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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!
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Ondersteun je immuniteit en
overwinter vlot met

IN DEZE UITGAVE:
Vlotte transit, zachte stoelgang én goede darmflora
dankzij Psyllium PLATINUM
Feestmalen, alcohol, suiker, vet… Ondersteun je lever
met Heparton
Dipje, Down, Donkere gedachten? Met D-Priton zie je
weer de zon achter de wolken
NIEUW: Arti’Relax van ladrôme, de totaalaanpak
voor soepele gewrichten en ontspannen spieren

JANUARI KORTINGEN o.a.:
DUOPACK: MarinEPA GOLD én MarinDHA Superieure
kwaliteit omega-3-vetzuren:
 -10€
DUOPACK: Chlorella PLATINUM 2 x 240 V-tabl., meer
energie, betere eliminatie, optimale celbescherming:
 -13,97€
DUOPACK: Vitamine D3 PLATINUM extra zonnevitamine
voor meer winterse weerstand:
 -4,62€
AMANPRANA Kokosolie Extra Virgin+ 1000 ml:
 van €25,95 voor €22,05 = -3,90€!

PRODUCT IN DE KIJKER:
VITAMINE C + ZINK
KAUWTABLETTEN
met vlierbesextract

-3€

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE
voor extra kortingsbon, gratis monsters,...

Vitamine C + Zink
kauwtabletten

Ondersteun je immuniteit en overwinter vlot
met VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten
MET EXTRA
VLIERBESEXTRACT
Hoe sterker onze afweer, hoe minder hard de kille winter kan toeslaan. Een vitamine
en een mineraal die de krachten bundelen om de immuniteit scherp te houden, zijn
vitamine C en zink. Gecombineerd met een hooggedoseerd vlierbesextract, om de
luchtwegen extra te beschermen, zijn de VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten van
Mannavital dan ook een echte aanrader, want:

NIEUW

 vitamine C en zink dragen bij tot een normale werking van het immuunsysteem en
helpen zo beter acute winterproblemen te voorkomen en aan te pakken
 vitamine C en zink dragen als antioxidanten bij tot de bescherming van onze lichaamscellen tegen schadelijke vrije radicalen
 vlierbesextract verzacht de keel, verlicht de prikkel en helpt vrijer te ademen
 ze bevatten per kauwtablet 500 mg vitamine C en 22,5 mg bioactieve zink
 ze zijn vrij van geraffineerde suiker; gezoet met stevia, mannitol en xylitol

Tip voor een optimaal resultaat: neem naast 1 kauwtablet
ook dagelijks 1 capsule VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte van
Mannavital

NIEUW: Vitamine C + Zink kauwtabletten
met vlierbesextract 60 V-tabl
van €15,95

voor €12,95

-€3,00

SPECIALE
KORTING

ZUIVER

MarinEPA GOLD én MarinDHA
Superieure kwaliteit omega-3vetzuren

DUURZAAM
KOUDE EXTRACTIE

Honderden studies bewijzen dat omega-3-vetzuren onze gezondheid
bevorderen. Helaas bestaan er veel minderwaardige preparaten. Met
de visolie MarinEPA GOLD en met algenolie MarinDHA, heeft Minami
nutrition de allerbeste kwaliteit van omega-3-vetzuren in huis: 100 %
zuiver, verkregen door koude CO2-extractie en met de laagste ecologische
voetafdruk.

Wat MarinDHA voor je kan doen:
 1 caps/dag draagt bij tot het behoud van een normale hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen

Wat MarinEPA GOLD + vit D voor je kan doen:
 1 caps/dag draagt bij tot de normale werking van het hart
 2 caps/dag dragen bij tot het behoud van een normale triglyceriden
bloedspiegel
 3 caps/dag dragen bij tot het behoud van een normale bloeddruk

Nu in een zeer
voordelig duopack!

MarinEPA GOLD 30 softgels + MarinDHA 60 softgels
van €54,90

voor €44,90

-€10,00

DUOPACK

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

Meer energie, betere eliminatie, optimale
celbescherming dankzij CHLORELLA PLATINUM

De groene
stofzuiger

Volkomen terecht noemt men chlorella een “super food”. Deze
groene alg koppelt een uitzonderlijke voedingswaarde aan een sterk
reinigende werking. Hierdoor kan ze zowel een boost geven aan atleten,
actievelingen, opgroeiende kinderen, studenten, zwangere vrouwen
en senioren. CHLORELLA PLATINUM van Mannavital is topkwaliteit
chlorella die:
 ZUIVERT door het hoogste chlorofylgehalte in de natuur
 MEER ENERGIE GEEFT door het complete eiwit, de nucleïnezuren en
vitamines B
 CELBESCHERMEND WERKT door het hoge antioxidantengehalte
 DE WEERSTAND VERSTERKT door het hoge gehalte ijzer en
bètacaroteen
WAAROM JE KIEST VOOR CHLORELLA PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
Chlorella PLATINUM 2 x 240 V-tabl
van €55,90

voor €41,93

-€13,97

DUOPACK:
2e aan -50%

 heeft gebroken celwanden voor een optimale verteerbaarheid
 wordt gekweekt in het zuiverste bergwater, ver weg van alle industrie
 groeit in ongerept subtropisch klimaat met maximale blootstelling aan de zon

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

1 CAPSULE
=3à5
KOPPEN

GREEN TEA PLATINUM is topkwaliteit: BIO, extractie door water (geen
alcohol of toxische ethylacetaat) en geconcentreerd met liefst 60 % van
het sterke antioxidans epigallocatechinegallaat (EGCG). Daardoor komt
1 capsule overeen met liefst 3 tot 5 koppen groene thee! Regelmatige
inname:
 bevordert de vetverbranding en ondersteunt de afslanking
 ondersteunt de celbescherming tegen vrije radicalen
 helpt jeugdig, helder van geest en alert te blijven

+ GRATIS TH
EE
t.w.v.€3,29

 draagt bij tot het behoud van een gezonde circulatie
 geeft meer geestelijke en fysieke energie
Nu met gratis kruideninfusie ‘AFSLANKING’ van ladrôme

Green tea Platinum 60 V-caps
met Gratis Afslankingsmix thee met citroen 20 builtjes
van €21,24

voor €17,95

-€3,29

DUOPACK
GRATIS thee
t.w.v.: €3,29

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

File in de darmen?
Probeer PSYLLIUM
PLATINUM!

Psyllium PLATINUM 300 gr
van €16

,99

voor €13,99

-€3,00

SPECIALE
KORTING

CAT’S CLAW PLATINUM
de ultieme booster voor je afweer
STERKE CONCENTRATIE
De Amazoneplant katsklauw is wereldvermaard om haar bijdrage tot een
normale functie van het immuunsysteem. Maar voor een sterke winterse
weerstand hebt je wel de juiste soort katsklauw nodig met de bewezen
afweerverhogende substanties, zoals in CAT’S CLAW PLATINUM van
Mannavital.

WAAROM JE KIEST VOOR CAT’S CLAW PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat de correcte soort katsklauw: Uncaria tomentosa en niet de
veel minder werkzame Uncaria guianensis (bewezen door botanische
identificatie)
 bevat een hoge verhouding werkzame pentacyclische oxindole alkaloïden
(POA’s) ten opzichte van de minder werkzame tetracyclische oxindole
alkaloïden (TOA’s), de absolute voorwaarde voor het ondersteunen van het
immuunsysteem.

CAT’S CLAW PLATINUM draagt ook bij tot het behoud van soepele
gewrichten
Cat’s Claw PLATINUM 60 V-caps
van €17,69

voor €14,69

-€3,00

SPECIALE
KORTING

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

VITAMINE D3 PLATINUM
extra zonnevitamine voor
meer winterse weerstand

Vitamine

D

Tijdens de donkere maanden vertonen ongeveer 77 % van de Belgische
vrouwen en liefst 95 % van de Belgische mannen een gebrek aan
vitamine D, zo toonde een studie uit 2014 aan. Extra inname van de
“zonnevitamine” kan met VITAMINE D3 PLATINUM – parels van
Mannavital, die bijdragen tot:
 een normale functie van het immuunsysteem
 een sterke weerstand tegen winterkiemen
 het behoud van normale botten en tanden en van een normale
spierwerking
WAAROM KIEZEN VOOR DE VITAMINE D3 PLATINUM “PEARLS”
VAN MANNAVITAL?
 zeer kleine en gemakkelijk slikbare capsules met 1000 IU vit D
 in ongeraffineerde olijfolie als “drager” voor vit D

Zorgeloos de winter
door dankzij VITAMINE
D-PLATINUM

Vitamine D3 PLATINUM 2 x 90 pearls
van €18,50

voor €13,88

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
Collagen PLATINUM 306 gr
van €28

,95

voor €24,95

-€4,00

SPECIALE
KORTING

-€4,62

DUOPACK:
2e aan -50%

Batterijen leeg, weerstand laag?
Elke dag fit met
MARCUS ROHRER SPIRULINA
DE GROENE MOTOR
Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende chlorofyl,
bomvol beschermende antioxidanten, drager van veel (meetbare!)
zonne-energie, zeer licht verteerbaar, compleet eiwit….. de blauwgroene
alg spirulina noemt men terecht het groene superfood.
Een regelmatige inname van spirulina:
 geeft meer energie en helpt bij vermoeidheid
 versterkt de weerstand in gure tijden
 bevordert de lichaamszuivering
 ondersteunt het afslanken met behoud van spiermassa bij diëten
 draagt bij tot het behoud van een normaal glucosegehalte
Hierdoor kan letterlijk iedereen 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

Spirulina NAVULPAK 3 x 180 T
van €33,45

voor €28,45

-€5,00

SPECIALE
KORTING

AMANPRANA
Kokosolie
7 redenen waarom alleen Amanprana Extra Virgin+ is
1. Enige originele kokosolie (sinds 2005).
2. Na de oogst rusten de rijpe kokosnoten 45 dagen. Dit enzymatische
proces verbetert de smaak en kwaliteit.
3. Enige echte 100% rauwe kokosolie. Alleen bij Amanprana wordt het
vruchtvlees langzaam gedroogd op max. 45°C. Voordelen? De actieve
verteringsenzymen zorgen voor een gemakkelijke vertering.
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, 24 uur gedroogd en vervolgens
koudgeperst. Dus in max. 48 uur van pellen tot olie. Niemand doet ons
dit na.
6. Fair Trade Charter
7. Verpakt in glas met composteerbaar etiket. Geen plastic.

Bio Kokosolie 1000 ml
van €25,95

voor €22,05

-€3,90

SPECIALE
KORTING

 2 VIDEO’S over oorsprong en kwaliteit op Youtube
(Zoek ‘Amanprana kokosolie’)
 Info, recepten en inschrijving op de nieuwsbrief:
www.noble-house.tk

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

Feestmalen, alcohol, suiker, vet…
Ondersteun je lever
MARIADISTEL
met HEPARTON
+ KURKUMA
+ ARTISJOK

Copieuze maaltijden, 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. 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

Weer fris van de lever
dankzij HEPARTON

Heparton 60 V-caps
van €22

,75

voor €19,25

-€3,50

SPECIALE
KORTING

Dipje, Down, Donkere gedachten?
Met D-PRITON zie je weer de zon
achter de wolken

 met een fytosoom van kurkuma (MERIVA®) dat ook door 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 dus 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

SAFFRAAN +
RHODIOLA

Soms zie je het «niet meer zitten» in donkere dagen. De telefoon
aannemen, de job die je graag deed, muziek beluisteren? Niets interesseert je nog, het liefst blijf je in bed. Voor die sombere gevoelens en
neerslachtige buien is er D-PRITON van Mannavital
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

D-Priton 60 V-caps
van €19,85

voor €16,85

-€3,00

SPECIALE
KORTING

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

ENZYMEN

 met vegetarische, door fermentatie verkregen enzymen, om
zowel koolhydraten, vetten als eiwitten beter te verteren.

+ GEMBER
+ ARTISJOK

Digest enzyme forte 60 V-caps

DIGEST ENZYME FORTE maakt je maaltijden licht verteerbaar

van €15,99

voor €13,49

-€2,50

SPECIALE
KORTING

3 MILJARD
MICROBIOTA/
CAPSULE

KYODOPHILUS ONE PER DAY
Optimale synergie van “goede
darmbacteriën”
Dat goede darmbacteriën of microbiota onze gezondheid bevorderen
door hun bijdrage tot een gezonde darmflora, is algemeen
geweten. Wel is het zo dat een goed voedingssupplement van
darmbacteriën moet voldoen aan een aantal 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 de ideale synergie van lactobacillen en bifidobacteriën
vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

KYODOPHILUS ONE PER DAY bevat een optimale en
wetenschappelijk onderzochte synergie van Lactobacillus gasseri
KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1 en Bifidobacterium longum
MM-2
Kyo Dophilus One per day 60 caps
van €17,69

voor €14,69

-€3,00

SPECIALE
KORTING

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

MSM PLATINUM
natuurlijke zwavel met brede inzetbaarheid
ESSENTIEEL

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 nu gelukkig een organische en breed
toepasbare zwavelbron.

BINDWEEFSELMINERAAL

Voor gewricht, huid, haar, nagel, bot
Zwavel is een essentieel en 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 van voedsel
verminderen het gehalte aan actieve zwavel.

+ GRATIS TH
EE
t.w.v.€3,29

Veilig en wetenschappelijk onderzocht
Gelukkig kan zwavel door een natuurlijk voedingssupplement aangevoerd worden: MSM PLATINUM is
methylsulfonylmethaan of organische zwavel van een uitzonderlijke, wetenschappelijk onderzochte kwaliteit: OptiMSM®.
Nu met gratis kruideninfusie ‘SPIEREN en GEWRICHTEN’
van ladrôme

MSM PLATINUM 180 V-tabl
+ GRATIS Thee Spieren en Gewrichten 20 builtjes
van €22,54

MAGNESIUM
+ ASHWAGANDHA
+ B-COMPLEX

voor €19,25

-€3,29

DUOPACK
GRATIS thee
t.w.v.: €3,29

Tegelijk minder stress én
meer energie dankzij het
totaalpreparaat RELAXOTON
Een veeleisende job, een druk gezin, files, tegenslagen, examens…
door alledaagse stress zijn we vaak gespannen overdag en vatten we
’s avonds moeilijk de slaap. Bovendien zorgen die rusteloosheid en de
hoge eisen ook sneller voor vermoeidheid en mindere prestaties. Een
compleet supplement dat op beide vlakken helpt, is RELAXOTON van
Mannavital.
 met de zeer goed opneembare “liposomale” magnesium
(UltraMag®) die bijdraagt bij tot een normale geestelijke functie
(waaronder de stressbestendigheid) en de afname van vermoeidheid
 met het adaptogene kruid Ashwagandha of Indiase ginseng
(KSM66®): voor een rustig en ontspannen gevoel, voor meer energie
en zowel betere geestelijke als lichamelijke prestaties
 met het complete Vitamine B-complex in direct werkzame en
goede opneembare vormen: draagt bij tot een normale geestelijke
functie en tot het energieleverend metabolisme

Weer ontspannen en
goed presteren dankzij
RELAXOTON

 met het antioxidans Superoxidedismutase (Extramel®), de vitaminen C en D
Relaxoton 60 tabl
van €14,99

voor €11,99

-€3,00

SPECIALE
KORTING

Je glucosegehalte beter onder controle
met DIEBATON
NATUURLIJKE TOTAALFORMULE

Verkeerd eten, weinig bewegen en overgewicht kunnen de
bloedglucosewaarde verstoren. Daarom zijn een verstandig dieet,
meer bewegen en afvallen de eerste maatregelen voor een betere
suikerspiegel. Extra steun hierbij krijg je met DIEBATON van Mannavital,
een uitgekiende topformule met de compleetste samenstelling:
 CINULLIN®: bijzonder extract van Chinese kaneel waarvan afzonderlijk al de bijdrage tot een normale glucosespiegel wetenschappelijk
is aangetoond.
 GS4Plus®: bijzonder extract van Gymnema, het Aziatische topkruid
tegen “honingurine”, waarvan afzonderlijk al de positieve werking is
aangetoond op de glucosespiegel
 Witte moerbeiblad: dat de opname van suikers in de darm
vermindert
 Chroom: essentieel mineraal voor een normaal bloedsuikergehalte
 Zink en biotine: dragen bij tot een normale stofwisseling van de
koolhydraten, waaronder glucose

Haal met DIEBATON betere resultaten uit je gezonde levensstijl!

Diebaton 2 x 60 V-caps
van €39

,90

voor €29,93

-€9,97

DUOPACK:
2e aan -50%

GEZOET MET
HONING EN
TARWESTROOP

BIO-PROPOLIS-siroop
de perfecte kruidenborstsiroop
voor het hele gezin
Een kruidenborstsiroop die in geen enkel gezin mag ontbreken is de
BIO-PROPOLIS-siroop van ladrôme, zonder geraffineerde suiker. Deze
uitgekiende combinatie van het bijenafweerproduct propolis met de
passende kruiden is een ijzersterke formule voor de luchtwegen:
 met propolis, het ‘goud uit de bijenkorf’, waarmee bijen zich
beschermen tegen kiemen
 met echinacea en tijm voor een sterkere weerstand
 met weegbree, toorts en heemst die de luchtwegen verzachten
 met sleutelbloem om slijmen op te lossen
 met beschermende en verfrissende planten salie, den en spar
Verzacht je luchtwegen en adem vrij met BIO-PROPOLIS-siroop
van ladrôme

NU in een DUOPACK met de BIO-PROPOLIS Kauwtabletten
+ acerola en echinacea:
• dragen bij tot een normale functie van het immuunsysteem
• verzachten de slijmvliezen van mond en keel

BIO Propolis siroop 150 ml +
BIO Propolis tabletten + acerola & echinacea 40 tabl
van €18,44

voor €13,44

-€5,00

DUOPACK

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

NIEUW

ARTI’RELAX van ladrôme,
de totaalaanpak voor soepele gewrichten
en ontspannen spieren
Vlot en vrij kunnen bewegen draagt in grote mate bij tot ons levenscomfort.
Als we daarbij hinder ondervinden, dan kunnen wij naast een gezonde levensstijl ook antwoorden vinden in de natuur. Ladrome ontwikkelde een gamma
dat op basis van biologische ingrediënten helpt te zorgen voor meer spier- en
gewrichtscomfort:

ARTI’RELAX BIO-ROLL’ON

Via deze handige roller met roterende kop breng je met circulerende bewegingen verzachtende essentiële oliën lokaal aan. Ideaal om gevoelige zones aan te pakken zoals nek, rug,
knie, schouder, enkel,…… ARTI’RELAX BIO-ROLL’ON bevat de essentiële oliën van:
 wintergreen, strobloem en citroeneucalyptus voor maximale
verzachting
 pepermunt voor lokale verlichting
 lavendel voor maximale ontspanning
 rozemarijn voor een optimale lokale circulatie
NIEUW: ARTI’RELAX Bio Roll’on massage 100 ml
van €16,95

voor €13,95

-€3,00

SPECIALE
KORTING

ARTI’RELAX BIO-MASSAGE-OLIE

Maximaal mobiel
dankzij
ARTI’RELAX

Deze optimale synergie van essentiële oliën in een mix van huidvriendelijke, vlot penetrerende oliën zoals
St Jans- en macadamia-olie, is ideaal om zowel voor als na inspanningen aan te brengen en een maximaal
bewegingscomfort te ervaren. Deze massageolie:
 bevordert de souplesse door de e.o. van lavandin
 ondersteunt de doorbloeding door de e.o. van rozemarijn
 verzacht door de e.o. van laurier, citroeneucalyptus en wintergreen
NIEUW: ARTI’RELAX Bio Massage olie 50 ml
van €11,85

voor €9,85

-€2,00

ARTI’RELAX BIO-GEWRICHTSCOMFORT

Dit drinkbaar, in water op te lossen voedingssupplement, combineert 4 kruidenextracten met een geweldige reputatie op gebied van vlot en vrij bewegen. Het legt
via orale inname de basis om met de hoger vernoemde middelen nog beter spier- en
gewrichtscomfort te verkrijgen.
 met de ideale synergie van kurkuma en boswellia voor soepele spieren en gewrichten
 met gember voor een optimale circulatie
 met moerasspirea voor een maximale drainage
NIEUW: ARTI’RELAX Bio Gewrichtscomfort 100 ml
van €13,95

voor €10,95

-€3,00

SPECIALE
KORTING

SPECIALE
KORTING

KYOLIC EPA +K2
Natuurlijke totaalcomplex voor
maximale vaatbescherming
Het bestaat echt: een totaalpreparaat dat op meerdere risicofactoren
tegelijk inwerkt en zo hart- en bloedvaten maximaal beschermt!
KYOLIC EPA +K2 heet die totaalformule van Mannavital, een
combinatie van 6 wetenschappelijk onderbouwde substanties:
1) KYOLIC Aged Garlic Extract®: deze bijzondere, na 20 maand rijpen
verkregen gefermenteerde knoflook 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 de zuiverste kwaliteit:
dragen bij tot de normale werking van het hart en het behoud van
gezonde hersenfuncties
3) VITAMINE K2 (menaquinone-7 uit natto): helpt 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 gezonde circulatie

Kyolic EPA+K2 80 caps
van €42

,95

Deze acties zijn te koop bij:

voor €35,95

-€7,00

SPECIALE
KORTING
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