turbulente 
wateren. De rijkste bron 
ervan is Haematococcus 
pluvialis (bloedregenalg). 
Een wetenschappelijk 
onderzocht  extract van 
deze alg (ASTAREAL®), zit in 
ASTAXANTHINE PLATINUM.

EFSA: veilig
Het zeer kritische Europese 
Voedselagentschap EFSA 
heeft het traditioneel 
Aziatisch voedingsmiddel 
gefermenteerde rode 
rijst grondig gescreend 
en kwam tot het besluit: 
dit voedingssupplement 
is veilig én het helpt 
je cholesterolgehalte 
beheersen.

Optimale 
celbescherming
ASTAXANTHINE 
PLATINUM draagt 
door vitamine E bij 
tot een optimale 
celbescherming tegen 
vrije radicalen, en daar 
kunnen we vooral 
gebruik van maken in 
de zomer en om de 
huid fris en jeugdig te 
houden.

Geniet veilig van de zon en hou je huid
jeugdig met ASTAXANTHINE PLATINUM

Waarom je kiest voor RED YEAST RICE PLATINUM Mannavital:
✔¨ bevat✔biologische✔gefermenteerde✔rode✔rijst

✔¨ werd✔verkregen✔door✔traditionele✔fermentatie;✔is✔geen✔extract!

✔¨ voert✔per✔dagdosis✔10✔mg✔aan✔van✔de✔werkstof✔monacoline✔K

✔¨ bevat✔eveneens✔het✔natuurlijke✔fermentatieproduct✔Co-enzym✔Q10

✔¨ is✔totaal✔veilig✔qua✔citrinine✔en✔aflatoxine

voor €28,13

Astaxanthine Platinum
2 x 60 caps
De sterkste carotenoïde voor maximale zomerse 
bescherming met ook vitamine E voor  optimale 
huid- en celbescherming.

Duopack:  2e aan -50% -€9,37
Red Yeast Rice Platinum
2 x 60 caps
Natuurlijk én veilig cholesterol beheersen met 
de synergie BIO-gefermenteerde rode rijst + 
Co-enzym Q10.

van €37,50

Duopack:  2e aan -50% -€9,97

voor €29,93

van €39,90

MET EXTRA CO-ENZYM Q10



ESSENTIEEL BIND-
WEEFSELMINERAALVermoeide benen, ontsierende aderen?

BEEN-BALSEM verkwikt en verfraait

Mooie, lichte benen en fitte voeten dankzij GEHWOL verzorging

Je haren kleuren is één zaak, ze daarbij gezond, glanzend en vitaal 
houden is een andere zaak! Dat kan met NATURTINT: niet agres-
sieve haardekking met een volle, langdurig blijvende kleur.

NATURTINT is dermatologisch gecontroleerd en dierproefvrij.

Heb je vaak last van zware, lome 
benen? Of beginnen ontsierende 
aderen zich af te tekenen? Dan 
is GEHWOL BEEN-BALSEM de 
natuurlijke oplossing: ideaal voor 
de esthetische verzorging van spat-
aderen en een gave benenhuid:

Kleur je haar veilig én intens met NATURTINT, 
de meest natuurlijke haarverven 

✔✔ met✔Toverhazelaar✔en✔
Paardenkastanje:✔voor✔een✔
betere✔doorstroming✔

✔✔ met✔Bisabolol✔uit✔kamille✔en✔
met✔Panthenol✔(Vit✔B5)✔voor✔
een✔gave✔en✔gezonde✔huid

Branderige, oververhitte voeten?
VOETFRIS-BALSEM verkoelt en ontgeurt
Zomerse warmte, afgesloten schoenen, 
langdurig sporten, lopen of stappen…. 
soms raken onze voeten oververhit 
met een onaangenaam branderig 
gevoel of onfrisse geurtjes. GEHWOL 
VOETFRIS-BALSEM is de oplossing:

✔✔ aangenaam✔
verfrissend✔dankzij✔
menthol

✔✔ verdrijft✔onfrisse✔
geurtjes✔door✔
pepermuntolie

voor €10,49 voor €7,15 voor €9,99

Gehwol Beenbalsem
125 ml
Houdt je benen licht, energiek en mooi. Ook ideaal voor 
de cosmetische verzorging van spataderen.

Gehwol Voetfrisbalsem
75 ml
Oververhitte voeten, branderige voetzolen? Hou ze 
aangenaam koel en vrij van geurtjes.

Haarverf met plantaar-
dige ingrediënten 32 kleuren!
Kleur je haren op een verstandige en onschadelijke 
manier door haarverf met pure, natuurlijke & biologische 
ingrediënten

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€1,50 -€1,00 -€2,00

van €11,99 van €8,15 van €11,99

Veilig en niet agressief

Veel✔haarverven✔maken✔na✔een✔tijd✔de✔haren✔dof✔
en✔levenloos✔door✔hun✔agressieve✔componenten.✔
NATURTINT✔daarentegen✔zorgt✔voor✔een✔permanente✔
kleuring✔zonder✔ammoniak,✔resorcinol,✔parabenen✔of✔
siliconen!

Volledig dekking, ruime keuze

Door✔actieve✔plantaardige✔extracten✔en✔een✔veilige✔
dosis✔waterstofperoxide✔op✔gelbasis✔(veel✔milder✔dan✔
de✔vloeibare✔vorm),✔bereikt✔NATURTINT✔een✔volledige,✔
permanente✔dekking,✔ook✔bij✔grijze✔haren.✔Bovendien✔is✔
er✔keuze✔uit✔32✔kleurnuances!



MSM PLATINUM, natuurlijke zwavel 
met brede inzetbaarheid

Minder moe, betere celbescherming dankzij 
UBIQUINOL PLATINUM

Jarenlang werd zwavel over het hoofd gezien, terwijl mineralen die 
minder voorkomen in het lichaam wel ingezet werden, zoals zink, 
magnesium en selenium. Met MSM PLATINUM van Mannavital bestaat 
gelukkig een organische en breed toepasbare zwavelbron.

Duizenden mensen weten wat co-enzym Q10 voor hen kan doen. UBIQUINOL PLATINUM van 
Mannavital is hierbij dé aanrader: liefst 100 mg van de direct actieve vorm van co-enzym Q10, in combi-
natie met selenium en vitamine C voor meer energie en een optimale celbescherming.

100 MG CO-ENZYM 
Q10 PER CAPSULE

ESSENTIEEL BIND-
WEEFSELMINERAAL

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

voor €16,25

MSM Platinum
180 V-tabl
Natuurlijk, veelzijdig zwavelsupplement; draagt 
bij tot vlot bewegen, gezond kraakbeen, sterke 
haren & nagels.

Speciale korting -€3,00
Ubiquinol Platinum
60 caps
Bescherm je cellen en verhoog je energiepeil met 
direct actieve co-enzym Q10 + selenium + vit C.

van €19,25

Speciale korting -€4,00

voor €30,95

van €34,95

UBIQUINOL PLATINUM koppelt het potentieel van actief
co-enzym Q10 aan de antioxidanten selenium en vitamine C

Voor gewricht, huid, haar, nagel, bot
Zwavel is een essentieel, onmisbaar 
onderdeel van al onze bindweefsels: 
gewrichten, ligamenten, huid, haren, 
nagels en botten. Daarom moeten 
we voldoende zwavel opnemen via 
de voeding. Helaas: verhitten en 
langdurig koel opslaan verminderen 
het gehalte aan actieve zwavel.

Ubiquinol versus ubiquinone
Ubiquinol is direct werkzame co-enzym Q10. 
Niet alleen is ubiquinol beter opneembaar dan 
ubiquinone of gewone co-enzym Q10, ze moet niet 
meer omgezet worden in het lichaam om actief te 
zijn. Bovendien wordt ubiquinol verkregen door 
een natuurlijk fermentatieproces.

Veilig en wetenschappelijk onderzocht
Gelukkig kan zwavel als een natuurlijk voedingssupplement ingezet worden: 
MSM PLATINUM is methylsulfonylmethaan of organische zwavel van een 
uitzonderlijke, wetenschappelijk onderzochte kwaliteit: OptiMSM®.

Mede dankzij een goed opneembare vorm van 
selenium (seleniumgist) en dankzij vitamine C (ascor-
bylpalmitaat) draagt UBIQUINOL PLATINUM bij tot:

 ✔ de bescherming van de cellen tegen vrije 
radicalen

 ✔ meer energie en de afname van vermoeidheid 
 ✔ een normale werking van het immuunsysteem



Haal het beste uit groene thee
met GREEN TEA PLATINUM

3 of meer koppen groene thee per dag bevorderen breed de gezondheid, dat is aangetoond. Wie groene thee niet 
lust of er intensief gebruik van wil maken, heeft aan GREEN TEA PLATINUM van Mannavital een topsupplement.

Terecht worden de vitaminen A, C en E en de mineralen zink en selenium de “basisantioxidanten” 
genoemd. Helaas worden ze bijna steeds aangeboden onder synthetische en/of slecht werk-
zame vormen. Met SELENIUM + All Natural Antioxidant Complex van Mannavital bestaat er 
een complex voor een optimale celbescherming met totaal natuurlijke en tevens best werkzame 
ingrediënten:

✔✔ Vitamine✔C✔onder✔de✔vorm✔van✔een✔“whole✔food”✔
acerolakersconcentraat

✔✔ Vitamine✔E✔als✔natuurlijke✔mix✔van✔tocoferolen✔en✔
tocotriënolen✔uit✔zonnebloemolie✔en✔rode✔palmolie

✔✔ Vitamine✔A✔als✔natuurlijke✔gemengde✔carotenen✔uit✔
ongeraffineerde,✔rode✔palmolie

✔✔ Seleniumgist✔met✔organische,✔goed✔opneembare✔
selenomethionine

✔✔ Zink✔onder✔de✔vorm✔van✔organische,✔gecheleerde✔
zinkbisglycinaat

1 CAPSULE =
3 à 5 KOPPEN

 ✔ om de afslanking te bevorderen
 ✔ voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
 ✔ om helder en scherp van geest te blijven
 ✔ voor het behoud van een gezonde circulatie
 ✔ voor meer geestelijke en fysieke energie

GREEN TEA PLATINUM bevat BIO groene thee, is 
verkregen door waterige extractie (geen alcohol of 
ethylacetaat) en bevat 60 % EGCG, waardoor 1 capsule 
overkomt met liefst 3 tot 5 koppen groene thee!

NU MET GRATIS 
AFSLANKINGSTHEE VAN LADRÔME

+ CO-ENZYM  Q10

Slank, mooi en vitaal 
Groene thee bevat het sterk celbeschermend antioxidans epigallocatechine-
gallaat (EGCG) én bevordert ook de vetverbranding. Daarom kan je GREEN TEA 
PLATINUM breed inzetten:

SELENIUM All Natural Antioxidant Complex
bevat voor een optimaal effect tevens co-enzym Q10

SELENIUM All Natural Antioxidant complex
het echt natuurlijk antioxidantencomplex

voor €17,95

Green tea Platinum
60 V-caps
Bevordert de vetverbranding en helpt afslanken. 
Topper aan antioxidanten om jeugdig, helder en 
alert te blijven.

+ GRATIS THEE t.w.v. 
-€3,29

voor €16,95

Selenium All Natural Anti-
oxidantencomplex 60 V-caps
Combinatie van de belangrijkste celbeschermende 
antioxidanten in hun organische, niet synthetische
en meest werkzame vormen.

van €19,95van €21,24

Speciale korting
-€3,00



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

 ✔ verzacht de rode, geprikkelde 
huid en bevordert het herstel 
ervan: bv✔lokale✔toepassing✔van✔
5✔à✔15✔dr.✔verdund✔in✔neutrale✔olie✔
bij✔o.a.✔insectenbeten,✔jeuk,✔kleine✔
brandwonden,✔zonnebrand

 ✔ ontspant en verlicht gespannen 
en gevoelige spieren: in✔
massagemengsels;✔10✔à✔15✔druppels✔
op✔een✔emulgator✔in✔badwater✔doen

 ✔ rustgevend, ontspannend en 
bevordert een gezonde slaap: 
gedurende✔een✔kwartier✔tot✔een✔
half✔uur✔verstuiven;✔in✔bad;✔in✔
ontspannende✔massages

 ✔ bevordert en ontkrampt de 
spijsvertering: 1✔druppel✔op✔een✔
koffielepel✔honing,✔na✔de✔maaltijd;✔
lokale✔massage

 ✔ verlicht, verzacht en verkoelt 
gevoelige plaatsen: 1✔à✔5✔druppels✔
verdunnen✔in✔neutrale✔olie✔en✔lokaal✔
toepassen

 ✔ stimuleert, sterkt aan bij moeheid, 
harmoniseert en positiveert: 
verstuiven✔van✔mengsel✔van✔20✔%✔
pepermunt-✔en✔80✔%✔citroenolie

 ✔ ontgeurt bij kwalijke reukjes, 
ontsmet de omgevingslucht: 
gedurende✔een✔kwartier✔tot✔een✔half✔
uur✔verstuiven

 ✔ helpt muggen af te weren: 
verstuiven;✔lokale✔toepassing✔van✔
enkele✔druppels✔in✔jojoba-olie

 ✔ verzacht gevoelige spieren 
en gewrichten, puistjes  en 
insectenbeten: lokale✔toepassing✔
van✔3✔à✔5✔druppels✔in✔een✔neutrale✔
olie

voor €3,64 voor €6,25 voor €5,69

Bio Essentiële olie
Citronella van Java
10 ml
Helpt muggen afweren; Ontsmet en ongeurt de 
omgevingslucht. Via massages ook lokaal verzachtend op 
spieren en gewrichten.

Bio Essentiële olie
Lavendel
10 ml
Dé essentiële olie voor ontspannen, lekker slapen en 
positief gemoed. Via verstuiven, baden of in rustgeven-
de en verzachtende massages

Bio Essentiële olie
Pepermunt
10 ml
Dé essentiële olie die verzacht, ontkrampt, verkoelt en 
stimuleert via verstuiven en in massagemengsels; ook 
oraal voor vlotte vertering.

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€0,75 -€1,00 -€1,00

van €4,39 van €7,25 van €6,69

Verzorg en verwen je lichaam met de BIO essentiële oliën van

100 % PUUR

NATUURLIJK

ONVERSNEDEN

De BIO essentiële oliën 
van ladrôme:

Optimale en natuurlijke 
lichaamsverzorging

Al jaren staan de essentiële oliën van ladrôme garant voor de allerbeste kwaliteit: 
biologisch, onversneden, onverdund en niet bijgekleurd. Ideaal dus om in zetten 

in de natuurlijke lichaamsverzorging. Ditmaal zetten wij 3 toppers in de kijker:

Essentiële✔olie van
ECHTE LAVENDEL:

Essentiële✔olie van
CITRONELLA:

Essentiële✔olie van
PEPERMUNT:



HET ULTIEME

SUPERFOOD

Deze krant wordt u aangeboden door

DEZE KORTINGEN ZIJN GELDIG TOT 3 WEKEN NA VERSPREIDING VAN DEZE KRANT

DEZE KORTINGEN ZIJN GELDIG TOT 3 WEKEN NA VERSPREIDING VAN DEZE KRANT

20e jaargang, juni 2017
oplage 1.600.000
Losse nrs: 0,12

V.U.: K. Verhelst
Groene Dreef 36 - 8510 Rollegem

Prijsstijgingen en zetfouten 
voorbehouden. 
Voor het innen van tax op drukwerk 
zich wenden tot het adres hiernaast 
opgedrukt.

Niet alleen het huis heeft jaarlijks een flinke poetsbeurt nodig, 
ook je lichaam heeft baat bij een grondige zuivering! Door het 
stimuleren van de verschillende eliminatiekanalen, verhoogt niet 
alleen ons energiepeil, ook wordt ons lichaamsgewicht beter 
onder controle gehouden. Speciaal voor dit doel is DRAINA +, de 
BIO-draineur van ladrôme ontwikkeld:

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:

Meer energie, minder kilootjes 
dankzij een grondige eliminatie 
met DRAINA +

voor €9,75

Bio Draina +
250 ml  -  3 weken-formule
Zuiveringsformule voor meer energie en ideaal 
gewicht dankzij een betere drainage via alle 
lichaamskanalen.

Speciale korting
-€2,50

voor €15,59

Marcus Rohrer Spirulina
180 tabl + 60 tabl GRATIS
Rijke & unieke synergie van voedingsstoffen voor  
meer energie, betere eliminatie, sterkere weerstand  
en een stralend uiterlijk.

van €21,68van €12,25

Duopack
-€6,09

Batterijen leeg, weerstand laag?
Neem MARCUS RÖHRER SPIRULINA

 ✔ Groene thee: bevordert✔de✔
vetverbranding,✔verhoogt✔de✔
mentale✔en✔fysieke✔energie

 ✔ Guldenroede, berk, 
paardenbloem en brand-
netel: bevorderen✔de✔
eliminatie✔via✔de✔urine

 ✔ Pruimenconcentraat en 
vuilboom: bevorderen✔de✔
eliminatie✔via✔de✔darm

 ✔ Mariadistel en artisjok: 
ondersteunen✔de✔reinigende✔
werking✔van✔de✔lever

 ✔ Blaaswier: ondersteunt✔
de✔gewichtscontrole✔en✔
verbetert✔het✔energiepeil

Rein, slank en fit dankzij DRAINA +

DRAINA + is een 3 weken-formule die de verschillende 
eliminatiekanalen van ons lichaam open zet en de batterijen 
helpt op te laden Ze bevat hiertoe 12 BIO plantenextracten met:

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


