
Vitamine C + zink + vlier 
kauwtabletten

IJzersterk trio voor een optimale 
immuniteit om acute winterse 

aanvallen te weerstaan 

IN DEZE UITGAVE: 

VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte, Koningskoppel 
voor een sterke afweer en gezonde cellen

MAGNESIUM PLATINUM bioactieve magnesium voor 
meer rust en energie

CARTILATON de alles-in-één voor soepel bewegen

IMMUNO + : BIO-weerstandscocktail voor een 
ijzersterke afweer

NOVEMBER KORTINGEN o.a.:
COLLAGEN PLATINUM: 
	van 28,95 voor 24,95 = -4€!

DUOPACK: Vitamine D3 PLATINUM 2x100 ml:
	-8,42€!

DUOPACK: Spirulina Marcus Rohrer 2x180 tabl:
	-7,79€!

Curcuma PLATINUM 180 V-caps: 
	van 58,95 voor 51,95 =  -7€!

PRODUCT IN DE KIJKER:
DUOPACK: Vitamine C + zink 
+ vlier kauwtabletten
 

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!

november 2021 

-7,97€



VITAMINE C + ZINK kauwtabletten met vlierbesextract, 
toptrio voor de aanpak van winterse klachten

Van de synergie vitamine C met zink is ruimschoots bewezen dat ze 
de afweer versterkt bij acute winterse problemen. Mannavital heeft 
deze twee voedingsstoffen vervolgens gecombineerd met een sterk 
vlierbesextract om de immuniteit nog meer te versterken en tegelijk 
de geïrriteerde luchtwegen te verzachten: VITAMINE C + ZINK-
kauwtabletten met vlierbesextract.

 � 500 mg vitamine C (625 % ADH) voor een sterke afweer
 � 22,5 mg zink (150 % ADH), onder de vorm van het werkzame 

zinkcitraat, dat bijdraagt tot een normale immuniteit
 � 100 mg van een sterk geconcentreerd vlierbesextract om de 

luchtwegen maximaal te verzorgen
 � een natuurlijk bosvruchtenaroma voor een lekkere smaak
 � natuurlijke zoetstoffen: steviolglycosiden (rebaudioside A), 

mannitol, xylitol 

Vitamine C + zink + vlier  kauwtabletten 2 x 60 V-tabl
van €31,90 voor €23,93 -€7,97

DUOPACK:  
2e aan -50%

VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte, 
Koningskoppel voor een 
sterke afweer en gezonde cellen  

Veel mensen nemen in de donkere maanden vitamine D3. Maar een 
hoge dosis vitamine D kan de ‘antagonist’ vitamine A in het lichaam 
afremmen. Daarom wordt het nu duo VITAMINE D3 + VITAMINE A 
Forte aangeboden in het gamma van Mannavital. 

Antagonisme
Eenzijdig vitamine D innemen, remt vitamine A af in het lichaam (en vice 
versa), omdat beide vitaminen op een zelfde receptor binden (RXR). 
Daarom neem je bij inname van de ene vitamine in hogere dosis, best 
ook tegelijk de andere in.

Vooral: synergie
Maar de belangrijkste reden waarom beide vitaminen in VITAMINE D3 + 
VITAMINE A Forte worden gecombineerd is hun opmerkelijke synergie:

 � Afweer: vit D3 versterkt de algemene weerstand, terwijl vit A net 
bepalend is voor de afweer van de slijmvliezen

 � Celgezondheid: vit D3 draagt bij tot normale celdelingen en vit A 
draagt bij tot het behoud van normale celeigenschappen.

Met liefst 3000 IU 
vitamine D3 en 4000 IU 
vitamine A per capsule 

Geen D 
zonder A

Vitamine D3 + vitamine A Forte 90 caps
van €9,95 voor €7,95 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

Dé ideale combinatie voor een optimale winterbescherming: elke dag 1 kauwtablet 
Vitamine C + Zink met vlierbesextract en 1 capsule Vitamine D3 + Vitamine A Forte



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

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

Omdat we tijdens de winterperiode minder vers fruit en rauwe groenten 
eten, is een gebrek aan Vitamine C niet zeldzaam. Inname van extra 
vitamine C, zoals met VITAMINE C PLATINUM van Mannavital, is dan 
welkom. 

Vitamine C draagt niet alleen bij tot een normale werking van het 
immuunsysteem, maar draagt ook bij tot een optimale energieproductie, 
de aanmaak van sterke bindweefsels en de celbescherming tegen vrije 
radicalen.

Belangrijk om weten is dat vitamine C, in de natuur steeds samen zit met 
bioflavonoïden, stoffen die de werking van vitamine C versterken.

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE C PLATINUM VAN 
MANNAVITAL:

 � bevat liefst 1 gram natuuridentieke vitamine C per tablet
 � is extra werkzaam door combinatie met een hoge dosis bioflavonoïden uit 

rozenbottel en citrusvruchten

Sterkere afweer, - prestaties en - bindweefsels 
met VITAMINE C PLATINUM 1 GRAM/TABLET

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

SPECIALE 
KORTING

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



-10% korting op 1000 ml KOKOSOLIE VAN AMANPRANA 
is voeding als medicijn en fair trade 

De extra vierge kokosolie van Amanprana is fair trade. Het was in 2005 
de 1ste extra vierge kokosolie in Europa. U geniet van de “48h Verser dan vers 
garantie” wat wil zeggen dat voor Amanprana alleen de rijpe kokosnoten worden 
geoogst. Binnen 48 uur worden ze gepeld, op zachte temperatuur van max. 45°C 
gedurende 24 uur gedroogd en meteen geperst. Niemand doet dit na. Amanprana 
noemt dit “voeding als medicijn” zoals Hippocrates het bedoelde. Amanprana 
is de enige originele extra vierge kokosolie. Uitsluitend verkrijgbaar in glas, nooit 
plastic. Beter voor milieu en gezondheid. 2 jaar perfect houdbaar, (zelfs) op 
kamertemperatuur. Rauw, niet gebleekt, niet ontgeurd. Heerlijk om mee te bakken 
en te braden. Amanprana is ook lekker op brood. En goed op je haar en je huid.

Bio Kokosolie   1000 ml
van €28,95 voor €25,05 -€3,90

SPECIALE 
KORTING

MARINEPA GOLD + VIT D: 
maar liefst 1 gram EPA + 
DHA per capsule

Topkwaliteit omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
Al jaren staan de omega-3-vetzuren van Minami Nutrition garant voor de allerbeste kwaliteit: 100 % zuiver, 
niet afkomstig van bedreigde vissen, duurzaam, verkregen door ‘koude’ CO2-extractie en aangeboden in 
hun best opneembare ‘triglyceridenvorm’. Ditmaal zetten we twee MINAMI-producten in de spotlights:

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

Deze totaalformule voor soepele spieren en gewrichten, 
bevat:

 � Meriva® kurkumafytosoom*:  curcuminoïden omhuld door 
zonnebloemlecithine voor maximale opname, werking bevestigd 
door maar liefst 23 klinische 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

 � 1 caps/dag draagt bij tot de normale werking van het hart
 � 2caps/dag dragen bij tot een normale triglyceriden 

bloedspiegel, het behoud van een normale 
hersenfunctie en een normaal gezichtvermogen

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

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

SPECIALE 
KORTING

MarinEPA FLEX 30 softgels 

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



VERZEKERDE OPNAME

MAGNESIUM PLATINUM
bioactieve magnesium voor meer rust en energie

“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 KIEZEN 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

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

DUOPACK:  
2e aan -50%

VITAMINE D3 PLATINUM 
extra zonnevitamine voor meer 
winterse weerstand  

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 van Mannavital, 
die bijdraagt tot:

 � een normale functie van het afweersysteem 
 � het behoud van normale botten en tanden en van een normale 

spierwerking

WAAROM KIEZEN VOOR VITAMINE D3 PLATINUM-DRUPPELS 
VAN MANNAVITAL?

 � deze druppelvorm is ideaal om je optimale individuele dosis in te nemen 
(250 IU/druppel)

 � bevat medium chain triglyceriden uit kokos voor een optimale opname
 �  bevat vitamine E als antioxidans om de activiteit van vitamine D zo lang 

mogelijk te behouden

Vitamine D3 PLATINUM 2 x 100 ml
van €33,70 voor €25,28 -€8,42

DUOPACK:  
2e aan -50%

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



Meer weerstand, energie en jeugd 
Dankzij MARCUS RÖHRER SPIRULINA

HENNA CREAM

Barstensvol goed opneembare vitaminen en mineralen, bron van 
compleet eiwit, rijk aan celbeschermende antioxidanten en het 
ontgiftende chlorofyl, drager van een massa zonne-energie… het 
blauwgroene algje spirulina wordt terecht “groene supervoeding” 
genoemd en kan zowel jong als oud, student, sporter of werkende een 
welgekomen steun bieden. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste 
kwaliteit spirulina en een volgehouden inname ervan vertaalt zich in:

 � minder vermoeidheid en futloosheid
 �  meer energie in werk, sport en studie
 � een sterke weerstand van het organisme
 � het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
 � een betere controle over de suikerspiegel
 � het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

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

Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!
Spirulina 2 x 180 tabl

van €31,18 voor €23,39 -€7,79
DUOPACK:  

2e aan -50%

DE GROEN E BATTERIJ

SEMI-PERMANENTE HAARKLEURCRÈME met kleurpigmenten en 
plantenextracten in een crème en op dermatologische basis.

95% natuurlijke ingrediënten:
 � Henna
 � Moerasbloem, provitamine B5 en Alantoïne
 � Poliplant Complex

   VERKRIJGBAAR IN 6 KLEUREN:
 � HENNA CREAM 1,0 Zwart
 � HENNA CREAM 3,0 Donker kastanje bruin
 � HENNA CREAM 5,0 Licht kastanje bruin
 � HENNA CREAM 5,62 Mahonie
 � HENNA CREAM 7,0 Hazelnoot blond
 � HENNA CREAM 7,3 Goud blond

                          
99% natuurlijke ingrediënten IN HET QUINOA MASKER:

 � Quinoa
 � Baobab Eiwitten
 � Mariadistel
 � Shea Butter 

NIEUW Henna Cream 110 ml
van €14,99 voor €12,74 -€2,25

SPECIALE 
KORTING

NIEUW



Meer weerstand, energie en jeugd 
Dankzij MARCUS RÖHRER SPIRULINA

CURCUMA PLATINUM  
de beste keuze uit het kluwen 
van kurkumapreparaten

De kurkumawortel is één van nuttigste planten in de natuur. Absolute 
voorwaarde om deze “gouden wortel” met succes toe te passen, is 
zorgen dat de werkzame curcumine erin goed wordt opgenomen en dit 
vooral 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 KIEZEN 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, zoals in de Ayurveda al 
duizenden jaren gebeurt.

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

Curcuma PLATINUM 180 V-caps
van €58,95 voor €51,95 -€7,00

SPECIALE 
KORTING

INDIASE GINSENG

Minder stress en minder moe dankzij 
ASHWAGANDHA PLATINUM

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

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

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

WAAROM KIEZEN VOOR ASHWAGANDHA PLATINUM VAN MANNAVITAL?

 � werkzaamheid zeer breed aangetoond in wetenschappelijke studies (KSM-66®)
 � biologisch totaalextract van de wortel, zonder de onwerkzame bovengrondse delen
 � gestandaardiseerd “full spectrum”-extract met  5 % withanoliden 

Ashwagandha PLATINUM 60 V-caps
van €16,95 voor €14,45 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

MAXIMALE OPNAME VAN CURCUMINE

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



FORMULE 
MAN 50-PLUS

CRANBERRIES
+ HIBISCUS
+LACTOBACILLUS

+ EXTRA 
CO-ENZYME Q10

Cholesterol natuurlijk én veilig onder controle dankzij 
RED YEAST RICE PLATINUM + CO-ENZYME Q10

Steeds aandrang, ‘stotterende 
plas’, nadruppelen? 
PROSSATON voor meer 
plascomfort*

Hou je urinewegen gezond*

met CRANBIOTON

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.

WAAROM KIEZEN VOOR RED YEAST PLATINUM + CO-ENZYM Q10 
VAN MANNAVITAL?

 � bevat biologische gefermenteerde rode rijst
 � verkregen door traditionele fermentatie, is geen extract
 � 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.

De rijpere man ervaart soms vervelende klachten: steeds ‘moeten’ 
(vooral ’s nachts), ‘stotterend’ plassen, lang nadruppelen en een 
onvoldaan gevoel achteraf. Met PROSSATON van MANNAVITAL 
bestaat een unieke combinatieformule voor de mannelijke 
50-plusser.

WAAROM JE KIEST VOOR PROSSATON VAN MANNAVITAL: 

 � bevat een bijzonder extract van cranberries (FLOWENS®), dat zijn 
werkzaamheid heeft bewezen in klinische studies

 � bevat ook lijnzaadlignanen* voor een beter urinair comfort
 � bevat zink en selenium in hun organische en werkzame vorm 
 � bevat een hoogwaardig extract van bètasitosterol uit den 

(PHYTOPIN®)
 � bevat een kwaliteitsextract van lycopeen (LYCOBEADS®)

Plassen doen we als vanzelfsprekend, tenzij als we er last bij 
ervaren. Vooral vrouwen, maar ook de rijpere man, kunnen soms 
hulp gebruiken om de blaas zuiver te houden*. Dat kan met 
CRANBIOTON van Mannavital, een topmiddel:

 � met PACRAN®, cranberryextract met bewezen werking, gemaakt 
van de hele veenbes, inclusief de pel en de pitten, met gegaran-
deerde hoeveelheid proanthocyaniden (PAC’s)

 � met ELLIROSE®, hibiscusextract* met bewezen werking: draagt 
bij tot een vlotte eliminatie en tot het gezond houden van de 
urinewegen

 � met Lactobacillus rhamnosus Rosell 11, een wetenschappelijk 
onderzochte stam van darmbacteriën, die het effect van veen-
bessen en hibiscus maximaal ondersteunen. 

Red Yeast Rice PLATINUM 60 V-caps
van €19,85 voor €16,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

Prossaton 60 V-caps

van €17,69 voor €14,19 -€3,50
SPECIALE 
KORTING

Cranbioton 60 V-caps

van €21,95 voor €17,95 -€4,00
SPECIALE 
KORTING



VERZACHTEND
                +
OPBOUWEND

KYOLIC EPA +K2
Natuurlijk totaalcomplex voor 
maximale vaatbescherming

Het bestaat echt: een totaalpreparaat dat op verschillende 
risicofactoren ineens inwerkt en zo hart- en bloedvaten maximaal 
beschermt! KYOLIC EPA +K2 heet die totaalformule van Mannavital, 
een combinatie van 5 wetenschappelijk onderbouwde substanties:

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

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

3 VITAMINE K2 (uit natto): helpt de kalkafzetting op de vaatwanden 
beheersen en draagt bij tot elastische bloedvaten

4 VITAMINES B6, B9 en B12: helpen de homocysteïnespiegel 
beheersen

5 VITAMINE E, onder de vorm van gemengde tocoferolen: voor 
een maximale celbescherming in de bloedvaten

CARTILATON  de alles-in-één 
voor soepel bewegen

Er zijn twee natuurlijke manieren om het bewegingscomfort te 
verbeteren: enerzijds spieren en gewrichten maximaal verzachten met 
planten zoals kurkuma en boswellia, anderzijds extra bouwstoffen 
aanbieden voor het kraakbeen. De totaalformule CARTILATON van 
Mannavital geeft op beide terreinen de juiste en maximale impuls door 
de combinatie van:

 � de optimale 70/30-synergie van de werkzame en goed opneembare 
“fytosomen” van kurkuma (MERIVA®) en Boswellia (CASPEROME®), 
die hun verzachtende werking op spieren en gewrichten in 
wetenschappelijke studies hebben  bewezen

 � eierschalenmembraan (OVOMET®): de natuurlijke en optimale 
synergie van glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, 
elastine…. die beter werkt dan elk van deze componenten apart 

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

 � MSM, Silicium (heermoes) én Vitamine C voor de collageenaanmaak 
voor de normale functie van het kraakbeen

CARTILATON: completer kan een formule niet zijn!

Cartilaton 120 V-caps
van €39,65 voor €33,65 -€6,00

SPECIALE 
KORTING

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

gezonde circulatie 

Kyolic EPA+K2 80 caps
van €42,85 voor €35,95 -€7,00

SPECIALE 
KORTING

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



Geveld door de winterkou?
IMMUNOTON FORTE, natuurlijk totaalcomplex voor 
een sterke weerstand en meer ademhalingscomfort  

Als we een acute winteraanval doormaken of kou hebben gevat, is het zaak om 
de afweer tegen vreemde indringers te verhogen en de luchtwegen te verzachten. 
Met IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat daarvoor de ideale formule, 
steunend op recente wetenschappelijke inzichten:

 � met KalmCold®, het wetenschappelijk onderzochte extract van Indiase 
echinacea (Andrographis paniculata), dat bijdraagt tot een sterke weerstand 
en een optimaal ademhalingscomfort

 � met Umckaloabo (Pelargonium sidioides), het topkruid waarvan aangetoond 
is dat het de keel en de luchtwegen sterk verzacht en sneller helpt op te 
knappen na een winteraanval

 � met de vitaminen C, A en D en de mineralen selenium en zink, in hun bioac-
tieve vormen die allen bijdragen tot een normale werking van het 
immuunsysteem

BIO-vers plantenextract van 
ECHINACEA van Ladrome 
je beste keuze voor meer 
winterse weerstand:

Eén van de beste manieren om de weerstand te versterken is in de 
maanden met een “r” in de naam tinctuur van echinacea of rode 
zonnehoed in te nemen. Waarom kies je voor deze van ladrome?

 � Vers plantenextract : door echinacea onmiddellijk na de oogst te 
verwerken wordt een maximaal gehalte aan werkzame ingrediënten 
verkregen. Werkzamer dan tincturen van gedroogde echinacea !

 � Teelt in de zonnige en droge Drôme-streek: is ideaal voor 
Echinacea en lijkt sterk op het klimaat van de Noord-Amerikaanse 
prairie (waar Echinacea van afkomstig is)

 � Gecontroleerd Biologische teelt: waarbij het echinacea-extract 
bovendien is gestabiliseerd in een biologische alcohol. 

 � De beste prijs/kwaliteit-verhouding 

TOPCOMBINATIE

Sneller opknappen met 
IMMUNOTON FORTE

Immunoton forte 60 V-caps
van €12,95 voor €10,95 -€2,00

SPECIALE 
KORTING

DUOPACK: BIO Echinacea 2 x 100 ml
van €18,80 voor €14,10 -€4,70

DUOPACK:  
2e aan -50%



IMMUNO + : BIO-weerstandscocktail 
voor een ijzersterke afweer

BIO-PROPOLIS-siroop: de 
kruidenborstsiroop voor het ganse gezin

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Louis Pasteur 
eeuwen geleden al. Inderdaad, als we onze weerstand maar sterk genoeg 
maken, dan krijgen winterse indringers weinig tot geen kans. Met IMMUNO + van 
ladrôme, bestaat de perfecte totaalformule voor een maximale afweerkracht:

 � Echinacea-perssap en -tinctuur voor een sterke immuniteit
 � Propolis, het product waarmee de bijen zich tegen kiemen beschermen
 � Koninginnenbrij, het supervoedsel van de bijenkoningin
 � Natuurlijke vitamine C, afkomstig van de acerolakers, versterkt de weerstand

Deze siroop om de luchtwegen te verzorgen en vrij te ademen, mag in geen enkel gezin ontbreken: 
ze is vrij van geraffineerde suiker, gezoet met honing en tarwemoutsiroop, en bevat de ideale 
combinatie van het bijenafweerproduct propolis met:

 � afweerstimulerende kruiden: echinacea en tijm
 � weegbree, toorts en heemst om de luchtwegen te verzachten
 �  sleutelbloem om slijmen op te lossen
 � beschermende en keel verfrissende planten salie, den en spar

Nu in een duopack 
met verzachtende BIO 
Propolistabletten + 
acerola en echinacea

BIO-PROPOLIS KEEL-en MONDSPRAY: 
verlicht de schorre keel en geïrriteerde mond

 � met propolis, tijm en echinacea om de prikkel in de keel te verzachten 
en om kortdurende heesheid te verlichten

 � met salie om de geïrriteerde slijmvliezen van de mond te verzachten
 � met calendula voor een goede mondhygiëne

Nu in een duopack met BIO-PROPOLIS NEUSSPRAY: 
een handige verstuiver met o.a. gezuiverd zeewater en 
tijmhydrolaat, om weer vrij te ademen door de neus

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

Veilig overwinteren met ladrôme

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

DUOPACK:  
2e aan -50%

BIO Propolis neusspray + keelspray  2 x 30 ml
van €11,08 voor €8,08 -€3,00

DUOPACK

BIO Propolis Siroop suikervrij 150 ml +  BIO Propolis 
tabletten + acerola en echinacea 40 tabl

van €18,44 voor €13,44 -€5,00

DUOPACK



Deze acties zijn te koop bij:

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

24e jaargang, november 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.

Al eeuwen worden vlierbessen en - bloesems ingezet om respectievelijk 
de weerstand te versterken én de geprikkelde luchtwegen te verzachten. 
Ladrôme ontwikkelde een BIO-vliersiroop op basis van bes én 
bloesem, die door een sterke concentratie en afwezigheid van suiker 
bijdraagt tot een sterke weerstand en een maximale bescherming van 
de luchtwegen:

 � Vlierbessen versterken de lichaamseigen afweer, waardoor vreemde 
kiemen beter afgehouden worden. Ze danken dit aan speciale donker-
blauwe “anthocyanen”. De BIO VLIERSIROOP van ladrôme bevat een 
gegarandeerd hoog gehalte aan deze anthocyanen

 � Vlierbloesems bevatten bijzondere slijmstoffen, die een verzachtend 
laagje leggen op de geprikkelde slijmvliezen. Ze helpen zo de kriebel 
verlichten en vrijer te ademen.

Bio Vliersiroop 150 ml
van €8,98 voor €7,48 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

BIO-VLIERSIROOP: 
je betrouwbare metgezel 

voor de winter!

BIO-VLIERSIROOP van ladrôme   
het beste van de bes 
en de bloesem  

BIO, ZONDER 
GERAFFINEERDE SUIKER


