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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!

VOORJAARSMOE?
Meer energie, betere eliminatie,
sterkere weerstand dankzij
CHLORELLA PLATINUM

DUOPACK

-€13,97
2e aan -50%

MAART
PROMOTIES o.a.:
ff Ashwagandha Duopack:
2de aan -50% = - €8,48
ff MarinEPA GOLD + Vitamine D:
van €24,95 voor €20,95 = - €4
ff Kyolic EPA + K2 UPGRADE:
van €38,95 voor €33,95 = - €5
ff Tijmhydrolaat van ladrôme:
van €5,95 voor €4,95 = - €1

Met in dit magazine onder meer:
NIEUW: Aloe Vera Juice PLATINUM
goed voor de darmfunctie en de spijsvertering;
Curcuma PLATINUM: de beste keuze uit het kluwen
van de kurkumapreparaten, nu ook in 180 V-caps!
Hou je urinewegen gezond met Cranbioton
BIO Kokosmeel glutenvrij:
extra vezels voor een vlotte detox!

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

VOORJAARSMOE?
Meer energie, betere eliminatie,
sterkere weerstand dankzij
CHLORELLA PLATINUM
Volkomen terecht wordt chlorella groene “super food” genoemd. Deze alg koppelt
een sterke zuiverende werking aan een uitzonderlijk hoge voedingswaarde, waardoor
ze zowel een boost kan geven bij voorjaarsmoeheid als aan atleten, opgroeiende
kinderen, studenten, actievelingen, zwangere vrouwen en senioren. CHLORELLA
PLATINUM van Mannavital is topkwaliteit chlorella die:
✔✔ zuivert en toxines absorbeert door het hoogste chlorofylgehalte in de natuur
✔✔ meer energie geeft door de betere eliminatie, door het complete eiwit, de
nucleïnezuren en vitamines B
✔✔ celbeschermend werkt door het hoge antioxidantengehalte
✔✔ de weerstand versterkt door o.a. het hoge gehalte ijzer en bètacaroteen
✔✔ de leverfunctie en de darmfunctie ondersteunt

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs

CHLORELLA PLATINUM heeft gebroken celwanden voor een optimale
verteerbaarheid; werd gekweekt in het zuiverste bergwater en geteeld in
een ongerept subtropisch klimaat met maximale blootstelling aan de zon

De EDEN-sappen

BIO, onverdund en topkwaliteit
Als het op biologische sappen aankomt, dan is EDEN de topleverancier: echte
“moedersappen” of onverdunde sappen, afkomstig van fruit van de allerbeste
kwaliteit. Ditmaal zetten wij drie toppers van EDEN in de kijker:

BIO Moedersap van BOSBESSEN: topbron van oligomere proanthocyaniden
 ondersteunt het gezichtsvermogen, de spijsvertering en de circulatie
 helpt de cellen beschermen tegen vrije radicalen
BIO Moedersap van ZWARTE BESSEN: topbron van bijzondere anthocyanen
 ondersteunt de eliminatie en het afvallen
 draagt bij tot het behoud van soepele gewrichten
BIO Moedersap van ZURE KERS, topbron van antioxiderende anthocyanines:
 rijk aan celbeschermende antioxidanten in de strijd tegen vrije radicalen
 bevordert de eliminatie en draagt bij tot soepele bewegingen

Duopack: 2e aan -50%
Chlorella PLATINUM

-€13,97

2 x 240 V-tabl

Allerhoogste kwaliteit van de groene superalg chlorella
voor meer energie en weerstand, betere eliminatie en
celbescherming

van €55,90

voor €41,93

Speciale korting
Bio Bosbessensap

-€0,50

330 ml

-€0,50

330 ml

Ondersteunt gezichtsvermogen, spijsvertering en de circulatie.
Helpt de cellen beschermen tegen vrije radicalen.

van €5,48

Speciale korting
Bio Zwarte bessensap

voor €4,98

Ondersteunt de eliminatie en bevordert het afvallen.
Draagt bij tot het behoud van soepele gewrichten.

van €3,69

voor €3,19

Speciale korting
Bio Zure kersensap

-€0,50

330 ml

Bevordert de eliminatie en draagt bij tot soepele bewegingen.
Rijk aan antioxidanten in de strijd tegen vrije radicalen.

van €3,19

voor €2,69

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

ALOE VERA JUICE
NIEUW
PLATINUM
goed voor de darmfunctie en
de spijsvertering
Het binnenste bladmerg van de sappige Aloe vera plant
bevat een schat aan bijzondere verzachtende slijmstoffen,
aan spijsvertering bevorderende enzymen en aan ondersteunende vitaminen en mineralen. Als dit merg wordt
gemalen en het verkregen sap aan de correcte kwaliteitsvereisten voldoet, zoals ALOE VERA JUICE PLATINUM van
Mannavital, dan kan het bijdragen tot:

Minder stress en meer energie
dankzij ASHWAGANDHA

PLATINUM

BIO
INDIASE
GINSENG

✔✔ de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
✔✔ de normale functie en lediging van de darmen
✔✔ een vlotte lichaamseliminatie
✔✔ een sterke weerstand
Waarom je kiest voor ALOE VERA JUICE PLATINUM van
Mannavital:
¨¨ ze onderging geen enkele hittebehandeling of pasteurisatie,
waardoor de enzymen actief blijven
¨¨ ze is biologisch van kwaliteit, 100 % puur en onverdund
¨¨ ze is vrij van bewaarmiddelen en bevat enkel vitamine C en
citroenzuur als hulpstoffen
¨¨ ze is vrij van prikkelende antrachinonen (uit de buitenste
bladlagen)
¨¨ ze bevat geen toegevoegde suiker

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs
Druk, druk, druk…. een veel gehoorde verzuchting in onze
prestatiegerichte samenleving. Ook in de file staan, de
immense informatiestroom die ons overstelpt en privéproblemen eisen hun tol. Geen wonder dat we teveel
stress ervaren, onrustig zijn, moeilijk inslapen of futloos en
vermoeid rondlopen. ASHWAGANDHA PLATINUM kan
ons hierbij helpen.
Ashwagandha is een “adaptogene” plant, die ons
aanpassingsvermogen aan ongunstige omstandigheden
verhoogt. Regelmatige inname van de wortel van deze
Indiase ginseng:
✔✔ verhoogt de stressbestendigheid
✔✔ ontspant bij geestelijke belasting en bevordert het
inslapen
✔✔ vermindert vermoeidheid en zwakte door een drukke
levensstijl
✔✔ verhoogt het energiepeil, het fysiek en geestelijk
prestatievermogen
✔✔ bevordert het geheugen, aanleren en
concentratievermogen
✔✔ ondersteunt het mannelijke en vrouwelijke
voortplantingssysteem

BIO
100% PUUR
ONVERHIT

Waarom je kiest voor ASHWAGANDHA PLATINUM van
Mannavital:
¨¨ het is een biologisch concentraat van de “Indiase ginseng”-wortel
¨¨ bevat gegarandeerd minimum 5 % withanoliden als werkzame
stoffen
¨¨ gunstige werking aangetoond in 13 klinische studies. (KSM-66®)

ALOE VERA JUICE PLATINUM 1L:
TOPKWALITEIT AAN DE BESTE PRIJS

Speciale korting
Aloe Vera Juice PLATINUM

1L
BIO, Niet gepasteuriserd, zonder bewaarmiddelen en 100
% puur. Topverzorging voor maag en darmen, Bevordert de
vertering.

-€2

,50

van €16,75

voor €14,25

Duopack: 2e aan -50%
Ashwaghandha PLATINUM

2 x 60 V-caps
Verhoog je stressbestendigheid en verbeter je prestatievermogen.
Minder spanning en meer energie dankzij
Indiase Ginseng.

-€8,48
van €33,90

voor €25,42

Topkwaliteit omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
voor elke persoon de passende formule
DUURZAAM
KOUDE EXTRACTIE
ZEER ZUIVER
Extreem zuiver, zeer lage ecologische voetafdruk, verkregen door “koude”
CO2-extractie, afkomstig van niet bedreigde vissoorten…. de omega3-vetzuren van MINAMI NUTRITION staan al jaren lang bekend om hun
onberispelijke kwaliteit. Bovendien bestaan er 4 formules, waardoor voor
iedereen het best passende product kan gekozen worden.

Hoogwaardige visolie nodig met een normale EPA/DHA verhouding?
Kies voor MarinEPA GOLD + vitamine D, met sinaasappelaroma
✔✔ bevat liefst 1 g EPA + DHA per capsule
✔✔ 1 caps/dag draagt bij tot de normale werking van het hart
✔✔ 1 caps/dag helpt de gewrichten soepel houden
✔✔ 2 caps/dag dragen bij tot een normale triglyceriden bloedspiegel
✔✔ 3 caps/dag dragen bij tot het behoud van een normale bloeddruk

Hoogwaardige visolie nodig,
vooral rijk aan EPA?
Kies voor MarinEPA SMART FATS
(voor volwassenen) en MarinEPA
Junior (voor kinderen vanaf 6
jaar, met aardbeiensmaak)

ook verkrijgbaar in een
voordeelverpakking van 2 x 60 caps

✔✔ 2 capsules MarinEPA Smart fats per dag
dragen bij tot het behoud van een
normale hersenfunctie en een goede
gemoedstoestand
✔✔ 1 capsule MarinEPA Smart fats per dag draagt bij
tot de normale werking van het hart
✔✔ 2 capsules MarinEPA Junior per dag voor rustige
en geconcentreerde kinderen

Hoogwaardige DHA nodig?
Kies voor MarinDHA, 100 % vegan omega-3-vetzuren uit algen
✔✔ 1 capsule per dag draagt bij tot het behoud van een normaal
gezichtsvermogen en de normale hersenfunctie
✔✔ extra inname van 1 capsule per dag door de moeder, naast de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van 250 mg EPA + DHA, draagt bij tot de normale
ontwikkeling van de ogen en de hersenen bij de foetus

Speciale korting
MarinEPA Gold + Vit D
30 softgels

korting
-€4,00 -€3,00 MarinEPA Smart Fats -€8,00

Liefst 1 gram hoogwaardige en duurzame omega-3 per capsule.
EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart.

van €24,95

voor €20,95

60 caps

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.

van €31,95
voor €28,95

van €56,95
voor €48,95

Speciale korting
MarinEPA Junior

-€4,00

60softgels

Zuivere, ecologische en geconcentreerde visolie.
Beproefde omega-3 voor rustige en geconcentreerde
kinderen.

van €21,65

voor €17,65

Speciale korting
MarinEPA 100% VEGAN

-€5,00

60 caps

Hoogwaardige en vegan omega-3-vetzuren uit algen.
DHA ondersteunt de hersenfunctie en het gezichtsvermogen.

van €29,95

voor €24,95

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

CURCUMA PLATINUM,
de beste keuze uit het kluwen
van kurkumapreparaten

NATUURLIJKE
OPNAME VAN
VAN CURCUMINE

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
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 in de Ayurveda al duizenden jaren gebeurt.
¨¨ is vrij van de synthetische emulgator polysorbaat 80
¨¨ is vrij van zwarte peper, dat mogelijk interacties geeft
¨¨ is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende studies (Meriva®)

Naast 60 capsules, nu ook verkrijgbaar in een voordeelverpakking van 180 capsules

Hou je zicht scherp en je ogen fit
met OGUTON, de complete
oogformule

Vlotte circulatie, gave huid en
optimale celbescherming
dankzij OPC PLATINUM

Computeren, TV kijken, autorijden, lezen… we belasten onze ogen sterk. Mogelijke
gevolgen zijn: vermoeide en branderige ogen, slechte aanpassing aan het duister,
overmatig tranen of te droog aanvoelen. Daarnaast neemt met het stijgen van de leeftijd
de kwaliteit van ons zicht af. Met OGUTON van Mannavital bestaat een effectieve
oogformule, met:

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 uit de zeeden, zoals OPC PLATINUM van
Mannavital, is dan ook zeer breed inzetbaar voor:

✔✔ zwarte bessenconcentraat voor een optimale
circulatie in de delicate oogvaatjes
✔✔ ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en
overmatig tranen
✔✔ luteïne en zeaxanthine: zijn de krachtigste
antioxidanten voor de bescherming van het
netvlies tegen leeftijdsgebonden achteruitgang
✔✔ carotenen (vitamine A) voor het behoud van
een normaal zicht en een vlotte aanpassing aan
het duister
✔✔ zink draagt bij tot het behoud van een normaal
gezichtsvermogen

✔✔ 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

OPC PLATINUM van Mannavital is een superieur en
wetenschappelijk onderzocht zeedenschorsextract
(OLIGOPIN®).

OGUTON: je ogen zijn
de beste verzorging waard
Speciale korting
Curcuma PLATINUM

-€4,00

60 V-caps

Best opneembare kurkuma: verzacht spieren en gewrichten,
ondersteunt de leverwerking en de vetvertering

van €26,95

voor €22,95

Speciale korting
Curcuma PLATINUM

-€7,00

180 V-caps

Best opneembare kurkuma: verzacht spieren en gewrichten,
ondersteunt de leverwerking en de vetvertering

van €58,95

voor €51,95

Speciale korting
OPC PLATINUM

-€3,00

60 V-caps

Topmiddel voor de circulatie en de celbescherming. Voor lichte,
energieke benen, gezonde huid en jeugdig uiterlijk

van €19,85

voor €16,85

Speciale korting
Oguton

-€3,00

60 caps

Met vit A, zink en ogentroost voor behoud van normaal zicht .
Met luteïne voor voor behoud van gezond netvlies en lens.

van €19,95

voor €16,95

Echte schoonheid komt van
binnenuit met SILICIUM PLATINUM

GLADDE HUID
GLANZENDE HAREN
STERKE NAGELS

Silicium of kiezelzuur is een onmisbaar sporenelement
voor een elastische huid, gezonde haren en stevige
nagels. Helaas is het zeer moeilijk om te voorzien in
een voedingssupplement met goed opneembaar
silicium. Er bestaat gelukkig met “cholinegestabiliseerd
orthosiliciumzuur” een wetenschappelijk onderzocht en
zeer werkzaam siliciumpreparaat: SILICIUM PLATINUM van
Mannavital.
Regelmatig gebruik van SILICIUM
PLATINUM:
✔✔ helpt fijne lijntjes en rimpels
verminderen
✔✔ draagt bij tot het behoud van een
elastische huid
✔✔ draagt bij tot volumineuze en
glanzende haren
✔✔ verbetert het uitzicht en de
sterkte van de nagels

SILICIUM PLATINUM is eenvoudig in gebruik:
2 maal 5 druppels/dag

NIEUW ROOT RETOUCH
NIEUW:
NATURTINT 4 kleurtinten

Kleur je haar intens én veilig
met NATURTINT, natuurlijke
haarverven

Zeg uw uitgroei gedag in
slechts 10 minuten

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

Een volledig pakket met alles wat u nodig heeft voor een
perfect resultaat.
Gemakkelijk voor te bereiden en aan te brengen
✔✔ Permanente kleuring
✔✔ 100% Grijsdekking
✔✔ ZONDER Ammoniak, ZONDER PPD
✔✔ Natuurlijke kleur, intense glans
✔✔ Met 3 natuurlijke oliën
✔✔ Crème textuur

NATURTINT 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 26 kleurnuances!

Speciale korting
Root Retouch new

-€2,00

Donkerbruine tinten

Zeg uw uitgroei gedag in slechts 10 minuten!
Te gebruiken bij alle merken haarkleuring

van €7,99

voor €5,99

Speciale korting
Root Retouch new

-€2,00

Lichtbruine tinten

Zeg uw uitgroei gedag in slechts 10 minuten!
Te gebruiken bij alle merken haarkleuring

van €7,99

voor €5,99

Donkerblonde tinten

Speciale korting
Root Retouch new

-€2,00

Donkerblonde tinten

Zeg uw uitgroei gedag in slechts 10 minuten!
Te gebruiken bij alle merken haarkleuring

van €7,99

voor €5,99

lichtblonde tinten

Speciale korting
Root Retouch new

Donkerbruine tinten

-€2,00

Lichtblonde tinten

Zeg uw uitgroei gedag in slechts 10 minuten!
Te gebruiken bij alle merken haarkleuring

van €7,99

voor €5,99

lichtbruine tinten
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Speciale korting
-€ ,50
Haarverf met
plantaardige ingrediënten
32 kleuren !

Kleur je haren op een verstandige en onschadelijke manier door
haarverf met pure, natuurlijke & biologische ingrediënten.

van €12,49

voor €9,99

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

KYOLIC EPA + K2
Natuurlijk totaalcomplex voor
hart- en bloedvaten*

UPGRADE

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 5
wetenschappelijk onderbouwde substanties:
1) 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
2) omega-3-vetzuren EPA en DHA: dragen bij tot de normale werking
van het hart* en het behoud van gezonde hersenfuncties
3) VITAMINE K2 (uit natto): helpt de kalkafzetting op de vaatwanden
beheersen en ondersteunt zo de circulatie
4) VITAMINES B6, B9 en B12: helpen de homocysteïnespiegel beheersen
5) VITAMINE E: het onmisbaar celbeschermend antioxidans voor de vaten

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

MARIADISTEL
+ KURKUMA
+ ARTISJOK

Suiker, alcohol, industriële vetten…
Ondersteun je lever met HEPARTON
Het westerse dieet met geraffineerde suiker, -vetten en - granen, met verwerkte vleeswaren en alcohol
… bezorgt onze lever heel wat overwerk. En eet je toch gezond, dan moet je 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

Weer fris van de lever dankzij HEPARTON
Speciale korting
Kyolic EPA+K2

80 caps
Absolute totaalformule voor een vlotte circulatie in de vaten.
Gefermenteerde knoflook + omega-3 + vit K2 uit
natto + vit E + vit’s B.

-€5

,00

van €38,95

voor €33,95

-€3,50

Speciale korting
Heparton
60 caps

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

van €22,75

,25
voor
€19
voor
€16,85

Druk, futloos, batterijen leeg?
Elke dag fit met BIO Marcus Rohrer Spirulina
Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende chlorofyl, barstensvol
beschermende antioxidanten, drager van massa’s zonne-energie, zeer licht verteerbaar….. de blauwgroene alg spirulina noemt men terecht het groene superfood, die
bij regelmatige inname:
✔✔ 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
✔✔ bijdraagt tot het behoud van een normaal glucosegehalte
Iedereen kan een ruggensteun krijgen van spirulina: mensen met een drukke baan,
sporters, studenten, opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, mensen
op dieet…..
Kies voor BIO Marcus Rohrer Spirulina®: van uitzonderlijke kwaliteit, gekweekt in een pollutievrije
omgeving, in zeer zuiver water en onder maximale blootstelling aan de zon.

Vlotte stoelgang én slanke lijn, twee vliegen in één klap met IDEAAL GEWICHT
Luie darmen en vasthouden van vocht gaan vaak hand in hand en kunnen
mee aan de basis liggen van een moeilijke gewichtsbeheersing. Als op beide
vlakken de juiste stimulans wordt gegeven, komt dat zowel de stoelgang als
het lichaamsgewicht ten goede. Dat kan met IDEAALGEWICHT van BIONAL
IDEAALGEWICHT is een goede stap naar een vlotte darmlediging en
een mooi figuur, door:
✔✔ Senna, dat zorgt voor een regelmatige transit
✔✔ Berk en kattendoorn, die de eliminatie en dus de vochtbalans
ondersteunen
✔✔ Bonenpeulen, als een bron van vezels

NU: IN TRIOPACK: 2 +1 GRATIS

Zorg voor een regelmatige transit met IDEAAL GEWICHT

Energiek én ontspannen,
dankzij Magnesium + Calcium
De mineralen magnesium en calcium vormen een onmisbaar duo voor een goede
gezondheid, zeker als er veel van ons wordt geëist op geestelijk of fysiek vlak. Want
door een drukke job, hogere studies, veeleisende sport, zware arbeid of modern
gezin…wordt de druk soms te groot en voelen we ons gejaagd, gespannen of futloos.
Dankzij het mineralenduo MAGNESIUM + Calcium van BIONAL krijgen we zowel de
nodige energie als de ontspannen houding om onze taken vlot te kunnen uitvoeren.
Deze formule bevat:

NU: IN DUOPACK: 2

e

AAN HALVE PRIJS

✔✔ goed opneembare “mariene” magnesium uit gezuiverd zeewater
✔✔ goed opneembare calcium uit de zee-alg Lithothamnium calcareum
✔✔ de cofactoren vitamine B6 en foliumzuur voor een optimale werking

MAGNESIUM + Calcium: ideale combinatie voor een rustige houding en meer prestatievermogen
Speciale korting
BIO Spirulina

-€5,00

540 tabl

-€11,35

3 x 80 caps

Elke dag fit dankzij BIO Marcus Rohrer spirulina, de groene
motor. Topbron van voedingsstoffen, antioxidanten en
zonne-energie.

van €34,98

Triopack: 2 + 1 GRATIS
Ideaal Gewicht

voor €29,98

-€5,06

2 x 40 caps

Met senna voor een regelmatige en vlotte stoelgang, met
kattendoorn voor een betere vochtbalans

van €34,05

Duopack: 2e aan -50%
Magnesium + calcium

voor €22,70

Onmisbaar mineralenduo voor meer energie en sneller
ontspannen. Goed opneembare vormen uit de zee, met vit B6
en foliumzuur.

van €19,99

voor €14,93

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE
voor EXTRA KORTINGSBON, GRATIS MONSTERS,...
CRANBERRIES
+ HIBISCUS*
LACTOBACILLEN

Hou je urinewegen gezond*
met CRANBIOTON
Plassen doen we als vanzelfsprekend, behalve als we er last bij
ervaren. Vooral vrouwen, maar ook de rijpere man, kunnen soms hulp
gebruiken om de urinewegen gezond te houden. Met CRANBIOTON
van Mannavital bestaat nu een natuurlijk totaalpreparaat om de
blaas zuiver te houden*.
Waarom je kiest voor CRANBIOTON:
¨¨ bevat PACRAN®, een wetenschappelijk onderzocht
cranberryextract, gemaakt van de gehele veenbes, inclusief de
pel en de pitten, met een gegarandeerde hoeveelheid werkzame
proanthocyaniden (PAC’s).
¨¨ met ELLIROSE®, een wetenschappelijk onderzocht hibiscusextract*,
dat bijdraagt tot een vlotte eliminatie van water en tot het gezond
houden van de urinewegen
¨¨ met Lactobacillus rhamnosus Rosell 11, een wetenschappelijk
onderzochte stam van darmflorabacteriën, die specifiek het effect
van veenbessen en hibiscus ondersteunen.

CRANBIOTON: topcombinatie voor een zuivere blaas.

FORMULE
MAN 50-PLUS

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 (vooral ’s nachts), “stotterend” plassen, langdurig nadruppelen en een
onvoldaan gevoel achteraf. Met PROSSATON van Mannavital bestaat nu een unieke en
probate combinatieformule voor de mannelijke 50-plusser, op basis van een bijzonder en
wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract. Hoe eerder dit middel wordt ingezet,
hoe beter het resultaat

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®)

-€3

Speciale korting

,00

Cranbioton
60 V-caps

Totaalcomplex voor het zuiver houden van de blaas, met veenbes,
hibiscus en de passende darmflorabacteriën.

van €24,59

voor €21,59

-€3,00

Speciale korting
Prossaton
60 V-caps

Wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract in combinatie
met lijnzaadlignanen en zink voor beter plascomfort
van de rijpere man.

van €16,95

,95
voor
€13
voor
€16,85

VEGETARISCHE
VIT B12 +
FOLIUMZUUR

Ondersteun je zenuwstelsel,
bloedaanmaak en energiepeil
met VITAMINE B12
PLATINUM
Streng vegetarisme, zwakke maagwerking, intensief sporten,
oudere leeftijd, langdurige stress.. er bestaan diverse situaties
waarbij we extra vitamine B12 kunnen gebruiken. Dan kies je voor
VITAMINE B12 PLATINUM- zuigtablet van Mannavital, want die
bevat:
✔✔ liefst 1000 mcg methylcobalamine, direct actieve vorm van
vitamine B12
✔✔ ook de direct werkzame vorm van foliumzuur:
5-methyltetrahydrofolaat, vanwege de belangrijke synergie
tussen vitamine B12 en foliumzuur
✔✔ geen suiker (gezoet met xylitol en erythritol)
✔✔ een natuurlijk kersenaroma en de natuurlijke kleurstof
bietenrood

De regelmatige inname van VITAMINE B12 PLATINUM
draagt bij tot:
¨¨ de normale vorming van rode bloedcellen
¨¨ de vermindering van vermoeidheid en moeheid
¨¨ een normale functie van het zenuwstelsel
¨¨ een normale werking van het immuunsysteem

Speciale korting
Vitamine B12 PLATINUM

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:

VERZACHTEND +
OPBOUWEND

✔✔ 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

CARTILATON: EEN COMPLETERE AANPAK
BESTAAT NIET!

-€2

,00

60 V-tabl
Hooggedoseerde, werkzame vit B12 in synergie met foliumzuur.
Zonder suiker, met natuurlijk aroma en - kleurstof

CARTILATON,
de alles-in-één voor soepel
bewegen

van €10,75

voor €8,75

Speciale korting
Cartilaton

60 V-tabl
Alles-in-één formule met verzachtende kurkuma + boswellia,
met eierschalenmembraan, collageen type II en vit C voor
kraakbeen

-€5,00
van €38,95

,95
voor
€33
voor
€16,85

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

Extra vezels voor een vlotte detox
BIO kokosmeel
Voor een vlotte transit heb je elke maaltijd 10g vezels nodig. De hoeveelheid vezels in het AMANPRANA KOKOSMEEL bedraagt 50%. Met een halve
tot één eetlepel per maaltijd verhoog je dus het vezelgehalte. Daarenboven
reinigen kokosvezels ook de darmen en zorgen zo voor meer weerstand en
vitaliteit en een betere detox. Dankzij het productieproces onder de 45°C, voor
een superieure kwaliteit, blijven alle nutriënten en enzymen intact.
Strooi wat kokosmeel over je ontbijt, maaltijd, soep, ….Doe ½ of 1 eetlepel
in een glas en voeg er water, sap, smoothie, thee of een andere drank aan
toe. Vergeet niet om extra water of (kruiden)thee te drinken zodat de vezels
hun werk optimaal kunnen doen. Ook voldoende beweging is van belang.
Kokosmeel is glutenvrij en perfect geschikt voor mensen met een glutenallergie of - intolerantie.

Ook in 250g met
BIO zipsluiting

Tijmhydrolaat van ladrôme
topverzorging voor de luchtwegen
Zonder twijfel is echte tijm één van de interessantste planten om de ademhalingswegen te beschermen tegen winterse kiemen. Daarom ontwikkelde ladrôme het BIO
TIJMHYDROLAAT; verkregen door destillatie van tijm met chemotype thujanol (“witte
tijm”), dat:
✔✔ een geprikkelde keel- en mondslijmvliezen verzacht
✔✔ de lichaamseigen weerstand versterkt
✔✔ vrijer helpt te ademen

Bestand tegen kou en vocht
Met 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

IMMUNO+ : TOTAALFORMULE VOOR EEN MAXIMALE AFWEERKRACHT
Speciale korting
Bio Kokosmeel glutenvrij

-€1,45

500 gr

Topvezels voor de darm, vrij van gluten en fytinezuur. Ook
bruikbaar voor gebak met lagere calorische inhoud.

van €8,95

voor €7,60

1

-€1,00

Speciale korting
-€ ,00
Bio Kokosmeel glutenvrij

Speciale korting
Bio Hydrolaat Tijm

Topvezels voor de darm, vrij van gluten en fytinezuur. Ook
bruikbaar voor gebak met lagere calorische inhoud.

Topverzorging voor de luchtwegen en helpt vrijer te ademen.
Verzacht een geprikkelde keel en mond, versterkt de weerstand

ook in 250 g met BIO zipsluiting

van €6,50

voor €5,50

200 ml

van €5,95

Speciale korting
Immuno + Bio Propolis

-€3,00

ampullen 20x10 ml

voor €4,95

De complete weerstandscocktail in handige ampullen. Synergie
van koninginnenbrij + echinacea + propolis + vitamine C

van €19,25

voor €16,25

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

Detoxen met ladrome

voor meer energie, minder kilootjes en een zuiver lichaam
 DRAINA +: BIO totaalformule voor een
grondige zuivering via alle eliminatiekanalen,
in een 3 weken-formule
✔✔ met guldenroede, berk, paardenbloem en brandnetel
die de eliminatie via de urine bevorderen
✔✔ met mariadistel en artisjok die de reinigende werking van
de lever ondersteunen
✔✔ met pruimenconcentraat en vuilboom die de eliminatie
via de darm bevorderen
✔✔ met groene thee die de vetverbranding bevordert, de
mentale en fysieke energie verhoogt en celbeschermende
antioxidanten aanvoert
✔✔ met blaaswier dat de gewichtscontrole ondersteunt en het
energiepeil verbetert
NU: IN

DUOPACK: 2e AAN HALVE PRIJS

 BIO BERKENSAP: ondersteunt de lichaamseliminatie
via de nieren, voert waardevolle mineralen aan
✔✔ rein, slank en fit dankzij de ideale lentekuur, formule
8 dagen
✔✔ absolute topkwaliteit: op traditionele manier handmatig
verzameld in het voorjaar, uit berken van de ongerepte
Hoge Alpen (Hautes Alpes)
✔✔ met duindoornsap als natuurlijk bewaarmiddel én
vitamine C-bron
NU IN

Duopack: 2e aan -50%
Bio Draina+

EEN VALIES MET 2 + 1 GRATIS

-€7

,37

2 x 500 ml
3 weken zuiveringsformule voor meer energie en een ideaal
gewicht dankzij een optimale drainage via alle
lichaamskanalen.

van €29,50

voor €22,13

Speciale korting
Bio Berkensap Koffer

3 x 300 ml
De ideale 8 daagse lentekuur: ondersteunt de eliminatie via de
nieren.

-€16,95
van €50,85

,90
voor
€33
voor
€16,85

Deze krant wordt u aangeboden door

22e jaargang, maart 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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