
JANUARI
     PROMOTIES o.a.:

 f DUOPACK: Darmoton Forte 2 x 60 caps:  
2de aan -50% = - €4,79

 f Marin EPA GOLD Visolie + Vit D 2 x 30 softgels

 f DUOPACK: Vitamine C + Zink PLATINUM: 

 van €21,40  voor €17,40 = - €4,00

 f DUOPACK: Osteoton forte 2 x 60 V-caps: 
 2de aan -50% = - €8,47

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

Feesten, recepties, alcohol, suiker, vet …   
Ondersteun je lever met HEPARTON !

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

Minder stress en meer energie dankzij 
ASHWAGANDHA PLATINUM

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

januari 2020 

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 2e aan
de halve prijs

Cholesterol natuurlijk
én veilig onder controle 

dankzij RED YEAST RICE 
PLATINUM 

’s

Goede Voornemens krant



Nachtrust
2 x 60 caps
Bevorder een natuurlijke en gezonde slaap door 
het potente trio valeriaan, hop & citroenmelisse + 
vitamine B1

DUOPACK: 2e aan -50% -€5,97

voor €17,93

van €23,90

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

DUOPACK: 2e aan -50%
-€9,97
van €39,90

voor €29,93

+ EXTRA CO-ENZYME Q10

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

Je cholesterolgehalte natuurlijk én
veilig onder controle dankzij
RED YEAST RICE PLATINUM

Gezonde slaap, uitgerust wakker 
dankzij NACHTRUST

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

Elementair voor het beheersen van het cholesterolgehalte is het feit 
dat dit op een veilige manier gebeurt, zonder bv spierpijnen, lever- of 
nierbelasting. Het natuurlijke fermentatieproduct gefermenteerde rode 
rijst voldoet daaraan, zo bewijst een recente meta-analyse van liefst 51 
studies.

Een goede nachtrust is zeer belangrijk: onze geest komt tot rust 
en het lichaam doet nieuwe krachten op. Wanneer we al te lang 
de schaapjes moeten tellen, dan kunnen we NACHTRUST van 
BIONAL proberen. Deze natuurlijke synergie bevat :

• Valeriaanwortel: rustgevend na een drukke, zorgelijke dag 
en bevordert een natuurlijke slaap 

• Melisse en hop: plantaardige ontspanners, brengen even-
eens de spijsvertering tot rust

• Vitamine B1: draagt bij tot een normale werking van het 
zenuwstelsel.

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



SAFFRAAN 

+ RHODIOLA

Feesten, recepties, alcohol, 
suiker, vet …   Ondersteun 
je lever met HEPARTON !
Copieuze maaltijden, sprankelende champagne, lekkere wijnen en 
mierzoete desserts …. tijdens het eindejaar genieten we met volle 
teugen. Maar zware spijzen, alcohol en toetjes bezorgen onze lever 
heel wat overwerk. 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 lever-
functie 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

MARIADISTEL

+ KURKUMA

+ARTISJOK

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 neer-
slachtige buien is er D-PRITON van Mannavital.

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

voor €16,85voor €16,85

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

van €19,85

Speciale korting
-€3,00

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

Weer fris van 
de lever dankzij 

HEPARTON

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



voor €13,49

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

van €15,99

Speciale korting
-€2,50

voor €16,85voor €29,98

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

van €34,98

Speciale korting
-€5,00

‘Steen’ in de buik, opgeblazen, winderig?

DIGEST ENZYME FORTE
stimuleert je spijsvertering

DIGEST ENZYME FORTE 
maakt je maaltijden

licht verteerbaar

Meer weerstand, energie en jeugd
dankzij BIO Marcus Rohrer Spirulina  
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 als werkende 
een welgekomen steun bieden. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste biologische 
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

BIO Marcus Röhrer Spirulina werd gekweekt in het zuiverste water en zit voor 
een maximaal behoud van zonne-energie verpakt in de speciale violet Viosol®-
verpakking.

BIO Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!

DE GROENE

BATTERIJ

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.

ENZYMEN

+ GEMBER

+ ARTISJOK



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: korting -€8,98

voor €26,92

van €35,90

Darmoton Forte
2 x 60 caps
Een vlotte stoelgang en beter op gewicht dankzij
senna voor de transit met berk en javathee voor
de vochtbalans.

DUOPACK: 2e aan -50%
-€4,79

van €19,18

voor €14,39

DARMOTON FORTE voor een vlotte 
transit en optimaal gewicht

Regelmatige stoelgang 
én slankere lijn

Twee vliegen in één klap 
met Darmoton Forte

Blijf vitaal, helder, 
jong en slank met 
Green Tea PLATINUM

NU: IN DUOPACK met 2e aan halve prijs

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan halve prijs

Een trage darmtransit en vasthouden van vocht gaan 
vaak samen en liggen niet zelden 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, bevordert de stoelgang 
en vermijd plotse aandrang

 ✔ Berk en Javathee, bevorderen de eliminatie en 
ondersteunen de vochtbalans

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

1 capsule 
= 3 à 5 

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



voor €37,43

MarinEPA Gold + vit D
2 x 30 softgels
Liefst 1 g hoogwaardige en zuivere EPA + DHA per capsule 
omega-3-vetzuren dragen bij tot de normale werking van 
het hart 

DUOPACK: 2e aan -50% -€12,47

van €49,90voor €30,00

Bamboezout 9 x gebrand 
zeer grof
100 g
Dit mirakel zout is geen tafelzout. Voordelen bamboezout vind 
je op het internet

Speciale korting -€6,00

van €36,00 voor €48,95

MarinEPA Smart Fats
voordeelverpakking 2 x 60 caps
Omega-3-formule met een hoge verhouding EPA tov DHA 
draagt bij tot  behoud van een normale hersenfunctie en 
gezichtsvermogen

Speciale korting -€8,00

van €56,95

Topkwaliteit omega-3-vetzuren 
van Minami Nutrition

MarinEPA GOLD + Vit D: 
liefst 1 gram EPA + DHA per capsule voor een 
optimale werking op hart- en bloedvaten

MarinEPA SMART FATS: 
“slimme” omega-3-vetzuren met de optimale 
verhouding EPA/DHA (580/100) voor het 
behoud van een normale hersenfunctie en 
gezichtsvermogen (2 caps/dag)

Honderden studies bewijzen dat de visolievetzuren EPA en DHA een belangrijke gezond-
heidsbijdrage 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 vissoorten, duurzaam en verkregen door “koude”  
CO2-extractie.

 ¨ 2 caps/dag dragen ook 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
 ¨ 1 caps/dag draagt ook bij tot de normale werking van het hart

 ¨ 2 caps/dag dragen ook bij tot een normale triglyceriden bloedspiegel

 ¨ 3 caps/dag dragen ook bij tot het behoud van een normale bloeddruk 

BambuSalz is geen tafelzout.
BambuSalz is een echt wonderzout uit Korea.
Bamboezout is fleur de sel 9x gebrand in bamboekokers en rode bergklei.
Dit 9 x gebrand bamboezout is werkelijk  een wonderzout.
Ter ondersteuning van de algemene gezondheid.
Lees “Wat is bamboezout” op het internet en ontdek haar vele voordelen.

Het bamboe zout proces werd voor het eerste beschreven door Kim Il-hoon 
(1909- 1992). Zijn boek ‘The Universe and the God’s Medicine’ werd gepubliceerd 
in 1986. Kim Il-hoon adviseerde bamboezout voor je algemene gezondheid en 
aan ouderlingen. Vandaag genieten veel mensen van bamboezout en voelen 
zich er heel goed mee. Gezondheid in eigen handen nemen, dat doet wonderen.

 Il-hoon Ki
 bedenker van bamboezout

NIEUW:



Vitamine C PLATINUM 60 V-tabl
+ Zink PLATINUM 60 V-caps
IJzersterk duo voor een optimale immuniteit bij acute 
winterse aanvallen. Versterkt afweerverhogende 
cellen en draagt bij tot sterke bindweefsels.

DUOPACK: korting -€4,00

voor €17,40

van €21,40

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

Duopack:  met GRATIS thee 
-€3,29
van €22,54

voor €19,25

MSM PLATINUM ,
natuurlijke zwavel met 
brede inzetbaarheid  

Jarenlang werd zwavel over het hoofd gezien, terwijl mine-
ralen 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.

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®

ESSENTIEEL

BINDWEEFSEL-

MINERAAL

IJZERSTERKE

COMBINATIE

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

 ✔ 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

 ✔ dragen ze beiden bij 
tot de bescherming 
tegen vrije radicalen.

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::

 ¨ 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 NU IN DUOPACK met gratis kruideninfusie 

SPIEREN en GEWRICHTEN van ladrôme

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



voor €14,45

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

van €16,95

Speciale korting
-€2,50

voor €16,85voor €8,75

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

van €10,75

Speciale korting
-€2,00

Streng vegetarisme, zwakke maagwerking, intensief sporten, 
oudere leeftijd.. soms hebben we nood aan extra vitamine B12. 
Dan kies je voor VITAMINE B12 PLATINUM- zuigtablet van 
Mannavital, want die bevat:

 ✔ liefst 1000 mcg methylcobalamine, direct actieve vorm van 
vitamine B12, verkregen door “groene” fermentatie en van 
plantaardige oorsprong

 ✔ 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

Druk, druk, druk…. een veel gehoorde verzuchting. Ook 
staan we te vaak stil in de file, worden we overstroomd 
door informatie en hebben we allemaal onze problemen. 
Geen wonder dat we stressen, rusteloos worden en futloos 
of vermoeid rondlopen. Met ASHWAGANDHA PLATINUM 
van Mannavital bestaat hiervoor een antwoord.

Minder stress en meer energie 
dankzij ASHWAGANDHA PLATINUM   

Meer stressbestendig
Ashwagandha of Indiase ginseng verhoogt ons aanpassingsvermogen 
aan ongunstige omstandigheden zoals stress, drukte en hoge eisen. 
We komen sneller tot rust, vatten beter de slaap en ervaren vaak een 
mentale boost met een positievere ingesteldheid. 

Beter presteren
Als we minder rusteloos zijn en beter slapen, komt ook meer energie vrij 
om beter te presteren. ASHWAGANDHA PLATINUM is daarom de ideale 
ondersteuning bij alledaagse vermoeidheid en voor al wie sterk moet 
presteren in werk, studie en sport.

INDIASE

GINSENG

VEGAN

Waarom je kiest voor ASHWAGANDHA PLATINUM van Mannavital:
 ¨ werkzaamheid zeer breed aangetoond in wetenschappelijke studies (KSM-66®)
 ¨ biologisch totaalextract van de wortel, zonder de onwerkzame bovengrondse delen
 ¨ gestandaardiseerd om minstens 5 % withanoliden te bevatten
 ¨ “full spectrum” extract met alle bestanddelen in hun natuurlijke verhouding



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

DUOPACK: 2e aan -50%
-€8,47

van €33,90

voor €25,43

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

 ✔ 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 vit D3 activeert en de 
calciumspiegel regelt.

OSTEOTON FORTE, 
de compleetste én correct 
gedoseerde botformule

voor €31,50

Triomove met vanillesmaak
480 gr
Optimale synergie van glucosamine + chondroïtine + MSM.
De ideale gewrichtsvoeding met ook vit C 
voor het kraakbeen.

van €38,50

Speciale korting
-€7,00

Bescherm je botkapitaal 
met OSTEOTON FORTE!

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan halve prijs

AQUAMIN®

+ VIT D3

+ VIT K2

GLUCOSAMINE 

+ CHONDROÏTINE

+ MSM

Het bijzondere trio bouwstoffen glucosamine, chondroïtine 
en MSM, en dit zeker in combinatie met vitamine C* voor het 
gewrichtskraakbeen, kan heel wat mensen op weg helpen. 
TRIOMOVE van Mannavital bevat deze componenten in de juiste 
kwaliteit én in de juiste dosis en heeft daarenboven nog de beste 
prijs/kwaliteitverhouding:.

 ✔ VEGETARISCHE GLUCOSAMINESULFAAT, verkregen door 
fermentatie en aan de correcte dagdosis van 1500 mg

 ✔ CHONDROÏTINESULFAAT van farmaceutische kwaliteit uit 
kraakbeenvissen en aan de correcte dagdosis van 1200 mg

 ✔ MSM of METHYLSULFONYLMETHAAN (organische 
zwavel), aan de dagdosis van 2.250 mg per dagdosis, 
werkzame dosis volgens klinische studies

 ✔ VITAMINE C* aan 100 % van de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid (80 mg): draagt bij tot de normale 
collageenvorming voor de normale werking van het 
kraakbeen

TRIOMOVE, de complete kraakbeenformule* 
aan de beste prijs/kwaliteit  

TRIOMOVE wordt 
aangeboden in een 
oplosbaar poeder zonder 
hulpstoffen. Het bevat 
wel een VANILLE-aroma 
om de bittere smaak 
van de componenten te 
neutraliseren.

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



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 onder-
bouwde substanties:

1. KYOLIC Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®): dit bijzonder, 
na 20 maand verkregen fermentatieproduct draagt bij tot het behoud van 
een gezond hart en - bloedvaten door het ondersteunen van de circulatie, het 
beheersen van cholesterol- en homocysteïnewaarden 

2. omega-3-vetzuren EPA en DHA van onberispelijke kwaliteit: dragen 
bij tot de normale werking van het hart en het behoud van gezonde 
hersenfuncties

3. VITAMINE K2 (menaquinone-7 uit natto): helpt de kalkafzetting op de 
vaatwanden beheersen en draagt bij tot soepele bloedvaten

4. VITAMINES B6, B9 en B12 in hun bioactieve, niet synthetische vormen: 
helpen de homocysteïnespiegel beheersen

5. VITAMINE E, niet in een synthetische vorm, maar als gemengde 
tocoferolen: cel- en vaatbeschermende antioxidanten

6. VITAMINE D3 (cholecalciferol): voor een normale calciumstofwisseling

KYOLIC EPA + K2: 
de alles-in-één

voor een vlotte circulatie 

KYOLIC EPA + K2 
Natuurlijke totaalcomplex 
voor maximale vaatbescherming  

voor €33,95

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.

Speciale korting
-€5,00

van €38,95



Al jaren staan de BIO-essentiële oliën van ladrôme garant voor de allerbeste kwaliteit: 
onversneden, onverdund en niet bijgekleurd. Ideaal dus om in zetten in de natuurlijke 
lichaamsverzorging. Ditmaal zetten wij 3 toppers in de kijker:

100 % PUUR

 NATUURLIJK

& TOTAAL

voor €5,09

BIO Essentiële olie 
Eucalyptus radiata
10 ml 
Verhoogt de weerstand van de luchtwegen en helpt vrijer 
ademen. Draagt bij tot het loskomen van slijmen, helpt de 
neus vrijmaken.

Speciale korting -€1,00

van €6,09 voor €6,05

BIO Essentiële olie 
Melaleuca alternifolia
10 ml   |  Tea tree
Versterkt de lichaamsweerstand en werkt celbeschermend. 
Topper voor lokale toepassingen op huidonzuiverheden.

Speciale korting -€1,00

van €7,05 voor €14,40

BIO Den + Tijm + 
Salie siroop 2 x 150 ml 
3 topkruiden voor de keel- en luchtwegen in een 
suikervrije siroop.Verzacht de geprikkelde keel, helpt 
vrijer te ademen.

DUOPACK: 2e aan 50% -€4,80

van €19,20voor €6,39

BIO Essentiële olie 
Cinnamomum camphora 
ct cineol 10 ml  |  Ravintsara
Verhoogt de weerstand tegen winterse kiemen, 
verzacht de geprikkelde keel en luchtwegen.

Speciale korting -€1,00

van €7,39

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

BIO DEN + TIJM + SALIE-siroop 
van ladrôme: Toptrio verzacht 
keel en luchtwegen
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

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

KRACHTIG EN

GECONCENTREERD

De BIO essentiële oliën van ladrôme 
Onmisbaar voor een zorgeloze winter    

E.O. van EUCALYPTUS RADIATA 
(verstuiven, inhaleren, lokaal toepassen, oraal):

 ✔ versterkt de weerstand bij verkoudheden 
en belaagde luchtwegen

 ✔ verzacht de luchtwegen en verlicht de 
geprikkelde mond en keel

 ✔ helpt slijmen losmaken en ophalen
 ✔ helpt vrijer ademen door de neus

E.O. van TEA TREE 
(vooral lokaal en via inhalatie toegepast):

 ✔ draagt bij tot de normale werking van 
het immuunsysteem 

 ✔ eerste hulp voor de onzuivere huid en 
zorgt voor een goede flora op de huid

 ✔ te gebruiken bij puistjes en mee-eters 
(eventueel samen met lavendel)

E.O. van RAVINTSARA 
(oraal, verstuiven, inhaleren, lokaal, in bad):

 ✔ versterkt breed de natuurlijke weerstand 
tegen externe prikkels

 ✔ helpt vreemde kiemen op afstand te 
houden

 ✔ rustgevend, ontspannend en bevordert 
een gezonde slaap

Verwen je lichaam met de BIO essentiële oliën van ladrôme

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



NU: IN DUOPACK met
2e aan HALVE PRIJS

Rein, slank en fit
dankzij DRAINA +

DRAINA +

Deze krant wordt u aangeboden door

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

23e jaargang, januari 2020
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.

voor €22,13

Bio Draina+
2 x 500 ml
Zuiveringsformule voor meer energie en 
een ideaal gewicht  dankzij een optimale
drainage via alle lichaamskanalen.

Duopack: 2e aan -50%
-€7,37
van €29,50

Wenst U op de hoogte gehouden te worden van 
 nieuwe producten, productinfo, promoties ... Schrijf u in op:

WWW.MANNAVITAL.BE

Meer energie, minder kilootjes
dankzij een grondige zuivering
Niet alleen ons huis heeft jaarlijks een flinke poetsbeurt 
nodig, ook ons lichaam heeft baat bij een grondige zuivering! 
Door het stimuleren van de eliminatie, verhoogt bovendien 
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


