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Sterke weerstand en bindweefsels, optimale 
celbescherming met het duo VITAMINE C PLATINUM 
en ZINK PLATINUM

Honderden studies bewijzen dat de visolievetzuren EPA en DHA een 
belangrijke gezondheidsbijdrage kunnen leveren. Helaas zijn er veel 
minderwaardige preparaten op de markt. Kies daarom voor de superieure 
omega-3-vetzuren van Minami nutrition: 100 % zuiver, niet afkomstig van 
bedreigde vissoorten, duurzaam, verkregen door “koude”  CO2-extractie 
en voor een optimale opname onder de vorm van triglyceriden. 

MarinEPA GOLD + Vit D: liefst 1 gram EPA + DHA 
per capsule voor een optimale werking op hart- en 
bloedvaten 

 � 2 caps/dag dragen ook 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 SMART FATS: “slimme” omega-3-vetzuren 
met de optimale verhouding EPA/DHA (580/100) 
voor het behoud van een normale hersenfunctie en 
gezichtsvermogen (2 caps/dag)

 � 1 caps/dag draagt ook bij tot de normale werking van het hart
 � 2 caps/dag dragen ook bij tot een normale triglyceriden bloedspiegel
 � 3 caps/dag dragen ook bij tot het behoud van een normale bloeddruk 

Topkwaliteit omega-3-vetzuren 
van MINAMI NUTRITION  

Een vitamine en een mineraal die de handen in elkaar slaan op 
het gebied van afweervermogen, de strijd tegen vrije radicalen en 
bindweefselsterkte, zijn vitamine C en zink. Als deze bovendien nog in de 
juiste kwaliteit en dosis worden ingenomen, zoals het duo VITAMINE C 
PLATINUM en ZINK PLATINUM van Mannavital, dan:

 � dragen ze beiden bij tot een normale werking van het immuunsys-
teem om acute winterproblemen te voorkomen en aanpakken

 � dragen ze beiden als antioxidanten bij tot de bescherming van onze 
lichaamscellen tegen vrije radicalen.

 � draagt vitamine C bij tot een normale aanmaak van collageen en zink 
bij tot het behoud van sterke huid, botten, tanden, haren en nagels

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

ZINK PLATINUM bevat de zeer goed opneembare, “gecheleerde” 
zink: zinkbisglycinaat

IJZERSTERKE  
COMBINATIE

Vitamine C PLATINUM 60 V-tabl + Zink PLATINUM 60 V-caps
van €21,40 voor €16,40 -€5,00

DUOPACK

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

SPECIALE 
KORTING

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

SPECIALE 
KORTING



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

Veel mensen nemen in de donkere maanden – volkomen terecht – 
dagelijks vitamine D3 voor een sterke afweer. Maar een hoge dosis 
vitamine D heeft een potentieel nadeel: ze kan de “antagonist” vitamine 
A in het lichaam afremmen. Daarom wordt nu het 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

Uitstekend nieuws uit de plantenwereld: de stof quercetine, 
gewonnen uit de honingboom, is een ware revelatie. Deze ‘koningin 
der bioflavonoïden’ wordt in een zeer goed opneembare ‘liposomale’ 
vorm aangeboden door QUERCETINE PLATINUM van Mannavital, 
in combinatie met liposomale vitamine C.

Unieke vierledige werking
Quercetine is de nieuwe parel onder de voedingssupplementen omdat 
ze - in combinatie met vitamine C*- vier belangrijke effecten heeft:

 � afweerversterkend: het is een topmiddel voor meer winterse 
weerstand

 � celbeschermend: vrije radicalen worden sterk afgeremd, waar-
door we langer fit, jong en actief blijven

 � prestatieverhogend: interessant voor sporters en mensen met 
een drukke agenda 

 � vermindert overgevoeligheid waardoor minder seizoens- 
gebonden ongemakken

Opname verzekerd
Quercetine wordt helaas niet goed opgenomen. Gelukkig neemt 
de opneembaarheid met liefst factor 20 toe door binding met 
zonnebloemlecithine. Deze “liposomale” quercetine zit in QUERCETINE 
PLATINUM, dat voor een optimale werking ook vitamine C bevat en dit 
eveneens in een goed opneembare liposomale vorm.

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

QUERCETINE PLATINUM:
weerstandsversterkend*, celbeschermend* 
en prestatieverhogend

Geen D 
zonder A

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

SPECIALE 
KORTING

NIEUW Quercetine PLATINUM 60 V-caps
van €21,95 voor €17,95 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

NIEUW

NIEUW

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



BLIJF JEUGDIG 
EN FRIS

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

NIEUW Keto-fans en sporters ontdekken de  
2 specifieke MCT-OLIES VAN AMANPRANA

SELENIUM All Natural 
Antioxidant complex... 
het echt natuurlijk 
antioxidantencomplex! 

MULTITON,  het multipreparaat 
dat echt een verschil maakt

MCT PREMIUM =  100% MCT,  
nl C-8 (caprylzuur) en C-10 (caprinezuur).

 Koud gebruik in dressing, shakes, smoothie,  
koffie, sauzen,...

	Geur- en smaakneutraal
	Bij Keto, paleo en andere koolhydraatarme diëten
	Tijdens vasten, detox en als lichaamsverzorging
	Bij kracht- en duursport

In deze Duo Power MCT olie versterken de middellange vetzuurketens C-8 en C-10 elkaars 
werking. Amanprana MCT olie is afkomstig uit bio kokosolie.

MCT DELUXE: MCT duo Power 
+ extra vierge kokosolie

	Bevat 83% MCT (normale 
kokosolie slechts 65%)

	Bevat alle MCT’s (C-6, C-8, C-10, C-12)
	Wel geschikt voor bakken en braden
	Verder zelfde gebruik als MCT Premium
	Vloeibaar op kamertemperatuur.

SELENIUM All Natural 
Antioxidant Complex 
bevat voor een optimaal 
effect tevens een 
bijzonder meloenextract 
(Extramel®).

Geraffineerde voeding, bodemverarming, toxische stoffen, 
hoge werkdruk en dagelijkse stress…. soms hebben we extra 
voedingsstoffen nodig. Helaas zijn de meeste multivitamine-
multimineraalpreparaten onwerkzaam omdat ze synthetische 
vitaminen en anorganische, slecht opneembare mineralen bevatten.

Helemaal anders is het met MULTITON van Mannavital: dit zeer 
breed ondersteunend multipreparaat voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen: 

 � zeer complete en uitgebalanceerde samenstelling voor een dage-
lijkse aanvulling

 � met enkel bioactieve, direct werkzame vormen van vitaminen
 � met enkel goed opneembare, organische vormen van mineralen
 � met alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen dagdosis 

(behalve de volumineuze calcium en magnesium aan 40 %)

Terecht worden de vitaminen A, C en E en de mineralen zink en 
selenium de “basisantioxidanten” genoemd. Helaas worden ze bijna 
steeds aangeboden onder synthetische en/of slecht werkzame 
vormen. Met SELENIUM + All Natural Antioxidant Complex 
van Mannavital bestaat er een complex voor een optimale 
celbescherming met totaal natuurlijke en tevens best werkzame 
ingrediënten:

 � Vitamine C onder de vorm van een “whole food” 
acerolakersconcentraat

 � Vitamine E als natuurlijke mix van tocoferolen en tocotriënolen 
uit zonnebloemolie en rode palmolie

 � Vitamine A als natuurlijke gemengde carotenen uit ongeraffi-
neerde, rode palmolie en als retinol

 � Seleniumgist met organische, goed opneembare seleno-
methionine

 � Zink onder de vorm van 
organische, gecheleerde 
zinkbisglycinaat

BIOACTIEVE 
ORGANISCHE 
VORMEN

Selenium All Natural Anitoxidant complex 60 V-caps 
van €19,95 voor €16,95 -€3,00

SPECIALE 
KORTING

BIO MCT Duo power C-8 & C-10 Premium 500 ml
van €27,00 voor €22,95 -€4,05

SPECIALE 
KORTING

BIO Kokosolie & MCT Duo power De Luxe 500 ml
van €29,00 voor €24,65 -€4,35

SPECIALE 
KORTING

MulTiton 60 V-caps 

van €15,69 voor €13,19 -€2,50
SPECIALE 
KORTING

MULTITON: het 
multipreparaat dat andere 

in de schaduw stelt.



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

VITAMINE D3 PLATINUM in druppels van Mannavital:
 � handige druppelvorm voor je optimale individuele dosis  

(250 IU/druppel)
 � met medium chain triglyceriden voor een optimale opname
 � met vitamine E als antioxidans om vitamine D te beschermen

Het vit B-complex is een groep levensnoodzakelijke stoffen die –vaak 
in synergie – diverse belangrijke lichaamsfuncties vervullen. Helaas 
bevatten voedingssupplementen met B-complex vaak synthetische, 
moeilijk opneembare vormen en dit niet zelden in een onwerkzame 
dosis. Bovendien zijn ze meestal incompleet. VITAMINE B COMPLEX 
van Mannavital daarentegen:

 � voert de B-vitaminen aan in hun direct werkzame en goed opneem-
bare vormen

 � bevat deze vitamines in een zeer adequate (en veilige) dosis
 � is compleet, want bevat ook biotine, choline, inositol en PABA

VITAMINE B COMPLEX draagt bij tot:
 � het energieleverend metabolisme (B1-B2-B3-B5-B12-biotine)1

 � de afname van vermoeidheid en futloosheid (B2-B3-B5-B6-B9-B12)2

 � een normale geestelijke functie (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)3

 � een normale werking van het zenuwstelsel (B1-B2-B3-B6-B12-biotine) 
 � tot het behoud van een normale huid en - slijmvliezen (B2- B3-biotine)

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

DUOPACK:  
2e aan -50%

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

SPECIALE 
KORTING

Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 met 
VITAMINE B COMPLEX PLATINUM

BIO-ACTIEVE 
VORMEN

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



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:

 � een sterke weerstand van het organisme
 � minder vermoeidheid en futloosheid
 � meer energie in werk, sport en studie
 � 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.

Bij Naturtint streven we dagelijks naar een natuurlijke ecologische haarverf.

 � 100% grijs dekkend.
 � Uw haar en hoofdhuid wordt beschermd en verzorgd tijdens het kleurproces.
 � Bij de nieuwe verpakking is niets veranderd aan het kleurproces. 
 � Er zit nu een masker 50ml bij voor o.a. 20% meer kleurfixactie door Quinoa.

 � Het serum is een verzorging voor elke dag, 
op nat of droog haar aanbrengen en NIET 
UITSPOELEN.

 � Intensieve herstellende verzorging. Repareert 
en versterkt uw haar. 

 � Rijk aan baobab-, zonnebloempit- extract, 
gehydrolyseerde tarweproteïne (vermin-
derd 80% haarbreuk) en natuurlijke betaine  
( verhoogd de vocht balans)

Kleur je haar intens én veilig met 
NATURTINT, natuurlijke haarverven

Meer weerstand, energie en jeugd  
Dankzij MARCUS RÖHRER SPIRULINA

Marcus Röhrer 
SPIRULINA: iedereen 

heeft er baat bij!

HAARVERF MET PLANTAARDIGE INGREDIËNTEN - 26 KLEUREN 2 stuks voor €24,98

BIJ AANKOOP VAN 2 HAARVERVEN 
NAAR KEUZE:

+ Gratis Herstellend 
Serum spray t.w.v. €9,99

MR Spirulina 180 tabl + 60 tabl GRATIS
van €21,64 voor €15,59 -€6,05

DUOPACK:  
 + 60 tabl GRATIS

BIJ AANKOOP VAN 2 HAARVERVEN NAAR KEUZE
Gratis Herstellend 

Serum spray t.w.v. €9,99

DE GROENE 
BATTERIJ



WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

+ EXTRA CO-ENZYME Q10

Cholesterol natuurlijk én veilig 
onder controle dankzij 
RED YEAST RICE PLATINUM  

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 
evaluatie dit voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische 
literatuurstudie kwam tot dezelfde conclusie. 

WAAROM KIEZEN VOOR RED YEAST 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.

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 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 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, zoals inde 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 
de beste keuze uit het kluwen van 
kurkumapreparaten

Red Yeast Rice PLATINUM 2 x 60 V-caps
van €39,90 voor €29,93 -€9,97

DUOPACK:  
2e aan -50%

Curcuma PLATINUM 60 V-caps
van €26,95 voor €21,95 -€5,00

SPECIALE 
KORTING

NATUURLIJKE OPNAME 
VAN CURCUMINE

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



WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Twee vliegen in één klap  met
DARMOTON FORTE

Regelmatige stoelgang én slankere lijn

KYOLIC PLATINUM 
ondersteunt hart, lever en 
immuunsysteem

Een trage darmtransit en ongewild vasthouden van vocht gaan vaak 
hand in hand en liggen niet zelden aan de basis 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 DARMOTON FORTE van MANNAVITAL.

DARMOTON FORTE is de combinatie voor een vlotte 
darmlediging en een mooi figuur door:

 � Senna, dat zorgt voor een regelmatige darmlediging
 � Anijs, dat de darmen ontspant
 � Berk en javathee, die de eliminatie bevorderen en dus de vochtba-

lans ondersteunen

DARMOTON FORTE: vlotte transit en optimaal gewicht

Knoflook is door de eeuwen heen de meest ingezette plant. Maar 
als BIO-knoflook daarnaast nog een 20 maand durende fermentatie 
ondergaat, dan ontstaan bijzondere zwavelstoffen die nog veel 
dieper inwerken. KYOLIC PLATINUM van Mannavital bevat deze 
gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®), die bijdraagt tot:

 � het behoud van een gezond hart en bloedvaten
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de normale werking van het immuunsysteem

WAAROM KIEZEN VOOR KYOLIC PLATINUM VAN MANNAVITAL:

 � werking is bewezen door meer dan 800 klinische studies (zwarte 
gefermenteerde knoflook: 3) 

 � 20 maand gefermenteerd: veel langer dan zwarte gefermenteerde 
knoflook 

 � is door de fermentatie niet alleen actiever, maar ook volkomen geurloos 
 � bevat 1 gram per vegetarische tablet

Kyolic Platinum 60 V-tabl  
van €19,95 voor €15,95 -€4,00

SPECIALE 
KORTING

REUKLOOS + 
EXTRA ACTIEF

Darmoton Forte 2 x 60 caps
van €19,18 voor €14,39 -€4,79

DUOPACK:  
2e aan -50%



Bescherm je 
botkapitaal met 

OSTEOTON FORTE!

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

CARTILATON   
de alles-in-één voor soepel bewegen     

OSTEOTON FORTE  
de compleetste én correct 
gedoseerde botformule

Je kan op twee natuurlijke manieren het bewegingscomfort 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 collageenaan-
maak voor de normale functie van het kraakbeen

CARTILATON: completer kan een formule echt niet zijn!

Voor de botaanmaak zijn de vitaminen D3 en K2 essentieel, alsook 
diverse mineralen, voorop calcium en magnesium. Een natuurlijke 
totaalformule met al deze voedingsstoffen in een goed opneembare 
vorm én vooral in een werkzame doses, is OSTEOTON FORTE van 
Mannavital:

 � Vitamine D3: is essentieel voor de opname van calcium in de darmen 
en draagt zo bij tot normale beenderen. Met de werkzame dagdosis 
van liefst 3000 IU/dag

 � Vitamine K2: mag absoluut niet aan een botformule ontbreken: ze 
helpt calcium neerzetten en draagt zo bij tot het behoud van sterke 
botten. Met de werkzame dagdosis van 180 mcg/dag (VitaMK7®)

 � Lithothamnium calcareum (Aquamin®): dit zee-algje is een 
unieke bron van uitstekend opneembare mineralen, voorop calcium, 
magnesium en zink en de werking ervan is aangetoond in weten-
schappelijke studies. Met de werkzame dosis van 500 mg calcium.

 � Boor: het “vergeten” mineraal, dat vitamine D3 activeert
 � Vitamine A: de vitamine die in synergie met vitamine D werkt

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

SPECIALE 
KORTING

VERZACHTEND 
+ OPBOUWEND

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

SPECIALE 
KORTING

VERBETERDE FOMULE MET 3000 IU VIT D3

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



Veilig door herfst en winter dankzij ladrôme

BIO-essentiële olie van 
RAVINTSARA:

 � versterkt breed de natuurlijke weerstand tegen externe 
prikkels; bv in de winterperiode ‘s morgens en ‘avonds 3 druppels, 
verdund in wat plantaardige olie op de voorarmen aanbrengen

 � helpt vreemde kiemen indringers af te weren: bv 3 maal daags 1 à 
3 druppels in wat honing of op een neutrale tablet innemen

 � rustgevend, ontspannend en bevordert een gezonde slaap: bv 
½ uur verstuiven in de slaapkamer

BIO-essentiële olie van 
TEA TREE:

 � draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem: 
bv 3 maal daags 1 à 2 druppels in wat honing of op een neutrale 
tablet innemen

 � zuivert de huid en zorgt voor een goede flora op de huid: bv 
een paar druppels verdund op wat plantaardige olie, inmasseren

 � te gebruiken bij puistjes en mee-eters: bv 50/50 mix met de 
e.o. van (spijk)lavendel op plantaardige olie en daarmee puistjes 
aanstippen

BIO-VERS PLANTENEXTRACT VAN 
ECHINACEA (rode zonnehoed), 
het basismiddel voor de afweer

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

 � Teelt in de zonnige en droge Drome-streek met zijn relatief koude winters, gelijkt 
sterk op het klimaat van de Noord-Amerikaanse prairie (waar Echinacea van afkomstig is)

 � Gecontroleerd Biologische teelt: extract gestabiliseerd in een biologische alcohol.
 � De beste prijs/kwaliteit-verhouding

Al jaren staan de essentiële oliën en –verse plantenextracten 
van ladrôme garant voor de allerbeste kwaliteit: biologisch, 
onversneden en gemaakt uit vers plantenmateriaal, onmiddel-
lijk na de oogst. Ditmaal zetten wij 3 toppers in de kijker:

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

DUOPACK:  
2e aan -50%

Bio Essentiële olie  Cinnamomum camphora ct cineol 30 ml
van €15,45 voor €12,95 -€2,50

SPECIALE 
KORTING

Bio Essentiële olie Melaleuca alternifolia 30 ml
van €12,25 voor €10,25 -€2,00

SPECIALE 
KORTING



Topverzorging voor de luchtwegen met ladrôme

Prikkel in de keel? Schor? 
Kortdurende heesheid?
De BIO-PROPOLIS MOND- EN KEELSPRAY is een handige spray die 
de slijmvliezen van keel en mond verzacht, de keel tot rust brengt en 
zorgt voor een goede mondhygiëne.

 � met heemst en calendula die de slijmvliezen verzachten
 �  met propolis, salie, tijm en echinacea om winterse kiemen af te weren

Moeilijk ademen door de neus?
De BIO-PROPOLIS NEUSSPRAY is een handige verstuiver om weer 
opgelucht te ademen door de neus, zonder vervelend droog gevoel.

 � met een biologische zeezoutoplossing voor een optimale neushygiëne
 � met propolis en tijmhydrolaat die vreemde indringers op afstand 

houden.

Een verzachtende siroop voor 
keel en luchtwegen? 
De BIO - DEN + TIJM + SALIE-siroop is de ideale synergie voor de 
verzorging van een geprikkelde keel en belaagde luchtwegen: 

 � DEN helpt vrijer te ademen en bevordert de het loskomen van slijmen
 � TIJM verhoogt de weerstand van keel en luchtwegen en bestrijdt 

vreemde kiemen; is in deze siroop ook aanwezig onder de vorm van 
essentiële olie van witte tijm, chemotype thujanol

 � SALIE verlicht de prikkel en is ideaal bij een schorre keel en kortdu-
rende heesheid

 � vrij van suiker om de aanmaak van storende slijmen te vermijden; 
gezoet met glutenvrije tarwesiroop, echte honing en agavesiroop.

De keel, mond, en lagere luchtwegen krijgen het vaak zwaar 
te verduren in de herfst- en winterperiode. Voor een optimale 
verzorging daarvan heeft ladrôme de ideale verzorging in huis:  
op basis van het krachtige bijenafweerproduct propolis en/of op 
basis de geschikte kruiden.

BIO Den + Tijm + Salie siroop 150 ml
van €9,60 voor €8,10 -€1,50

SPECIALE 
KORTING

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

DUOPACK

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



Deze acties zijn te koop bij:

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

23e jaargang, november 2020
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.

Als we ten prooi vallen van een acute winteraanval of als we kou 
hebben gevat, is het zaak om met de sterkste weerstandsverhogers 
de vreemde indringers af te slaan en de luchtwegen te verzachten. Met 
IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat daarvoor de ideale 
formule, steunend op de meeste 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, die 
allen bijdragen tot een normale werking van het immuunsysteem

TOPCOMBINATIE

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

SPECIALE 
KORTING

Sneller opgeknapt 
dankzij IMMUNOTON 

FORTE
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Geveld door de winterkou?

IMMUNOTON FORTE , 
natuurlijk totaalcomplex voor 
een sterke weerstand en 
meer ademhalingscomfort


