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Bewaar deze krant, het kan u later van pas komen

Deze krant wordt u aangeboden door:

Oplage 1.600.000 - Losse nrs: 0,12

www.natuurgetrouw.be

Verantwoordelijke uitgever:
K. Verhelst
Abdis Agnesstraat 46
8510 Marke

Prijsstijgingen en zetfouten voorbehouden
Voor het innen van tax op drukwerk zich wenden tot het adres hiernaast opgedrukt.

de groene supervoeding 
voor meer energie                          

-2,50
€

KYO GREEN,

door de grote 
schoonmaak in je lichaam                          
Ook ons lichaam heeft af en toe nood aan een “grote kuis”: 
als we ons moe en futloos voelen, al te rijkelijk getafeld 
hebben of extra kilootjes meedragen. Met DRAINA + van 
ladrôme bestaat een uitgekiend biologisch 
lichaamszuiverend complex op basis van 12 actieve 
plantenextracten :

•  Mariadistel, artisjok en paardebloem: 
ondersteunen de reiniging van de lever

• Guldenroede, Berk en brandnetel: 
elimineren afvalstoffen via de urine

•  Pruimenconcentraat en -sap, 
vuilboom en ahornsiroop: 
voor een darmreiniging 
en vlotte stoelgang

•  Blaaswier, groene thee en citroen: voor 
een betere vetverbranding en een 
optimaal gewicht

DRAINA + : 
de 3-weken-
reinigingsformule 
voor meer pit en 
minder gewicht 
250 ml van 12,25  nu 9,25

-2,50
€€€

Weer fi t en slank met DRAINA+

-3,00
€

Met tarwegras, gerstegras en chlorella bevat KYO GREEN drie uitzonderlijk 
rijke bronnen van gemakkelijk opneembare voedingsstoffen zoals vitamines, 
mineralen, enzymen en antioxidanten. Zij vullen de leemten in ons lichaam 
aan en zorgen voor de energie die we nodig hebben. 

Bovendien zijn deze drie planten ook topbronnen van chlorofyl, de “groene 
stofzuiger”, die het lichaam ontzuurt en ondersteunt bij het elimineren van 
ongewenste stoffen. 

KYO GREEN reinigt én laadt 
de batterijen weer op.
180 Tabl. 
van 14,95  nu 12,45

De grondige 
voorjaarsreiniging 
voor meer energie 
en een slank lichaam



EEN OPTIMALE CIRCULATIE VOOR SOEPELE VATEN

Bescherm je vaten echt en 
ondersteun je circulatie
met KYOLIC ONE A DAY
Media en reclame proberen ons al jaren te hersenspoelen dat we ten koste van alles onze 
cholesterolspiegel zo laag mogelijk moeten houden. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om 
onze vaten te beschermen tegen het overmatige beslag ervan! Met KYOLIC ONE A DAY bestaat 
daarvoor een geconcentreerde vorm van gefermenteerde knofl ook, waarmee we ons met één tablet 
per dag maximaal kunnen beschermen.

Eeuwenoude Japanse wijsheid
KYOLIC of gefermenteerde knofl ook wordt gemaakt door knofl ook te onderwerpen aan een 20 maand durend Japans rijpingsproces. Tijdens deze 
veredeling worden de scherpe, ruikende bestanddelen van knofl ook omgezet in niet-scherpe, geurvrije én meer werkzame bestanddelen. De 
dagelijkse inname van gefermenteerde knofl ook is het middel tegen het dichtslibben van de vaten en voor het behoud van jonge en soepele vaten. 
Het draagt tevens bij tot optimale drukwaarden en een verantwoord cholesterolpeil.

KYOLIC ONE A DAY, 
de echte beschermer van de circulatie!
    

    30 tabl. van  7,41 voor 6,16 

SOEPEL BEWEGEN EN STERKE BOTTEN

    30 tabl. van  

-1,25
€

SPECIALE KORTING

Zware, lome benen, ontsierende vaatlijntjes?
V-NAL maakt ze weer licht en gaaf
Veel mensen kampen ermee: zware, vermoeide benen, vooral naar de 
avond toe. Ook beginnen zich meer blauwe lijnen af te tekenen. 
Hulp kunnen we dan krijgen van een natuurproduct zoals V-NAL van BIONAL, 
dat de circulatie in de benen weer op peil brengt.

V-NAL bevat als hoofdbestanddeel de kruiden paardekastanje en muizedoorn. Zij werken in 
op de doorstroming in de benen naar boven toe en versterken de vaatwanden, waardoor na 
een tijdje de benen weer licht aanvoelen, de huid gaaf blijft en ontsierende aderen uitblijven.

Extra tip: vergroot het effect van V-NAL 
door het gebruik van 
VENAL BEENCREME.

40 caps. van  8,09 voor 7,09
90 caps. van  16,65 voor 14,65

-1,00
€

-2,00
SPECIALE KORTING

MEER FUT, VITALITEIT EN UITHOUDING

EEN STERKE WEERSTAND EN VRIJ ADEMEN

Stap voor stap weer soepel bewegen
met 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 zo bijdraagt tot vrij en vlot bewegen.

TREEDO is samengesteld volgens de nieuwste inzichten:
• met glucosamine en chondroïtinesulfaten: 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. 

120 caps. van  38,95 voor 34,95
90 caps. van  33,50 voor 29,50

GINSENG van BIOTECHNIE

Wonderwortel maakt nieuwe energie in je los
Ginseng is al eeuwen gekend als de oosterse wonderwortel die onze levenskracht versterkt. We halen inderdaad dankzij 
ginseng meer rendement uit onze geestelijke en fysieke activiteiten. Sporter, student, arbeider, bezige bij of actieve senior: 
allemaal kunnen we GINSENG van BIOTECHNIE gebruiken als de natuurlijke stimulans voor:

• meer energie en een positieve instelling
• meer uithouding en betere prestaties
• een beter geheugen en concentratie
• een sterke weerstand

GINSENG van Biotechnie is 
verkrijgbaar in handige ampullen

20 amp. van 10 ml van  13,45 voor 10,95

Sterke botten én ontspannen spieren
dankzij CALCIUM + MAGNESIUM en VIT D
Bijna iedereen in onze westerse leefwereld heeft tekorten aan calcium en magnesium door verarmde landbouwgronden en het 
overmatige gebruik van alcohol, vetten en suiker. Met CALCIUM + Magnesium + vit D van PHARMAFOOD bestaat de ideale 
aanvulling: niet alleen zit het mineralenduo er in de zeer goed opneembare citraatvorm in, daarnaast zorgt vitamine D voor 
een maximale opname ervan.

CALCIUM+Magnesium+Vit D is speciaal 
aangewezen voor:
• sterke botten, vooral na de overgang
• ontspannen spieren
• weerstand tegen stress en een kalme houding
• een gezonde nachtrust

90 tabl. van  10,75 voor 9,25 

POLLEN + KONINGINNENBRIJ

Weerstands- en krachtvoedsel van de bijen
Zowel bij een zwakke weerstand, bij lusteloosheid, overgangsklachten of in tijden van stress, kunnen we beroep doen op het 
wondervoedsel van de bijen: POLLEN + KONINGINNENBRIJ van GRANOVITA.

Stuifmeelpollen worden door de bijen verzameld in de natuur om aan de bijenlarven te voederen. Bij analyse blijkt dit 
krachtvoedsel een complex te zijn van vitamines, mineralen, aminozuren en enzymen, die ook alle levensprocessen bij de mens 
kunnen stimuleren. Sterker nog is het potentieel van koninginnenbrij: door dit wondervoedsel kan de bijenkoningin dagelijks tot 
driemaal haar lichaamsgewicht aan eieren leggen en dit gedurende 4 à 5 jaar!

POLLEN + KONINGINNENBRIJ: de ruggensteun voor meer 
weerstand, voor sporters en mensen die moeten presteren, 
herstellenden, ouderen en bij overgangsklachten.

50 caps. van  9,65 voor 8,15

-2,50
€

SPECIALE KORTING
-4,00
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTING

herstellenden, ouderen en bij overgangsklachten.herstellenden, ouderen en bij overgangsklachten.

-1,50
€

SPECIALE KORTING
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WEER SLANK EN OP STREEFGEWICHT

Optimaal gewicht en ideaal fi guur
dankzij de antivetformule 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 voor 19,95

Knellende schoenen, zware benen, 
dikke vingers?
AQUABALANCE ondersteunt de vochtbalans
Wie naar de avond toe ondervindt dat de schoenen meer knellen, de benen 
zwaar aanvoelen en enkels en handen dikker worden, weet dat dit overtollig 
vocht is. Een extra afvoer van vocht via de urine is dan meer dan welkom. 
Aquabalance van Bional is hiervoor een probaat middel.

Aquabalance bevat de krachtige essentiële olie van de jeneverbes, die je meer 
doet plassen en zorgt dat je minder vocht ophoudt. 
Zo vermijden we een opgespannen, opgezet gevoel en 
bereiken we op een natuurlijke manier ons streefgewicht. 
Niet te gebruiken bij nieraandoeningen.

80 caps. van  8,15 voor 6,65

VOOR EEN VLOTTE OVERGANG

Opvliegers, nachtzweten, down?
Met MENOBALANCE vlot door de menopauze
Voor veel vrouwen is de overgang een mindere periode. Door warmteopwellingen, nachtelijk zweten, wisselende 
stemmingen en futloosheid is het moeilijk om te blijven genieten van het leven. Met MENOBALANCE van BIONAL 
bestaat een natuurlijk complex om actief en sociaal te blijven.

De overgang is geen eindstation! Het is een nieuwe levensfase waarin een vrouw 
even fi t en zelfverzekerd al genietend door het leven kan gaan. MENOBALANCE kan 
je hierbij helpen :
* Met soja-isofl avonen voor het vrouwelijke evenwicht
* Met chinese engelwortel voor een goede circulatie
* Met gamma-oryzanol voor meer energie

MENOBALANCE: 
meer dan soja-isofl avonen 
alleen
60 caps. van  14,95 voor 12,95

-4,00
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

-2,00
€

SPECIALE KORTING



-4,00
€

SPECIALE KORTING

Rustige én oplettende kinderen                                    
       

dankzij EL MARE, speciaal voor het kind
      LEKKERE CITROENSMAAK
 
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 kauwcaps. van 9,95 nu 8,45
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Onthaasten, ontspannen 
en een gezonde nachtrust 
dankzij CALMITON

OMEGA-VETZUREN VOOR EEN RUSTIGE EN POSITIEVE HOUDING

Slank en gezond met omega 
met PERILLA van AMANPRANA
Koop 2 fl essen omega 3 of 3/6/7/9 met perilla van amanprana en ontvang het dieetboek van Annemarie Postma 
gratis. Zorg voor een goed humeur tijdens je dieet en afvallen lukt...

Proberen af te vallen zonder voldoende omega’s is als dweilen met de kraan open. Omega’s zijn nodig voor 
een goede vetverbranding en helpen je goed in je vel voelen bij afslanken. Omega 3 of 3/6/7/9 met perilla van 
amanprana schenkt je jeugd en vitaliteit. Keuze uit drie heerlijke variëteiten. Gebruik 1 eetlepel per dag tijdens en 
merk het verschil in humeur en concentratie tijdens je dieet. Omega met perilla doet je goed. Perilla wordt in de 
Traditionele Chinese Geneeskunde al eeuwen à volonte gebruikt. Grijp deze kans.... 
 

500 ml: 33,95

-1,50
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

BOEK 
Annemarie Postma 

GRATIS 
t.w.v. 17,95

bij aankoop 2 flessen
HAPPY PERILLA 

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTING

-2,00
€

SPECIALE KORTING

HAAR NIEUWE BOEK NU TE KOOP
In haar boek “Het lichaam is perfect” 
lees je hoe je in 7 weken 7 principes 
leert toepassen voor een gezond en 
slank lichaam. Een 7 weken eetplan 
met vele lekkere, gezonde recepten 
en tips om naar jezelf en naar je 
eet- en leefgewoonten te kijken. Veel 
voedingsboeken geven kennis over 
voeding, dit boek geeft je inzicht in 
jezelf. Van harte aanbevolen door 
Amanprana. Nu in de boekhandel. 
Meer op www.hetlichaamisperfect.nl.
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Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-4,00
€

SPECIALE KORTING

TREEDO STAP 2
90 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-4,00
€

SPECIALE KORTING

TREEDO STAP 1
120 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,25
€

SPECIALE KORTING

KYOLIC ONE 
A DAY

30 TABL

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

LOOK-MISTEL-
MEIDOORN + VIT E
200 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

V-NAL
90 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,00
€

SPECIALE KORTING

V-NAL
40 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,50
€

SPECIALE KORTING

KYOGREEN
180 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-3,00
€

SPECIALE KORTING

DRAINA+ BIO
250 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,00
€

SPECIALE KORTING

PROPOLIS 
SIROOP

150 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

POLLEN + 
KONINGINNEBRIJ
50 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,00
€

SPECIALE KORTING

BIO-TARWEKIEMEN 
VEREDELD

400 G

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,00
€

SPECIALE KORTING

BIO-TARWEKIEMEN 
RAUW

400 G

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-3,00
€

SPECIALE KORTING

MR SPIRULINA
navul 540 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

MR SPIRULINA
180 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,50
€

SPECIALE KORTING

GINSENG BIO
20 AMP. van 10 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

CALCIUM + 
MAGNESIUM + VIT D

90 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

SILICA+
60 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-3,00
€

SPECIALE KORTING

TEA TREE EERSTE 
HULP BALSEM

100 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

ZONNEBANK-
SPRAY

150 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

ZONNEBANKSUPER-
BRUINER EXTRA

250 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,25
€

SPECIALE KORTING

ZONNEBANK-
SUPERBRUINER
250 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

FLEURADERM
60 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-0,75
€

SPECIALE KORTING

ISLA MOOS
60 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-0,50
€

SPECIALE KORTING

ISLA MOOS
30 TABL.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

MENOBALANCE
60 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-2,00
€

SPECIALE KORTING

DIEBACINN 
EXTRA

60 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

AQUABALANCE
80 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-4,00
€

SPECIALE KORTING

NOVO SLANK
96 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

OKINAWA HAPPY 
PERILLA BIO

500 ML

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

EL MARE KIDS
60 KAUWCAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-1,50
€

SPECIALE KORTING

OGUVIT
40 CAPS.

Aanbiedingen zijn 
geldig tot 3 weken na 

verdeling van deze 
Natuurgetrouw

-10,00
€

SPECIALE KORTING

FACETREX
50 ML

BOEK 
Annemarie Postma 

GRATIS 
t.w.v. 17,95

bij aankoop 
2 flessen 
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DRAINA+ BIO

250 ML
van 12,25 nu 9,25

KYOGREEN

180 TABL.
van 14,95 nu 12,45

V-NAL

40 CAPS.
van 8,09 nu 7,09

V-NAL

90 CAPS.
van 16,65 nu 14,65

LOOK-MISTEL-
MEIDOORN + VIT E
200 CAPS.
van 11,99 nu 9,99

KYOLIC ONE A DAY

30 TABL
van 7,41 nu 6,16

TREEDO STAP 1

120 CAPS.
van 38,95 nu 34,95

TREEDO STAP 2

90 CAPS.
van 33,50 nu 29,50

CALCIUM + 
MAGNESIUM + VIT D
90 TABL.
van 10,75 nu 9,25

GINSENG BIO

20 AMP. van 10 ML
van 13,45 nu 10,95

MR SPIRULINA

180 TABL.
van 11,87 nu 9,87

MR SPIRULINA

navul 540 TABL.
van 26,75 nu 23,75

BIO-TARWEKIEMEN 
RAUW
400 G
van 8,45 nu 7,45

BIO-TARWEKIEMEN 
VEREDELD
400 G
van 7,95 nu 6,95

POLLEN + 
KONINGINNEBRIJ
50 CAPS.
van 9,65 nu 8,15

PROPOLIS SIROOP

150 ML
van 6,20 nu 5,20

ISLA MOOS

30 TABL.
van 3,69 nu 3,19

ISLA MOOS

60 TABL.
van 5,19 nu 4,44

FLEURADERM

60 CAPS.
van 9,99 nu 8,49

ZONNEBANK-
SUPERBRUINER
250 ML
van 9,50 nu 8,25

ZONNEBANKSUPER-
BRUINER EXTRA
250 ML
van 11,75 nu 9,75

ZONNEBANK-
SPRAY
150 ML
van 11,99 nu 9,99

TEA TREE EERSTE 
HULP BALSEM
100 ML
van 16,95 nu 13,95

SILICA+

60 TABL.
van 10,69 nu 9,19

FACETREX

50 ML
van 79,95 nu 69,95

OGUVIT

40 CAPS.
van 10,99 nu 9,49

EL MARE KIDS

60 KAUWCAPS.
van 9,95 nu 8,45

OKINAWA HAPPY 
PERILLA BIO
500 ML
33,95 

NOVO SLANK

96 CAPS.
van 23,95 nu 19,95

AQUABALANCE

80 CAPS.
van 8,15 nu 6,65

DIEBACINN EXTRA

60 CAPS.
van 15,95 nu 13,95

MENOBALANCE

60 CAPS.
van 14,95 nu 12,95



EEN OPTIMALE CIRCULATIE VOOR SOEPELE VATEN

Verantwoorde drukwaarden
dankzij het toptrio KNOFLOOK + MISTEL + MEIDOORN
We kennen de leefregels voor goede drukwaarden: gezond eten met veel groenten en volle granen, zuinig zijn met zout, op 
tijd bewegen en ontspannen…Maar soms is een extra ruggensteun nodig: Knofl ook + Mistel + Meidoorn + vit E van BIONAL is 
hiervoor een topper.

Hoge drukwaarden kunnen we vaak toeschrijven aan onze moderne levenstijl. Een drukke baan, stress op de weg, een zittend 
leven, een snelle hap hier of een snack daar. Dus moeten we iets aan de oorzaken doen. Maar drie topplanten kunnen ons 
daarbij helpen:
• Knofl ook: voor verantwoorde cholesterol - en drukwaarden
• Mistel: vermindert de spanning op de vaten
• Meidoorn: ondersteunt de pompfunctie
• Vit E: beschermt de vaatwand

Knofl ook + Mistel + Meidoorn: 
als de druk te hoog 
oploopt

200 caps. 
van  11,99 
voor 9,99

MEER FUT, VITALITEIT EN UITHOUDING

VOOR EEN OPTIMALE SUIKERWAARDE

Je suiker beter onder controle
dankzij DIEBACINN EXTRA
Door de westerse eetgewoonten met teveel zoete koolhydraten en verkeerde vetten hebben tegenwoordig veel mensen 
problemen om hun suikerwaarde stabiel te houden. Meer bewegen en een verstandig dieet zijn dan ook de eerste en 
belangrijkste 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 opname van glucose door de cellen
• met de vitaminen E en C voor een betere stofwisseling en ter bescherming van de vaten

Met Diebacinn Extra 
haal je meer uit je dieet

60 caps. 
van 15,95 voor 13,95

EEN STERKE WEERSTAND EN VRIJ ADEMEN

“Marcus Rohrer Spirulina geeft me precies 
de kracht en de energie die ik nodig heb”

Mijn naam is Roenie Reinink en ik ben 49. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en heb een leuke job in een 
kledingboetiek. Ongeveer 22 jaar geleden ben ik begonnen met spirulina. Dagelijks neem ik 6 tabletjes 
in om meer energie te krijgen en een goede gezondheid te behouden. Zo heeft spirulina me zeer goed 
geholpen tijdens en na mijn zwangerschappen, tijdens een aantal herstelperiodes en toen ik een laag 
ijzergehalte vertoonde. Het gaf me telkens precies de kracht en de energie die ik nodig had.

Ik ben eens een kleine periode gestopt met de inname ervan, maar dat doe ik nooit meer. Ondertussen 
gebruiken ook mijn dochter en mijn zus het. Omdat ik altijd precies wil weten wat ik koop en wat de 

ervaringen van anderen, bezoek ik graag de website www.spirulina.nl., waar ik alle antwoorden 
krijg op mijn vragen.

MR Spirulina….
ik wil nooit meer zonder!

180 tabl. van  11,87 voor 9,87
navulpak 540 tabl. van  26,75 voor 23,75

BIO TARWEKIEMEN van AMANPRANA

De oerkracht van de graankorrel
De essentie van de tarwekorrel is de tarwekiem: uit deze rijke opslagplaats ontstaat nieuw leven. Als we regelmatig onze 
gerechten verrijken met de BIO TARWEKIEMEN van AMANPRANA, dan vertaalt zich dat in meer levenslust, een positieve 
instelling en een fris en jeugdig uiterlijk. Want tarwekiemen:

• zijn een topbron van de antioxidanten vitamine E, selenium en alfaliponzuur
• bevatten een subtiel evenwicht van omega-3-, 6- en 9-vetzuren
• zijn rijk aan enzymen, lecithine en plantaardig eiwit

RAUWE BIO-TARWEKIEMEN: 
100 % natuurlijk, met behoud van 
alle enzymen
VEREDELDE TARWEKIEMEN: 
thermisch ontbitterd maar 
niet geroosterd, 
bevat minder fytinezuur

rauw 400 g van  8,45 voor 7,45
veredeld 400 g van  7,95 voor 6,95

PROPOLIS + SIROOP van ladrôme,

de beste kruidenborstsiroop voor het hele gezin
We hebben graag iets in huis om onze luchtwegen te verzachten en vrijer te ademen. Helaas zitten de meeste luchtwegensiropen 
propvol suiker, die de vorming van slijmen bevordert…. Met PROPOLIS + SIROOP haal je een topproduct in huis:

• op basis van echte honing en graansiroop
• met bijenpropolis en echinacea voor meer weerstand
• met vlier en tijm voor vrijer ademen
• met heemst en smalle weegbree ter verzachting van de kriebel
• met sleutelbloem om slijmen op te lossen.

Opgelucht ademhalen en vrije luchtwegen 
dankzij PROPOLIS + siroop

150 ml van  6,20 voor 5,20

Schorre stem, kortdurende heesheid?
ISLA MOOS is weldadig en verzachtend voor de keel
Sprekers, acteurs en zangers weten hoe belangrijk het is de stem te verzorgen. Maar als het gure winterweer toeslaat, kan 
iedereen iets gebruiken om de keel te verzachten. ISLAMOOS houdt je stem en keel in topconditie 

ISLAMOOS is gemaakt van IJslands mos. Dit plantje is rijk is aan natuurlijke slijmstoffen, die een beschermend laagje leggen 
op de slijmvliezen van de keel en stembanden, waardoor irritatie verdwijnt en de kriebel in de keel vermindert.

ISLA MOOS stopt de 
kriebel in je keel

30 tabl. van 3,69 nu 3,19
60 tabl. van 5,19 nu 4,44

-2,00
€
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€
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ervaringen van anderen, bezoek ik graag de website www.spirulina.n ., waar ik alle antwoorden 

ik wil nooit meer zonder!
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Knofl ook + Mistel + Meidoorn: 

SPECIALE KORTING



Onzuivere probleemhuid?
FLEURADERM reinigt van binnenuit

Een probleemhuid ligt soms aan de basis van onterechte schaamtegevoelens. 
Zowel bij tieners als op andere leeftijden kan een rode, ruwe en gevoelige 
huid roet in het eten gooien. Met Fleuraderm van Bional bestaat een 
natuurlijk middel voor een gave en zuivere huid.

Fleuraderm is een natuurlijke combinatie van:
• Driekleurig viooltje, Kliswortel, Brandnetel en chlorofyl, die de huid 
zuiveren
• Vitamine B3 en biotine die de stofwisseling van de huid bevorderen
• Echinacea en zink die het afweervermogen van de huid versterken

Met FLEURADERM komt je huid 
weer stralend voor de dag

60 caps. 
van  9,99 voor 8,49 -1,50

€

SPECIALE KORTING

 reinigt van binnenuit

Een probleemhuid ligt soms aan de basis van onterechte schaamtegevoelens. 
Zowel bij tieners als op andere leeftijden kan een rode, ruwe en gevoelige 

EEN GAVE HUID EN EEN STRALEND UITERLIJK MET NATUURLIJKE PRODUCTEN

Weer een scherpe blik
dankzij OGUVIT
Computerwerk, autorijden, T.V. kijken, intensief lezen…we vergen veel van onze ogen. Daarnaast vermindert ook met 
het stijgen van de leeftijd de kwaliteit ons zicht. Met OGUVIT van BIONAL bestaat een natuurlijk middel om vermoeide, 
branderige te verzorgen en weer een klare kijk te bekomen.

OGUVIT zorgt van binnenuit voor een scherp zicht:
• Bètacaroteen en Vitamine A: voor de opbouw van oogpigmenten
• Bosbes: ondersteunt de circulatie in het oog 
• Rutine en vitamine C: beschermen de delicate vaten
• Methionine en cysteïne: voor een goede oogconditie

40 caps. 
van  10,99 voor 9,49 

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Het NIFRI- gamma,

natuurlijke en veilige bruinversnellers
Al jaren helpt NIFRI u op een huidvriendelijke manier snel de perfecte bruining bekomen. Het geheim ervan 
zit in de bruinversnellers walnoot- en caroteenolie, gecombineerd met de antioxidanten vitamine E, 
co-enzyme Q10 en squaleen.

• NIFRI ZONNEBANK SUPERBRUINER: voor de lichtere en gevoeligere huidtypes 1 en 2
• NIFRI ZONNEBANK SUPERBRUINER EXTRA: voor de meer donkere huidtypes 3 en 4
• ZONNEBANK SPRAY: handig, voor alle huidtypen

ZONNEBANKSUPERBRUINER 250 ml van 9,50 nu 8,25
ZONNEBANKSUPERBRUINER EXTRA 250 ml van 11,75 nu 9,75 
ZONNEBANKSPRAY 150 ml van 11,99 nu 9,99

-2,00
€

SPECIALE KORTING
-1,25
€

SPECIALE KORTING

CHI EERSTE HULP BALSEM

Pure weldaad voor de huid
Met waardevolle etherische oliën van o.a. tea tree, eucalyptus en 
lavendel en met verzachtende componenten als goudsbloem, 
bijenwas en zonnebloemolie, is de CHI Eerste hulp Balsem de 
huidverzorgende totaalformule die niet in uw apotheekkastje 
mag ontbreken voor de aanpak van:

• puistjes en mee-eters
• een rode, droge en gevoelige huid
• een ruwe en schrale huid
• gesprongen huid

100 ml van  16,95 voor 13,95

-3,00
€

SPECIALE KORTINGSPECIALE KORTING

Vervaag de sporen van de tijd en de 
zwaartekracht
 

met FACETREX, voor een jong en fris gelaat
Facetrex is een unieke, natuurlijke compositie op basis van 
ondermeer teunisbloemolie, de kostbare mosqueta-olie, 
macadamia-olie, co-enzyme Q10 en ceramide. Deze topcrème 
bevat geen parabenen, paraffi neachtige stoffen of siliconenoliën. 
Ze dringt zeer goed door tot de diepe lagen van het gelaat en:
 
• versterkt er het bindweefsel en regenereert de huid
• geeft meer veerkracht en elasticiteit aan de huid
• beschermt tegen veroudering
• voedt, hydrateert en verzacht de huid
 

FACETREX draait de tijd terug!

50 ml van  79,95 voor 69,95 

-10,00
€

SPECIALE KORTING

Glanzende haren, sterke nagels
dankzij SILICA +
Kiezelzuur of silicium is een zeer belangrijk mineraal dat zowel zorgt voor de sterkte als de souplesse van haren, nagels 
en botten. Een rijke bron van organisch, gemakkelijk opneembaar kiezelzuur is heermoes of akkerpaardestaart. 
SILICA + van Pharmafood is een hooggedoseerd extract van deze plant en dan ook aangewezen voor :

• sterke, glanzende haren
• stevige nagels 
• een goede botaanmaak

60 tabl. van  10,69 voor 9,19 

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Kiezelzuur of silicium is een zeer belangrijk mineraal dat zowel zorgt voor de sterkte als de souplesse van haren, nagels 
en botten. Een rijke bron van organisch, gemakkelijk opneembaar kiezelzuur is heermoes of akkerpaardestaart. 

 draait de tijd terug!
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