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Bevorder ee
n 

regelmatige  

darmwerking  

met  

IDEAAL GEWICHT

Deze krant wordt u aangeboden door

-€9,99 Triopack

van €29,97 voor €19,98

Ideaal Gewicht
3 x 80 caps
Met senna voor een regelmatige en  vlotte stoelgang, 
met kattendoorn voor een  betere vochtbalans

Vlotte stoelgang én slanke 
lijn, twee vliegen in één 
klap met IDEAAL GEWICHT

Luie darmen en vasthouden van vocht gaan vaak hand 
in hand en kunnen mee aan de basis liggen van een 
moeilijke gewichtsbeheersing. Als op beide vlakken 
de juiste stimulans wordt gegeven, komt dat zowel de 
stoelgang als het lichaamsgewicht ten goede. Dat kan 
met IDEAAL GEWICHT van BIONAL

IDEAAL GEWICHT is een goede stap naar een vlotte 
darmlediging en een mooi figuur door:

★ Senna, dat zorgt voor een regelmatige  
     darmlediging

★ Berk en kattendoorn, die de eliminatie en dus  
     de vochtbalans ondersteunen

★ Bonenpeulen, als een bron van vezels

2+1 GRATIS



Gezonde slaap, uitgerust wakker
dankzij NACHTRUST

★ Valeriaanwortel: rustgevend na een drukke dag met  
     zorgelijke gedachten

★ Melisse en hop: plantaardige ontspanners, 
     brengen eveneens de spijsvertering tot rust

★ Vitamine B1: draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel.

Een goede nachtrust is zeer belangrijk: onze geest komt tot rust en het lichaam doet 
nieuwe krachten op. Wanneer we al te lang de schaapjes moeten tellen, dan kunnen we 
NACHTRUST van BIONAL proberen. Deze natuurlijke combinatie bevat :

Soms heb je dat tikje “extra” nodig. En dan kan koninginnenbrij van pas komen: dit uitzonderlijk  complex 
van vitamines, mineralen,  aminozuren en enzymen wordt terecht het wondervoedsel van de bijen 
 genoemd. Want dankzij koninginnenbrij kan een bijenkoningin dagelijks tot driemaal haar lichaams
gewicht aan eieren leggen en dit gedurende 4 à 5 jaar! Ook de mens kan van dit krachtvoedsel genieten.

Krachtvoedsel uit de bijenkorf 
KONINGINNENBRIJ van BIOTECHNIE

KONINGINNENBRIJ van BIOTECHNIE is een uitstekende kwaliteit van het 
wondervoedsel van de bij, die wordt aangeboden in handige ampullen. 
Dit voedingssupplement:

★ voldoet aan de strengste kwaliteitseisen

★ is gezoet met de natuurlijke zoetstof  
     agavesiroop

★ heeft een wetenschappelijke onderbouwde 
     werking van goed opneembare voedingsstoffen

1500 mg  
per 

ampul

natuurgetrouw.be

Geschikt voor 
het welbevinden

van het ganse gezin

-€9,45 -€2,00Triopack Speciale Korting

van €28,35 voor €18,90 van €14,95 voor €12,95

Nachtrust
3 x 80 caps
Bevorder een gezonde slaap door het  potente trio 
 valeriaan, hop & citroenmelisse.

Koninginnenbrij
20 ampullen 10 ml
Het krachtvoedsel van de koninginnenbij voor het wel
bevinden van het hele gezin.

2+1 GRATIS



De mineralenpreparaten van Mannavital: 
allerbeste opneembaarheid, uitstekend verdragen, optimale werking

★ met ‘gecheleerd’ ijzer, gebonden aan het aminozuur 
     glycine voor de beste opname
★ ‘zachte’ ijzervorm die niet leidt tot maagdarmbezwaren 
★ opneembaarheid, werking en verdraagbaarheid 
     bewezen (FERROCHEL® van ALBION®)

★ ‘liposoom’ van jodium, gebonden aan fosfatidylcholine 
     uit lecithine voor de allerbeste opname
★ uitstekende opneembaarheid wetenschappelijk 
     aangetoond (ULTRAIOD®)

★ met ‘gecheleerd’ magnesium, gebonden aan het  
     aminozuur glycine voor de beste opname
★ superieure opname ten opzichte van magnesiumoxide 
     en magnesiumsulfaat

★ ‘gecheleerde’ zink, gebonden aan het aminozuur  
      glycine voor de beste opname
★ uitstekende opneembaarheid bewezen  
     (ZINC CHELAZOME® van ALBION®)

Een goed mineraalsupplement moet aan drie vereisten voldoen: het moet gegarandeerd goed worden opgenomen, moet 
probleemloos verdragen worden door de spijsvertering en mag de opname van andere mineralen niet afremmen. Aan 
deze drie voorwaarden voldoen de mineralensupplementen van Mannavital.

IJZER PLATINUM

JODIUM PLATINUM MAGNESIUM PLATINUM

ZINK PLATINUM

• draagt bij tot de normale vorming  
   van rode bloedcellen en tot de  
   vermindering van vermoeidheid en 
   moeheid  (door ijzer, foliumzuur,  
   vitamine B6 en vitamine B12)

• draagt bij tot een normaal zuurstof
   transport in het lichaam (door ijzer)

• draagt bij tot een normaal energie 
   leverend metabolisme (door ijzer, 
   koper, vitamine B12 en vitamine C)

• draagt bij tot een normale productie 
van het schildklierhormoon en tot de 
normale werking van de schildklier

• draagt bij tot een normaal energie
leverend metabolisme

• draagt bij tot een normale gees
telijke functie en functie van het 
zenuwstelsel

• draagt bij tot een goede  
   energieproductie in het lichaam

• draagt bij tot minder vermoeidheid 
   en futloosheid

• draagt bij tot een normale spierfunctie

• draagt bij tot een normale 
   geestelijke functie

• draagt bij tot een normale werking  
    van het immuunsysteem

• draagt bij tot het behoud van een  
   normaal gezichtsvermogen, normale 
   botten, haren, nagels en huid

• draagt bij tot normale testosteron 
   gehalten en tot een normale  
   vruchtbaarheid en voortplanting

-€2,00-€2,00-€1,50-€1,50Speciale Korting Speciale KortingSpeciale Korting Speciale Korting

IJzer Platinum
60 Vcaps
Voor een goede aanmaak van rode 
bloed cellen en een optimaal zuur
stoftransport in het lichaam.

van €8,95    voor €7,45

Zink Platinum
60 Vcaps
Draagt bij tot de normale werking 
van de  immuniteit en tot behoud van 
normaal zicht, huid, haren, botten.

van €7,45    voor €5,95

Jodium Platinum
120 Vcaps
Ondersteunt de normale werking 
van de schildklier. Draagt bij tot 
het normale energie metabolisme.

van €10,45    voor €8,45

Magnesium Platinum
90 tabl.
Draagt bij tot een goede energie
productie, tot een normale  
spier en geestelijke functie.

van €16,95    voor €14,95



Blijf soepel bewegen en ondersteun je lever
met CURCUMA PLATINUM
Bijna iedereen weet dat het regelmatig gebruik van curcuma heel wat voordelen 
biedt. Absolute voorwaarde is evenwel dat de antioxidante curcuminoïden goed 
worden opgenomen. Dat is zeker het geval voor CURCUMA PLATINUM van 
Mannavital, dat zijn werking in wetenschappelijke studies heeft bewezen.

Silicium of kiezelzuur is een onmisbaar sporenelement voor een elastische huid, 
 gezonde haren en  stevige nagels. Helaas is het zeer moeilijk om te voorzien in een 
voedings supplement met goed  opneembaar silicium. Er bestaat gelukkig met “choline-
gestabiliseerd  orthosiliciumzuur” een wetenschappelijk onderzocht en zeer werkzaam 
siliciumpreparaat: SILICIUM PLATINUM van Mannavital.

Echte schoonheid komt van binnenuit 
met SILICIUM PLATINUM

In CURCUMA PLATINUM van Mannavital  zijn de 
antioxiderende curcuminoïden uit curcuma 
voor een gegarandeerde  opname en werk
zaamheid gekoppeld aan fosfatidylcholine 
uit soja via de “liposoomtechniek”(MERIVA®).

Het regelmatig gebruik van CURCUMA PLATINUM:

★ helpt als antioxidans beschermen tegen vrije radicalen

★ draagt bij tot een normale werking van het immuunsysteem

★ bevordert de spijsvertering en de vertering van vetten

★ draagt bij tot soepele spieren en gewrichten

★ ondersteunt de lever en galwerking

Regelmatig gebruik van SILICIUM PLATINUM:

★ helpt fijne lijntjes en rimpels verminderen

★ draagt bij tot het behoud van een elastische huid

★ verbetert het uitzicht en de sterkte van de nagels 

★ draagt bij tot volumineuze en glanzende haren

SILICIUM PLATINUM  
is eenvoudig in  

gebruik: 2 maal 5 
druppels/dag

natuurgetrouw.be

VERZEKERDE 

OPNAME 

EN WERK

ZAAMEID

GLADDE HUID 

GLANZENDE 

HAREN  

STERKE HAREN

-€3,00 -€3,00Speciale Korting Speciale Korting

van €26,95 voor €23,95 van €26,95 voor €23,95

Curcuma Platinum
60 Vcaps
Draagt bij tot soepele spieren en gewrichten.  
Ondersteunt de leverwerking en de vetvertering.

Silicium Platinum
30 ml
Zeer goed opneembare en werkzame  silicium  voor gladde 
huid, glanzende haren, sterke  nagels.



VITAMINE D3 PLATINUM
voor stevige botten, normale spierfunctie, sterke weerstand
Recente studies hebben aangetoond dat de inname van vitamine D3 via de voeding bij kinderen, adolescenten en zwangere  
vrouwen vaak ondermaats is. Bij uitbreiding zou zelfs iedereen dagelijks een supplement kunnen gebruiken. Kies voor VITAMINE 
D3 PLATINUM van Mannavital, dat  bijdraagt tot:

VITAMINE D3 PLATINUM het 
 bevat de actiefste vorm van 
 vitamine D (D3 of cholecal
ciferol) en wordt  afgeleverd in 
een  handige  druppelfles, waar
door aan  iedereen de  optimale 
dosis kan  gegeven worden. 

KYOLIC ONE A DAY: je dagelijkse gezondheidsbijdrage

★ een normale opname van calcium voor het 
     behoud van normale botten en tanden

★ het behoud van een normale spierwerking

★ het behoud van een normale functie van  
     het afweersysteem

JE

DAGELIJKSE 

DOSIS ZONNE

VITAMINE!

KYOLIC ONE A DAY 
Topper voor circulatie, weerstand en lever
Dagelijks gebruik van verse knoflook draagt bij tot de gezondheid van de bloedvaten en tot een 
sterker afweer, dat is geweten. Stukken beter nog - én dit zonder geurhinder of irritatie - werkt 
de bijzondere gefermenteerde knoflook, dat bewijzen meer dan 600 studies! Met 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. Hierbij worden 
de prikkelende, geurende en instabiele zwavelverbindingen van 
knoflook omgezet in zachte, reukloze én vooral dieper werkzame 
componenten. Regelmatig gebruik van gefermenteerde knoflook 
onder de vorm van KYOLIC ONE A DAY draagt bij tot:

★ de normale werking van het hart

★ de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte

★ de normale werking van het immuunsysteem

★ de instandhouding van een normale leverfunctie

★ de celbescherming tegen vrije radicalen

GEfERMEN

TEERDE 

KNOfLOOK

-€3,00 -€1,50Speciale Korting Speciale Korting

van €16,85 voor €13,85 van €7,41 voor €5,91

Vitamine D3 Platinum
100 ml
Draagt bij tot een sterke weerstand en botten.  Handige 
druppelvorm voor je ideale individuele dosis.

Kyolic One a day
30 tabl
Gefermenteerde knoflook voor  
optimale circu latie, soepele vaten en een sterke weerstand.



Laat niets aan het toeval over met 
KYODOPHILUS ONE PER DAY

Hou je zicht scherp en je ogen fit…
met OGUTON, de complete oogformule
Computeren, TV kijken, autorijden, lezen… 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 met 
het stijgen van de leeftijd de kwaliteit van ons zicht af. Met OGUTON van Man-
navital bestaat een effectieve oogformule:

KYODOPHILUS ONE PER DAY
Optimale synergie van “goede darmbacteriën”

★ luteïne en zeaxanthine: zijn de krachtigste antioxidanten 
     voor de bescherming van het netvlies tegen leeftijds  
     gebonden achteruitgang

★ carotenen (vitamine A) voor het behoud van een normaal 
     zicht en een vlotte aanpassing aan het duister 

★ zwarte bessenconcentraat voor een optimale  
     circulatie in de delicate oogvaatjes

★ ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en  
     overmatig tranen

★ voert humane, levensvatbare darmbacteriën aan

★ optimale synergie van lactobacillen en bifidobacteriën:  
     Lactobacillus gasseri KS13, Bifidobacterium bifidum G91,  
     Bifidobacterium longum MM2

★ werking bewezen in wetenschappelijke studies

★ gegarandeerd 3 miljard levensvatbare  
     bacteriën per capsule

★ moet niet in de koelkast bewaard worden

★ vrij van suiker, melk, gluten, soja,  
     bewaarmiddelen

natuurgetrouw.be

OGUTON: je ogen 

zijn de be
ste  

verzorgin
g waard

HOGE DOSIS 

LUTEÏNE EN 

ZEAXANTHINE

Wat goede darmbacteriën  voor onze gezondheid kunnen betekenen door hun bijdrage tot 
de 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 een preparaat waarop U kan  vertrouwen:

3 MILJARD 

KIEMEN / 

CAPSULE

-€3,00 -€3,00-€1,50Speciale Korting Speciale Korting

van €19,95 voor €16,95 van €13,50 voor €12,00

Oguton
60 caps
Met zink, ogentroost en natuurlijke carote noïden. Draagt bij 
tot het behoud van het gezichtsvermogen.

Kyodophilus one per day 
60 caps
Optimale combinatie van darm bacteriën,  
mini mu m 3 miljard leefbare kiemen per capsule.



Je glucosespiegel beter onder controle… 
met DIEBACINN Extra
Door westerse eet- en leefgewoonten en overgewicht hebben tegenwoordig veel mensen 
problemen om hun glucosewaarde stabiel te houden. Meer bewegen, een verstandig dieet en 
afvallen zijn dan ook de eerste en belangrijkste maatregelen. Voor een nog betere controle 
is er de totaalformule DIEBACINN Extra, een supplement dat past in het dieet van diabetici:

★ met een bijzonder droogextract op waterbasis van kaneel (ZN 112): ondersteunt  
     de opname van glucose door de cellen, waardoor de glucosespiegel beter kan 
     beheerst worden. Draagt daarnaast ook bij tot een goed cholesterolgehalte

★ met het mineraal chroom dat bijdraagt tot een normale bloedglucosespiegel

★ met het mineraal zink dat bijdraagt tot een normale koolhydratenstofwisseling

★ met de vitaminen E en C voor een betere  
     energiestofwisseling en als antioxidanten 

De EDENsappen
BIO, onverdund en topkwaliteit

Ondersteu
n je 

suikersto
fwisseling m

et 

DIEBACINN EXTRA
KANEEL +

CHROOM +

ZINK

BIO Moedersap van VEENBESSEN (CRANBERRY):

★ van zorgvuldig geselecteerde en zongerijpte  
     veenbessen

★ zonder toevoeging van suiker

★ uitzonderlijk rijk aan antioxidanten zoals  
     anthocyanen en vitamine C

Als het op biologische vruchten- en groentesappen aankomt, dan is EDEN een 
echte  topleverancier. Zo zijn de BIO sappen van EDEN echte “moedersappen” of 
onverdunde perssappen, waarvoor  enkel fruit van de allerbeste kwaliteit wordt 

geselecteerd. Ditmaal zetten wij deze twee toppers van EDEN in de kijker:

BIO Moedersap van GRANAATAPPELS:

★ van vers geoogste, zongerijpte granaatappels

★ heel rijk aan polyfenolen: de bijzondere  
     ellagitannines

★ met een bijzonder groot basenoverschot

-€7,00-€3,00 -€1,00Speciale Korting Speciale Korting

van €15,95 voor €12,95 van €7,08 voor €6,08 van €7,58 voor €6,58van €37,95 voor €30,95

Diebacinn extra
60 caps
Kaneelextract met zink en chroom. 
Draagt bij tot het behoud van een  
normale bloedglucosespiegel.

Bio Granaatappelsap 
750 ml
Van vers geoogste, zongerijpte granaat
appels, topbron van polyfenolen, met 
sterk basenoverschot.

Bio Moedersap  
Cranberry 750 ml
Van vers geoogste, zongerijpte 
veenbessen. Topbron van  
beschermende anthocyanen.

Diebacinn extra
180 caps
Kaneelextract met zink en chroom. 
Draagt bij tot het behoud van een  
normale bloedglucosespiegel.



Sinaasappelhuid ?
CELLULIfT maakt de onregelmatige huid gladder
Veel vrouwen kampen met een sinaasappelhuid. Meer bewegen, een gezond dieet met volop verse groenten en fruit en de elimina-
tie van overtollig vocht bevorderen, zijn dan goede maatregelen. Met CELLULIFT van BIONAL bestaat een ideale uitwendige hulp.

Snel, maar ook veilig bruin met de
NIfRI SUPERBRUINERS
Al jaren helpt NIFRI u op een huidvriendelijke manier snel de 
 perfecte bruining te verkrijgen zonder ouderdomsverschijnselen te 
versnellen. Het geheim ervan zit in de natuurlijke bruin versnellers 
walnoot- en caroteenolie, gecombineerd met de antioxidanten 
 vitamine E, co-enzym Q10 en squaleen.

CELLULIfT is een unieke en bestudeerde 
synergie van

★ plantenextracten van onder meer 
     paardenkastanje, klimop en munt

★ huidverzorgende vetten zoals 

     macadamiaolie, jojobahars, en cipresolie

★ cafeïne

★ NIfRI ZONNEBANK 
     SUPERBRUINER: 
     voor de lichtere en 
     gevoeligere huidtypes 
     1 en 2

★ NIfRI ZONNEBANK 
     SUPERBRUINER EXTRA: 
     voor de meer donkere 
     huidtypes 3 en 4

natuurgetrouw.be

CELLULIF
T:

gladmakend ef
fect

bewezen na 
 

8 weken geb
ruik

-€3,00 -€2,00Speciale Korting Speciale Korting

van €15,95 voor €12,95

Cellulift crème
75 ml
Maakt een onregelmatige huid meer glad in de aanpak van 
sinaasappelhuid.

van €9,99 voor €7,99

Nifir  Zonnebank  
Superbruiner  
200 ml
voor de lichtere en gevoeligere  
huidtypes  1 & 2 strak en bruin.

van €12,45 voor €10,45

Nifri Zonnebank
superbruiner Extra 
250 ml  type 3 & 4
Natuurlijk, veilig én snel diepbruin 
voor de lichtgekleurde tot getinte huid.



MARINEPA SMART fATS DRAAGT BIJ TOT :
- de normale werking van het hart (1 caps/dag)
- de instandhouding van de normale hersenfunctie 
   (2 caps/dag)
- de instandhouding van een normaal 
   gezichtsvermogen  (2 caps/dag)

MarinEPA SMART fATS
een “slimme keuze” van Omega3 vetzuren
Honderden studies onderbouwen het feit dat extra omega-3-vetzuren onze gezondheid ondersteunen. Helaas is er 
veel minderwaardige visolie op de markt: onzuiver, onnodig verhit, niet duurzaam en te laag gedoseerd. Kies daarom 
voor MarinEPA SMART FATS van Minami Nutrition: EPA-rijke visolie van onberispelijke, farmaceutische kwaliteit:

★ 100 % zuiver, zonder zware metalen, pesticiden, PCB’s of dioxine

★ enkel afkomstig van niet bedreigde diepzeevissoorten

★ verkregen door koude CO2extractie zonder chemische  
     solventen (hexanen)

★ met de laagste ecologische afdruk: EMAScertificaat

★ voorziet in een complete bron van aminozuren

★ bijdraagt tot het behoud van de spiermassa bij diëten

★ bijdraagt tot het behoud van een normaal glucosegehalte 

★ meer energie geeft en de vitaliteit verhoogt

★ helpt bij vermoeidheid

★ de weerstand verhoogt

★ het afslanken ondersteunt

Voor kinderen is er  
het aangepaste omega3 preparaat 
met dezelfde kwaliteitskenmerken  

en een aardbeienaroma: 
MarinEPA Junior 

850 MG  

OMEGA3 PER 

CAPSULE

HET 

GROENE 

SUPER

VOEDSEL

Moe, futloos, werkdruk?
Elke dag fit met MARCUS ROHRER SPIRULINA

Een uitzonderlijke concentratie aan voedingsstoffen, topbron van het reinigende chlorofyl,  barsensvol antioxidanten, 
drager van heel wat zonne-energie, zeer licht verteerbaar door de zachte  celwand….. de blauwgroene alg spirulina 
heeft alles in huis om met recht en reden “groene supervoeding” genoemd te worden. Niet te verwonderen dus dat 
een regelmatige inname van spirulina:

Kies voor Marcus Rohrer Spirulina®: deze 
 Hawaiiaanse spirulina van uitzonderlijke hoge 
kwaliteit wordt gekweekt in een pollutievrije 
omgeving, in zeer zuiver water en onder  
maximale blootstelling aan de zon

-€3,00 -€4,50-€3,00 -€5,00 -€2,00

van €31,95 voor €28,95 van €56,95 voor €51,95 van €21,65 voor €18,65 van €13,09 voor €11,09 van €29,95 voor €25,45

MarinEPA Smart 
fats 60 caps
Omega3vetzuren van de 
aller hoogste  kwaliteit. Draagt 
bij tot normale functie van 
hart en  hersenen.

MarinEPA Smart 
fats  2 x 60 caps
Omega3vetzuren van de 
aller hoogste  kwaliteit. Draagt 
bij tot normale functie van 
hart en  hersenen.

MarinEPA Junior 
60 softgels
Zuivere, ecologische en ge
concentreerde visolie. 
Beproefde omega3vetzuren 
voor kinderen.

Marcus Rohrer  
Spirulina 180 tabl
Geeft meer energie en 
verhoogt de weerstand. 
Complete bron van 
aminozuren.

Marcus Rohrer  
Spirulina 3 x 180 tabl
Geeft meer energie en 
verhoogt de weerstand. 
Complete bron van 
aminozuren.
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Het bijenproduct propolis geniet al eeuwen een uitstekende reputatie als het  aankomt 
op kille en barre dagen zonder kleerscheuren door te komen. Helemaal ideaal is de 
combinatie ervan met de echinacea en vitamine, respectievelijk topplant en  topvitamine 
voor de afweer. Deze optimale synergie, bovendien van een biologische  kwaliteit, zit in 
de PROPOLIS KAUWTABLETTEN + ACEROLA + ECHINACEA van ladrôme:

★ met echinacea of rode zonnehoed, om de weerstand te versterken

★ met acerolakers als natuurlijke en rijke bron van vitamine C

★ Vitamine C draagt bij tot de normale 
     werking van het immuunsysteem

2 tabletten
 PROPOLIS 

 KAUWTABLETTEN van  lad
rôme 

vervullen a
l je dagelijk

se behoef
te 

aan vitamine C

Glucosamine, de bouwsteen. 
Iedereen kent onderhand wat de waarde van de bouwstof glucosamine. Maar je 
hebt deze substantie wel nodig in de juiste hoeveelheid en van een  onberispelijke 
kwaliteit. Met 1500 mg glucosaminesulfaat per dagdosis, van een uitstekende 
 kwaliteit, voldoet NOVO MOTION perfect aan deze criteria.

Extra voedingsstoffen
Voor een optimaal effect bevat NOVO  
MOTION, nog andere  voedingsstoffen:

★ Vitamine C, dat bijdraagt tot een normale  
     collageenvorming voor de normale werking  
     van het kraakbeen

★ Mangaan en zink , die bijdragen tot
     het behoud van normale bindweefsels

Elke dag vlot te been dankzij NOVO MOTION

Verzorg je kraakbeen en bindweefsels
met NOVO MOTION, méér dan alleen glucosamine

Zonder kleerscheuren de winter door
dankzij ProPolis Kauwtabletten

MET 

ECHINACEA

+

VITAMINE C

Onze levenskwaliteit wordt in grote mate bepaald door het gemak waarmee we ons  kunnen 
 voortbewegen. Nu hangt vlot bewegen vooral af van de gezondheid van het  kraakbeen in en de 
bindweefsels rond de gewrichten. Wie dat optimaal wil verzorgen, kiest voor NOVO MOTION met 

vitamine C (voor het kraakbeen), mangaan en zink (voor het bindweefsel).

-€1,50 -€19,95Speciale Korting Duopack

van €9,99 voor €8,49 van €64,90 voor €44,95

Bio Propolis kauwtabletten
40 tabl
Het toptrio propolis + vitamine C + echinacea. 
 Vervult je dagelijkse behoefte aan vitamine C.

Novo Motion  
voordeel verpakking 
180 tabl.
Ondersteun je gewrichtskraakbeen en bind weefsels met  
glucosamine, vitamine C,  mangaan en zink.

60 tabl. GRATIS



Verwen je huid en gelaat 
met de BLOESEM
WATERS VAN LADRôME

KORENBLOEMWATER:

★ verzacht en kalmeert de geprikkelde oogleden en huid
★ helpt de oogcontouren op te peppen.

ROZENWATER (gemaakt van Damascener rozen):

★ verstevigt en vitaliseert de slappe, vermoeide en  
     futloze huid
★ verzacht de gevoelige en geïrriteerde huid.

Door een artisanale stoomdestillatie van bloemen 
kan men geurige en veelzijdig inzetbare bloesem-
waters verkrijgen. Wil je topkwaliteit, kies dan 
voor de bloesemwaters van ladrôme: dat zijn  echte 
“hydrolaten” van een uitzonderlijke  kwaliteit, 
 verkregen uit biosolidaire en  biologische land-
bouw. Ditmaal zetten we 2 hydrolaten in de kijker:

Extra voedingsstoffen
Voor een optimaal effect bevat NOVO  
MOTION, nog andere  voedingsstoffen:

★ Vitamine C, dat bijdraagt tot een normale  
     collageenvorming voor de normale werking  
     van het kraakbeen

★ Mangaan en zink , die bijdragen tot
     het behoud van normale bindweefsels

-€4,35 -€3,89 Speciale KortingSpeciale Korting

van €12,00 voor €7,65 van €10,69 voor €6,80

Bio Rozenwater
200 ml + 50 ml
Tonicum voor de vermoeide en futloze huid. Verstevigt en 
beschermt de huidweefsels.

Bio Korenbloemwater
200 ml + 50 ml
Ooglotion voor geïrriteerde oogleden. Kalmeert en verzacht 
de huid.

50 ml GRATIS 50 ml GRATIS



BIOBERKENSAP van ladrôme: 
grondig draineren voor een fit en slank lichaam
Het voorjaar is een ideale periode om het lichaam te helpen zuiveren. Om de eliminatie te ondersteunen, wordt al eeuwen berkensap 
als een natuurlijke hulp ingezet. Een echte aanrader hierbij is het BIO-BERKENSAP van ladrôme, dat handmatig wordt verzameld in 
het voorjaar op een traditionele manier uit berken van de Hoge Alpen (Hautes Alpes).

Het BIOBERKENSAP van ladrôme:

★ ondersteunt de eliminatie

★ bevordert de uitscheiding via de nieren

★ ondersteunt de afslanking

NU IN EEN KOffER MET 3 fLESSEN

BIO BERKENSAP 

is vrij van bew
aarmiddelen en 

alcohol en beva
t daarnaast 

duindoornsap a
ls vitamine C

bron en voor e
en optimale 

houdbaarheid.

-€16,95 Speciale Korting

van €50,85 voor €33,90

Bio Berkensap Koffer
3 x 500 ml = 3 wekenkuur
Ondersteunt de eliminatie en de afslanking. 
 Zuivert door de nierfunctie te ondersteunen.

1 FLES GRATIS

Bewaar deze krant, het kan u later van pas komen

deze kortingen zijn geldig tot 3 weken na verspreiding van deze krant.

17e jaargang, maart 2014
oplage 1.600.000  Losse nrs: 0,12

V.U.: K.Verhelst  Groene Dreef 36  8510 Rollegem
Prijsstijgingen en zetfouten voorbehouden.  

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

www.natuurgetrouw.be / www.mannavital.be


