
JUNI
     PROMOTIES o.a.:

 f Green tea PLATINUM Duopack:  
2de aan -50% = - €8,98

 f Darmoton Forte met GRATIS 
bio-infusie Stoelgang 20 builtjes

 f DUOPACK: V-nal + V-nal Beencreme 75 ml: 
van  €21,80 voor €17,90 = - €4,00

 f Collagen PLATINUM: 
 van  €26,95 voor €22,95 = - €4,00

Vlotte circulatie, 
lichte benen,
gave huid en 
scherp zicht 

dankzij OPC PLATINUM

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

ASTAXANTHINE PLATINUM, 
het “supercaroteen” voor de huid

Minder moe, betere celbescherming 
dankzij UBIQUINOL PLATINUM 

Verwen je huid en lichaam met de 
BIO PLANTAARDIGE OLIËN van ladrôme, 

ongeraffineerd en verkregen uit eerste, koude persing

Een aangename zomer zonder ongemakken
dankzij ladrôme BIO-ZOMERPACK

juni 2019 

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!

NU: IN DUOPACK 
met gratis THEE
t.w.v. € 3,29



Vlotte circulatie, lichte benen, 
gave huid en scherp zicht 
dankzij OPC PLATINUM                   

voor €19,85

DUOPACK OPC PLATINUM
bio-infusie bloeddruk en circulatie
60 V-caps + 20 builtjes
Zeeden OPC’s, toppers voor de circulatie en de celbescherming 
Voor lichte, energieke benen, gezonde huid en jeugdig uiterlijk 

Thee GRATIS t.w.v -€3,29

voor €17,99

Gingko plus
60 tabl
Blijf helder van geest en genconcentreerd met de synergie van 
ginkgo, pijnboom OPC’s, granaatappel en vitamine C

Speciale korting -€2,00

van €19,99 voor €15,99

Natuurlijke Bio
Lichaamsverzorging
150 ml (7soorten)
De meest natuurlijke oplossing voor ieder deel van je lichaam

Speciale korting -€2,00

van €23,10

Ondersteun je geheugen* en verscherp 
je concentratie met Ginkgo plus

Ginkgo Plus:
je ideale 

geheugen- 
steuntje

Welkom bij de nieuwe 
generatie van natuurlijke 

lichaamsverzorging 
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De meest natuurlijke oplossing 
voor ieder deel van je lichaam.

OPC’s of Oligomere Procyaniden zijn bijzondere plantenstoffen die tege-
lijk breed de circulatie bevorderen én als antioxidanten de lichaamscellen 
beschermen tegen vrije radicalen. Een superieur extract is OPC PLATINUM 
van Mannavital, breed inzetbaar voor:

 ✔ 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
 ✔ het behoud van een scherp gezichtsvermogen

OPC PLATINUM van Mannavital is een 
extract van superieure kwaliteit uit de 
zeedenschors, dat wetenschappelijk 
onderzocht werd (OLIGOPIN®).

NU: IN DUOPACK met 
gratis  bio-infusie bloeddruk 
en circulatie van ladrôme

van €17,99

Om helder van geest te blijven en het geheugen in topcon-
ditie te houden, zijn een verstandig dieet en zowel fysieke 
als geestelijke activiteit onontbeerlijk. Wie hierbij een maxi-
male ondersteuning wenst, raden wij met GINKGO PLUS 
van Activo een optimale synergie aan, met::

 ✔ Ginkgo biloba*: draagt bij tot het behoud van het 
verstandelijk vermogen door zijn celbeschermende 
werking en door de circulatie in de hersenen te 
ondersteunen

 ✔ Pijnboomschors*: beschermt de bloedvaten en 
bevordert de bloedsomloop

 ✔ Vitamine C: draagt bij tot de normale werking van het 
zenuwstelsel

 ✔ Granaatappel: topbron van celbeschermende 
polyfenolen



Vlotte circulatie, lichte benen, 
gave huid en scherp zicht 
dankzij OPC PLATINUM                   

ASTAXANTHINE PLATINUM,
het “supercaroteen” 

voor de huid  
Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat als “koning 
van de carotenen” (vit A-familie) 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.

De rode zalm kan honderden kilometers stroomopwaarts 
zwemmen dankzij het antioxidans astaxanthine. De rijkste 
bron ervan is Haematococcus pluvialis (bloedregenalg). 
Een wetenschappelijk onderzocht  extract van deze alg 
(ASTAREAL®), zit in ASTAXANTHINE PLATINUM.

ASTAXANTHINE PLATINUM draagt door vitamine E bij 
tot een optimale celbescherming tegen vrije radicalen, en 
daar kunnen we maximaal 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

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

GREEN TEA PLATINUM bevat BIO groene thee, 
verkregen door waterige extractie (geen alcohol 
of ethylacetaat), is gestandaardiseerd op liefst 60 
% epigallocatechinegallaat (EGCG). 1 capsule komt 
overeen met liefst 3 tot 5 koppen groene thee!

1 capsule 
= 3 à 5 

Haal het beste uit groene thee 
met GREEN TEA PLATINUM

Drie of meer koppen groene thee per dag 
bevorderen zeer 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. 

Slank, mooi en vitaal
Groene thee dankt zijn eigenschappen aan 
epigallocatechinegallaat, een antioxidans dat vele malen sterker 
is dan die in groenten en fruit. Tel daarbij nog het bevorderen 
van de vetverbranding en je kan GREEN TEA PLATINUM breed 
inzetten:

 ✔ 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

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

Astaxanthine PLATINUM 
2 x 60 caps
Het sterkste caroteen voor maximale zomerse 
bescherming met ook vitamine E voor  optimale 
huid- en celbescherming.

Duopack:  2e aan -50%
-€9,37

voor €28,13

van €37,50

Green tea PLATINUM 
2 x 60 v-caps
Bevordert de vetverbranding en ondersteunt het afslanken
Celbeschermende antioxidanten om jeugdig, helder
en alert te blijven   

Duopack:  2e aan -50%
-€8,98

van €35,90

voor €26,92

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



7 redenen waarom alleen Amanprana 
Extra Virgin+ is:
1. De enige originele kokosolie (sinds 2005).
2. Na de oogst rusten de rijpe kokosnoten 45 dagen. 

Dit enzymatische proces verbetert de smaak en de 
kwaliteit. 

3. De enige echte 100% rauwe kokosolie. Premium 
en (extra) virgin worden vaak koudgeperst. Maar 
dat is niet voldoende. Voor bijna alle premium 
en (extra) virgin kokosolie wordt het vruchtvlees 
eerst door een droogtunnel gejaagd bij 90 à 110°C. 
Nefast voor de aanwezige verteringsenzymen. 
Die worden inactief. Daarna koud persen heeft 
dan nog heel weinig zin. En is dan ook geen rauwe 
kwaliteit.

 Bij Amanprana wordt het vruchtvlees langzaam 
gedroogd bij een max. 45°C. Voordelen? De actieve 
verteringsenzymen zorgen voor een gemakkelijke 
vertering van de koud geperst Amanprana olie.

4.  Amanprana is langer houdbaar daar de 
vochtigheid max. 0,06% is (40% minder vocht dan 
de norm van 0,1%) 

5. 48 uur verser dan vers garantie: Voor Amanprana 
worden de kokosnoten gepeld, versnipperd tot 
pulp, 24 uur gedroogd en vervolgens wordt de olie 
koudgeperst. Dus in max. 48 uur van pellen tot olie. 
Niemand doet ons dit na. 

6. Fair Trade Charter
7. Alleen in glas en met composteerbare etiketten. 

We gebruiken geen plastic.

Met de ‘gelukkigste kokosolie’ ter wereld 
creëer je welvaart en gezondheid.
Hoezo, is alleen KOKOSOLIE VAN AMANPRANA Extra Virgin+?
Van Amanprana bio kokosolie wordt iedereen gelukkig
Als klein familiaal bedrijf vindt Amanprana het belangrijk dat iedereen gelukkig wordt van onze bio kokosolie. In 
de eerste plaats jij en je lievelingen. Maar ook het milieu. En de families in Sri Lanka die de kokosnoten plukken en 
verwerken zijn jou heel dankbaar. Zij noemen Amanprana de ‘gelukkigste kokosolie ter wereld’. Amanprana zorgt 
mee voor de lokale welvaart: onderwijs, bio-landbouw, gezondheidszorg, woningen, water en elektriciteit. 

VIDEO’S
2 mooie video‘s over 
de oorsprong en 
kwaliteit van Amanprana 
kokosolie. Bekijk de 
video‘s op Youtube 
(Amanprana kokosolie)

Verkrijgbaar in 1,6 L, 1 L, 
325 ml, 100 ml

Info, recepten en 
inschrijving op de 
nieuwsbrief: 
www.noble-house.tk

KYOLIC ONE A DAY: Gefermenteerde knoflook
Topper voor circulatie, weerstand en lever!
Dagelijks verse knoflook gebruiken is goed voor de vaten 
en de afweer, dat is geweten. Stukken beter - én dit zonder 
geurhinder of irritatie - werkt gefermenteerde knoflook, dat 
bewijzen meer dan 750 studies! KYOLIC ONE A DAY van 
Mannavital is een geconcentreerde tablet van deze gefer-
menteerde knoflook.

Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) wordt 
verkregen door een uniek, 20 maand durend rijpingsproces: 
dat zet de prikkelende, geurende en instabiele 
zwavelverbindingen van knoflook om in zachte, reukloze én 
vooral dieper werkzame componenten. Regelmatig gebruik 
van gefermenteerde knoflook als KYOLIC ONE A DAY draagt 
bij tot:

 ✔ de normale werking van het hart
 ✔ het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 ✔ het behoud van de  werking van het immuunsysteem
 ✔ het behoud van een normale leverfunctie
 ✔ de celbescherming tegen vrije radicalen

voor €6,80

Kyolic One A Day
30 tablets
Je dagelijkse portie gerijpte of gefermenteerde knoflook 
voor optimale circulatie, sterke weerstand en 
gezonde leverfunctie

van €8,30

Speciale korting
-€1,50

KYOLIC ONE A DAY :
je dagelijkse 

gezondheidsbijdrage
NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

voor €16,85voor €22,20

Bio Kokosolie
1000 ml
Topbron van middellangketenige vetzuren die
directe energie geven. Ideaal voor bakken en
frituren, lekker op brood en gebak

van €25,95

Speciale korting
-€3,75



Regelmatige stoelgang én slankere lijn?

Twee vliegen in één klap 
met DARMOTON FORTE
Een trage transit en vasthouden van vocht gaan vaak samen en liggen 
vaak aan de basis van een moeilijke gewichtsbeheersing. Als op beide 
vlakken de juiste stimulans wordt gegeven, komt dat zowel de stoelgang 
als het lichaamsgewicht ten goede. Dat doet DARMOTON FORTE van 
MANNAVITAL:

 ✔ Senna zorgt voor een regelmatige darmlediging
 ✔ Anijs ontspant de darmen en bevordert de stoelgang
 ✔ Berk en Javathee, bevorderen de eliminatie en ondersteunen de 
vochtbalans

NU: IN DUOPACK met gratis 
bio-infusie stoelgang

voor €8,69

Darmoton Forte met
bio-infusie stoelgang
60 Caps + 20 builtjes
Bevorder je darmtransit met de combinatie van senna en anijs 
Met ook berkenblad en javathee voor optimale vochtbalans 

Thee GRATIS t.w.v -€3,29

voor €10,00

Darmoton
300 gr
Het ultieme totaalpreparaat voor het bevorderen van de 
darmfunctie met psylliumvezels, kokosvezels, darmflora- 
bacteriën en prebiotica.

Speciale korting -€2,50

van €12,50 voor €12,79

Kyo Dophilus One per day
60 caps
Ideale combi van Lactobacillen + Bifidobacteriën voor goede 
darmflora met minimum 3 miljard effectief levensvatbare 
darmbacteriën per capsule.

Speciale korting -€2,50

van €15,29van €11,98

DARMOTON FORTE: voor een vlotte transit
en optimaal gewicht

DARMOTON:
het ultieme totaalpreparaat
voor de darmfunctie
Eén van de pijlers van een solide gezondheid is een regelmatige 
darmlediging. Maar evenzeer moet ook het interne darmmilieu 
of de darmflora in balans zijn. Met DARMOTON van Mannavital 
bestaat een natuurlijk totaalpreparaat dat op beide vlakken de 
juiste stimulans geeft door 4 werkzame ingrediënten:

 ✔ Psylliumvezels: nemen tot 40 
maal hun gewicht aan water op. Dit 
stimuleert op een natuurlijke manier 
de darmtransit en zorgt tegelijk 
voor een zachtere stoelgang, ook 
welkom tijdens de zwangerschap, bij 
aambeien of kloven.

 ✔ Kokosvezels: zijn de beste 
ruwvezels voor de darmlediging 
en -reiniging, want in tegenstelling 
tot granenvezels bevatten ze geen 
gluten noch fytinezuur

 ✔ Lactobacillus acidophilus La-14: 
een wetenschappelijk onderzochte 
stam van darmflorabacteriën voor 
een optimaal intern darmmilieu

 ✔ Fructo-oligosachariden (BENEO 
P95®): de optimale voeding voor de 
goede darmflorabacteriën KYO DOPHILUS ONE PER DAY bevat een optimale en 

wetenschappelijk onderzochte synergie van Lactobacillus 
gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1, Bifidobacterium 
longum MM-2

Dat een goede darmflora elementair is voor onze gezondheid, 
is algemeen geweten. Nu moet een goed voedingssupplement 
van darmbacteriën wel voldoen aan een aantal belangrijke 
criteria voor een optimale werkzaamheid. KYODOPHILUS ONE 
PER DAY van Mannavital is het darmflorapreparaat waarop U 
kan vertrouwen:

 ✔ 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 een synergie van 
lactobacillen en bifidobacteriën

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

KYO DOPHILUS
ONE PER DAY:
voor een sterke en
harmonieuze darmflora

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



CURCUMA

+ BOSWELLIA

Curcu-Move 
Zet je weer in beweging
Vlot kunnen bewegen is essentieel voor een 
optimaal levenscomfort. Met CURCU-MOVE 
van BIONAL draagt hiertoe bij dankzij een 
“triple action”:

1. soepel bewegen: dankzij kurkuma

2. het behoud van gezonde gewrichten: 
dankzij kurkuma

3. een comfortabel gevoel in de 
gewrichten: dankzij Boswellia

+ EXTRA CO-ENZYME Q10

Nu in een voordelig duopack
met V-NAL BEENCREME

Zware, vermoeide benen? 
Ontsierende spatlijnen? 
De dubbele aanpak met V-NAL
Zomerse warmte, uren rondkuieren, een lange reisweg… ze kunnen allemaal bijdragen 
tot lome en zware benen. Vervelend is ook dat zich steeds meer blauwe spatlijnen 
aftekenen. De ideale oplossing is de totaalaanpak van BIONAL:

 ✔ V-NAL capsules met paardenkastanje en muizendoorn: bevorderen de circulatie 
en zorgen voor lichtere en energiekere benen

 ✔ V-NAL BEENCREME: deze huidcrème met o.a. extracten van aloë, kamille en 
smeerwortel, is ideaal voor de cosmetische verzorging van spataderen  

Probiofyt
Brengt meer balans 
in de darmfunctie

Naast een gezonde en evenwichtige voeding, kan een 
passend voedingssupplement bijdragen tot een normale 
darmwerking. PROBIOFYT van BIONAL draagt hiertoe 
door een “triple action” met:

1. darmbacteriën: 1 miljard per dagdosis van 5 
stammen Lactobacillen en Bifidobacteriën voor meer 
balans in de darmflora

2. inuline: voeding voor de darmflora

3. gember: draagt bij tot het behoud van een goede 
maag- en darmfunctie

DARMBACTERIËN

+ GEMBER

5 stammen 
darmbacteriën 
voor een 
evenwichtige 
darmflora !

Onrustig, gespannen, prikkelbaar?
Komt tot rust met 
Nervovit Plus
Iedereen ervaart wel eens stress: onrust overdag 
en ’s avonds moeilijk de slaap vatten. Met 
NERVOVIT PLUS van BIONAL bestaat een 
uitmuntende ontspanner:

 ✔ valeriaanwortel, de plantaardige 
rustgever, bevordert ook de nachtrust

 ✔ lindebloesem en vitamine B2 helpen te 
ontspannen in drukke tijden

voor €17,90

V-nal 40 caps +
V-nal Beencreme 75 ml 
Zware, vermoeide of getekende benen? Ondersteun
 de circulatie in je aderen en ervaar weer lichte, gave benen.

DUOPACK: -€4,00

van €21,90 voor €16,95

Curcu-Move 
30 caps
Kurkuma voor soepel bewegen en behoud van gezonde 
gewrichten met Boswellia voor een comfortabel gevoel in de 
gewrichten

Speciale korting -€3,00

van €19,95 voor €12,70

Probiofyt Family 
30 caps
5 stammen darmbacteriën voor een evenwichtige darmflora met 
ook gember voor het behoud van een normale darmfunctie .

Speciale korting -€2,25

van €14,95voor €8,95

Nervovit plus 
40 caps
Natuurlijk ontspannen en een goede nachtrust bevorderen met 
de combinatie valeriaan + lindebloesem + vitamine B2

Speciale korting -€2,00

van €10,95



+ EXTRA CO-ENZYME Q10

Magnesium PLATINUM 
2 x 90 tabl
Minder stress, minder moe, betere geestelijke en 
lichamelijke prestaties dankzij de best opneembare, 
“gecheleerde” magnesium

Duopack:  2e aan -50%
-€8,50

van €33,90

voor €25,40

Red Yeast Rice PLATINUM 
2 x 60 v-caps
Natuurlijk én vooral veilig cholesterol beheersen met de
synergie BIO-gefermenteerde rode rijst + Co-enzym Q10  

Duopack:  2e aan -50%
-€9,97

van €39,90

voor €29,93

Waarom je kiest voor MAGNESIUM PLATINUM van Mannavital:
 ¨ bevat magnesiumbisglycinaat of “gecheleerde” magnesium, die 

voor de beste opname is gebonden aan een aminozuur (glycine)
 ¨ de opname gebeurt ook vlot bij een zwakke maagfunctie
 ¨ wordt uitstekend verdragen
 ¨ verlaagt de spiegel van “concurrent” calcium niet
 ¨ bevat voor een optimaal effect bioactieve vitamine B6

MAGNESIUM PLATINUM
Bioactieve magnesium voor 
meer rust en energie 
“Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt, dat telt” is essentieel 
voor voedingssupplementen. Daarom is de magnesium in MAGNESIUM 
PLATINUM van Mannavital de best opneembare vorm. Omdat het een 
cruciaal mineraal is voor meer dan 300 lichaamsreacties, draagt magne-
sium bij tot: 

 ✔ een goede energieproductie met minder vermoeidheid
 ✔ een rustige en ontspannen houding
 ✔ normale spiercontracties
 ✔ het behoud van gezonde beenderen en tanden

VERZEKERDE

OPNAME

MAGNESIUM PLATINUM: Minder stress, minder moe, betere geestelijke en lichamelijke prestaties 

Waarom kiezen voor RED YEAST 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 tradi-
tioneel voedingsmiddel voor de 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 gron-
dige evaluatie dit voedingssupplement veilig bevonden en ook een 
Belgische literatuurstudie kwam tot dezelfde conclusie.

RED YEAST RICE PLATINUM: Natuurlijk én
vooral veilig cholesterol beheersen!

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,...



ESSENTIEEL

BINDWEEFSEL-

MINERAAL

Zoals koolhydraten onze brandstoffen zijn, hebben we eiwitten 
nodig als bouwstoffen. Vooral bij sporten, tijdens groeifasen, bij 
ondergewicht of als we een dagje ouder worden, kunnen we 
soms extra eiwit gebruiken voor spieren en botten.

Een uitstekend voedingssupplement, op basis van het 
zeer complete en gemakkelijk te verteren melkwei-eiwit, 
is WHEY PROTEINE 94 van Mannavital, dat bijdraagt tot:

 ✔ de groei en het behoud van de spiermassa
 ✔ het behoud van normale botten

Extra en waardevol eiwit nodig? 
Kies voor WHEY PROTEIN 94

Waarom je kiest voor WHEY PROTEINE 94 van Mannavital:
 ¨ van gras gevoerde koeien, niet behandeld met groeihormoon of antibiotica
 ¨ bevat minstens 94 % melkwei-eiwit met alle essentiële aminozuren
 ¨ is een melkwei-isolaat en daardoor arm aan lactose en melkvetten
 ¨ is vrij van toegevoegde suiker, smaak-, geur- of kleurstoffen

COMPLEET

EN LICHT

VERTEERBAAR

voor €25,45 voor €15,75 voor €30,95

Whey PROTEINE 94
PLATINUM
900 gr
Hoogwaardig melkwei-isolaat, arm aan lactose en vetten. 
Draagt bij tot de groei en het behoud van de spiermassa.

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

Ubiquinol PLATINUM
60 caps
Behoud een fris en jeugdig uiterlijk en verhoog je energiepeil 
met direct actieve co-enzym Q10 in combinatie met selenium 
+ vit C

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€4,50 -€3,50 -€4,00

van €29,95 van €19,25 van €34,95

MSM PLATINUM ,
natuurlijke zwavel
met brede
inzetbaarheid  
Jarenlang werd het mineraal zwavel over het hoofd gezien, terwijl mine-
ralen die veel minder voorkomen in het lichaam wel ingezet werden, zoals 
zink, magnesium en selenium. Met MSM PLATINUM van Mannavital 
bestaat  nu gelukkig een organische en breed toepasbare zwavelbron, 
waarvan het belang nu wel wordt erkend.

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 
koelen verminderen het gehalte aan 
actieve zwavel. 

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

Minder moe1, betere 
celbescherming2 
dankzij UBIQUINOL PLATINUM
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 combinatie met vitamine C1 en selenium2 
voor meer energie en een optimale celbescherming.

UBIQUINOL PLATINUM  
draagt, mede dankzij een goed 
opneembare vorm van selenium 
(seleniumgist) en vitamine C 
(ascorbylpalmitaat), bij tot :

 ✔ de bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen1, 2

 ✔ meer energie en de afname van 
vermoeidheid 1

 ✔ een normale werking van het 
immuunsysteem1,2

100 MG
CO-ENZYM
Q10/CAPS

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.

BIO-ACTIEVE VORMEN



Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 
dankzij VITAMINE B COMPLEX PLATINUM  
Het B-complex is een groep levensnoodzakelijke vitaminen die in synergie diverse belang-
rijke lichaamsfuncties vervullen. Helaas bevatten veel voedingssupplementen met B-complex 
vaak synthetische, moeilijk opneembare vormen en dit niet zelden in een onwerkzame 
dosis. Bovendien zijn ze meestal incompleet van samenstelling. VITAMINE B COMPLEX van 
Mannavital daarentegen:

 ✔ voert de B-vitaminen aan 
in hun direct werkzame en 
goed opneembare vormen

 ✔ bevat deze vitamines in 
een zeer adequate (en 
veilige) dosis

 ✔ is compleet, want bevat 
ook biotine, choline, 
inositol en PABA

BIO-ACTIEVE VORMEN

VITAMINE B COMPLEX draagt bij tot:
 ¨ het energieleverend metabolisme (B1-B2-B3-B5-B12-biotine)1

 ¨ de afname van vermoeidheid en futloosheid (B2-B3-B5-B6-B9-B12)2

 ¨ een normale geestelijke functie (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)3

 ¨ een normale werking van het zenuwstelsel (B1-B2-B3-B6-B12-biotine) 
 ¨ tot het behoud van een normale huid en - slijmvliezen (B2- B3-biotine)

Streng vegetarisme, zwakke maagwerking, intensief sporten, 
oudere leeftijd.. er bestaan 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 
“groene” of vegan 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

Ondersteun je zenuwstelsel, 
bloedaanmaak en energiepeil 
met VITAMINE B12 PLATINUM

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

voor €16,99

Vit. B Complex PLATINUM
60 V-tabl
Het ultieme B-complex voor meer energie en rust en minder 
moeheid, in de bio-actieve vormen en 
correcte doses voor optimale werking.   

Speciale korting
-€3,00

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

van €19,99

Speciale korting
-€2,00

voor €8,75

van €10,75

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



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 

OSTEOTON FORTE,
de compleetste én correct 
gedoseerde botformule
Voor de beenderopbouw zijn twee vitaminen, K2 en 
D3, en een complex van mineralen, 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:  mag absoluut niet aan een botformule 
ontbreken, want 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

BESCHERM 
JE BOTKAPITAAL MET 

OSTEOTON FORTE!

AQUAMIN®

+ VIT D3

+ VIT K2

voor €16,85voor €22,95

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

van €26,95

Speciale korting
-€4,00

voor €16,85voor €13,95

Osteoton Forte 
60 V-tabl
Natuurlijke en complete totaalformule voor behoud van sterke botten
Effectieve doses van vit D3 en vit K2 + 
zeer goed opneembaar calcium

van €16,95

Speciale korting
-€3,00



Druk, futloos, batterijen leeg? 
Elke dag fit met Marcus Röhrer Spirulina  
Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende chlorofyl, bomvol 
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

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

Navulverpakking 
Marcus Rohrer

Spirulina®

DE GROENE MOTOR

Verwen je huid en lichaam met de 
BIO PLANTAARDIGE OLIËN van ladrôme, 
ongeraffineerd en verkregen uit eerste, koude persing

ARGANOLIE: het geheim van 
de farao’s voor een jonge huid

 ✔ de ideale olie voor de droge en 
rijpere huid

 ✔ helpt de huid haar elasticiteit en 
glans behouden

SINT JANSOLIE: 
topverzorging na 
het zonnebaden

 ✔ kalmeert de huid bij zonnebrand en 
lichte brandwonden

 ✔ verlicht de rode, geprikkelde en 
beschadigde huid

JOJOBA-OLIE: harmoniseert 
de huid, past voor elk huidtype

 ✔ ideaal voor de vette huid die 
neigt naar puistjes

 ✔ maar hydrateert ook de droge 
en gevoelige huid

CALOPHYLLUMOLIE: 
kalmeert en herstelt 
de gevoelige huid

 ✔ kalmeert de huid bij 
zonnebrand en lichte 
brandwonden

 ✔ verzorgt en voedt de 
gevoelige en rode 
probleemhuid 

 ✔ ondersteunt de circulatie 
bij adertjes en bij zware 
benen

voor €28,45

Spirulina navul 
3 x 180 tabl
Geeft meer energie, zuivert én versterkt de weerstand 
Rijk aan antioxidanten en chlorofyl, complete bron 
van aminozuren

Speciale korting -€5,00

van €33,45

voor €12,59

Spirulina 
180 tabl
Geeft meer energie, zuivert én versterkt de weerstand 
Rijk aan antioxidanten en chlorofyl, complete bron 
van aminozuren

Speciale korting -€3,00

van €15,59

voor €13,76

Bio plantaardige olie
Argan 100 ml
Het geheim van de farao’s voor een jonge, glanzende,
elastische huid
Topverzorging voor de rijpere en de droge huid

Speciale korting -€2,50

van €16,26 voor €14,95

Bio plantaardige olie
Calophyllum 100 ml
Kalmeert, herstelt en voedt de rode en gevoelige 
probleemhuid
Ondersteunt de circulatie bij adertjes en verlicht 
zware benen 

Speciale korting -€2,60

van €17,55 voor €10,50

Bio plantaardige olie
Jojoba 100 ml
Harmoniseert de huid: ideaal voor vette huid die 
neigt naar puistjes maar hydrateert ook de droge en 
gevoelige huid 

Speciale korting -€2,00

van €12,50 voor €10,50

Bio plantaardige olie
Sint Janskruid 100 ml
Kalmeert en verzacht de huid bij zonnebrand en lichte 
brandwonden
Verlicht de rode, geprikkelde en beschadigde huid

Speciale korting -€2,00

van €12,50

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



3 | BIO LAVENDELBLOESEMWATER:

 ✔ verlicht de rode en geprikkelde huid: 
zonnebrand, insectenbeten, puistjes…. 

 ✔ ideale lotion voor een vette huid met puistjes en zwarte punten
 ✔ voor heerlijk geurend beddengoed en een zalige nachtrust

1 | BIO ROZENWATER + GRATIS KORENBLOEMWATER 
(gemaakt van Damascener rozen):

 ✔ verstevigt en vitaliseert de slappe, vermoeide en futloze huid
 ✔ oppepper bij vermoeide kringen of wallen onder de ogen

2 | BIO HAMAMELISWATER:

 ✔ samentrekkend bij couperose, rode vaatlijntjes en vette huid
 ✔ verzacht bij lichte brandwonden, zonnebrand en 
insectenbeten

voor €10,89

BIO ZOMERPACK 
Roll’on Zomer Citronella 2 x 10 ml + 
1 Roll’on Verzachtend Lavendel
Synergie van essentiële oliën om vervelende prikkers 
af te houden . Synergie om insectenbeten en rode, 
geprikkelde huid te verzorgen 

Speciale korting -€5,49

van €16,47 voor €5,75

Bio Bloesemwater 
Pepermunt 200ml
Verzacht en kalmeert de gevoelige en geprikkelde huid
Aangenaam verkoelend en verfrissend, ideaal bij overmatige 
transpiratie

Speciale korting -€1,00

van €6,75voor €6,20

Bio Bloesemwater 
Hamamelis 200ml
Samentrekkend bij couperose, rode vaatlijntjes 
en vette huid
Verzacht bij lichte brandwonden, zonnebrand 
en insectenbeten 

Speciale korting -€1,25

van €7,45voor €8,55

Bio Bloesemwater 
Rozen 200ml  +  
Gratis Korenbloemwater 50ml
Verstevigt en vitaliseert de slappe, vermoeide 
en futloze huid
Oppepper bij vermoeide kringen of 
wallen onder de ogen

DUOPACK

voor €3,69

Bio Bloesemwater 
Lavendel 200ml
Verlicht de rode, geprikkelde huid bij zonnebrand en 
insectenberten
Verzachtend en kalmerend gezichtswater, geschikt 
voor alle huidtypes

Speciale korting -€1,00

van €4,69

Een aangename zomer zonder ongemakken dankzij ladrôme

BIO-ZOMERPACK: drie handige rollers
om egaal op huid aan te brengen:
2 stuks Roll’on ZOMER met citronella:

 ✔ helpt vervelende prikkers op afstand te houden
 ✔ een afwerende synergie van essentiële oliën met ook cederhout, 
lemongrass, citroeneucalyptus en roosgeranium

4 | BIO PEPERMUNTWATER:

 ✔ verzacht en kalmeert de gevoelige en geprikkelde huid
 ✔ aangenaam verkoelend – ideaal bij overmatige transpiratie

De BIO BLOESEMWATERS van ladrôme:
topverzorging voor gelaat en lichaam, 
met hydrolaten verkregen uit artisanale 
stoomdestillatie van geurige bloemen

BIO BLOESEMWATERS: TOPVERZORGING VOOR GELAAT EN LICHAAM

1 2 3 4

1 Roll’on VERZACHTEND met lavendel:

 ✔ met de verzachtende essentiële oliën van lavendel en pepermunt
 ✔ verzacht insectenbeten en een rode, geprikkelde huid

Deze krant wordt u aangeboden door

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

22e jaargang, juni 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.


