
JANUARI
     PROMOTIES o.a.:

 f Red Yeast Rice PLATINUM duopack: 
2de aan -50% = - €9,97

 f Diebaton 60 v-caps:  - €4,00

 f Bio Kokos olie extra vierge 1000 ml: - €3,90

 f Marcus Rohrer Spirulina 180 tabl: - €2,25

 f Draina+ duopack: 
2de aan -50% =  - €6,13 

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

Cholesterol 
natuurlijk én veilig 

onder controle 
dankzij  

RED YEAST RICE
 PLATINUM  

 

Blijf positief gestemd in donkere dagen 
dankzij D-PRITON

Minder stress en betere prestaties 
dankzij ASHWAGANDHA PLATINUM

Blijf slank, jong en energiek 
met GREEN TEA PLATINUM

KYOLIC PLATINUM ondersteunt hart, 
lever en immuunsysteem

januari 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!



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.

Cholesterol natuurlijk én veilig onder controle 
dankzij RED YEAST RICE PLATINUM 

Feesten, recepties, alcohol, vet…  
Kom op adem met HEBAFYT! 

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. 

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

Natuurlijk én veilig
Het strenge Europese Voedselagentschap EFSA heeft na grondige evaluatie dit 
voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische literatuurstudie kwam tot 
dezelfde conclusie.

+ EXTRA CO-ENZYME Q10

WEER FRIS VAN DE LEVER DANKZIJ HEBAFYT!

Copieuze maaltijden, sloten champagne, lekkere wijnen en zoete desserts …. tijdens het 
eindejaar genieten we met volle teugen. Maar zware spijzen, alcohol en toetjes bezorgen 
onze lever heel wat overwerk, waardoor we ons suf en futloos voelen. Gelukkig bestaat 
met HEBAFYT van BIONAL een natuurlijk complex om de reinigende werking van de lever 
te ondersteunen.

LAAT JE LICHAAM HERADEMEN
HEBAFYT van BIONAL is een natuurlijke combinatie om de lever te ondersteunen:

 ✔ Mariadistelzaad helpt als bron van silymarine de lever beschermen tegen alcohol en 
lichaamsvreemde stoffen

 ✔ Kurkumawortel draagt bij tot gezonde lever- en galwegen en ondersteunt de 
vetstofwisseling door de antioxiderende curcuminoïden

 ✔ Artisjokblad ondersteunt de afscheiding van gal door cynarine en bevordert de 
spijsvertering.

voor €29,98

Hebafyt
3 x 40 caps
Alcohol, industriële vetten, snoep? Ondersteun je lever 
met het toptrio mariadistel, artisjok en kurkuma

van €44,97

Triopack:  2 + 1 gratis
-€14,99

Red Yeast Rice PLATINUM
2 x 60 V-caps 
Natuurlijk én veilig cholesterol beheersen met de synergie 
BIO-gefermenteerde rode rijst + Co-enzym Q10

Duopack:  2e aan -50%
-€9,97

van €39,90

voor €29,93

MARIADISTEL

+KURKUMA

+ ARTISJOK

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan 
de halve prijs



Stress, nare gebeurtenissen, tegenslagen …. soms worden we 
overmand door sombere gedachten of een bedrukte stemming. 
Met D-PRITON van Mannavital bestaat een natuurlijk combina-
tieprepraat voor een positief gemoed en meer emotionele balans:

Blijf positief gestemd in donkere 
dagen dankzij D-PRITON

Positief met saffraan
Wat al eeuwen gekend en nu ook wetenschappelijke onderbouwd is: 
de kostbare stampers van saffraan of het “gele goud”, dragen bij tot 
een positieve stemming en harmonie in de emoties.

Sterker met rhodiola
Ook Rhodiola of rozenwortel kan helpen in sombere periodes: het 
draagt bij tot meer mentale veerkracht en ondersteunt het fysieke 
prestatievermogen. Aangevuld met de “zonnevitamine” D en met vita-
mine B6, B9 en B12 die bijdragen tot een normale geestelijke functie, is 
D-PRITON een ideaal totaalpreparaat voor een zonnig humeur.

Waarom je kiest voor D-PRITON van Mannavital:

¨¨ bevat¨met¨SAFR’INSIDE®¨saffraanstampers¨van¨een¨
uitstekende¨kwaliteit,¨aan¨de¨correcte¨positiverende¨
dagdosis¨(30¨mg)¨en¨gestandaardiseerd¨op¨2¨%¨safranal

¨¨ bevat¨Rhodiola¨rosea¨aan¨de¨correcte¨versterkende¨
dagdosis¨(680¨mg)¨en¨gestandaardiseerd¨op¨3¨%¨rosavine¨
en¨1¨%¨salidroside¨

¨¨ bevat¨zink,¨vitamine¨D¨en¨de¨vitamines¨B6,¨B12¨en¨
foliumzuur¨in¨hun¨best¨opneembare¨en¨direct¨actieve¨
vormen

SAFFRAAN 

+ RHODIOLA

HAAL MET DIEBATON DE BESTE RESULTATEN UIT JE GEZONDE LEVENSSTIJL!

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

 D-Priton 60 V-caps
60 v-caps
Saffraan voor een positieve instelling en emotionele balans, 
Rhodiola voor meer geestelijke en fysieke veerkracht

Speciale korting 
-€3,00

voor €15,95

Diebaton
60 v-caps
Topcombinatie voor behoud van een normale 
glucosespiegel Met kaneelextract, gymnema, 
witte moerbei, chroom en zink

van €19,95van €19,85

Speciale korting 
-€4,00

voor €16,85

Beheers je glucosegehalte 
optimaal met DIEBATON
Ongezond eten, een zittend leven en overgewicht kunnen de bloedsuikerspiegel verstoren. 
Daarom zijn een verstandig dieet, afvallen en meer bewegen de eerste maatregelen voor een 
betere glucosespiegel. Een ideale steun hierbij is DIEBATON van Mannavital, een uitgekiende 
topformule met de compleetste samenstelling:

 ✔ CINULLIN®: bijzonder extract van Chinese kaneel waarvan afzonderlijk al de bijdrage tot 
een normale glucosespiegel wetenschappelijk is aangetoond. 

 ✔ GS4Plus®: bijzonder extract van Gymnema, het Aziatische topkruid tegen “honingurine”, 
waarvan afzonderlijk al de positieve werking is aangetoond op de glucosespiegel

 ✔ Witte moerbeiblad: dat de opname van suikers in de darm vermindert 

 ✔ Chroom: essentieel mineraal voor het behoud van een normaal bloedsuikergehalte 

 ✔ Zink en biotine: dragen bij tot een normale stofwisseling van de koolhydraten, 
waaronder glucose 

DE TOTAALFORMULE



Afslanken en detoxen met kokosolie en groene thee (matcha)
extra vierge Cocos en Kotobuki Matcha van Amanprana:
het juiste gewicht, een gezuiverd lichaam, meer energie en veel antioxidanten

Extra vierge COCOS:  gezonde kokosolie
Bio extra virgin fair trade kokosolie is zeer 
geschikt voor bakken, wokken en frituren. Op 
brood proef je kokos. Bij koken krijgen gerechten 
een zachte kokossmaak. Kokosolie kan je koud 
toevoegen aan je smoothie, sappen of maaltijden 
of gebruiken om te koken. En gebruik koudgeperste 
kokosnootolie gerust ook als lippenbalsem, hand-
crème, massageolie, .... 

KOTOBUKI MATCHA:  gemalen groene theeblaadjes

VERSER DAN VERS GARANTIE*

¨¨ tussen¨pellen¨en¨persen:¨max.¨48¨uur¨

¨¨ Rijpe¨kokosnoten¨worden¨geoogst,¨gepeld.¨De¨olie¨
wordt¨koud¨geperst¨uit¨het¨vruchtvlees,¨dat¨eerst¨
op¨lage¨temperatuur¨(max.¨45°C)¨werd¨gedroogd¨

¨¨ 0%¨Transvet¨-¨0%¨Geraffineerd¨-¨0%¨Ontgeurd

¨¨ extra¨vierge¨kokosolie¨heeft¨nauwelijks¨vertering¨
nodig¨omdat¨het¨korte¨vetzuurketens¨(MCT’s)¨bevat

¨¨ verkrijgbaar¨in¨100ml,¨325ml,¨1000ml¨of¨1600ml

¨¨ oplossen¨in¨een¨beetje¨warm¨water,¨goed¨roeren,¨mengen¨
met¨koud¨of¨warm¨water¨(max.¨80°C),¨vruchtensap,¨melk,¨
graandranken¨of¨smoothies.¨Ook¨te¨gebruiken¨in¨sauzen,¨
soepen¨of¨andere¨gerechten.

¨¨ je¨drinkt¨het¨hele¨blad¨van¨de¨groene¨thee
¨¨ veel¨geconcentreerder¨dan¨andere¨groene¨thee¨
¨¨ 1¨potje¨=¨minimum¨50¨porties

Vlotte stoelgang en - darmfunctie 
met PSYLLIUM PLATINUM  

Psyllium Platinum: geen krampen, geen gewenning, geen luie darm achteraf 

Luie darmen, te harde stoelgang, winderigheid …. darmklachten teisteren de 
westerling door een manifest vezelgebrek en een verstoorde darmflora. PSYLLIUM 
PLATINUM is een totaalpreparaat voor de darm dat zowel de stoelgang bevordert 
met vezels als de gunstige darmflora voedt en versterkt.

Waarom kiezen voor Psyllium Platinum van Mannavital?
¨¨ Psylliumzaadhulzen¨zijn¨de¨“topvezels”¨die¨40¨maal¨hun¨gewicht¨aan¨
water¨opnemen¨wat¨de¨darmen¨stimuleert¨tot¨een¨vlotte¨transit¨met¨
een¨zachte¨darminhoud

¨¨ Korte¨keten¨fructo-oligosachariden¨of¨“prebiotica”¨zijn¨de¨ideale¨
voedingsstoffen¨die¨de¨goede¨darmbacteriën¨in¨hun¨groei¨stimuleren¨

¨¨ Lactobacillus¨acidophilus¨La-14¨is¨een¨wetenschappelijk¨onderzocht¨
probioticum¨voor¨een¨optimale¨darmflora.

TOPVEZELS

PREBIOTICA

PROBIOTICA

voor €22,05 voor €42,45 voor €12,68

Bio Kokos olie extra
1000 ml
Plantaardige topbron van korteketen verzadigde vetten. Ideaal 
voor bakken en frituren, lekker op brood en in gebak.

Bio Thee Kotobuki
50 gr
Haal het allerbeste uit groene thee met matcha Bio, traag 
gemalen en enkel van jonge, fijne blaadjes

Psyllium PLATINUM
300 gr
Psyllium, de topvezel voor vlotte stoelgang en zachte 
darminhoud. Aangevuld met prebiotica en probiotica voor 
een optimale darmfunctie.

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€3,90 -€7,50 -€2,00

van €25,95 van €49,95 van €14,68

“In kokos zit verzadigd vet, maar dit is een gezond 
verzadigd vet. Koudgeperste kokosolie is een heel 
gezond vet om mee te bakken of te frituren en het 
smaakt heerlijk. “(Puur Genieten en toch gezond 
en slank, Pascale Naessens)

“Goedkope matcha kan nooit goede matcha 
zijn, goedkope matcha is vaak geoxideerd en 
niet bio. Amanprana Kotobuki Matcha is van 
de hoogste kwaliteit.” (Ann Vansteenkiste, 
theesommelier, België)

“Ik gebruik elke dag Kotobuki Matcha van 
Amanprana” (Kim Clijsters) 



ZINK PLATINUM 
voor weerstand, 
gezichtsvermogen, 
huidconditie
Het mineraal zink vervult diverse belangrijke functies in het 
lichaam. Helaas komen tekorten vaak voor bij een westerse, 
geraffineerde voeding met teveel suiker en alcohol. Met 
ZINK PLATINUM van Mannavital bestaat een zinkbron met 
de allerbeste opneembaarheid die bijdraagt tot:

 ✔ een normale werking van het immuunsysteem

 ✔ het behoud van een normaal gezichtsvermogen

 ✔ normale botten, haren, nagels en huid

 ✔ normale testosterongehalten en tot een normale 
vruchtbaarheid en voortplanting

Druk, druk, druk…. een veel gehoorde verzuchting. Bovendien 
staan we al te vaak stil in de file , komt er een stroom van infor-
matie op ons af en krijgen we allemaal onze portie problemen. 
Geen wonder dat we stress ervaren, rusteloos worden en al te 
futloos of vermoeid rondlopen. Met ASHWAGANDHA PLATINUM 
van Mannavital bestaat hiervoor een antwoord.

Meer stressbestendig
Ashwagandha of Indiase ginseng is een “adaptogene” wortel 
die ons aanpassingsvermogen aan ongunstige omstandigheden 
verhoogt zoals stress, drukte en hoge eisen. Hierdoor komen we 
beter tot rust, vatten we beter de slaap en ervaren we vaak een 
mentale boost met een positievere ingesteldheid.

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

Minder stress en 
betere prestaties dankzij  
ASHWAGANDHA PLATINUM

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

Waarom kiezen voor ASHWAGANDHA PLATINUM van Mannavital?
¨¨ werkzaamheid¨zeer¨breed¨aangetoond¨in¨
wetenschappelijke¨studies¨(KSM-66®)

¨¨ biologisch¨totaalextract,¨enkel¨van¨de¨wortel,¨zonder¨de¨
onwerkzame¨bovengrondse¨delen

¨¨ gestandaardiseerd¨om¨minstens¨5¨%¨withanoliden¨te¨
bevatten

¨¨ “full¨spectrum”¨extract¨met¨alle¨bestanddelen¨in¨hun¨
natuurlijke¨verhouding¨

Waarom je kiest voor ZINK PLATINUM  van Mannavital:

¨¨ het¨is¨‘gecheleerde’¨zink,¨gebonden¨aan¨het¨
aminozuur¨glycine¨voor¨de¨beste¨opname

¨¨ de¨uitstekende¨opneembaarheid¨ervan¨is¨bewezen¨
(ZINC¨CHELAZOME®¨van¨ALBION®)¨

NIEUW: Ashwagandha 
PLATINUM  60 V-caps
Verhoog je stressbestendigheid en verbeter je prestatievermogen
Minder spanning en meer energie dankzij 
Indiase Ginseng

Speciale korting 
-€2,50

voor €14,45

van €16,95

NIEUW:

INDIASE GINSENG 

voor €5,95

Zink PLATINUM
60 V-caps
Draagt bij tot de normale werking van de immuniteit en tot het 
behoud van normaal zicht, huid, haren, botten

Speciale korting 

van €7,45

-€1,50

GECHELEERD VOOR

OPTIMALE OPNAME

BIO



voor €12,50

Marcus Rohrer Spirulina
180 tabl
Rijke & unieke synergie van voedingsstoffen voor meer 
energie, betere eliminatie, sterkere weerstand en een 
stralend uiterlijk

Speciale korting
-€2,25

voor €28,95

MarinEPA Smart Fats
60 caps
Omega-3-vetzuren van de allerhoogste kwaliteit
Draagt bij tot normale hart- en hersenfunctie en 
gezichtsvermogen

van €31,95van €14,75

Speciale korting
-€3,00

Lege batterij, sputterende motor?  
MARCUS ROHRER SPIRULINA 
laadt je weer op

MARINEPA SMART FATS
Omega-3 vetzuren van de allerhoogste kwaliteit   

Barstensvol goed opneembare voedingsstoffen, rijk aan beschermende 
antioxidanten, topbron van het reinigende chlorofyl, drager van heel 
wat zonne-energie… MARCUS ROHRER SPIRULINA wordt terecht de 
“groene batterij” genoemd. Deze spirulina, afkomstig van het zonover-
goten Hawaï, gekweekt in het zuiverste water en voor een maximaal 
behoud van zonne-energie verpakt in het speciale Viosol-glas:

 ✔ geeft meer energie en verhoogt de vitaliteit

 ✔ helpt bij vermoeidheid

 ✔ verhoogt de weerstand

 ✔ is een complete bron van aminozuren

 ✔ ondersteunt het afslanken

 ✔ helpt de spiermassa behouden bij diëten

 ✔ helpt een normaal glucosegehalte behouden.

Iedereen kan ervan genieten

¨¨ Iedereen¨kan¨ondersteuning¨krijgen¨van¨Marcus¨Rohrer¨
Spirulina:¨mensen¨met¨een¨veeleisende¨baan,¨sporters¨
voor¨goede¨resultaten,¨studenten¨tijdens¨blok¨en¨
examens,¨wie¨meer¨weerstand¨nodig¨heeft,¨actieve¨
senioren,¨opgroeiende¨kinderen¨en¨zwangere¨vrouwen.

DE GROENE BATTERIJ

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

 ✔ enkel afkomstig van niet bedreigde diepzeevissoorten

 ✔ verkregen door “koude” CO2-extractie

 ✔ extractie zonder chemische solventen (hexanen)

 ✔ met de laagste ecologische afdruk: EMAS-certificaat

Honderden studies bewijzen dat extra omega-3-vetzuren onze gezondheid onder-
steunen. 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:

De gezondheidsvoordelen van MarinEPA Smart Fats:

¨¨ draagt¨bij¨tot¨de¨normale¨werking¨van¨het¨hart¨(1¨caps/dag)

¨¨ draagt¨bij¨tot¨het¨behoud¨van¨een¨normale¨hersenfunctie¨(2¨caps/dag)

¨¨ draagt¨bij¨tot¨het¨behoud¨van¨een¨normaal¨gezichtsvermogen¨¨(2¨caps/dag)

850 mg Omega-3

PER CAPSULE

miron
VIOLETTGLAS



Waarom kiezen voor GREEN TEA PLATINUM van 
Mannavital?

¨¨ van¨biologische¨topkwaliteit
¨¨ uit¨waterige¨extractie¨(geen¨alcohol¨of¨toxische¨
ethylacetaat!)

¨¨ bevat¨60¨%¨van¨het¨sterke¨antioxidans¨EGCG:¨1¨
capsule¨komt¨overeen¨met¨liefst¨3¨tot¨5¨koppen¨
groene¨thee!¨

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

voor €16,85voor €26,92

Green tea PLATINUM
2 x 60 V-caps
Bevordert de vetverbranding en helpt afslanken  
Antioxidanten om jeugdig, helder en alert te blijven 

Duopack:  2e aan -50%
-€8,98

voor €16,95

Kyolic PLATINUM
60 V-tabl
Gefermenteerde, geurloze knoflook voor een 
gezonde circulatie, een sterke weerstand en ter 
ondersteuning van de lever

van €19,95van €35,90

Speciale korting
-€3,00

Lege batterij, sputterende motor?  
MARCUS ROHRER SPIRULINA 
laadt je weer op

Blijf slank, jong en energiek 
met GREEN TEA PLATINUM

Regelmatig groene thee drinken bevordert op vele vlakken de 
gezondheid, dat is ruimschoots bewezen. Wie groene thee niet 
lust of er intensief wil gebruik van maken, heeft aan GREEN 
TEA PLATINUM van Mannavital een topsupplement dat:

 ✔ de vetverbranding bevordert en de afslanking 
ondersteunt 

 ✔ de cellen helpt beschermen tegen vrije radicalen

 ✔ jeugdig, helder van geest en alert helpt te blijven

Haal het beste uit groene thee dankzij GREEN TEA PLATINUM

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan 
de halve prijs

KYOLIC PLATINUM ondersteunt hart, 
lever en immuunsysteem   

1 CAPSULE = 
3 À 5 KOPPEN

 ✔ de normale werking van het hart

 ✔ de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte

 ✔ de instandhouding van een normale leverfunctie

 ✔ de normale werking van het immuunsysteem

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

Waarom kiezen voor KYOLIC PLATINUM van Mannavital:
¨¨ werking¨ervan¨is¨bewezen¨door¨meer¨dan¨700¨klinische¨studies¨
¨¨ is¨door¨de¨fermentatie¨niet¨alleen¨actiever,¨maar¨ook¨volkomen¨
geurloos¨

¨¨ bevat¨1¨gram¨per¨vegetarische¨tablet

REUKLOOS +

EXTRA ACTIEF



voor €11,40

Digest-Enzyme
75 V-caps
Opgeblazen, “steen” in de buik, moeilijke vertering? 
Stimuleer je vertering met vegetarische enzymen

Speciale korting
-€2,50

Kyo Dophilus One per day
60 caps
Optimale combinatie van lactobacillen en bifidobacteriën, 
minimum 3 miljard leefbare darmbacteriën per capsule

van €13,90

Speciale korting
-€2,50

voor €12,79

van €15,29

Zwaar tafelen, vette snacks, mierzoete desserts…..onze vertering zit vaak in de knoop, zeker tijdens 
de jaarwisseling. Een “baksteen in de buik”, een opgeblazen gevoel en gassen zijn dan veel gehoorde 
klachten. Met DIGEST-ENZYME van Mannavital kunnen we orde op zaken stellen.

Een evenwichtige populatie aan 
darmbacteriën of een gezonde 
darmflora is fundamenteel voor 
onze gezondheid. Helaas kunnen 
suiker, witmeelproducten, stress, 
reizen, medicijnen en alcohol deze 
flora verstoren. En jammer genoeg 
bestaan er heel wat onwerkzame 
preparaten voor de darmflora. 
Met KYO-DOPHILUS ONE PER 
DAY van Mannavital, een unieke 
synergie van probiotische darmbac-
teriën, kan wel orde op zaken gezet 
worden.

‘Steen’ in de buik, opgeblazen, winderig?    
DIGEST-ENZYME stimuleert je spijsvertering  

KYO-DOPHILUS ONE PER DAY: 
Uniek probioticum     

Waarom kiezen voor KYO-DOPHILUS ONE PER DAY 
van Mannavital? 

¨¨ bevat¨op¨het¨moment¨van¨gebruik,¨minstens¨3¨
miljard¨levensvatbare¨darmbacteriën¨per¨capsule:¨
daardoor¨is¨één¨capsule¨per¨dag¨voldoende

¨¨ voor¨een¨optimale¨aanhechting¨aan¨de¨darmwand¨
zijn¨de¨bacteriën¨afkomstig¨van¨humane¨stammen

¨¨ de¨darmbacteriën¨zijn¨duidelijk¨omschreven¨en¨
behoren¨tot¨de¨stammen¨Lactobacillus¨gasseri¨KS-
13,¨Bifidobacterium¨bifidum¨G9-1en¨Bifidobacterium¨
longum¨MM-2

¨¨ de¨werkzaamheid¨van¨deze¨synergie¨van¨3¨stammen¨
is¨wetenschappelijk¨onderbouwd.¨

Na de feesten:  gun je darmen Kyo-Dophilus One per day 

DIGEST-ENZYME maakt je 
maaltijden licht verteerbaar

Gebrek aan enzymen

Dagelijks¨eten¨we¨3¨voedingsgroepen:¨eiwitten,¨
koolhydraten¨en¨vetten.¨Enzymen¨uit¨onze¨
spijsverteringsorganen¨breken¨normaal¨deze¨stoffen¨af¨tot¨
kleine,¨vlot¨opneembare¨eenheden.¨Helaas:¨door¨stress,¨veel¨
en¨snel¨eten,¨ouder¨worden¨en¨sterke¨verwerkte¨voeding,¨
hebben¨we¨vaak¨gebrek¨aan¨enzymen.¨Onverteerde¨
voedingsbestanddelen¨belasten¨dan¨de¨vertering¨met¨een¨
zwaar¨gevoel,¨gassen¨en¨andere¨ongemakken.

Enzymen aanvullen

Met¨DIGEST-ENZYME vullen¨we¨het¨tekort¨aan¨enzymen¨
aan.¨Voor¨DIGEST-ENZYME¨worden¨–¨in¨tegenstelling¨
tot¨veel¨enzymenpreparaten¨–¨geen¨dieren¨geslacht.¨
Dit¨supplement¨is¨vegetarisch¨en¨bevat¨de¨combinatie¨
van¨bromelaïne¨uit¨ananas,¨papaïne¨uit¨papaja¨en¨door¨
fermentatie¨verkregen¨enzymen.¨

VEGETARISCHE ENZYMEN

3 MILJARD

LEVENSVATBARE

KIEMEN



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

voor €33,95

Cartilaton
120 V-caps
Alles-in-één formule met verzachtende kurkuma 
+ boswellia, met eierschalenmembraan, 
collageen type II en vit C voor kraakbeen

Speciale korting
-€5,00

MSM gel
100 gr
Weer soepel bewegen met organische zwavel 
MSM, in combinatie met passende verzachtende 
en ontspannende essentiële oliën

van €38,95

Speciale korting
-€1,50

voor €6,45

van €7,95

MSM-gel: ideaal voor sporter, wandelaar 
en rijpere persoon

 ✔ kurkuma en boswellia, de sterkst verzachtende planten 
      voor soepel bewegen

 ✔ eierschalenmembraan: de natuurlijke synergie van 
glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur en elastine, die 
beter werkt dan elk van deze componenten alleen

 ✔ natief of “ongedenatureerd” collageen type 2 tegen de 
versnelde afbraak van de collageenbasis in het kraakbeen

 ✔ Vitamine C voor de collageenaanmaak voor de normale 
functie van het kraakbeen

 ✔ Mangaan en silicium voor het behoud van sterke bindweefsels 

Bewegingscomfort kan je op 
2 manieren verbeteren: ener-
zijds spieren en gewrichten 
verzachten met planten, 
anderzijds extra bouwstoffen 
aanbieden voor het kraakbeen. 
CARTILATON van Mannavital 
is de totaalformule die op beide 
terreinen een maximale impuls 
geeft, door de combinatie van:

CARTILATON, 
de alles-in-één voor soepel bewegen  

VERZACHTING + KRAAKBEENVOEDING

Waarom kiezen voor CARTILATON van Mannavital?
¨¨ bevat¨de¨70%/30%-synergie¨van¨wetenschappelijk¨onderzochte¨kurkuma¨(MERIVA®)¨en¨-¨
boswellia¨(CASPEROME®),¨onder¨de¨vorm¨van¨“fytosomen”¨voor¨de¨allerbeste¨opname

¨¨ bevat¨eierschalenmembraan¨(OVOMET®),¨wetenschappelijk¨onderzocht¨bij¨ouderen,¨lopers¨en¨
crossfitters

¨¨ bevat¨het¨wetenschappelijk¨onderzocht¨natief¨collageen¨type¨II¨(B2Cool®),¨met¨behoud¨van¨de¨
natuurlijke¨“triple¨helix”-structuur

 ✔ met liefst 10 % MSM of methylsulfonylmethaan, de 
organische zwavelbron die zeer vlot door de huid trekt en 
vlot de spieren en gewrichten bereikt

 ✔ met de essentiële oliën van citroeneucalyptus en laurier 
die spieren en gewrichten verzachten

 ✔ met de essentiële olie van lavendin super, die de spieren 
ontspant

 ✔ met de essentiële olie van wintergreen: natuurlijke bron 
van salicylaten voor een lokale verlichtende werking

 ✔ met nicotinezuur (vitamine B3) voor een betere lokale 
doorstroming

MSM + ESSENTIËLE OLIËNMSM-GEL van Mannavital 
topverzorging voor bewegingscomfort

Ben je ook op zoek naar een ideaal uitwendig hulpmiddel om 
spieren en gewrichten te verzachten en om vrijer en vlotter te 
bewegen? Met de MSM-GEL van Mannavital bestaat een unieke 
formule voor een lokale, heel diep doordringende werking en 
een maximaal bewegingscomfort:



€14,95 €19,95

Davos kuurolie  BIO
30 ml
Adem vrij met Davos! De 100% natuurlijke compositie
voor het zuiveren van de lucht en luchtwegen.

Aroma Carkit

Blijf langer alert en hou de auto fris met deze kit en de 
luchtzuiverende, verfrissende Davos Kuurolie

GRATIS Aromastone Wood GRATIS Davos kuurolie 10 mlt.w.v. €3,95 t.w.v. €8,25

voor €22,95

Silicium PLATINUM
30 ml
Zeer goed opneembare en vooral werkzame silicium
voor gladde huid, sterke botten, glanzende haren, sterke 
nagels

Speciale korting -€4,00

van €26,95

 ✔ voor gezonde luchtwegen
 ✔ om vrijer te ademen
 ✔ zuiverend en verzachtend
 ✔ bij vermoeide spieren
 ✔ voor frisse en zuivere lucht in 
huis en auto

SILICIUM PLATINUM is eenvoudig in gebruik: 2x 5 DRUPPELS/DAG

Echte schoonheid komt van 
binnenuit met SILICIUM PLATINUM

Adem vrij met Davos!
De 100% natuurlijke compositie voor het zuiveren van 

de lucht en luchtwegen. 

Silicium of kiezelzuur is een onmisbaar 
sporenelement voor een elastische huid, 
gezonde haren en stevige nagels. Helaas 
wordt silicium niet vlot opgenomen. Gelukkig 
bestaat er met “cholinegestabiliseerd 
orthosiliciumzuur” een wetenschappelijk 
onderzocht en zeer werkzaam siliciumprepa-
raat: SILICIUM PLATINUM van Mannavital.

Luchtzuivering en gezonde luchtwegen met Davos kuurolie!

Davos olie brengt je onmiddellijk lucht. Je waant je inderdaad in het Zwitserse 
Davos tussen de dennen die frisse lucht en zuurstof brengen. Door de combi-
natie van de zuiverende grove dennenolie (Pinus sylvestris), de slijmafvoerende 
olie van eucalyptus (Eucalyptus globulus) en de verkoelende pepermunt 
(Mentha x piperita) en akkermunt (Mentha arvensis) is een effectieve synergie 
ontstaan. De oliën zijn zo op elkaar afgestemd dat er een fantastische geur is 
ontstaan die over het algemeen door iedereen gewaardeerd wordt.

Er bestaat geen betere olie voor het zuiveren van de lucht en voor een 
vrijere ademhaling. Daarnaast draagt een fijne geur bij aan een prettige 
sfeer in huis, praktijk of zelfs in de auto!

Blijf langer alert en hou de auto fris door middel van de 
Chi Aroma Carkit

Door het gebruik van etherische oliën begeur je de auto op en 100% 
natuurlijke manier, zonder additieven en synthetische geurstoffen. De lucht-
kwaliteit in de auto wordt sterk verbeterd en onprettige geurtjes bestreden. 
De luchtzuiverende, verfrissende Davos Kuurolie zorgt ervoor dat je langer 
fris en scherp achter het stuur zit. De pepermunt in de mix helpt om je beter 
te concentreren. Niet alleen de Davos Kuurolie, maar ieder flesje van 10 ml 
Chi etherische olie of mix olie kan in de verdamper geschroefd worden!

GLADDE HUID

GLANZENDE HAREN

STERKE NAGELS

Regelmatig gebruik van 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

NU: GRATIS 
AROMASTONE  WOOD

NU: MET GRATIS DAVOS 
KUUROLIE 10 ml



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

GEZOET MET HONING

700mg/100ml

BIOFLAVONOÏDEN

voor €8,69

Bio Propolis + pompelmoes-
pittenextract
50 ml
Topbron van goed opneembare, werkzame bioflavonoïden
met pompelmoespitextract voor een sterke weerstand

Speciale korting
-€1,50

Bio Propolis siroop
150 ml  + Bio Propolis Mond- 
en keelspray 30 ml
De ideale kruidenborstsiroop voor het ganse gezin
met een handige spray voor natuurlijke keel- & mondverzorging

van €10,19

Duopack
-€3,25

voor €9,83

van €13,08

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

Een kruidenborstsiroop die in geen enkel gezin mag ontbreken is de BIO-PROPOLIS-
siroop van ladrôme, zonder geraffineerde suiker. Deze uitgekiende combinatie van het 
bijenafweerproduct propolis met de passende kruiden is een ijzersterke formule voor de 
luchtwegen:

 ✔ met propolis, het ‘goud uit de bijenkorf’, waarmee bijen 
zich beschermen tegen kiemen 

 ✔ met de afweerstimulerende kruiden echinacea en tijm
 ✔ met weegbree, toorts en heemst om de luchtwegen te 
verzachten

 ✔ met sleutelbloem om slijmen op te lossen
 ✔ met beschermende en verfrissende planten salie, den 
en spar

NU in een DUOPACK met de PROPOLIS KEEL-en MONDSPRAY:
•  verlicht de prikkel in de keel en helpt bij kortdurende heesheid
• verzacht de slijmvliezen van de mond, is ideaal voor een goede 

mondhygiëne
•  handig om overal mee te nemen & op je nachtkastje te plaatsen

Verzacht je luchtwegen en adem vrij met BIO-PROPOLIS-siroop van ladrôme

Met Pompelmoespitten als ultieme weerstandsbooster!

GLADDE HUID

GLANZENDE HAREN

STERKE NAGELS

Flavonoïden zijn belangrijke plantenstoffen voor onze afweer. We 
vinden ze in groente en fruit, maar daarin zitten ze vooral als complexe, 
moeilijk opneembare verbindingen. Kortere en vlot opneembare 
flavonoïden zitten daarentegen in propolis en pompelmoespitten. 
Ladrôme combineerde beiden in het Bio-CONCENTRAAT van Propolis 
en Pompelmoespitten:

 ✔ met een uiterst hoog gehalte aan goed opneembare en 
werkzame flavonoïden

 ✔ met de ideale synergie van verschillende types van flavonoïden
 ✔ vrij van alcohol door innovatieve extractietechnieken
 ✔ eenvoudig in gebruik: 3 maal 20 tot 25 druppels per dag

BIO Propolis + Pompelmoespitextract  
ijzersterk duo voor de afweer



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, januari 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.

Niet alleen het huis heeft jaarlijks een flinke poetsbeurt nodig, ook je lichaam heeft baat bij een grondige 
zuivering! Want dankzij een betere eliminatie verhoogt niet alleen ons energiepeil, ook wordt ons 
lichaamsgewicht beter onder controle gehouden. Speciaal voor dit doel is DRAINA + , de BIO-draineur van 
ladrôme ontwikkeld:

DRAINA + is een 3 weken-formule die de verschillende 
eliminatie-kanalen van ons lichaam open zet en de batterijen 
helpt op te laden. Ze bevat hiertoe 12 BIO plantenextracten met:

 ✔ Mariadistel en artisjok ondersteunen de reinigende 
werking van de lever

 ✔ Pruimenconcentraat en vuilboom bevorderen de 
eliminatie via de darm

 ✔ Guldenroede, berk, paardenbloem en brandnetel 
bevorderen de eliminatie via de urine

 ✔ Groene thee: bevordert de vetverbranding, verhoogt de 
mentale en fysieke energie

 ✔ Blaaswier ondersteunt de gewichtscontrole en verbetert 
het energiepeil

voor €18,37

Draina +
2 x 250 ml
Zuiveringsformule voor meer energie en ideaal gewicht  
dankzij een betere drainage via alle lichaamskanalen

Duopack:  2e aan -50%
-€6,13

van €24,50

Geef je lichaam in 2018 een grote schoonmaak 
met DRAINA +

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

WWW.MANNAVITAL.BE

DRAINA + : Zuiveren voor meer energie en minder kilo’s

NU: IN DUOPACK 
met 2e aan 
de halve prijs


