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Een goede gemoedstoestand...

Dan wordt het tijd voor Hypericum Optimum van BuurManns. Dit is een rustgevende 
formule voor een goede gemoedstoestand. Hypericum Optimum bevat een combina-

tie van Sint-janskruid, Stinkende ballote, L-Tryptofaan, Foliumzuur en 
Biotine en is gunstig voor een goede geestelijke balans en een goede 
gemoedstoestand. Bovendien houdt Hypericum u geestelijk in even-
wicht tijdens stresssituaties.

30 tabletten € 8,95 NU € 7,95 
90 tabletten € 22,95 NU € 19,95

Een kwalitatieve Glucosamine met een 
betaalbaar prijskaartje. Dat is Glucosamine 
van BuurManns. Bij een kuur van drie 
maanden ontvangt u nu tijdelijk één 
maand extra. 
U betaalt voor deze Glucosamine Actiebox van 
BuurManns slechts € 27,95. Dat betekent vier 
maanden kuren voor slechts 24 cent per dag. 
Bovendien heeft u slechts één tablet per dag 
nodig .BuurManns is er namelijk in geslaagd 
om de aanbevolen dagdosering van 1500 mg 
glucosaminesulfaat in één tablet te brengen. 
Daardoor is dit voedingssupplement voor het 
behoud van soepele gewrichten ook nog eens 
makkelijk in het gebruik.

Blijf lichamelijk én gees-
telijk fit met Q10 + Visolie

Dunner wordend haar 
of tijdelijk haaruitval?

Isoflavon houdt u in balans
tijdens de overgang

Een strakker en fraaier 
figuur?

Feel Well
Editie 2, nov. 2007

M
A

G
A

ZIN
ENajaarseditie

Dit magazine wordt u aangeboden door:

In deze uitgave

4 maanden 
Glucosamine 
voor slechts 
€ 27,95

Prijsdoorbraak

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken Glucosamine 
om soepel te blijven bewegen. Deze bouwstof is immers goed 
voor het behoud van het kraakbeen in de gewrichten. 
Met Glucosamine van BuurManns kan dat ook nog eens op 
een betaalbare manier.
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Glucosamine voor het behoud van soepele gewrichten

Meer energie!
ToniVital: De goed 
opneembare opkikker 
van BuurManns die je 
van’s morgens vroeg 
tot ’s avond laat voel-
baar meer lichamelijke 
en geestelijke energie 
geeft. 
25 dagen kuur 1695

Lees meer op pag. 6

Echinacea
         Voordeelactie

Immuno Weerstand
Flacon à 100 ml nu € 750

ACTIEVERPAKKING
2 x 100 ml 

NU €1250

Lees meer op pag. 8

100 ml
€750

3 dagen
€495

in deze donkere dagen behouden?

voor meer info
www.buurmanns.com



Of u nu 35, 45, 55 of  
ouder bent, energie heeft 
u nodig om met volle 
teugen van het leven te 

kunnen blijven 
genieten. Het 
co-enzym Q10 
geniet een 

grote reputatie 
als aanvullende 

energiebron voor men-
sen van 35 jaar en ouder. 
En juist deze stof speelt 
een belangrijke rol in de 

energievoorziening van uw 
spieren en lichaamsfuncties. 
Q-Omega van BuurManns is 
dan ook een energiekuur die 
het Q10-niveau in 
uw lichaam op 
een goed niveau 
houdt. Daardoor 
krijgt u meer 
energie, blijft u 
actief en wordt 
uw uithoudings-
vermogen positief 
beïnvloed. 

Verbetert geheugen en 
concentratie
Het co-enzym Q10 is ver-
krijgbaar in droge vorm en 
in vloeibare vorm. De laatste 
variant wordt geadviseerd, 
omdat deze goed door het 
lichaam opgenomen kan 
worden. Voorwaarde is echter 
wel, dat de Q10 is opgelost 
in een vetachtige substantie. 
Daarom is aan een capsule 
Q-Omega eveneens 1000 mg 
visolie met omega-3 vetzuren 
toe-gevoegd. Dit ondersteunt 
niet alleen de opname Q10 in 
uw lichaam. Deze essentiële 
vetzuren zijn immers rijk 
aan EPA en DHA. Deze 

Omega-3 vetzuren 
helpen om uw 
geheugen en con-
centratievermogen 

te verbeteren. 
Q-Omega 
is dus een 
uitge-
breide 
fitmaker 

Opnieuw fit worden en energiek 
blijven met Q10 + Visolie

Waar haalt u boven de 35 uw energie vandaan?
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30% EXTRA
INHOUD 

Tijdelijk kunt u 
extra voordelig kennis 

maken met de 
Q10 + Visolie formule

 van BuurManns. 
Deze energieformule 

voor 35-plussers is 
nu namelijk ook 
verkrijgbaar als 

voordeelverpakking. 
Deze bevat 

tijdelijk 120 capsules 
PLUS 36 CAPS.

t.w.v. € 14,95

GRATIS

i-Omega Kids is een voe-
dingssupplement dat u 
dagelijks aan uw kinderen 
kunt geven. De onderlinge 
verhouding EPA en DHA is 
zorgvuldig afgestemd op 
kinderen in de groei. 

EPA en DHA zijn belangrijke 
Omega-3 vetzuren die van 

belang zijn voor een goede 
geestelijke en lichamelijke 

ontwikkeling. Zo verbetert 
DHA het geheu-
gen en bevordert 
EPA het concen-
tratievermogen. 
Daarom hebben 
deze Omega-3 

vetzuren een gun-
stige invloed op uw 
kinderen, hun leerprestaties 
en brengen rust . i-Omega 
Kids heeft een frisse tutti-
frutti smaak. De ervaring heeft 
geleerd, dat kinderen deze 
smaak als aangenaam ervaren. 
Belangrijk is ook, dat i-Omega 
Kids heel betaalbaar is. U 
betaalt tijdelijk slechts € 17,95 
voor een flacon voldoende 
voor 60 dagen.

Omega 3 Optimum van 
BuurManns wordt ver-
vaardigd uit zeevissen 
die leven in de schone 
wateren van de Atlanti-
sche oceaan. Deze vissen 
voeden zich met rode en 
bruine algen die rijk zijn 
aan Omega 3 vetzuren. 

Omega 3 bevat dan ook een 
hoge concentratie van deze 

essentiële vetzuren voor uw 
gezondheid. De kwaliteit van 
een visolie wordt niet alleen 
bepaald door de samen-
stelling, maar ook door de 
zuiverheid. Tijdens het 
productieproces wordt uit 
de vis eerst een ruwe olie 
gewonnen. Deze wordt 
grondig schoongemaakt en 
ontdaan van onzuiverheden. 
Ook tijdens het productie-

proces van Omega 3 Optimum 
worden er voortdurend 
controles uitgevoerd op de 
zuiverheid van het product. 
Omega 3 Optimum van 
BuurManns is dan ook 
een lichte visolie, wat wijst 
op een zuiver en schoon 
product. 

Zuiverheid van de hoogste ‘visgraad’

Omega 3 van BuurManns

NU

Omega 3 Optimum

Doos. à 120 st.

€ 20,95 1795 NU

Omega 3 Optimum

Pot. à 300 st.

€ 44,95 3995

WAARDEBON

Geldig t/m 23 november 2007

Nieuw!
Pot à 300 caps.

30 MG Q10 
+1000 MG 
VISOLIE

NU

WAARDEBON
i-Omega Kids

Flacon à 200 ml 

€ 19,95 1795
Geldig tot 3 weken na 

Geldig t/m 23 november 2007

VOLDOENDE 

VOOR 

60 
DAGEN!

Voor kinderen en hun leerprestaties

        i-Omega Kids

Het co-enzym Q10 geniet een grote reputatie 
als aanvullende energiebron voor mensen van 
35 jaar en ouder. Q-Omega van BuurManns 
is een nieuw voedingssupplement op basis 
van Q10 en visolie, dat deze groeiende bevol-
kingsgroep kan gebruiken om opnieuw fit 
te worden én energiek te blijven. Bovendien 
bevat Q Omega van BuurManns ook visolie 
met Omega 3 vetzuren om uw geheugen en 
concentratie te ondersteunen.

voor mannen en vrouwen 
boven de 35. Het geeft meer 
energie en is gunstig voor 
het uithoudingsvermogen 
en verbetert geheugen en 
concentratievermogen.

60 CAPSULES 
TIJDELIJK 
€2495



Houd uw botten sterk met 

Na ongeveer uw 35e levens-
jaar gaat de botaanmaak 
veranderen. Het is dan ook be-
langrijk om tijdig maatregelen 
te nemen voor het behoud van 
sterke botten. Osteo Power is 
de meest uitgebreide en krach-
tige formule van BuurManns 
voor een goede botaanmaak. 
Naast de goed opneembare 
Calcium uit dolomiet, zeealgen 
en melkwei bevat Osteo Power 
een scala aan vitamines en 
mineralen die ook betrokken 
zijn bij de opbouw 
én het behoud 
van sterke botten. 
Zoals de mineralen 
Mangaan, Magne-
sium, Koper, Zink 
en de vitamines C, 

B6 en Foliumzuur. Daarnaast is 
aan Osteo Power Glucosamine 
toegevoegd zodat ook het 
kraakbeen, waar de botuitein-
den op rusten, ondersteund 
wordt. Osteo Power is dus 
een uitgebreide formule, 
die gebruikt kan worden bij 
verhoogde kalkbehoefte voor, 
tijdens en na de overgang. Het 
bevat naast Calcium een breed 
scala aan aanvullende bouw-
stenen voor sterke botten.

NU

WAARDEBON

Osteo Power

Verp. à 60 tabletten

€ 19,95 1795

Geldig t/m 23 november 2007

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken Glucosamine om soepel te blijven bewegen. Ook in België zijn der-
gelijke formules verkrijgbaar in alle soorten, maten en prijsklassen. Natuurlijk wilt u een kwalitatief goede Glucosa-
mine tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Daarnaast staat het gebruiksgemak bij veel mensen hoog in het vaandel. 
De volgende tips kunnen u helpen om tot een verantwoorde keuze te komen.

BuurManns Glucosamine, kwaliteit tegen een eerlijke prijs!

Drie belangrijke tips bij aankoop van
Glucosamine

Glucosamine wordt door uw 
lichaam zelf aangemaakt. Deze 
stof is nodig om het kraakbeen 
in uw gewrichten te behouden. 
Na het 40e levensjaar kan het 
vermogen van uw lichaam om 
deze stof zelf te produceren, 
gaan veranderen. Dan is het 
aanbevolen om 
dagelijks 
Glucosamine te 
gebruiken. Dit 
ondersteunt het 
behoud van soepele 
gewrichten en kraakbeen  
bij veroudering. Doordat 
Glucosamine goed is voor de 
gewrichtsfunctie blijft u soepel 
bewegen en wordt uw mobi-
liteit ondersteund. Waar moet 
u nu op letten bij de aankoop 
van uw gewrichtenformule?

     Kwaliteit
De invloed van Glucosamine 
op de gewrichten is inter-
nationaal door vele experts 
getest. Daardoor is het nu 
bekend, dat deze stof goed 
is voor het behoud van 

het kraakbeen én de 
smering van de 

gewrichten. 
De meeste 
testen zijn 

uitgevoerd met 
Glucosaminesulfaat. 

Dit is een biologische vorm 
die wordt gewonnen uit het 
pantser van schaaldieren en 
die goed door het lichaam 
wordt opgenomen. Glucosa-
mine van BuurManns bevat 
uitsluitend Glucosaminesul-
faat van een hoge kwaliteit. 

    Gemak
Veel mensen slikken niet 
graag meerdere tabletten 
of capsules per dag. Het 
laboratorium van BuurManns 
is er in geslaagd om de 
aanbevolen dagdosering van 
1500 mg glucosaminesulfaat 
in één tablet onder te 
brengen. Daardoor 
is Glucosamine 
van BuurManns 
gemakkelijk in 
gebruik. De Glucosa-
mine wordt in uw lichaam 
opgeslagen en geleidelijk 
aan uw 
gewrichten 
afgegeven. 
De Glucosa-
mine voor-

deelverpakking van 
BuurManns bevat nu 
tijdelijk 33 % extra 
inhoud. U kunt dus nu 
vier maanden lang kuren 

voor het behoud 
van soepele 
gewrichten en 
het kraakbeen 

voor slechts 
€ 27,95. Dit is 

gewoon een goed 
aan-bod aan iedereen 

die soepel 
wil blijven 
bewegen.

GEBRUIK:
SLECHTS 1 TABLET

PER DAG!

    Prijs1 2 3

BETAAL 
NIET TEVEEL!

4 maanden Glucosamine voor € 2795

NU 1995

Atrio Free: ondersteunt de reiniging voor het behoud van 

Geldig t/m 23 november 2007

U gebruikt al enige tijd 
Glucosamine of gaat bin-
nenkort van start met zo’n 
kuur voor het behoud van 
uw kraakbeen? Dan heeft 
BuurManns een prima tip 
voor u. En dat is de combi-
natie van twee producten, 
Glucosamine én Atrio Free 
van BuurManns. Voor het 
behoud van een goed 
gevoel in uw gewrichten.

Glucosamine ondersteunt 
de opbouw en aanmaak 
van kraakbeen én de smering 
van uw gewrichten. Daarom 
is het altijd een goed advies 
om gelijktijdig ook het 

gebied rond uw gewrichten 
in conditie te houden. Dat 
doet u door naast Glucosa-
mine ook drie tot zes weken 
Atrio Free van BuurManns 
te gebruiken. Deze tabletten 
ondersteunen de door-
stroming en de inwendige 
reiniging in het gebied rond 
de gewrichten, zodat de 
aanvoer van Glucosamine 

naar het kraakbeen goed 
wordt ondersteund.

Gewrichtsondersteunend
Atrio Free bevat een groot aan-
tal gewrichtsondersteunende 
kruiden, zoals Duivelsklauw, 
Zwarte aalbes, Wilde marjolein 
en Driekleurig viooltje. Deze 
kruiden ondersteunen uw 
gewrichten en zorgen voor het 
behoud van een goed gevoel 
in uw gewrichten.

soepele gewrichten

WAARDEBON
Atrio Free
Verp. à 90 tabletten

€ 21,95

Osteo Power van BuurManns



Slapen behoort net als eten en drinken tot onze eer-
ste levensbehoefte. U hebt het nodig om uw lichaam 
én geest tot rust te laten komen van de inspanningen 
én ervaringen van overdag. Soms heeft u wat onder-
steuning nodig om lekker te slapen. Tender Sleep is de 
plantaardige slaapformule (voedingssupplement) van 
BuurManns voor een goede nachtrust en die u helpt om 
’s morgens uitgerust wakker te worden.

Opvliegers?

Tender Sleep ontspant het lichaam en is rustgevend voor de geest

Droomformule om lekker te slapen en
‘s morgens uitgerust wakker te worden

Tender Sleep is ontspannend 
en rustgevend  in vele 
situaties. Bijvoorbeeld in 
stresssituaties, in spannende 
tijden of tijdens drukke 
werkzaamheden.Tender Sleep 
is samengesteld op basis van 
drie plantaardige extracten 
met een gunstige invloed 
op de slaapfunctie. Deze 
slaapformule van BuurManns 
bevat de rustgevende en ont-
spannende plantenextracten 
van Slaapmutsje, Stinkende 
Ballote en Sint-janskruid. 

Slaapmutsje is rustgevend 
in stresssituaties, bij gees-
telijke druk en inspanning. 
Stinkende Ballote is ont-
spannend voor het lichaam 
en Sint-janskruid zorgt voor 
een goede en ontspannen 
gemoedstoestand voor het 
slapen gaan. Tender Sleep 
is dan ook een prima 
slaapformule voor iedereen 
die in deze hectische en 
jachtige tijden lekker wil 
blijven slapen.

Nervo Support van BuurManns is een ontspannende formule 
die u gebruikt tijdens drukke werkzaamheden, in examen-
periodes en emotionele periodes. Deze tabletten bevatten 
vier plantenextracten met een rustgevende en ontspannende 
invloed op lichaam en geest. Nervo Support houdt uw geest 
helder, ondersteunt in stresssituaties en is goed bij span-
ning. Nervo Support is dan ook een prima rustgevend en 

ontspannend voedingssupplement en 
ondersteunt uw geestelijk evenwicht.

Soms moet Moeder Natuur een handje helpen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om het ondersteunen van een natuurlijke stoel-
gang. Dan kies je voor de milde kruidenformule Luxacare 
van BuurManns. De natuurlijke bestanddelen bevorderen de 
darmperistaltiek en helpen darminhoud zachter te maken. 
Dit ondersteunt de darmpassage, zodat een natuurlijke 
stoelgang wordt ondersteund. Belang rijk om weten is, dat 

Luxacare geen Senna bevat.

Op zoek naar een
milde stoelgangformule?

Heerlijk... zo’n ontspannen 
en relaxed gevoel

Luxacare
60 capsules

€ 10,95 NU: 995

WAARDEBON

Nervo Support

Verp. à 30 tabletten 

€ 10,95 NU: 895

Geldig t/m 23 november 2007

WAARDEBON

Tender Sleep
Verp. à 30 tabl. 

€ 10,95 NU: 995

Geldig t/m 23 november 2007

Memo Force is een voedingssupplement voor iedereen 
die geestelijk goed wil blijven presteren. Het bevat drie 
ingrediënten die geheugen en concentratievermogen 
verbeteren. Een belangrijk bestanddeel is Ginkgo biloba. 
Dit extract van de Japanse Tempelboom bevat stoffen met 
een positieve invloed op de circulatie in het hoofd. Daardoor 
kunt u blijven vertrouwen op een scherp geheugen en 
concentratievermogen. Daarnaast zijn aan Memo Force de 
voedingsstoffen Inositol en Choline toegevoegd voor meer 

geestelijke energie.

Scherp van geest blijven met
Ginkgo biloba 

WAARDEBON

Memo Force
Verp. à 60 tabletten 

€ 16,95 NU: 1495

Geldig t/m 23 november 2007
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Verminderde haargroei, tijdelijke haaruitval?

Met Hair Balance van 
BuurManns kunt u de 
conditie van uw haar 
verbeteren. Dit voedings-
supplement bevat een 
uitgebreid complex voe-
dingsstoffen, dat uw haar 
van binnenuit verzorgt. 

Hair Balance voedt de 
haarwortels, zodat de 
productie van gezonde 
haarcellen op peil blijft. Dit 
helpt merkbaar in periodes 
dat uw haar extra steun 
nodig heeft,bijvoorbeeld bij 

verminderde haargroei, tij-
delijke haaruitval en andere 
haargroeiproblemen of voor 
gewoonweg mooier haar. 
Hair Balance bevat een grote 
hoeveelheid zwavelhoudende 
aminozuren en specifieke 
vitamines, die uw haarwor-
tels van binnenuit voeden. 
Dit houdt uw haardos vol 
en geeft weer glans aan het 
haar. Ook ondersteunt Hair 
Balance van BuurManns de 
conditie van het haar als 
u het regelmatig kleurt of 
permanent.

Haargroeiproblemen

NU

WAARDEBON

Hair Balance
Verp. à 60 tabletten

€ 19,95 1795

WAARDEBON

Flush Redux Spray is een 
handige mondspray die 
helpt bij opvliegers. Het 
bevat de vloeibare extracten 
van Ginseng, Salie, Vrou-
wenmantel en Stinkende 
ballote. Door verneveling 
kunnen de ingrediënten 
goed door de mondslijm-
vliezen opgenomen worden. 
Dit heeft een goede invloed 
bij opvliegers. Flush Redux 
Spray zit in een kleine flacon 

van 30 ml, die je 
makkelijk in je 
tas of zak mee 
kunt nemen. 
Je kunt deze 
spray dus 
altijd en overal 
gebruiken bij 
opvliegers. 

Ter introductie 
€ 8,95

Een voedingssupplement is geen vervanging 
van een gevarieerde voeding.

Het haar is voor 
veel vrouwen hét 
visitekaartje.
Daar ben je trots op 
en daar wil je natuur-
lijk trots op blijven.
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In de overgang?
Isoflavon bij overgangsverschijnselen

Mannen komen graag stoer over. Het is dan ook een typische manneneigenschap 
om over alledaagse problemen heen te stappen. Ook als na het 40e jaar de hormoon-
huishouding gaat veranderen en de mannelijke klier ondersteuning nodig heeft. 
Vrouwen besteden echter van nature meer aandacht aan de inwendige verzorging 
van hun lichaam. Het zijn dan ook de oplettende echtgenotes die aan de winkelier 
vragen om een kwalitatief goed gezondheidsproduct voor hun man. 

Mevrouw, mogen we het eens 
over uw echtgenoot hebben?

Prosta houdt de mannelijke klier in conditie

De mannelijke klier heeft ongeveer de vorm 
en omvang van een walnoot. Het zit als 
een soort ring om de plasbuis heen. Deze 
klier is verantwoordelijk voor de productie 
van een melkachtige vloeistof. Samen met 
de zaadcellen vormt dit vocht het sperma. 
Het zorgt ervoor dat de zaadcellen door de 
plasbuis worden getransporteerd en buiten 
het lichaam nog enige tijd in leven blijven. 
Tijdens de ejaculatie trekt de mannelijke klier 
zich krachtig rond de plasbuis samen. Daar-
door wordt voorkomen, dat het sperma zich 
met urine vermengt. Tot ongeveer het 40e 
levensjaar is de man zich nauwelijks bewust 
van het bestaan van deze klier. Daarna kan de 
klier echter in omvang veranderen. Prosta van 
BuurManns ondersteunt het behoud van een 
normale mannelijke klier.

Behoud van een normale klier
Prosta van BuurManns is een hoogwaardig 
gezondheidsproduct voor het behoud van 
een normale klier. Het bevat de extracten 
van sabal en pompoenpitten die goed zijn 
voor de functie van de mannelijke klier. 
Van belang is om ook om goed te kunnen 
blijven plassen. Daarvoor bevat Prosta het ex-
tract van grote brandnetel. De bestanddelen 
Lycopeen, Zink, Selenium en Vitamine E 
zijn antioxidanten met een beschermende 
invloed op het klierweefsel. Prosta is het 
meest uitgebreide voedingssupplement 
van BuurManns met de  inwendige onder-
steuning voor mannen. Uw winkelier geeft 
u graag meer informatie over de invloed en 
het gebruik van dit product. Niet alleen aan 
de echtgenotes, maar uiteraard ook aan hun 

Prikkelbaar? Overgangsverschijnselen?

Tender Sleep ontspant het lichaam en is rustgevend voor de geest

NU

WAARDEBON
Prosta
Verp. à 60 caps.

€ 19,95 1795mannen die het behoud 
van een goede gezond-
heid centraal stellen.

NU

20% MEER INHOUD

Isoflavon
Tijdelijk 150 tabletten + 

30 tabletten Gratis!  3195

Geldig t/m 23 november 2007

immers plantaardige oestrogenen die een 
eventueel tekort aan lichaamseigen oestro-
genen opvangen. Gebruik dit voedings-
supplement bij alle overgangsverschijnselen 
zoals, prikkelbaarheid en opvliegers.

Houdt uw uiterlijk fris en jeugdig
Isoflavon van BuurManns helpt ook bij het 
behoud van een fris én jeugdig uiterlijk tijdens 
de overgang. Oestrogeen is namelijk ook nauw 
betrokken bij de aanmaak van Collageen. 
Dit eiwit ondersteunt de structuur en 
soepelheid van uw huid. 

Het is gekend, dat Japanse vrouwen de 
overgang als een prettige fase in hun leven 
beschouwen. Zij voeden zich traditioneel 
met sojarijke producten, die een grote 
bron van Isoflavonen zijn. Dit zijn stoffen 
die vrouwen tijdens de overgang geestelijk 
en lichamelijk in balans houden.

Isoflavon van BuurManns bevat het gepaten-
teerde Glycine Max-extract dat is gestandaar-
diseerd op 20 mg Isoflavonen. Dankzij de 
concentratie heeft u één tot twee tabletten per 
dag nodig om u goed te blijven voelen tijdens 

de overgang. Al 
enige tijd is 
bekend, dat 
Isoflavonen uit 

soja vrouwen in 
deze periode goed in 

balans houden. Dit zijn 

MET GRATIS
FLUSH REDUX

SPRAY

Cranberry
Verrijkt met extra weerstands-
kruiden en Vitamine C

Aan Cranberry van BuurManns zijn 
extra bestanddelen toegevoegd om de 
weldadige invloed van het cranberry-
extract nog eens extra te ondersteunen. 
Het gaat om Vitamine C voor het be-
houd van een goede zuurgraad plus 

Echinacea, Beren-
druif en Ameri-
kaanse chrysant. 
Cranberry van 
BuurManns is dan 
ook een uitgebreide 
verzorgingsformule 
voor vrouwen.

NU

WAARDEBON
Cranberry
Verp. à 30 st.

€ 11,95

1995995
NU

Cranberry
Verp. à 90 st.

€ 26,95
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een strakker en fraaier figuur
In de wintermaanden ondersteuntPak de vetopslag aan voor

Bij afslanken gaat het al 
lang niet meer om de kilo’s 
te beheersen. Bij steeds 
meer vrouwen – maar ook 
mannen - staat namelijk 
ook het figuur centraal. 
Veel mensen willen immers 
ook de vetopslag op hun 
buik, heupen en boven-
benen aanpakken.
 
FiguFat Solution van 
ActiSvelte is zo’n afslanker 
die je helpt niet alleen kilo’s 
te beheersen, maar ook uw 
figuuromvang gunstig te 
beïnvloeden. FiguFat Solution 
ondersteunt de vetverbranding 
overal in je lichaam dus ook 
op je buik, bovenbenen en 

heupen. Daardoor neemt ook 
op deze plaatsen de omvang 
af, zodat je bovenbenen en 
heupen weer strakker worden 
en je buik platter. De invloed 
van FiguFat Solution zie je dus 
niet alleen op de weegschaal, 
maar ook in de spiegel! 

Zes eetmomenten per dag
Tijdens het gebruik van 
FiguFat Solution mag je zes 

keer per dag eten. Naast drie 
verantwoorde maaltijden per 
dag, neem je halverwege 
de ochtend, middag en avond 
nog een stuk fruit, een muesli-
reep of een schaaltje yoghurt. 
Zo hou je de vetstofwisseling 
van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat op gang. 
En dus ook de verbranding 
van overtollig vetweefsel! 
Liever een strakker en slanker 
figuur? Kies dan voor 
FiguFat Solution.

De komende wintermaanden 
keurig op je ideale gewicht 
blijven? Volg dan eens 20 da-
gen lang een reinigingskuur 
met FiguClean van ActiSvelte. 
Deze plantaardige reinigings-
kuur geeft u niet alleen meer 
energie en meer weerstand, 
maar ondersteunt ook de 
vetstofwisseling. 
Uw lichaam krijgt tegenwoordig 
meer te maken met industrieel 

voorbewerkt voed-
sel, koffie, alcohol, 
medicijnen, over-
matig gebruik 
van suiker 
en allerlei 
invloeden van 
buitenaf. 
Daardoor is 

de kans groter dat allerlei 
reststoffen zich in uw lichaam 
ophopen. Dit gaat heel ge-
leidelijk. Daarom is het ook 
nuttig om heel geleidelijk deze 
reststoffen weer uit het lichaam 
af te voeren. U blijft zich dan 
immers tijdens het reinigings-
proces goed voelen. Bovendien 
ondersteunt deze reinigingskuur 
van ActiSvelte bij het afslanken 
tijdens de wintermaanden. 
Kortom: met FiguClean komt u 
fit én slank de winter door!

FiguClean de lichaamsreiniging
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20 DAGEN
DETOX KUUR

Er zijn van die dagen... Je staat ’s morgens met een lege tank én een vol programma op. Je vraagt je vertwijfeld 
af hoe je met dat gevoel de dag moet doorkomen. Juist voor die dagen is er ToniVital van BuurManns. 
Een goed opneembare opkikker die je van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat voelbaar meer lichamelijke en 
geestelijke energie geeft.

ToniVital: goed opneembare opkikker voor lichaam en geest

Vul je dag met ENERGIE!
met de vloeibare kracht van ToniVital

Of je nu een zware studie 
volgt, een veeleisende baan 
hebt of een druk gezin moet 
managen, alles draait om 
energie. Overdag om je taken 

te vervullen. ’s Avonds 
om te sporten, je 

favoriete hobby’s 
uit te oefenen of 
op een andere 

manier te genie-
ten van je vrije 

tijd. Meestal draai je 
zo’n overvol dag-
programma bruisend 
van energie af. Maar 
soms kan het ook 
gebeuren dat je 
’s morgens vroeg 
reeds als een berg 
tegen de dag op-

ziet. In zo’n situatie kun je 
vertrouwen op ToniVital van 
BuurManns. Deze vloeibare 
opkikker zit boordevol goed 
opneembare energie die je 
tot ’s avonds laat een voel-
bare energie geeft.

Meer energie
ToniVital is verkrijgbaar in 
een flacon van 60 ml met 

voldoende energie 
voor drie dagen. 
Door de vloeibare 
vorm worden 
de activerende 
ingrediënten goed 
door je lichaam 
opgenomen. Je 
merkt het verschil 
dan ook! Boven-

dien houdt de energiegevende 
invloed van ToniVital tot 
’s avonds aan. Deze energie-
drank (voedingssupplement) 
bevat de extracten van 
Koninginnegelei, Groene 
thee, Siberische 
ginseng, Panax 
ginseng en 
Guarana. 
Deze combinatie 
geeft meer energie 
op die momenten dat je het 
echt nodig hebt. Daarbij is de 

NU

WAARDEBON

ToniVital
3 dagen kuur

60 ml 495 NU

ToniVital
25 dagen kuur

500 ml
€1995 1695
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invloed tweeledig. Enerzijds 
voorziet ToniVital je lichaam 
van stoffen die meer lichame-
lijke en geestelijke energie 
geven. Anderzijds wordt er 
meer energie in je lichaam 

vrijgemaakt, 
zodat ook je 
uithoudings-
vermogen 

positief wordt 
beïnvloed. Zo kom je 

met een fit én actief gevoel 
de dag door.

KORTSTONDIGE

VERMOEIDHEID?

NU

WAARDEBON

2495
FiguClean 
20 dagen kuur

Flacon à 500 ml

€ 29,95

TIP

NU

WAARDEBON
FiguFat Solution

Verpakking à 

80 tabl. 

€ 29,95 2495
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GOED
OPNEEMBARE

ENERGIE



Een allrounder voor uw gezondheid.  Zo zou je Omega 3-6-9  goed kunnen omschrijven. Deze capsules bevatten 
een combinatie van visolie, lijnzaadolie en teunisbloemolie. Bij elkaar opgeteld levert dit een uitgebreide mix van 
essentiële vetzuren op. Dit zijn gunstige vetten die op meerdere niveaus in uw lichaam helpen bij het behoud van 
uw gezondheid. Niet alleen van top tot teen, maar ook van binnen en buiten.

Essentiële vetzuren. Blijf gezond van kop tot teen én van binnen en buiten

Omega 3-6-9 van BuurManns:
allrounder voor uw 
gezondheid

Omega 3, 6, 9 vetzuren zijn 
net zo belangrijk voor het 
behoud van uw gezondheid 
als vitamines en mineralen. 
U treft ze aan in plantaardige 
voedingsmiddelen, maar ook 
vette vissoorten bevatten 
een hoge concentratie van 
sommige van deze essentiële 
vetzuren. Uw lichaam kan 
deze essentiële vetzuren 
onvoldoende zelf aanmaken. 
Daarom kunt u met 
Omega 3-6-9 van BuurManns 
dagelijks eventuele tekorten 
in uw lichaam aanvullen. Met 
één tot drie capsules per dag 
ondersteunt u de celfuncties, 
het afweersysteem, de door-
stroming, de ogen, de huid,  

en de functies in uw hoofd. 
Niets voor niets dus, dat het 
gebruik van Omega vetzuren 
de laatste jaren toeneemt.

Ondersteunt de 
doorstroming
Omega 3-6-9  bevat een mix 
van de belangrijkste essen-
tiële vetzuren EPA, DHA en 
GLA. Deze gunstige vetten 
ondersteunen de door-

stroming van uw lichaam. 
Bovendien zijn EPA en DHA  
goed voor het cholesterol-
gehalte. Dit beschermt bij 
veroudering. Ook is bekend, 
dat deze Omega vetzuren 
de gewrichten 
soepel hou-
den. Verder 
verbetert DHA 
uw geheugen 
en bevordert EPA 

NU

WAARDEBON

Omega 3-6-9
120 caps.

€ 26,95 2195 NU

Omega 3-6-9
Pot à 300 caps.

€ 54,95 4995
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het concentratievermogen. 
Omega 3-6-9 van BuurManns 
is een kwalitatief hoogwaardig 
voedingssupplement dat is 
samengesteld uit zuivere oliën 

van planten en zeevissen. 
Het bevat een hoge 

dosis EPA, DHA 
en GLA om de 
functies van uw 

lichaam gezond én 
in conditie te houden. 

NIEUW!
VOORDEELPOT
300 CAPSULES

Meer weerstand
De herfst en winter staan weer voor de deur, zorg voor een 
goede weerstand!  Dat kan met het voedingssupplement 
Lactoflor van BuurManns. Want uw weerstand wordt 
voor een groot deel bepaald in je darmen. Enerzijds helpt 
Lactoflor om de natuurlijke balans van de darmflora te 
behouden. Anderzijds ondersteunt een evenwichtige darm-
flora de opname van vitamines en mineralen uit je voeding. 
En deze belangrijke voedingsstoffen heeft je lichaam nodig 
voor het behoud van een goede weerstand.

Iedere ochtend één kauwtablet Lactoflor van 
BuurManns. Daarmee hou je je spijsvertering in 
een prima conditie. Eén kauwtablet bevat maar 
liefst 1 miljard gunstige darmbacteriën. 

Begin de dag goed met...

Lactoflor is goed voor een 
normale darmfunctie. Heel 
belangrijk, want je spijsver-

Door dagelijks je darmflora 
te vermeerderen en te ver-
sterken wordt je weerstand 
verhoogd en de spijsvertering 
en darmpassage onder-
steund. Bovendien kan je 
Lactoflor gebruiken voor een 
zachte darminhoud en bij een 

een extra dosis darmbacteriën
opgeblazen gevoel. Kortom: 
met één Lactoflor tablet 
blijf je je van binnen lekker 
voelen.

Houdt ook je huid in 
conditie
Je darmflora speelt een 
belangrijke rol binnen het 
spijsverteringsproces. Deze 
gunstige darmbacteriën 
bevorderen de opname van 
vitamines, mineralen en 
andere nuttige stoffen uit 
je voeding. Daardoor kan je 
lichaam goed blijven functio-
neren. Je krijgt meer energie 
en je weerstand wordt ver-
hoogd. Maar als je darmflora 
goed in balans is, heeft dat 
ook een bredere invloed op je 

lichaam. Zo blijft je huid goed 
in conditie en verhoogt het 
van binnenuit je vitaliteit. 

Uitgebreide darmflora-
formule
Daarnaast ondersteunen 
deze gunstige darmbacteriën 
de inwendige reiniging. Ze 
houden je spijsvertering en 
darmwerking in conditie en 

teringssysteem levert een 
grote bijdrage tot het behoud 
van de gezondheid. 

NU 1295 2 VOOR 2495

de vezelachtige bestanddelen 
in Lactoflor bevorderen een 
natuurlijke stoelgang. Ook dit 
helpt je om je van binnen lek-
ker te blijven voelen. Lactoflor 
van BuurManns bevat ook 
een prebioticum dat even-
eens een bijdrage levert aan 
de opbouw van de darmflora. 
Lactoflor is buiten de koelkast 
houdbaar. De darmbacteriën 
zijn immers ingekapseld en 
komen pas vrij in de darmen.
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WAARDEBON

Lactoflor
Verp. à 45 st.

€ 13,95

Lactoflor



Acerola is het fruit van de Malpighia punici-
folia. Dit is een boom die o.a. op de tropische 
eilanden Jamaica, Puerto Rico en Hawaï groeit. 
Deze rode bes is één van de rijkste bronnen 
van natuurlijke vitamine C. Het sap van de 
Acerola bevat vele malen meer van deze 
belangrijke voedingsstof dan dat van een 
sinaasappel. Acerola is dan ook een pure bron 
van vitamine C. Vitamine C is één van de 
belangrijkste voedingsstoffen voor het behoud 
van de gezondheid. Veel mensen gebruiken 
deze belangrijke voedingsstof om de weer-
stand van het lichaam te verhogen en het 
natuurlijk afweersysteem te versterken. 
Acerola Vitamine C van BuurManns is een 
zuigtablet met een aangename smaak verrijkt 
met een 20 mg bioflavonoïden-complex 
voor een betere opname.

Immuno Weerstand is een krachtige Echinacea 
weerstandsverhoger van BuurManns. Naast 
Echinacea bevatten deze druppels de vloeibare 
extracten van Kattenklauw en Grote Weeg-
bree. Deze planten ondersteunen de invloed 
van Echinacea en bouwen deze verder uit. 
Door gebruik te maken van vloeibare planten-
extracten is Immuno Weerstand gemiddeld 
5 x krachtiger dan een tinctuur. Deze weer-
standsverhoger kan gebruikt worden door 
jong én oud en is gemakkelijk in gebruik. 
Immuno Weerstand is eveneens verkrijgbaar 
in tabletvorm. Aan deze weerstandformule 
van BuurManns is ook vitamine C toegevoegd. 
U heeft maar één tablet per dag nodig om 
uw weerstand op peil te houden.

Weerstandsverhoger voor het hele gezin

Echinacea van BuurManns

O
nder voorbehoud van druk en zetfouten en prijsw

ijzigingen 
voorbehouden. V

U
 BuurM

anns V
laschaard 2  4529PR Eede.

2 x 100 ml NU 1250 NU

Immuno Weerstand

90 tabl. € 28,95 

NU € 23,95

30 tabl. 

€ 10,95
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Vitamine C zuigtablet 
Acerola van BuurManns

Gebruik

1 tablet 
per dag!

NU

WAARDEBON

750
Immuno Siroop

Flacon à 200 ml

€ 8,95

IMMUNO KRUIDENSIROOP

Immuno Neus is een neusspray die u kunt gebruiken om de 
neus vrij te maken. Het bevat plantaardige extracten die een 

verzachtende invloed hebben op de luchtwegen 
en dus een gemakkelijke ademhaling geven. 
Zowel overdag als ’s nachts. Deze compacte en 
handige neusspray past makkelijk in uw 
zak of tas.

NU

WAARDEBON
Immuno Neus

Spray 20 ml

€ 5,95

IMMUNO NEUSSPRAY

Vrijer ademen door de neus

495

Immuno Keel zijn zuigtabletten met een verzachtende 
invloed op de keel en luchtwegen. Ze bevatten weerstands-
verhogende en ondersteunende bestanddelen – o.a. 
Echinacea, Propolis, vitamine C en Zink. Deze ingrediënten 
zijn weldadig voor de keel en brengen de keel tot rust.

NU

IMMUNO KEELTABLETTEN

Weldadig voor de keel

750

Nog meer Immuno Weerstandsverhogers van BuurManns:
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Immuno Siroop is een weldadige kruidensiroop op basis van 
maar liefst elf plantenextracten. Het heeft een verzachtende 
invloed op de luchtwegen, nuttig om vrijer te ademen en 

brengt de keel tot rust. De ingrediënten zijn 
opgelost in een suikervrije siroop met een aan-
gename smaak. Ook geschikt voor kinderen.

VOORHEEN 

RESPIRA
FREEVoor de luchtwegen

Immuno Keel

Verp. à 30 zuig-

tabletten 

€ 8,95

WAARDEBON

Immuno Weerstand

Flacon 100 ml € 9,95 

NU € 7,50

Verpakking 895

ECHINACEA WAARDEBON

NU

Acerola Vitamine C

Pot à 50 st.

€ 8,00 700 NU

Acerola Vitamine C

Pot à 150 st.

€ 18,95 1495

WAARDEBON
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VOORHEEN 

ECHINACEA 
OPTIMUM

VOORHEEN 

ECHINAPLEX 
ALL FAMILY

De producten uit dit Feel Well 
magazine zijn verkrijgbaar bij:


