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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!

Je glucosegehalte
beter onder controle
met DIEBATON
NU IN DUOPACK MET
2e AAN HALVE PRIJS

-€9,97

2 X 60 V-CAPS

JANUARI
PROMOTIES o.a.:
ff Green tea PATINUM:
met GRATIS Bio Afslankingthee
ff Vitamine C PLATINUM + Zink PLATINUM:
van 21,40 voor 17,40 = -€4
ff DUOPACK Marcus Rohrer Spirulina 180 tabl.:
2de aan -50% = -€7,79
ff DUOPACK Hepafyt 40 caps.:
2de aan -50% = -€7,87

Met in dit magazine onder meer:
Vlotte transit, zachte stoelgang én goede darmflora
dankzij PSYLLIUM PLATINUM
NIEUW: Extra en volwaardig plantaardig eiwit nodig?
BIO VEGAN PROTEIN PLATINUM
NIEUW: IMMUNOTON FORTE voor een
sterke weerstand en meer ademhalingscomfort
Meer energie & minder kilootjes
dankzij een grondige zuivering
met DRAINA+ BIO van ladrôme

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

Je glucosegehalte
beter onder controle
met DIEBATON

DE COMPLETE

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

AANPAK

✔✔ 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.

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs
Duopack: 2e aan -50%
Diebaton 2 X 60 V-caps
Zeer complete formule voor het behoud van een
normale glucosespiegel.
Draagt bij tot een optimale stofwisseling van de
koolhydraten.

Haal met DIEBATON
betere resultaten uit je
gezonde levensstijl!
-€9,97
van €39,90

voor €29,93

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

Blijf vitaal, helder, jong en slank
met GREEN TEA PLATINUM

1 capsule
=3à5

GREEN TEA PLATINUM is topkwaliteit:
BIO, extractie door water (geen alcohol of
toxische ethylacetaat) en geconcentreerd
met liefst 60 % van het sterke antioxidans
epigallocatechinegallaat (EGCG). Daardoor
komt 1 capsule overeen met liefst 3 tot 5
koppen groene thee! Regelmatige inname:

Regelmatig groene thee drinken bevordert op
vele vlakken de gezondheid, dat is bewezen.
Wie groene thee niet lust of er zeer intensief
wil gebruik van maken, heeft aan GREEN TEA
PLATINUM van Mannavital een topsupplement.

✔✔ bevordert de vetverbranding en
ondersteunt de afslanking
✔✔ ondersteunt de celbescherming tegen
vrije radicalen
✔✔ helpt jeugdig, helder van geest en alert te
blijven
✔✔ draagt bij tot het behoud van een gezonde
circulatie
✔✔ geeft meer geestelijke en fysieke energie

Nu met gratis Bio kruidenthee
Afslanking van ladrôme

Vlotte transit, zachte stoelgang
én goede darmflora
dankzij PSYLLIUM PLATINUM

10 MILJARD
KIEMEN/
DAGDOSIS

Voor een goede gezondheid is een regelmatige darmlediging een must.
Daarnaast is ook het evenwicht in de darmflora belangrijk en verder
is een harde stoelgang ronduit vervelend. PSYLLIUM PLATINUM van
Mannavital is een totaalpreparaat voor de darmen, dat op deze 3 terreinen
orde op zaken kan stellen:
¨¨ het bevat met de zaadhulzen van psyllium of blond vlozaad de
topvezels die 25 à 40 maal hun gewicht aan water binden,
waardoor de darmlediging wordt bevorderd en de darminhoud
zachter van consistentie wordt (welkom bij aambeien en tijdens de
zwangerschap)
¨¨ het bevat een wetenschappelijk onderzochte stam van
darmflorabacteriën: Lactobacillus acidophilus La-14 aan een
werkzame dagdosis van 10 miljard kiemen
¨¨ het bevat met kortketenige fructo-oligosachariden wetenschappelijk
onderzochte koolhydraten (BENEO P95®) als ideale voedingsbodem

File in de darmen? Probeer PSYLLIUM PLATINUM!
Duopack: met GRATIS thee

Green tea PLATINUM 60 V-caps
+ GRATIS Thee Afslanking 20 builtjes
Bevordert de vetverbranding en helpt afslanken
Topbron van antioxidanten om jeugdig, helder
en alert te blijven

€3

t.w.v.

,29

van €21,24

voor €17,95

Speciale korting
Psyllium PLATINUM

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

-€3,00
van €15,89

voor €12,89

Eicosan Perilla,
Brengt balans in de omega-vetzuren
Zelfs als je gezond eet, blijft het een hele uitdaging om voldoende
“essentiële” omega-3-vetzuren met de voeding binnen te krijgen.
EICOSAN PERILLA van AMAN PRANA is een harmonische mix
van extra vierge plantaardige oliën, die alle omega-vetzuren
aanvoert met een extra accent op omega-3 uit perilla. Verrijkt met
heilzame kruiden zoals gember, kurkuma, koriander, kaneel.
✔✔ 1 theelepel (5g) per dag: op een lepeltje, in dressing, over
yoghurt,…
✔✔ Omega-3-vetzuren op peil brengen: 1 tot 2 eetlepels per dag.
✔✔ Schudden voor gebruik. Niet verhitten. Bewaar op
kapertemperatuur.

MarinEPA SMART FATS
je “slimme” keuze van Omega-3 vetzuren
Honderden studies bewijzen dat extra omega-3-vetzuren onze gezondheid ondersteunen.
Helaas is er veel minderwaardige visolie op de markt: onzuiver, onnodig verhit, niet duurzaam en te laag gedoseerd. Kies daarom voor MarinEPA SMART FATS van Minami
Nutrition: EPA-rijke visolie van onberispelijke, farmaceutische kwaliteit:
✔✔ 100 % zuiver, zonder zware metalen, pesticiden, PCB’s of
dioxine
✔✔ enkel afkomstig van niet bedreigde diepzeevissoorten
✔✔ verkregen door koude CO2-extractie zonder chemische
solventen (hexanen)
✔✔ met de laagste ecologische afdruk: EMAS-certificaat

850 MG OMEGA-3
PER CAPSULE

MarinEPA Smart Fats draagt bij tot :
¨¨ de normale werking van het hart
(1 caps/dag)
¨¨ de instandhouding van de normale
hersenfunctie (2 caps/dag)
¨¨ de instandhouding van een normaal
gezichtsvermogen (2 caps/dag)

Speciale korting
Bio Eicosan Perilla

500 ml
Optimale combi van plantaardige BIO-oliën met accent op extra
omega-3. Perillla-, rode palm- en tarwekiemolie +

gepaste harmoniserende kruiden.

-€7

,50

van €49,95

voor €42,45

Speciale korting
MarinEPA Smart Fats

2 x 60 caps
Vis omega-3-vetzuren van de allerhoogste en duurzame
kwaliteit. EPA-rijke formule, draagt bij tot normale
functie van hersenen en hart.

-€8,00
van €56,95

voor €48,95

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

MSM PLATINUM ,
natuurlijke zwavel met
brede inzetbaarheid

NIEUW

ESSENTIEEL
BINDWEEFSELMINERAAL
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.

BIO + VEGAN

Extra en volwaardig
plantaardig eiwit nodig?
VEGAN PROTEIN PLATINUM
Intensief sporten, de spiermassa vergroten, de botten sterk
houden, groeien of net een dagje ouder worden…. er zijn
veel situaties, waarbij we extra eiwit kunnen gebruiken.
Met VEGAN PROTEIN PLATINUM Erwt + Rijst van
Mannavital bestaat nu een mix van plantaardig én toch
compleet eiwit.

Voor gewricht, huid, haar, nagel, bot
Zwavel is een essentieel, onmisbaar onderdeel van al
onze bindweefsels: kraakbeen, 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.
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®.

Compleet door erwt en rijst
Plantaardige eiwitten zijn vaak “incompleet”: ze mankeren
één of meer essentiële aminozuren en zijn dus - alleen
ingezet - niet ideaal als eiwitbron. Maar als bepaalde vegan
eiwitten in de juiste verhouding worden gecombineerd,
dan bieden ze net wel compleet eiwit aan met alle
aminozuren. Zoals de ideale mix van erwt- en rijsteiwit in
VEGAN PROTEIN PLATINUM:
✔✔ biologische bron van 100 % vegetarisch én volwaardig
eiwit
✔✔ draagt bij tot de groei van de spieren, want rijk aan
vertakte keten aminozuren
✔✔ draagt bij tot het behoud van normale botten
✔✔ lekker dankzij een natuurlijk vanille-cacao aroma en
BIO kokosbloesemsuiker
✔✔ zonder soja, gluten, lactose, melkeiwit

Speciale korting
Vegan Protein PLATINUM

500 gr
Compleet en vegan eiwit door gepaste combinatie rijst- + erwteiwit.
BIO-kwaliteit, met kokosbloesemsuiker, cacao/vanillesmaak.

-€4

,00

van €25,39

voor €21,39

Nu met gratis Bio kruidenthee SPIEREN
en GEWRICHTEN van ladrôme

Duopack: met GRATIS thee
Green MSM PLATINUM 180 V-tabl
+ GRATIS Thee Spieren en
Gewrichten 20 builtjes

Natuurlijk, veelzijdig zwavelsupplement; draagt bij tot
vlot bewegen, gezond kraakbeen, sterke botten,
haren & nagels

€3,29

t.w.v.

van €22,54

voor €19,25

TOPFORMULE
Geveld door de winterkou?
IMMUNOTON FORTE voor een sterke weerstand en
meer ademhalingscomfort
Als we ten prooi vallen van een acute winteraanval, is het zaak om met de sterkste
weerstandsverhogers de vreemde indringers af te slaan en de luchtwegen maximaal
te verzachten. Met IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat daarvoor de ideale
formule, steunend op de meeste recente wetenschappelijke inzichten:
¨¨ met KalmCold®, het wetenschappelijk onderzochte
extract van Indiase echinacea (Andrographis paniculata),
dat bijdraagt tot een sterke weerstand en een optimaal
ademhalingscomfort
¨¨ met Umckaloabo (Pelargonium sidioides), het topkruid
waarvan aangetoond is dat het de keel en de luchtwegen
sterk verzacht en sneller helpt op te knappen na een
winteraanval
¨¨ met de vitaminen C, A en D en de mineralen selenium en
zink, die allen bijdragen tot een normale werking van het
immuunsysteem, in hun bioactieve vormen.

NIEUW

Sneller opknappen dankzij IMMUNOTON FORTE
KYOLIC + Co-enzym Q10,
natuurlijk topduo voor de circulatie

GEFERMENTEERDE
KNOFLOOK
+ CO-Q10

Dagelijks gebruik van verse knoflook draagt bij tot de gezondheid van bloedvaten, 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 750
studies! Met KYOLIC + CO-ENZYM Q10 van Mannavital bestaat nu de combinatie van
deze gefermenteerde knoflook met Co-enzym Q10, die bijdraagt tot:

✔✔ het behoud van normale drukwaarden
✔✔ de normale werking van het hart
✔✔ het behoud van een normaal
cholesterolgehalte
✔✔ het behoud van een normale leverfunctie
✔✔ de normale werking van het immuunsysteem

KYOLIC + CO-ENZYM Q10: unieke combinatie van twee fermentatieproducten
Speciale korting
Immunoton forte

-€2

,00

60 V-caps
Topformule tegen acute winterse aanvallen: met Indiase
echinacea, umckaloabo, gepaste vitaminen en mineralen voor
een sterke weerstand.

van €12,95

voor €10,95

Speciale korting
Kyolic + co-enzym Q10

60 caps
Ondersteunt de circulatie en helpt een normale bloeddruk
behouden dankzij het ideale duo gefermenteerde
knoflook en co-enzym Q10 .

-€4,00
van €25,95

voor €21,95

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

NIEUW
COLLAGEN PLATINUM,
bouwstenen voor jonge huid, sterk
kraakbeen, gezonde botten, - haren,
en - nagels*
Collageen is het meest voorkomende eiwit in ons lichaam. Het bepaalt de jeugdigheid,
hydratatie en elasticiteit van onze huid, de souplesse van onze gewrichten en de sterkte
van botten, tanden, haren en nagels. Om de hoeveelheid collageen in ons lichaam op
peil te houden, is er nu COLLAGEN PLATINUM van Mannavital.
“Voorverteerde” collageen
Vanaf de leeftijd van 20 slinkt de hoeveelheid collageen in ons lichaam. Aanvullen kan
met viscollageen, die door enzymen gesplitst is tot kleine en zeer goed opneembare
stukjes collageen. COLLAGEN PLATINUM van Mannavital bevat een wetenschappelijk
onderzochte vorm van deze bruikbare bouwstenen (PEPTAN F® 2000 LD). In
combinatie met vitamine C*, nodig voor een normale aanmaak van collageen, draagt
COLLAGEN PLATINUM bij tot:
✔✔ een normale structuur, hydratatie en elasticiteit van de huid met een afname van
fijne rimpels
✔✔ de normale functie van het kraakbeen en het behoud van soepele gewrichten
✔✔ het behoud van sterke botten

Meer weerstand, sterke bindweefsels en
betere celbescherming met het duo
VITAMINE C PLATINUM en ZINK PLATINUM

IJZERSTERKE
COMBINATIE

Een vitamine en een mineraal die de handen in elkaar slaan op het
gebied van afweervermogen, bindweefselsterkte en antioxidante
celbescherming zijn vitamine C en zink. Als deze bovendien nog in de
juiste kwaliteit en dosis worden ingenomen, zoals het duo VITAMINE C
PLATINUM en ZINK PLATINUM, dan:

1€ 7,Zink PLA
40 TINU
M

306 gr
,95
“Voorverteerd” collageen met vit C voor optimale collageenaanmaak . van €26
Voor jonge & strakke huid, soepel bewegen,
,95
sterke botten, haren & nagels.

voor €22

M

-€4

PR
O

Collagen PLATINUM

,00

in

Speciale korting

Vit
am

-O €4

¨¨ VITAMINE C PLATINUM - bevat liefst 1 gram vit C in combinatie met
een hoge dosis bioflavonoïden uit rozenbottel en citrusvruchten
¨¨ ZINK PLATINUM bevat de zeer goed opneembare, “gecheleerde”
zink: zinkbisglycinaat

eC
PLA
€21 TINUM
,40 +

✔✔ dragen ze beiden bij tot een sterke immuniteit om acute
winterproblemen grondig aan te pakken
✔✔ draagt vitamine C bij tot een normale aanmaak van collageen en
zink bij tot het behoud van sterke huid, botten, tanden, haren en
nagels

PROMO -€4

Vitamine C PLATINUM + Zink PLATINUM
€21,40 €17,40

Duopack
Vitamine C PLATINUM 60 V-tabl
+ Zink PLATINUM 60 V-caps

IJzersterk duo voor een optimale immuniteit bij acute
winterse aanvallen. Versterkt afweerverhogende
planten, draagt bij tot sterke bindweefsels.

-€4,00
van €21,40

voor €17,40

Meer vrouw, meer man,
meer energie dankzij
MACA PLATINUM
Gekweekt 4000 meter hoog in zeer rijke berggrond en in de zuiverste
lucht: MACA of Peruviaanse ginseng is een uiterst voedzaam knolgewas, dat wisten de Inca’s al. Maar MACA is daarnaast vooral rijk aan
“macamides en macaënen”, bijzondere stoffen die het mannelijke en
vrouwelijke systeem de gepaste stimulans geven:
✔✔ voor meer lichamelijke en geestelijke energie
✔✔ voor meer levenslust bij de man en vrouw
✔✔ voor een vlotte overgang van de vrouw
✔✔ voor een ruggensteun van de mannelijke 50-plusser

Waarom je kiest voor MACA PLATINUM van Mannavital:
¨¨ bevat maca van de allerbeste kwaliteit uit de Andes
¨¨ is gestandaardiseerd om voldoende macamides te bevatten
¨¨ zo geconcentreerd dat 2 capsules overeen komen met 25 g wortel.

PERUVIAANSE
GINSENG

Batterijen leeg, weerstand laag?
Elke dag fit met Marcus Rohrer Spirulina

DE GROENE
MOTOR

Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende chlorofyl, barstensvol
beschermende antioxidanten, drager van veel (meetbare!) zonne-energie, zeer licht
verteerbaar….. de blauwgroene alg spirulina noemt men terecht het groene superfood. Niet te verwonderen dus dat een regelmatige inname van spirulina:

✔✔ meer energie geeft en helpt bij
vermoeidheid
✔✔ de weerstand versterkt
✔✔ het afslanken ondersteunt met behoud
van spiermassa bij diëten
✔✔ voorziet in een complete bron van
aminozuren

Speciale korting

-€2

,50

60 V-caps
Oerkracht uit de Andes voor meer fysieke en mentale energie.
Maakt de vrouw meer vrouw en de man meer man.

krijgen van spirulina: mensen
met een drukke baan, sporters,
studenten, opgroeiende kinderen,
zwangere vrouwen, ouderen,
mensen op dieet…..

Kies voor Marcus Rohrer Spirulina®: Hawaiiaanse spirulina van
uitzonderlijke kwaliteit, gekweekt in een pollutievrije omgeving,
in zeer zuiver water en onder maximale blootstelling aan de zon.

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs

Maca PLATINUM

Iedereen kan een ruggensteun

van €16,85

voor €14,35

Duopack: 2e aan -50%
Spirulina

2 x 180 tabl
Groen superfood voor meer energie, betere eliminatie én sterke
weerstand. Rijk aan antioxidanten en chlorofyl,
complete bron van aminozuren.

-€7,79
van €31,18

voor €23,39

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

Minder stress én meer energie

NIEUW

dankzij het totaalpreparaat
RELAXOTON

NIEUW
MAGNESIUM
+ ASHWAGANDHA

‘Steen’ in de buik,
opgeblazen, winderig?

+ VIT B-COMPLEX

DIGEST ENZYME FORTE
stimuleert je spijsvertering
Zwaar tafelen, vette snacks, mierzoete desserts, of gewoon
een zwakke vertering…..onze spijsvertering zit vaak in de
knoop tijdens de jaarwisseling. Veel gehoorde klachten
zijn dan: “een baksteen in de buik”, een opgeblazen
gevoel en gassen. Met DIGEST-ENZYME FORTE bestaat
nu een totaalcomplex voor een lichte maag en een vlotte
spijsvertering:
✔✔ met de enzymen bromelaïne uit ananas en papaïne uit
papaja, die een tekort aan enzymen aanvullen
✔✔ met de combinatie van Gember en Wilde artisjok
(PRODIGEST®), een wetenschappelijk onderzocht duo
voor een lichte maag en een betere vetvertering
✔✔ met vegetarische, door fermentatie verkregen
enzymen, om zowel koolhydraten, vetten als eiwitten
beter te verteren.

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.
✔✔ 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

ENZYMEN
+ GEMBER
+ ARTISJOK

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs
DIGEST ENZYME FORTE maakt je maaltijden
licht verteerbaar

Speciale korting
Digest enzyme forte

-€2

,50

60 V-caps
Combi van plantaardige enzymen en kruiden voor optimale
spijsvertering. Verlicht zware maag en opgezette buik,
bevordert de spijsvertering.

van €14,98

voor €12,48

Weer ontspannen en goed presteren dankzij
RELAXOTON

Duopack: 2e aan -50%
Relaxoton

2 x 60 tabl
Natuurlijke totaalformule voor minder stress én meer energie.
Bio-actieve magnesium + Ashwagandha +
Vitamines B + SOD.

-€6,47
van €25,90

voor €19,43

MARIADISTEL
+ KURKUMA
+ ARTISJOK

Feesten, recepties, alcohol, vet…
Kom op adem met HEPAFYT!
Uitgebreide maaltijden, champagne bij de vleet, lekkere wijnen en zoete desserts ….
tijdens het eindejaar genieten we met volle teugen. Maar zware spijzen, alcohol en toetjes
bezorgen onze lever heel wat overwerk, waardoor we ons suf en futloos voelen. Gelukkig
bestaat met HEPAFYT van BIONAL een natuurlijk complex om de reinigende werking van
de lever te ondersteunen:
✔✔ Mariadistelzaad helpt als bron van silymarine de lever beschermen tegen alcohol,
lichaamsvreemde stoffen en vrije radicalen
✔✔ Kurkumawortel draagt bij tot een gezonde lever- en galwegen en ondersteunt de
vetstofwisseling door de antioxiderende curcuminoïden
✔✔ Artisjokblad ondersteunt de afscheiding van gal door cynarine en bevordert de
spijsvertering van vetten.

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs

WEER FRIS VAN DE LEVER DANKZIJ HEPAFYT!
Meer energie & minder kilootjes
dankzij een grondige zuivering met DRAINA+ BIO
Niet alleen het huis heeft jaarlijks een flinke poetsbeurt nodig, ook je lichaam heeft baat bij een grondige
zuivering! Door het stimuleren van de eliminatie, 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:
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:
✔✔ Groene thee: bevordert de vetverbranding, verhoogt de
mentale en fysieke energie
✔✔ Guldenroede, berk, paardenbloem en brandnetel
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 +
Duopack: 2e aan -50%
Hepafyt

2 x 40 caps
Alcohol, industriële vetten, snoep, gifstoffen?
Ondersteun je lever met het toptrio mariadistel,
artisjok en kurkuma + choline, vit E & SOD.

-€7

,87

van €31,50

voor €23,63

Speciale korting
Draina + BIO!

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

-€3,00
van €14,75

voor €11,75

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

BIO-PROPOLIS EXTRACT van ladrôme
Pure afweerkracht van de bijen
Dat bijen erin slagen om hun korf totaal vrij van ziektekiemen
te houden, danken ze aan de afweerkracht van propolis, ook
wel het “goud van de bijenkorf” genoemd. Ook de mens kan
van deze natuurlijke afweerstof 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 afweer
verhogende stoffen, vooral flavonoïden en 8 à 10 %
essentiële oliën. Door van propolis een biologische tinctuur
te maken, kan ook de mens zijn .weerstand versterken.

Versterk je weerstand met BIO-PROPOLIS EXTRACT
BIO - DEN + TIJM + SALIE-siroop van ladrôme,
Toptrio verzacht keel en luchtwegen

KRACHTIG EN
GECONCENTREERD

We spreken van een “synergie” als kruiden elkaars werking versterken. Zo is een optimale
synergie voor de verzorging van een geprikkelde keel en belaagde luchtwegen de biologische DEN + TIJM + SALIE –siroop van ladrôme:
✔✔ DEN helpt vrijer te ademen en bevordert de het loskomen van slijmen
✔✔ TIJM verhoogt de weerstand van keel en luchtwegen en bestrijdt vreemde kiemen
✔✔ SALIE verlicht de prikkel en is ideaal bij een schorre keel en kortdurende heesheid

De BIO- DEN + TIJM + SALIE –siroop van ladrôme heeft een extra krachtige
werking op de weerstand door de essentiële oliën van den en witte tijm (tijm CT
thujanol). Om de aanmaak van storende slijmen te vermijden, is deze siroop vrij
van geraffineerde suiker: ze is gezoet met glutenvrije tarwesiroop, echte honing
en agavesiroop.

Speciale korting
Bio Propolis extract 7,25%

-€1

,00

50 ml
Natuurlijke en probate afweerkracht, afkomstig uit de bijenkorf.
Unieke synergie van weerstandsverhogende
componenten.

van €6,75

voor €5,75

Speciale korting
Bio Den+Tijm+Salie siroop

150 ml
3 topkruiden voor keel- en luchtwegen in een suikervrije siroop.
Verzacht de geprikkelde keel, helpt vrijer ademen,
versterkt de weerstand

-€1,50
van €9,60

voor €8,10

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

Wenst U op de hoogte gehouden te worden van
nieuwe producten, productinfo, promoties ...

Schrijf u in op:
WWW.MANNAVITAL.BE

+ EXTRA

CO-ENZYME
Cholesterol natuurlijk én
Q10
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-ENZYM Q10 van Mannavital
ingezet worden.
In Azië gebruikt men al eeuwen gefermenteerde rode rijst als traditioneel
middel voor de circulatie. Toen men cholesterol begon te meten, merkte men
ook een positief effect ervan op de cholesterolspiegel.
Het strenge Europese Voedselagentschap EFSA heeft na grondige evaluatie
dit voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische literatuurstudie kwam tot dezelfde conclusie.

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.

-€3,00

Speciale korting
Red Yeast Rice PLATINUM

60 V-caps
Natuurlijk én vooral veilig cholesterol beheersen met de synergie BIO-gefermenteerde
rode rijst + Co-enzym Q10.

van €19,95

voor €16,95

Deze krant wordt u aangeboden door

22e jaargang, januari 2019
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.
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