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De complete
aanpak voor spieren
en gewrichten

Arteflex

SPECIALE

90 tabletten
Arteflex

95
INTRODUCTIE KORTING! van 26.
Geldig tot 10 oktober 2008

95
22.

Optimax Arteflex bevat een unieke combinatie voedingsstoffen die de opbouw van kraakbeen ondersteunen
en de spieren en gewrichten helpen om sterk en soepel te blijven. Van Glucosamine is bekend dat het
een belangrijke rol speelt bij de aanmaak en opbouw van kraakbeen en zo de conditie van de gewrichten
ondersteunt. Het gepatenteerde Biocurcumin extract uit geelwortel heeft een rol als anti-oxidant en is een
sterke stimulans voor de immuniteit. Zo worden de spieren en gewrichten beter ontlast, wat de beweeglijkheid
en comfort ten goede komt. Vitamine D en K zijn nodig om stevige botten te behouden. Twee tabletten per dag
leveren u 1500 mg glucosamine én 250 mg Biocurcumin. Uw gewrichten zullen u dankbaar zijn.

Optimax voedingssupplementen zijn onder andere verkrijgbaar bij:

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

Voor gemeentetaksen zie bovenstaand adres.

Natuurlijke ijzerverbindingen
houden u sterk

Cranberries voor
een schone blaas
Cysticare

Je maag blijft je beste vriend

10,50

NU

22,75

20,75

Maar liefst

60 tabletten
Verikan

NU

27,95

24,95

Geldig tot 21/05/08

NU

11,50

150 capsules
Cysticare

Geldig tot 10/10/08

12,65

Maar liefst 1 op de 4 vrouwen heeft behoefte aan actieve ondersteuning.
Verikan bevat natuurlijke stoffen die helpen bij ongewild verlies. Het verschil
is snel merkbaar! Ondersteuning kan nodig zijn bij zowel jonge als oudere
vrouwen. De betrokken spieren zijn bij veel vrouwen zo gespannen waardoor
er plotseling sterke aandrang ontstaat om te plassen. Dit kan soms zo sterk
zijn dat het niet lukt om tijdig een toilet te bereiken. Optimax Verikan bevat
unieke bestanddelen uit pompoenpitten en soja die zorgen voor sterke spieren
en de juiste spanning. Hierdoor is het toilet niet meer te ver.

kortingsbon

84 tabletten
Frutin

Geldig tot 10/10/08

4,45

kortingsbon

4,95

Geldig tot 10/10/08

kortingsbon
2

NU

Verikan

Als je altijd druk bezig bent en je door omstandigheden geen regelmaat
kan leggen in je voedingspatroon, kan het voorkomen dat je maag af en toe
wat extra ondersteuning nodig heeft. Gebruik dan de natuurlijke en lekkere
Frutin kauwtabletten met dolomietkalk en citruspectine. Deze kauwtabletten
helpen je maag en ze zijn goed voor de spijsvertering. Neem indien nodig 2-3
tabletten Frutin en kauw ze rustig op. U zult het verschil snel merken. Frutin
kan ook als dagelijkse ondersteuning van de spijsvertering gebruikt worden.
Neem dan 1-2 tabletten na de maaltijd.

NU

10,95

13,65

Behoudt de controle

Frutin

30 tabletten
Frutin

NU

60 capsules
Cysticare

kortingsbon

6,85

11,95

Geldig tot 10/10/08

NU

40 kauwtabletten
Cysticare

kortingsbon

7,65

Geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Optimax Organisch IJzer bevat natuurlijke ijzerverbindingen en een aangepast
vitaminencomplex dat de opname van dit ijzer nog extra ondersteunt. Optimax
Organisch IJzer is te gebruiken
60 capsules
bij een verhoogde ijzerbehoefte,
Organisch IJzer
bij voorbeeld na bloed geven, bij
menstruatie of na een bevalling.

Wist u dat meer dan de helft van alle vrouwen ooit ondersteuning nodig heeft om
de blaas en urinewegen zuiver te houden? De cranberry is een beproefd natuurlijk
middel om te helpen de blaas en urinewegen schoon te houden. Cysticare
cranberry capsules en kauwtabletten bevatten een sterk geconcentreerd extract
van cranberries. Eén kauwtablet bevat een hoeveelheid extract dat overeenkomt
met 24 gram cranberry. Cysticare helpt de blaas schoon en zuiver te houden.
Cysticare kan kuurmatig of als dagelijkse ondersteuning worden gebruikt.
Geldig tot 10/10/08

Om goed te kunnen functioneren hebben alle lichaamscellen véél
zuurstof nodig. IJzer is nodig voor de aanmaak van zuurstofdragende
bestanddelen die de zuurstof tot in de cellen brengen. Vermits ons
lichaam zelf geen ijzer kan aanmaken, zijn we afhankelijk van een
goede en voldoende toevoer.

kortingsbon

Organisch ijzer

3

1 op de 4

volwassen vrouwen
kan ondersteuning
gebruiken!

Mmm, vis is lekker!
Kinder Omega - Tween Omega

4

21,50

180 capsules
Tween Omega

NU

24,90

22,90

geldig tot 10/10/08

NU

23,50

kortingsbon

250 ml
Kinder Omega

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Optimax Kinder Omega en Tween Omega voorzien in onverzadigde omega-3
en -6 vetzuren en de vitamines A, D en E die noodzakelijk zijn voor de groei en
ontwikkeling van alle kinderen. Uit onderzoeken is gebleken dat deze vetzuren
een gunstige invloed hebben op het concentratievermogen en het gedrag.
Kinderen zijn ontspannen en kunnen zich beter concentreren. Kinder Omega
is een emulsie met lekkere banaan-sinaasappelsmaak en Tween Omega zijn
gemakkelijk in te nemen kleine capsules.

10,50

NU

9,50

Geldig tot 10/10/08

11,95

Optimax Kinder Multi bevat méér dan 20 onmisbare vitaminen en mineralen
in lekkere kauwtabletten zonder onnodige toevoegingen zoals kleurstoffen en
kunstmatige smaak- en zoetstoffen. Optimax Kinder Multi is een complete,
evenwichtige multivitamine voor kinderen tot 12 jaar. Optimax Kinder Multi
is bovendien vrij van lactose, gluten en gist. Geef uw kind(eren) elke dag
1 Kinder Multi kauwtablet, dan
100 tabletten
bent u er zeker van dat ze elke
Kinder Multi
dag voldoende vitaminen binnen
krijgen. Verkrijgbaar in twee lekkere
smaken: naturel en aardbei.

Voor voldoende weerstand,
sterke botten en tanden
Kinder ADC - Kinder Oesterkalk

Kinder ADC bevat een aanbevolen hoeveelheid van de vitaminen A, D + C. Dit
bezorgt met herfst en winter voor de boeg, net dat beetje extra weerstand dat uw
kinderen nodig hebben om zonder kleerscheuren deze periode door te komen.
Kinder Oesterkalk is speciaal voor kinderen die moeilijk zuivel verdragen.
Zo krijgen ze toch de noodzakelijke kalk voor sterke botten en tanden.
Deze Optimax Kinder producten bevatten géén kunstmatige
kleur- en zoetstoffen en zijn gist-, lactose-, en glutenvrij.
100 kauwtabletten
Oesterkalk

NU

9,95

8,95

100 kauwtabletten
Kinder A, D+C

NU

7,75

7,00

geldig tot 10/10/08

NU

13,95

Iedereen kent ze: vatbare kinderen die vaak moe of hangerig zijn en
wiens weerstand iets extra kan gebruiken.

kortingsbon

100 ml
STOP luizenspray

Geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Optimax Stop Luizenspray doodt onmiddellijk de aanwezige luizen. De
behandeling duurt 7 dagen om zo ook de laatste neten met zekerheid te
verwijderen. ’s Ochtends en ’s avonds op de haren aanbrengen en goed
inmasseren. Uitborstelen hoeft niet. Optimax Stop Luizenspray bevat géén
pesticiden en veroorzaakt géén resistentie. Geschikt voor alle leeftijden.

Kinder Multi

kortingsbon

Als het schooljaar begint zijn ze er weer: die vervelende hoofdluizen.
Bijna 20% van de kinderen krijgt er jaarlijks mee te maken. Er is géén
verband tussen hoofdluis en een gebrek aan hygiëne, integendeel:
luizen voelen zich best op een schone huid.

geldig tot 10/10/08

Stop - Natuurlijke luizenspray

Kindervitaminen zonder
kunstmatige toevoegingen

kortingsbon

Reken af met hoofdluis!

5

Vervelende kuch, kriebelkeel?

Ondersteun uw weerstand
Vitamine C, kauwtabletten

NU

8,95

7,95

De lekkerste manier om gedurende de maanden met de ‘R’ je dagelijkse portie
vitamine C binnen te krijgen heet Optimax. Want Optimax heeft de lekkerste Vitamine
C kauwtabletten voor jong en oud met de juiste dosering. Zo kan iedereen die liever
een tablet wil kauwen dan slikken elke dag voldoende vitamine C binnenkrijgen.
Dus voor je dagelijkse hoeveelheid vitamine C neem je de kauwtabletten van
Optimax. Heerlijk van smaak en krachtig van samenstelling, zonder onnodige
toevoegingen als kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen. Bevat ruim 40%
niet zure ascorbaatvorm van
vitamine C. Extra bioflavonoïden
60 kauwtabletten
Vitamine C500
7,95
ondersteunen de opname van
NU
vitamine C in het lichaam.

2de pot

halve prijs

7,15
11,95

1 verpakking

NU

2 verpakkingen

Geldig tot 10/10/08

7,95

250 ml
Kriebelkeel

geldig tot 10/10/08

NU

8,95

kortingsbon

250 ml
Kruidensiroop

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Optimax Kruidensiroop suikervrij is gebaseerd op een oud recept dat reeds
tientallen jaren zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Hooggedoseerde extracten
van tijm, anijs, salie, echinacea en drosera geven snel verlichting en helpen
u vrijer te ademen. Kruidensiroop wordt gezoet met maltitol, een uit natuurlijk
zetmeel verkregen zoetstof.
Voor kinderen is er een aangepaste versie beschikbaar onder de naam
Kriebelkeel. Lekker én werkzaam.

kortingsbon

Kruidensiroop - Kriebelkeel

Neusspray - Keelspray

Echinacea Plus

• Optimax Neusspray is een niet irriterende spray met verse kruidenextracten. Geeft géén bijwerkingen en géén gewenning. Ook veilig te
gebruiken bij (kleine) kinderen.

Echinacea werd naar Europa gebracht door de kolonisten die zagen hoe
de indianen echinacea gebruiken bij allerhande kwalen zoals koorts,
wondverzorging en zelfs slangenbeten. Wetenschappelijk onderzoek heeft
intussen aangetoond 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. Echinacea is goed
100 ml
toe te passen om op voorhand
Echinacea
9,55
beter bestand te zijn tegen winterse
problemen.
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8,95

8,20

NU

200 ml
Echinacea

NU

16,95

15,55

geldig tot 10/10/08

NU

9,95

kortingsbon

5,20

60 capsules
Echinacea Plus

geldig tot 10/10/08

NU

6,95

kortingsbon

3,70

30 ml
Keelspray

geldig tot 10/10/08

NU

4,95

kortingsbon

30 ml
Neusspray

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

• Optimax Keelspray is een verzorgende spray met natuurlijke extracten.
Verzacht onmiddellijk de irritatie en helpt uitbreiding er van te voorkomen.
Is door de speciale verstuiver gemakkelijk op de juist plaats aan te
brengen.

geldig tot 10/10/08

Doe aan preventie!

kortingsbon

Vrij ademen!

7

Een goede basis voor uw
Multivitaminen & mineralen
gezondheid

Kies de beste visolie!
Super Omega-3

18,50

16,75

Alle omega vetzuren
Totaal Omega
in 1 capsule

8

39,90

19,95

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Optimax Totaal Omega bevat zorgvuldig gedoseerde omega-3, -6 en -9
vetzuren in een hooggeconcentreerde capsule met een maagsapresistente
omhulling. Hierdoor valt de capsule pas in de darmen uiteen, waardoor
de spijsvertering wordt ontzien en er geen sprake is van hinderlijke geur
en smaak. Optimax Totaal Omega is een omega totaalsupplement dat de
circulatie, de spieren en gewrichten ondersteunt en de immuniteit stimuleert.

NU 1+1 GRATIS

per capsule=
500 mg pure omega-3!

NU

13,95
24,95
22,95

180 capsules Super
Omega-3 500 mg

NU

Kom niets te kort met de
beste multivitamine!

omega totaalsupplement met omega 3, 6 en 9

2 x 60 capsules Totaal Omega

1000 mg visolie

14,95

Geldig tot 10/10/08

Optimax Super Omega-3:

Omega-3 500 mg

Totaalplus

Optimax Totaalplus is een krachtige multivitamine voor veeleisende gebruikers.
Het bevat meer dan 50 bestanddelen die je gezondheid ondersteunen,
waaronder vitaminen, mineralen, spoorelementen, groenten- en fruitextracten,
kruiden, algen en bioflavonoïden.
30 tabletten
Totaalplus
15,95
Totaalplus is compleet en innovatief:
de tabletten zijn samengesteld
NU
volgens de laatste wetenschappelijke
60 tabletten
Totaalplus
23,50
inzichten. Totaalplus levert alle
noodzakelijke voedingsstoffen voor
NU
een goede gezondheid en weerstand
120 tabletten
Totaalplus
42,50
en geeft energie bij vermoeidheid en
lusteloosheid.
NU

14,95
21,50

39,50

Geldig tot 10/10/08

NU

Omega-3 vetzuren uit vette vis zijn onmisbaar voor een goede gezondheid van de
circulatie, spieren en gewrichten, de huid, de luchtwegen en het cholesterolgehalte.
Er worden veel visoliepreparaten aangeboden. Hoe kiest u de juiste? Kijk op het
etiket naar het totale gehalte aan omega-3 vetzuren EPA en DHA per capsule. Is
het gehalte lager dan 500 mg EPA en DHA per capsule, dan bent u beter uit met
Optimax Super Omega. Optimax Super Omega is een hooggedoseerde omega-3
capsule die gezuiverd is van alle belastende stoffen en zo in alle veiligheid
langdurig mag gebruikt worden.
90 capsules Super

kortingsbon

9,50

200 tabletten Multi
vitaminen en mineralen

geldig tot 10/10/08

NU

10,95

kortingsbon

100 tabletten Multi
vitaminen en mineralen

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Multivitaminen & mineralen:
de beste basismulti voor de beste prijs!

Bevat 500 mg EPA en DHA per capsule

kortingsbon

U heeft besloten om uw voeding elke dag aan te vullen met extra vitaminen en
mineralen, maar u heeft moeite met het innemen van grote tabletten? Dan is
Optimax Multivitaminen & mineralen uw beste keuze. Optimax Multivitaminen
& mineralen bevat een 20-tal vitaminen en mineralen in goede onderlinge
verhoudingen. Optimax Multivitaminen & Mineralen is een ronde, afgeplatte
tablet die gemakkelijker door te slikken is dan de meeste multivitaminen. Eén
tablet per dag voorziet in de basisbehoefte aan vitaminen en mineralen.

9

1

HANDIGE

DAG
1 PER UL
E
FORM

Voor behoud van sterk botten
Oesterkalk

10

7,75

90 tabletten
Oesterkalk+magnesium

NU

11,95

10,75

geldig tot 10/10/08

NU

8,50

kortingsbon

90 tabletten
Oesterkalk

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Iedereen moet vanaf het 35ste levensjaar zijn botten voorzien van extra
voedingsstoffen om ervoor te zorgen dat ze sterk en gezond blijven, ook
op latere leeftijd. Optimax Oesterkalk (met Magnesium) geldt al jaren als
de aantrekkelijk geprijsde natuurlijke calciumaanvulling voor het behoud
van sterke botten. Deze tabletten bevatten naast natuurlijk calcium uit
oesterschelpen en vitamine D3 ook extra magnesium. Een goede verhouding
tussen calcium en magnesium is noodzakelijk voor een goede botgezondheid!
Begin tijdig met Optimax Oesterkalk en hou je botten sterk en gezond.

NU

24,90

22,90

210 tabletten
Glucosamine Plus

NU

47,90

44,90

geldig tot 10/10/08

NU

90 tabletten
Glucosamine Plus

Gewrichtsbalsem houdt u
in beweging
Alpen Rumica

Optimax Alpen Rumica Spier- en gewrichtsbalsem is een 100% natuurlijke
kwaliteitsbalsem. Alpen Rumica bevat een unieke combinatie van heilzame
etherische oliën en geitenboter. In de Zwitserse Alpen wordt dit oude
volksmiddel al vele jaren gebruikt om de gewrichten en zwaarbelaste,
gevoelige, stijve en stramme spieren te verzorgen. De balsem trekt snel
in de huid en bevordert de circulatie. Optimax Alpen Rumica Spier- en
gewrichtsbalsem houdt spieren en gewrichten soepel.

nieuwe

verpakking

100 ml
Alpen Rumica

NU

15,95

14,45

geldig tot 10/10/08

14,95
29,55
26,95

300 capsules
Lecithine 2000

Veel mensen krijgen te maken met gewrichten die minder soepel zijn doordat
de conditie van het gewrichtskraakbeen niet optimaal is. Hierdoor wordt de
bewegingsvrijheid beperkt. Glucosamine Plus van Optimax bevat per tablet
een hoge dosering glucosamine in combinatie met andere werkstoffen die de
gewrichten van extra bouwstoffen voorzien, waaronder chondroïtine, msm,
mangaan en vitamine C. Glucosamine Plus is natuurlijk, kan langere tijd achtereen
worden gebruikt en heeft een gunstige invloed op ouderdomsverschijnselen aan
het bewegingsapparaat.
kortingsbon

NU

16,25

Glucosamine Plus

kortingsbon

8,90

150 capsules
Lecithine 2000

Geldig tot 10/10/08

NU

9,85

kortingsbon

75 capsules
Lecithine 2000

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Ons westers voedingspatroon is verre van ideaal bij een verhoogd
cholesterolgehalte. We moeten zorgen voor een toename van de meervoudig
onverzadigde vetten die de verhouding tussen het ‘slechte’ LDL- cholesterol en
het ‘goede’ HDL-cholesterol positief kunnen beïnvloeden.
Lecithine 2000 bevat een gestandaardiseerd phosphaditylcholine extract
uit soja dat helpt het slechte LDL-cholesterol te verlagen. Lecithine helpt ook de
opname van cholesterol en vetten uit de voeding te beperken en werkt regulerend
op de eigen cholesterolaanmaak.

geldig tot 10/10/08

Lecithine 2000

De meest complete
glucosamine formule

kortingsbon

Beheers je cholesterol
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Hoe is het met uw vochtbalans?
Vochtbalans

12

60 capsules
Vochtbalans

NU

11,95

10,75

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

We moeten minimaal anderhalve liter water per dag drinken. Vocht is namelijk
nodig om vitale functies aan de gang te houden en niet uit te drogen. Maar
teveel vocht kan een negatieve invloed op onze gezondheid hebben, gezwollen
voeten, opgezette enkels en benen zijn tekenen die algemeen bekend zijn. Zorg
daarom voor een goede vochthuishouding en gebruik Optimax Vochtbalans
capsules. Optimax Vochtbalans is samengesteld uit kruidenextracten die elk
hun specifieke invloed hebben op de afvoer van overtollig vocht. Vochtbalans
helpt ook bij vermoeide en zware benen en kan als extra hulp worden gebruikt
tijdens de afslankperiode.

Avena + Magnesium

NU

19,95

geldig tot 10/10/08

Iedereen reageert anders in stress-situaties. Veel mensen worden nerveus en
prikkelbaar en hebben moeite om helder te blijven denken en goed te slapen.
In deze gevallen is Optimax Avena + Magnesium een goede keus. Door strenge
selectie en een gepatenteerd productieproces is een uniek Avena extraxt
ontwikkeld dat niet alleen een rustgevende invloed heeft, maar ook de geest helder
houdt en mee zorgt voor een goed reactie- en concentratievermogen. Avena +
Magnesium helpt om dagelijks goed met stress-situaties, innerlijke onrust en
geestelijke druk om te gaan en stelt je in staat goed te blijven presteren omdat
het je geest helder en scherp houdt.
60 tabletten
Avena + Magnesium
22,95
Met Avena + Magnesium blijf je kalm,
helder en scherp!

Een moedeloos en
neerslachtig gevoel?
Sint Janskruid

Het kruid Hypericum of Sint-Janskruid staat in het middelpunt van de
belangstelling als natuurlijk en veilig middel bij een somber en neerslachtig
gevoel. Vooral de natuurlijke stof hypericine uit de bloemen lijkt belangrijk
voor de gunstige invloed op de stemming. Deze stof stimuleert positieve
gedachten en is een natuurlijke rustgever. Sint-Janskruid supercomplex
bevat een geconcentreerd Sint-Janskruid extract met de hoogst toegelaten
hoeveelheid hypercine, 700 μg per tablet, en extra voedingsstoffen die helpen
om de stemming te verbeteren: o.a. vitamine B-complex, passiebloem, ginkgo
biloba. Sint-Janskruid supercomplex
60 tabletten
Sint Janskruid
is een natuurlijk middel dat zonder
14,95
bezwaren langere tijd achtereen kan
worden gebruikt.

NU

13,45

geldig tot 10/10/08

7,20

NU

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Als je aan het lijnen bent, kom je er niet onderuit: die afschuwelijke trek in
iets lekkers, zoet. Dit komt omdat het hongergevoel mee gestuurd wordt door
onze suikerspiegel. Niet alle suikers worden even snel opgenomen, vandaar
dat we spreken van ‘trage’ en ‘snelle’ suikers. Onze gewone witte suiker is bv.
een snelle suiker. Na het eten van producten met deze snelle suikers krijgt ons
lichaam weer snel het signaal dat de voorraad opnieuw moet aangevuld worden,
dus honger . . .
Het spoorelement chroom helpt dit hongergevoel en deze drang naar zoetigheid
te voorkomen omdat het een stabiliserende invloed heeft op de suikerspiegel,
waardoor het hongersignaal niet zo snel wordt uitgestuurd. Optimax Chromium
bevat eveneens de belangrijke
Glucose Tolerantie Factor (GTF) die
60 capsules
Chromium GTF
7,95
de vetstofwisseling op natuurlijke
wijze ondersteunt.

kortingsbon

Chromium GTF

Kalm, helder en scherp
blijven denken

kortingsbon

Géen Hongergevoel!

13

Zo jong als je vaten . . .

Voor een goede concentratie
Super Ginkgo complex

Mannen, let op!
Protacare

14

12,65

180 capsules
Protacare

NU

30,50

27,50

geldig tot 10/10/08

NU

13,65

kortingsbon

60 capsules
Protacare

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Voor mannen boven de 40 is het erg vervelend als de bij het plassen
gewoonlijk krachtige straal geleidelijk afneemt. Nadruppelen, ‘op je schoenen
plassen’, ook ’s nachts vaker moeten plassen, iedereen kent deze verhalen.
Deze verschijnselen komen voort uit veranderingen in de mannelijke klier. Een
goede verzorging met de juiste natuurlijke ingrediënten kan helpen om alles
in goede conditie te houden. Protacare is 100% natuurlijk en ondersteunt de
mannelijke klieren bij het ouder worden. Protacare bevat pompoenzaadolie
en de verzorgende kruidenextracten Sabal serrulata en Opuntia ficus indica.
Een advies aan alle mannen boven de 40 jaar: gebruik Protacare
en hou uw functies in goede conditie!

12,85
22,75
20,75

60 capsules
Super Ginkgo complex

NU

150 capsules
Super Ginkgo complex

NU

40,85

37,85
9,55
8,55

100 ml
Ginkgo Biloba

NU

Geldig tot 10/10/08

NU

NU

13,85

Gespannen nek,
schouders en spieren?
Magnesum chelaat

Het mineraal magnesium is van belang voor de vorming van energie uit de
voeding. Onze spieren hebben magnesium nodig om te kunnen samentrekken.
Na een dag wandelen, tuinieren of intensief sporten geven onze spieren soms
aan dat de magnesiumvoorraad op is. Ook stijve nek- en schouderspieren
na langdurig werken achter de computer kunnen baat hebben bij extra
magnesium. Magnesium helpt om een normale spierreactie te behouden en
speelt een rol in de energiehuishouding van het lichaam. Bovendien helpt het
bij spanningen en in stress-situaties. Optimax Magnesium chelaat bevat een
hoge dosering goed opneembaar
60 tabletten
Magnesium chelaat
magnesium per tablet.
12,50

NU

11,50

geldig tot 10/10/08

22,45
15,35
13,85

90 capsules Arizona
Knoflook 1200 mg

30 capsules
Super Ginkgo complex

kortingsbon

NU

NU

24,95

kortingsbon

12,95
16,35
14,70

85 tabletten Arizona
Knoflook + Vit. A.C.E.

90 capsules Arizona
Knoflook + visolie

Geldig tot 10/10/08

NU

14,25

Arizona knoflook + Visolie
voor vaten en vitaliteit
Arizona knoflook 1200 mg
voor een goede circulatie

kortingsbon

90 capsules Arizona
Knoflook + lecithine

Geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Arizona Knoflook + Lecithine
voor een gezond cholesterolgehalte
Arizona Knoflook + Vit. A,C,E
voor een optimale druk

Omwille van zijn zeer grote natuurlijke weerstand tegen ziekten en luchtverontreiniging, worden de bladeren van de Ginkgo Biloba reeds lang gebruikt
als heilzaam kruidenmiddel bij ouder wordende personen. Deze gebruiken zijn de
laatste jaren door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Super Ginkgo complex
bevat de hoogst toegelaten dosis gestandaardiseerd Ginkgo extract, aangevuld
met voor het geheugen en concentratie noodzakelijke voedingsstoffen zoals
taurine, zink, choline en inositol. Met één capsule per dag blijft u bij de tijd.
Geldig tot 10/10/08

De conditie van het vatenstelsel zegt meer over de gezondheid dan de echte
leeftijd. Met een gezond vatenstelsel blijft de circulatie intact en worden de
noodzakelijke voedingstoffen gebracht waar ze moeten zijn. Knoflook is sinds
de oudheid het meest toegepast om deze gezondheid op peil te houden.

kortingsbon

Arizona knoflook
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Hou je energie op peil met Q10
Co Q10 EXTRA

50,00

NU

20,50
47,95
43,95

175 capsules
Co-enzym Q10, 30 mg

NU

Geldig tot 10/10/08

NU

55,00

kortingsbon

60 capsules
CoQ10 EXTRA, 150 mg

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

CoQ10 is een krachtige, vetoplosbare vitamine-achtige stof die in de cellen
van alle levende wezens voorkomt. Q10 is nodig om in de cellen energie te
kunnen produceren en Q10 is tevens een krachtige antioxidant. Naarmate we
ouder worden, neemt het gehalte aan Q10 in ons lichaam geleidelijk af. Om de
energievoorziening, en daarmee onze gezondheid, op peil te houden kunnen we
overwegen een supplement met natuurlijk Q10 te gebruiken.
De meeste Q10 preparaten bevatten per capsule 30 mg Q10. Optimax heeft een
nieuwe, hooggeconcentreerde variant.
75 capsules
Optimax CoQ10 EXTRA bevat
Co-enzym Q10, 30 mg 22,50
per capsule 150 mg Q10.

Heerlijk lichte benen!
Procydin
Procydin is een op 85% gestandaardiseerd OPC extract uit druivenpitten.
De werkzame stoffen, Olygomere Proanto Cyanidinen genoemd, vandaar de
afkorting OPC, hebben onder andere een gunstige invloed op de doorstroming
in de benen en de conditie van de vaten.
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50 capsules
Procydin

NU

18,80

17,00

geldig tot 10/10/08

kortingsbon

Daarnaast helpen ze het bindweefsel, ook dat van de huid, sterk en veerkrachtig
te houden. Bovendien speelt Procydin als natuurlijk antioxidanten complex (20
tot 50 keer sterker dan vitamine C en E) een belangrijke rol in de bescherming
tegen vrije radicalen. Procydin geeft uw benen vleugels!

