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Bewaar deze krant, het kan u later van pas komen
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Voor het innen van taksen op drukwerk zich wenden 
tot het adres hiernaast opgedrukt.

Het BIO-PROPOLIS gamma van ladrôme                                                       

Loodst je veilig door de herfst en winter

-1,00
€

De PROPOLIS-producten van Ladrôme zijn al jaren een groot succes: de combinatie van 
het krachtige bijenafweerproduct propolis met de gepaste kruiden versterkt niet alleen de 

weerstand, ze helpt ook vrijer te ademen en verzacht de keel. 

Kuchen en proesten?
PROPOLIS SIROOP

De ProPolis + siroop is de ideale kruidenborstsiroop voor het ganse gezin: zonder suiker en 
met echte honing. Met Propolis, echinacea en vlier voor meer weerstand, met tijm voor vrijer 

ademen, met heemst en smalle weegbree ter verzachting van de kriebel, met sleutelbloem om 
slijmen op te lossen. 150 ml van 9,89 nu 6,20

Nu met gratis Propolis gommetjes ter waarde van 3,69 euro 
voor een aangename verfrissing van mond en keel

Prikkel in de keel? 
Kortdurende heesheid?

PROPOLIS KEEL- 
EN MONDSPRAY

De ProPolis Keel- en mondspray verzacht de slijmvliezen 
van keel en mond, brengt de keel tot rust en is ideaal voor 

een goede mondhygiëne. 30 ml van 4,98 nu 3,98

Vrijer ademen door de neus?
PROPOLIS NEUSSPRAY
De ProPolis Neusspray is een handige verstuiver 
om de neus vrij te maken en vreemde indringers op 
afstand te houden. 30 ml van 4,98 nu 3,98

Propolis 
gommetjes 
t.w.v. 3,69 
GRATIS!

Vrijer ademen door de neus?Vrijer ademen door de neus?
PROPOLIS NEUSSPRAYPROPOLIS NEUSSPRAY
De ProPolis NeussprayNeusspray
om de neus vrij te maken en vreemde indringers op om de neus vrij te maken en vreemde indringers op 
afstand te houden. afstand te houden. 



Optimaal gewicht en 
ideaal fi guur
dankzij de antivet-formule 
NOVO SLANK
Tijdens de wintermaanden bewegen we minder en werken we 
een aantal feesten af. Het effect laat zich vaak op de weegschaal 
afl ezen. Om je streefgewicht en ideale silhouet te bekomen, heb je 
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 het 
de balans tussen vetten en spieren verbetert. Niet alleen worden minder 
vetten opgenomen, 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 vooral de rijkdom aan 
antioxidanten gekend. Maar groene thee 
heeft ook een stimulerende werking op 
het metabolisme van vetten en helpt ons
af te slanken.

NOVO SLANK, 
de topcombinatie 
van twee vetkillers

 96 caps. van 23,95 nu 19,95
-4,00
€

SPECIALE KORTING

-3,00
€

SPECIALE KORTING

Batterijen leeg, weerstand te laag?                    
Neem MARCUS ROHRER SPIRULINA, 
de groene batterij

Boordevol goed opneembare vitaminen, mineralen en aminozuren, rijk aan antioxidanten en aan het ontgiftende chlorofyl, drager van 
heel wat zonne-energie…Marcus Röhrer Spirulina verdient terecht het predikaat “groene batterij”. Een aangehouden inname vertaalt 
zich dan ook snel in een toename van de energie en de weerstand.

Wie heeft er baat bij MR Spirulina?
• wie meer winterse weerstand nodig heeft
• mensen met een veeleisende baan
• sporters die beter willen presteren
• studenten voor betere leerprestaties
• wie dringend aan ontgiften toe is
• actieve senioren en herstellenden
• opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen

Kies MARCUS ROHRER SPIRULINA, 
de spirulina afkomstig van het zonovergoten 
Hawaï, gekweekt in het zuiverste water en 
de enige in de speciale violet Viosol-
verpakking, voor een maximaal behoud 
van zonne-energie.

navul: 3x180 tabl. van 26,75 nu 23,75

-3,00-3,00
€€€€

SPECIALE KORTING

de spirulina afkomstig van het zonovergoten 
Hawaï, gekweekt in het zuiverste water en 

verpakking, voor een maximaal behoud 



-1,50
€

SPECIALE KORTING

Natuurlijk én veilig cholesterol beheersen
met DIEBACINN CHOLESTEROL
Dagelijks worden we er attent op gemaakt dat we ons cholesterolgehalte in de gaten moeten houden voor een gezonde 
doorstroming. Helaas worden ons naast een verstandig dieet vaak al te snel medicijnen opgedrongen. Nochtans bestaat er met 
Diebacinn Cholesterol een veilig én effi ciënt voedingssupplement om cholesterol te beheersen

Oude Chinese wijsheid
Al eeuwen wordt in China uit rijst een fermentatieproduct gemaakt: gefermenteerde rode rijst. Deze substantie wordt niet alleen 
gebruikt als een natuurlijke kleurstof en smaakstof, in de traditionele Chinese therapie staat dit middel ook gekend voor het 
behoud van een gezonde circulatie.

Cholesterol onder controle
Studies hebben nu aangetoond dat 1,2 g gefermenteerde rode rijst per al voldoende is voor een goed cholesterolgehalte. 
Diebacinn Cholesterol combineert die hoeveelheid met kaneelextract, waarvan ook aangetoond is dat het helpt de cholesterol 
beheersen

DIEBACINN CHOLESTEROL: laat de natuur orde op zaken stellen!
60 tabl. van 15,95 nu 13,95

-2,50
€

SPECIALE KORTING

Hou je suiker onder controle
met DIEBACINN EXTRA
Door de westerse eetgewoonten hebben tegenwoordig veel mensen problemen om hun suikerwaarde stabiel te houden. Meer bewegen en een verstandig dieet zijn 
dan ook de eerste en belangrijke maatregelen. Voor een nog betere controle is de totaalformule Diebacinn Extra het ideale hulpmiddel:

• met droogextract van kaneel voor het beheersen van suikerwaarde en cholesterol
• met de mineralen chroom en zink voor een betere aanwending van suiker
• met de vitaminen E en C voor een betere stofwisseling en ter bescherming van de vaten

60 caps. van 15,95 nu 13,95

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Diebacinn Feetcare, 
de allerbeste 
voetenverzorging
•  neutrale crème, snel opgenomen door de huid
•  met 10 % ureum voor een natuurlijk vochtgehalte 
 van de huid
•  met tarwekiem- en amandelolie voor een gave, 
 elastische huid

GESCHIKT VOOR DIABETICI!

75 ml van 7,99 nu 6,49

SPECIALE KORTING



-1,50
€

SPECIALE KORTING

Rustige én oplettende kinderen                                   
dankzij EL MARE, speciaal voor het kind
Om kinderen kalm en geconcentreerd te houden, is een ongeraffi neerde, volwaardige 
voeding zonder suiker en voedingsadditieven zeer belangrijk. Maar ook toont de 
wetenschap aan dat zuivere omega-vetzuren zeer belangrijk zijn. Met El Mare, 
speciaal voor het kind, bestaat de ideale, lekkere kauwcapsule voor te drukke, 
onoplettende kinderen:

• met visolie als bron van de omega-3-vetzuren EPA en DHA
• met teunisbloemolie als bron van het omega-6-vetzuur GLA
• met het natuurlijke, tandsparende zoetmiddel xylitol
• met een lekkere citroensmaak

Je kind druk, onoplettend, 
rusteloos? Probeer EL MARE 

60 tabl. van 9,95 nu 8,45

PROSLAVIT
Rekent af met het mannenprobleem 
van de 50-plusser
‘s Nachts voortdurend het bed uitmoeten, een zwakke straal, steeds een aandrang voelen of een onvoldaan gevoel na wateren: bij 
de ouder wordende man kunnen plasproblemen fl ink wat roet in het eten gooien. Daarom is vanaf de leeftijd van 50 op gezette 
tijden een kuur Proslavit van Bional warm aanbevolen.

PROSLAVIT van Bional is een uitgekiende natuurlijke formule voor de verzorging van de mannelijke klier: 
• Pompoenpittenolie en sabal voor het comfort van vlot wateren
• Zink is het belangrijkste mineraal voor een normaal volume van de klier
• Java-thee en brandnetel ondersteunen het vochtevenwicht
• Echinacea verhoogt de weerstand tegen vreemde indringers 

PROSLAVIT: 
begin er tijdig mee!

40 caps. van 10,65 nu 9,15

90 caps. van 20,25 nu 17,25

-2,00
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

-3,00
SPECIALE KORTING

Het ultieme kruidentrio                      ATRISIN                                                        
als spieren en gewrichten tegenpruttelen
Heel wat kruiden kunnen ingezet worden voor soepele spieren en gewrichten. Maar de kunst is die kruiden te combineren die 
samen het beste resultaat geven. Met ATRISIN van Bional bestaat de ideale kruidenformule om gevoelige spieren en stramme 
gewrichten aan te pakken

Als de puzzelstukjes passen
Het geheim van ATRISIN is de combinatie van duivelsklauw, gember en brandnetel: deze drie 
kruiden werken in op verschillende opeenvolgende stappen van het oorzakelijke proces bij 
gevoelige spieren en gewrichten. Vandaar dat de combinatie ervan de grootste kans op succes
 heeft om weer vlot en soepel te bewegen..

Onschadelijk alternatief
Heel wat mensen worden dagelijks in hun bewegingen geremd. 
De reguliere middelen hiervoor kunnen evenwel na een tijdje
 vervelende bijwerkingen met zich meebrengen. ATRISIN is dan 
een geschikt natuurlijk alternatief. 

ATRISIN 
zet je weer in beweging
60 caps. van 18,95 nu 16,95

met lekkere 

citroensmaak



Stijve spieren, 
stramme gewrichten?

PERSKINDOL Active 
verzacht en ontspant

Van actieve sporter tot rijpere persoon met stramme ledematen, iedereen kan een 
effi ciënt hulpmiddel voor spieren en gewrichten gebruiken. Met PERSKINDOL 
Active bestaat een unieke formule op basis van etherische oliën om vlotter te 
bewegen, om lokaal spieren en gewrichten te verlichten en om voor en na het 
sporten aan te brengen.

Perskindol active heeft een bijzondere 3 fasen-werking:
1)  Koelt eerst af voor een aangename verlichting dankzij menthol
2)  Verwarmt erna met een intensieve doorstroming dankzij   
 de etherische oliën van rozemarijn en lavendel
3)  Ontspant en verzacht vervolgens 
 door een uitgesproken dieptewerking op basis van de 
 etherische olie van Wintergreen 

100 ml van  9,05 voor 8,05

-1,00
€

SPECIALE KORTING

 door een uitgesproken dieptewerking op basis van de 

-2,50
€

SPECIALE KORTING

PHYTABIOTIC AMPULLEN, 
de weerstandsverhogende cocktail van BIO-kruiden

Biotechnie is het absolute kwaliteitsmerk van biologische kruidenpreparaten, zonder alcohol of 
bewaarmiddelen en verkrijgbaar in handige ampullen. Met PHYTABIOTIC heeft dit gamma de 

ideale beschermende formule in huis tegen vreemde indringers bij kil en vochtig weer:

• Met echinacea de absolute oppepper voor de weerstand
• Met shii-take, de Japanse afweerverhogende paddenstoel

• Met vlierbloesem, ter verzachting van de luchtwegen
• Met echte tijm en wilde tijm om vrijer te kunnen ademhalen

• Met propolis, het natuurlijke immuunstimulerende bijenproduct

Met PHYTABIOTIC durf je de winter 
in de ogen kijken! 

20 amp. van 15,95 nu 13,45

SPECIALE KORTING

13,45



ANTISEPTINE
Geef vreemde indringers geen kans
en bescherm je luchtwegen
Vochtig en koud weer, meer in gesloten ruimten zitten en de winterkost met minder vitamines, geeft 
aan vreemde indringers in de herfst - en winterperiode de kans om onze luchtwegen te belagen. 
Om onze luchtwegen maximaal te beschermen is ANTISEPTINE van Bional een echte aanrader

• met vitamine C en echinacea die de weerstand opkrikken
• met tijm, dat de luchtwegen verzacht en opent
• met propolis dat vreemde kiemen afhoudt

ANTISEPTINE: om vrij te ademen 
zonder proesten en kuchen !
80 caps. van 9,50 nu 7,75

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Onrustig, gespannen, prikkelbaar?
Komt tot rust met NERVOVIT
Iedereen die moet presteren, kent dat gevoel van stress: overdag ben je rusteloos, ’s avonds in bed kan je de slaap niet vatten door 
de muizenissen in je hoofd. Of net als je goed voor de dag wil komen, gieren de zenuwen je door de 
keel: voor een examen, optreden of sollicitatie. Met Nervovit van BIONAL bestaat een uitmuntende
 natuurlijke ontspanner

Nervovit is een droogextract van de valeriaanwortel. Valeriaan is de natuurlijke rustgever bij uitstek, 
die ons overdag helpt ontspannen én toch geconcentreerd te presteren, en die ’s avonds de geest tot 
rust brengt en een gezonde slaap bevordert .

NERVOVIT… 
laat je niet verraden door de zenuwen

90 drragees van 9,75 nu 8,25

-1,50
€

SPECIALE KORTING

-1,75
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

Hou je blaas zuiver            met CRANBERRY EXTRA
Wateren doen we als vanzelfsprekend, tenzij we er last bij ervaren. Vooral vrouwen, en dit zeker in de wintermaanden, zijn er 
gevoelig aan. Met CRANBERRY EXTRA van BIONAL bestaat nu een natuurlijk topmiddel om de blaas zuiver te houden. 

Cranberry en Rode bosbes
De cranberry of Amerikaanse veenbes en de rode bosbes zijn gekend om hun hoge gehalte aan 
proanthocyaniden. Deze stoffen beletten dat vreemde indringers zich aan de blaaswand hechten en spoelen 
ze zo buiten. BIONAL concentreerde deze bessen in een tablet, zodat de bittere smaak ons gespaard wordt.

Asperges
CRANBERRY EXTRA biedt nog meer om de blaas schoon te houden. 
Met asperge-extract wordt de doorspoeling op een natuurlijke manier verhoogd.

Comfortabel plassen? 
CRANBERRY EXTRA helpt!
40 tabl. van 13,95 nu 11,95

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Levensgenieter, verzorg je                             met HEPAFYT
Alcohol, frieten, snacks, desserts, medicijnen...onze lever krijgt het hard te verduren. Geen wonder dat we ons soms slapjes voelen en de spijsvertering te 
wensen overlaat. Met HEPAFYT van BIONAL bestaat gelukkig een natuurlijk middel om de leverfunctie te ondersteunen en de lichaamsreiniging te bevorderen.

Zelfs wie niet overdrijft met vet of alcohol, kan vaak een steun voor de lever gebruiken. Want ongewild worden we dagelijks 
overspoeld door vreemde stoffen in onze voeding (kleur -, smaak - en bewaarmiddelen, sproeistoffen), en in het milieu (PCB, 
dioxine, detergenten). En al deze stoffen moeten door onze lever ontgift worden. Zeker bij signalen als: een eetlust die te 
wensen overlaat, een beslagen tong, moeilijk vetten kunnen verdragen, prikkelbaarheid en abnormale vermoeidheid.

Ondersteun je stofwisseling met HEPAFYT:
•  Mariadistel en picrorhiza beschermen ons tegen de invloed van o.a. alcohol, 

kleur - en bewaarmiddelen, 
•  Artisjok bevordert de vertering van vetten en is gunstig voor het cholesterolgehalte
•  Cysteïne en methionine bevorderen de aanmaak van beschermende antioxidanten 

HEPAFYT…als je lever overuren maakt
40 caps. van 11,59 nu 9,59



KOKOSVEZELS van AMAN PRANA,       
• als glutenvrij bakmeel 
• voor een vlotte stoelgang en een platte buik
 
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 5,95
1 kg van 10 ml van 11,95 nu 10,95

COCOS + OLIVE + RED PALM
het supergezonde bereidingsvet in de keuken
Geraffi neerde oliën, bewerkte vetten, geharde margarines….slechte vetten dragen sterk bij tot de hedendaagse welvaartsziekten. 
We moeten dringend het roer omgooien en supergezonde, extra vierge vetten gebruiken zoals de COCOS+OLIVE+RED PALM van 
AMAN PRANA:

•  geschikt voor bakken en braden: want rijk aan plantaardige, stabiele verzadigde en 
 mono-onverzadigde vetzuren
•  met kokosolie als topbron van MCT, vetten die eerder verbrand worden dan opgeslagen
•  met olijfolie als topbron van omega-7, goed voor de vaten en de circulatie
•  met rode palmolie, barstensvol carotenoïden voor gezonde ogen, 
 huid en slijmvliezen

325 ml van 10,95 nu 9,95

Stap voor stap weer soepel bewegen
dankzij TREEDO, 
de compleetste gewrichtsvoeding
Heel wat mensen worden dagelijks in hun bewegingen geremd door weerbarstige gewrichten. 
Deze ongemakken zijn vooral te wijten aan een slijtage van het gewrichtskraakbeen. 
Met TREEDO bestaat een complete gewrichtsformule die het kraakbeen voedt en beschermt 
en hierdoor instaat voor vrij en vlot bewegen.

TREEDO is samengesteld volgens de nieuwste inzichten:
•  met glucosamine en chondroïtine, de natuurlijke bouwstenen voor gezond kraakbeen, voldoende 

hoog gedoseerd én in de ideale 5/4 verhouding; resp. 1500 mg en 1200 mg
• met visolie om de tekorten aan omega-3-vetzuren aan te vullen
• met Boswellia serrata om de gewrichten tot rust te brengen
• met Vit E en mangaan ter bescherming van het kraakbeen

Begin met TREEDO STAP 1 
en vertrouw als onderhoudsdosis op STAP 2

STAP 1
20 caps. van 38,95 nu 34,95

STAP 2 ONDERHOUD
90 caps. van 33,50 nu 29,50

Een gezonde geest in een fi t lichaam!
dankzij OKINAWA HAPPY PERILLA SPECIAL
AMANPRANA staat al jaren garant voor topkwaliteit: extra vierge oliën met een optimale balans van omega-3-, 6-, 7- en 9-vetzuren. Het absolute 
paradepaardje van AMANPRANA is hun combinatie van vetten met een maximaal aanbod van bio-actieve stoffen, de Okinawa Happy Perilla Special, met:

• perillaolie: topbron van omega-3, vermindert overgevoeligheidsreacties
• hennepolie: goed voor het geheugen en een positieve instelling
• zwarte komijnzaadolie: voor meer weerstand en soepel bewegen
• pompoenpittenolie: ondersteunt de prostaat, betere blaascontrole
• walnotenolie: goed voor soepele vaten en gezond cholesterol
• tarwekiem- en rode palmolie: toppers van vitamines E en A

Met de “happy” smaak van citroen, sinaasappel en limoen. 

500 ml van 43,95 nu 39,95

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-4,00
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Stap voor stap weer soepel bewegen

Heel wat mensen worden dagelijks in hun bewegingen geremd door weerbarstige gewrichten. 

, de natuurlijke bouwstenen voor gezond kraakbeen, voldoende 

-4,00
€

SPECIALE KORTING



Schorre keel, kortdurende heesheid?
Neem ISLA MOOS, de weldoener voor de keel
Als je langdurig moet spreken of zingen is het belangrijk je stem goed te verzorgen. Maar ook als het gure winterweer zijn tol 
eist, kan je keel aan verzorging toe zijn. ISLAMOOS is hét middel om stem en keel in topconditie te houden.

ISLAMOOS KEELPASTILLES zijn sinds jaren gekend bij zangers, acteurs en sprekers. Het geheim erachter is ijslands mos, een 
plantje met natuurlijke slijmstoffen de keel lokaal verzachten en de slijmvliezen tot rust brengen. Al sinds de oudheid kent men 
de weldadige werking ervan op de keel, stembanden en luchtwegen.

ISLAMOOS, brengt de keel tot rust bij kriebel in de keel.

 30 tabl.
  van 3,69 nu 2,94

DAVOS KUUROLIE,
topcombinatie van etherische oliën voor 
zuivere lucht en vrijer ademen.
Met de essentiële oliën uit den, eucalyptus en munt is de Davos kuurolie van Chi de allerbeste mix om de lucht te zuiveren van 
kiemen, de ademhaling te verzachten en vrijer te ademen door de neus

Davos Kuurolie: is ideaal om te verstuiven bij luchtwegenklachten 
of om op je zakdoek te doen en op te snuiven

10 ml van 6,95 nu 5,95

Davos roller: handig om te rollen op de borst en rug voor de luchtwegen, 
onder de neus om vrijer te ademen door de neus en op de slapen om 
het hoofd te verzachten.

10 ml van 7,70 nu 6,45 -1,25
€

SPECIALE KORTING

-0,75
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING

VISOLIE van BIONAL            Geurloos, Smaakloos

Onbehandelde én zuivere Omega-3-Vetzuren
De westerse mens heeft extra omega-3-vetzuren (EPA en DHA) uit vette vis nodig, zoveel is zeker! Helaas zijn veel visoliën che-
misch bewerkt en geraffi neerd ofwel bevatten ze teveel toxische stoffen (dioxine, PCB, zware metalen…). VisOlie van BIONAL is 
daarentegen topkwaliteit: ze is niet alleen afkomstig van een zuivere (Peruviaanse) zee, ze wordt verkregen door een natuurlijk 
concentratieproces zonder tussenkomst van chemicaliën. VisOlie is hierdoor ook reukloos en smaakloos! 

VisOlie van Bional heeft een brede gezondheidsbevorderende werking:
• goed voor gezonde vaten en een verantwoord cholesterolgehalte
• draagt bij tot soepele spieren en gewrichten
• goed voor een positieve instelling
• helpt kinderen rustig en geconcentreerd houden
• verbetert geheugen en concentratievermogen

VisOlie van BIONAL: uw terechte keuze….. 
zonder vervelende oprispingen
100 caps. van 14,50 nu 12,50

-2,00
€

SPECIALE KORTING

-1,25
€

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

PROPOLIS SIROOP
150 ML

-3,69
€

 GRATIS PROPOLIS GOMMETJES

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ANSEPTINE
80 CAPS.  

-1,75
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ATRISIN
60 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

CRANBERRY XTRA
40 TABL.

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

HEPAFYT
40 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

PROSLAVIT
40 CAPS.

-1,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

PROSLAVIT
90 CAPS.

-3,00
€

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

PHYTABIOTIC
20 AMP.

-2,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DAVOS KUUROLIE
10 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DAVOS ROLLER
10 ML

-1,25
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS COMPLEX
75 CAPS.

-1,75
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS COMPLEX
48 TABL.

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

EL MARE KIDS
60 TABL.

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ISLAMOOS
30 TABL

-0,75
€

SPECIALE KORTING

KYOLIC ONE A DAY: 
Je beste levensverzekering
Talrijke studies tonen aan: KYOLIC gefer-
menteerde knofl ook is zondermeer de 
beste vorm van knofl ook: reukloos, 
zonder nevenwerkingen en met 
maximaal gunstig effect op 
circulatie, cholesterol, energie 
en weerstand. Met KYOLIC 
ONE DAY bestaat een gecon-
centreerde dagelijkse dosis in 
één tablet.

Uniek procédé
KYOLIC ontstaat door een 
eeuwenoud Japans pro-
cédé, waarbij men biologische 
knofl ook gedurende 20 maand 
laat rijpen. Hierbij worden alle ir-
riterende en geurende bestanddelen 
omgezet worden tot meer werkzame 
en geurvrije bestanddelen. 

KYOLIC ONE A DAY op een rij :
Dagelijkse inname van gefermenteerde knofl ook biedt ons verschillende voorde-
len:
• Optimale druk- en cholesterolwaarden, elastische vaten
• Meer weerstand tegen vreemde organismen
• Bescherming tegen vrije radicalen, gezond oud worden
• Meer vitaliteit en levensvreugde

100 % REUKLOOS!
30 tabl. van  7,41 voor 6,16            

-1,25
€

SPECIALE KORTING

• Bescherming tegen vrije radicalen, gezond oud worden
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PROPOLIS SIROOP

150 ML
van 9,89
nu 6,20

ATRISIN

60 CAPS.
van 18,95 
nu 16,95

HEPAFYT

40 CAPS.
van 11,59 
nu 9,59

PROPOLIS COMPLEX

75 CAPS.
van 11,50 
nu 9,75

EL MARE KIDS

60 TABL.
van 9,95 
nu 8,45

ANSEPTINE

80 CAPS.
van 9,50
nu 7,75

CRANBERRY XTRA

40 TABL.
van 13,95 
nu 11,95

NERVOVIT

90 DRAG.
van 9,75 
nu 8,25

PROPOLIS COMPLEX

48 TABL.
van 6,80 
nu 5,80

ISLAMOOS

30 TABL.
van 3,69 
nu 2,94

PROSLAVIT
40 CAPS.
van 10,65 
nu 9,15

PROSLAVIT
90 CAPS.
van 20,25 
nu 17,25

VISOLIE 

100 CAPS.
van 14,50 
nu 12,50

DAVOS KUUROLIE

10 ML
van 6,95 
nu 5,95

DAVOS ROLLER

10 ML
van 7,70 
nu 6,45

ECHINACEA TINCTUUR:
de oppepper voor je 
weerstand
Als we de winter zonder kleerscheuren willen doorkomen, dan is het zaak om op 
voorhand een zo sterk mogelijke weerstand op te bouwen. Vooral in de maanden 
met een “r” in de naam is Echinacea tinctuur van ladrôme dan de ideale 
oppepper voor de weerstand.

Echinacea heeft namelijk de eigenschap het afweersysteem “wakker te 
schudden”. Daardoor brengen we onze weerstand in staat van paraatheid om 
vreemde indringers af te houden.

Echinacea: laat de winter nu maar komen....

100 ml van  9,60 voor 8,10

PHYTABIOTIC

20 AMP.
van 15,95 
nu 13,45

-1,50
€

SPECIALE KORTING

PROPOLIS COMPLEX van 
GRANOVITA 
Je winterharnas
Als regen, wind en kou hun tol eisen op onze weerstand en luchtwegen, dan 
kunnen we gelukkig beroep doen op PROPOLIS COMPLEX van GRANOVITA. 
De capsules en zuigtabletten bevatten het natuurlijke toptrio om vijandige 
kiemen af te slaan :

• Echinacea: dé plant bij uitstek die de afweer stimuleert
• Propolis, het bijenproduct dat een bijenkorf volkomen kiemvrij houdt
• Vitamine C, sleutelelement in de weerstand

In de zuigtabletten zit bovendien het slijmvliesbeschermende 
en verlichtende salie.

75 caps. van  11,50 voor 9,75

48 tabl. van  6,80 voor 5,80

-1,50
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

-1,75
€

-1,00
SPECIALE KORTING
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Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

TREEDO STAP 1
120 CAPS.

-4,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

TREEDO STAP 2
90 CAPS.

-4,00
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTING

GMO-vrij LECITHINE GRANULAAT                                        
Goed voor cholesterol, 
geheugen en vetbalans
Lecithine is een zeer waardevolle vetstof die uitzonderlijk rijk 

is aan bijzondere fosfolipiden en aan de vitamines B choline en 

inositol. Met LECITHINE GRANULAAT 98 % van MANNAVITAL 

is er een pure, genetisch niet gemanipuleerde en eenvoudig te 

gebruiken bron van sojalecithine voorhanden

LECITHINE GRANULAAT heeft tal van gezondheidsbevorderende 

eigenschappen: 

• Goed voor de cholesterolspiegel en een optimale circulatie

• Verbetert het geheugen en het concentratievermogen

• Ondersteunt de vertering van vetten

• Bevordert de vetverbranding en de verdeling van lichaamsvetten

GMO-vrije Lecithine granulaat van 

Mannavital is geschikt voor dagelijks 

gebruik (twee eetlepels) en wordt 

gemakkelijk aan ontbijtgraan, melk, 

yoghurt, sap, uitgeschepte soep en 

desserts toegevoegd.

500 gr van 10,98 nu 9,48

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ECHINCEA TINCTUUR
100 ML

-1,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

DIGEST ENZYME
75 CAPS.

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KYOLIC ONE A DAY
30 TABL.

-1,25
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

LECITHINEGRANULAAT 
98% GMO-vrij

500 GR
98% GMO-vrij

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OKINAWA HAPPY PERILLA 
SPECIAL
500 ML

-4,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

COCOS + OLIJF + RED PALM
325 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KOKOSVEZELS
500 GR

-1,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

KOKOSVEZELS
1 KG

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN CHOLESTEROL
60 TABL.

-2,50
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN FEETCARE
75 ML

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MARCUS ROHRER SPIRULINA 
navul
3x180 TABL.

-3,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

NOVO SLANK CLA + groene thee
96 CAPS.

-4,00
€

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

PROPOLIS KEEL- EN MONDSPRAY
30 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING
Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS NEUSSPRAY
30 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN EXTRA
60 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING



Baksteen in de buik, 
opgeblazen gevoel?
DIGEST ENZYME bevordert de 
spijsvertering

De spijsvertering van de moderne mens zit vaak in een knoop. 
Een “steen in de buik”, een zware maag, opgeblazen gevoel en 
winderigheid… zijn de meest gehoorde klachten. De oorzaak is 
een gebrekkige aanmaak van enzymen om het voedsel goed te 
kunnen verteren. Met DIGEST-ENZYME van Mannavital kunnen 
we orde op zaken stellen.

• Vegetarisch enzymencomplex, bekomen door fermentatie
• Stimuleert de vertering van eiwitten, koolhydraten en vetten
• Maakt het eten licht verteerbaar
• Verlicht een opgeblazen gevoel en de steen in de buik

DIGEST ENZYME haalt de knoop 
uit je buik

75 caps. van 10,70 nu 9,20
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TREEDO STAP 1

120 CAPS.
van 38,95
nu 34,95

PROPOLIS KEEL- EN MONDSPRAY

30 ML
van 4,98 
nu 3,98  

ECHINCEA TINCTUUR

100 ML
van 9,60 
nu 8,10

LECITHINEGRANULAAT 
98% GMO-vrij

500 GR
van 10,98 
nu 9,48

DIEBACINN CHOLESTEROL

60 TABL.
van 15,95 
nu 13,45

TREEDO STAP 2 

90 CAPS.
van 33,50 
nu 29,50

PROPOLIS NEUSSPRAY

30 ML
van 4,98 
nu 3,98

DIGEST ENZYME 

75 CAPS.
van 10,70 
nu 9,20

KYOLIC ONE A DAY

30 TABL.
van 7,41 
nu 6,16

DIEBACINN FEETCARE

75 ML
van 7,99 
nu 6,49

COCOS + OLIJF + RED PALM

325 ML
van 10,95 
nu 9,95

OKINAWA HAPPY 
PERILLASPECIAL
 
500 ML
van 43,95 
nu 39,95

-1,50
€

SPECIALE KORTING

KOKOSVEZELS

500 G
van 6,95 
nu 5,95

KOKOSVEZELS

1 KG
van 11,95 
nu 10,95

NOVO SLANK

96 CAPS.
van 23,95 
nu 19,95

PERSKINDOL ACTIVE GEL

100 ML
van 9,05 
nu 8,05

DIEBACINN EXTRA

60 CAPS.
van 15,95 
nu 13,95

MARCUS ROHRER SPIRULINA

navul
3x180 TABL.
van 26,75 
nu 23,75


