
NOVEMBER
     PROMOTIES o.a.:

 f Osteoton forte Duopack:  
2de aan -50% = - €8,47

 f Vitamine D3 100 ml Duopack: 
2de aan -50% = - €8,42

 f NATURTINT, natuurlijke haarverven: 
van  €12,49 voor €9,99 = - €2,50

 f BIO-VLIERSIROOP van ladrôme 

2de aan -50% = - €4,22

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

NIEUW:  Ondersteun je lever met HEPARTON

NIEUW: Minder stress en meer energie
dankzij het totaalpreparaat RELAXOTON

GULA JAVA CACAO van Amanprana:
Lekkere antioxidanten en onmiddellijk

langdurige energie 

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

Het BIO-PROPOLIS gamma van ladrôme 
loodst je veilig door de herfst en winter 

november 2018 

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!

Meer weerstand, 
energie en jeugd dankzij 

MARCUS RÖHRER 
SPIRULINA

  

SPECIALE KORTING

540 tabl.
-€8,00



op volle kracht door 
herfst en winter

voor €17,65

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

Speciale korting -€4,00

van €21,65voor €20,95

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

Speciale korting -€4,00

van €24,95voor €27,75

Spirulina
540 tabl
Rijke & unieke synergie van voedingsstoffen voor meer energie, 
sterkere weerstand, betere eliminatie en een stralend uiterlijk.

Speciale korting -€8,00

van €35,75

Topkwaliteit omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
Honderden studies bewijzen dat de visolievetzuren EPA en DHA een belangrijke gezondheidsbij-
drage 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” CO

2
-extractie. 

MARCUS RÖHRER SPIRULINA: 
IEDEREEN HEEFT ER BAAT BIJ!

Barstensvol goed opneembare vitaminen en mineralen, bron van compleet eiwit, 
rijk aan celbeschermende antioxidanten en het ontgiftende chlorofyl, drager van 
een massa zonne-energie… het blauwgroene algje spirulina wordt terecht “groene 
supervoeding” genoemd en kan zowel jong als oud, student, sporter of werkmier een 
welgekomen steun bieden. MARCUS RÖHRER SPIRULINA is de allerbeste kwaliteit 
spirulina en een volgehouden inname ervan vertaalt zich in:

 ✔ minder vermoeidheid en futloosheid
 ✔ meer energie in werk, sport en studie
 ✔ een sterke weerstand van het organisme
 ✔ het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
 ✔ een betere controle over de suikerspiegel
 ✔ het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

Marcus Röhrer Spirulina is afkomstig van het zonovergoten en onvervuilde Hawaï-
eiland Kona, werd gekweekt in het zuiverste water en is de enige spirulina die voor 
een maximaal behoud van zonne-energie verpakt zit in de speciale violet Viosol®-
verpakking.

MarinEPA GOLD + Vit D met  
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 en dragen 
bij tot het behoud van normale 
hersenfuncties

 ✔ softgels met een aardbeienaroma



NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

Voor de beenderopbouw zijn twee vitaminen, K2 en D3, en een complex van mine-
ralen, voorop calcium en magnesium, essentieel. Een natuurlijke totaalformule met 
al deze voedingsstoffen in een goed opneembare vorm én vooral in een werkzame 
doses, is OSTEOTON FORTE van Mannavital:

 ✔ Vitamine D3: is essentieel voor de opname van calcium in de darmen en draagt 
zo bij tot normale beenderen. Aan de werkzame dosis van 
2000 IU/dag

 ✔ Vitamine K2: deze vitamine mag absoluut niet aan een botformule ontbreken: 
ze helpt calcium neerzetten en draagt zo bij tot het behoud van sterke botten. 
Aan de werkzame dosis van 180 mcg/dag en afkomstig uit natto

 ✔ Lithothamnium calcareum (Aquamin®): dit zee-algje is een unieke bron van 
uitstekend opneembare mineralen, voorop calcium, magnesium en zink en de 
werking ervan is aangetoond in wetenschappelijke studies. Met de werkzame 
dosis van 500 mg calcium

 ✔ Boor: het “vergeten” mineraal, dat vitamine D3 activeert

Tijdens de donkere maanden vertonen ongeveer 77 % van de Belgische vrouwen 
en liefst 95 % van de Belgische mannen een gebrek aan vitamine D, zo toonde een 
Belgische studie uit 2014 aan. Extra inname van de “zonnevitamine” kan met VITAMINE 
D3 PLATINUM van Mannavital, die bijdraagt tot:

 ✔ een normale functie van het afweersysteem 
 ✔ het behoud van normale botten en tanden en van een normale spierwerking

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

voor €25,43

Osteoton Forte
2 x 60 V-tabl
Natuurlijke totaalformule voor behoud van sterke botten
Effectieve doses van vit D3 en vit K2 + goed opneembare 
calcium en magnesium.

Duopack: 2e aan -50% -€8,47

van €33,90 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

van €33,70 voor €13,88

Vitamine D3 PLATINUM
2 x 90 pearls
Voor winterse weerstand, sterke botten en ontspannen spieren
In kleine en zeer gemakkelijk slikbare “pearls” met 1000 IU 

Duopack: 2e aan -50% -€4,62

van €18,50

OSTEOTON FORTE     
de compleetste én correct 
gedoseerde botformule     

VITAMINE D3 PLATINUM    
extra zonnevitamine voor meer winterse weerstand    

Aquamin®

+ Vit D3

+ Vit K2

BESCHERM JE BOTKAPITAAL MET OSTEOTON FORTE!

2            -50%!
 €33,90 - €25,43

de
ième aan

à

2           
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 €33,90 - €
25,43

de
ièmeaan

à

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

2            -50%!
 €18,50 - €13,88

de
ième aan

à

2           
 -50%!

 €18,50 - €
13,88

de
ièmeaan

à

VITAMINE D3 PLATINUM in druppels 
van Mannavital:

 ¨ handige druppelvorm voor je 
optimale individuele dosis (250 IU/
druppel)

 ¨ met medium chain triglyceriden 
voor een optimale opname

 ¨ met vitamine E om de activiteit van 
vitamine D te beschermen

VITAMINE D3 PLATINUM in “pearls” 
van Mannavital:

 ¨ zeer kleine en gemakkelijk slikbare 
capsules met 1000 IU vit D

 ¨ in ongeraffineerde olijfolie als 
“drager” voor vit D

VERNIEUWD



Bescherm je cellen optimaal met VITAMINE E PLATINUM  
Door het gebruik van geraffineerde oliën, van 
witmeelproducten zonder de kiem van de granen 
en door te weinig consumeren van noten en 
zaden, hebben minstens 70 % van de wester-
lingen een gebrek aan vitamine E. Vitamine E is 
het antioxidans dat de vethoudende structuren in 
het lichaam beschermt. VITAMINE E PLATINUM 
van Mannavital bevat de sterkste vitamine 
E-familie: de tocotriënolen.

De belangrijkste beschermer van de miljoenen 
vethoudende structuren in ons lichaam is 
vitamine E, een complex van twee groepen anti-
oxidanten: tocoferolen en tocotriënolen. De 
meest werkzame en de best onderzochte compo-
nenten daarvan zijn de tocotriënolen, die worden 
aangevoerd door VITAMINE E PLATINUM. Zij 
helpen helder van geest blijven, ondersteunen de 
circulatie en houden de huid jong en gezond.

TOCOTRIËNOLEN

“SUPER” VITAMINE E

Waarom je kiest voor VITAMINE E PLATINUM 
van 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 €16,95

Red Yeast Rice PLATINUM
60 V-caps
Natuurlijke én veilig cholesterol beheersen met de synergie 
BIO-gefermenteerde rode rijst + Co-enzym Q10

van €19,95

Speciale korting 
-€3,00

voor €19,75

Vitamine E PLATINUM
60 caps 
Tocotriënolen, de “super” vitamine E uit fair trade rode palmolie
voor optimale celbescherming,  vlotte circulatie en 
een gave huid

van €23,75

Speciale korting 
-€4,00

Waarom kiezen voor RED YEAST RICE PLATINUM + Co-enzym Q10 van 
Mannavital?

 ¨ bevat biologische gefermenteerde rode rijst
 ¨ verkregen door traditionele fermentatie
 ¨ bevat per dagdosis 10 mg van de werkstof monacoline K
 ¨ bevat Co-enzym Q10 voor een totaal veilige toepassing
 ¨ is compleet veilig qua citrinine en aflatoxine.

Cholesterol natuurlijk én veilig onder controle 
dankzij RED YEAST RICE PLATINUM 

Voor een gezond hart –en bloedvaten, zijn gezond eten, voldoende bewegen 
en het beheersen van cholesterol van belang. Voor dit laatste kan RED YEAST 
RICE PLATINUM + CO-ENZYME Q10 van Mannavital ingezet worden. 

Gefermenteerde rode rijst
In Azië gebruikt men al eeuwen gefermenteerde rode rijst als traditioneel middel voor 
een optimale circulatie. Toen men cholesterol begon te meten, merkte men ook een 
positief effect ervan op de cholesterolspiegel.

Natuurlijk én veilig
Het strenge Europese Voedselagentschap EFSA heeft na grondige evaluatie dit 
voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische literatuurstudie kwam tot 
dezelfde conclusie.



Suiker, alcohol, industriële vetten…   
Ondersteun je lever 
met HEPARTON

Weer fris van de lever dankzij HEPARTON Weer ontspannen en goed presteren  dankzij 
RELAXOTON

Het westerse dieet met geraffineerde suiker, -vetten en - 
granen, met verwerkte vleeswaren en alcohol … bezorgt 
onze lever heel wat overwerk. Wie toch gezond eet, moet 
nog afrekenen met de talrijke gifstoffen uit het milieu 
en de werkomgeving. Geen wonder dat we ons vaak suf 
en futloos voelen en de eetlust te wensen overlaat. Met 
HEPARTON van Mannavital bestaat nu een natuurlijk 
totaalpreparaat om de leverfunctie te ondersteunen:

 ✔ met een fytosoom van mariadistel (SILYPHOS®) dat 
door een jasje van fosfatidylcholine uit lecithine zeer goed 
wordt opgenomen: draagt bij tot de bescherming van het 
leverweefsel en tot een optimale ontgiftingsfunctie van de 
lever

 ✔ met een fytosoom van kurkuma (MERIVA®) dat door een 
jasje van fosfatidylcholine uit lecithine zeer goed wordt 
opgenomen: draagt bij tot een normale leverfunctie en tot 
een normaal vetgehalte in de lever

 ✔ met een wetenschappelijk onderzocht extract van wilde 
artisjok of kardoen (PYCRINIL®): draagt bij tot een 
normale aanmaak van gal en daardoor tot een goede 
vertering van vetten

 ✔ met choline en fosfatidylcholine die bijdragen tot het 
behoud van een normale leverfunctie en tot een normale 
stofwisseling van vetten

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

MAGNESIUM

+ ASHWAGANDHA

+ VIT B-COMPLEX

MARIADISTEL

+ KURKUMA

+ARTISJOK

 ✔ met “liposomale” magnesium (UltraMag®) die 
door een jasje van fosfatidylcholine uit lecithine zeer 
goed wordt opgenomen: draagt bij tot een normale 
geestelijke functie (waaronder de stressbestendigheid) 
en de afname van vermoeidheid

 ✔ met het adaptogene kruid Ashwagandha of Indiase 
ginseng (KSM66®): voor een rustig en ontspannen 
gevoel, voor meer energie en zowel betere geestelijke 
als lichamelijke prestaties

 ✔ met het complete Vitamine B-complex in direct 
werkzame en goede opneembare vormen: draagt 
bij tot een normale geestelijke functie en tot het 
energieleverend metabolisme

 ✔ met het antioxidans Superoxidedismutase 
(Extramel®), de vitaminen C en D

voor €10,95

RelaxoTon
60 tabl
Natuurlijke totaalformule voor minder stress en meer energie
Liposomale magnesium + Ashwagandha + 
Vitamines B + SOD

van €12,95

Speciale korting 
-€2,00

voor €19,25

Heparton
60 caps 
Natuurlijke totaalformule ter ondersteuning van de leverfunctie
Met werkzame, goed opneembare mariadistel + 
artisjok + kurkuma

van €22,75

Speciale korting 
-€3,50

Cholesterol natuurlijk én veilig onder controle 
dankzij RED YEAST RICE PLATINUM 

Een veeleisende job, een druk gezin, files, tegenslagen, 
examens… door alledaagse stress zijn we vaak gespannen 
overdag en vatten we ’s avonds moeilijk de slaap. 
Bovendien zorgen die rusteloosheid en de hoge eisen 
ook sneller voor vermoeidheid en mindere prestaties. 
Een compleet supplement dat op beide vlakken helpt, is 
RELAXOTON van Mannavital.

Minder stress en meer energie 
dankzij het totaalpreparaat 
RELAXOTON   NIEUW
NIEUW



KNOFLOOK-MARETAK-MEIDOORN is een unieke synergie
 ✔ Knoflook draagt door zijn bijzondere zwavelstoffen bij tot het behoud van 

een gezond hart en tot een vlotte circulatie
 ✔ Mistel of maretak: helpt dankzij zijn alkaloïden de vaten ontspannen en 

bevordert de doorstroming erin
 ✔ Meidoorn bevordert met zijn bijzondere flavonoïden de circulatie en draagt 

bij tot het behoud van gezonde drukwaarden.

Een vlotte circulatie en normale drukwaarden 
dankzij het toptrio KNOFLOOK-MARETAK-MEIDOORN
Een westerse levenswijze met teveel stress, de snelle hap en te weinig groenten en fruit 
kan onze circulatie belemmeren en onze drukwaarden verhogen. Naast een gezonde 
levenswijze is het natuurlijk middel Knoflook, Maretak en Meidoorn + Vit E van BIONAL 
hiervoor een ideale maatregel.

NU: IN DUOPACK met 2e aan de halve prijs

GULA JAVA CACAO 
van Amanprana: Lekkere 
antioxidanten en onmiddellijk 
langdurige energie

Kleur je haar intens én veilig
met NATURTINT, natuurlijke 
haarverven

De lekkerste chocoladedrank is nu ook de gezondste. De 
meervoudige olympische kampioen zwemmen, Michel Phelps 
dronk chocolademelk. Het is de nieuwe generatie sportdrank. 

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

Veilig en niet agressief
Veel haarverven maken de 
haren dof en levenloos, omdat 
er agressieve stoffen in zitten. 
NATURTINT niet: die zorgt 
voor een permanente kleuring 
zonder ammoniak, resorcinol, 
parabenen of siliconen!

Volledig dekkend, 
uitgebreide keuze
Dankzij 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. En er is 
keuze uit liefst 32 kleurnuances!

NATURTINT is dermatologisch gecontroleerd en dierproefvrij.

Een Fair trade + 
fair world product 
van Amanprana. 
www.amanprana.eu

 ✔ GULA JAVA CACAO van Amanprana bevat veel 
antioxidanten. 

 ✔ Met een lage glycemische index (GI 35) voor langdurige 
energie. 

 ✔ Zonder geraffineerde suikers maar met de gezonde 
kokosbloesemsuiker. 

 ✔ Van nature bevat Gula Java 
Cacao een beetje eiwitten en 
voldoende mineralen. 

 ✔ Ideaal voor uithouding en 
recuperatie. Voor sporters en 
kids. 

voor €29,63

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% -€9,87

van €39,50 voor €14,10

Gula Java Cacao
390 gr 
Kokosbloesemsuiker én antioxidantenrijke cacao, perfecte 
combinatie voor energie, betere prestaties en recuperatie.

Speciale korting -€2,40

van €16,50 voor €9,99

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

Speciale korting -€2,50

van €12,49



Waarom je kiest voor CURCUMA PLATINUM van Mannavital:
 ¨ voor een optimale opname en werkzaamheid is curcumine volgens het principe 

van “fytosomen” op een totaal natuurlijke manier gebonden aan fosfatidylcholine 
uit zonnebloemlecithine, zoals inde Ayurveda al duizenden jaren gebeurt.

 ¨ is vrij van zwarte peper, dat mogelijk interacties geeft
 ¨ is vrij van de synthetische emulgator polysorbaat 80 en vrij van “nanopartikels”
 ¨ is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende studies (Meriva®)

CURCUMA PLATINUM,
de beste keuze uit het kluwen
van kurkumapreparaten 
De 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 en dit op een veilige, niet geforceerde manier. CURCUMA 
PLATINUM van Mannavital voldoet hieraan, waardoor het:

 ✔ gevoelige spieren en gewrichten verlicht

 ✔ de werking van lever en galwegen ondersteunt

 ✔ bijdraagt tot de vertering van vetten

 ✔ de huid helpt beschermen tegen vrije radicalen

 ✔ de circulatie ondersteunt

NATUURLIJKE

OPNAME VAN

VAN CURCUMINE

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

voor €22,95

Curcuma PLATINUM
60 V-caps
Best opneembare kurkuma: verzacht spieren en gewrichten,
ondersteunt lever en vetvertering; zonder piperine 
of nanopartikels  

Speciale korting
-€4,00

van €26,95

voor €16,85voor €16,95

Kyolic Platinum
60 V-tabl
Gefermenteerde, geurloze knoflook voor een gezonde circulatie,
een sterke weerstand en ter ondersteuning van de lever

van €19,95

Speciale korting
-€3,00

NATURTINT is dermatologisch gecontroleerd en dierproefvrij.

KYOLIC PLATINUM ondersteunt hart, 
lever en immuunsysteem   

 ✔ het behoud van een gezond hart en bloedvaten

 ✔ het behoud van een normaal cholesterolgehalte

 ✔ het behoud van een normale leverfunctie

 ✔ de normale werking van het immuunsysteem

Knoflook is door de eeuwen heen de door de mens meest ingezette 
plant. Maar als BIO-knoflook daarbij nog een 20 maand durend fermen-
tatieproces ondergaat, dan ontstaan bijzondere zwavelstoffen die nog 
veel dieper inwerken. KYOLIC PLATINUM van Mannavital bevat deze 
gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®), die bijdraagt tot

Waarom kiezen voor KYOLIC PLATINUM van Mannavital:
 ¨ de werking is bewezen door meer dan 750 klinische studies 
 ¨ is door de fermentatie niet alleen actiever, maar ook volkomen 

geurloos 
 ¨ bevat 1 gram per vegetarische tablet

REUKLOOS +

EXTRA ACTIEF



voor €13,95

Prossaton
60 V-caps
Wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract in combinatie 
met lijnzaadlignanen en zink voor beter 
plascomfort van de rijpere man

van €16,95

Speciale korting 
-€3,00

voor €13,95

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

van €16,95

Speciale korting 
-€3,00

Waarom je kiest voor MENOTON van Mannavital:
 ¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht 

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

 ¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht 
zeedenschorsextract (OLIGOPIN®), topbron van 
“oligomere procyaniden” voor het behoud van een 
vlotte circulatie en een optimale celbescherming

 ¨ bevat met pyridoxal-5-fosfaat actieve vitamine B6 
dat bijdraagt tot het hormonaal evenwicht

De overgang is voor veel vrouwen een mindere periode. Het lichaam zoekt een nieuw 
evenwicht, waarbij vervelende overgangsklachten kunnen optreden. Met MENOTON van 
Mannavital bestaat een unieke synergie voor meer menopauzaal comfort op zowel lichamelijk 
als geestelijk vlak, waardoor de rijpere vrouw kan blijven genieten van het leven.

HOP

+ OPC

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

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

Hij praat er niet graag over, maar de rijpere man ervaart soms vervelende klachten: steeds 
aandrang voelen (vaak ’s nachts), “stotterend” plassen, te lang nadruppelen en een onvoldaan 
gevoel achteraf. Met PROSSATON van MANNAVITAL bestaat nu  een unieke totaalformule voor 
de mannelijke 50-plusser, op basis van een wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract. 

Waarom je kiest voor PROSSATON van Mannavital:

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

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

 ¨ bevat zink en selenium in hun organische en werkzame 
vorm 

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

 ¨ bevat een kwaliteitsextract van lycopeen (LYCOBEADS®)

FORMULE

MAN 50-PLUS



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:

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

Opbeurende topcombinatie
D-PRITON is de combinatie van saffraan, voor een 
positief gemoed en meer emotionele balans, met 
Rhodiola rosea tegen lusteloosheid en moeheid. Met 
ook de passende voedingsstoffen 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. 

Waarom je kiest voor D-PRITON van Mannavital:

 ¨ met  saffraan in de correcte kwaliteit en dosis voor een positieve instelling 
(SAFR’INSIDE®)

 ¨ 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

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 darmflorapreparaat 
waarop U kan vertrouwen:

KYO-DOPHILUS ONE PER DAY: 
Optimale synergie van “goede darmbacteriën”       
 

 ✔ 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

LEVENSVATBARE

KIEMEN

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

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

voor €12,79

Kyo Dophilus One per day
60 caps
Wetenschappelijke combinatie van Lactobacillen en 
Bifidobacteriën, minimum 3 miljard effectief 
leefbare darmbacteriën 

van €15,29

Speciale korting 
-€2,50

voor €16,85

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

van €19,85

Speciale korting 
-€3,00



Geïrriteerde keel of - mondslijmvliezen?
De BIO-PROPOLIS VERZACHTENDE ZUIGTABLETTEN helpen snel de 
prikkel in de keel en een geïrriteerde mond verzachten 

 ✔ met heemst dat verzachtende slijmstoffen aanlevert
 ✔ met propolis, acerola en hibiscus voor een betere afweer van de 
slijmvliezen

Proesten en kuchen, moeilijk ademen?
De BIO-PROPOLIS + SIROOP is de ideale kruidenborstsiroop voor het ganse gezin: 
zonder suiker, met echte honing en glutenvrije tarwesiroop.

 ✔  met propolis, echinacea en vlier voor meer weerstand van de luchtwegen
 ✔ met heemst en smalle weegbree om irritaties te verzachten 
 ✔ met tijm voor vrijer ademen en minder slijmen
 ✔ met sleutelbloem om slijmen op te lossen.

Prikkel in de keel? Schor? Kortdurende heesheid?
De BIO-PROPOLIS MOND- EN KEELSPRAY is een handige spray die de slijmvliezen van 
keel en mond verzacht, de keel tot rust brengt en zorgt voor een goede mondhygiëne.

 ✔ met heemst en calendula die de slijmvliezen verzachten
 ✔ met propolis, salie, tijm en echinacea om winterse 
kiemen af te weren

Moeilijk ademen door de neus?
De BIO-PROPOLIS NEUSSPRAY is een handige verstuiver om weer opgelucht te 
ademen door de neus, zonder vervelend droog gevoel.

 ✔ met een biologisch zeezout-oplossing voor een optimale neushygiëne
 ✔ met propolis en tijmhydrolaat die vreemde indringers op afstand houden.

De PROPOLIS-producten van Ladrôme genieten al jaren een ijzersterke 
reputatie: de optimale  combinatie van het krachtige bijenafweerproduct 
propolis met de geschikte kruiden versterkt niet alleen de weerstand, ze 
helpt ook vrijer te ademen en verzacht de slijmvliezen van mond- en keel. 

Het BIO-PROPOLIS gamma van ladrôme
loodst je veilig door de herfst en winter

voor €6,69

Bio Propolis siroop 
suikervrij 150 ml
 Complete kruidencombinatie voor vrijer ademen en opgeluchte 
keel. De kruidenborstsiroop voor het hele gezin, gezoet met 
echte honing en Bio tarwestroop. 

Speciale korting -€1,20

van €7,89 voor €4,19

Bio Propolis Keel- en 
mondspray 30 ml
Handige spray verzacht irritatie in mond en keel en bedaart de 
prikkel. Propolis, salie, echinacea en tijm voor weerstand van 
de slijmvliezen.

Speciale korting -€1,00

van €5,19 voor €4,89

Bio Propolis 
Zuigtabletten verzachtend 20 tabl
Brengt een geprikkelde keel en geïrriteerde mondslijmvliezen 
tot rust. Verzachtende heemst + Propolis en acerola voor meer 
weerstand.

Speciale korting -€1,00

van €5,89voor €4,89

Bio Propolis neusspray
30 ml
Handige spray voor vrij en opgelucht ademen door de neus.  
Voor meer comfort en neushygiëne, zonder droogtegevoel. 

Speciale korting -€1,00

van €5,89



BIO, ZONDER

GERAFFINEERDE

 SUIKER

Al eeuwen zet men vlierbessen en - bloesems 
in om de weerstand te versterken én de 
luchtwegen te verzachten. Ladrôme 
ontwikkelde een BIO-vliersiroop op basis 
van bes én bloesem, die door een sterke 
concentratie en afwezigheid van suiker 
bijdraagt tot een sterke weerstand en een 
maximale bescherming van de luchtwegen:

BIO-VLIERSIROOP van ladrôme  
het beste van de bes en de bloesem

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

Een ijzersterke weerstand nodig ? 
Neem de BIO-weerstandscocktail IMMUNO +
”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
 ✔ Koninginnenbrij, het supervoedsel van de bijenkoningin
 ✔ Natuurlijke vitamine C, afkomstig van de acerolakers, versterkt de weerstand

1 AMPULE
 PER DAG

 ✔ Vers plantenextract : door de echinacea onmiddellijk na de 
oogst te verwerken wordt een maximaal gehalte aan werk-
zame ingrediënten bekomen. Werkzamer dan tincturen van 
gedroogde planten !

 ✔ De teelt in de zonnige en droge Drome-streek met zijn 
relatief koude winters, gelijkt sterk op het klimaat van de 
Noord-Amerikaanse prairie (waar Echinacea van afkomstig is)

 ✔ Gecontroleerd Biologische teelt: extract gestabiliseerd in 
een biologische alcohol. 

 ✔ De beste prijs/kwaliteit-verhouding 

Eén van de beste manieren 
om de weerstand te 
versterken is in de maanden 
met een “r” in de naam tinc-
tuur van echinacea of rode 
zonnehoed in te nemen. 
Waarom kies je voor deze 
van ladrome?

BIO-vers plantenextract van Echinacea van ladrôme 
je beste keuze voor meer winterse weerstand:

NU: IN DUOPACK met 2e aan de halve prijs

NU: IN DUOPACK met 2e aan de halve prijs

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

voor €14,10

Bio Echinacea tinctuur
2 x 100 ml
Vers plantenextract Rode Zonnehoed
Versterkt de lichaamseigen weerstand tegen vreemde kiemen 
Extra aanbevolen in de maanden met een “r” in de naam

Duopack: 2e aan -50% -€4,70

van €18,80voor €13,47

Bio Vliersiroop
2 x 150 ml
De ideale combinatie van vlierbes en vlierbloesem, zonder suiker
pakt winterse aanvallen aan en helpt vrijer ademen

Duopack: 2e aan -50% -€4,49

van €17,96voor €16,25

Immuno + Bio Propolis 
ampullen  20 x 10 ml
De complete weerstandscocktail in handige ampullen
Synergie van koninginnenbrij + echinacea + propolis + 
vitamine C

Speciale korting -€3,00

van €19,25
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CARTILATON, 
de alles-in-één voor soepel bewegen    

voor €38,95

Cartilaton 120 V-caps + GRATIS 
MSM-gel 100g 
Alles-in-één bewegingsformule met verzachtende kurkuma + boswellia, 
met eierschalenmembraan, collageen type II en 
vit C voor kraakbeen

Duopack:  met GRATIS gel t.w.v.€7,95

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:

 ✔ 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 elk van 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

Nu in een duopack met MSM-gel: de 
ideale synergie van MSM en essentiële 
oliën voor de optimale lokale 
verzorging van spieren en gewrichten

Schrijf u in op:
WWW.MANNAVITAL.BE

GRATIS MSM-gel
t.w.v. €7,95

PR
OM

O
MSM-gel GRATUIT

a.v.d. €7,95


