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NIEUW: KYO DOPHILUS MULTI 9
herstelt de diversiteit in de darmflora

Orde op zaken in de darmen met
PSYLLIUM PLATINUM

NATUURLIJKE ÉN VEILIGE OPNAME met CURCUMA 
PLATINUM de topper onder de kurkuma-preparaten

Bescherm je cellen maximaal met 
VITAMINE E PLATINUM

JUNI PROMOTIES o.a.:
DUOPACK: Haal het beste uit groene thee met 
GREEN TEA PLATINUM  2de à -50%

GRATIS BIO Zeep kokosolie + Houtskool & Citroen 
Eucalyptus 100 g bij aankoop van AMANPRANA BIO 
EXTRA VIERGE + KOKOSOLIE  1000 ml 

DUOPACK: ASTAXANTHINE PLATINUM 
het rode “supercaroteen” voor de huid  2de à -50%

GRATIS Bio Infusie Ontspanning 20 builtjes bij DORMITON, 
totaalcomplex voor een goede nachtrust

PRODUCT IN DE KIJKER:
Minder stress, minder moe, betere 
geestelijke en lichamelijke prestaties 
dankzij de best opneembare, 
“gecheleerde” magnesium

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE 
voor extra kortingsbon, gratis monsters,...
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MAGNESIUM PLATINUM 
bioactieve magnesium voor meer 
rust en energie

Met meer dan 200 onafhankelijke onderzoeken met test personen 
hebben wij geconstateerd dat ACTIV MICROTREATMENT PR-10 
CRÈME met zijn 10 essentiële natuurlijke plantenextracten en oliën bij 9 
van de 10 personen direct resultaten opleverde.

In de actiV PR-10 Crème zitten 10 essentiële natuurlijke plantenextracten 
en oliën zoals Jeneverbes olie, Oleiferazaad olie, Kurkuma extract, 
MSM, Arnica bloem extract, Duivelsklauw extract, Witte wilg extract, 
Paardenstaart extract, Menthol en Lavandula olie. 

ACTIV MICROTREATMENT 
PR-10 CRÈME 
voor stramme gewrichten 
en spieren. Hou gewrichten 
en spieren  soepel en help de 
spieren te ontspannen en te 
kalmeren.

“Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt, wat telt” is essentieel 
voor voedingssupplementen. Daarom bevat MAGNESIUM PLATINUM 
van Mannavital de best opneembare magnesiumvorm. Omdat het 
een cruciaal mineraal is voor meer dan 300 lichaamsreacties, draagt 
magnesium bij tot: 

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

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 ervan 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

VERZEKERDE 
OPNAME

NIEUW  ActiV microtreatment PR-10 Crème   100ml

van €12,99 voor €9,99 -€3,00
SPECIALE 
KORTING

Magnesium PLATINUM   2 x 90 tabl

van €33,90 voor €25,43 -€8,47
DUOPACK:  

2e aan -50%

NIEUW



Een vlotte darmtransit* en een harmonische darmflora**, 
onmisbare pijlers van een goede gezondheid

KYO DOPHILUS MULTI 9**

herstelt de diversiteit in de darmflora  

Iedereen kent het belang van een gezonde darmflora. Helaas 
zorgen suiker, vezelgebrek, alcohol, medicijnen en stress vaak 
voor een ontregeling, waarbij vooral het aantal goede stammen 
gereduceerd wordt. KYO DOPHILUS MULTI-9 van Mannavital 
is het darmflorapreparaat dat door de aanbreng van liefst 9 
levensvatbare stammen terug zorgt voor een diverse flora. Andere 
kwaliteitskenmerken ervan zijn:

 � voert humane, levensvatbare darmbacteriën aan
 � met gegarandeerd 6 miljard levensvatbare bacteriën per 2 capsules
 � bevat de ideale synergie van lactobacillen en bifidobacteriën
 � overleven vlot de maagbarrière en hechten zich vlot aan de 

darmreceptoren
 � moet niet in de koelkast bewaard worden
 �  vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

KYO DOPHILUS MULTI-9 bevat 9 stammen, waaronder “The 
Friendy Trio®”, de synergie waarvan de werking wetenschappelijk 
is bewezen: Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum 
G9-1, Bifidobacterium longum MM-2

Luie darmen, te harde stoelgang, winderigheid …….. darm-
klachten teisteren de westerse mens. Zowel een manifest 
vezelgebrek in de voeding als een verstoorde darmflora 
eisen hun tol. Met PSYLLIUM PLATINUM van Mannavital 
bestaat totaalpreparaat voor de darm, dat niet alleen met 
vezels de stoelgang bevordert, maar ook gunstige darm-
bacteriën aanvoert:

 � Psylliumzaadhulzen zijn de “topvezels” die tot 40 
maal hun gewicht aan water opnemen en zo de darmen 
op een niet prikkelende manier stimuleren tot een vlot-
tere transit met een zachtere darminhoud

 � Fructo-oligosacchariden zijn als “prebiotica” de 
ideale voedingsstoffen om de goede darmbacteriën 
(vooral bifidobacteriën) in hun groei te stimuleren 

 � Lactobacillus acidophilus La-14 is een wetenschap-
pelijk onderzochte stam van darmbacteriën die als 
probiotica bijdragen tot een optimale darmflora. 

Orde op zaken in de darmen met PSYLLIUM PLATINUM*

PSYLLIUM PLATINUM: 
geen krampen, geen 
gewenning, geen luie 

darm achteraf 

9 STAMMEN,  
6 MILJARD KIEMEN

TOPVEZELS

+ PREBIOTICA 

+ PROBIOTICA

NIEUW  Kyo Dophilus Multi 9    60 caps

van €21,95 voor €18,45 -€3,50
SPECIALE 
KORTING

Psyllium PLATINUM    300 gr

van €16,89 voor €13,99 -€3,00
SPECIALE 
KORTING

NIEUW

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



Meer energie, betere eliminatie,  sterkere weerstand 
dankzij CHLORELLA PLATINUM 

Slank, jong en vitaal dankzij 
GREEN TEA PLATINUM 

Volkomen terecht wordt chlorella “super food” genoemd. Deze 
alg koppelt een sterke zuiverende werking aan een uitzonderlijk 
hoge voedingswaarde, waardoor ze zowel een boost kan geven bij 
vermoeidheid 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

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 .

3 of meer koppen groene thee per dag bevorderen 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.

Op streefgewicht, mooi en energiek
Groene thee bevat het sterk celbeschermend antioxidans 
epigallocatechinegallaat (EGCG) én bevordert ook de 
vetverbranding. Daarom kan je 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

GREEN TEA PLATINUM bevat BIO groene thee, is verkregen door 
waterige extractie (geen alcohol of ethylacetaat) en bevat 60  % 
EGCG, waardoor 1 capsule overkomt met liefst 3 tot 5 koppen 
groene thee!

1 CAPSULE =  
3 À 5 KOPPEN

Chlorella PLATINUM    240 V-tabs

van €27,95 voor €23,45 -€4,50
SPECIALE 
KORTING

Green tea PLATINUM   2 x 60 V-caps

van €35,90 voor €26,92 -€8,98
DUOPACK:  

2e aan -50%



AMANPRANA EXTRA VIERGE + KOKOSOLIE
De enige originele sinds 2005
100% rauwe kokosolie

Vederlichte benen die (weer) 
gezien mogen worden dankzij 
V-NAL voor een vlotte circulatie

Gespannen, rusteloos, woelen 
in bed? Ontspan en slaap weer 
in met NERVOVIT Plus 

 � langer houdbaar
 � 48 uur verser dan vers garantie
 � fair trade charter
 � plastic vrij : in glas verpakt & composteerbare etiketten

Gratis handgemaakte zeep van kokosolie ter waarde van € 4,95
bij aankoop van 1 liter amanprana extra vierge + kokosolie

Je kent dat gevoel wel: zware en vermoeide benen na lang 
rechtstaan, een dagje winkelen of bij een zittend beroep. Bovendien 
tekenen zich steeds meer ontsierende vaatlijnen af. V-NAL van 
BIONAL is hiervoor de geknipte oplossing!
V-NAL is een uitgekiende natuurlijke combinatie die je benen weer 
opkikkert:

 � paardenkastanje en muizendoorn dragen bij tot het behoud 
van een normale aderlijke circulatie in de benen en verminderen zo 
een zwaar en loom gevoel

 � vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de 
normale werking van de bloedvaten in de benen

Nu in een voordelig duopack met V-NAL 
BEENCREME, de optimale formule 
voor de cosmetische verzorging van 
spataderen en voor gave, gladde benen.

Bijna iedereen die moet presteren, kent dat gevoel van alledaagse 
stress: overdag rusteloos, ’s avonds moeilijk de slaap vatten door 
muizenissen in het hoofd. Of net als je goed voor de dag wil komen, 
gieren de zenuwen je door de keel: voor een examen, optreden 
of sollicitatie. Met NERVOVIT Plus van BIONAL bestaat een 
uitmuntende natuurlijke ontspanner, die ook een gezonde slaap 
helpt inleiden:

 � met een geconcentreerd extract van de valeriaanwortel, 
de natuurlijke rustgever bij uitstek. Valeriaan helpt overdag te 
ontspannen én toch geconcentreerd te blijven en brengt ’s avonds 
de geest tot rust

 � met slaapmutsje om een goede nachtrust te bevorderen.

Hangemaakte zeep 
van kokosolie

 � fair trade & bio
 � 100g, zacht  & smeuïg
 � kokosolie voor zachte reiniging
 � houtskool voor diepe reiniging
 � citroen eucaluptus heerlijke geur
 � 100% van Amanprana inkoopprijs 

gaat naar de Solomon bewoners

VALERIAAN 

+ SLAAPMUTSJE 

V-nal  40 caps + Venal Beencrème 75 ml
van €21,90 voor €17,90 -€4,00

DUOPACK
Nervovit Plus   2 x 40 caps 

van €21,90 voor €16,42 -€5,48
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bio Kokosolie    1000 ml +
GRATIS Zeep kokosolie + Houtskool & Citroen Eucalyptus   100 g

van €30,90 voor €25,95 -€4,95

GRATIS ZEEP
t.w.v. €4,95

 Overdag ontspannen, 
’s avonds inslapen, 

dankzij NERVOVIT Plus

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



Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat de “koning van de 
carotenen” (vit A-familie) wordt genoemd en dus 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.

Rode topalg
Astaxanthine is de stof waardoor de rode zalm honderden kilometers 
stroomopwaarts kan zwemmen in turbulente wateren. De rijkste 
bron ervan is Haematococcus pluvialis (bloedregenalg). Een 
wetenschappelijk onderzocht  extract van deze alg (ASTAREAL®), zit in 
ASTAXANTHINE PLATINUM.

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

CURCUMA PLATINUM 
de topper onder de kurkuma-
preparaten 

De kurkumawortel is één van nuttigste planten in de natuur. Maar 
absolute voorwaarde om met deze “gouden wortel”  succes te boeken, 
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 zonnebloemlecithine, zoals inde Ayurveda al duizenden jaren 
gebeurt.

 � is het kurkumapreparaat met liefst 23 ondersteunende studies (Meriva®)
 � is vrij van zwarte peper, dat mogelijk interacties geeft
 � is vrij van de synthetische emulgator polysorbaat 80

ASTAXANTHINE PLATINUM 
het rode “supercaroteen” 
voor de huid

NATUURLIJKE ÉN VEILIGE OPNAME

Curcuma PLATINUM    60 V-caps

van €26,95 voor €22,95 -€4,00
SPECIALE 
KORTING

Curcuma PLATINUM    180 V-caps

van €58,95 voor €51,95 -€7,00
SPECIALE 
KORTING

Astaxanthine PLATINUM   2 x 60 caps

van €37,50 voor €28,13 -€9,37
DUOPACK:  

2e aan -50%



Kurkuma hoeft niet meer voorgesteld: een goed opneembare vorm zoals 
het kurkumafytosoom verzacht gevoelige spieren en gewrichten. Nu 
heeft Minami Nutrition dit gekoppeld aan hun uitzonderlijke kwaliteit 
omega-3-vetzuren en aan vitamine C: MarinEPA FLEX is hierdoor de 
grondige aanpak voor vlot bewegen:

Meriva® kurkumafytosoom*

 � curcuminoïden omhuld door zonnebloemlecithine voor maximale 
opname

 � werking bevestigd door maar liefst 23 klinische studies
 �  houdt de gewrichten soepel

MarinEPA omega-3-vetzuren
 � “koude” CO2-extractie, uiterst zuiver, laagste ecologische voetafdruk
 � maximale opname: rTG of restructured-triglyceridenvorm
 � ondersteunt de lokale circulatie

Vitamine C**

 � draagt bij tot een  normale collag-
eenvorming en zo tot de normale 
werking van kraakbeen en botten

Marin EPA FLEX
Beste Omega-3 + Bioactieve 
kurkuma + Vit C = toptrio voor vlot 
bewegen*en gezond kraakbeen**

“Vegan” omega-3-vetzuren gewenst?
Kies MarinDHA,  zuivere algenolie 

Wie opteert voor een strenge vegetarische of veganistische levenswijze, 
doet er goed aan te zorgen voor voldoende aanvoer van omega-3-
vetzuren. MarinDHA van Minami Nutrition is dan je beste keuze:

 � draagt bij tot behoud van een normale hersenfunctie, een normaal 
gezichtsvermogen en een normale hartfunctie

 � met extra astaxanthine 

MarinDHA 100% VEGAN
van €29,95 voor €24,95 -€5,00

SPECIALE 
KORTING

NIEUW  MarinEPA FLEX   30 softgels

van €31,90 voor €27,40 -€4,50
SPECIALE 
KORTING

MarinEPA FLEX: 
van een grondige 

aanpak gesproken!

NIEUW

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



Je glucose onder controle
met DIEBATON 

Een gezonde slaap en uitgerust 
wakker dankzij DORMITON, 
totaalcomplex voor een goede 
nachtrust

Ongezond eten, weinig bewegen en overgewicht verstoren de 
bloedglucosewaarde. Daarom zijn een verstandig dieet, afvallen en 
meer bewegen de eerste maatregelen voor een betere suikerspiegel. 
Een ideale steun hierbij is DIEBATON van Mannavital, een uitgekiende 
topformule met de compleetste samenstelling:

 � CINULLIN ®: bijzonder extract van Chinese kaneel waarvan afzonder-
lijk 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 

Haal met DIEBATON betere resultaten uit je gezonde levensstijl!

Een goede nachtrust is zeer belangrijk: onze geest komt tot rust en het 
lichaam doet nieuwe krachten op. Als we te lang schaapjes moeten 
tellen, dan is DORMITON van Mannavital de aanrader. Deze natuurlijke 
synergie bevat een gereputeerd plantentrio en dit in de correcte dosis en 
kwaliteit:

 � valeriaanwortel: werkt rustgevend en bevordert het inslapen door 
de geest te bevrijden na een drukke, stresserende dag

 � passiebloem: deze plantaardige ontspanner vermindert vooral de 
factor rusteloosheid en spanning, wat ook de slaap bevordert 

 � hop: rondt de werking van de vorige twee kruiden af en brengt de 
spijsvertering tot rust

Voor een optimaal effect bevat DORMITON tevens melatonine en 
zure kers, een natuurlijke bron van melatonine.

DE COMPLETE AANPAK

+ MELATONINE

Diebaton   2 x 60 V-caps

van €39,90 voor €29,93 -€9,97
DUOPACK:  

2e aan -50%

Dormiton    60 V-caps +
GRATIS Bio Infusie Ontspanning    20 builtjes

van €18,24 voor €14,95 -€3,29

GRATIS
THEE 

t.w.v. €3,29



Gefermenteerde knoflook met lecithine, 
topcombinatie voor een vlotte circulatie

Stress, zittend leven en slechte voeding bedreigen onze circulatie. Met 
KYOLIC Gefermenteerde knoflook, verrijkt met Lecithine, bestaat een 
toppreparaat dat zowel bijdraagt tot een vlotte doorstroming als een 
gezonde cholesterolspiegel. 

KYOLIC is Japanse gefermenteerde knoflook, waarbij door een uniek 
rijpingsproces de harde bestanddelen van rauwe knoflook omgezet 
worden tot niet-irriterende en geurloze stoffen met een maximaal 
gunstig effect. De werking van KYOLIC Aged Garlic Extract® is bewezen 
in liefst 800 klinische studies.

KYOLIC + LECITHINE draagt dankzij gefermenteerde knoflook bij tot:

 � de normale werking van het hart
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de normale werking van het immuunsysteem Met lecithine als bron van choline die bijdraagt tot een normale 

stofwisseling van de vetten.

KYOLIC 

+ LECITHINE 

MSM PLATINUM 
organische zwavel met brede 
inzetbaarheid

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 natuurlijke en breed toepasbare zwavelbron.

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 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®.

MSM PLATINUM   180V-tabl  

van €38,50 voor €28,88 -€9,62
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bescherm je cellen maximaal 
met VITAMINE E PLATINUM

Vreemde stoffen, UV- en andere stralen, milieuvervuiling, eigen 
stofwisseling…. dagelijks overstelpen schadelijke vrije radicalen 
ons. Het antioxidans dat de vethoudende structuren in het lichaam 
beschermt, is vitamine E. VITAMINE E PLATINUM van Mannavital 
bevat de sterkste vorm daarvan: de tocotriënolen.

Het belangrijkste antioxidans voor de miljoenen vethoudende 
structuren in ons lichaam is vitamine E, een complex van twee 
groepen antioxidanten: tocoferolen en tocotriënolen. De meest 
werkzame en de best onderzochte componenten daarvan zijn 
de tocotriënolen, die worden aangevoerd door VITAMINE E 
PLATINUM. Zij helpen helder van geest blijven, de circulatie 
ondersteunen en de huid jong en gezond te houden.

TOCOTRIËNOLEN, “SUPER” VITAMINE E

Vitamine E PLATINUM   60 caps  

van €23,75 voor €19,75 -€4,00
SPECIALE 
KORTING

WAAROM JE KIEST VOOR 
VITAMINE E PLATINUM VAN 
MANNAVITAL:

 � het is een concentraat van duurzame, 
ongeraffineerde rode palmolie

 � bevat met tocotriënolen de sterkst 
antioxiderende vitamine E-familie

 � wordt 300 % beter opgenomen door 
de natuurlijke emulgatoren in rode 
palmolie 

 � werking bewezen in meerdere 
klinische studies  (EVNOL Suprabio®)

KYOLIC + LECITHINE   75 caps
van €11,38 voor €9,38 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

KYOLIC + LECITHINE   200 caps
van €28,24 voor €24,24 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

ESSENTIEEL 
BINDWEEFSEL-
MINERAAL

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



Minder moe*, betere 
celbescherming** dankzij 
UBIQUINOL PLATINUM

Extra en waardevol eiwit nodig?
Kies voor WHEY PROTEIN 94

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 selenium en vitamine C voor meer energie en een optimale 
celbescherming.

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.

Mede dankzij een goed opneembare vorm van selenium** 

(seleniumgist) en dankzij vitamine C* (ascorbylpalmitaat) draagt 
UBIQUINOL  PLATINUM bij tot :

 � de bescherming van de cellen tegen vrije radicalen
 � meer energie en de afname van vermoeidheid 
 � een normale werking van het immuunsysteem

UBIQUINOL PLATINUM koppelt het potentieel van actief 
co-enzym Q10 aan de antioxidanten selenium en vitamine C

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 de spieren en de botten. Een uitstekend voedingssupplement, op 
basis van het zeer complete melkwei-eiwit is WHEY PROTEINE 94 van 
Mannavital.

Het regelmatig gebruik van WHEY PROTEINE 94 draagt bij tot:

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

Ubiquinol PLATINUM   60 caps
van €34,95 voor €30,95 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

Whey Proteine 94 Platinum   900 gr
van €29,95 voor €25,45 -€4,50

SPECIALE 
KORTING

WAAROM JE KIEST VOOR WHEY PROTEINE 94 VAN 
MANNAVITAL:

 � is afkomstig van gras gevoerde koeien die geen preventieve antibiotica 
of groeihormoon krijgen

 � bevat minstens 94 % melkwei-eiwit met alle essentiële aminozuren
 � is een melkwei-isolaat (geen concentraat) en is daardoor arm aan 

lactose en melkvetten
 � werd verkregen door voorzichtige crossflow-microfiltratie en niet door 

“agressieve” ion elektroforese
 � is vrij van toegevoegde suiker, smaak-, geur- of kleurstoffen

100 MG  
CO-ENZYM Q10 /CAPS!

COMPLEET EN LICHT 
VERTEERBAAR



Een verkwikkende nachtrust 
dankzij BIO-kruideninfusie 
GEZONDE SLAAP van ladrôme

 � met citroenmelisse en lavendel die het inslapen bevorderen
 � met linde en marjolein die rustgevend werken bij spanning en 

rusteloosheid
 � met geurig ijzerhard  voor meer weerstand tegen externe stoor  factoren

GEZONDE SLAAP Kruideninfusie: de subtiele mengeling van 5 
biologische planten voor een goede nachtrust en uitgeslapen 
wakker worden.

Door een artisanale stoomdestillatie van geurige bloemen, maakt 
ladrôme BIO-bloesemwaters of hydrolaten aan. Hun concentraat 
van bijzondere plantenstoffen maakt ze geschikt voor een optimale 
huidverzorging:

BIO LAVENDELBLOESEMWATER:

 � verzacht en kalmeert de rode en geprikkelde huid: zonnebrand, insec-
tenbeten, puistjes…. 

 � is de ideale lotion voor een vette huid met puistjes en zwarte punten
 � zorgt voor heerlijk geurend beddengoed en een zalige nachtrust

BIO ROZENWATER (gemaakt van Damascener rozen):

 � verstevigt en vitaliseert de slappe, vermoeide en futloze huid
 � is een oppepper bij vermoeide kringen of wallen onder de ogen
 � zuivert en verzacht de gevoelige en geïrriteerde huid

Gezonde Slaap bio-infusie    2 x 20 builtjes

van €6,58 voor €4,93 -€1,65
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bio Bloesemwater Lavendel    200 ml

van €9,38 voor €7,04 -€4,49
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bio Bloesemwater Rozen    200 ml

van €17,10 voor €12,83 -€4,27
DUOPACK:  

2e aan -50%

De BIO BLOESEMWATERS van ladrôme: 
topverzorging voor gelaat en lichaam

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



Deze acties zijn te koop bij:

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

23e jaargang, juni 2020
oplage 1.200.000
Losse nrs: 0,12

Prijsstijgingen en zetfouten 
voorbehouden. 

V.U.: K. Verhelst
Groene Dreef 36 - 8510 Rollegem

Voor het innen van tax op drukwerk 
zich wenden tot het adres 
hiernaast opgedrukt.

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

Het B-complex is een groep levensnoodzakelijke vitamines die in 
synergie diverse belangrijke lichaamsfuncties vervullen. Helaas 
bevatten voedingssupplementen met B-complex vaak synthetische, 
moeilijk opneembare vormen en dit niet zelden in een onwerkzame 
dosis. Bovendien zijn ze meestal incompleet. Kies voor VITAMINE B 
COMPLEX PLATINUM van Mannavital dat:

 � de B-vitaminen aanvoert in hun direct werkzame, goed opneembare 
én veilige vormen

 � deze vitamines in een zeer adequate dosis bevat
 � compleet is, want bevat ook biotine, choline, inositol en PABA

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)

BIO-ACTIEVE ÉN 
VEILIGE VORMEN

Vitamine B Complex Platinum   60 V-tabl
van €19,99 voor €16,99 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

Energiek1, minder moe2 en 
ontspannen3 met  VITAMINE B 
COMPLEX PLATINUM


