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Blijf gezond met
zuivere visolie
Omega-3 vetzuren zijn goed voor de gezondheid! Daar is ondertussen iedereen van overtuigd.
Deze meervoudig onverzadigde vetzuren vinden we vooral in vette vissoorten. Nochtans eten
we te weinig vis. Gemiddeld slechts 70 gram per week, terwijl dit 140 tot 280 gram zou
moeten zijn. Een groot deel van de bevolking eet zelfs nooit vis!
Geconcentreerde, zuivere visolie
De Optimax Super Omega-3 capsules bevatten per
capsule 500 mg zuivere en gecontroleerde omega-3
vetzuren, waarvan 300 mg EPA en 200 mg DHA. Dit
komt overeen met een
complete vismaaltijd.

Veilig
Optimax Super Omega-3 bevat vitamine E als natuurlijke anti-oxidant. Deze capsules zijn gegarandeerd vrij
van alle belastende stoffen zoals PCB’s of dioxines.
Door deze superieure zuiverheid kan Optimax Super
Omega in alle veiligheid langdurig gebruikt worden.
Kies alleen het beste!

13,95

180 capsules Super
Omega-3 - 500 mg

NU

✁

24,95

22,95

sept./okt. 2007

NU

✁

14,95

kortingsbon

90 capsules Super
Omega-3 - 500 mg

sept./okt. 2007

kortingsbon

Er zijn veel visoliepreparaten op de markt. Kijk goed of op het
etiket het gehalte aan omega-3 vetzuren EPA en DHA vermeld staat.
Sommige producten vermelden namelijk alleen het totale gehalte
aan visolie (bijv. 1000 mg) en lijken daardoor hooggedoseerd.
Het gehalte omega-3 vetten is echter veel lager, meestal zo’n 30%.

Voor gemeentetaksen zie onderstaand adres.

Optimax voedingssupplementen zijn onder andere verkrijgbaar bij:

Meer weten over
de producten uit
deze folder?

Mail naar
optimax@skynet.be
of kijk op
www.optimax.eu

Oppepper voor je weerstand

Immuun Plus
De invloed van de bekendste vitamine is veelal onbekend

Vitamine C is
onmisbaar, elke dag!

✁

Wapen u tegen herfst en winter

Echinacea Plus

Over vitamine C hoeft niemand u meer iets te vertellen. We leerden immers als kind al dat deze
vitamine de weerstand ondersteunt. Daarom slikten we altijd trouw de tabletjes die we na het avondeten kregen. En nog steeds letten we erop dat we voldoende vitamine C binnen krijgen in de periode
dat de ‘R’ in de maand zit. Maar toch is nog wel iets dat u waarschijnlijk niet weet over vitamine C . . .

8,55

16,95

NU

15,55

Kruidensiroop (suikervrij)

10% op 1 verpakking

7,95

2de verpakking voor de helft van de prijs

sept./okt. 2007

kortingsbon

Kriebel in de keel?

NU

Weerstand is tijdelijk wel heel erg voordelig
e

✁

8,95

Vitamine C 500:

Vrij ademen!

• Met verse kruidenextracten.
• Géén bijwerkingen en géén gewenning.
• Ook veilig te gebruiken voor kleine
✁
kinderen. 30 ml

6,35

sept./okt. 2007

NU

6,95

2

Neusspray

NU

4,95

4,45

sept./okt. 2007

• Verzorgende spray met natuurlijke extracten.
• Verzachten en ontsmetten de irritatie.
• Door de speciale verstuiver perfect
✁
te doseren.
30 ml

kortingsbon

Neusspray

kortingsbon

Keelspray
Keelspray

Bij stress-situaties
Vitamine C helpt niet alleen wij de gekende winterse
ongemakken, maar ondersteunt de gezondheid van
uw lichaam het hele jaar door. Verschillende situaties
vragen om extra vitamine C: Rokers blijken 40% meer
vitamine C nodig te hebben, stress-situaties kosten
ons lichaam tot 3000 mg vitamine C, Vrouwen die de
pil nemen hebben meer vitamine C nodig. Dit geldt
eveneens voor ouderen en studenten.

Krachtige anti-oxydant
Vitamine C staat bekend als een krachtige anti-

Vervelende kuch?

• Heef een verzachtende invloed op de luchtwegen en de keel.
• Samengesteld met verse kruidenextracten die jarenlang hun
werkzame kracht bewezen hebben: Tijm en Anijs maken de slijmen
los, Echinacea verhoogt de weerstand, Salie verzacht geïrriteerde
slijmvliezen en Drosera is hoeststillend.
250 ml
• Gezoet met suikervrije maltitosiroop.
Kruidensiroop
• Laat u niet afremmen, geef de koude geen
kans, Optimax Kruidensiroop suikervrij
pareert alle aanvallen en houdt u sterk.

oxydant. Ze is als het ware een beschermer van de
lichaamscellen. Vitamine C bestrijdt de vorming van
vrije radicalen en helpt andere anti-oxydanten hun
werk goed te doen.

Huid en gewrichten
Het ondersteunen van de weerstand is namelijk
slechts één van de taken van deze vitamine. Zo is
vitamine C onmisbaar voor het goede verloop van
vrijwel alle processen in ons lichaam. Vitamine C is
namelijk betrokken bij de aanmaak van collageen dat
het hoofdbestanddeel van kraakbeen is. Collageen is
tevens nodig voor de groei en het herstel van bindweefsel dat uw huid van binnenuit sterk en elastisch
houdt. Door vitamine C te gebruiken houdt u dus
zowel uw gewrichten als uw huid soepel en gezond.

• Handige en lekkere kauwtabletten.
• Bevat ruim 40% niet zure ascorbaatvorm
van vitamine C.
• Extra bioflavonoïden ondersteunen
de werking van vitamine C.
• Géén kunstmatige zoetstoffen.
60 kauwtabletten
Vitamine C500

NU

1 verpakking

NU

2 verpakkingen

7,95

7,15
11,95

✁
september/oktober 2007

NU

✁

200 ml
Echinacea

sept./okt. 2007

8,95

9,55

kortingsbon

NU

✁

100 ml
Echinacea

sept./okt. 2007

9,95

sept./okt. 2007

✁

60 capsules
Echinacea Plus

kortingsbon

kortingsbon

• Aangetoond is dat Echinacea weerstandsverhogende eigenschappen heeft
en zo ons lichaam helpt om ongemakken te boven te komen.
• Vitamine C werkt positief in op de immuniteit en vergroot zo het
inwerkingsgebied van echinacea.
• Goed toe te passen om beter bestand te zijn tegen winterse problemen.
• Mag gecombineerd worden met Immuun Plus
voor een nog bredere werking.

kortingsbon

8,95

NU

sept./okt. 2007

kortingsbon

• Optimax Immuun plus bevat een hooggeconcentreerd extract van
het weerstands-kruid Astragalus membranaceus.
• In oosterse geneeswijzen wordt Astragalus ook “levenskracht” genoemd.
• Immuun Plus is nog versterkt met Eleuterococcus (Siberische ginseng)
en Sambucus nigra (zwarte vlier).
• Verhoogt onze weerstand tegen
60 capsules
alle winterse ongemakken en
Immuun Plus
9,95
geeft energie om er overheen
te komen.

3

Optimax kinderproducten bevatten géén kunstmatige zoetstoffen en zijn gist-, lactose- en glutenvrij!
Visolie bij rusteloze en prikkelbare kinderen

Kinder Omega - Tween Omega
Optimax Kinder Omega en Tween Omega voorzien opgroeiende
kinderen en jongeren, ter aanvulling op de voeding, van
onmisbare omega-3 en omega-6 vetzuren. Het bevat de
omega-3 vetzuren DHA en EPA uit visolie en de omega-6
vetzuren GLA en LA uit boragebloemen. DHA en EPA zijn
goed voor het ontwikkelen van het leervermogen, de
concentratie en gezichtsvermogen. Het vetzuur GLA is
samen met EPA ook betrokken bij het ondersteunen van
de huidfunctie en -conditie.

sept./okt. 2007

Voor weerstand

Kinder Kriebelkeel
7,95

Voor sterke botten en tanden

Kinder Oesterkalk

4

NU

✁

9,95

8,95

sept./okt. 2007

Bevat oesterkalk en vitamine D3 voor sterke botten en tanden.
Bevat geen kunstmatige kleurstoffen en zoetstoffen.
Geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar
100 kauwtabletten
Oesterkalk
Gezonde kauwtabletten in beertjesvorm
met lekkere bosvruchtensmaak.
kortingsbon

•
•
•
•

Extra vitamine A en D voor alle peuters

• Al meer dan 20 jaar de meest verkochte
vitaminebeertjes!
• Voor weerstand, energie en groei voor kinderen 		
vanaf 1 jaar.
• Bevat alle essentiële vitamines en mineralen.
• Lekkere en gezonde kauwtabletten
met naturel- of aardbeismaak
in leuke beertjesvorm.
• Zonder kunstmatige
toevoegingen!
100 tabletten

NU

✁

10,50

Kinder Multi vitaminen

• Advies voor alle peuters: neem extra
vitamine A en D.
• Optimax Kinder Vitamine A, D + C bevat de
vitaminen A en D en C voor extra weerstand.
• Bevat geen kunstmatige kleuren zoetstoffen en is gist-, lactoseen glutenvrij.
• Lekkere en gezonde
kauwtabletten met
sinaasappelsmaak in
leuke beertjesvorm.

9,50

5

100 kauwtabletten
Kinder A, D+C

NU

✁

7,75

7,00

sept./okt. 2007

NU

Voor weerstand, energie en groei

Kinder Multivitaminen Kinder A, D+C

✁
sept./okt. 2007

kortingsbon

• Kinder Kriebelkeel is weldadig bij hoest, verkoudheid en een 'kriebel' in de keel.
• De siroop bevat kruiden die al eeuwenlang worden gebruikt
vanwege de verzachtende invloed op de keel
250 ml
en de luchtwegen.
Kriebelkeel
8,95
• Kinder Kriebelkeel is lekker en bevat geen
suiker. Kriebelkeel is gezoet met maltitol,
afkomstig uit natuurlijk zetmeel.

Gezonde èn lekkere producten
Om ervoor te zorgen dat uw kinderen toch iedere dag
ter aanvulling op de voeding alles binnenkrijgen wat

kortingsbon

21,50

sept./okt. 2007

NU

23,50

ze nodig hebben, heeft Optimax een serie kinderproducten ontwikkeld voor kinderen vanaf 1 jaar.
De producten zijn afgestemd op hun specifieke
behoeften. Optimax Kinder Multi naturel, Kinder Multi
aardbei en Kinder ADC hebben een leuke beertjesvorm en zijn kauwtabletten. Hierdoor zijn ze prima
geschikt voor kinderen die moeite hebben met het
doorslikken van grote tabletten. Natuurlijk is de smaak
belangrijk: de Optimax kinderproducten
smaken lekker èn ze bevatten geen kunstmatige
kleur- en zoetstoffen. Ook zijn ze gluten-, lactose- en
gistvrij.Optimax Kinder Groei Producten: onmisbaar,
gezond en lekker!

Kinderen en voedingsstoffen
Kinderen groeien als kool en voor een gezonde groei
zijn fruit en groenten onmisbaar. Appels bijvoorbeeld
staan bol van de vitamines A en C, ijzer en calcium.
Dit zijn stoffen die kinderen hard nodig hebben.
Helaas eten veel kinderen liever een ‘coole’ snoepreep
dan een appel. Ook is het zo dat we tegenwoordig een
druk leven hebben, waardoor het niet altijd lukt om
een verstandige maaltijd op tafel te zetten.

kortingsbon

250 ml
Kinder Omega

Multivitaminebeertjes zonder kunstmatige toevoegingen

sept./okt. 2007

22,45

Let op de kleintjes!

✁

kortingsbon

✁
kortingsbon

Daarnaast bevatten Kinder Omega en Tween Omega bovendien
enkele belangrijke vitaminen. Vitamine A is een belangrijke antioxydant die nodig is voor huid, haar, nagels en gezichtsvermogen.
Vitamine D is nodig voor de ontwikkeling van sterke botten, tanden en een
gezonde huid. Vitamine E is een anti-oxydant die een celbeschermende invloed
heeft. Kinder Omega en Tween Omega helpen de schoolprestaties te verbeteren,
door de concentratie en leerprocessen te ondersteunen. Daarnaast helpen Kinder
Omega en Tween Omega bij innerlijke onrust en ondersteunen ze een gezonde
huid en een goede algemene ontwikkeling bij kinderen.
Optimax Kinder Omega is verkrijgbaar in een emulsie
met lekkere banaan-sinaasappelsmaak.
Tween Omega
180 capsules
Tween Omega
24,90
bestaat uit kleine
compacte
NU
capsules.

Knoflook houdt u fit en vitaal

NU

15,95

14,95
23,50
21,50

60 tabletten
Totaalplus

NU

120 tabletten
Totaalplus

NU

42,50

39,50

Voor vaten en vitaliteit

Arizona Knoflook
+ Omega-3 vetzuren
90 capsules Arizona
Knoflook + Lecithine

NU

12,95
24,95
22,95

180 capsules Arizona
Knoflook + Lecithine

NU

Super Ginkgo Complex

NU

37,85
9,55
8,55

100 ml
Ginkgo Biloba

NU

40,85

6

✁

90 caps. Arizona
Knoflook 1200

NU

✁

15,35

13,85

22,95

Voor een goed cholesterolgehalte en vitaliteit

Arizona Knoflook
+ Lecithine

Arizona Knoflook
+ Anti-oxydanten

kortingsbon

150 capsules
Super Ginkgo complex

september/oktober 2007

NU

kortingsbon

12,85
22,75
20,75

60 capsules
Super Ginkgo complex

september/oktober 2007

kortingsbon

NU

✁

NU

✁

24,95

✁

Voor een goede druk en vitaliteit

• Bevat de, in België, maximale wettelijk toegestane hoeveelheid van het
geconcentreerd Ginkgo Biloba extract, gestandaardiseerd op 24%
flavonglycosiden en 6% terpeenlactonen.
• Aangevuld met voor het geheugen en concentratie noodzakelijke
voedingsstoffen, zoals choline, taurine, zink en inositol.
• 1 capsule per dag is goed voor de vitaliteit, het geheugen,
het concentratievermogen en de reactiesnelheid.

13,85

14,25

sept./okt. 2007

De Ginkgo Biloba is een van de oudste
bekende boomsoorten. Omwille van zijn zeer
grote natuurlijke weerstand tegen
ziekten en luchtverontreiniging, worden
zijn bladeren in Oosterse geneeswijzen
reeds eeuwenlang gebruikt als heilzaam
kruidenmiddel. Westerse onderzoeken
de laatste 50 jaar hebben deze gunstige
invloeden op de gezondheid bevestigd.

kortingsbon

Ginkgo Biloba

september/oktober 2007

Niet vergeten!

90 capsules Arizona
Knoflook+visolie

sept./okt. 2007

Totaalplus:
• Geeft energie bij vermoeidheid
en lusteloosheid.
• Ondersteunt bij stress-situaties
en spanning.
• 1 tablet per dag volstaat.

30 tabletten
Totaalplus

ULE

Knoflook is lekker en gezond! De gunstige invloed op de vitaliteit,
de druk en het cholesterolgehalte zijn al sinds de oudheid
bekend. Knoflook helpt u om gezond, fit en
vitaal te blijven. Optimax Arizona Knoflook
is uniek! Arizona Knoflook geeft
door de speciale bereidingsmethode
geen maag- en darmbezwaren en
veroorzaakt geen hinderlijke
knoflookgeur. Arizona
Knoflook is bovendien
hooggeconcentreerd.
Eén capsule of tablet per
dagis voldoende!

kortingsbon

kortingsbon

✁

Totaalplus voldoet aan de eisen van deze moderne tijd en is
met zijn uitgebreide samenstelling veel completer dan een
doorsnee multivitaminenproduct. Elk tablet levert de
maximale hoeveelheid van alle noodzakelijke vitaminen en
verder voedingstoffen zoals mineralen, spoorelementen,
plantenextracten en natuurlijke antioxidanten.
Zo ondersteunt Totaalplus in elke situatie onze gezondheid
en weerstand.

september/oktober 2007

Optimax Totaalplus is een multivitamine voor
veeleisende gebruikers die hun gezondheid serieus
nemen. Het is een unieke gezondheidsformule die
volgens de laatste inzichten op dit gebied is samengesteld uit meer dan 50 werkzame bestanddelen.

30 capsules
Super Ginkgo complex

1

Optimax Arizona
Knoflook

kortingsbon

Totaalplus

HANDIGE

1 PER DAG
FORM

®

85 tabletten Arizona
Knoflook A,C,E en selenium

NU

14,95
29,75
26,95

170 tabletten Arizona
Knoflook A,C,E en selenium

NU

Voor circulatie en vitaliteit

Arizona Knoflook
1200 mg

+ meidoorn en maretak
7

16,35

✁
september/oktober 2007

Kies voor de beste multivitamine!

Glucosamine
voor meer bewegingsvrijheid

Volledig visolie supplement

Totaal Omega
✁

16,95
Speciale aanbieding
NU

sept./okt. 2007

2e pot halve prijs!

Tijdelijk bij Glucosamine
210 tabletten GRATIS
pot Multi vitaminen en
mineralen 100 tabl.
t.w.v. o 10,50!

29,95

Beheers uw cholesterol

Lecithine
2000

Optimax Multi vitaminen en mineralen
is een basismulti met
een uitstekende prijs-/
kwaliteitsverhouding.
Deze compacte tabletten vormen
een prima dagelijkse aanvulling
op Glucosamine Plus.

kortingsbon

Zoals vaak is ons westers
voedingspatroon niet ideaal bij
een verhoogd cholesterolgehalte.
De gemiddelde voeding bevat teveel
verzadigde vetten en bijna geen
meervoudig onverzadigde vetten. Het zijn net
deze meervoudig onverzadigde vetten die de
verhouding tussen het ‘slechte’ LDL- cholesterol en
het ‘goede’ HDL-cholesterol positief kunnen beïnvloeden.

14,95
8

300 capsules
Lecithine 2000

NU

22,90

210 tabletten
Glucosamine

47,90

gratis Multivitaminen
en mineralen 100 tabl.
NU met
t.w.v. 10,50

✁

✁

29,55

26,95

Alpen Rumica is gebaseerd op
een oud Zwitsers volksmiddel.
Het maakt de spieren en gewrichten soepel en verhoogt de
beweeglijkheid. Alpen Rumica
zalf trekt snel in.

✁

13,50

50 ml
Alpen Rumica

NU

12,50
9

sept./okt 2007

NU

NU

24,90

Uitwendige verzorging van spieren en gewrichten
sept./okt. 2007

16,25

150 capsules
Lecithine 2000

kortingsbon

8,90

✁
sept./okt. 2007

NU

9,85

kortingsbon

75 capsules
Lecithine 2000

✁
sept./okt. 2007

kortingsbon

Wat doet Lecithine 2000?
• Bevat een gestandaardiseerd phosphatidylcholine extract uit soja.
• Studies hebben aangetoond dat phosphatidylcholine (het werkzaam
bestanddeel van Lecithine 2000) in staat is het slechte LDL cholesterol
te verlagen terwijl het gehalte aan goede HDL cholesterol behouden blijft.
• Lecithine helpt de opname van cholesterol en vetten uit de voeding te
beperken en werkt regulerend op de eigen cholesterolaanmaak.

90 tabletten
Glucosamine

kortingsbon

2 potten van 39,90 NU

Voor goed functionerende gewrichten moet uw lichaam kraakbeen
aanmaken. De bestanddelen glucosamine en chondroïtine zijn
beproefde lichaamseigen stoffen die een gunstige invloed hebben
op de opbouw van kraakbeen. Optimax Glucosamine Plus heeft
een bijzondere samenstelling! De tabletten bevatten naast
kwalitatief hoogwaardige glucosamine en chondroïtine nog
extra bestanddelen die het kraakbeen ondersteunen en de
conditie ervan stimuleren. Optimax Glucosamine is 100%
natuurlijk en kan langdurig worden gebruikt zonder bijwerkingen.
Door Glucosamine Plus blijft de beweeglijkheid
en vitaliteit van de gewrichten in stand!

september/oktober 2007

kortingsbon

• Totaal Omega heeft een unieke maagsapresistente coating. De werkstoffen uit de omega vetzuren krijgen hierdoor pas invloed in de darmen waardoor er geen hinderlijke geur en smaak optreedt.
• Unieke samenstelling met alle omega-3, -6 en -9 vetzuren in de juiste verhouding.
• De nadruk ligt op de omega-3 vetzuren EPA en DHA. Deze komen voor in
vette vis zoals zalm, haring, makreel en tonijn.
• Totaal Omega ondersteunt onze
gezondheid en is goed voor huid,
60 capsules
Totaal Omega
19,95
gewrichten, circulatie en de
afweer. Gunstig voor het
zenuwstelsel.

Veel mensen krijgen te maken met gewrichtsaandoeningen. De oorzaak hiervan is dat de aanmaak
van kraakbeen vermindert door het ouder worden.
Gevolg: minder bewegingsvrijheid. Gelukkig is er
Optimax Glucosamine Plus!

Hoe is het met uw prostaat?

De juiste verzorging voor sterke botten

Prostacare

• Bevat de krachtige werkstoffen Sabal serrulata (zaagpalm),
pompoenzaadolie, zink en selenium.
• Is 100% natuurlijk en ondersteunt de
60 capsules
Prostacare
prostaatfunctie en beschermt
de weefsels in de prostaat.
NU
• Voor alle mannen boven de 40 die
180 capsules
Prostacare
hun conditie op peil willen houden.
• Kunnen als dagelijks onderhoudsNU
middel of kuurmatig worden gebruikt.

kortingsbon

Tussen het 30ste en 40ste levensjaar pieken onze
botten qua botsterkte. Na het 40ste levensjaar verandert
de botstofwisseling echter waardoor onze botten
behoefte hebben aan extra voedingsstoffen, zoals
calcium. Naast calcium heeft je lichaam ook
magnesium en vitamine D
nodig voor een goede
botstofwisseling.
Optimax Oesterkalk met
magnesium voldoet
hieraan. 1-2 tabletten per
dag voorzien uw botten
van waardevolle
bouwstoffen en helpen
hiermee uw botten
sterk te houden.

31,75

28,75

✁
augustus/september 2007

NU

10,50

9,50
18,50
16,50

100 tabletten Multi
Vitaminen en mineralen

NU

• Bevat alle vitaminen en 7 belangrijke mineralen.
• Gebruiksvriendelijk: zonder water op elk moment van de dag te gebruiken.
• Multivitamin kauwtabletten hebben
60 kauwtabletten
een aangename bosvruchtensmaak.
Multivitamin
10,50
• Geschikt voor volwassenen en
jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.

✁

9,75

NU

Meer energie met Q10?

Co-enzym Q10

10

Co-enzym Q10

NU

✁

• Bevat een gestandaardiseerd extract uit druivenpitten met 95% zuivere
OPC (oligomere proanthocyaniden) met sterke anti-oxydant werking.
• Met succes toe te passen bij vermoeide en zware benen,
koude handen en voeten.
• Steunt het behoud van
50 capsules
Procydin
18,80
sterke vaatwanden.
• Helpt ontsierende blauwe lijnen
voorkomen.
11

✁

NU

17,00

sept./okt. 2007

20,50
47,95
43,95

Procydin

kortingsbon

• Pure, lichamelijke energie die onze cellen en weefsels nodig hebben
en die ons beschermt tegen ouderdomsverschijnselen.
• Q10 is uitgebreid onderzocht, zuiver en goed opneembaar!
• Gebruik Q10 bij een lusteloos en moe gevoel
of na ziekte en je wordt snel weer fit.
75 capsules
Co-enzym Q10
22,50
• Q10 is bovendien goed voor
circulatie en vaten en houdt het
NU
tandvlees in goede conditie.
175 capsules

Capsules voor mooie benen

augustus/september 2007

FO

NU

kortingsbon

1

✁

120 tabletten
Arteo Plus

100 tabletten Multi
Vitaminen en mineralen

Multivitamin,
kauwtabletten
sept./okt. 2007

kortingsbon

• Uniek eierschaalgranulaat voor extra verzorging van
botten en gewrichten.
• Arteo Plus bevat een hoog gehalte natuurlijk calcium,
vitamine D3 en magnesium voor een optimale invloed.
• Ondersteunt de stofwisseling van botten en kraakbeen.
• 1 of 2 tabletten per dag houden botten sterk en
gewrichten soepel!

• Een basismulti met een uitstekend
prijs/kwaliteitsverhouding.
• De tabletjes zijn gemakkelijk in te
nemen dankzij hun kleine,
compacte, ronde vorm.
• Bevat alle noodzakelijke vitaminen,
mineralen en spoorelementen.

kortingsbon

NU

sept./okt. 2007

7,75
11,95
10,75

90 tabletten
Oesterkalk+magnesium

Multivitaminen
en mineralen

kortingsbon

NU

✁
september/oktober 2007

kortingsbon

8,50

90 tabletten
Oesterkalk

Optimax Arteo Plus

HANDIGE

12,65
30,50
27,75

✁

Moeite met grote tabletten?

Sterke botten en gewrichten

DAG
1 PER
RMULE

13,65

augustus/september 2007

Oesterkalk met
Magnesium

Spanning en stresssituaties?

Sstt . . . ik wil slapen

60 tabletten Sint
Janskruid supercompl.

✁

14,95

sept./okt. 2007

• Helpt bij een moedeloos en neerslachtig gevoel.
• Natuurlijk middel dat lange tijd achtereen kan worden gebruikt.
• Bevat een hooggeconcentreerd extract Sint Janskruid in
combinatie met B-vitamines en bekende rustgevende kruiden
als valeriaan en passiflora.

kortingsbon

Sint-Janskruid supercomplex

13,45

NU

Lekker slapen . . . en weer fit opstaan

40 tabletten
Goede Nacht

NU

8,95

✁

7,95

sept./okt 2007

• Goede Nacht ondersteunt het normale
bioritme en helpt het lichaam te ontspannen
en gemakkelijker in slaap komen.
• Bevat gestandaardiseerde extracten uit
o.a. Valeriaan, Hop, Sint-Janskruid,
Passiebloem, Haver en Sleutelbloem.
• Is 100% natuurlijk en geeft geen gewenning.
• Goede Nacht kan zonder bezwaren langere tijd worden gebruikt.

kortingsbon

Goede Nacht

Gespannen nek, schouders en spieren?

Magnesium chelaat 250 mg
✁

NU

11,50

Rhodiola voor een goed humeur en extra energie

Rhodiola Supercomplex

✁

NU

12

17,95

sept./okt. 2007

kortingsbon

• Bevat het kruid Rhodiola rosea, in combinatie met de vitamines B, C en E,
mineralen en andere werkstoffen waaronder taurine, chlorella en kelp.
• Rhodiola Supercomplex geeft energie
en ondersteunt de weerstand.
60 tabletten Rhodiola
Supercomplex
19,95
• Rhodiola Supercomplex houdt de
stemming goed in geval van spanning
en vermoeidheid.

sept./okt. 2007

kortingsbon

• Bevat hoge dosering magnesium (250) mg) in de best opneembare vorm.
• Magnesium chelaat tabletten verzorgen de spieren bij een continue
belasting van handen, polsen,
60 tabletten
schouders en nek.
Magnesium chelaat
12,50
• Ook geschikt voor spierverzorging
van (top) sporters!

TIPS! voor een goede nachtrust

• doe geen dutje overdag en probeer een vast ritme
in naar bed gaan en wakker worden aan te houden.
• Drink ’s avonds geen koffie, thee, cola of (veel) 		
alcohol.
• Meer bewegen en sporten overdag. Maak
bijvoor beeld een wandeling voordat u naar bed 		
gaat. Een ‘frisse neus’ doet goed.
• Stop met roken. Rokers hebben meer moeite met 		
slapen, onder andere door benauwdheid.
• Drink een glas melk of eet een boterham voor het 		
slapen gaan, maar eet niet teveel.
• Zorg voor een goed geventileerde, rustige en 		
donkere slaapkamer.
• Ga niet piekeren als u niet meteen in slaap valt.
• Zorg ervoor dat u ontspannen in bed stapt. Neem 		
voor het slapen gaan een bad,
blijf niet te lang naar 		
televisie kijken en kijk
zeker geen spannende
films vlak voor het
slapen gaan.
• Neem een natuurlijk
voedingssupplement
zoals bijvoorbeeld
Optimax Welterusten.

Wat gebeurt er tijdens onze slaap?
Slaap kan in 2 onderdelen worden verdeeld: de REM
slaap en de non-REM slaap. De non-REM slaap wordt
wel de trage slaap genoemd en is het belangrijkst
voor het herstel van lichaam en hersenen. De REM
slaap kenmerkt zich door een snelle oogbeweging,
de zgn. Rapid Eye Movement. De activiteit van de
hersenen is tijdens de REM slaap bijna gelijk aan die
van de hersenen in een wakkere toestand. Deze twee
verschillende stadia volgen elkaar op tijdens de slaapperiode. Afwisselend is er zo’n zesmaal sprake van
een non-REM slaap, gevolgd door een REM slaap.
Slaapbeslommeringen
Niet kunnen slapen staat op de derde plaats in de
top 10 van alledaagse ongemakken. Zo’n 5% van de
volwassenen zegt regelmatig wakker te liggen (dit betekent tenminste tweemaal per week) en 15% slaapt af
ten toe minder goed (minder dan tweemaal per week).
Vrouwen hebben ongeveer 2 keer zo vaak moeite met
slapen dan mannen en naarmate men ouder wordt,
nemen de slaapzorgen toe.

60 capsules
Welterusten

NU

✁

14,95

13,45

sept./okt. 2007

Beetje down?

kunnen houden zijn koffie, thee, cola en (veel) alcohol.
Zowel een lege als een volle maag kunnen het inslapen verhinderen. Een verstoring van het gebruikelijke
slaap-waak-ritme kan eveneens leiden tot wakker
liggen. Een bekend voorbeeld hiervan is de jetlag. Ook
een andere lichamelijke verandering kan een oorzaak
zijn. Tenslotte zijn er nog andere verstorende factoren
waaronder lawaai (een snurkende partner of luidruchtige buren), een te hoge of te lage temperatuur
of een slecht matras.

Wist u dat de meeste mensen bijna een derde
van hun leven slapend doorbrengen? Dit
betekent dat iemand van 66 jaar dus al zo’n
22 jaar heeft geslapen! Waarom slapen we en
waarom is slaap onmisbaar voor ons? Niemand
weet hier het antwoord op. Wel is bekend dat
we een soort ‘biologische klok’ hebben die
ongeveer 24 uur duurt. De behoefte aan slaap
verschilt per persoon. Pasgeboren baby’s slapen
het meest. Ze kunnen wel 16 uur per dag slapen.
Tot aan de pubertijd is de gemiddelde slaapbehoefte ruim 10 uur. Volwassenen hebben zo’n
7 à 8 uur slaap nodig. Maar let op! Dit is een
gemiddelde. Er zijn kortslapers die aan 5 uur
slaap genoeg hebben en er zijn ook langslapers
die zeker 10 uur per nacht nodig hebben om de
volgende dag een uitgerust gevoel te hebben.
Ook het ritme van slapen en wakker worden
verschilt per persoon. We kennen allemaal
typische ‘ochtendmensen’ die vroeg naar bed
gaan en ’s morgens vroeg (en vrolijk) weer wakker worden. De ‘avondmensen’ daarentegen,
maken het ’s avonds laat en slapen graag uit.

kortingsbon

‘Ik ben zo gespannen’ of ‘Ik voel me zo moe en lusteloos’.
Hoe vaak horen we dit niet tegenwoordig?
Als er een balans is tussen spanning/vermoeidheid en
ontspanning kan ons lichaam dit goed opvangen.
Indien de spanning echter overheerst kan ons lichaam
ondersteuning nodig hebben om dit op te vangen.

Optimax Welterusten bevat o.a. tryptofaan, B-vitaminen en
rustgevende kruiden zoals hop, valeriaan, slaapmutsje en
passiebloem. Met Optimax Welterusten valt u snel in slaap en
wordt u uitgerust wakker. Welterusten kan zonder problemen
langere tijd achtereen gebruikt worden.

Oorzaken
Belangrijke oorzaken zijn spanning en stress-situaties
overdag. Voedingsstoffen die mensen uit hun slaap
13

Silica voor huid,
haar en nagels!

Weg met afvalstoffen

Vochtbalans

Silica

Chromium GTF 187,5 mcg
✁

NU

kortingsbon

• Beschermt en voedt de huid.
• Bij vette, onreine huid.
• Bevat biologisch actief
zwavel en zinkoxyde.

• Hydraterende crème met natuurlijke vitamine E.
• Helpt kraaienpootjes en
kleine littekens vervagen.

50 ml
Spotlite crème

NU

Vitamine E crème

✁

7,90

7,15

50 ml
Vitamine E crème

NU

✁

9,25

8,40

Anti-oxydanten, een verantwoord cholesterolgehalte,
en meer vitaminen uit uw voeding!

12,95

sept./okt. 2007

✁

Aloë vera verbetert de conditie van het lichaam en de huid doordat het bijzondere enzymen en natuurlijke
anti-oxydanten bevat. Deze stimuleren de immuniteit en ondersteunen talloze lichaamsprocessen.
Bovendien stimuleert Aloë vera de opname van vitamines uit de voeding.
Optimax Active aloë Vital capsules zijn uniek omdat ze een vast,
60 capsules
Active Aloë Vital
18,95
hoog gehalte polysaccharides bevatten (10%).
Geen enkel ander Aloë product
bevat zo’n hoge concentratie
werkstoffen. Probeer Aloë
en ontdek waarom mensen
al duizenden jaren Aloë
gebruiken om gezond
60 capsules
van 18.95
en vitaal te bijven!

✁

NU

16,95

16.95

15

sept./okt. 2007

Een gezonde darmflara is de basis voor een goede gezondheid. Door
spanningen, stress-situaties, weinig lichaamsbeweging, verkeerde en/of
eenzijdige voeding kan de stoelgang wel eens extra ondersteuning gebruiken.
Optimax O-care helpt de stoelgang op natuurlijke wijze te ondersteunen.
Het ondersteunt de darmpassage en een evenwichtige, gezonde darmflora
doordat de capsules 5 soorten gezonde bacteriën bevatten. Optimax O-care
bevat minimaal 1 miljard probiotische stammen per gram. O-care zorgt
er op natuurlijke wijze voor dat u dagelijks naar het toilet kunt gaan.
Optimax O-care kan kuurmatig en
als veilig en gezond dagelijks
50 capsules
O-care
14,95
middel voor de stoelgang
worden gebruikt.
kortingsbon

Kraaienpootjes?

kortingsbon

Optimax O-care

14

10,50

Active Aloë Vital

Probiotische bacteriën voor onze stoelgang

NU

7,20

sept./okt. 2007
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• Optimax Chromium GTF helpt de suikerspiegel normaal te houden en
vermindert zo de behoefte aan zoetigheid.
• Chromium GTF heeft een positieve
60 capsules
invloed op het hongergevoel.
Chromium GTF
7,95
• Zeer hulpvol bij een dieet.

NU

✁

11,50

Jeugdpuistjes?

Spotlite crème

Geen hongergevoel dankzij chromium!

100 tabletten
Silica

sept./okt. 2007

10,75

kortingsbon

11,95

sept./okt. 2007

NU

✁

kortingsbon

60 capsules
Vochtbalans

• Optimax Silica zorgt voor een mooie huid, gezond haar en sterke nagels.
• Silica versterkt het bindweefsel.
• Optimax Silica bevat gecontreerd bamboe extract met maar liefst
60% natuurlijke kiezelzuur.

sept./okt 2007

kortingsbon

• Ondersteunt de verwijdering van
overtollig vocht.
• Helpt bij vermoeide en
zware benen.
• Helpt het evenwicht te herstellen.
• Mag langdurig gebruikt worden, 		
bijvoorbeeld tijdens het afslanken.
• Ondersteunt bij dieet.

Mooi glanzend haar en sterke nagels laten zien dat het goed met je gaat. Bij
afnemende vitaliteit wordt het haar dof en nagels breken te gemakkelijk af.
Optimax Silica helpt het bindweefsel te versterken, verbetert de conditie van
haar en nagels van binnenuit en geeft uw haar opnieuw zijn natuurlijke glans.

sept./okt. 2007

Onze vochthuishouding is een evenwichtsoefening.
Aan de ene kant is water levensnoodzakelijk om
een aantal vitale functies aan de gang te houden
en niet uit te drogen. Aan de andere kant heeft een
teveel aan vocht een negatieve invloed op onze
gezondheid. Gezwollen voeten, opgezette enkels
en benen zijn tekenen die algemeen gekend
zijn. Om dit toch erg belangrijke vochtevenwicht te bereiken en te behouden
zijn kruiden een interessant hulpmiddel. Optimax vochtbalans is samengesteld uit kruidenextracten die
elk een specifieke invloed hebben
op de afvoer van overtollig vocht.

Tijdelijk extra

voordelig

Cranberries

houden uw blaas schoon!

NU

12,65
20,75

september/oktober 2007

NU

✁

kortingsbon

Wist u dat meer dan de helft van alle vrouwen wel eens te maken krijgt met alledaagse
blaasproblemen? Vooral in de koudere maanden komt dit ongemak veel voor.
De Amerikaanse veenbes, beter bekend als de cranberry, is een beproefd
natuurlijk middel om te helpen de blaas en urinewegen schoon en zuiver te
houden. Helaas zijn verse cranberries nogal bitter. Gelukkig is er Optimax
Cysticare! Cysticare cranberry capsules zijn hooggeconcentreerd en bevatten
per capsule maar liefst 7500 mg verse cranberry.
Cysticare helpt en
60 capsules
ondersteunt de blaas als
Cysticare
13,65
deze uit haar doen is.
De capsules zijn volledig
smaak- en geurloos en
150 capsules
kunnen kuurmatig of als
Cysticare
22,75
dagelijks onderhoudsmiddel
worden gebruikt.

NIEUW

Optimax Verikan
Help! Waar is het toilet?
Stop! Ik moet plassen!

Maar liefst 1 op de 4 vrouwen heeft wel eens te maken met ongewild
verlies. Ze zijn bang om te moeten niezen, sporten, zware dingen tillen
of zelfs te lachen. Optimax Verikan bevat een bijzondere combinatie
van werkstoffen die de eigen weerstand hiertegen helpt verhogen. Het
verschil is snel merkbaar! Bij het ouder worden, tijdens of na de
menopauze of na een bevalling kan het voorkomen dat men hiervoor
extra steun nodig heeft. Voor diegenen die ermee te maken hebben, is
het iets waarover niet gemakkelijk gepraat wordt. Wat u zelf kan doen
zijn oefeningen om de specifieke spieren te versterken. Raadpleeg
eventueel uw arts of kinesist om de juiste oefeningen te bepalen.
Optimax Verikan bevat gepatenteerde, uitgebreid onderzochte
bestanddelen: pompoenzaadextract EFLA® 940 en het
Maar liefst
soja-Isoflavonen extract Soylife ® 40%. Eén verpakking
op de
uwen
van 60 tabletten is voldoende voor 1 maand.
volwassen vro ning
kan ondersteu!
U zal het verschil merken.
gebruiken

1

4

Speciale introductie korting! 60 tabletten
voldoende voor 1 maand

Geldig tot 15 oktober 2007

16

van 27.95

23.95

