
Te veel vetten en suikers maken je dik: dat weten we allemaal. Diëten 
is je levenswijze aanpassen, maar altijd even gemakkelijk is dat niet. 

Sterker nog: een dieet is soms gewoon moeilijk vol te houden.
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PRODUCTEN EN PROMOTIES VERKRIJGBAAR BIJ:

Proteïnedieet helpt je  
sneller afslanken

Resultaat na 
5 dagen, da’s 
motiverend!

Hoe geraak je kilo’s kwijt?
Lichaamsbeweging is net zo belangrijk als letten 

op wat je eet. Beiden zijn cruciaal om gezond, 
fit en slank te worden en te blijven. Maar er zijn 
ook andere factoren die meespelen: erfelijkheid, 

stressfactoren …
Het probleem met diëten? 
Volhouden. Daarom is het 
belangrijk dat je geen honger 
lijdt en dat je ook lekkere 
dingen mag blijven eten. Een 
andere motiverende factor 
is vooruitgang boeken. Zie 
je resultaat, dan ben je meer 

geneigd om door te zetten.

De kracht van 
proteïnen

Voeg je een evenwichtige 
portie en hoogwaardige proteïnen 

toe aan je voeding en vermijd je koolhy-
draten en vetten, dan gaat je lichaam sneller 

zijn eigen vetreserves aanspreken en verdwij-
nen overtollige kilo’s. De proteïnen geven je 

tegelijkertijd ook de nodige aminozuren om je 

+ Spaar-actie 

 
GRATIS

KINESLIM 
FAST5DAYS 
€ 39,95 
(CNK 2943-504) 

KLAAR VOOR DE START?

10 KILO OF MEER 
OVERGEWICHT VERLIEZEN ?

Kijk gauw op p.3 

CHILIPEPER  
EN HARDNEKKIGE  

VETOPHOPINGEN? Zie p.4

BOOST JE  
VETVERBRANDING 

Zie p.2

KINESLIM SLIM10DAYS
NU € 69,95 I.P.V. € 76,95 (CNK 3241-148) 

NIEUW! 
+ GRATIS

DIEETPLAN

spiermassa te beschermen terwijl je afslankt. Zo 
blijf je je fit voelen en krijg je geen dipjes zoals bij 
sommige andere diëten.

Proteïnediëten voor een snel 
resultaat
Kineslim is zo’n uitgebalanceerd proteïnedieet. 
Het bestaat uit een volledig aanbod proteïnerijke 
maaltijdbasissen als snacks, zowel zoet als hartig, 
warm en koud. Saai hoeft hoeft diëten dus niet 
te zijn. Bovendien bevatten de basissen ook de 
nodige vezels, vitaminen en mineralen waardoor je 
in topvorm blijft.
Je kan perfect een proteïnedieet volgen op je eigen 
ritme. Het is bovendien gemakkelijk in te passen in je 
dagelijkse leven. Dankzij de grote variatie aan zoete 
en hartige smaken vind je altijd wel iets waar je trek 
in hebt. Kineslim heeft ook dieetpakketten voor 5 of 
10 dagen om het je als starter gemakkelijk te maken. 
Je vindt er de juiste selectie in terug en een volledig 
dieetplan helpt je door de eerste dagen heen. Wil je 
graag resultaat in een paar dagen, dan kies je voor 
het intensieve 5- of 10-dagenprogramma. Voor een 
duurzaam en grondiger resultaat volg je beter het 
3-wekenprogramma.

ADVERTENTIE

‘Make it easy’ met het 
5-dagen startpakket!

Nog meer resultaat met het 
10-dagen startpakket

€3995

uw natuur- & dieetwinkel

en apotheek
(met de CNK-code)
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Mooi, slank en fit na je 45ste!
Ménophytea 
Platte Buik 
Natuurlijke formule met:
•  karwij
•  munt
•  rode alg, rijk aan calcium
•  vitamine B6

MÉNOPHYTEA® PLATTE BUIK 30 TABL. 
€ 16,95 (CNK 2834-034)   

VOORDEELVERPAKKING 
60 TABL. € 27,95 (CNK 3096-609)

Ménophytea  
Waterretentie
Natuurlijke formule met:
•  hibiscus
•  artisjok
•  es
•  vitamine B6

MÉNOPHYTEA® WATERRETENTIE 30 TABL. 
€ 16,95 (CNK 2834-026)   

VOORDEEL-VERPAKKING 
60 TABL. € 27,95 (CNK 3096-591)

Boost je vetverbranding!
Vraag je je ook elk jaar af waar de extra kilo’s vandaan komen, 
ook al is je levensstijl niet ingrijpend veranderd? Vermoedelijk 
heeft je vertraagde metabolisme er iets mee te maken. Bevat Guarana en Groene thee, met 90% 

polyfenolen waaronder 300 mg EGCG per 
dagdosis:

• Groene thee helpt als 
ondersteuning voor het 
vetmetabolisme & de 
gewichtscontrole

• Chroom draagt bij aan 
een normale suikerspiegel

• Guarana verhoogt de 

energiestofwisseling, 
waardoor de vetverbran-
ding toeneemt

• Aloë ferox helpt 
de darmwerking te 
bevorderen voor een 
optimaal resultaat!

FYTOSTAR 
EXPERTISE 
EGCG LINE 
60 CAPS. 
NU € 24,95 I.P.V. 
€ 29,95 
(CNK 3256-971)

EGCG Line
Je let op wat je eet, je beweegt voldoende en toch 
kom je elk jaar opnieuw enkele kilo’s aan. Met 
de jaren gaat het metabolisme trager werken, 
waardoor je lichaam meer vetten opslaat.
 
Hoe komt dat toch?
Vaak geeft de natuurlijke veroudering van cellen 
aanleiding tot vertraging van het metabolisme, 
maar ook stoppen met roken, stress of een 
onevenwichtig afslankdieet kunnen een rol 
spelen. 

Een natuurlijke boost 
Uit onderzoek blijkt dat EGCG een gunstig 
effect heeft. Bovendien is groene thee een 
bekende antioxidant. Combineer je EGCG met 
guarana, dan krijg je pas echt een ijzersterk 
duo: guarana ondersteunt de vetverbranding.

Vochtophoping en een rondere buik zijn typische 
verschijnselen waarmee vrouwen in de menopauze 
geconfronteerd worden. De boosdoener is een trager 
werkend metabolisme, maar gelukkig kan de natuur 
je helpen.

Getest door 
Anne, 47 jaar

WWW.AFSLANKKRANT.BE

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Toen ik Menophytea® PLATTE 
BUIK ontdekte dacht ik, 

waarom zou ik het niet eens 
proberen? Ik ben in de wolken 
met het resultaat: ik heb weer 
een platte buik en een mooi 
silhouet. Ik voel me dan ook 

veel beter in mijn vel.”

Door hormonale schommelingen 
krijgt het lichaam de neiging overtollig 
vocht op te slaan, vooral in de onder-
benen. Daar moet wat aan gebeuren 
om je opnieuw slank en fit te voelen! 
Hibiscus, artisjok en vitamine B6 zor-
gen respectievelijk voor de afvoer van 
vocht, de verwijdering van toxische 
stoffen en de regulering van de hor-

monale activiteit. Eerder last van een 
ronde en opgezwollen buik? Je kan het 
verhelpen met voldoende beweging en  
natuurlijk middelen zoals karwij (gaat 
het opgeblazen gevoel tegen), peper-
munt (draagt bij tot de spijsvertering) 
en rode alg. Wedden dat je straks vol 
bewondering voor de spiegel staat?

€2795

€2795

-5€

270 mg EGCG verhoogt 
het metabolisme en is 

vergelijkbaar met 
een half uur joggen.

Dulloo et al, International journal of Obesity, 2000 

De vetverbranding ondersteunen 
waar het nodig is.

Voordeel- 
verpakking

Voordeel- 
verpakking



MEDISCH HULPMIDDEL SPECIAAL VOOR:

10 KILO OF MEER OVERGEWICHT 

Obesimed® Forte is een medisch hulpmiddel 
speciaal voor volwassenen met 10 kilo of  
meer overgewicht (of BMI + 28). 
Obesimed® Forte absorbeert binnen 30 minu-
ten tot een uur, honderden keren zijn gewicht 
in water. Zodra de capsule is opgelost, zet deze 
in de maag uit en wordt er een hoog visceuze 
stabiele gel-matrix gevormd. 

Dat creëert een vol gevoel en vermindert de 
honger waardoor de portiegrootte van de 
maaltijd kan worden verkleind. 
Daarnaast zorgt Obesimed® Forte voor uitstel 
van de honger waardoor tussendoortjes kunnen 
worden vermeden en een dieet gemakkelijk kan 
worden volgehouden. 

OBESIMED FORTE 56 caps aan €2995 (CNK 2880-185)

DUO 2 x 56 caps €4493 de 2de aan ½ prijs (CNK 3259-033)
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De capsule bereikt 
de maag

De capsule zet uit in 
de maag en vormt

een gelmatrix

Obesimed® Forte 
verlaat op natuurlijke 

wijze het lichaam 

Voor de behandeling van obesitas

Vermindert honger en voorkomt overeten

Voor substantieel gewichtsverlies

Weg met overtollige  
   centimeters!

TERRAFOR® voor een 
mooi figuur en een 
platte buik
3-voudig klinisch bewezen effect:
• snelle vermindering van  
het opgeblazen gevoel
• mooi figuur door verlies  
van centimeters
• strakke & mooie buik

TERRAFOR 50 
CAPS. € 19,95 
(CNK 1335-744) 

DUO 2X 50 
CAPS. NU 
€ 29,90 I.P.V.  
€ 39,90 
(CNK 2941-839)

FYTOSTAR GEWICHT THEE 

DUO 2X 20 ZAKJES € 6,90 I.P.V. € 7,90 (CNK 3259-181)

Verlies 
tot 5 cm 

in de 
taille!

DUO

Fytostar 
Gewicht thee: 
een lekker tussendoortje 
Een bio kruidenthee met o.a. groene 
thee, die uw gewicht helpt onder 
controle te  houden. Geniet van deze 
zoete break met heerlijke 
karamelsmaak.
•  Groene thee (40%) stimuleert de vetverbranding
•   Java thee (5%) voert overtollig vocht en afvalstof-

fen af
•   Appelvezels (30%), kaneel (20%) zorgen voor een 

verzadigd gevoel
•  Gewichtscontrole
•  Zoete break

Een mooie, strakkere buik is 
de droom van veel vrouwen, 
zeker nu de lente en de zomer 
eraan komen.

Helaas staat tussen droom en werkelijkheid vaak 
een hinderpaal. Werkt je spijsvertering niet naar 
behoren, dan groeit je taille algauw met enkele 
centimeters en heb je last van een opgeblazen 
gevoel, zeker na een zware maaltijd.

Terrafor® is een klinisch getest medisch hulpmid-
del met drievoudige werking. Het bevat octalite® , 
een 100% natuurlijke mineralenstructuur, die het 
gistingsproces normaliseert en de spijsvertering 
verbetert. Hierdoor verdwijnt de opgeblazen buik 
in no time. Resultaat: een mooier silhouet en een 
comfortabel gevoel!

WWW.AFSLANKKRANT.BE

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

-€10

KLINISCH GETEST

94% merkt een sterke afname
van de omvang van de buik

91% constateert een minder
opgezette buik

89% voelt zich beter na de maaltijd,  
door Terrafor® in te nemen

DUO

-€1

2de aan  
½ prijs



Zet groene koffie in voor  
de strijd tegen de kilo’s! 
Dr Oz verkondigde het al op TV: Groene koffie heeft 
een drievoudige werking in de strijd tegen de kilo’s.

Green Coffee is een nutri-complex dat een ultra hoge 
dosering groene koffie extract bevat met natuurlijk 
aanwezig chlorogeenzuur. Het wordt gecombineerd
met papaja, dat helpt het lichaamsvet te verminderen als 
ondersteuning bij het afslanken.Bovendien is deze formule 
aangevuld met choline en chroom.

GREENLIGHT COFFEE

GREEN LIGHT COFFEE 14 ZAKJES € 29,95 (CNK 3015-401) 

DUO 2X60TAB € 44.90 IPV € 49.90 (CNK 3147-311)

Ga voor een platte buik 
en strakke billen!

Hoe werkt het ?
De werkzame stof in rode peper die 
bijdraagt tot de gewichtsbeheersing 
is Capsaïcine. Je kan nog 
sneller resultaat boeken met 
gecombineerde formules, zoals 
bijvoorbeeld door toevoeging 
van bittere sinaasappel (Citrus 
aurantium). Die draagt bij tot 
gewichtsbeheersing, helpt bij het 
behoud van gezond vetweefsel, 
ondersteunt het metabolisme 
van vetten en koolhydraten en 
stimuleert de vetafbraak.

Vet aanpakken 
van buitenaf?
Ja, rode chilipepers 
en andere 
natuurlijke 

ingrediënten als microalgen, 
cafeïne en papaver kunnen 
ook gecombineerd worden in 
afslankgels of crèmes. Breng ze aan 
op traditionele probleemzones als 
buik, billen en heupen. Strakker 
en gladder is geen loze belofte. 
Vertrouw dus op rode chilipeper 
en kijk reikhalzend uit naar de 
zomerdagen op 
het strand!

Groene koffie is een 100% 
natuurlijke drank van 
ongeroosterde koffiebonen. 
Het wonderbestanddeel van 
het groene koffie-extract is 
chlorogeenzuur. In combinatie 
met andere natuurlijke 
bestanddelen zet groene 
koffie nog betere prestaties 
neer. Toevoeging van guarana 
ondersteunt de vetverbranding, 
papaja stimuleert het 
metabolisme. Een voedingsvezel 
zoals inuline verbetert de 
spijsvertering en de transit.
Al deze ingrediënten kunnen 
bijdragen tot een versterkte 
werking van groene koffie.

Een groene koffieformule is 
verkrijgbaar in de handel in de 
vorm van een kopje koffie. Er zijn 
ook capsules als je dat handiger 
vindt.

WWW.AFSLANKKRANT.BE

ADVERTENTIE

Nu al nachtmerries over het naderende bikiniseizoen? Vrees je dat 
het je niet lukt om er tijdig enkele kilo’s af te krijgen? Dan komt 
rode chilipeper als geroepen! Amerikaanse onderzoekers van de 
Purdue University* hebben immers ontdekt dat rode chilipeper het 
hongergevoel vermindert. 

-€10

FATBURNER 60 TABL. € 24,95 (CNK 2804-185) 

DUO 2X 60 TABL. NU € 39,90 I.P.V. € 49,90 
(CNK 3116-852)

FYTO 3D AFSLANKGEL € 29,95 (CNK 3050-416)

ADVERTENTIE

CHILINE® 
FATBURNER
Hardnekkig vetweefsel?
Kies voor een KRACHTIGE 
VETVERBRANDER1,2! Chiline, bevat 1rode 
chilipepers, met capsaïcine, en 2citrus 
aurantium, met synephrine en is speciaal 
ontwikkeld om o.a. het vetmetabolisme 
te ondersteunen.

-10€

* Reasonable quantities of red pepper may help curb appetite, 25/04/2011, Richard Mattes.

€2995
14 zakjes

DUO
tabletten

-€5


