
CARTILATON 
en MSM-GEL

Alles -in-één bewegingsformule

IN DEZE UITGAVE: 

Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 met Vitamine 
B Complex PLATINUM 

Gezonde botten en soepele vaten dankzij Vitamine K2 
PLATINUM

Bescherm en ondersteun de overbelaste lever met 
Mariadistel PLATINUM

Rein, fit en slanker dankzij de CITROENSAPKUUR met 
Bio Esdoornsiroop van Mannavita

MAART KORTINGEN o.a.:
DUOPACK: Magnesium PLATINUM bioactieve 
magnesium voor meer rust en energie:
	2e aan -50%!

DUOPACK: Collagen PLATINUM bouwstenen voor strakke 
huid, sterk kraakbeen, gezonde botten, - haren, en - nagels*:
	2e aan -50%!

Tensoton forte Natuurlijk totaalcomplex voor het behoud 
van een normale bloeddruk*:
	-€3,00!

Curcuma PLATINUM  de gouden alleskunner:  
	60 V-caps: -€4,50!
	180 V-caps: -€7,00!

PRODUCT IN DE KIJKER:
CARTILATON 
MET GRATIS MSM-GEL 
 

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

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!

maart 2021 

7,95€
GRATIS 

MSM-GEL
 t.w.v.



Cartilaton 
de alles-in-één voor soepel bewegen 

Er zijn twee natuurlijke wegen naar een beter bewegingscomfort: 
enerzijds spieren en gewrichten maximaal verzachten met planten 
en anderzijds het kraakbeen extra voeden met bouwstoffen. De 
totaalformule CARTILATON van Mannavital geeft op beide terreinen de 
maximale impuls: 

 � met de optimale 70/30-synergie van de goed opneembare “fyto-
somen” van kurkuma (MERIVA®) en Boswellia (CASPEROME®), 
waarvan de verzachtende werking op spieren en gewrichten weten-
schappelijk is bewezen

 � met eierschalenmembraan (OVOMET®): de optimale synergie van  
de bouwstoffen glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, elastine….  

 � met Natief collageen type 2 (B2COOL®):  voor een maximale 
bescherming van collageen, het structuureiwit in het kraakbeen 

 � met MSM, Silicium (heermoes) én met Vitamine C voor de colla-
geenaanmaak voor de normale functie van het kraakbeen

Nu in een duopack met gratis MSM-gel, de optimale uitwendige 
ondersteuning voor gevoelige spieren en gewrichten, met 
organische zwavel (MSM) en de passende verzachtende 
essentiële oliën 

VERZACHTEND + 
OPBOUWEND

AQUAMIN® + VIT D3 + VIT K2

Cartilaton 120 V-caps
met GRATIS MSM-gel 100 gr

van €47,60 voor €39,65 -€7,95

DUOPACK
GRATIS gel 
t.w.v. €7,95

Bescherm je 
botkapitaal met 

OSTEOTON FORTE!

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

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 3000 IU/dag

 � Vitamine K2: is essentieel voor het behoud van gezonde botten, 
want ze helpt calcium erin neerzetten. 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 wetenschap-
pelijke studies. Met de werkzame dosis van 500 mg calcium.

 � Boor: het “vergeten” mineraal, dat vitamine D3 activeert

Osteoton forte 60 tabl 
van €16,95 voor €13,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

CARTILATON: EEN 
COMPLETERE AANPAK 

BESTAAT NIET!



“Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt, wat telt” is essentieel 
voor voedingssupplementen. Daarom zit in 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 en ontspannen spieren
 � 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 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 B-complex is een groep levensnoodzakelijke vitaminen die –vaak 
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. VITAMINE B COMPLEX 
van Mannavital daarentegen:

 � voert bioactieve 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

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)

Vitamine B-complex PLATINUM 60 V-caps
van €19,99 voor €16,99 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 met 
VITAMINE B COMPLEX PLATINUM

BIO-ACTIEVE 
VORMEN

Verzekerde 
opname

Magnesium PLATINUM 2 x 90 tabl
van €33,90 voor €25,43 -€8,47

DUOPACK:  
2e aan -50%

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



Vitamine D3 & vitamine A forte 90 caps
+ Zink PLATINUM 60 V-caps

van €19,60 voor €14,60 -€5,00
DUOPACK

VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE
koningskoppel voor een sterke afweer   

Iedereen weet dat vitamine D3 onmisbaar is voor ons immuunsysteem. 
Minder bekend is dat een andere vetoplosbare vitamine die werking 
aanvult: vitamine A. Beiden worden in een adequate dosis aangeleverd 
door VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte van Mannavital.

Er zijn twee redenen voor de synergie tussen de vitaminen D en A:
 � waar vit D3 globaal bijdraagt tot een normale werking van het 

immuunsysteem, is vit A vooral complementair: voor de sterkte en 
de afweer van de slijmvliezen, de plaats bij uitstek waar vreemde 
kiemen binnendringen

 � een eenzijdige inname van een hoge dosis van de ene vitamine, 
verlaagt de spiegel van de andere. Vandaar ze beter samen toe te 
dienen: een veilige en adequate dagdosis van vit D3 is 3000 IU, van 
vit A 4000 IU. 

Nog beter resultaat met extra zink
Wie nog meer zijn afweerbarrière wil versterken, kan ook beroep 
doen op het mineraal zink, centraal in de normale werking van het 
immuunsysteem. Belangrijk hierbij is het feit dat zink goed wordt 
opgenomen, zoals gecheleerde zink of zinkbisglycinaat in ZINK 
PLATINUM van Mannavital.

Vitamine C is onmisbaar voor een soliede gezondheid en dit op verschil-
lende terreinen. VITAMINE C PLATINUM van Mannavital is uw terechte 
keuze want ze voert naast die onmisbare vitamine ook belangrijke 
metgezellen aan: bioflavonoïden.

Vitamine C draagt bij tot:
 � een normale werking van het immuunsysteem, ook tijdens en na zware 

inspanningen
 � een normaal energieleverend metabolisme en tot de vermindering van 

vermoeidheid en futloosheid
 � de bescherming van cellen tegen vrije radicalen
 � de normale collageenvorming voor de normale werking van bloedvaten, 

botten, kraakbeen, tanden, tandvlees en huid
 � een normale werking van het zenuwstelsel en een normale geestelijke 

functie

VITAMINE C PLATINUM: liefst 1 gram vit C per tablet met een 
hoge dosis bioflavonoïden uit rozenbottel en citrusvruchten

Sterke weerstand en bindweefsels, betere 
celbescherming dankzij VITAMINE C PLATINUM MET EXTRA 

BIOFAVONOÏDEN

Nu in een voordelig duopack: 
VITAMINE D3 + VITAMINE A PLATINUM Forte en ZINK PLATINUM 

NOG STERKER MET EXTRA ZINK

Vitamine C PLATINUM 60 V-tabl
van €11,75 voor €9,25 -€2,50

SPECIALE 
KORTING



Wie heeft zich nog niet afgevraagd waarom de westerse mens soms te 
weinig kalk opslaat in de botten en er teveel neerzet in de vaten? Deze 
“calciumparadox” ligt vaak een aan tekort aan een cruciale vitamine: K2. 
Met VITAMINE K2 PLATINUM van Mannavital kan de calciumstofwis-
seling maximaal ondersteund worden:

 � zet calcium neer in de botten (waar het thuishoort) en draagt zo bij tot 
het behoud van normale botten

 � helpt calcium buiten de vaten houden (waar het niet thuishoort) en 
draagt zo bij tot een vlotte circulatie

 � bevat menaquinone-7: meest actieve en natuurlijke vorm van K2, uit 
natto of gefermenteerde soja

 � wetenschappelijke werking bewezen in klinische studies: Menaq-7®

 � in een optimale werkzame dosis: 180 mcg/capsule

Collageen is het meest voorkomende eiwit in ons lichaam. Het bepaalt 
de jeugdigheid, hydratatie en elasticiteit van de huid, de souplesse 
van de gewrichten en de sterkte van botten, tanden, haren en nagels. 
De hoeveelheid collageen in je lichaam kan je op peil te houden met 
COLLAGEN PLATINUM van Mannavital.

COLLAGEN PLATINUM is door enzymen “voorverteerde” of gesplitste 
collageen die bruikbare bouwstenen aanlevert (PEPTAN F® 2000 LD). 
In combinatie met vitamine C*, nodig voor een normale aanmaak van 
collageen, draagt het 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 

Vitamine K2 Platinum 60 caps
van €17,95 voor €14,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

COLLAGEN PLATINUM
bouwstenen voor strakke huid, 
sterk kraakbeen, gezonde botten, - haren, 
en - nagels*

2 x Collagen PLATINUM 306 gr
van €57,90 voor €43,43 -€14,47

DUOPACK:  
2e aan -50%

Gezonde botten en soepele vaten 
dankzij VITAMINE K2 PLATINUM

NATUURLIJK NATTO-EXTRACT

Normale botten en elastische 
vaten met VITAMINE K2 

PLATINUM

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



Batterijen leeg, weerstand laag?   
Neem BIO MARCUS RÖHRER SPIRULINA 

Barstensvol goed opneembare vitaminen en mineralen, bron van compleet eiwit, 
rijk aan antioxidanten en het ontgiftende chlorofyl, drager van een massa zonne-
energie… het blauwgroene algje spirulina wordt terecht “groene supervoeding” 
genoemd. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste kwaliteit biologische 
spirulina en letterlijk iedereen kan er baat bij hebben, voor:

 � minder vermoeidheid en futloosheid
 � meer energie in werk, sport en studie
 � een sterke weerstand van het organisme
 � een betere controle over de suikerspiegel
 � een betere bescherming tegen vrije radicalen
 � het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

HET ULTIEME 
SUPERFOOD

MARINEPA SMART FATS: 
je “slimme” keuze van 
Omega-3 vetzuren 

Soepel bewegen en helder denken 
dankzij de omega-3-vetzuren van 
Minami Nutrition

Extreem zuiver, zeer lage ecologische voetafdruk, 
“koude” CO2-extractie, niet bedreigde 
vissoorten…. de omega-3-vetzuren van MINAMI 
NUTRITION staan bekend om hun onberispelijke 
kwaliteit. Ditmaal zetten we in de kijker:

MARINEPA FLEX: 
toptrio voor vlot 
bewegen*en 
gezond 
kraakbeen** 

 � Meriva® kurkumafytosoom*:  curcuminoïden omhuld door 
zonnebloemlecithine voor maximale opname, werking aange-
toond in 30 studies

 � MarinEPA omega-3-vetzuren van de allerbeste kwaliteit
 � Vitamine C**: draagt bij tot een normale collageenvorming en zo 

tot de normale werking van kraakbeen en botten

 � draagt bij tot het behoud van de normale hersenfunctie  
(2 caps/dag)

 � draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen   
(2 caps/dag)

 � draagt ook bij tot de normale werking van het hart (1 caps/dag)

MarinEPA Smart Fats 60 caps 
van €31,,95 voor €26,95 -€5,00

SPECIALE 
KORTING

BIO Spirulina 180 Tabl.
van €16,29 voor €13,79 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

MarinEPA Smart Fats voordeelverpakking 2 x 60 caps
van €56,,95 voor €48,95 -€8,00

SPECIALE 
KORTING

MarinEPA FLEX 30 softgels 

van €27,40 voor €23,40 -€4,00
SPECIALE 
KORTING



KYOLIC ONE A DAY 
Topper voor circulatie, weerstand en lever 

Dagelijks verse knoflook gebruiken is gezond. Stukken beter - én dit zonder 
geurhinder of irritatie - werkt gefermenteerde knoflook, dat bewijzen meer dan 
800 studies! KYOLIC ONE A DAY van Mannavital is een geconcentreerde tablet 
van deze gefermenteerde knoflook.

Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) wordt verkregen door een uniek, 
20 maand durend rijpingsproces dat de prikkelende substanties van knoflook 
omzet in extra werkzame en reukloze componenten. KYOLIC ONE A DAY bevat 
deze gerijpte knoflook en draagt bij tot:

 � de normale werking van het hart
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � het behoud een normale immuniteit
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de celbescherming tegen vrije radicalen

Stress, gebrek aan beweging en verkeerde eetgewoonten verhogen 
de drukwaarden in onze de vaten en leggen een hypotheek op onze 
gezondheid. Met TENSOTON FORTE ontwikkelde Mannavital een 
optimale synergie voor betere drukwaarden en een vlotte circulatie:

 � olijfblad* draagt bij tot het behoud van een normale 
bloeddruk: het sterke antioxidans oleuropeïne erin helpt de vaat-
wanden ontspannen

 � hibiscus bevordert de eliminatie en draagt bij tot een 
normale vochtbalans: al eeuwen zet men in zuiderse landen 
hibiscusthee met succes in voor gezonde drukwaarden

 � co-enzym Q10: van deze stof alleen al is bij een dagdosis van 200 
mg de gunstige werking aangetoond

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

 � LUTEMAX 2020®: hoge dosis luteïne en zeaxanthine, krach-
tige antioxidanten voor de bescherming tegen leeftijdsgebonden 
netvliesachteruitgang

 � zwarte bessenconcentraat voor een optimale circulatie in de 
delicate oogvaatjes (werkt beter dan bosbes!)

 � ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en overmatig tranen
 � vitamine A en zink  voor het behoud van een normaal zicht en 

een vlotte aanpassing aan het duister

Kyolic one a day 2 x 60 tabl
van €27,90 voor €20,93 -€6,97

DUOPACK:  
2e aan -50%

ZWARTE BES  
+ LUTEÏNE  
+ ZEAXANTHINE

GEFERMENTEERDE KNOFLOOK 

TENSOTON FORTE 
Natuurlijk totaalcomplex 
voor het behoud van een 
normale bloeddruk*

Hou je ogen fit en 
je zicht scherp………   
met OGUTON FORTE, 
de compleetste oogformule 

Tensoton forte 60 V-caps
van €19,,95 voor €16,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

TENSOTON FORTE: 
goed voor de 

drukwaarden en een 
vlotte circulatie.

OGUTON FORTE: je 
ogen zijn de beste 
verzorging waard

Oguton Forte 60 V-caps
van €19,95 voor €16,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

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

VERNIEUWDE 
FORMULE



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. 

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.

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 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 €24,95 -€5,00

SPECIALE 
KORTING

WAAROM JE KIEST VOOR WHEY PROTEINE 94 VAN 
MANNAVITAL:

 � is afkomstig van gras gevoede koeien
 � 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

FRIS  
JEUGDIG  
ENERGIEK

COMPLEET EN  
LICHT VERTEERBAAR



Bescherm en ondersteun 
de overbelaste lever met 
MARIADISTEL PLATINUM         

Suiker, alcohol, charcuterie, industriële vetten…: een westers dieet 
bezorgt onze lever veel overwerk. En zelfs wie gezond eet, moet 
afrekenen met talrijke gifstoffen uit milieu en werkomgeving. Met 
MARIADISTEL PLATINUM van Mannavital bestaat de ideale 
steun voor de leverfunctie.

Maximale opname
‘Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt’ geldt 
in het bijzonder voor silymarine, de werkzame substantie 
in mariadistel. Gelukkig bestaat nu een ‘fytosoom’ van 
mariadistel (SILYPHOS®) waarbij silymarine door een jasje van 
fosfatidylcholine uit lecithine zeer goed wordt opgenomen. 
MARIADISTEL PLATINUM bevat dit fytosoom, waarvan de 
werking ondersteund is door klinische studies:

 � draagt bij tot het behoud van een normale leverfunctie
 � draagt bij tot de bescherming van levercellen tegen vrije 

radicalen (gegenereerd door polluenten, alcohol, stress, 
UV…)

 � bevordert de leverontgifting en dus de gehele lichaams - 
zuivering

 � ondersteunt de regeneratie van levercellen

Mariadistel PLATINUM 60 V-caps
van €17,95 voor €14,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

FYTOSOOM VOOR 
MAXIMALE OPNAME

CURCUMA PLATINUM 
de gouden alleskunner 

De kurkumawortel is één van nuttigste planten in de natuur. Absolute 
voorwaarde om deze ‘gouden wortel’ met succes in te zetten, is zorgen 
dat de werkstof curcumine erin goed wordt opgenomen. CURCUMA 
PLATINUM van Mannavital voldoet hieraan, waardoor het:

 � gevoelige spieren en gewrichten verlicht
 � de werking van lever en galwegen ondersteunt
 � bijdraagt tot de vertering van vetten
 � de huid helpt beschermen tegen vrije radicalen
 � de circulatie ondersteunt

WAAROM JE KIEST VOOR CURCUMA PLATINUM VAN 
MANNAVITAL:

 � voor een optimale opname en werkzaamheid is curcumine volgens het 
principe van “fytosomen” op een totaal natuurlijke manier gebonden 
aan fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine.

 � is vrij van zwarte peper, vrij van synthetische hulpstoffen zoals 
polysorbaat 80 en polyvinylpyrrolidone

 � is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende studies 
(Meriva®)

GEGARANDEERDE 
OPNAME VAN 
CURMUMINE

Curcuma PLATINUM    60 V-caps

van €26,95 voor €22,45 -€4,50
SPECIALE 
KORTING

Curcuma PLATINUM    180 V-caps

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

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



Premium drink APPELAZIJN 
met de “moeder” van azijn
Elke dag een glas   
1/5 de appelazijn en 4/5de water 

 � Biologisch
 � Bevat de moeder van de azijn
 � Niet gepasteuriseerd
 � Rauw
 � 5% zuurtegraad
 � Niet gefilterd, dus van nature troebel
 � Clean label (slechts 1 ingrediënt, nl. gefermenteerde appelen)

Koud weer, handenarbeid, poetswerk of veelvuldig ontsmetten….. 
vaak hebben we last van droge, geïrriteerde handen, die snel kloofjes 
gaan vertonen. Dan is de BIOACTIEVE HANDOLIE van ladrôme de 
geknipte oplossing, want ze bestaat uit ideale synergie van:

 � de plantaardige oliën van jojoba, macadamia en kokos: 
hydrateren sterk en voeden maximaal, waardoor droogte afneemt 
en souplesse toeneemt

 � de plantaardige olie van muskaatroos: met onmisbare en 
regenererende essentiële vetzuren voor een elastische huid

 � de maceratie-olie van goudsbloem: helpt kloofjes en barstjes 
herstellen

 � de essentiële oliën van kamille en lavendel: die de geprik-
kelde huid tot rust brengen en helpen herstellen

We spreken van een ‘synergie’ als kruiden elkaars werking versterken. 
Zo is een krachtige 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 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 kort-

durende heesheid

De BIO- DEN + TIJM + SALIE –is extra krachtig door de 
essentiële oliën van den en witte tijm (tijm CT thujanol). Vrij 
van geraffineerde suiker: gezoet met glutenvrije tarwesiroop, 
echte honing en agavesiroop.

BIO Appelazijn Premium  1L
van €7,95 voor €7,15 -€0,80

SPECIALE 
KORTING

KRACHTIG EN 
GECONCENTREERD

BIO ACTIEVE HANDOLIE van 
ladrôme, topverzorging voor 
droge en geïrriteerde handen

BIO - DEN + TIJM + SALIE-
SIROOP van ladrôme, toptrio 
verzacht keel en luchtwegen 

BIO Actieve Handolie 50 ml
van €12,,95 voor €9,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

Bio Den+Tijm+Salie siroop 2 x 150 ml
van €19,20 voor €14,40 -€4,80

DUOPACK:  
2e aan -50%

NIEUW



Bestand tegen kou en vocht met de  
BIO-weerstandscocktail IMMUNO +

DRAINA +: BIO totaalformule voor 
een grondige zuivering via alle 
eliminatiekanalen, in een 3 weken-formule

BIO BERKENSAP: ondersteunt de 
lichaamseliminatie via de nieren, 
voert waardevolle mineralen aan

IMMUNO+ : TOTAALCOMPLEX 
VOOR MAXIMALE 
AFWEERKRACHT

 � rein, slank en fit dankzij de ideale lentekuur, formule 8 dagen
 � absolute topkwaliteit: op traditionele manier handmatig 

verzameld in het voorjaar, uit berken van de ongerepte Hoge 
Alpen (Hautes Alpes)

 � met duindoornsap als natuurlijk bewaarmiddel én vitamine 
C-bron

Bio Immuno + ampoules 2 x 20x10 ml
van €38,50 voor €28,88 -€9,62

DUOPACK:  
2e aan -50%

Premium drink APPELAZIJN 
met de “moeder” van azijn
Elke dag een glas   
1/5 de appelazijn en 4/5de water 

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Pasteur 
eeuwen geleden al. Inderdaad: bij een sterke weerstand krijgen winterse 
indringers weinig tot geen kans. Met IMMUNO + van ladrôme, bestaat de 
perfecte biologische cocktail van natuurlijke afweerverhogende middelen:

 � Echinacea-perssap en -tinctuur voor een sterke immuniteit
 � Natuurlijke vitamine C, afkomstig van de acerolakers, versterkt de 

weerstand
 � Propolis, het product waarmee de bijen zich tegen kiemen beschermen
 � Koninginnenbrij, het supervoedsel van de bijenkoningin

Bio Berkensap  Koffer 3 x 300 ml = 3 weken-kuur
van €50,,85 voor €33,90 -€16,95

SPECIALE 
KORTING

Bio Draina+ 2 x 250 ml
van €29,50 voor €22,13 -€7,37

DUOPACK:  
2e aan -50%

Nu in een koffer 
met 2+1 gratis

1 AMPUL
per dag

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

Lentedetoxen met ladrôme
voor meer energie, minder kilootjes en een zuiver lichaam

 � met guldenroede, berk, paardenbloem en brandnetel 
die de eliminatie via de urine bevorderen

 � met mariadistel en artisjok die de reinigende werking van 
de lever ondersteunen

 � met pruimenconcentraat en vuilboom die de eliminatie via 
de darm bevorderen 

 � met groene thee die de vetverbranding bevordert, de 
mentale en fysieke energie verhoogt en celbeschermende 
antioxidanten aanvoert 

 � met blaaswier dat de gewichtscontrole ondersteunt en het 
energiepeil verbetert



Deze acties zijn te koop bij:

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

24e jaargang, maart 2021
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.

Duizenden mensen ondervonden 
het al aan de lijve: na een 
citroensapkuur met esdoorn-
siroop graad C voel je je gezuiverd, 
vitaler én …enkele kilootjes 
lichter.

Het principe is eenvoudig: je neemt 
een tijdje geen vast voedsel in, 
maar een mengsel van ahornsiroop 
graad C en citroensap zorgt wel voor 
voldoende vitamines, mineralen en natuurlijke suikers. Ondertussen 
reinigt het lichaam zich en gebruikt het zijn vetreserves op.

Elke dag maak je een fles op met 1300 ml water, 100 ml BIO 
esdoornsiroop graad C van Mannavita, 100 ml citroensap en een snuifje 
cayennepeper. Na 5 tot 10 dagen, stap je in 3 dagen geleidelijk over op 
vaste voeding, met geroosterd volkorenbrood, vers fruit, gestoomde 
groenten en zure melkproducten.

Laat je niet afschrikken door wat voorbijgaande lichte hoofdpijn, slechte 
smaak in de mond of zwaktegevoel. Dit wijst er juist op dat gifstoffen 
vrijkomen en uitgescheiden worden. Na een tijdje voel je net heel fit en 
vitaal.

De BIO Esdoornsiroop is ook een heerlijk en ongeraffineerd 
zoetmiddel ter vervanging van geraffineerde suiker: op je 
pannenkoek of wafel, in je gebak en desserts, in of bovenop je 
roomijs…

BIO Esdoornsiroop 1L
van €17,79 voor €15,29 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

Vraag naar de folder 
over Bio Esdoornsiroop: 
Gebruik en Citroensapkuur

Rein, fit en slanker 
dankzij de 
CITROENSAPKUUR

MET BIO-ESDOORNSIROOP GRAAD C

natural sugars

natural sugars

natural sugars

ESDOORNSIROOP

GRAAD C

Ongeraffineerde &

 gezonde zoetmaker

Ook basis voor de 

befaamde Citroensapkuur

DE CITROENSAPKUUR

›  Reinigt lichaam en geest

›  Voor meer energie en minder gewicht 

Distributeur: BVBA Mannavita

info@mannavita.be - www.mannavita.be

Les sucres raffinés sont le résultat obtenu après extrême raffinage de 

e.a. la betterave et de la canne à sucre. Ils sont défaits de tous les 

minéraux et vitamines indispensables, dont le corps à cependant besoin 

pour brûler les sucres! Pas étonnant qu’actuellement on réalise que les 

sucres raffinés ne fournissent que des ‘calories vides’, qu’ils retirent des 

nutriments au corps et qu’ils jouent ainsi un rôle important dans un 

grand nombre de syndromes. Le sirop d’érable grade C, au contraire, 

contient des sucres naturels non-raffinés qui sont encore accompagnés 

de tous les minéraux, oligoéléments et vitamines de l’environnement 

naturel. C’est également un excellent substitut du sucre, qui donne une 

saveur agréable aux préparations et qui ne peut manquer dans aucune 

cuisine. Faites attention de ne pas acheter de sirop d’érable, qui contient 

tout au plus 10 % de vrai sirop d’érable et qui pour le reste est fait de 

sucre caramélisé!

LE SlROP D’ERABLE 

grade C,

un édulcorant 

naturel,excellent

Purifier et mincir avec la 

cure de citron DETOX

La cure de citron à base de SIROP D’ÉRABLE 

grade C est une cure purifiante, simple et 

profonde, également utile pour perdre du poids 

de façon naturelle.

• Principe et résultats

Pendant une cure de citron on se prive quelques jours d’aliments solides, 

tout en assimilant assez d’énergie, vitamines et minéraux via le mélange 

de sirop d’érable et jus de citron. Le corps, qui ne doit pas faire d’efforts 

digestifs, peut se concentrer sur l’élimination de toxines du métabolisme 

et se purifier en profondeur. A la fin, physiquement on se sent plus en 

forme, plus vif et on se redécouvre un sentiment de bien-être et un 

esprit positif. Les troubles digestifs disparais
sent et la peau et les cheveux 

deviennent plus beaux. Mais pour beaucoup, il y a surtout une perte de 

poids bienvenue en faisant appel aux réserves de graisse: après 10 jours, 

la moitié des personnes perdent 5 à 10 kg, d’autres 3 à 4 kg.

• La cure en soi

Boire quotidiennement 3 litres comprenant du jus de citron fraîchement 

pressé, du sirop d’érable grade C, du poivre de cayenne et de l’eau.

Par bouteille de 1500 ml: 100 ml jus de citron + 100 ml sirop d’érable + 

1300 ml d’eau et une pincée de poivre de cayenne. Au total, pour une 

cure de dix jours, cela équivaut environ à 2 litres de sirop d’érable grade 

C, cinq kilos de citrons frais, et un flacon de poivre de cayenne. En out-

re, il faut assurer un apport supplémentaire en liquide tel que: de l’eau 

minérale (Celtic - Pineo), du thé vert à la menthe (Qi), infusion ‘confort 

urinaire’ et ‘se purifier’ (ladrôme) et surtout l’infusion ‘transit’ (ladrôme) 

sont conseillés. On obtient les meilleurs résultats lorsque la cure est 

maintenue pendant dix jours.

• Les journées de reprise après la cure

Une fois la cure terminée, reprenez petit à petit une alimentation saine 

et variée, en 3 jours. Il est alors conseillé de manger d’abord des légumes 

cuits à la vapeur, du potage, du pain complet grillé, de
s céréales cu

ites, 

yaourt, fruits frais et de
 la volaille sans la peau.

• Effets secondaires possibles

Durant les premiers jours, il se peut que des maux de têtes, des faibles-

ses, un mauvais goût dans la bouche se manifestent temporairement. 

Ces signes indiquent seulement qu’il y a des toxines qui se libèrent et qui 

doivent encore être évacuées. Persister est alors le message! Attention: 

les personnes avec une affection chronique feront cette cure unique-

ment sous surveillance et avec l’acc
ord d’un médecin.

UNIQUEMENT LA NORME CANADIENNE GRADE C!

Pour une cure de citron purifiante, uniquement le sirop d’érable répon-

dant à la norme canadienne grade C, riche en minéraux est conseillé. 

Seulement ce sirop d’érable est suffisamment riche en minéreaux pour 

le juste soutien de l’organisme en purification. L’érable, qu
i produit le 

sirop d’érable en mars et avril, n
e fournira qu’à la fin du printemps le 

sirop grade C foncé, riche en minéraux. Le grade A, qui est fabriqué 

plus tôt, est plus clair et plus pauvre en minéraux. Evitez surtout le sirop 

d’érable (“maple syrup”) auquel est ajouté du sucre raffiné.

LE SlROP D’ERABLE 

grade C BIOLOGIQUE 

de Mannavita

• Edulcorant non raffiné et naturel

•  Qualité biologique

•  Sève concentrée d’érable

•  Grade C canadien, exceptionellement riche en

 minéraux et oligoéléments

•  Idéal pour remplacer le sucre raffiné et pour les

 gâteaux, gaufres, sorbets, crème glacée, yaourt,

 müesli, céréales, salades de fruits,…
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