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Voorjaarsmoe, batterij leeg, 
weerstand laag? Weer energiek met 
MARCUS ROHRER SPIRULINA

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

Veilig en niet agressief
Veel haarverven maken na een tijd de haren dof en levenloos door hun 
agressieve componenten. NATURTINT daarentegen zorgt voor een 
permanente kleuring zonder ammoniak, resorcinol, 
parabenen of siliconen!

Volledig dekking, ruime keuze
Door actieve plantaardige extracten 
en een veilige dosis waterstof-
peroxide op gelbasis (veel milder 
dan de vloeibare vorm), bereikt 
NATURTINT een volledige, 
permanente dekking, ook bij grijze 
haren. Bovendien is er keuze uit 32 
kleurnuances!

NATURTINT is dermatologisch 
gecontroleerd en dierproefvrij.

Kleur je haar veilig én intens met
NATURTINT, de meest natuurlijke 
haarverven

Uitzonderlijk rijk aan voedingsstoffen, topbron van reinigende chlorofyl, 
barstensvol beschermende antioxidanten, drager van massa’s zonne-
energie, zeer licht verteerbaar….. de blauwgroene alg spirulina noemt 
men terecht het groene superfood, die bij regelmatige inname:

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

Iedereen kan een ruggensteun krijgen van spirulina: mensen met een 
drukke baan, sporters, studenten, opgroeiende kinderen, zwangere 
vrouwen, ouderen, mensen op dieet…

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.

DE GROENE 
MOTOR

Marcus Rohrer Spirulina    3 x 180 tabl

van €33,45 voor €28,45 -€5,00
SPECIALE 
KORTING

Haarverf met plantaardige ingrediënten    26 kleuren

van €12,49 voor €9,99 -€2,50
SPECIALE 
KORTING



CURCUMA PLATINUM en BOSWELLIA PLATINUM: 
topcombinatie voor een maximale verzachting

De gele kurkumawortel is niet meer weg te denken uit de natuurlijke 
gezondheidszorg. Toch kan ze nog meer bereiken in synergie met 
boswelliahars! De combinatie van CURCUMA PLATINUM met 
BOSWELLIA PLATINUM van Mannavital in een 2/1 verhouding is dan 
ook een ideaal duo dat:

 � gevoelige spieren en gewrichten verlicht: want curcuminoïden en 
boswelliazuren bereiken samen meer dan wanneer ze alleen ingezet 
worden

 � de spijsvertering ondersteunt: omdat kurkuma vooral de werking 
van lever en galwegen ondersteunt en boswellia vooral de darm-
functie ondersteunt

 � bijdraagt tot de vertering van vetten (kurkuma), vrijer helpt te 
ademen (boswellia) en de circulatie ondersteunt (kurkuma)

CURCUMA PLATINUM en BOSWELLIA PLATINUM bevatten. de 
wetenschappelijke onderzochte “fytosomen” MERIVA® en CASPEROME®, 
voor een maximale opname gecombineerd met fosfatidylcholine uit 
zonnebloemlecithine.

Ervaar wat 2 capsules CURCUMA PLATINUM (’s morgens en ’s 
avonds)  en 1 capsule BOSWELLIA PLATINUM (’s middags) voor je 
kunnen doen. 

Duizenden jaren geleden al, werden in Perzië de zeer kostbare rode 
stampers van de saffraankrokus ingezet voor meer geestelijk en 
lichamelijk  welzijn. Op voorwaarde van de vereiste kwaliteit en de 
correcte hoeveelheid werkstoffen, zijn deze toepassingen gewettigd, 
zo tonen recente wetenschappelijke studies aan. Een biologisch 
extract van topkwaliteit is SAFFRAAN PLATINUM van Mannavital, 
dat bijdraagt tot:

 � een positieve instelling bij negatieve gedachten en als men down is
 � meer balans in de emoties als men zich minder evenwichtig voelt
 � een rustige en ontspannen houding als de stress je teveel wordt
 � een gezonde nachtrust als muizenissen je wakker houden
 � meer comfort voor en tijdens de menstruatie

SAFFRAAN PLATINUM bevat met SAFR’ INSIDE® een biologisch 
extract dat – conform de klinische studies- is gestandaardiseerd 
op 2 % safranal, 3 % crocines en 12 % saframotivines. Voor een 
optimaal effect is het gecombineerd met een bijzonder meloenextract 
(EXTRAMEL®), uitzonderlijk rijk aan het “primaire” antioxidans 
superoxide dismutase (SOD).

Weer positief, rustig en in balans
met BIO-SAFFRAAN PLATINUM

DE ULTIEME 
SYNERGIE

NIEUW Saffraan PLATINUM    60 V-caps

van €17,55 voor €14,55 -€3,00
SPECIALE 
KORTING

2 x Curcuma Platinum    60 V-caps  +
NIEUW Boswellia Platinum    60 V-caps

van €78,85 voor €63,85 -€15,00

TRIOPACK: 
SPECIALE 
KORTING

NIEUW

NIEUW

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



ALOE VERA JUICE: goed voor 
darmfunctie en spijsvertering

Optimale circulatie én celbescherming
dankzij OPC PLATINUM

Het merg van het Aloe vera-blad bevat een schat aan verzachtende 
slijmstoffen, aan enzymen en aan vitaminen en mineralen. Als het 
daaruit verkregen sap aan de correcte kwaliteitsvereisten voldoet, zoals 
ALOE VERA JUICE PLATINUM van Mannavital, dan draagt het bij tot:

 � de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
 � de normale functie en lediging van de darmen
 � een vlotte lichaamseliminatie
 � een sterke weerstand

Oligomere procyaniden of OPC’s zijn bijzondere plantenstoffen, die onze 
gezondheid breed ondersteunen. OPC PLATINUM van Mannavital 
bevat een hoogkwalitatief extract van OPC’s dat bijdraagt tot:

 � een vlotte doorstroming, vooral in de kleine vaten (ogen, hersenen, 
hart, nieren)

 � 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

WAAROM ALOE VERA JUICE PLATINUM VAN  MANNAVITAL ?

 � onderging geen enkele hittebehandeling of pasteurisatie, waardoor de 
enzymen actief blijven

 � biologisch van kwaliteit, 100 % puur en onverdund 
 � vrij van bewaarmiddelen; bevat enkel vitamine C en citroenzuur als 

hulpstoffen
 � vrij van prikkelende antrachinonen (uit de buitenste bladlagen)
 � bevat geen toegevoegde suiker

WAAROM 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

BIO

100% PUUR

ONVERHIT

TOP EXTRACT 
UIT DE ZEEDEN

Aloe Vera BIO Juice PLATINUM    1L

van €16,75 voor €14,25 -€2,50
SPECIALE 
KORTING

OPC PLATINUM   2 x 60 V-caps

van €39,70 voor €29,78 -€9,92
DUOPACK:  

2e aan -50%

ALOE VERA JUICE 1L 
Topkwaliteit aan

de beste prijs



ALOE VERA JUICE: goed voor 
darmfunctie en spijsvertering

Meer vrouw, meer man, meer energie 
dankzij MACA PLATINUM

Opvliegers, transpiratie, down?
Met MENOTON vlotter door
de overgang!

Hou je urinewegen gezond*

met CRANBIOTON

Gekweekt 4000 meter hoog in zeer rijke berggrond en zuivere lucht: 
MACA of Peruviaanse ginseng is een uiterst voedzaam knolgewas, 
dat wisten de Inca’s al. MACA PLATINUM van Mannavital is een 
topprepraat hiervan dat:

 � het energiepeil verhoogt en meer levenslust geeft dankzij het bijzon-
dere extract MACATONIC®: ideaal bij lusteloosheid, geestelijke en 
fysieke moeheid  

 � bijdraagt tot de hormonale werking dankzij vitamine B6 en het 
bijzondere extract MACAPURE®: welkom bij de 50 -plusser en bij 
overgangsverschijnselen

 � bijdraagt tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting dankzij 
zink

De overgang is voor veel vrouwen een mindere periode. Het lichaam 
zoekt een nieuw evenwicht, waarbij nare overgangsklachten kunnen 
optreden. Met MENOTON van Mannavital bestaat een unieke 
synergie voor meer menopauzaal comfort op lichamelijk en geestelijk 
vlak, waardoor de rijpere vrouw blijft genieten van het leven.

MENOTON van Mannavital is de beste keuze, want het bevat:

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

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

 � pyridoxal-5-fosfaat of actieve vitamine B6 dat bijdraagt tot het 
hormonaal evenwicht

Plassen doen we als vanzelfsprekend, tenzij 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 CRANBIOTON VAN  MANNAVITAL ?

 � bevat PACRAN®, een wetenschappelijk onderzocht 
cranberryextract, gemaakt van de hele veenbes, inclusief pel 
en 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. 

HOP

+ OPC

PERUVIAANSE 
GINSENG

CRANBERRIES +

HIBISCUS + 

LACTOBACILLEN

Maca PLATINUM    60 V-caps

van €16,85 voor €14,35 -€2,50
SPECIALE 
KORTING

Menoton    60 V-caps

van €16,95 voor €13,95 -€3,00
SPECIALE 
KORTING

Cranbioton   30 V-caps

van €21,95 voor €17,95 -€4,00
SPECIALE 
KORTING

MACA, de boost voor 
man en vrouw,

jong én oud

CRANBIOTON, 
topcombinatie voor 
een zuivere blaas*.

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



500 g
250 g

AMANAPRANA GLUTENVRIJ KOKOSMEEL, 
rijk aan vezels, waarborgt een vlotte transit
en detox.

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

Ontspannen en vitaal dankzij
MAGNESIUM + CALCIUM

Alleen Amanaprana kokosmeel:

 � Is 100% rauw met enzymen voor een vlotte vertering.
 � Bevat 30 tot 45% minder koolhydraten, goed voor je lijn
 � Bevat 30 tot 70% meer vezels voor een vlotte stoelgang.
 � Is rijk aan eiwitten, goed voor je hormonen
 � Fair Trade: eerlijk handel en duurzaam voedsel
 � Fair World: gelijke kansen voor vrouwen
 � Composteerbare verpakking met bio zip sluiting

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

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

 � Senna, dat zorgt voor een regelmatige darmlediging
 � Berk en kattendoorn, die de eliminatie en dus de vochtbalans 

ondersteunen
 � Bonenpeulen, als een bron van darmstimulerende vezels

Magnesium en calcium zijn een onmisbaar duo als er veel van ons wordt 
geëist op geestelijk of fysiek vlak. Dankzij MAGNESIUM + CALCIUM 
van BIONAL kunnen we beide mineralen op peil houden met zowel de 
nodige energie als de ontspannen houding om onze taken vlot te kunnen 
uitvoeren. Deze formule bevat:

 � goed opneembare “mariene” magnesium uit gezuiverd zeewater
 � goed opneembare calcium uit de zee-alg Lithothamnium calcareum
 � de cofactoren vitamine B6 en foliumzuur voor een optimale werking

Bio Kokosmeel glutenvrij    500 gr

van €8,95 voor €7,60 -€1,35
SPECIALE 
KORTING

Bio Kokosmeel Glutenvrij met BIO zipsluiting    250gr

van €6,50 voor €5,50 -€1,00
SPECIALE 
KORTING

Ideaal Gewicht   2 x 80 caps

van €25,90 voor €19,43 -€6,47
DUOPACK:  

2e aan -50%

Magnesium + calcium   2 x 40 caps

van €20,90 voor €15,68 -€5,22
DUOPACK:  

2e aan -50%

Zorg voor een 
regelmatige transit  

met IDEAAL GEWICHT. 

MAGNESIUM + CALCIUM: 
ideale combinatie voor een 

rustige houding en meer 
prestatievermogen



Dagelijks gebruik van verse knoflook draagt bij tot de gezondheid 
van bloedvaten, dat is geweten. Nog stukken beter - en dit zonder 
geurhinder of irritatie - werkt de volgens een uniek procedé verkregen 
gefermenteerde knoflook, dat bewijzen meer dan 750 studies! Met 
KYOLIC + CO-ENZYM Q10 van Mannavital bestaat nu de combinatie 
van deze gefermenteerde knoflook* met de vitamineachtige stof 
Co-enzym Q10, die bijdraagt tot:

 � het behoud van normale drukwaarden
 � de normale werking van het hart
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de normale werking van het immuunsysteem

Hij praat er niet graag over, maar de rijpere man ervaart soms 
vervelende klachten: steeds aandrang voelen (vooral ’s nachts), 
“stotterend” plassen, langdurig nadruppelen en een onvoldaan gevoel 
achteraf. Met PROSSATON van MANNAVITAL bestaat een unieke en 
probate combinatieformule voor de mannelijke 50-plusser, op basis 
van een bijzonder en wetenschappelijk onderzocht veenbessenextract. 
Hoe eerder dit middel wordt ingezet, hoe beter het resultaat

KYOLIC + CO-ENZYM Q10
Topduo voor circulatie en drukwaarden*

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

WAAROM PROSSATON VAN  MANNAVITAL ?

 � bevat een bijzonder totaalextract 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 en dit in hun organische en werkzame vorm 
 � bevat een hoogwaardig extract van bètasitosterol uit den 

(PHYTOPIN®)
 � bevat een kwaliteitsextract van lycopeen (LYCOBEADS®)

GEFERMENTEERDE 
KNOFLOOK

+ CO-Q10

FORMULE MAN 
50-PLUS

Kyolic + co-enzym Q10    60 caps

van €26,95 voor €21,95 -€5,00
SPECIALE 
KORTING

Prossaton    60 V-caps

van €17,69 voor €14,19 -€3,50
SPECIALE 
KORTING

KYOLIC +
CO-ENZYM Q10: 

uniek duo van twee 
fermentatieproducten

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



MarinEPA SMART FATS: 
je “slimme” keuze van Omega-3 vetzuren

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

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

 � 100 % zuiver, zonder zware metalen, pesticiden, PCB’s of dioxine
 � enkel afkomstig van niet bedreigde diepzeevissoorten
 � verkregen door koude CO2-extractie zonder chemische solventen 

(hexanen)
 � met de laagste ecologische afdruk: EMAS-certificaat
 � in visgelatinecapsules, met natuurlijke antioxidanten

Lezen, autorijden, computeren, TV kijken… we belasten onze ogen 
sterk. Mogelijke gevolgen zijn: vermoeide en branderige ogen, slechte 
aanpassing aan het duister, overmatig tranen of te droog aanvoelen. 
Daarnaast neemt ook met het stijgen van de leeftijd de kwaliteit van 
ons zicht af. Met OGUTON van Mannavital bestaat een effectieve 
oogformule, met:

 � zwarte bessenconcentraat voor een optimale circulatie in de 
delicate oogvaatjes (werkt beter dan bosbes!)

 � ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en overmatig tranen
 � luteïne en zeaxanthine: zijn de krachtigste antioxidanten voor de 

bescherming van het netvlies tegen leeftijdsgebonden achteruitgang
 � carotenen en vitamine A voor het behoud van een normaal zicht en 

een vlotte aanpassing aan het duister
 � zink draagt bij tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen

850 mg Omega 3 
per capsule

ZWARTE BES +

LUTEÏNE +

ZEAXANTHINE

MarinEPA Smart Fats   2 x 60 caps

van €63,90 voor €47,93 -€15,97
DUOPACK:  

2e aan -50%

Oguton    60 caps

van €19,95 voor €16,95 -€3,00
SPECIALE 
KORTING

OGUTON: je ogen
zijn de beste

verzorging waard 



Een sterke, harmonieuze darmflora
met KYODOPHILUS ONE PER DAY

Tegelijk minder stress én meer energie 
dankzij het totaalpreparaat RELAXOTON

Een goede darmflora is elementair voor onze gezondheid, dat is 
geweten. Maar een goed voedingssupplement van darmbacteriën 
moet wel voldoen aan zeer belangrijke eisen voor een optimaal 
effect. KYODOPHILUS ONE PER DAY van Mannavital is het 
darmflorapreparaat waarop U kan vertrouwen:

 � voert humane, levensvatbare darmbacteriën aan
 � bevat een synergie van lactobacillen en bifidobacteriën
 � overleven de maag- en galsapbarrière, hechten goed aan de darm
 � werking bewezen in meerdere wetenschappelijke studies
 � gegarandeerd 3 miljard levensvatbare bacteriën per capsule
 � moet niet in de koelkast bewaard worden
 � vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

KYODOPHILUS ONE PER DAY bevat de wetenschappelijk 
onderzochte synergie van Lactobacillus gasseri KS-13, 
Bifidobacterium bifidum G9-1, Bifidobacterium longum MM-2

Een veeleisende job, een druk gezin, files, tegenslagen, examens… 
door stress zijn we vaak gespannen overdag en vatten we ’s avonds 
moeilijk de slaap. Bovendien zorgen die rusteloosheid en de hoge 
eisen ook sneller voor vermoeidheid en mindere prestaties. Een 
compleet supplement dat op beide vlakken helpt, is RELAXOTON 
van Mannavital.

 � met zeer goed opneembare “liposomale” magnesium 
(UltraMag®) die bijdraagt bij tot een normale stressbestendigheid en 
de afname van vermoeidheid

 � met het adaptogene kruid Ashwagandha of Indiase ginseng 
(KSM66®): voor een rustig en ontspannen gevoel, voor meer energie 
en zowel betere geestelijke als lichamelijke prestaties

 � met het complete Vit B-complex in bioactieve, goede opneem-
bare vormen: draagt bij tot een normale geestelijke functie en tot 
het energieleverend metabolisme

 � met het antioxidans Superoxidedismutase (Extramel®), de 
vitaminen C en D

MAGNESIUM +

ASHWAGANDHA +

B-COMPLEX

3 MILJARD 
KIEMEN / 
CAPSULE

Relaxoton   2 x 60 tabl

van €29,50 voor €22,13 -€7,37
DUOPACK:  

2e aan -50%

Kyodophilus One Per day    60 caps +
GRATIS Bio Infusie Stoelgang    20 builtjes

van €20,98 voor €17,69 -€3,29

GRATIS
THEE

Weer ontspannen
en goed presteren

dankzij
RELAXOTON

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



BIO-BERKENSAP van ladrôme:
grondig draineren voor een fit  
en slank lichaam

Het voorjaar is een ideale periode om het lichaam te helpen zuiveren en 
afslanken en van extra voedingsstoffen te voorzien. Een echte aanrader 
hiervoor is het BIO-BERKENSAP van ladrôme, dat op een traditionele 
manier wordt verzameld in het voorjaar uit berken van de ongerepte 
Hoge Alpen en dat:

 � de eliminatie via de nieren bevordert
 � de lichaamszuivering via de lever ondersteunt 
 � helpt af te slanken
 � een bron is van mineralen, vitaminen en organische zuren

BIO BERKENSAP is vrij van bewaarmiddelen en alcohol en 
bevat daarnaast als vitamine C-bron en voor een optimale 
houdbaarheid duindoornsap.

Puistjes, probleemhuid, mee-eters? 
De dubbele en natuurlijke aanpak van ladrôme

Tea Tree REINIGENDE LOTION
voor de dagelijkse huidverzorging

 � met de essentiële oliën van TEA TREE en PEPERMUNT voor het 
zuiveren en bedaren van de huid

 � met ALOE VERA en ZINK voor het verzachten van de 
geprikkelde huid

 � met NONI-extract dat de poriën  doet samentrekken

Tea Tree ANTI-PUISTJES-STICK 
voor gericht aanstippen van puistjes

 � met de essentiële olie van TEA TREE voor een goede flora op 
de huid

 � met de essentiële olie van SPIJKLAVENDEL om de rode, 
geprikkelde huid te bedaren

 � met de essentiële olie van ROZEMARIJN voor een vlotte lokale 
circulatie

ELIMINATIE +

REMINERALISATIE

MET BIO 
ESSENTIËLE OLIËN

BIO Berkensap    Koffer 3 x 300 ml
= 3 weken-kuur

van €50,85 voor €33,90 -€16,95

SPECIALE 
KORTING

2+1 GRATIS

Bio Tea Tree Reinigende Lotion    200 ml

van €14,95 voor €12,45 -€2,50
SPECIALE 
KORTING

Bio Tea Tree Antipuistjes stick   10 ml

van €6,95 voor €5,70 -€1,25
SPECIALE 
KORTING



BIO PROPOLIS KAUWTABLETTEN
van ladrôme: de optimale synergie 
van Propolis + Echinacea + 
Acerolakers

 � met propolis, het bijzondere bijenafweerproduct 
 � met echinacea of rode zonnehoed, die het afweermechanismen 

van het organisme versterkt en bijdraagt tot de gezondheid van de 
luchtwegen

 � met natuurlijke (!) vitamine C uit de acerolakers, die bijdraagt tot 
de normale werking van het immuunsysteem

 � met een natuurlijk aroma van rode bosvruchten en rietsuiker

BIO PROPOLIS MOND- EN 
KEELSPRAY van ladrôme:
handige spray die keel en mond 
maximaal beschermt en verfrist
Bevat de ideale synergie van het bijenafweerproduct propolis met de 
passende plantenextracten :

 � salie en goudsbloem voor de optimale verzorging van de 
slijmvliezen

 � echinacea en tijm voor meer weerstand van mond en keel
 � weegbree ter verzachting van de slijmvliezen

Al sinds de Oudheid zet men vlierbessen in bij luchtwegenproblemen. 
Inmiddels is dat gebruik wetenschappelijk onderbouwd. Ladrôme 
ontwikkelde een BIO-vliersiroop op basis van bes én bloesem, die 
door de sterke concentratie én de  afwezigheid van toegevoegde suiker 
bijdraagt tot een ijzersterke afweer en een maximale bescherming van 
de luchtwegen.

Vlierbessen verlichten verkoudheden
Vlierbessen versterken de lichaamseigen afweer, waardoor vreemde 
kiemen sneller aangevallen worden. Ze danken dit aan speciale “antho-
cyanen”, sterk geconcentreerd in de BIO VLIERSIROOP van ladrôme.

Vlierbloesems verzachten de luchtwegen
Vlierbloesems bevatten bijzondere slijmstoffen, die geprikkelde slijm-
vliezen verzachten. Dat verlicht de kriebel, helpt vrijer te ademen en 
minder te proesten en te kuchen.

Versterk je weerstand, verzacht je luchtwegen 
met de VLIERSIROOP van ladrôme

Een kou gepakt?
Weerstand te laag?

Geprikkelde keel? 
Kortdurend hees?

+

BIO

HOGE CONCENTRATIE

ZONDER SUIKER
Bio Vliersiroop suikervrij    2 x 150 ml

van €17,69 voor €13,47 -€4,49
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bio Propolis Mond- en keelspray    2 x 30 ml

van €10,38 voor €7,79 -€2,59
DUOPACK:  

2e aan -50%

Bio Propolis Kauwtabletten +
Acerolakers + Echinacea   2 x 40 tabl

van €21,11 voor €15,83 -€5,28

DUOPACK:  
2e aan -50%

BIO-VLIERSIROOP
van ladrôme: 

het beste van bes
en bloesem

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, maart 2020
oplage 1.600.000
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.

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

Er zijn twee natuurlijke wegen naar een beter bewegingscomfort: 
enerzijds spieren en gewrichten maximaal verzachten met planten 
en anderzijds het kraakbeen extra voeden met bouwstoffen. 
De totaalformule CARTILATON van Mannavital geeft op beide 
terreinen de maximale impuls:

 � met de optimale 70/30-synergie van de goed opneembare “fyto-
somen” van kurkuma (MERIVA®) en Boswellia (CASPEROME®), 
waarvan de verzachtende werking op spieren en gewrichten 
wetenschappelijk is bewezen

 � met eierschalenmembraan (OVOMET®): de optimale synergie 
van  de bouwstoffen glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, 
elastine…  

 � met Natief collageen type 2 (B2COOL®):  voor een maximale 
bescherming van collageen, het structuureiwit in het kraakbeen 

 � met MSM, Silicium (heermoes) én met Vitamine C voor de colla-
geenaanmaak voor de normale functie van het kraakbeen

Collageen is het meest voorkomende eiwit in ons lichaam. Het 
bepaalt de jeugdigheid, hydratatie en elasticiteit van de huid, de 
souplesse van de gewrichten en de sterkte van botten, tanden, 
haren en nagels. De hoeveelheid collageen in je lichaam kan je op 
peil te houden met COLLAGEN PLATINUM van Mannavital.

COLLAGEN PLATINUM is “voor-
verteerde” collageen die bruikbare 
bouwstenen aanlevert (PEPTAN F® 

2000 LD). In combinatie met vitamine 
C*, nodig voor een normale aanmaak 
van collageen, draagt het bij tot:

 � een normale structuur, hydratatie 
en elasticiteit van de huid met een 
afname van fijne rimpels 

 � de normale functie van het kraak-
been en het behoud van soepele 
gewrichten

 � het behoud van sterke botten

CARTILATON 
de alles-in-één
voor soepel bewegen

COLLAGEN PLATINUM 
bouwstenen voor strakke huid, 
sterk kraakbeen, gezonde 
botten, - haren, en - nagels*

Nu in een duopack met 
gratis MSM-gel, de optimale 
uitwendige ondersteuning 
voor gevoelige spieren en 
gewrichten, met organische 
zwavel (MSM) en de passende 
verzachtende essentiële oliën.

VERZACHTEND

OPBOUWEND

Cartilaton    120 V-caps
met GRATIS MSM-Gel    100 gr

van €47,60 voor €39,65 -€7,95

DUOPACK: 
GRATIS GEL

Collagen PLATINUM    306 gr

van €28,95 voor €24,95 -€4,00
SPECIALE 
KORTING


