
JUNI
     PROMOTIES o.a.:

 f Green tea PLATINUM Duopack:  
2de aan -50% = - €8,98

 f Astaxanthine PLATINUM Duopack: 
2de aan -50% = - €9,37

 f OPC PLATINUM: 
van  €19 voor €16 = - €3,00

 f Calmiton 60 tabl 

+ GRATIS thee t.w.v.  €3,29

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

Minder stress, 
betere lichamelijke 

en geestelijke 
prestaties dankzij

MAGNESIUM 
PLATINUM

  

MarinDHA: 100 % VEGAN omega-3 uit 
algen + extra astaxanthine

Regelmatige stoelgang en gezonde darmfunctie 
dankzij DARMOTON

Kleur je haar veilig én intens met NATURTINT, 
natuurlijke haarverven! 32 kleuren!

Minder moe, betere celbescherming 
dankzij UBIQUINOL PLATINUM

Draina +: Meer energie, minder kilootjes 
dankzij een grondige eliminatie 

juni 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 MAGNESIUM PLATINUM van Mannavital:
 ¨ bevat magnesiumbisglycinaat of “gecheleerde” magnesium, die voor de beste 

opname is gebonden aan een aminozuur (glycine)
 ¨ de opname gebeurt ook vlot bij een zwakke maagfunctie
 ¨ wordt uitstekend verdragen
 ¨ verlaagt de spiegel van “concurrent” calcium niet
 ¨ bevat voor een optimaal effect bioactieve vitamine B6

MAGNESIUM PLATINUM
Bioactieve magnesium voor 
meer rust en energie 

“Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt, wat telt” is essentieel bij voedings-
supplementen. Daarom is de magnesium in MAGNESIUM PLATINUM van 
Mannavital de best opneembare vorm. Omdat het een cruciaal mineraal is voor 
meer dan 300 lichaamsreacties, draagt magnesium bij tot: 

 ✔ een goede energieproductie met minder vermoeidheid
 ✔ een rustige en bedaarde houding
 ✔ normale spiercontracties
 ✔ het behoud van gezonde beenderen en tanden

voor €25,40 voor €49,95 voor €24,95

Magnesium PLATINUM
2 x 90 tabl
Minder stress, betere lichamelijke en geestelijke prestaties 
dankzij de best opneembare, “gecheleerde” magnesium

MarinEPA Smart Fats
2 x 60 caps
Omega-3-vetzuren van de allerhoogste en duurzame kwaliteit
Draagt bij tot normale functie van hart en hersenen

MarinDHA 100% vegan
60 softgels
Hoogwaardige en vegan omega-3-vetzuren uit algen 
DHA ondersteunt de hersenfunctie en het gezichts-
vermogen

Duopack: 2e aan -50% Speciale korting Speciale korting-€8,50 -€7,00 -€5,00

van €33,90 van €56,95 van €29,95

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

De top-omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
Zuiver, niet verhit, duurzaam en hoog gedoseerd

MarinEPA SMART FATS: je “slimme keuze” van omega-3
De beste keuze als je vooral EPA nodig hebt - uit “koude” CO2-
extractie zonder verhitting of gebruik van solventen - uiterst 
zuiver - van niet bedreigde vissoorten - laagste ecologische 
voetafdruk - hoog geconcentreerd:

 ✔ 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)

MarinDHA: 100 % VEGAN omega-3 uit algen + extra astaxanthine
De beste keuze als je vooral DHA nodig hebt - geëxtraheerd uit 
algen – “koude” CO2-extractie zonder verhitting of gebruik van 
solventen - uiterst zuiver - met extra astaxanthine uit algen: 

 ✔ draagt bij tot het behoud van een normale hersenfunctie en 
tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen (vanaf 
250 mg DHA/dag)

Bijna iedereen kent het nut van de inname van omega-3-vetzuren. Helaas bestaan veel preparaten van 
bedenkelijke kwaliteit en dosis. Kies daarom voor de onberispelijke topkwaliteit van Minami Nutrition, met 
maximaal respect voor de natuur. Ditmaal zetten we MarinEPA SMART FATS en MarinDHA in de kijker.

VERZEKERDE

OPNAME



NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

GREEN TEA PLATINUM bevat BIO groene thee, is 
verkregen door waterige extractie (geen alcohol of 
ethylacetaat) en bevat 60 % EGCG, waardoor 1 capsule 
overkomt met liefst 3 tot 5 koppen groene thee!

Eén van de pijlers van een solide gezondheid is een regelmatige darmlediging. 
Daarnaast is een zachte stoelgang comfortabeler dan een harde stoelgang. En 
tenslotte moet zeker ook het interne darmmilieu in balans zijn. Met DARMOTON van 
Mannavital bestaat een natuurlijk totaalpreparaat dat op alle drie vlakken de juiste 
stimulans geeft:

 ✔ * Psylliumvezels: nemen tot 40 maal hun gewicht aan water op. Dit stimuleert 
op een natuurlijke manier de darmtransit en zorgt tegelijk voor een zachtere 
stoelgang, ook welkom tijdens de zwangerschap, bij aambeien of kloven.

 ✔ * Kokosvezels: zijn de beste ruwvezels voor de darmlediging en -reiniging, 
want in tegenstelling tot granenvezels bevatten ze geen gluten noch 
fytinezuur

 ✔ Lactobacillus acidophilus La-14: een wetenschappelijk onderzochte stam 
van darmflorabacteriën voor een optimaal intern darmmilieu

 ✔ Fructo-oligosachariden (BENEO P95®): de optimale voeding voor de goede 
darmflorabacteriën

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

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

Duopack:  2e aan -50%
-€8,98

voor €10,00

Darmoton
300 gr
Psylliumvezels voor een regelmatige en zachte 
stoelgang, reinigende kokosvezels als ruwvezels 
zonder gluten of fytinezuur

van €12,50van €35,90

Speciale korting 
-€2,50

voor €26,92

De top-omega-3-vetzuren van MINAMI NUTRITION
Zuiver, niet verhit, duurzaam en hoog gedoseerd

1 capsule 
= 3 à 5 

Haal het beste uit groene thee met
GREEN TEA PLATINUM

Regelmatige stoelgang en gezonde 
darmfunctie* dankzij DARMOTON

Drie of meer koppen groene thee per dag 
bevorderen zeer breed de gezondheid, dat 
is aangetoond. Wie groene thee niet lust of 
er intensief gebruik van wil maken, heeft aan 
GREEN TEA PLATINUM van Mannavital een 
topsupplement. 

Slank, mooi en vitaal
Groene thee bevat het sterk celbeschermend antioxidans 
epigallocatechinegallaat (EGCG) én bevordert ook de 
stofwisseling en de vetverbranding. Daarom kan je GREEN 
TEA PLATINUM breed inzetten:

 ✔ om de afslanking te bevorderen
 ✔ voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
 ✔ om helder en scherp van geest te blijven
 ✔ voor het behoud van een gezonde circulatie
 ✔ voor meer geestelijke en fysieke energie

PSYLLIUM

+ KOKOS

+ LACTOBACILLEN

DARMOTON, de totaalaanpak voor een normale darmwerking!



Snel, maar vooral veilig bruin met 
de NIFRI-SUPERBRUINERS

Je haren kleuren is één zaak, ze daarbij gezond, glanzend en vitaal houden is een andere! Dat 
kan met NATURTINT: niet agressieve haardekking met een volle, langdurig blijvende kleur.

Bij bruinen geldt: “veiligheid eerst”. Daarvoor 
zijn de NIFRI SUPERBRUINERS ontwikkeld: om op 
een onschadelijke, huidvriendelijke manier snel 
een perfecte bruine tint te krijgen. Het geheim 
zit in de natuurlijke bruinversnellers walnoot- 
en caroteenolie, die door hun combinatie met 
de celbeschermende antioxidanten vitamine E, 
co-enzym Q10 en squaleen er tegelijk voor zorgen 
dat de huid gehydrateerd, jong en strak blijft.

NATURTINT is dermatologisch gecontroleerd en dierproefvrij.

Kleur je haar veilig én intens met NATURTINT, 
natuurlijke haarverven 

Veilig en niet agressief

Veel haarverven leveren na een tijd doffe, 
levenloze haren op, omdat er agressieve 
stoffen in zitten. NATURTINT daarentegen, 
zorgt voor een permanente kleuring 
zonder ammoniak, resorcinol, parabenen of 
siliconen!

Volledig dekkend, uitgebreide keuze

Dankzij actieve plantaardige extracten 
en een veilige dosis waterstofperoxide 
op gelbasis (veel milder dan de vloeibare 
vorm), bereikt NATURTINT een volledige, 
permanente dekking, ook bij grijze haren. 
En er is keuze uit liefst 32 kleurnuances!

NIFRI ZONNEBANK SUPERBRUINER: 
geschikt voor de lichtere en gevoeligere huidtypes 1 en 2
Veilig en wetenschappelijk onderzocht

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

Na het zonnen: NIFRI BRUINVERLENGER
Een mooie, bruine tint wil je natuurlijk zo lang mogelijk 
behouden. Dat kan met BRUINVERLENGER van NIFRI: een 
heerlijk geurende en hydraterende bodylotion. 

ZONDER PARABENEN

MET BIO-PLANTENEXTRACTEN

voor €7,99

Zonnebank 
Superbruiner
250 ml 
Veilig bruinen met behoud van een elastische en rimpelvrije 
huid. Geschikt voor huidtypen 1 en 2:  gevoelige, lichte huid.

Speciale korting -€2,00

van €9,99 voor €10,45

Zonnebank 
Superbruiner EXTRA
250 ml 
Veilig bruinen met behoud van een elastische en rimpelvrije huid. 
Geschikt voor huidtypen 3 en 4: lichtgekleurde tot getinte huid.

Speciale korting -€2,00

van €12,45 voor €10,49

Haarverf met 
plantaardige ingrediënten
32 kleuren ! 
Kleur je haren op een verstandige en onschadelijke manier door 
haarverf met pure, natuurlijke & biologische ingrediënten.

Speciale korting -€2,00

van €12,49voor €7,99

Bruinverlenger
250 ml 
Bodylotion voor het behoud van je bruine en glanzende 
teint. Kalmeert en hydrateert de huid na het zonnen.

Speciale korting -€2,00

van €9,99



ASTAXANTHINE PLATINUM,
het “supercaroteen” 

voor de huid  

Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat als “koning 
van de carotenen” (vit A-familie) voor een gezonde en 
gave huid wordt ingezet. ASTAXANTHINE PLATINUM van 
Mannavital bevat dit supercaroteen in de beste kwaliteit, 
in synergie met het antioxidans vitamine E.

Astaxanthine is het sterke antioxidans waardoor de 
rode zalm honderden kilometers stroomopwaarts 
kan zwemmen in turbulente wateren. De rijkste bron 
ervan is Haematococcus pluvialis (bloedregenalg). Een 
wetenschappelijk onderzocht  extract van deze alg 
(ASTAREAL®), zit in ASTAXANTHINE PLATINUM.

Optimale celbescherming
ASTAXANTHINE PLATINUM draagt door vitamine E bij 
tot een optimale celbescherming tegen vrije radicalen, en 
daar kunnen we maximaal gebruik van maken in de zomer 
en om de huid fris en jeugdig te houden. 

Geniet veilig van de zon en hou je huid
jeugdig met ASTAXANTHINE PLATINUM

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

Astaxanthine PLATINUM 
2 x 60 caps
De sterkste carotenoïde voor maximale zomerse 
bescherming; met ook vitamine E voor  optimale huid- 
en celbescherming.

Duopack:  2e aan -50%
-€9,37

voor €28,13

van €37,50

voor €16,25

MSM PLATINUM 
180 V-tabl
Natuurlijk, veelzijdig zwavelsupplement; draagt bij tot vlot 
bewegen, gezond kraakbeen, sterke haren & nagels.

Speciale korting 

van €19,25

-€3,00

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

ESSENTIEEL

BINDWEEFSEL-

MINERAAL

MSM PLATINUM ,
natuurlijke zwavel met 
brede inzetbaarheid  

Jarenlang werd het mineraal zwavel over het hoofd 
gezien, terwijl mineralen die veel minder voorkomen in 
het lichaam wel ingezet werden, zoals zink, magnesium en 
selenium. Met MSM PLATINUM van Mannavital bestaat  
nu gelukkig een organische en breed toepasbare zwavel-
bron, waarvan het belang nu wel wordt erkend.

Voor gewricht, huid, haar, nagel, bot
Zwavel is een essentieel, onmisbaar onderdeel van al 
onze bindweefsels: gewrichten, ligamenten, huid, haren, 
nagels en botten. Daarom moeten we voldoende zwavel 
opnemen via de voeding. Helaas: verhitten en langdurig 
koel opslaan verminderen het gehalte aan actieve zwavel. 

Veilig en wetenschappelijk onderzocht
Gelukkig kan zwavel als een natuurlijk voedings-
supplement ingezet worden: MSM PLATINUM is 
methylsulfonylmethaan of organische zwavel van een 
uitzonderlijke, wetenschappelijk onderzochte kwaliteit: 
OptiMSM®.

Kleur je haar veilig én intens met NATURTINT, 
natuurlijke haarverven 



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 €17,04

V-nal  40 caps + Venal 
Beencrème 75 ml
Zware, vermoeide of getekende benen? Onder-
steun de circulatie in je aderen en ervaar weer 
lichte, gave benen.

van €21,04van €19,85

Duopack:  
-€4,00

OPC PLATINUM van Mannavital is een extract 
van superieure kwaliteit uit de zeedenschors, dat 
wetenschappelijk onderzocht werd (OLIGOPIN®). 

Nu in een voordelig duopack met V-NAL BEENCREME, optimale 
formule voor de cosmetische verzorging van spataderen en voor 
gave, gladde benen

Vlotte circulatie, lichte benen, 
gave huid en scherp zicht
dankzij OPC PLATINUM     

Vederlichte benen die gezien mogen worden 
dankzij V-NAL voor een vlotte circulatie    

OPC’s of Oligomere Procyaniden zijn bijzondere plantenstoffen 
die tegelijk breed de circulatie bevorderen én als antioxidanten de 
lichaamscellen beschermen tegen vrije radicalen. Een superieur extract 
van OPC’s is OPC PLATINUM van Mannavital, zeer breed inzetbaar 
voor:

 ✔ een optimale vaatbescherming en een vlotte microcirculatie

 ✔ lichte benen, in geval van een zwaar en vermoeid gevoel

 ✔ een sterk geheugen en concentratievermogen

 ✔ een mooie, gave huid en een fris en jeugdig uiterlijk

 ✔ het behoud van een scherp gezichtsvermogen

 ✔ vrijer en gemakkelijker ademhalen

Je kent dat gevoel wel: zware en vermoeide benen na lang rechtstaan, een dagje winkelen 
of bij een zittend beroep. Bovendien tekenen zich steeds meer ontsierende vaatlijnen af. 
V-NAL van BIONAL is hiervoor de geknipte oplossing!

V-NAL is een uitgekiende natuurlijke combinatie die je benen weer opkikkert:

 ✔ paardenkastanje en muizendoorn dragen bij tot het behoud van een normale 
aderlijke circulatie in de benen en verminderen zo een zwaar en loom gevoel

 ✔ vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking 
van de bloedvaten in de benen



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

voor €16,85voor €22,20

Bio Kokosolie
1000 ml
Plantaardige topbron van korteketen verzadigde vetten
Ideaal voor bakken en frituren, lekker op brood 
en in gebak, optimale huidverzorging. 

van €25,95

voor €29,50

Whey Proteine 94 PLATINUM
900 gr
Hoogwaardig melkwei-isolaat, arm aan lactose en vetten
Draagt bij tot groei en behoud van de spiermassa.

Speciale korting
-€7,00

van €36,50

Speciale korting
-€3,75

7 redenen waarom alleen Amanprana 
Extra Virgin+ is:
1. De enige originele kokosolie (sinds 2005).
2. Na de oogst rusten de rijpe kokosnoten 45 dagen. 

Dit enzymatische proces verbetert de smaak en de 
kwaliteit. 

3. De enige echte 100% rauwe kokosolie. Premium 
en (extra) virgin worden vaak koudgeperst. Maar 
dat is niet voldoende. Voor bijna alle premium 
en (extra) virgin kokosolie wordt het vruchtvlees 
eerst door een droogtunnel gejaagd bij 90 à 110°C. 
Nefast voor de aanwezige verteringsenzymen. 
Die worden inactief. Daarna koud persen heeft 
dan nog heel weinig zin. En is dan ook geen rauwe 
kwaliteit.

 Bij Amanprana wordt het vruchtvlees langzaam 
gedroogd bij een max. 45°C. Voordelen? De actieve 
verteringsenzymen zorgen voor een gemakkelijke 
vertering van de koud geperst Amanprana olie.

4.  Amanprana is langer houdbaar daar de 
vochtigheid max. 0,06% is (40% minder vocht dan 
de norm van 0,1%) 

5. 48 uur verser dan vers garantie: Voor Amanprana 
worden de kokosnoten gepeld, versnipperd tot 
pulp, 24 uur gedroogd en vervolgens wordt de olie 
koudgeperst. Dus in max. 48 uur van pellen tot olie. 
Niemand doet ons dit na. 

6. Fair Trade Charter
7. Alleen in glas en met composteerbare etiketten. 

We gebruiken geen plastic.

Met de ‘gelukkigste kokosolie’ ter wereld creëer je welvaart en gezondheid.

Hoezo, is alleen KOKOSOLIE VAN AMANPRANA 
Extra Virgin+?
Van Amanprana bio kokosolie wordt iedereen gelukkig
Als klein familiaal bedrijf vindt Amanprana het belangrijk dat iedereen gelukkig wordt van onze bio kokosolie. In 
de eerste plaats jij en je lievelingen. Maar ook het milieu. En de families in Sri Lanka die de kokosnoten plukken en 
verwerken zijn jou heel dankbaar. Zij noemen Amanprana de ‘gelukkigste kokosolie ter wereld’. Amanprana zorgt 
mee voor de lokale welvaart: onderwijs, bio-landbouw, gezondheidszorg, woningen, water en elektriciteit. 

VIDEO’S
2 mooie video‘s over 
de oorsprong en 
kwaliteit van Amanprana 
kokosolie. Bekijk de 
video‘s op Youtube 
(Amanprana kokosolie)

Verkrijgbaar in 1,6 L, 1 L, 
325 ml, 100 ml

Info, recepten en 
inschrijving op de 
nieuwsbrief: 
www.noble-house.tk

Vlotte circulatie, lichte benen, 
gave huid en scherp zicht
dankzij OPC PLATINUM     

Zoals koolhydraten onze brandstoffen zijn, hebben we eiwitten 
nodig als bouwstoffen. Vooral bij sporten, tijdens groei-
fasen, bij ondergewicht of als we een dagje ouder worden, 
kunnen we soms extra eiwit gebruiken voor de spieren en de 
botten. Een uitstekend voedingssupplement, op basis van 
het zeer complete melkwei-eiwit, is WHEY PROTEINE 94 van 
Mannavital.

Het regelmatig gebruik van WHEY PROTEINE 94 draagt bij 
tot:

 ✔ de groei en het behoud van de spiermassa
 ✔ het behoud van normale botten

Extra en waardevol eiwit nodig? 
Kies voor WHEY PROTEIN 94

Waarom je kiest voor WHEY PROTEINE 94 van Mannavital:
 ¨ bevat minstens 94 % melkwei-eiwit met alle essentiële 
aminozuren

 ¨ is een melkwei-isolaat (geen concentraat) en is daardoor arm 
aan lactose en melkvetten

 ¨ werd verkregen door voorzichtige crossflow-microfiltratie en 
niet door “agressieve” ion elektroforese

 ¨ afkomstig van grasgevoerde koeien, niet behandeld met 
antibiotica of groeihormoon

COMPLEET

EN LICHT

VERTEERBAAR



voor €30,95

Ubiquinol PLATINUM
60 V-caps
Bescherm je cellen en verhoog je energiepeil met 
direct actieve co-enzym Q10 in combinatie met  
selenium + vit C. 

Speciale korting
-€4,00

voor €31,50

Triomove met vanillesmaak
480 gr
Optimale synergie van glucosamine + chondroïtine + MSM. 
De ideale gewrichtsvoeding met ook vit C voor 
het kraakbeen.

van €38,50van €34,95

Speciale korting

Minder moe1, betere celbescherming2 dankzij 
UBIQUINOL PLATINUM
Duizenden mensen weten wat co-enzym Q10 voor hen kan doen. UBIQUINOL PLATINUM van 
Mannavital is hierbij dé aanrader: liefst 100 mg van de direct actieve vorm van co-enzym Q10, in combi-
natie met selenium en vitamine C voor meer energie en een optimale celbescherming.

Met de bijzondere bouwstoffen glucosaminesulfaat, chondroïtinesulfaat en methylsulfonylmethaan 
(MSM), en dit zeker in combinatie met vitamine C* voor het gewrichtskraakbeen, worden heel wat 
mensen op weg geholpen. TRIOMOVE van Mannavital bevat deze componenten in de juiste kwali-
teit én in de juiste dosis en heeft daarenboven nog de beste prijs/kwaliteitverhouding.

100 MG CO-ENZYM 
Q10/CAPS

TRIOMOVE, complete kraakbeenformule* 
aan de beste prijs/kwaliteit  

UBIQUINOL PLATINUM koppelt het potentieel van actief co-enzym Q10 
aan de antioxidanten selenium en vitamine C

Ubiquinol versus ubiquinone

Ubiquinol is direct werkzame co-enzym Q10. 
Niet alleen is ubiquinol beter opneembaar dan 
ubiquinone of gewone co-enzym Q10, ze moet niet 
meer omgezet worden in het lichaam om actief te 
zijn. Bovendien wordt ubiquinol verkregen door 
een natuurlijk fermentatieproces.

TRIOMOVE wordt aangeboden 
in een oplosbaar poeder zonder 
hulpstoffen. Het bevat wel een 
VANILLE-aroma om de bittere 
smaak van de componenten te 
neutraliseren.

2 MAAND KUUR

UBIQUINOL PLATINUM  draagt, mede dankzij een 
goed opneembare vorm van selenium2 (selenium-
gist) en vitamine C1 (ascorbylpalmitaat), bij tot:

 ✔ de bescherming van de cellen tegen vrije 
radicalen

 ✔ meer energie en de afname van vermoeidheid 

 ✔ een normale werking van het immuunsysteem

De samenstelling van TRIOMOVE is louter gebaseerd op 
wetenschappelijke studies en bevat zowel de juiste doses 
als de juiste kwaliteit:

 ✔ VEGETARISCHE GLUCOSAMINESULFAAT, 
verkregen door fermentatie aan de correcte dagdosis 
van 1500 mg

 ✔ CHONDROÏTINESULFAAT van farmaceutische 
kwaliteit, aan de correcte dagdosis van 1200 mg

 ✔ MSM of METHYLSULFONYLMETHAAN (organische 
zwavel), aan de nodige 2.250 mg per dagdosis

 ✔ VITAMINE C aan 100 % van de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid (80 mg)

-€4,00

HOOGGEDOSEERD

BIO-ACTIEVE VORMEN

* Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming 
voor de normale werking van het kraakbeen

GLUCOSAMINE 

+ CHONDROÏTINE

+ MSM



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

Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 
met VITAMINE B COMPLEX PLATINUM  

Bescherm je cellen optimaal met VITAMINE E PLATINUM  

Meer rode bloedcellen, minder moe dankzij    
IJZER PLATINUM 

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

Vreemde stoffen, UV- en andere stralen, milieuvervuiling…. dagelijks ondervinden we schade door 
vrije radicalen. Het antioxidans dat de vethoudende structuren in het lichaam beschermt, is vitamine E. 
VITAMINE E PLATINUM van Mannavital bevat de sterkste vitamine E-familie: de tocotriënolen.

Het belangrijkste antioxidans voor de 
miljoenen vethoudende structuren in ons 
lichaam is vitamine E, een complex van twee 
groepen antioxidanten: tocoferolen en tocot-
riënolen. De meest werkzame en de best 
onderzochte componenten daarvan zijn de 
tocotriënolen, die worden aangevoerd door 
VITAMINE E PLATINUM. Zij helpen helder van 
geest blijven, de circulatie ondersteunen en 
de huid jong en gezond te houden.

“Zachte” ijzer
Veel ijzerpreparaten bevatten “harde”, anor-
ganische ijzerzouten, die vaak niet goed 
worden verdragen. IJZER PLATINUM van 
Mannavital daarentegen bevat ‘gecheleerde’ 
ijzer: deze organische ijzervorm wordt niet 
alleen goed opgenomen door een binding aan 
het aminozuur glycine, het is ook een “zachte” 
ijzervorm die niet tot maagdarmbezwaren leidt 
(FERROCHEL® van ALBION®). 

Minder moe, meer energie
Voor een maximaal effect, bevat IJZER PLATINUM 
nog andere voedingsstoffen:

 ✔ foliumzuur, vitamines B6 en B12 dragen ook bij 
tot de normale vorming van rode bloedcellen en 
tot de vermindering van vermoeidheid

 ✔ koper, vitamine B12 en vitamine C dragen bij tot 
een normale energieproductie

Bij ijzergebrek komt de vlotte aanmaak van rode bloedcellen en bijgevolg het zuurstoftransport in het 
gedrang. Om de resulterende vermoeidheid tegen te gaan, moet dan ijzer aangevuld worden. De absolute 
aanrader hiervoor is IJZER PLATINUM van Mannavital

 ✔ voert de B-vitaminen aan 
in hun direct werkzame en 
goed opneembare vormen

 ✔ bevat deze vitamines in 
een zeer adequate (en 
veilige) dosis

 ✔ is compleet, want bevat 
ook biotine, choline, 
inositol en PABA

voor €15,45 voor €19,75 voor €7,45

Vitamine B Complex 
PLATINUM
60 V-tabl
Het B-complex voor meer energie en rust en minder moeheid, 
in de bio-actieve vormen en correcte doses voor optimale 
werking.

Vitamine E PLATINUM
60 caps 
Tocotriënolen, de “super” vitamine E uit fair trade rode palmolie.
Voor optimale celbescherming,  vlotte circulatie en een gave 
huid.

IJzer Platinum
60 V-caps
Organische ijzerbron voor de aanmaak van rode bloedcellen en 
het transport van zuurstof, samen met  passende vitamines B.

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€3,50 -€4,00 -€1,50

van €18,95 van €23,75 van €8,95

ORGANISCH IJZER

HOOGGEDOSEERD

BIO-ACTIEVE VORMEN

TOCOTRIËNOLEN

“SUPER” VITAMINE E

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)
 ¨ is vrij van toegevoegde suiker, smaak-, geur- of kleurstoffen

Waarom je kiest voor VITAMINE E PLATINUM 
van Mannavital:

 ¨ het is een concentraat van duurzame, ongeraffineerde rode 
palmolie

 ¨ bevat met tocotriënolen de sterkste antioxiderende 
componenten van vitamine E

 ¨ 300 % betere opname door de natuurlijke emulgatoren in 
rode palmolie 

 ¨ heeft in meerdere klinische studies zijn werking bewezen 
(EVNOL Suprabio®)

NIEUW



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

KYOLIC EPA + K2: Natuurlijke totaalcomplex 
voor maximale vaatbescherming
Het bestaat echt: een totaalpreparaat dat op verschillende risicofactoren ineens inwerkt en zo hart- 
en bloedvaten maximaal beschermt! KYOLIC EPA +K2 heet die totaalformule van Mannavital, een 
combinatie van 4 wetenschappelijk onderbouwde substanties: 

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

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

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

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

voor €15,95

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

Speciale korting
-€4,00

voor €20,59

Kyolic Epa+K2
90 caps
Totaalformule met gefermenteerde knoflook + visolie + vit K2.
Draagt bij tot behoud van normale hartfunctie 
en - drukwaarden.

van €24,59van €19,95

Speciale korting
-€4,00

HAAL MET DIEBATON BETERE RESULTATEN UIT JE GEZONDE LEVENSSTIJL!

Beheers je glucosegehalte 
optimaal met DIEBATON
Slecht eten, weinig bewegen en overgewicht kunnen de bloedglucosewaarde verstoren. 
Daarom zijn een gezond dieet, meer bewegen en afvallen, de eerste leefregels voor een betere 
suikerspiegel! Een ideale steun hierbij is DIEBATON van Mannavital, een uitgekiende topfor-
mule 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 een normaal bloedsuikergehalte 

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

COMPLETE AANPAK
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voor €11,25 voor €4,25 voor €7,89

Draina +  BIO!  250 ml 
3 weken-formule
Zuiveringsformule voor meer energie en ideaal gewicht dankzij 
een betere drainage via alle lichaamskanalen.  

Bio Antipuistjes-stick met
 tea  tree
10 ml
Probleemhuid met puistjes, mee-eters, onreinheden? Toptrio 
van verzorgende essentiële oliën klaart de huid weer op. 

BIO muggenspray 
met essentiële oliën
50 ml
Optimale synergie van muggenafwerende bio essentiële 
oliën. Doeltreffendheid bewezen in gematigde en tropi-
sche gebieden. 

Speciale korting Speciale korting Speciale korting-€3,50 -€1,00 -€2,00

van €14,75 van €5,25 van €9,89

Meer energie, minder kilootjes dankzij 
een grondige eliminatie 

Bio Draina + 

Puistjes, mee-eters, onreinheden? 
BIO ANTIPUISTJES-STICK van ladrôme klaart je huid op  

Niet alleen je huis heeft jaarlijks een grote kuis nodig, ook je lichaam is 
gebaat met een grondige zuivering! Door het stimuleren van de elimi-
natiekanalen, 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:

Een jeugdige probleemhuid, maar ook puistjes op eendere welke leeftijd, zijn nooit een pretje. 
De handige ANTIPUISTJES-STICK van ladrôme, een optimale formule op basis van 3 biologische 
essentiële oliën, kan je de huid op een natuurlijke en effectieve manier zuiveren en opklaren: 

Muggen kunnen heel vervelend zijn of zelfs je vakantie vergallen. Gelukkig kunnen we ze op een 
natuurlijke, niet chemische en veilige manier met de passende essentiële oliën op afstand houden. De 
MUGGENSPRAY van ladrôme, te verstuiven op de onbedekte lichaamszones, is hiervoor de ideale 
formule:

MUGGENSPRAY heeft een 
bewezen afwerend effect 
gedurende 5 à 6 uur! 

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

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

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

 ✔ Pruimenconcentraat en vuilboom bevorderen de elimi-
natie via de darm

 ✔ Mariadistel en artisjok ondersteunen de reinigende 
werking van de lever

 ✔ Blaaswier ondersteunt de gewichtscontrole en verbetert 
het energiepeil

 ✔ met TEA TREE voor een goede flora op de huid
 ✔ met SPIJKLAVENDEL om de rode, geprikkelde huid te bedaren
 ✔ met ROZEMARIJN voor een vlotte lokale circulatie

 ✔ met een bijzonder , wetenschappelijk getest extract uit 
essentiële oliën: Citrepel 75®, bewezen afwerend effect in 
gematigde én tropische gebieden

 ✔ met een optimale synergie van 5 bio essentiële oliën: 
citronella, citroeneucalyptus, lemongrass, geranium 
en palmarosa

REIN, SLANK EN FIT DANKZIJ DRAINA + 

Hou muggen veilig op afstand dankzij 
BIO MUGGENSPRAY van ladrôme   BIO ESSENTIELE OLIËN

BIO ESSENTIELE OLIËN
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Batterij leeg, weerstand laag, aan zuiveren toe? 
Neem Marcus Röhrer Spirulina  

Weersta de stress en ontspan je met CALMITON®  

voor €23,95

Calmiton 60 tabl + GRATIS thee
Onthaasten en ontstressen met passiebloem, 
aangevuld met een bijzonder rustgevend melkpeptide. van €27,24

voor €23,39

Spirulina
2 x 180 tabl
Geeft meer energie, zuivert én versterkt de weerstand
Rijk aan antioxidanten en chlorofyl, complete bron 
van aminozuren.

Duopack:  2e aan -50%
-€7,79

van €31,18

Duopack:  met GRATIS thee t.w.v.€3,29

Barstensvol vitaminen, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren, rijk aan antioxidanten en aan het 
ontgiftende chlorofyl, drager van massa’s zonne-energie… het blauwgroene algje spirulina verdient de 
naam “groene supervoeding” en kan zowel jong als oud, student, sporter of werkmier een stevige steun 
bieden. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste kwaliteit spirulina en volgehouden inname ervan 
vertaalt zich in:

Overvolle agenda, files,  druk gezin, examens…. vaak worden we overmand door spanning en innerlijke onrust. We zitten niet 
goed in ons vel, zijn geen aangenaam gezelschap en vatten moeilijk de slaap. Met CALMITON op basis van passiebloem en het 
wetenschappelijk onderzocht melkextract LACTIUM® bestaat een uitmuntende natuurlijke rustgever.

 ✔ minder vermoeidheid en futloosheid
 ✔ meer energie in werk, sport en studie
 ✔ een sterkere weerstand van het organisme
 ✔ een betere controle over de suikerspiegel
 ✔ een betere bescherming tegen vrije radicalen
 ✔ het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

Relax met passiebloem
Passiebloem is een rustgevende plant, die ons 
helpt kalm, ontspannen en toch alert te blijven. 
Bovendien bevordert passiebloem ook een ge-
zonde nachtrust. CALMITON van Mannavital bevat 
een sterk geconcentreerd en werkzaam extract 
van passiebloem. Zonder gevaar op sufheid of af-
hankelijkheid.

Waarom je kiest voor Marcus Röhrer 
Spirulina:
afkomstig van het zonovergoten, 
onvervuilde Hawaï-eiland Kona, gekweekt 
in het zuiverste water en voor maximaal 
behoud van zonne-energie verpakt in de 
speciale violet Viosol®-verpakking.

Ontspannend melkbestanddeel
Bijzonder aan CALMITON is alfa S1 caseïnede-
capeptide: dit wetenschappelijk onderzocht 
stukje melkeiwit, verkregen door enzymatische 
splitsing van melkeiwitten, werkt bewezen ont-
spannend (Lactium®). Bovendien is het vrij van lac-
tose en leidt dit niet tot melkallergie.

NU: IN DUOPACK met 
2e aan de halve prijs

Nu in duopack met kruideninfusie “Gezonde slaap” van ladrôme

Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!

HET GROENE SUPERVOEDSEL

PASSIEBLOEM 
+ LACTIUM®


