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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!

Last van stijve spieren
en gewrichten?
CARTILATON,
de alles-in-1

Gratis GEL
t.w.v. € 7,95

NOVEMBER
PROMOTIES o.a.:
ff Vitamine D3 PLATINUM 2 x 100 ml Duopack:
2de aan -50% = - €4,62
ff Red Yeast Rice PLATINUM 60 v-caps:
van €19,95 voor €16,95 = - €3,00
ff Marcus Rohrer Spirulia 2 x 180 tabl DUOPACK:
2de aan -50% = - €7,79
ff BIO Propolis siroop suikervrij 2 x150 ml DUOPACK:
2de aan -50% = - €3,94

Met in dit magazine onder meer:
MultiTon: eindelijk een compleet en natuurlijk
multipreparaat én perfect opneembaar
Minder stress én meer energie
dankzij het totaalpreparaat RELAXOTON
KYO DOPHILUS ONE PER DAY:
Optimale synergie van “goede darmbacteriën”
Een gezonde slaap en uitgerust wakker dankzij
DORMITON, natuurlijk totaalcomplex voor
een goede nachtrust

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

VERZACHTEND

Last van stijve spieren en gewrichten?
CARTILATON, de alles-in-1

OPBOUWEND

Je kan op twee natuurlijke manieren het bewegingscomfort verbeteren: enerzijds
spieren en gewrichten maximaal verzachten met planten zoals kurkuma en boswellia,
anderzijds extra bouwstoffen aanbieden voor het kraakbeen. De totaalformule
CARTILATON van Mannavital geeft op beide terreinen de juiste en maximale impuls
door de combinatie van:

PROMO

✔✔ de optimale 70/30-synergie van de werkzame en goed opneembare
“fytosomen” van kurkuma (MERIVA®) en Boswellia (CASPEROME®),
die hun verzachtende werking op spieren en gewrichten in
wetenschappelijke studies hebben bewezen
✔✔ eierschalenmembraan (OVOMET®): de natuurlijke en optimale
synergie van glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, elastine…. die
beter werkt dan elk van deze componenten apart
✔✔ Natief of “ongedenatureerd” collageen type 2 (B2COOL®): voor
een maximale bescherming van collageen, het structuureiwit in het
kraakbeen
✔✔ MSM, Silicium (heermoes) én Vitamine C voor de collageenaanmaak
voor de normale functie van het kraakbeen

t.w.v. €7,95

MSM-gel GRATUIT
a.v.d. €7,95

Nu in een duopack met MSM-gel: de ideale synergie
van MSM en essentiële oliën voor de optimale lokale
verzorging van spieren en gewrichten

Kleur je haar intens én veilig
met NATURTINT, natuurlijke
haarverven

GRATIS MSM-gel

ROOT RETOUCH
NATURTINT 4 kleurtinten

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.
NATURTINT zorgt voor een
permanente kleuring zonder
ammoniak, resorcinol, parabenen
of siliconen! Volledig dekkend,
uitgebreide keuze.

Zeg uw uitgroei gedag in
slechts 10 minuten
Een volledig pakket met alles wat u nodig heeft voor een
perfect resultaat.
Gemakkelijk voor te bereiden en aan te brengen
✔✔ Permanente kleuring
✔✔ 100% Grijsdekking
✔✔ ZONDER Ammoniak, ZONDER PPD
✔✔ Natuurlijke kleur, intense glans
✔✔ Met 3 natuurlijke oliën
✔✔ Crème textuur

Dankzij 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 26 kleurnuances!
Donkerblonde tinten

Duopack: met GRATIS gel
Cartilaton 120 V-caps +
GRATIS MSM-gel 100g

t.w.v.

€7,95

-€2,00

4 kleuren

Alles-in-één bewegingsformule met verzachtende kurkuma +
boswellia, met eierschalenmembraan, collageen type II en vit
C voor kraakbeen

van €47,60

Speciale korting
Root Retouch new

voor €39,65

Zeg uw uitgroei gedag in slechts 10 minuten! Te gebruiken bij
alle merken haarkleuring

van €7,99

voor €5,99

lichtblonde tinten

Donkerbruine tinten

Speciale korting
Haarverf met plantaardige
ingrediënten 32 kleuren

lichtbruine tinten

-€2,50

Kleur je haren op een verstandige en onschadelijke manier
door haarverf met pure, natuurlijke & biologische ingrediënten.

van €12,49

voor €9,99

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

Soepel bewegen, vrij ademen en een vlotte darmfunctie
dankzij BOSWELLIA PLATINUM NIEUW
Als er één plant is die zijn voet mag zetten naast de
gele kurkumawortel, of er succesvol mee kan gecombineerd worden, dan is het wel boswellia of de
wierookboom. Weliswaar op voorwaarde dat de boswelliazuren erin goed worden opgenomen. Dat is het geval
bij BOSWELLIA PLATINUM van Mannavital, dat:
✔✔ bijdraagt tot het behoud van gezonde en soepele
gewrichten en tot het behoud van stevige botten
✔✔ het darmslijmvlies beschermt en verzacht
✔✔ bijdraagt tot gezonde luchtwegen en vrijer helpt te
ademhalen
✔✔ de geestelijke functie ondersteunt
✔✔ de menstruatie bevordert
Waarom je kiest voor BOSWELLIA PLATINUM van Mannavital:
¨¨ voor een optimale opname en werkzaamheid zijn de boswelliazuren
volgens het principe van “fytosomen” gebonden aan fosfatidylcholine uit
zonnebloemlecithine.
¨¨ heeft zijn werkzaamheid inmiddels bewezen in 7 klinische studies (Casperome®)

VITAMINE D3 PLATINUM
extra zonnevitamine voor meer winterse weerstand
Tijdens de donkere maanden vertonen ongeveer 77 % van de Belgische vrouwen en
liefst 95 % van de Belgische mannen een gebrek aan vitamine D, zo toonde een studie
uit 2014 aan. Extra inname van de “zonnevitamine” kan met VITAMINE D3 PLATINUM
van Mannavital, die bijdraagt tot:
✔✔ een normale functie van het afweersysteem
✔✔ het behoud van normale botten en tanden
en van een normale spierwerking

VITAMINE D3 PLATINUM in druppels
van Mannavital:
¨¨ handige druppelvorm voor je
optimale individuele dosis (250 IU/
druppel)
¨¨ met medium chain triglyceriden
voor een optimale opname
¨¨ met vitamine E om de activiteit van
vitamine D te beschermen
VITAMINE D3 PLATINUM in “pearls”
van Mannavital:
¨¨ zeer kleine en gemakkelijk slikbare
capsules met 1000 IU vit D
¨¨ in ongeraffineerde olijfolie als
“drager” voor vit D

NU: IN DUOPACK met
2e aan de halve prijs
Speciale korting
Boswellia PLATINUM

-€4,00

60 V-caps

-€8,42

2 x 100 ml

Zeer goed opneembaar fytosoom van boswellia helpt soepel
bewegen, verzacht maag- en darmslijmvliezen, helpt vrijer te
ademen

van €24,95

Duopack: 2e aan -50%
Vitamine D3 PLATINUM

voor €20,95

-€4,62

2 x 90 pearls

Voor winterse weerstand, sterke botten en ontspannen spieren
In handige druppelvorm voor je optimale individuele dosis

van €33,70

Duopack: 2e aan -50%
Vitamine D3 PLATINUM

voor €25,28

Voor winterse weerstand, sterke botten en ontspannen spieren.
In kleine en zeer gemakkelijk slikbare “pearls” met 1000 IU

van €18,50

voor €13,88

En nu een zen moment!
De latté’s van Amanprana zijn heerlijk zacht & romig van smaak.
Gezond gezoet, langdurige energie en rijk aan antioxidanten
dankzij de ongeraffineerde kokosbloesemsuiker. Je favoriete
drankje waarvan je op elk moment kunt genieten.

Verkrijgbaar in 3 unieke smaken:
Kurkuma, Lakritz & Rooibos en Ayurveda.
PS: Lakritz = zoethout
Bereiding: 1 of 2 theelepels in een kopje melk of plantaardige drink.
Kan ook in water, sapje, smoothie,… Instant klaar. Serveer warm of
ijskoud en geniet van je zen-moment.

DUURZAAM

De omega-3-vetzuren van Minami Nutrition:
voor elke persoon de passende formule

KOUDE EXTRACTIE
ZEER ZUIVER

Extreem zuiver, zeer lage ecologische voetafdruk,
verkregen door “koude” CO2-extractie, afkomstig van
niet bedreigde vissoorten…. de omega-3-vetzuren
van MINAMI NUTRITION staan al jaren lang bekend
om hun onberispelijke kwaliteit. Ditmaal zetten
MarinEPA SMART FATS in de kijker:
✔✔ is een visolie die specifiek bedoeld is als een
meer van het omega-3-vetzuur EPA nodig is
ten opzichte van het omega-3-vetzuur DHA
✔✔ 2 capsules per dag dragen bij tot het
behoud van een normale hersenfunctie
met een goed geheugen en een sterk
concentratievermogen
✔✔ 1 capsule per dag draagt bij tot de normale
werking van het hart

Blijf scherp van geest met
MarinEPA SMART FATS
Speciale korting
Bio Latte
Kurkuma 170 gr

-€2,25

Genieten en versterken met kurkuma. Zwarte peper
versterkt de kurkuma opname. Finishing touch met
granaatappel

van €13

,50

voor €11

,25

Speciale korting
Bio Latte Lakritz
+ Rooibos 170 gr

-€2,60

van €17

voor €14

-€2,25 -€5,00

170 gr

Jouw smaak, jouw latte, jouw moment, de
zachtste latte ooit. Gezondheidsvoordelen
van zoethout en rooibos
,50

Speciale korting
Bio Latte Ayurveda

,90

Je favoriete drankje waarvan je op elk
moment kunt genieten. Warm, Indisch en
kruidig. Met de alom geprezen Ayurveda
chai-kruiden

van €13

,95

voor €11

,25

60 caps

Speciale korting
MarinEPA Smart Fats

-€8,00

2 x 60 caps

Vis omega-3-vetzuren van de allerhoogste en duurzame kwaliteit.
EPA-rijke formule, draagt bij tot normale functie van hersenen en hart.

van €31,95
voor €26,95

van €56,95
voor €48,95

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

NIEUW

MultiTon:
eindelijk een compleet en
natuurlijk multipreparaat én
perfect opneembaar
Geraffineerde voeding, bodemverarming, toxische stoffen,
hoge werkdruk en dagelijkse stress…. soms hebben
we toch extra voedingsstoffen nodig. Helaas bieden de
meeste multivitamine-multimineraalpreparaten hierbij
onvoldoende steun, omdat ze synthetische vitaminen en
anorganische, slecht opneembare mineralen bevatten.
Helemaal anders is het met MULTITON van Mannavital: dit
zeer breed ondersteunend multipreparaat voldoet aan de
hoogste kwaliteitseisen:
✔✔ zeer complete en uitgebalanceerde samenstelling voor
een dagelijkse aanvulling
✔✔ met enkel bioactieve, direct werkzame vormen van
vitaminen
✔✔ met enkel goed opneembare, organische vormen van
mineralen
✔✔ met alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen
dagdosis (behalve de volumineuze calcium en
magnesium aan 40%)

MULTITON: het
multipreparaat
dat andere in de
schaduw stelt.

Speciale korting
MultiTon

60 v-caps
Eindelijk: een multivitamine-multimineraal formule met
enkel natuurlijke en bio-actieve vormen van vitaminen
en goed opneembare mineralen

Minder stress én
meer energie
dankzij het
totaalpreparaat
RELAXOTON

MAGNESIUM
+ ASHWAGANDHA
+ VIT B-COMPLEX

Een veeleisende job, een druk gezin, files, tegenslagen,
examens… door alledaagse 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 “liposomale” magnesium (UltraMag®) die
door een jasje van fosfatidylcholine uit lecithine zeer
goed wordt opgenomen: draagt bij tot een normale
geestelijke functie (waaronder de 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 Vitamine B-complex in direct
werkzame en goede opneembare vormen: draagt
bij tot een normale geestelijke functie en tot het
energieleverend metabolisme
✔✔ met het antioxidans Superoxidedismutase
(Extramel®), de vitaminen C en D

Weer ontspannen en
goed presteren dankzij RELAXOTON

-€2,50
van €15,69

voor €13,19

Speciale korting
Relaxoton

60 tabl
Natuurlijke totaalformule voor minder stress én meer
energie. Bio-actieve magnesium + Ashwagandha +
Vitamines B + SOD

-€2 ,50
van €14,75

voor €12,25

3
miljard
kiemen /
capsule

KYO DOPHILUS ONE PER DAY:
Optimale synergie van
“goede darmbacteriën”
Dat goede darmbacteriën onze gezondheid bevorderen door
hun bijdrage tot een gezonde darmflora, is algemeen geweten.
Wel is het zo dat een goed voedingssupplement van darmbacteriën moet voldoen aan een aantal criteria voor een optimale
werkzaamheid. KYODOPHILUS ONE PER DAY van Mannavital is
het darmflorapreparaat waarop U kan vertrouwen:
✔✔ voert humane, levensvatbare darmbacteriën aan
✔✔ werking bewezen in wetenschappelijke studies
✔✔ gegarandeerd 3 miljard levensvatbare bacteriën per capsule
✔✔ moet niet in de koelkast bewaard worden
✔✔ bevat de ideale synergie van lactobacillen en bifidobacteriën
✔✔ vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

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

Cholesterol natuurlijk én
veilig onder controle
dankzij RED YEAST RICE PLATINUM
Voor een gezond hart –en bloedvaten, zijn gezond eten, voldoende bewegen
en het beheersen van cholesterol van belang. Voor dit laatste kan RED YEAST
RICE PLATINUM + CO-ENZYME Q10 van Mannavital ingezet worden.
In Azië gebruikt men al eeuwen gefermenteerde rode rijst als traditioneel
voedingsmiddel voor de circulatie. Toen men cholesterol begon te meten,
merkte men ook een positief effect ervan op de cholesterolspiegel.
Het strenge Europese Voedselagentschap EFSA heeft na grondige evaluatie
dit voedingssupplement veilig bevonden en ook een Belgische literatuurstudie kwam tot dezelfde conclusie.

+ EXTRA

Waarom kiezen voor RED YEAST RICE 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.

Speciale korting
Kyo Dophilus One per day

60 caps
Ideale combi van Lactobacillen + Bifidobacteriën voor
goede darmflora; minimum 3 miljard effectief levensvatbare
darmbacteriën per capsule

-€2,70
van €17,69

voor €14,99

CO-ENZYME
Q10

Speciale korting
Red Yeast Rice PLATINUM
60 v-caps
Natuurlijk én vooral veilig het cholesterolgehalte
beheersen met de synergie BIO-gefermenteerde rode
rijst + Co-enzym Q10

-€3,00
van €19,95

voor €16,95

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

Een gezonde slaap en uitgerust wakker
dankzij DORMITON, natuurlijk totaalcomplex
voor een goede nachtrust
Een goede nachtrust is zeer belangrijk: onze geest komt tot rust en het lichaam
doet nieuwe krachten op. Wanneer we al te lang de schaapjes moeten tellen,
dan is DORMITON van Mannavital de aanrader. Deze natuurlijke synergie
bevat een gereputeerd plantentrio in de correcte dosis en kwaliteit:
✔✔ valeriaanwortel: werkt rustgevend en bevordert het inslapen door de
geest te bevrijden na een drukke, stresserende dag
✔✔ passiebloem: deze plantaardige ontspanner helpt vooral de factor
rusteloosheid verminderen
✔✔ hop: rondt de werking van de vorige twee af en brengt de spijsvertering
tot rust

NIEUW

Voor een optimaal effect bevat DORMITON
tevens melatonine en zure kers,
een natuurlijke bron van melatonine.

Opvliegers, transpiratie, down?
Met MENOTON vlot door de overgang
De overgang is voor veel vrouwen een mindere periode. Het lichaam zoekt een nieuw
evenwicht, waarbij vervelende overgangsklachten kunnen optreden. Met MENOTON van
Mannavital bestaat een unieke synergie voor meer menopauzaal comfort op zowel lichamelijk
als geestelijk vlak, waardoor de rijpere vrouw kan blijven genieten van het leven.

HOP
+ OPC

Waarom je kiest voor MENOTON van Mannavital:
¨¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht
hopextract* (LIFENOL®) , topbron van “fytooestrogenen” voor minder warmteopwellingen
en overmatige transpiratie en voor een betere
gemoedsgesteldheid
¨¨ bevat een wetenschappelijk onderzocht
zeedenschorsextract (OLIGOPIN®), topbron van
“oligomere procyaniden” voor het behoud van een
vlotte circulatie en een optimale celbescherming
¨¨ bevat met pyridoxal-5-fosfaat actieve vitamine B6
dat bijdraagt tot het hormonaal evenwicht

Speciale korting
Dormiton

60 V-caps
Een gezonde nachtrust en uitgerust wakker worden,
dankzij de ideale synergie valeriaan + passiebloem + hop,
verrijkt met melatonine

-€2,50
van €14,95

voor €12,45

Speciale korting
Menoton

30 V-caps
Wetenschappelijk onderzochte hop- en
OPC-extracten versterken de rijpere vrouw tegen
overgangsverschijnselen

-€3,00
van €16,95

voor €13,95

Meer weerstand, energie en jeugd

DE GROENE

dankzij Marcus Rohrer Spirulina

BATTERIJ

Barstensvol goed opneembare vitaminen en mineralen, bron van compleet eiwit,
rijk aan celbeschermende antioxidanten en het ontgiftende chlorofyl, drager van
een massa zonne-energie… het blauwgroene algje spirulina wordt terecht “groene
supervoeding” genoemd en kan zowel jong als oud, student, sporter of werkende een
welgekomen steun bieden. Marcus Röhrer Spirulina is de allerbeste kwaliteit spirulina
en een volgehouden inname ervan vertaalt zich in:
✔✔ minder vermoeidheid en futloosheid
✔✔ meer energie in werk, sport en studie
✔✔ een sterke weerstand van het organisme
✔✔ het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
✔✔ een betere controle over de suikerspiegel
✔✔ het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

NU: IN DUOPACK met
2e aan HALVE PRIJS

Marcus Röhrer SPIRULINA: iedereen heeft er baat bij!
Gespannen, rusteloos, woelen in
bed? Ontspan en slaap weer in
met NERVOVIT Plus

Verantwoorde drukwaarden,
vlotte circulatie dankzij het toptrio
KNOFLOOK-MARETAK-MEIDOORN

Bijna iedereen die moet presteren, kent dat gevoel van
alledaagse stress: overdag rusteloos, ’s avonds moeilijk de
slaap vatten door muizenissen in het hoofd. Of net als je
goed voor de dag wil komen, gieren de zenuwen je door
de keel: voor een examen, optreden of sollicitatie. Met
NERVOVIT Plus van BIONAL bestaat een uitmuntende
natuurlijke ontspanner, die ook een gezonde slaap helpt
inleiden:

We kennen de regels voor verantwoorde drukwaarden: gezond
eten met veel groenten en volle granen, zuinig zijn met zout, op
tijd bewegen en voldoende ontspannen…Maar soms is een extra
ruggensteun nodig: Knoflook + Maretak + Meidoorn van BIONAL is
hiervoor een effectieve combinatie:
✔✔ Knoflook: ’s werelds meest ingezette plant voor het behoud van normale
cholesterol - en drukwaarden
✔✔ Mistel (maretak): ondersteunt de circulatie
✔✔ Meidoorn: heeft een gunstige werking op het ouderdomshart
✔✔ Vit E: beschermt de vaatwand

✔✔ met een geconcentreerd extract van de valeriaanwortel,
de natuurlijke rustgever bij uitstek. Valeriaan helpt
overdag te ontspannen én toch geconcentreerd te blijven
en brengt ’s avonds
de geest tot rust
✔✔ met slaapmutsje om
een goede nachtrust
te bevorderen.

Overdag ontspannen, ’s
avonds inslapen, dankzij
NERVOVIT Plus

NU: 2e aan HALVE PRIJS
DUOPACK: 2e aan -50%
Spirulina

-€7,79

2 x 180 tabl

Groen superfood voor meer energie, betere eliminatie én sterke
weerstand. Rijk aan antioxidanten en chlorofyl, complete bron
van aminozuren

van €31,18

Marcus Röhrer Spirulina is
afkomstig van het zonovergoten
en onvervuilde Hawaï-eiland Kona,
werd gekweekt in het zuiverste
water en is de enige spirulina die
voor een maximaal behoud van
zonne-energie verpakt zit in de
speciale violet Viosol®-verpakking.

voor €23,39

DUOPACK: 2e aan -50%
Knoflook-MaretakMeidoorn + vit E

-€10,72

2 x 200 caps

Het ideale plantentrio voor het behoud van een normale
bloeddruk, draagt ook bij tot een vlotte circulatie

van €42,90

voor €32,18

VALERIAAN
+ SLAAPMUTSJE

DUOPACK: 2e aan -50%
Nervovit Plus

-€5,48

2 x 40 caps

Komt tot rust bij alledaagse stress en bevorder je nachtrust
met de combinatie van valeriaanextract en slaapmutsje

van €21,90

voor €16,42

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

Beheers je
suikergehalte*
maximaal
met DIEBATON
Ongezond 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 topformule
met de compleetste samenstelling:

DE COMPLETE
AANPAK

✔✔ 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

NU: 2e aan HALVE PRIJS

Haal met DIEBATON betere resultaten
uit je gezonde levensstijl!

TOPFORMULE
Geveld door de winterkou?
IMMUNOTON FORTE voor een sterke weerstand
en meer ademhalingscomfort
Als we ten prooi vallen van een acute winteraanval of als we kou hebben gevat, is het
zaak om met de sterkste weerstandsverhogers de vreemde indringers af te slaan en de
luchtwegen te verzachten. Met IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat daarvoor
de ideale formule, steunend op de meeste recente wetenschappelijke inzichten:
¨¨ met KalmCold®, het wetenschappelijk onderzochte extract van
Indiase echinacea (Andrographis paniculata), dat bijdraagt tot
een sterke weerstand en een optimaal ademhalingscomfort
¨¨ met Umckaloabo (Pelargonium sidioides), het topkruid waarvan
aangetoond is dat het de keel en de luchtwegen sterk verzacht en
sneller helpt op te knappen na een winteraanval
¨¨ met de vitaminen C, A en D en de mineralen selenium en
zink, die allen bijdragen tot een normale werking van het
immuunsysteem

Sneller opknappen dankzij IMMUNOTON FORTE
DUOPACK: 2e aan -50%
Diebaton

2 x 60 V-caps
Zeer complete formule voor het behoud van een normale
glucosespiegel. Draagt bij tot een optimale stofwisseling
van de koolhydraten

-€9,97
van €39,90

voor €29,93

Speciale korting
Immunoton Forte

60 V-caps
Topformule tegen acute winterse aanvallen: met Indiase
echinacea, umckaloabo, gepaste vitaminen en
mineralen voor een sterke weerstand

-€2 ,00
van €12,95

voor €10,95

TENSOTON FORTE
Natuurlijk totaalcomplex voor het
behoud een normale bloeddruk*
Stress, gebrek aan beweging en verkeerde eetgewoonten verhogen de drukwaarden in onze de vaten en leggen een hypotheek op onze gezondheid.
Met TENSOTON FORTE ontwikkelde Mannavital een optimale synergie voor
betere drukwaarden en een vlotte circulatie:
✔✔ olijfblad* draagt bij tot het behoud van een normale bloeddruk: de
gunstige werking van olijfolie op de bloedvaten is gekend. Nog beter werkt
olijfblad dat door zijn sterke antioxidans (oleuropeïne) de vaatwanden ontspant
✔✔ hibiscus bevordert de eliminatie en draagt bij tot een normale
vochtbalans: al eeuwen zet men in zuiderse landen hibiscusthee met succes
in voor gezonde drukwaarden. Ze dankt die werking vooral door eliminatie van
vocht te bevorderen
✔✔ co-enzym Q10: van deze stof alleen al is bij een dagdosis van 200 mg de
gunstige werking aangetoond

TENSOTON FORTE:
goed voor de
drukwaarden en een
vlotte circulatie.

Een ijzersterke weerstand dankzij
de BIO-weerstandscocktail IMMUNO +

1 AMPUL
per dag

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist
Louis Pasteur eeuwen geleden al. Inderdaad, als we onze weerstand
maar sterk genoeg maken, dan krijgen winterse indringers weinig tot
geen kans. Met IMMUNO + van ladrôme, bestaat de perfecte biologische cocktail van natuurlijke afweerverhogende middelen:
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Echinacea-perssap en -tinctuur voor een sterke immuniteit
Propolis, het product waarmee de bijen zich tegen kiemen beschermen
Koninginnenbrij, het supervoedsel van de bijenkoningin
Natuurlijke vitamine C, afkomstig van de acerolakers, versterkt de weerstand

IMMUNO+ : TOTAALFORMULE VOOR
EEN MAXIMALE AFWEERKRACHT

NU: met gratis
BIO Propolis Neus‘stick

Probeer ook de aangename
borstbalsem BIO-ProPolis FYTO’RUB
De borstbalsem met een diepe werking dankzij de
geslaagde combinatie van propolis met essentiële
oliën die de weerstand versterken en vrijer helpen
te ademen.
Speciale korting
Tensoton Forte

-€2,00

60 V-caps

Behoud een gezonde bloeddruk en ondersteun de circulatie
dankzij de optimale combinatie olijfblad + hibiscuskelk +
co-enzym Q10

van €13,85

voor €11,85
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GRATIS Neus’stick t.w.v.
-€ ,49
BIO Propolis Immuno+
ampules 20 x 10 ml +
GRATIS BIO Propolis Neus’stick
Wapen je tegen winterse aanvallen door de weerstandsverhogend cocktail Propolis + Echinacea + Koninginnenbrij +
vitamine C; in handige ampullen

van €22,74

voor €19,25

Speciale korting
Bio Fyto’rub + Propolis

-€2,00

45 gr

Werkzame borstbalsem met een optimale synergie van essentiële oliën verzacht de luchtwegen, helpt vrijer ademhalen,
aangenaam verwarmend

van €8,99

voor €6,99

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

NIEUW

PROPOLIS +
ESSENTIËLE OLIËN

Kou gevat? Luchtwegen
belaagd?
Neem BIO-PROPOLIS capsules
ADEMHALING en WEERSTAND
Als winterse kiemen toeslaan op de luchtwegen, is de beste
strategie de afweer versterken en de luchtwegen verzachten.
Met de BIO-PROPOLIS capsules ADEMHALING en WEERSTAND
van ladrôme bestaat nu een ideale combinatie van propolis
met de geschikte essentiële oliën:

Schorre keel, geïrriteerde mond?
BIO-PROPOLIS KEEL-en MONDSPRAY
verzacht snel !
✔✔ propolis, tijm en echinacea verlichten de prikkel in de keel en helpen
bij kortdurende heesheid
✔✔ salie verzacht de geïrriteerde slijmvliezen van de mond
✔✔ calendula zorgt voor een goede mondhygiëne

✔✔ propolis is het afweerproduct dat bijen aanmaken om hun korf
kiemvrij te houden en de bijenkolonie te beschermen
✔✔ de essentiële olie van rode tijm, chemotype thymol, versterkt de
lichaamseigen weerstand
✔✔ de essentiële oliën van pepermunt en eucalyptus globulus
verzachten de geprikkelde keel en helpen vrijer ademhalen.
✔✔ de essentiële olie van den helpt slijmen te evacueren

Snel weer te
been dankzij BIO
PROPOLIS caps.
ADEMHALING
& WEERSTAND
Speciale korting
Bio Propolis Ademhaling &
Immuniteit

30 caps
Verzacht je geprikkelde keel en luchtwegen en adem weer
vrij dankzij Propolis + essentiële oliën van eucalyptus,
den, tijm en pepermunt van de koolhydraten

Nu in DUOPACK met PROPOLIS NEUSSPRAY, een
handige verstuiver met o.a. zeewater om de vrijer
te ademen door de neus en met tijmhydrolaat om
vreemde indringers op afstand te houden.

-€1,50
van €9,15

voor €7,65

Speciale korting
BIO Propolis neusspray +
keelspray 2 x 30 ml
Natuurlijke, handige sprays op basis van propolis en
de passende kruiden. Verlicht een geprikkelde keel en
maakt je neus weer vrij

-€3,00
van €11,08

voor €8,08

Overwinter zonder
kleerscheuren met
BIO-PROPOLIS-siroop,
de kruidenborstsiroop
voor het ganse gezin
ZONDE
R
SUIKE
R
TOEVO
EGING

Deze siroop ter verzorging van de luchtwegen mag in geen
enkel gezin ontbreken: ze is vrij van geraffineerde suiker, gezoet
met honing en tarwemoutsiroop, en bevat de ideale combinatie
van propolis met:
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

de afweerstimulerende kruiden echinacea en tijm
weegbree, toorts en heemst om de luchtwegen te verzachten
sleutelbloem om slijmen op te lossen
beschermende en verfrissende planten salie, den en spar

Verlicht je keel en adem vrij met
BIO-PROPOLIS-siroop
van ladrôme.

NU: IN DUOPACK met
2e aan HALVE PRIJS
DUOPACK: 2e aan -50%
BIO Propolis siroop suikervrij

2 x150 ml
Complete en BIO kruidenborstsiroop voor het ganse gezin
gezoet met Bio tarwestroop; verhoogt de weerstand
en helpt vrijer ademen

-€3,94
van €15,78

voor €11,84
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