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KYOLIC PLATINUM en OPC PLATINUM 
de ultieme combinatie voor gezonde vaten 

Stress, zittend leven, verwerkte voeding…. een westerse levenswijze 
vormt een ernstige bedreiging voor de bloedvaten. Naast een gezonde 
levensstijl kan het absolute topduo KYOLIC PLATINUM en OPC 
PLATINUM van Mannavital de welvaartsrisico’s op de circulatie afweren.

 � KYOLIC PLATINUM is BIO- en 20 maand gefermenteerde knoflook met 
diep inwerkende zwavelstoffen. Van deze geurloze Aged Garlic Extract® 
is in 800 klinische studies aangetoond dat ze bijdraagt tot:
- de normale werking van het hart
- een vlotte circulatie (vooral in de grotere vaten)
- het behoud van een normaal cholesterolgehalte.

OPC PLATINUM is een extract uit de zeeden, rijk aan Oligomere 
Procyaniden (OLIGOPIN®). Deze bijzondere plantenstoffen dragen bij tot:
- een vlotte circulatie (vooral in de kleine vaten en in de aderen)
- lichte benen, in geval van een zwaar en vermoeid gevoel
- een sterk geheugen en concentratievermogen

KYOLIC PLATINUM en OPC PLATINUM: de totaalaanpak voor 
een gezonde circulatie 

Geef deze zomer je benen en voeten de beste verzorging

DUOPACK Kyolic PLATINUM 60 V- tabl +  
OPC PLATINUM 60 V-caps

van €39,80 voor €29,80 -€10,00
DUOPACK

Gehwol BEEN-BALSEM: 
verlicht zware benen, verfraait 
bij ontsierende vaatlijnen

Gehwol VOETCRÈME: 
verlicht vermoeide voeten, 
voorkomt blaren en 
schaafplekken

Voor de dagelijkse verzorging 
van benen en voeten is 
Gehwol Been-Balsem de 
aanrader! Toverhazelaar en 
paardenkastanje stimuleren de 
circulatie, waardoor vermoeide benen 
en ontsierende lijnen aangepakt 
worden. Bisabolol uit kamille en 
panthenol dan weer pakken een 
ruwe en schrale huid grondig aan en 
zorgen voor een gave, gladde huid.

Voor sporters en fanatieke wandelaars 
is het zaak blaren, stukgelopen huid en 
vermoeidheid te voorkomen. Insmeren 
voor de inspanning met Gehwol 
Voetcrème is een probaat middel. 
De essentiële oliën van lavendel, 
rozemarijn, eucalyptus en tijm 
verzorgen de voetenhuid optimaal 
en bevorderen de doorstroming met 
behoud van een frisse en gave huid.

Voetcrème 75 ml
van €8,95 voor €7,45 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

Been-Balsem 125 ml
van €11,98 voor €9,98 -€2,00

SPECIALE 
KORTING



Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat als ‘koning van de 
carotenen’ (vit A-familie) voor een gezonde en gave huid wordt ingezet. 
ASTAXANTHINE PLATINUM van Mannavital bevat dit supercaroteen 
in de beste kwaliteit, in synergie met het antioxidans vitamine E.

Astaxanthine is het sterke antioxidans 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 maximaal 
gebruik van maken in de zomer en om de huid fris en jeugdig te houden. 

Geniet veilig van de zon en hou je huid jeugdig met 
ASTAXANTHINE PLATINUM

ASTAXANTHINE PLATINUM 
‘supercaroteen’ voor een jonge en 
gave huid 

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.

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 onder-
steunt 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

Astaxanthine PLATINUM   2 x 60 caps

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

2e aan -50%

1 CAPSULE =  
3 À 5 KOPPEN

Green tea PLATINUM   2 x 60 V-caps

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

2e aan -50%

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



MSM PLATINUM 180 V-tabl
van €38,50 voor €28,88 -€9,62

DUOPACK:  
2e aan -50%

MSM PLATINUM brengt het zwavelgehalte weer op peil   

Bijna iedereen kent de mineralen zink, magnesium en calcium, 
maar weinigen zijn op de hoogte van het belang van zwavel voor 
de gezondheid. Met MSM PLATINUM van Mannavital bestaat een 
natuurlijke zwavelbron met zeer veel toepassingsmogelijkheden.

Het belang van zwavel
Zwavel is een onmisbaar onderdeel van alle gezonde bindweefsels: 
gewrichten, ligamenten, huid, haren, nagels en botten. En er is meer: als 
onderdeel van de zeer belangrijke molecule glutathion, en van zwavel-
houdende aminozuren, draagt zwavel bij tot een sterke weerstand, een 
optimale lichaamszuivering en de bescherming tegen vrije radicalen.
Veilig en wetenschappelijk onderzocht
Helaas verminderen verwerken, verhitten en langdurig koel opslaan 
het gehalte aan actieve zwavel in de voeding. Gelukkig kan zwavel 
aangevuld worden met MSM PLATINUM: methylsulfonylmethaan of 
organische zwavel van een uitzonderlijke, wetenschappelijk onderzochte 
kwaliteit: OptiMSM®.

MarinEPA GOLD + Vit D: 
liefst 1 gram zuivere EPA 
+ DHA per capsule

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

 � 2 caps/dag dragen bij tot een 
normale triglyceriden bloed-
spiegel, het behoud van een 
normale hersenfunctie en een 
normaal gezichtsvermogen

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

MarinEPA Junior:
beproefde omega-3-vetzuren voor 
rustige en geconcentreerde kinderen 
en tieners

 � 2 capsules/dag leveren meer dan 
600 mg EPA + DHA 

 � softgels met een aardbeienaroma

Honderden studies bewijzen dat de omega-3-vetzuren EPA en 
DHA een bijdragen tot een goede gezondheid. Helaas zijn er veel 
minderwaardige visoliepreparaten op de markt. Kies daarom 
voor de superieure omega-3-vetzuren van Minami nutrition: 
100  % zuiver, niet afkomstig van bedreigde vissen, duurzaam en 
verkregen door “koude” CO2-extractie. 

Topkwaliteit omega-3-vetzuren 
van MINAMI NUTRITION

MarinEPA GOLD + vit D 30 softgels
van €24,95 voor €20,95 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

MarinEPA Junior 60 softgels
van €21,65 voor €17,65 -€4,00

SPECIALE 
KORTING



Het merg van het Aloe vera-blad bevat een schat aan slijmvlies-verzach-
tende stoffen, aan enzymen en aan vitaminen en mineralen. Als het sap 
daaruit aan de correcte kwaliteitsvereisten voldoet, zoals ALOE VERA 
JUICE PLATINUM van Mannavital, dan draagt het bij tot: 

 � de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
 �  de normale functie en lediging van de darmen
 � een vlotte lichaamseliminatie
 � een sterke weerstand

De troeven van ALOE VERA JUICE PLATINUM van Mannavital:
 � niet gepasteuriseerd = de enzymen blijven actief!
 � biologisch van kwaliteit, 100 % puur en onverdund 
 � vrij van bewaarmiddelen; enkel vitamine C en citroenzuur als hulp-

stoffen
 � vrij van darmprikkelende antrachinonen (uit de buitenste bladlagen)
 � zonder toegevoegde suiker

Er bestaan een aantal veelzijdige planten in de natuur die ons op diverse 
terreinen van dienst kunnen zijn, zoals knoflook, kurkuma, groene thee 
en saffraan. Tot dit rijtje behoort zonder twijfel ook gember. Daarom is er 
nu GEMBER PLATINUM van Mannavital dat bijdraagt tot:

 � een normale functie van de maag, met voorkomen of 
afremmen van misselijkheid tijdens de zwangerschap of door 
reizen (wagen, boot,…)

 � een betere kwaliteit van de spijsvertering
 � het behoud van een normaal glucosegehalte
 � soepele spieren en gewrichten
 � meer energie bij vermoeidheid
 � het behoud van een gezond hart- en bloedvaten
 � het behoud van gezonde luchtwegen
 � een sterke weerstand

Aloe Vera BIO Juice PLATINUM 1 L 
van €16,75 voor €14,25 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

GEMBER PLATINUM (BIO) 
zoveel meer dan een maagversterker!

NIEUW BIO Gember PLATINUM 90 V-caps
van €9,59 voor €8,09 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

MSM PLATINUM brengt het zwavelgehalte weer op peil   

ALOE VERA JUICE PLATINUM (BIO)
topper voor darmfunctie en 
spijsvertering BIO   PUUR

100% ONVERHIT

ALOE VERA JUICE PLATINUM 1L: 
topkwaliteit aan de beste prijs

GEMBER PLATINUM is fijn gemalen poeder van 
de wortelstok, van biologische kwaliteit, GMO-vrij, 
niet bestraald en zeer zuiver: vrij van pesticiden, 
contaminanten en micro-organismen

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

NIEUW



NATURTINT SILVER-lijn: 
 laat blond en grijs haar stralen   

DARMOTON,  zachte en natuurlijke 
totaalformule voor de darm   

DARMOTON FORTE, geeft de darm een 
sterkere prikkel   

Psyllium (Vlozaad): de topvezel
De hulzen van psyllium vormen het meest waardevolle natuurlijke hulp-
middel voor de darmen. De oplosbare vezels erin binden zoveel water in 
de darmen, dat de resulterende volumetoename niet alleen de darm-

transit bevordert, maar ook bijdraagt tot een 
zachtere stoelgang. Dat laatste is ook welkom 
bij aambeien of tijdens de zwangerschap. 
Complete formule
Voor een nog betere werkzaamheid van 
vlozaad en voor een optimale darmfunctie 
zitten in het vezelpreparaat  DARMOTON van 
Mannavital ook:
-  kokosvezels: de ideale ruwvezels, zonder 

gluten of fytinezuur
-  de nuttige darmbacterie Lactobacillus 

acidophilus La-14
-  de ideale voedingsbodem voor de darm-

flora: fructo-oligosacchariden

Wie onvoldoende hulp krijgt van 
vezels, de inname van vezels te 
omslachtig vindt of de darmen 
een extra prikkel wil geven, kan 
de capsules DARMOTON FORTE 
op basis van senna gebruiken 
(niet voor zwangere vrouwen, 
kinderen en bij maagdarmziekten). 
DARMOTON FORTE draagt 
dankzij de extracten van berk en 
javathee bovendien ook bij tot:
-  de afslanking
-  de drainage of de zuivering van 

het lichaam

Voor een optimale gezondheid is een regelmatige darmtransit 
elementair. Als die niet zo vlot verloopt als we willen, kan je 
beroep doen op de natuurlijke oplossingen van Mannavital:

Een vlotte stoelgang, basis van 
een goede gezondheid

Darmoton 300 gr
van €12,99 voor €10,99 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

Darmoton Forte 60 caps
van €9,59 voor €8,09 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

NIEUW Silver Shampoo 330 ml
van €14,99 voor €12,74 -€2,25

SPECIALE 
KORTING

Naturtint Silver Shampoo
Neutraliseren ongewenste gele tinten en geeft een stralende 
briljante kleur. Voor dagelijks gebruik.

NIEUW Silver CC Crème 200 ml
van €14,99 voor €12,74 -€2,25

SPECIALE 
KORTING

Naturtint Silver CC Cream
Voedt en herstelt de haarvezels, maakt stylen makkelijk. 
LET OP cc cream is een ”leave in” niet uitspoelen!

Naturtint Silver Permanente haarverf
Verrijkt met biologische oliën geeft een langdurige, intense glanzende 
kleur.

NIEUW Silver Haarverf  170 ml
van €12,99 voor €11,04 -€1,95

SPECIALE 
KORTING

NIEUW



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: een gerepu-
teerde plantensynergie  in de correcte dosis en kwaliteit:

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

 � passiebloem: vermindert vooral de factor rusteloosheid en span-
ning, wat ook de slaap bevordert 

 � hop: rondt de werking van de vorige twee kruiden af

Nu voor een optimaal resultaat in een duopack met 
MELATONINE PLATINUM voor een geslaagd avondritueel:
 neem je capsule DORMITON in bij je avondmaal of een 
halfuur voor het slapengaan
 laat een tablet MELATONINE PLATINUM onder de tong 
smelten net voor het slapengaan

Hoe ouder we worden, hoe meer kans dat ons geheugen het laat 
afweten en de concentratie moeilijker verloopt. Naast een gezonde 
voeding en meer bewegen, helpt MEMORYTON, het nieuwe en zeer 
sterk wetenschappelijk onderbouwde totaalcomplex van Mannavital, 
ons helder van geest blijven:

 � met MEMOPHENOL®: een bijzonder extract van wilde bosbes en druif 
dat de hersenen beschermt en de circulatie erin bevordert

 � met BACOMIND®: Bacopa monnieri, de Aziatische topplant die het 
geheugen versterkt, het concentratievermogen bevordert en de nade-
lige gevolgen van verouderen op de hersenen afremt

 � met SHARP PS®: de bijzondere component fosfatidylserine uit leci-
thine, onmisbaar voor goed functionerende hersencellen

 � met de bioactieve vormen van het antioxidans vitamine E en van de 
vitamines B6, foliumzuur en vitamine B12, die bijdragen tot de 
normale geestelijke functie

 Scherp van geest en ‘bij de pinken’ dankzij 
het geheugencomplex MEMORYTON 

NIEUW Memoryton 60  V-caps
van €29,95 voor €25,45 -€4,50

SPECIALE 
KORTING

DUOPACK Dormiton 60 V-caps + Melatonine 
PLATINUM 120 V-tabl

van €24,90 voor €18,90 -€6,00
DUOPACK

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

 VALERIAAN + HOP + 
PASSIEBLOEM

MEMORYTON is ook 
uitermate geschikt voor 
optimale leerprestaties 

van de student.

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

NIEUW



Meer vrouw, meer man, meer 
energie dankzij MACA PLATINUM

Cholesterol natuurlijk én veilig onder controle                     
dankzij RED YEAST RICE PLATINUM

Gekweekt 4000 meter hoog in zeer rijke berggrond en zuivere lucht: 
MACA of Peruviaanse ginseng is een uiterst voedzaam knolgewas, dat 
wisten de Inca’s al. Als je daarnaast ook de gunstige invloed op het 
mannelijke en vrouwelijke systeem in rekening brengt, dan begrijp je dat 
MACA PLATINUM van Mannavital een topprepraat is dat:

 � het energiepeil verhoogt en meer levenslust geeft dankzij het 
bijzondere extract MACATONIC®: ideaal bij lusteloosheid, geestelijke 
en fysieke moeheid  

 � bijdraagt tot de hormonale werking dankzij vitamine B6 en het 
bijzondere extract MACAPURE®: welkom bij de 50 -plusser en bij 
overgangsverschijnselen

 � bijdraagt tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting 
dankzij zink

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

In Azië gebruikt men al eeuwen gefermenteerde rode rijst als traditioneel 
voedingsmiddel voor de circulatie. Toen men cholesterol begon te meten, 
merkte men ook een positief effect ervan op de cholesterolspiegel.

Het strenge Europese Voedselagentschap EFSA heeft na grondige evalu-
atie dit voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische 
literatuurstudie kwam tot dezelfde conclusie. 

Maca PLATINUM   60 V-caps
van €16,85 voor €14,35 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

WAAROM KIEZEN VOOR RED YEAST RICE 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.

PERUVIAANSE 
GINSENG

+ EXTRA   CO-ENZYME Q 10

MACA, de boost voor man en 
vrouw, jong én oud

Red Yeast Rice PLATINUM 60 V-caps
van €19,95 voor €16,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING



KYO DOPHILUS MULTI 9
basisformule voor een gezonde én 
diverse darmflora 

Dat een evenwichtige darmflora mee aan de basis ligt van goede 
gezondheid, is algemeen geweten. Nu spelen hierbij niet alleen het 
aantal gunstige darmbacteriën een rol , ook een ruime diversiteit van 
de stammen is van belang. KYO DOPHILUS MULTI 9 van Mannavital 
werkt op beide aspecten maximaal in:

 �  voert liefst 9 verschillende stammen aan van humane, levensvatbare 
darmbacteriën voor meer diversiteit in de darmflora

 �  voert gegarandeerd 6 miljard levensvatbare lactobacillen en bifido-
bacteriën aan per dagdosis van 2 capsules

 � deze darmbacteriën overleven vlot de maagsap- en galsapbarrière 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 is opgebouwd rond ‘The Friendly Trio’: 
een synergie van Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium 
bifidum G9-1 en Bifidobacterium longum MM-2, waarvan de 
werking wetenschappelijk is bewezen.

9 STAMMEN,  
6 MILJARD KIEMEN

Kyo Dophilus Multi 9 60 caps

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

Hou je urinewegen gezond* 
met CRANBIOTON         

Plassen doen we als vanzelfsprekend, tenzij als we er last bij 
ervaren. Vooral vrouwen, maar ook rijpere mannen, kunnen 
soms hulp gebruiken om de urinewegen gezond te houden. 
Met CRANBIOTON van Mannavital bestaat nu een natuurlijk 
totaalpreparaat om de blaas zuiver te houden*.

De troeven van CRANBIOTON op een rij:
 � bevat PACRAN®, een wetenschappelijk onderzocht cran-

berryextract, gemaakt van de hele veenbes, inclusief pel en 
pitten, met een gegarandeerde hoeveelheid werkzame proan-
thocyaniden (PAC’s).

 � met ELLIROSE®, een wetenschappelijk onderzocht hibis-
cusextract*, dat bijdraagt tot een vlotte eliminatie van water 
en tot het gezond houden van de urinewegen

 � met Lactobacillus rhamnosus Rosell 11, een weten-
schappelijk onderzochte stam van darmflorabacteriën, die 
specifiek het effect van veenbessen en hibiscus op de blaas 
ondersteunen. Cranbioton 2 x 60 V-caps

van €43,90 voor €32,93 -€10,97
DUOPACK:  

2e aan -50%

CRANBERRIES  + HIBISCUS*  + LACTOBACILLEN

CRANBIOTON, 
topcombinatie voor een 

zuivere blaas*.

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



Barstensvol vitaminen, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren, rijk aan celbeschermende antioxidanten 
en aan het ontgiftende chlorofyl, drager van massa’s zonne-energie… het blauwgroene algje spirulina verdient 
de naam “groene supervoeding”. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste kwaliteit spirulina en volgehouden 
inname kan bij zowel jong, oud, student, sporter als werkmier zorgen voor:

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

dieet

Marcus Röhrer Spirulina is afkomstig van 
het zonovergoten, onvervuilde Hawaï-eiland 
Kona, gekweekt in het zuiverste water en voor 
maximaal behoud van zonne-energie verpakt in 
de speciale violet Viosol®-verpakking.

Batterij leeg, weerstand laag, aan zuiveren 
toe?  Neem MARCUS RÖHRER SPIRULINA

MR Spirulina 180 tabl + 60 tabl GRATIS
van €21,68 voor €15,59 -€6,09

DUOPACK:  
 + 60 tabl GRATIS

MR Spirulina Raw Powder doypack 150 gr
van €19,99 voor €15,99 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

Choco-hazelnootpasta van Amanprana  
45% hazelnoten en 0% palmolie.

I Love Belgium Choco  Bio Hazelnootpasta + cacao 400 gr
van €12,95 voor €10,95 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

Marcus Röhrer 
SPIRULINA: iedereen 

heeft er baat bij!

Waanzinnig lekkere hazelnoot-choco pasta, met natuurlijke en bio 
ingrediënten. Voor een heerlijk ontbijt of tussendoortje. Of zomaar… 
omdat het zo lekker is!
Met 45% hazelnoten is deze pasta rijk aan kalium, ijzer en 
vitamine E, een bron van magnesium, zink en calcium. Geen 
geraffineerde plantaardige oliën, geen palmolie. Ongeraffineerd 
gezoet met kokosbloesemsuiker, rijk aan antioxidanten en met 
een lage glycemische index.
Geschikt als broodbeleg, op pannenkoeken en wafels, in cakes en 
chocomousse, als dip en sausjes op ijs en deserts, in smoothies en 
milkshakes,…
Bewaar de Amanprana choco-hazelnootpasta op kamertemperatuur 
(zacht smeerbaar) of gekoeld (stevig smeerbaar).

BIO



Puistjes, mee-eters, onreinheden? 
De BIO ANTI-PUKKELSTICK van ladrôme zuivert je huid  

BIO Anti-pukkelstick met tea tree 10 ml
van €6,95 voor €5,45 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

BIO Verstuivingsmix Ademhaling 30 ml
van €10,75 voor €8,75 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

BIO Verstuivingsmix Ontspanning 30 ml
van €10,75 voor €8,75 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

BIO Verstuivingsmix Geurverdrijver Citrus 30 ml
van €10,75 voor €8,75 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

BIO Verstuivingsmix Frisse lucht 30 ml
van €10,75 voor €8,75 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

BIO Verstuivingsmix Energieboost 30 ml
van €10,75 voor €8,75 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

Een jeugdige probleemhuid of puistjes op elke andere leeftijd kunnen soms voor onterechte 
schaamtegevoelens zorgen. De handige ANTI-PUKKELSTICK van ladrôme, een optimale formule op 
basis van 3 biologische essentiële oliën, klaart de huid op een natuurlijke en effectieve manier weer op:

 � met tea tree voor een goede flora op de huid
 � met spijklavendel om de geprikkelde huid te bedaren
 � met rozemarijn voor een goede lokale circulatie

GEURVERDRIJVER 
citrus:

 � zuivert de omgevingslucht van verve-
lende geurtjes, zorgt tegelijk voor een 
aangename atmosfeer

 � met o.a. de essentiële oliën van 
citroen, mandarijn, zoete sinaasappel 
en pompelmoes

FRISSE LUCHT:
 � creëert een aangename geur van fris-

heid, door de combinatie van frisse en 
subtiele zoete tonen

 � met o.a. de essentiële oliën van 
lavendel, citroen, pompelmoes en 
kaneel

ADEMHALING:
 � geeft meer ademhalingscomfort; 

helpt vrijer te ademen door de neus 
en zuivert de omgevingslucht

 � met o.a. de essentiële oliën van 
eucalyptus radiata, ravintsara en 
balsemspar

ENERGIEBOOST:
 � zorgt voor meer fut en energie, stimu-

leert de geest tot meer alertheid en 
helderheid

 � met o.a. de essentiële oliën van 
pepermunt, citroen en rozemarijn

ONTSPANNING:
 � helpt geest en lichaam tot rust te 

komen na drukke bezigheden en 
tijdens stressvolle perioden

 � met o.a. de essentiële oliën van 
lavendel, marjolein, zoete en bittere 
sinaasappelen

BIO ESSENTIËLE OLIËN

Al jaar en dag is ladrôme topproducent 
van biologische essentiële oliën, 
verkregen uit traditionele distillatie. 
Door een optimale combinatie van deze 
plantenextracten met hun krachtige 
aromatische eigenschappen, heeft 
ladrôme voor elke gelegenheid een 
ideale verstuivingsmix samengesteld:

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

Verzorg geest en lichaam, zuiver de lucht met de 
aromatische verstuivingsmixen van ladrôme



Deze acties zijn te koop bij:

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

24e jaargang, juni 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.

Geraffineerd voedsel, verarmde bodems, 
toxische stoffen, hoge werkdruk en 
dagelijkse stress…. soms hebben we extra 
voedingsstoffen nodig. Helaas bieden de meeste 
multipreparaten onvoldoende steun, omdat ze 
synthetische vitaminen en anorganische, slecht 
opneembare mineralen bevatten. 

Helemaal anders is MULTITON van Mannavital: 
dit zeer breed ondersteunend multipreparaat:

 � heeft een zeer complete en uitgebalanceerde 
samenstelling voor een dagelijkse aanvulling

 � bevat enkel bioactieve, direct werkzame vormen 
van vitaminen

 � bevat enkel goed opneembare, organische vormen 
van mineralen

 � bevat alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbe-
volen dagdosis (behalve de volumineuze calcium en 
magnesium aan 40 %)

MultiTon 2 x 60 V-caps
van €31,38 voor €23,54 -€7,84

DUOPACK:  
2e aan -50%

MULTITON: 
het multipreparaat dat andere 

in de schaduw stelt.

MULTITON, het 
compleet én natuurlijk 
multipreparaat


