
MAART
     PROMOTIES o.a.:

 f Curcuma PLATINUM duopack: 
2de aan -50% = - €14,00

 f Chlorella PLATINUM met 
GRATIS thee t.w.v.  €3,29

 f MarinEPA Gold duopack: 
2de aan -50% = - €12,47

 f Bio Den+Tijm+Saliesiroop duopack: 
2de aan -50% = - €4,80

 f Bio Gula Java Matcha met GRATIS Eco Respekt fles 
in glas, t.w.v.  €19,95

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

CURCUMA 
PLATINUM

de gele 
alleskunner

  

Meer energie, betere eliminatie, optimale
celbescherming dankzij CHLORELLA PLATINUM

Je dagelijkse dosis antioxidanten dankzij
GULA JAVA MATCHA

Opvliegers, transpiratie, down?
Met MENOTON vlot door de overgang

Weer zén en relax met
CALMADROME van ladrôme

maart 2018 

Met in dit magazine onder meer:

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!

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan 
de halve prijs



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 synthetische hulpstoffen zoals polysorbaat 80 en polyvinylpyrrolidone
 ¨ is vrij van zwarte peper voor een veilige combinatie met andere middelen
 ¨ is het kurkumapreparaat met de meeste ondersteunende studies (Meriva®)

CURCUMA PLATINUM,
de gele alleskunner 

De EDEN-sappen BIO, onverdund en topkwaliteit  

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. 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

Als het op BIO vruchten- en 
groentesappen aankomt, dan 
is EDEN de topleverancier. 
Zo zijn de sappen van EDEN 
echte “moedersappen” of 
onverdunde perssappen, 
waarvoor enkel biologisch 
fruit van de allerbeste 
kwaliteit wordt geselecteerd. 
Ditmaal zetten wij deze 
twee toppers in de kijker:

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan 
de halve prijs

voor €39,90 voor €7,19 voor €6,29

Curcuma PLATINUM
2 x 60 V-caps
Best opneembare kurkuma: verzacht spieren en gewrichten, 
ondersteunt de leverwerking en de vetvertering.

Bio Cranberrysap
750 ml
Moedersap van vers geoogste, zongerijpte veenbessen
topbron van beschermende anthocyanen.

Bio Granaatappelsap
750 ml
Moedersap van vers geoogste, zongerijpte granaatappels
topbron van polyfenolen, met sterk basenoverschot.

Duopack: 2e aan -50% Speciale korting Speciale korting-€14,00 -€1,00 -€1,00

van €53,90 van €8,19 van €7,29

BIO Moedersap
van VEENBESSEN

BIO Moedersap van 
GRANAATAPPELS

 ✔ van zorgvuldig 
geselecteerde en 
zongerijpte veenbessen

 ✔ zonder toevoeging van 
suiker

 ✔ uitzonderlijk rijk aan 
vitamine C en andere 
antioxidanten zoals 
anthocyanen

 ✔ van vers geoogste, 
zongerijpte granaatappels

 ✔ heel rijk aan polyfenolen: 
de bijzondere 
ellagitannines

 ✔ met een bijzonder groot 
basenoverschot

GEGARANDEERDE

OPNAME VAN

VAN CURCUMINE



Meer energie, 
betere eliminatie, optimale 
celbescherming dankzij
CHLORELLA PLATINUM  

Volkomen terecht noemt men chlorella een “super food”. 
Deze groene alg koppelt een uitzonderlijke voedingswaarde 
aan een sterk reinigende werking. Hierdoor kan ze zowel 
een boost geven aan atleten, actievelingen, opgroeiende 
kinderen, studenten, zwangere vrouwen en senioren. 

CHLORELLA PLATINUM van Mannavital is topkwaliteit 
chlorella die:

 ✔ ZUIVERT door het hoogste chlorofylgehalte in de natuur
 ✔ MEER ENERGIE GEEFT door het complete eiwit, de 
nucleïnezuren en vitamines B

 ✔ CELBESCHERMEND WERKT door het hoge 
antioxidantengehalte 

 ✔ DE WEERSTAND VERSTERKT door het hoge gehalte ijzer 
en bètacaroteen

Druk, druk, druk…. een veel gehoorde verzuchting in onze pres-
tatiegerichte samenleving. Ook in de file staan, de immense 
informatiestroom die ons overstelpt en privéproblemen eisen hun 
tol. Geen wonder dat we teveel stress ervaren, onrustig zijn, moei-
lijk inslapen of futloos en vermoeid rondlopen. ASHWAGANDHA 
PLATINUM kan ons hierbij helpen.

Ashwagandha is een “adaptogene” plant, die ons aanpassingsver-
mogen aan ongunstige omstandigheden verhoogt. Regelmatige 
inname van de wortel van deze Indiase ginseng:

 ✔ verhoogt de stressbestendigheid
 ✔ ontspant bij geestelijke belasting en bevordert het inslapen
 ✔ vermindert vermoeidheid en zwakte door een drukke levensstijl
 ✔ verhoogt het energiepeil
 ✔ verbetert het fysiek en geestelijk prestatievermogen
 ✔ bevordert het geheugen, aanleren en concentratievermogen
 ✔ ondersteunt het mannelijke en vrouwelijke 
voortplantingssysteem

Minder stress en 
meer energie dankzij  
ASHWAGANDHA PLATINUM

Waarom je kiest voor ASHWAGANDHA PLATINUM van Mannavital
 ¨ het is een biologisch concentraat van de “Indiase ginseng”-
wortel

 ¨ bevat gegarandeerd minimum 5 % withanoliden als werkzame 
stoffen

 ¨ de gunstige werking ervan is aangetoond in 13 klinische 
studies. (KSM-66®) 

Waarom je kiest voor CHLORELLA PLATINUM van 
MANNAVITAL:

 ¨ heeft gebroken celwanden voor een optimale 
verteerbaarheid

 ¨ wordt gekweekt in het zuiverste bergwater, ver weg van 
alle industrie

 ¨ groeit in ongerept subtropisch klimaat met maximale 
blootstelling aan de zon 

BIO-INDIASE GINSENG 

DE GROENE STOFZUIGER

GRATIS THEE
t.w.v. €3,29

PR
OM

O

THÉ GRATUIT
a.v.d. €3,29

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

Ashwagandha PLATINUM
60 v-caps
Verhoogt je stressbestendigheid en verbetert je prestatievermogen
Minder spanning en meer energie dankzij Indiase Ginseng.

Speciale korting 
-€2,50

voor €27,95

Chlorella PLATINUM
240 V-tabl
Allerhoogste kwaliteit van de groene superalg 
chlorella voor meer energie, eliminatie, weer-
stand en celbescherming.

van €31,24van €16,95

Duopack:  met GRATIS thee t.w.v.€3,29

voor €14,45

NU IN EEN DUOPACK MET KRUIDENINFUSIE 
”LEVER EN GALWEGEN” VAN LADRÔME



voor €16,85

OPC PLATINUM
60 V-caps
Topmiddel voor de circulatie en de celbescherming 
Voor lichte, energieke benen, gezonde huid en jeugdig 
uiterlijk.

Speciale korting
-€3,00

voor €59,95

Bio Gula Java Matcha
400 g
De fijnste groene thee met de hoogste antioxi-
derende waarde,  op een drager van heerlijke 
kokosbloesemsuiker.

van €79,90van €19,85

Actiepack met Eco Recpect fles in glas t.w.v.€19,95

Waarom je kiest voor OPC PLATINUM van Mannavital:
 ¨ bevat OLIGOPIN®, allerbeste kwaliteit van en wetenschappelijk onderzocht OPC-

extract uit zeedenschors
 ¨ bevat min. 67 % van de “korte”, goed opneembare en dus werkzame oligomere 

procyaniden
 ¨ bevat min 43 % van de actiefste mono- en dimeren
 ¨ is vrij van de “lange”, niet opneembare en onwerkzame tanninnes

Optimale circulatie én maximale 
celbescherming
dankzij OPC PLATINUM     

Oligomere procyaniden of OPC’s zijn bijzondere en waardevolle 
plantenstoffen, die onze gezondheid breed kunnen ondersteunen. OPC 
PLATINUM van Mannavital bevat een hoogkwalitatief extract van 
OPC’s uit de schors van de zeeden, dat bijdraagt tot: 

 ✔ een vlotte doorstroming, in het bijzonder in de kleine bloedvaten 
(ook in de hersenen)

 ✔ lichte en energieke benen, bij een zwaar en vermoeid gevoel

 ✔ een optimale celbescherming met het behoud van een gezonde 
huid en een fris en jeugdig uiterlijk

 ✔ een normale functie van de luchtwegen met vrijer ademen

 ✔ een vlotte overgang 

TOPEXTRACT UIT DE ZEEDEN

Je dagelijkse dosis antioxidanten dankzij
GULA JAVA MATCHA
  Gula Java Matcha is een combinatie van kokosbloesemsuiker en Kotobuki matcha, 
gemalen groene thee van de hoogste kwaliteit. Drink het warm of koud, in water, 
granendrank, fruitsap, smoothie,…
1 koffielepel (8,5g) Gula Java Matcha bevat de antioxidanten die je dagelijks nodig 
hebt (ORAC 3500). Tegelijk geeft Gula Java Matcha je langdurige energie dankzij de 
lage glycemische index van de kokosbloesemsuiker.

Ontvang nu GRATIS, de 500ml Eco Respekt fles in glas, 
twv 19.95€ : glazen fles met kurk, geschikt voor koude en 
warme dranken , hoes uit gerecycleerd materiaal.



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

Menoton 
30 V-caps
Wetenschappelijk onderzochte hop- en OPC-extracten,
versterkt de rijpere vrouw tegen overgangsverschijnselen. 

Speciale korting -€3,00

voor €13,95

van €16,95

voor €14,35

Maca PLATINUM
60 V-caps
Oerkracht uit de Andes voor meer fysieke en mentale energie 
Maakt de vrouw meer vrouw en de man meer man.

Speciale korting 

van €16,85

-€2,50

Waarom je kiest voor MENOTON van Mannavital:
 ¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht 

hopextract* (LIFENOL®) , topbron van “fyto-
oestrogenen” voor minder warmteopwellingen, 
minder transpiratie en voor een betere 
gemoedsgesteldheid

 ¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht 
zeedenschorsextract (OLIGOPIN®), topbron van 
“oligomere procyaniden” voor het behoud van een 
vlotte circulatie en een optimale celbescherming

 ¨ bevat met pyridoxal-5-fosfaat actieve vitamine B6 
dat bijdraagt tot het hormonaal evenwicht

Optimale circulatie én maximale 
celbescherming
dankzij OPC PLATINUM     De overgang is voor veel vrouwen een mindere periode. Het lichaam zoekt een nieuw 

evenwicht, waarbij vervelende overgangsklachten kunnen optreden. Met MENOTON van 
Mannavital bestaat een unieke synergie voor meer menopauzaal comfort op zowel lichamelijk 
als geestelijk vlak, waardoor de rijpere vrouw kan blijven genieten van het leven.

HOP

+ OPC

Opvliegers, transpiratie, down?
Met MENOTON vlot door de overgang

Meer vrouw, meer man,
meer energie dankzij
MACA PLATINUM
Gekweekt 4000 meter hoog op de rijkste berggrond en 
in de zuiverste lucht: MACA of Peruviaanse ginseng is een 
uiterst voedzaam knolgewas. Maar MACA is vooral rijk 
aan “macaïnes”, bijzondere stoffen die het mannelijke en 
vrouwelijke systeem de gepaste stimulans geven.

MACA PLATINUM van Mannavital bevat maca van de 
allerbeste kwaliteit uit de Andes en is zo geconcentreerd
dat het de hoeveelheid macaïnes van 25 g wortel bevat.

MACA PLATINUM is inzetbaar:
 ✔ voor meer lichamelijke en geestelijke energie
 ✔ voor meer levenslust bij de man en vrouw
 ✔ voor een vlotte overgang van de vrouw
 ✔ voor een ruggensteun van de mannelijke 50-plusser

EQUIVALENT VAN 
25 G WORTEL



voor €14,99

Activ Liver Formula
40 caps
Ondersteun de lever- en galwegenfunctie met het 
toptrio mariadistel, artisjok en kurkuma + choline 
voor de vetstofwisseling.

Speciale korting
-€5,00

voor €37,43

MarinEPA GOLD + vit D
2 x 30 softgels
Liefst 1 g hoogwaardige EPA + DHA per capsule.
Omega-3-vetzuren dragen bij tot de normale 
werking van het hart.

van €49,90van €19,99

Duopack:  2e aan -50%
-€12,47

Ondersteun je lever- en galfunctie 
met  LIVER FORMULA van ACTIV 

MARINEPA GOLD + VIT D
Superieure kwaliteit van omega-3-vetzuren   

Vetrijke maaltijden, de snelle hap, suikerrijke toetjes, alcoholische drank…. de 
lever van de moderne mens krijgt het zwaar te verduren ! Niet te verwonderen 
dat we ons soms slapjes voelen, de eetlust te wensen overlaat en vetten niet 
goed verteren. Een optimale steun voor de lever is LIVER FORMULA van 
Activ.

LIVER FORMULA  is een unieke synergie van plantenextracten en 
voedingsstoffen, die de lever- en galwegen in hun werking ondersteunen:

 ✔ Mariadistelzaad draagt als bron van silymarine bij tot de bescherming 
van de lever tegen alcohol en lichaamsvreemde stoffen

 ✔ Kurkumawortel draagt als bron van het antioxiderende curcumine bij 
tot gezonde lever- en galwegen en ondersteunt de vetstofwisseling 

 ✔ Artisjokblad ondersteunt de afscheiding van gal door cynarine en 
bevordert zo de vertering van vetten

 ✔ Choline is een bijzondere voedingsstof, die bijdraagt tot het behoud 
van een normale leverfunctie en tot een normale stofwisseling van 
vetten

 ✔ Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en 
futloosheid

Laat je lever op adem komen met LIVER FORMULA

NIEUW

 1 g 
EPA + DHA                                                                 
per capsule

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

Honderden studies bewijzen dat de omega-3-vetzuren EPA en DHA een belangrijke 
gezondheidsbijdrage leveren. Helaas zijn er veel minderwaardige visoliepreparaten op 
de markt. Kies daarom voor MarinEPA GOLD van Minami nutrition. Niet alleen biedt 
deze visolie de allerbeste kwaliteit van omega-3-vetzuren, per capsule bevat ze de 
“gouden standaard” van liefst 1 gram EPA + DHA per dag. 

Wat MarinEPA GOLD + vit D voor je kan doen:

 ¨ Bij 1 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot de normale werking van het hart

 ¨ Bij 2 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot het behoud van een normale nuchtere 
bloedspiegel van triglyceriden, draagt DHA bij tot het behoud van een normale 
hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen

 ¨ Bij 3 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot het behoud van een normale bloeddruk

MarinEPA GOLD + Vit D is 100 % zuivere visolie, afkomstig van niet 
bedreigde diepzeevissoorten, verkregen door een CO2-destillatieproces 
bij lage temperatuur, met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk 



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

voor €16,85voor €16,95

Oguton
60 caps
Met vit A, zink en ogentroost voor behoud van normaal zicht,
met luteïne voor behoud van een gezond 
netvlies en lens. 

van €19,95

voor €13,95

Prossaton
60 V-caps
Wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract, 
zink en lijnzaadlignanen voor beter plascomfort 
van de rijpere man.

Speciale korting
-€3,00

van €16,95

Speciale korting
-€3,00

Ondersteun je lever- en galfunctie 
met  LIVER FORMULA van ACTIV 

 ✔ zwarte bessenconcentraat voor een optimale circulatie in de 
delicate oogvaatjes (bewezen betere werking dan bosbessen)

 ✔ ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en overmatig tranen

 ✔ luteïne en zeaxanthine: de krachtigste antioxidanten ter 
bescherming van het netvlies tegen leeftijdsgebonden 
achteruitgang

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

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

ZWARTE BES

LUTEÏNE EN 

ZEAXANTHINE

Steeds “moeten”, “stotterende” plas, nadruppelen?
PROSSATON voor meer plascomfort*

Hij praat er niet graag over, maar de rijpere man ervaart soms vervelende klachten: steeds 
aandrang voelen (vaak ’s nachts), “stotterend” plassen, te lang nadruppelen en een onvol-
daan gevoel achteraf. Met PROSSATON van MANNAVITAL bestaat nu  een unieke 
totaalformule voor de mannelijke 50-plusser, op basis van een wetenschappelijk onderzocht 
veenbessenextract. 

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 van de rijpere man

 ¨ 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®)

FORMULE

MAN 50-PLUS

OGUTON: je ogen zijn de beste verzorging waard 

Computeren, TV kijken, autorijden, lezen… we belasten onze ogen sterk. 
Mogelijke gevolgen zijn: vermoeide en branderige ogen, slechte aanpas-
sing 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 Mannavital bestaat een effectieve oogformule:



Met lecithine als bron van choline die bijdraagt tot een normale stofwisseling van de vetten.

CRANBIOTON, topcombinatie van veenbessen, hibiscus en darmflorabacteriën.

KYOLIC + LECITHINE
Gefermenteerde knoflook met lecithine, 
topcombinatie voor een vlotte circulatie   
Stress, zittend leven en slechte voeding bedreigen onze circulatie. 
Met KYOLIC Gefermenteerde knoflook, verrijkt met Lecithine, 
bestaat een toppreparaat dat zowel bijdraagt tot een vlotte door-
stroming als een gezonde cholesterolspiegel. 

KYOLIC is Japanse gefermenteerde knoflook, waarbij door een uniek 
rijpingsproces de harde bestanddelen van rauwe knoflook omgezet 
worden tot niet-irriterende en geurloze stoffen met een maximaal 
gunstig effect. De werking van KYOLIC Aged Garlic Extract® is bewezen 
in liefst 750 klinische studies.

KYOLIC + LECITHINE draagt dankzij gefermenteerde knoflook 
bij tot:

 ¨ de normale werking van het hart

 ¨ het behoud van een normaal cholesterolgehalte

 ¨ het behoud van een normale leverfunctie

 ¨ de normale werking van het immuunsysteem

Hou je urinewegen gezond* met CRANBIOTON   
Plassen doen we als vanzelfsprekend, behalve als we er last bij 
ervaren. Vooral vrouwen, maar ook de rijpere man, 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.

Waarom je kiest voor CRANBIOTON:
 ¨ bevat PACRAN®, een wetenschappelijk onderzocht cranberryextract, 

gemaakt van de gehele veenbes, inclusief de pel en de pitten, met een 
gegarandeerde hoeveelheid werkzame proanthocyaniden (PAC’s).

 ¨ met ELLIROSE®, een wetenschappelijk onderzocht hibiscusextract*, 
dat bijdraagt tot een vlotte eliminatie van water en tot het gezond 
houden van de urinewegen

 ¨ met Lactobacillus rhamnosus Rosell 11, een wetenschappelijk 
onderzochte stam van darmflorabacteriën, die specifiek het effect van 
veenbessen en hibiscus ondersteunen. 

CRANBERRIES

+ HIBISCUS*

LACTOBACILLEN

voor €9,38 voor €24,24 voor €21,59

Kyolic + lecithine
75 caps
Gefermenteerde knoflook, de nummer 1 voor hart- en vaten
Met extra lecithine voor optimale cholesterolbeheersing.

Kyolic + lecithine
200 caps
Gefermenteerde knoflook, de nummer 1 voor hart- en vaten
Met extra lecithine voor optimale cholesterolbeheersing.

Cranbioton
60 V-caps
Totaalcomplex voor het zuiver houden van de blaas,
met veenbes, hibiscus en de passende darmflorabacteriën.

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€2,00 -€4,00 -€3,00

van €11,38 van €28,24 van €24,59



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

voor €8,75

Vitamine B12 PLATINUM
60 V-tabl
Hooggedoseerde, werkzame vit B12 in synergie met 
foliumzuur
Zonder suiker, met natuurlijk aroma en - kleurstof.   

Speciale korting -€2,00
Silicium PLATINUM
30 ml
Zeer goed opneembare en vooral werkzame silicium
voor gladde huid, sterke botten, glanzende haren, 
stevige nagels.

van €10,75

Speciale korting -€4,00

voor €22,95

van €26,95

Echte schoonheid 
komt van binnenuit met  
SILICIUM PLATINUM  
Silicium is een onmisbaar sporenelement voor een gladde 
huid, volumineuze haren en stevige nagels. Helaas bevatten 
heel weinig voedingssupplementen goed opneembare 
silicium. Met “cholinegestabiliseerd orthosiliciumzuur” 
bestaat gelukkig een wetenschappelijk onderzocht en zeer 
werkzaam siliciumpreparaat: SILICIUM PLATINUM van 
Mannavital.

Dagelijkse inname van 2 maal 5 druppels SILICIUM 
PLATINUM:

 ✔ helpt fijne lijntjes en rimpels verminderen
 ✔ draagt bij tot het behoud van een elastische huid
 ✔ draagt bij tot volumineuze en glanzende haren
 ✔ verbetert het uitzicht en de sterkte van de nagels

Streng vegetarisme, zwakke maagwerking, intensief sporten, 
oudere leeftijd.. er bestaan situaties waarbij we extra vitamine B12 
kunnen gebruiken. Dan kies je voor VITAMINE B12 PLATINUM- 
zuigtablet van Mannavital, want die bevat:

 ✔ liefst 1000 mcg methylcobalamine, direct actieve vorm van 
vitamine B12

 ✔ ook de direct werkzame vorm van foliumzuur: 
5-methyltetrahydrofolaat: vanwege de belangrijke synergie 
tussen vitamine B12 en foliumzuur

 ✔ geen suiker (gezoet met xylitol en erythritol)
 ✔ een natuurlijk kersenaroma en de natuurlijke kleurstof 
bietenrood

Ondersteun je zenuwstelsel, 
bloedaanmaak en energiepeil 
met VITAMINE B12 
PLATINUM

De regelmatige inname van VITAMINE B12 PLATINUM 
draagt bij tot:

 ¨ de normale vorming van rode bloedcellen
 ¨ de vermindering van vermoeidheid en moeheid
 ¨ een normale functie van het zenuwstelsel
 ¨ een normale werking van het immuunsysteem

SILICIUM PLATINUM onderscheidt zich van 
alle andere siliciumpreparaten door zijn 
uitzonderlijke opneembaarheid en sterke 
onderbouwing door wetenschappelijke 
studies.

GAVE HUID

VOLLE HAREN

STERKE NAGELS



RUSTIG EN ONTSPANNEN OVERDAG,

LEKKER SLAPEN ‘S NACHTS

CALMADROME: pure rust in een flesje

voor €12,99

MARCUS ROHRER 
Spirulina navulpak  1 x 180 tabl
Rijke & unieke synergie van voedingsstoffen voor meer 
energie, betere eliminatie, sterkere weerstand en een 
stralend uiterlijk.

Speciale korting
-€2,60

voor €11,93

Bio Calmadrôme
2 x 50 ml
Overdag rustig en ontspannen, ‘s avonds de slaap 
kunnen vatten dankzij de synergie valeriaan, 
passiebloem, hop en meidoorn.

van €15,90van €15,59

Duopack:  2e aan -50%
-€3,97

Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reini-
gend chlorofyl, barsensvol beschermende antioxidanten, 
drager van veel (meetbare!) zonne-energie, zeer licht 
verteerbaar….. de blauwgroene alg spirulina noemt  men 
terecht het groene superfood. Niet te verwonderen dus 
dat een regelmatige inname van spirulina:

Een drukke job, overvolle wegen, een veeleisend gezin of examens: er 
zijn veel redenen waarom we soms nood hebben aan een natuurlijke 
ontspanner. Met CALMADRÔME van ladrôme bestaat een ideale 
synergie van kruiden, die onze geest tot rust brengen, stress verlichten 
en helpen in te slapen:

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

Weer zén en relax met 
CALMADROME van ladrôme

Kies voor Marcus Rohrer Spirulina®:

 ¨ Hawaiiaanse spirulina van 
uitzonderlijke kwaliteit, gekweekt 
in een pollutievrije omgeving, 
in zeer zuiver water en onder 
maximale blootstelling aan de zon

 ✔ meer energie geeft en de vitaliteit verhoogt
 ✔ helpt bij vermoeidheid
 ✔ de weerstand versterkt
 ✔ het afslanken ondersteunt
 ✔ voorziet in een complete bron van aminozuren
 ✔ bijdraagt tot het behoud van de spiermassa bij diëten
 ✔ bijdraagt tot het behoud van een normaal 

glucosegehalte

Door al deze nuttige effecten kan iedereen een ruggensteun krijgen van spirulina: mensen met 
een drukke baan, sporters, studenten, opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, 
mensen op dieet…..

 ✔ valeriaan stopt de overactieve geest
 ✔ passiebloem ontspant lichaam én geest
 ✔ hop werkt rustgevend en slaapbevorderend
 ✔ meidoorn vermindert spanningen, helpt beter te slapen
 ✔ de essentiële olie van mandarijn helpt je zen te worden

DE GROENE

MOTOR

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs



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

CALMADROME: pure rust in een flesje

De BIO- DEN + TIJM + SALIE –
siroop van ladrôme heeft een 
extra krachtige werking, door 
de essentiële oliën van den en 
witte tijm (CT thujanol). Om de 
aanmaak van storende slijmen te 
vermijden, is deze siroop vrij van 
geraffineerde suiker: ze is gezoet 
met glutenvrije tarwesiroop, echte 
honing en agavesiroop.

voor €14,40 voor €8,08 voor €16,25

BIO Den+Tijm+Salie siroop
2 x 150 ml
3 topkruiden voor keel- en luchtwegen in een suikervrije siroop
Verzacht de geprikkelde keel, helpt vrijer te ademen.

BIO Propolis neus- & keelspray
2 x 30 ml
Natuurlijke, handige sprays op basis van propolis en kruiden 
Verlicht een geprikkelde keel en maakt je neus vrij.

Immuno + Bio Propolis
ampullen 20 x 10 ml
De complete BIO-weerstandscocktail in handige ampullen
Koninginnenbrij + echinacea + propolis + vitamine C.

Duopack: 2e aan -50% Speciale korting Speciale korting-€4,80 -€3,00 -€3,00

van €19,20 van €11,08 van €19,25

Geef keel en neus de beste verzorging met 
de BIO ProPolis producten van ladrôme

IMMUNO +: BIO-COMPLEX voor 
een ijzersterke weerstand

BIO DEN + TIJM + SALIE-siroop 
van ladrôme, Topformule 
verzacht keel en luchtwegen

IMMUNO + : totaalformule voor een maximale afweerkracht

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Louis Pasteur eeuwen 
geleden al. Inderdaad, als we onze immuniteit maar sterk genoeg maken, dan krijgen 
winterse indringers weinig tot geen kans. Met IMMUNO + van ladrôme, bestaat de 
perfecte BIO-cocktail van natuurlijke afweerverhogende middelen:

We spreken van een “synergie” als kruiden elkaars werking 
versterken. Zo is een optimale synergie voor de verzor-
ging van een geprikkelde keel en belaagde luchtwegen de 
biologische DEN + TIJM + SALIE –siroop van ladrôme:

Al jaren is ladrôme de topleverancier van het BIO-PROPOLIS-gamma: 
uitgekiende combinaties van het bijenafweerproduct propolis met 
de passende kruiden, die ons de ideale verzorging bieden in kille en 
vochtige dagen. Ditmaal zetten we in de kijker:

 ✔ 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, uit de acerolakers, versterkt de weerstand, ook bij zware 
inspanningen.

 ✔ DEN helpt vrijer te ademen en bevordert de het 
losmaken van slijmen

 ✔ TIJM verhoogt de weerstand van de keel en 
luchtwegen en bestrijdt vreemde kiemen

 ✔ SALIE verlicht de kriebel in de keel en is ideaal bij 
een schorre keel en kortdurende heesheid

BIO-PROPOLIS KEEL-en MONDSPRAY: 
de handige spray die je overal meeneemt 

 ✔ met tijm en echinacea die de prikkel in de keel verzachten en helpen 
bij kortdurende heesheid

 ✔ met salie dat de geïrriteerde slijmvliezen van keel en mond bedaart
 ✔ met propolis, het afweerproduct van de bijen
 ✔ met calendula, dat zorgt voor een goede mondhygiëne

1 AMPUL 
PER DAG

Nu in DUOPACK 
met PROPOLIS 
NEUSSPRAY, een 
handige verstuiver 
met o.a. zeewater om 
de vrijer te ademen 
door de neus en met 
tijmhydrolaat om 
vreemde indringers 
op afstand te houden.

KRACHTIG EN 

GECONCENTREERD

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs



Deze krant wordt u aangeboden door

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

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

21e jaargang, maart 2018
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 hiernaast 
opgedrukt.

Wenst U op de hoogte gehouden te worden van 
 nieuwe producten, productinfo, promoties ... Schrijf u in op:

WWW.MANNAVITAL.BE

voor €4,94 voor €22,70 voor €22,38

Bio Afslankingsinfusie ladrôme
2 x 20 builtjes
Met groene thee voor vetverbranding, berk voor vlotte 
eliminatie, blaaswier voor actieve stofwisseling, sporkehout 
voor de transit. 

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

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

Duopack: 2e aan -50% Triopack: 2 + 1 GRATIS Triopack: 2 + 1 GRATIS-€1,64 -€11,35 -€11,19

van €6,58 van €34,05 van €33,57

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 lichaamsge-
wicht ten goede. Dat kan met IDEAALGEWICHT 
van BIONAL.

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

 ✔ Senna, dat zorgt voor een regelmatige transit
 ✔ Berk en kattendoorn, die de eliminatie en dus 

de vochtbalans ondersteunen
 ✔ Bonenpeulen, als een bron van vezels 

Gezonde slaap, uitgerust wakker 
dankzij NACHTRUST 
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 synergie bevat:

 ✔ Valeriaanwortel: 
rustgevend na een 
drukke, zorgelijke dag en 
bevordert een natuurlijke 
slaap

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

 ✔ Vitamine B1: draagt bij 
tot een normale werking 
van het zenuwstelsel.NU: IN 

TRIOPACK
2 +1 GRATIS

Meer bewegen en minder eten, met de klemtoon op verse, 
ongeraffineerde en suikerarme voeding, zijn de basisadviezen 
om het lichaamsgewicht onder controle te houden. Daarnaast 
kunnen ook kruiden je helpen een slankere lijn te verkrijgen. Een 
uitgekiende mix daarvan is de bio kruidenthee “AFSLANKING” 
van ladrôme:

 ✔ met groene thee, die de 
vetverbranding bevordert en past in 
een vermageringsdieet

 ✔ met berk en moerasspirea die de 
eliminatie van water bevorderen

 ✔ met blaaswier dat de stofwisseling 
ondersteunt en het lichaamsgewicht 
onder controle helpt te houden

 ✔ met sporkehout dat bijdraagt tot 
een regelmatige darmlediging

BIO infusie AFSLANKING 
van ladrôme helpt je optimaal gewicht bereiken

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs


