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Bewaar deze krant, het kan u later van pas komen

Deze krant wordt u aangeboden door:

Oplage 1.600.000 - Losse nrs: 0,12

www.natuurgetrouw.be

Verantwoordelijke uitgever:
K. Verhelst
Abdis Agnesstraat 46
8510 Marke
Prijsstijgingen en zetfouten voorbehouden
Voor het innen van tax op drukwerk zich wenden 
tot het adres hiernaast opgedrukt.

Zware, vermoeide benen? 
Ontsierende blauwe lijnen?                                                       
V-NAL voor mooie en energieke benen!

Zittend werk, langdurig rechtstaan, warme dagen, winkelen of kuieren: ze leveren ons vaak zware en 
lome benen op. Bovendien beginnen zich meer en meer ontsierende lijnen af te tekenen op de huid. 

Dan is de probate dubbele aanpak met V-NAL van BIONAL de aanrader:

• V-NAL-beencrème met Hamamelis is ideaal voor de cosmetische verzorging van spataderen en 
voor een gladde en gave huid

75 ml van 8,45 nu 6,95

• V-NAL-capsules, op basis van paardekastanje en rutine, ondersteunen de circulatie van 
binnenuit en zorgen weer voor een licht gevoel in de benen

90 caps. van 16,55 nu 14,55 + GRATIS STAPPENTELLER MET RADIO

NU MET EEN GRATIS 
STAPPENTELLER 

MET RADIO 
VOOR HET BEPALEN 
VAN JE AFGELEGDE 
WANDEL- OF 

LOOPAFSTAND 

-1,50
€

€
-2,00
+ GRATIS 

Stappenteller



Slank de zomer in

Trage transit?
COLON CLEAN zorgt voor regelmaat
Een regelmatige stoelgang is zeer belangrijk voor een goede gezondheid. Als het niet vlot met de stoelgang, dan kunnen we de 

natuur een handje helpen met COLON CLEAN 

COLON CLEAN is een natuurlijk preparaat op basis van psylliumvezels, lactobacillen en inuline. Psylliumvezels (vlozaad) 
zijn hét natuurlijk topmiddel om de transit te stimuleren. Ze kunnen tot 25 maal hun gewicht aan water binden, waardoor 
de darminhoud zachter wordt en de peristaltiek wordt bevorderd. Lactobacillen en inuline dan weer zorgen voor een goede 
darmfl ora, wat ook de stoelgang ook bevordert.

VERMIJD FILE IN JE DARM 
MET COLON CLEAN !

300 g van  11,15 voor 9,65

met RIEMINI, de natuurlijke vetvreter 
Eén van de meest probate slankmakers door de eeuwen heen, is appelazijn. Een hooggedoseerd concentraat hiervan, versterkt

door vitamine B6 voor een goede vochtbalans, is RIEMINI Extra Forte

• Appelazijn is de natuurlijke “vetvreter”: het bevordert de vetverbranding, waardoor je minder trek hebt in tussendoortjes en zoet 
en het vermindert de opstapeling van vet

• Vitamine B6 bevordert de stofwisseling en regelt de vochtbalans 

EEN MAATJE MINDER 
DANKZIJ 
RIEMINI EXTRA FORTE!

48 caps. + 48 caps. nu 11,87

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Jong blijven, er goed uitzien, energiek zijn?
Gebruik de antioxidanten SELENIUM + VIT A,C,E
Wie wil niet jong van uiterlijk blijven en energiek door het leven stappen? De wetenschap toont aan dat we hiervoor onze 
lichaamscellen moeten beschermen met antioxidanten tegen agressieve stoffen, de zogenaamde vrije radicalen. Met SELENIUM + 
vit A,C,E bestaat een formule van de belangrijkste antioxidanten:

• voor de bescherming van onze lichaamscellen tegen vrije radicalen
• voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk
• voor een goede weerstand, jonge vaten en een gave huid

60 tabl. van  10,69 voor 9,19

-1,50
€

SPECIALE KORTING

1 kopen
+ 1 gratis



Hou vervelende muggen en teken op afstand
dankzij de PICKSAN sprays
De wereldvermaarde parasitoloog Prof. Mehlhorn heeft er zijn levenswerk van gemaakt om door de optimale combinatie van natuurlijke ingrediënten met 
PICKSAN de meest effi ciënte afweersprays te ontwikkelen tegen muggen en teken. Hij zorgde er tevens door een speciale “slow release” basis voor dat ze 
urenlang (6 à 9 uur) werkzaam zijn. De producten zijn dermatologisch getest en mogen toegepast worden boven de 2 jaar.

PICKSAN Muggen Defense:
• optimale afweer tegen muggen met de etherische oliën van Tea tree en Litsea 

en de plantenextracten van Monnikenpeper en Wild kattekruid
• aan te brengen op de ontblote delen van de huid, vermijd contact met de ogen

100 ml van 9,95 nu 8,45

PICKSAN Teken Defense
• belet het aanhechten van teken dankzij de etherische olie van Neemboom 

en extract van Monnikenpeper
• vooral aan te brengen op de benen tot boven kniehoogte 

100 ml van 9,95 nu 8,45

LAAT JE VAKANTIE 
NIET VERGALLEN 
DANKZIJ PICKSAN!

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Biotechnie, het kwaliteitsgamma van plantenextracten in handige ampullen, heeft gewoon alles in huis om je gezondheid 
maximaal te ondersteunen: het zijn biologische preparaten, zonder bewaarmiddelen, zonder alcohol én met een aangename 
smaak. Voor de zomer zetten wij twee producten in het zonnetje: 

PHYTABILIUM: steun voor de lever en galwegen
Wie op tijd een glaasje lust, graag zwaar tafelt of regelmatig vet- en suikerrijke voeding op het menu zet 
of wie het er op vakantie graag eens goed van neemt, heeft aan Phytabilium het ideale complex:

• Zwarte radijs, mariadistel en paardenbloem ondersteunen de reinigende werking van de lever
• Rozemarijn en gentiaan stimuleren de spijsvertering
• Venkel en citroenmelisse ontspannen bij een opgeblazen gevoel

20 amp. 10 ml van 12,95 nu 10,95

PHYTABEAUTÉ: 

voor een stralende en frisse huid

Voor een reine, frisse huid op tienerleeftijd of voor een gezonde huid op elke andere leeftijd is het in de 
eerste plaats belangrijk om van binnenuit het lichaam te zuiveren. Phytabeauté van Biotechnie is dan ook de 
aanrader bij een rode, gevoelige of schrale huid:

• Kliswortel en brandnetel zijn de huidreinigers bij uitstek
• Teunisbloem brengt de huid tot rust
• Wortelsap en komkommersap doen de huid weer stralen

20 amp. 10 ml van 14,95 nu 12,95

-1,50
€

SPECIALE KORTING

-2,00
€

SPECIALE KORTING

BIO!

BIO!

-1,50
€

SPECIALE KORTING

NIEUW !



-2,50
€

SPECIALE KORTING

Moe, lusteloos? 
Neem MARCUS ROHRER SPIRULINA, de groene batterij
Boordevol goed opneembare vitaminen, mineralen en aminozuren, rijk aan het ontgiftende chlorofyl en drager van heel 
wat zonne-energie…Marcus Roher Spirulina verdient terecht het predikaat “groene batterij”. Een aangehouden inname 
vertaalt zich snel in meer energie en hoger prestatievermogen.

Wie heeft er baat bij MR Spirulina?
• sporters voor betere prestaties
• studenten voor goede leerprestaties
• mensen met een drukke baan
• wie meer  weerstand nodig heeft
• wie dringend aan ontgiften toe is
• actieve senioren en herstellenden
• opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen           180 tabl. van 11,87 nu 9,37

MARCUS ROHRER SPIRULINA IS DE ENIGE SPIRULINA IN 
DE SPECIALE VIOLET VIOSOL-VERPAKKING, VOOR EEN MAXIMAAL BEHOUD VAN 
ZONNE-ENERGIE. 

Opvliegers, nachtzweten, down?
Met MENOBALANCE vlot door de overgang
Voor veel vrouwen is de overgang een mindere periode. Warmteopwellingen, nachtelijk zweten, prikkelbaarheid en futloosheid 
maken het moeilijk om te genieten van het leven. Met MENOBALANCE van BIONAL bestaat een natuurlijk complex om vitaal en 
positief te blijven.

De overgang is absoluut geen eindstation! Het is gewoon een nieuwe levensfase waarin een vrouw 
even fi t en zelfverzekerd al genietend door het leven kan gaan. MENOBALANCE kan hierbij helpen :

• Met soja-isofl avonen voor het vrouwelijke evenwicht
• Met chinese engelwortel voor een goede circulatie
• Met gamma-oryzanol voor meer energie

MENOBALANCE: MEER DAN ALLEEN 
SOJA-ISOFLAVONEN!
60 caps. van 14,95 nu 12,95 -2,00

€

SPECIALE KORTING

VISOLIE van BIONAL
Zuivere én onbehandelde Omega-3-Vetzuren
Bijna iedereen in onze samenleving heeft gebrek aan omega-3-vetzuren! Een hoogwaardig visoliesupplement met EPA en DHA is 
dus geen overbodige luxe Helaas zijn vele visoliën sterk chemisch bewerkt en geraffi neerd en vaak een bron van toxische stoffen 
(dioxine, PCB…). VisOlie van BIONAL is niet alleen afkomstig van een zuivere (Peruviaanse) zee, de olie wordt bekomen door 
een speciaal gepatenteerd en natuurlijk concentratieproces zonder tussenkomst van chemicaliën: ze is hierdoor ook reukloos en 
smaakloos!

VisOlie van Bional kent veel ondersteunende werkingen:
• goed voor de vaten en een gezond cholesterolgehalte
• helpt de spieren en gewrichten soepel te houden 
• goed voor een positieve instelling
• helpt kinderen rustig en geconcentreerd houden
• verbetert geheugen en concentratievermogen

VISOLIE VAN BIONAL: UW TERECHTE KEUZE…
GEURLOOS EN ZONDER VERVELENDE 
OPRISPINGEN
100 caps. van 14,50 nu 12,50

-2,00
€

SPECIALE KORTING



Op streefgewicht 
met je ideaal silhouet
dankzij de antivet-formule 
NOVO SLANK
Wie deze zomer over zijn optimaal gewicht en ideale fi guur wil beschikken, heeft naast een 
verstandig dieet aan NOVO SLANK het beste natuurlijke hulpmiddel. NOVO SLANK combineert 
twee natuurlijke vetkillers:

CLA voor een strak fi guur
Van CLA of geconjugeerd linolzuur is wetenschappelijk bewezen dat dit speciale vetzuur, vooral 
als men er voldoende bij beweegt, de balans tussen vetten en spieren verbetert. Niet alleen 
worden er minder vetten opgenomen door de vetcellen, de vetten worden ook beter verwerkt door 
de spieren, waardoor deze een betere spanning en volume krijgen. Je slankt dus niet alleen af, ook 
je fi guur komt beter tot zijn recht.

GROENE THEE spreekt de vetten aan
Van groene thee is doorgaans geweten dat dit kruid rijk is aan antioxidanten, 
die ons beschermen tegen vrije radicalen. Maar groene thee heeft ook een 
stimulerende werking op het metabolisme van vetten en helpt ons af te slanken.

NOVO SLANK, 
DE IDEALE COMBINATIE 
VAN TWEE VETKILLERS

 96 caps. van 23,95 nu 19,95

Combipack GLUCOSAMINE + ATRISIN, 

de grondige aanpak voor soepele gewrichten 
en vlot bewegen:

GLUCOSAMINE, de bouwstof
2 tabletten Glucosamine van Bional leveren per dag 1500 mg glucosaminesulfaat van een 
hoge kwaliteit aan. Dit is de ideale dosis bouwstof voor het behoud van gezond kraakbeen 
en voor de smering van gewrichten, zo tonen studies aan.

ATRISIN, de bescherming
2 capsules Atrisin van BIONAL per dag bevatten met de combinatie van Duivelsklauw, 
Gember en Brandnetel het ideale trio van heilzame kruiden om de gewrichten maximaal te 
beschermen en soepele bewegingen te bevorderen

GLUCOSAMINE + ATRISIN: ONGEREMD BE-
WEGEN DANKZIJ EEN NATUURLIJKE 
TOTAALAANPAK

60 caps. + 60 tabl. van 28,75 nu 24,25 

-4,00
€

SPECIALE KORTING

-4,00
€

SPECIALE KORTING



Soepel bewegen, betere prestaties
met PERSKINDOL active
Wandelen, lopen, fi etsen, bergbeklimmen….welke sport we deze zomer ook beoefenen, we kunnen maar 
beter onze spieren en gewrichten goed voorbereiden !. Met PERSKINDOL active bestaat de ideale gel of 
spray:

• op basis van etherische oliën
• voor een goede circulatie en opwarming
• om blessures te voorkomen 

100 ml van  9,05 voor 8,05

Foto: Pieter Desmet, Belgische toploper

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Mooi, diep én veilig zomerbruin
met de NIFRI ZONNEBANK SPRAY
Lichte jurkjes, open schoenen, bikini’s… dankzij de handige NIFRI Zonnebank Spray kan je nu al een mooie 
zomerbruine huid laten zien. Deze ijzersterke formule laat niets aan het toeval over:

• trekt razendsnel in en plekt niet
• kan ondersteboven gebruikt worden voor de moeilijk bereikbare rug en schouders
• met walnootolie als natuurlijke bruinversneller
• met Coenzyme Q10, vit E, vit B5 en squaleen tegen verouderen en uitdrogen van de huid
• met wortelolie en bètacaroteen voor een natuurlijke teint

150 ml van 11,99 nu 9,99

Wandeltochten, zwemmen, stevig sporten, hoge temperaturen ….in de zomer worden onze 
voeten meer belast dan normaal. Met GEHWOL bestaat een gamma zeer effi ciënte en natuurlijke 
middelen om uw voeten in een goede conditie te houden:

Oververhitte, vermoeide voeten?
GEHWOL VOETFRISBALSEM verfrist en stimuleert!
Velen kennen het klassieke probleem bij belasting van de voeten in warm weer: branderige voeten, een vermoeid 
gevoel en een verharde huid. Met VOETFRISBALSEM bestaat de ideale voetverzorging:
• Met pepermuntolie voor een aangenaam afkoelend gevoel
• Met extra menthol om je voeten op te kikkeren en tegen zweetvoetengeur
• Met huidvriendelijke vetten voor een zachte, gave huid

75 ml van 6,95 nu 5,95

Vervelende geurtjes en overmatige 
transpiratie?
GEHWOL VOETDEOCREME ontgeurt en beschermt de huid
Wandelen of sporten én zomerwarmte is een combinatie die voor onfrisse geuren kan zorgen en overmatige 
transpiratie. Het natuurlijke antwoord hierop is VOETDEOCREME:
• De huidvriendelijke en pittig ruikende Manuka-olie ontgeurt langdurig
• Zinkoxide werkt “samentrekkend” en houdt de voeten droog
• Aloë vera en Jojoba-olie beschermen en zorgen voor een soepele huid

75 ml van 8,40 nu 7,40

NIEUW !

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING



OKINAWA OMEGA,
voor betere punten op school
Voor een betere concentratie en sterker geheugen neem je Okinawa omega.
Wetenschappelijk is bewezen dat omega 3+6+7+9 leerprestaties, denkvermogen 
en geheugen verbeteren. Voor betere schoolresultaten en minder zwoegen 
neem je één fl inke soeplepel per dag vanaf nu tijdens de examens.
 
• de droge massa van de hersenen bestaan uit 70% uit vet.
• Omega’s zorgen voor snellere en  meer verbindingen tussen de hersencellen.
• Okinawa omega: 100% natuur en bio
• zo nemen of bij sap, yoghurt, brood, muesli, sla of op je gerecht.
 

PROBEER DE HAPPY DELIGHT MET DE ZIJN FRISSE 
SMAAK VAN LIMOEN, CITROEN 
EN SINAASAPPEL.

500 ml van 33,95 nu 29,95 -4,00
€

SPECIALE KORTING

KOKOSVEZELS van AMAN PRANA,       
• als glutenvrij bakmeel 
• voor een vlotte stoelgang en 
 een platte buik
 
heerlijk van smaak :
• als glutenvrij meel in al je bakrecepten
• als vezeldrank : in water, sap, shake, chocomelk ...
• als vezelstrooisel in saus, yoghurt, muesli, desserten en maaltijden
 
10g vezels per maaltijd
• voor een vlotte stoelgang , snelle verzadiging en goed cholesterolpeil
• 2 tot 3 maal minder calorieën  dan tarwezemelen of lijnzaad
 
ZONDER GLUTEN, CYANIDE OF FYTINEZUUR, IRRITEERT 
DE DARMEN NIET ZOALS TARWE- OF HAVERZEMELEN.
VERMINDERT DE OPNAME VAN MINERALEN 
NIET ZOALS ZEMELEN EN LIJNZAAD

500 g van 10 ml van 6,95 nu 6,45
1 kg van 10 ml van 11,95 nu 10,95

RODE PALMOLIE voor de zomer

huid en ogen zullen je dankbaar zijn
Wortels zijn gezond voor de ogen en de huid omdat ze carotenen (vit. A) bevatten. Rode palmolie bevat 10 maal meer carote-
nen dan wortels.  Daarenboven is rode palmolie de rijkste bron aan tocotriënolen. 
Een sterke vitamine E-bron die de ogen en de huid helpen beschermen tegen de zon
 
Variëren met olie is even belangrijk als variëren met groenten een fruit. Gebruik in de zomer regelmatig rode palmolie om te 
bakken, te braden of te wokken, net zoals je andere olie/vet zou gebruiken. Bak er een eitje of aardappelen mee, stoof je uien 
of spinazie mee en bak er je vlees, tofu en visgerechten mee. Superlekker en supergezond. Je huid en ogen 
zullen stralen en beter beschermd zijn...je wordt er sneller bruin van of een mooie tint

RODE PALMOLIE: EEN AANWINST  VOOR DE KEUKEN!

OOK ACTEUR KOEN DE BOUW IS EEN TEVREDEN KLANT!

380 ml van 9,95 nu 8,95 -1,00
€

SPECIALE KORTING

-0,50
€

-1,00
SPECIALE KORTING



Stressbestendig, ontspannen en vitaal
dankzij MAGNESIUM + CALCIUM
Het westerse eetpatroon met suiker, wit meel, alcohol en verarmde landbouwproducten leidt bij velen tot tekorten. Vooral 
een gebrek aan magnesium en calcium kan zich vertalen in moeheid, prikkelbaarheid en stressgevoeligheid. Aanvulling met 
Magnesium+ Calcium van BIONAL is dan aangewezen

Ontspannen van geest én spieren
Magnesium en calcium vormen een levensbelangrijk mineralenduo in het lichaam. Ze zorgen voor een kalme houding, een 
creatieve en ondernemende geest, een gezonde slaap en ontspannen spieren. Helaas hebben velen er een tekort aan. Dat uit zich in 
rusteloosheid, gespannen spieren, zwakke botten, een verstoorde slaap en gebek aan initiatief. 
Magnesium + Calcium is dan meer dan welkom 

De kracht van de combinatie
• Magnesium: is het anti-stress mineraal dat ontspannend en slaapbevorderend werkt
• Calcium: bevordert de opname van magnesium en sterkt de botten

  40 caps. 
  van 6,85 nu 5,85

“Zo relaxed en soepel als maar kon….”
Hoe NERVOVIT helpt bij spanning
Biljarten doe je normaal voor de gezelligheid of als pure ontspanning. Tenzij je natuurlijk op niveau meedoet aan wedstrijden… 
W. Bos uit Amsterdam ondervond hoe Nervovit hem hielp relaxed en secuur te spelen.

Krampachtig door spanning
“Ruim 35 jaar ben ik al actief biljarter en ik heb aan veel wedstrijden, toernooien en fi nales meegedaan”, aldus W. Bos. “Maar altijd 
weer hetzelfde liedje: de zenuwen verknoeien elke partij, omdat ik door de spanning te krampachtig ging spelen en niet secuur 
genoeg stootte.”

Natuurlijk rustgevend middel
“Na een tip van een clubgenoot las ik een artikel het valeriaanwortelextract Nervovit van BIONAL. Zonder 
al te veel verwachtingen probeerde ik dit natuurlijke rustgevende middel. Maar het resultaat was buiten alle 
verwachtingen. Ik speelde zo relaxed en soepel dat ik onmiddellijk de promotie afdwong naar een klasse 
hoger en een plaats in de fi nale bereikte! Voortaan neemt deze jongen Nervovit in voor de wedstrijd!”

ONTSPANNEN EN ZELFZEKER 
DANKZIJ NERVOVIT

90 drragees van 9,75 nu 8,25
-1,50
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Eerste Hulp voor de voet:
de CHI VOETROLLER     100% PLANTAARDIGE FORMULE!

Al jaren wordt de Chi Eerste Hulp Voetroller door enthousiaste gebruikers en professionele verzorgers met groot succes ingezet 
bij allerlei voetproblemen. Op een basis van de voedende jojoba- en amandelolie, is deze onmisbare en handige voetroller 
namelijk een zeer breed inzetbaar product bij:

•  zwemmersuitslag, atleetvoeten en kalknagels: dankzij tea tree-olie en calendula, die vreemde belagers een 
halt toeroepen

•  onfrisse geurtjes en oververhitting: dankzij de verkoelende pepermuntolie en de ontgeurende lavendelolie
•  overmatige transpiratie: dankzij salie, dat de zweetafscheiding afremt
•  vermoeide voeten: dankzij lavendel, dat de circulatie bevordert en de voeten stimuleert 

DE CHI EERSTE HULP VOETROLLER: GESCHIKT 
VOOR JONG EN OUD, HANDIG IN ELKE 
SPORTTAS, EN IDEAAL ALS VOETENPARFUM

10 ml van 7,70 nu 6,20
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Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

V-NAL
90 CAPS.

-2,00
€

+ GRATIS STAPPENTELLER

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

VENAL Beencrème
75 ML  

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MENOBALANCE
60 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

NERVOVIT
90 DRAGEES

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MAGNESIUM + CALCIUM
40 CAPS.

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

VISOLIE 
100 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

COMBIPACK ATRISIN + 
GLUCOSAMINE

60 CAPS. + 
60 TABL.

-4,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

VOETFRISBALSEM
75 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MARCUS ROHRER SPIRULA
180 TABL.

-2,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

VOETDEO-CREME
75 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PERSKINDOL ACTIVE GEL
100 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

NIFRI ZONNEBANK SPRAY
150 ML

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

NOVO SLANK
96 CAPS.

-4,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN EXTRA
60 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PICKSAN ANTI-INSECTENSPRAY
100 ML

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PICKSAN ANTI-TEKENSPRAY
100 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Examens, prikkelbaar, 
liggen woelen?
Kom tot rust met het DUOPACK 
van LADRÔME:
CALMADROME: helpt als de zenuwen toeslaan voor de examens, door werkdruk 
of in het gezin. Het rustgevende plantentrio Valeriaan, Hop en Passiebloem 
in dit fyto-aromatische complex vermindert overdag de spanning zonder het 
concentratievermogen aan te tasten. Aangevuld met de etherische olie van 
Mandarijn helpt dit complex bovendien ‘s avonds een gezonde slaap in te leiden.

RUSTGEVENDE kruideninfusie: op tijd een kopje van deze kruidenthee nemen, 
verhoogt nog het gevoel van rust en welbehagen. Met ontspannende kruiden als 
Melisse en Meidoorn en de smaakvolle Oranjeschil. 

Thee Rustgevend 20 builtjes + Calmadrome 50 ml
van 9,40 nu 6,90

-2,50
€

SPECIALE KORTING

Bochtige, onstabiele 
reisweg? Reisziek?
Probeer de spray 
“AANGENAME REIS”:
•  verlicht ongemakken en misselijkheid 

onderweg
•  verfrist en ontgeurt de wagen of ander 

transportmiddel 
•  op basis van etherische oliën 

pepermunt, eucalyptus en sinaasschil

20 ml van 5,75 nu 4,75

-1,50
€

SPECIALE KORTING
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V-NAL

90 CAPS.
van 16,55
nu 14,55

MENOBALANCE

60 CAPS.
van 14,95 
nu 12,95

MAGNESIUM + CALCIUM

40 CAPS.
van 6,85 
nu 5,85

NOVO SLANK

96 CAPS.
van 23,95 
nu 19,95

PICKSAN ANTI-INSECTENSPRAY

100 ML
van 9,95 
nu 8,45

VENAL Beencrème

75 ML
van 8,45
nu 6,95

NERVOVIT

90 DRAG.
van 9,75 
nu 8,25

VISOLIE 

100 CAPS.
van 14,50 
nu 12,50

DIEBACINN EXTRA

60 CAPS.
van 15,95 
nu 13,95

PICKSAN ANTI-TEKENSPRAY

100 ML
van 9,95 
nu 8,45

COMBIPACK ATRISIN + 
GLUCOSAMINE

60 CAPS. +
60 TABL.
van 28,75 
nu 24,75

VOETFRISBALSEM

75 ML
van 6,95 
nu 5,95

MARCUS ROHRER SPIRULA

180 TABL.
van 11,87 
nu 9,37

PERSKINDOL ACTIVE GEL

100 ML
van 9,05 
nu 8,05

NIFRI ZONNEBANK SPRAY

150 ML
van 11,99 
nu 9,99

KYOLIC + LECITHINE:
Nummer 1 voor de 
circulatie!
Door stress, zittend leven en een onvolwaardige voeding vormen 
aandoeningen van de vaten de grootste bedreiging voor de westerse mens. 
Gelukkig is er met KYOLIC + Lecithine een absolute topper voor een optimale 
doorstroming, een gezond cholesterolpeil en normale drukwaarden.

KYOLIC of gefermenteerde knofl ook is de meest 
werkzame vorm van knofl ook. Een uniek 
Japans procédé zorgt er namelijk voor 
dat de harde bestanddelen van rauwe 
knofl ook omgezet worden tot niet-
irriterende en geurloze stoffen met een 
maximaal gunstig effect op de circulatie.

Anderzijds is LECITHINE het 
ideale voedingssupplement voor de 
vetstofwisseling en het cholesterolgehalte

Logisch dus dat de combinatie KYOLIC + LECITHINE 
de absolute topper is voor het bevorderen van de circulatie, het behoud van 
goede drukwaarden en een gezonde cholesterolspiegel.

75 caps. van  11,38 voor 9,88
200 caps. van  28,24 voor 25,24

VOETDEO-CREME

75 ML
van 8,40 
nu 7,40

-1,50
€

-3,00
SPECIALE KORTING

WHEY PROTEINE 90
het beste eiwit voor 
spierkracht, groei en herstel
Er zijn heel wat omstandigheden, waarbij ons lichaam een eiwitsupplement 
kan gebruiken: bij spieropbouw, na intensief trainen, tijdens een groeispurt, bij 
vermoeidheid, ondergewicht en herstel. De allerbeste keuze die je hierbij kan 
maken is WHEY PROTEINE 90 van Mannavital:

•  melkwei-eiwit, het eiwit met de hoogste biologische waarde
•  bevat meer dan 90 % compleet en direct opneembaar eiwit
•  zeer arm aan lactose en melkvetten, licht verteerbaar
•  zonder toegevoegde suikers, vul - en zoetstoffen
•  superieur isolaat, bekomen door zachte 

cross fl ow-microfi ltratie

HAAL MEER ZICHTBARE 
RESULTATEN UIT JE 
FITNESS EN TRAINING!

900 g van  36,50 voor 33,50

-2,00
€

SPECIALE KORTING
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Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PHYTABILLIUM
20 AMP. 
10 ML

-2,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

PHYTABEAUTY
20 AMP. 
10 ML

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

HAARVERF MET PLANTAARDIGE 
INGREDIËNTEN

30 KLEUREN

-2,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

RIEMINI EXTRA FORTE
48 CAPS. +
48 CAPS.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

COLON CLEAN
300 G

-1,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

SELENIUM + VITAMINE A, C, E
60 TABL.

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

EERSTE HULP VOETROLLER
10 ML

-1,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

KYOLIC + LECITHINE
75 CAPS.

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KYOLIC + LECITHINE
200 CAPS.

-3,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

WHEY PROTEÏNEN 90
900 G

-3,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

SFEERSPRAY AANGENAME REIS
20 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OKINAWA OMEGA HAPPY DELIGHT
500 ML

-4,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

RED PALM
380 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DUOPACK THEE RUSTGEVEND + 
CALMADROME

20 BUILTJES
+ 50 ML

-2,50
€

SPECIALE KORTING

1 KOPEN
+ 1 GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

BIO-COCOSMEEL
500 G

-0,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

BIO-COCOSMEEL
1 KG

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Kaneel regelt suiker
Nu met vitaminen C en E en de 
mineralen Zink en Chroom

Kaneelpoeder wordt als kruid al duizenden jaren gebruikt. 
Men heeft onlangs ontdekt dat het regelmatige gebruik van 
kaneel – in een hooggeconcentreerd extract op waterbasis 
(ZN112) – een positieve invloed heeft op de suikerwaarde en 
stofwisseling bij ouderen.

Met Diebacinn Extra bestaat nu een extra effectief preparaat 
van kaneelpoeder. De vitaminen C en E bevatten antioxi-
datieve eigenschappen en hebben algemeen een positieve 
invloed op de stofwisseling en circulatie. Zink en Chroom, 
een essentieel sporenelement dat deel uitmaakt van de Glu-
cose Tolerantie Factor (GTF), ondersteunen de regeling van de 
suikerwaarde.

•  Past in een dieet voor diabetici
•  Maakt het dagelijkse leven eenvoudiger
•  Positieve invloed op de stofwisseling, cholesterol en suiker-

waarde

60 caps. van 15,95 nu 13,95



Kleur je haar veilig 
én intens met de meest 
natuurlijke haarverf
NATURTINT
Je haren permanent kleuren is één zaak, ze daarbij gezond, glanzend en vitaal houden 
is een andere! Dat kan met NATURTINT: een niet agressieve haardekking, makkelijk 
aan te brengen en met een volle, lang blijvende kleur.

Veilig en niet agressief
De meeste haarverven leveren na een tijdje doffe, levenloze haren op. Geen wonder 
als je weet welke agressieve stoffen erin verwerkt zitten. NATURTINT zorgt daarentegen 
voor een permanente haar-
kleuring zonder ammoniak, 
resorcinol, parabenen of 
siliconen! 

Volledig dekkend, uitge-
breide keuze
Dankzij actieve plantaardige 
ingrediënten en een veilige 
dosis waterstofperoxide op 
gelbasis (veel milder dan 
de vloeibare vorm) , bereikt 
NATURTINT een volledige, 
permanente dekking, ook bij 
grijze haren.Bovendien is er 
keuze uit 30 kleurnuances! 
En NATURTINT is derma-
tologisch gecontroleerd en 
dierproefvrij.

30 KLEUREN 
van 10,99 nu 8,99
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PHYTABILLIUM

20 AMP.
10 ML 
van 12,95
nu 10,95

HAARVERF MET PLANTAARDIGE 
INGREDIËNTEN

30 KLEUREN
van 10,99 
nu 8,99   

COLON CLEAN

300 G
van 11,15 
nu 9,65

KYOLIC + LECITHINE

75 CAPS.
van 11,38 
nu 9,88

SFEERSPRAY AANGENAME REIS

20 ML
van 5,75 
nu 4,75

OKINAWA OMEGA HAPPY DELIGHT

500 ML
van 33,95 
nu 29,95

DUOPACK THEE RUSTGEVEND + 
CALMADROME

20 BUILTJES
+ 50 ML
van 9,40 
nu 6,90

PHYTABEAUTY 

20 AMP.
10 ML   
van 14,95 
nu 12,95

RIEMINI EXTRA FORTE

48 CAPS. +
48 CAPS.
11,95

SELENIUM + VITAMINE A, C, E 

60 TABL.
van 10,69 
nu 9,19

EERSTE HULP VOETROLLER

10 ML
van 7,70 
nu 6,20

RED PALM

500 ML
van 9,95 
nu 8,95

KYOLIC + LECITHINE

200 CAPS.
van 28,24 
nu 25,24

WHEY PROTEÏNEN 90

900 G
van 36,50 
nu 33,50

-2,00
€

SPECIALE KORTING

BIO-COCOSMEEL

500 G
van 6,95 
nu 6,45

BIO-COCOSMEEL

1 KG
van 11,95 
nu 10,95


