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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.

-2,50
€

niet

VISOLIE van BIONAL

Zuivere én onbewerkte 
Omega-3-vetzuren
Bijna iedereen in onze leefwereld kan extra omega-3-vetzuren 
(EPA en DHA) gebruiken. Maar veel aangeboden visoliën 
zijn sterk chemisch bewerkt of bevatten teveel toxische 
stoffen (dioxine, PCB, zware metalen…). VisOlie van BIONAL 
is daarentegen topkwaliteit: afkomstig van een zuivere 
(Peruviaanse) zee, verkregen door natuurlijke concentratie 
zonder gebruik van chemicaliën. VisOlie is hierdoor ook 
reukloos en geeft geen oprispingen! 

VisOlie van Bional kan heel breed 
ingezet worden:
•  voor een goede circulatie en 

cholesterolgehalte
•  voor soepele spieren en gewrichten
•  voor een positieve, 

opgeruimde instelling
•  voor rustige en geconcentreerde 

kinderen
•  voor beter geheugen, aanleer- en 

concentratievermogen

100 caps. 
van 14,60 
nu 12,10

LECITHINE van MANNAVITAL 

Goed voor cholesterol, 
geheugen én vetbalans
Lecithine is een zeer waardevolle vetstof, uitzonderlijk rijk aan bijzondere 
fosfolipiden en aan de B-vitamines choline en inositol. 
LECITHINE GRANULAAT 98 % van MANNAVITAL is een pure, 
genetisch niet gemanipuleerde sojalecithine.

Iedereen kan LECITHINE van Mannavital gebruiken: 
•  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

500 gr van 10,98 nu 8,9810,98 nu 8,98

-2,00
€

GEURLOOS,
SMAAKLOOS

Goed voor cholesterol, 
geheugen én vetbalans

GMO-VRIJ



NATUURLIJKE LICHAAMSVERZORGING

OOGCONTOURGEL CALENDULA
voor een frisse en jonge huid rond de ogen
Vermoeidheid, je minder goed voelen en uiteraard ook de leeftijd, laten zich gemakkelijk afl ezen op de 
fi jne en gevoelige huid rond de ogen. Met de OOGCONTOURGEL CALENDULA bestaat een 
frisse en herstellende gel die snel en zichtbaar die vervelende sporen uitwist.

Met Calendula, bisabolol uit kamille, hyaluronzuur, vitamine E en lecithine bevat de 
OOGCONTOURGEL CALENDULA de ideale componenten om de bindweefsels te versterken 
en het vochtgehalte op peil te brengen. Bovendien kunnen deze werkstoffen dankzij de 
liposomen diep door de huid dringen deze weer de nodig frisheid en tonus bezorgen.

Kringen, kraaienpootjes, wallen of rimpels? OOGCONTOURGEL 
CALENDULA zorgt voor een snelle en merkbare dieptewerking.
15 ml van 15,95 nu 13,95

-2,00
€

SPECIALE KORTING

Kleur je haar veilig én intens
met NATURTINT, de meest natuurlijke haarverf
Je haren permanent kleuren is één zaak, ze daarbij gezond, glanzend en vitaal houden is een andere zaak! Dat kan 
met NATURTINT: een niet agressieve haardekking, makkelijk aan te brengen en met een volle, langdurig blijvende 
kleur.

Veilig en niet agressief
De meeste haarverven leveren na een tijdje doffe, levenloze haren op. Geen wonder als je weet welke agressieve 
stoffen erin verwerkt zitten. NATURTINT zorgt daarentegen voor een permanente haarkleuring zonder ammoniak, 
resorcinol, parabenen of siliconen!

Volledig dekkend, uitgebreide keuze
Dankzij actieve plantaardige ingrediënten en een veilige dosis waterstofperoxide op gelbasis (veel milder dan de 
vloeibare vorm), bereikt NATURTINT een volledige, permanente dekking, ook bij grijze haren.Bovendien is er keuze 
uit 30 kleurnuances! En NATURTINT is dermatologisch gecontroleerd en dierproefvrij.

NATURTINT…meer dan zomaar 
een kleurtje in je haar

30 kleuren! van 10,99 nu 8,99

Hou je blaas zuiver            

met CRANBERRY XTRA
Wateren doen we als vanzelfsprekend, tenzij we er last bij ervaren. Vooral vrouwen, en dit zeker in de wintermaanden, zijn daar 
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, waardoor ze naar buiten worden “gespoeld”. 
BIONAL concentreerde deze bessen in een tablet, zodat de bittere smaak ons gespaard wordt.

Asperges
CRANBERRY XTRA 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 13,99 nu 11,99

-2,00
€

SPECIALE KORTING

SPECIALE KORTING

-2,00
€

SPECIALE KORTING

+ GRATIS

KAPMANTEL

VLOT WATEREN

VLOTTE CIRCULATIE EN GOED CHOLESTEROLGEHALTE

 GEZONDE DARMFUNCTIE EN VLOTTE STOELGANG



NATUURLIJKE LICHAAMSVERZORGING

-2,00
€

SPECIALE KORTING

VLOT WATEREN

KYOLIC ONE A DAY
Je dagelijkse portie gezondheid
Talrijke studies tonen het aan: KYOLIC gefermenteerde knofl ook is 
zondermeer de beste vorm van een knofl ooksupplement: reukloos, 
zonder nevenwerkingen en met maximaal gunstig effect op circulatie, 
cholesterol, energie en weerstand. Met KYOLIC ONE DAY bestaat een 
geconcentreerde dagelijkse dosis in één tablet.

Uniek procédé
KYOLIC ontstaat door een eeuwenoud Japans procédé, waarbij men 
biologische knofl ook gedurende 20 maand laat rijpen. Hierbij worden 
alle irriterende en geurende bestanddelen omgezet in meer werkzame en 
geurvrije bestanddelen. 

De voordelen van een dagelijkse inname 
KYOLIC ONE A DAY:
•  Gezonde circulatie in elastische vaten
•  Verantwoorde druk- en cholesterolwaarden
•  Meer weerstand tegen vreemde organismen
•  Bescherming tegen vrije radicalen, gezond 

oud worden
•  Meer vitaliteit en levensvreugde

30 tabl. van 7,41 nu 6,16

-1,25
€

SPECIALE KORTING

VLOTTE CIRCULATIE EN GOED CHOLESTEROLGEHALTE

SPECIALE KORTING

Laat de druk in de vaten 
niet te hoog oplopen
dankzij TENSOTON
Geestelijke spanning, gebrek aan beweging en verkeerde eetgewoonten 
kunnen de drukwaarden in onze de vaten doen oplopen en een hypotheek 
op onze gezondheid leggen. Met TENSOTON van Mannavital, op basis 
van olijfblad en hibiscus, bestaat een ideale formule voor gezonde 
drukwaarden en een vlotte circulatie.

Van het olijfbladextract in TENSOTON is aangetoond dat het de spanning 
op de vaten vermindert en door zijn antioxidanten de doorstroming 
ondersteunt. Voor een nog beter effect zit in TENSOTON bovendien 
ook hibiscusextract. In bepaalde zuiderse landen was al geweten dat het 
drinken van hibiscusthee goed was voor de drukwaarden. Nu is dat ook 
wetenschappelijk bevestigd.
 

TENSOTON: goed voor de 
drukwaarden en een vlotte 
circulatie.

60 tabl. van 13,45 nu 11,45

-2,00
€

SPECIALE KORTING

 GEZONDE DARMFUNCTIE EN VLOTTE STOELGANG

KOKOSVEZELS van AMANPRANA,
•  De topvezels zonder gluten: irriteren de darm niet zoals granenvezels
•  Zonder fytinezuur: verminderen de opname van mineralen niet
•  Voor een regelmatige stoelgang, snellere verzadiging en 

een platte buik
•  Lekker en ideaal als caloriearm ingrediënt voor je gebak 

bij een dieet 

500 gr glutenvrij van 6,95 nu 5,95
1 kg glutenvrij van 11,95 nu 8,95

-1,00
€

-3,00
SPECIALE KORTING

Haal de knoop uit je darm
met COLON CLEAN
Een regelmatige darmlediging is essentieel voor een goede gezondheid, dat is geweten. Toch laat de transit 
bij veel mensen te wensen over. Tijd dus voor COLON CLEAN, dat op een veilige en niet prikkelende manier 
zorgt voor een natuurlijke stoelgang.

Het geheim van COLON CLEAN:
•  Psylliumzaadjes nemen tot 25 maal hun gewicht aan water op en stimuleren zo de 

darmwand tot voortbeweging
• De slijmstoffen in psyllium zorgen ervoor dat de darminhoud beter glijdt doorheen 

de darm
•  Lactobacillus acidophilus als probioticum en inuline als prebioticum zorgen 

voor een goede darmfl ora en herstellen de darmfunctie na een antibioticakuur
•  Geen gewenning: COLON CLEAN maakt de darm niet lui!

300 gr van 11,15 nu 9,65

-1,50
€

SPECIALE KORTING

100% 

REUKLOOS



Weerbarstige gewrichten, stramme spieren?
ADRUFYT zet je weer in beweging
Vlot bewegen en zich zonder problemen verplaatsen, kunnen we meestal pas echt naar waarde schatten als we in onze 
bewegingen afgeremd worden. Als onze spieren en gewrichten tegenpruttelen, kan het natuurlijke combinatiepreparaat 
ADRUFYT van BIONAL ons weer op de goede weg zetten:

•  met duivelsklauw en wilgenbast: voor een afname van 
de gevoeligheid

•  met es en bitterzoet: ter eliminatie van de 
overbodige afvalstoffen

•  met glucosamine: om de gewrichten beter te smeren
•  met rutine: voor een optimale doorstroming

40 caps. van 13,95 nu 9,95
90 caps. van 26,85 nu 19,85

NOVO MSM organisch zwavel,

verrassend veelzijdig toepasbaar
Al meer dan 10 jaar wordt MSM of Methylsulfonylmethaan sterk gewaardeerd om het peil van het veelzijdige 
mineraal zwavel in het lichaam op peil te brengen. Met NOVO MSM haal je de beste kwaliteit van MSM, 
OptiMSM®, in huis.

De voordelen van NOVO MSM op een rij:
• bouwstof voor gewrichten, pezen, ligamenten en bindweefsel
• staat in voor soepele spieren en mobiele gewrichten
• in te zetten voor sterke botten, haren en nagels
• vermindert overgevoeligheid tegen pollen en huisstofmijt
• verhoogt de weerstand tegen vreemde indringers

150 tabl. van 26,25 nu 23,25

-3,00
€

SPECIALE KORTING

: om de gewrichten beter te smeren
-4,00
€

-7,00
SPECIALE KORTING

Stap voor stap weer soepel bewegen
met TREEDO, de complete gewrichtsvoeding

Veel mensen worden afgeremd door weerbarstige gewrichten, ongemakken te wijten aan een slijtage van het gewrichts-
kraakbeen. Met TREEDO bestaat de 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 chondroïtinesulfaten: de natuurlijke bouwstenen voor gezond 

kraakbeen, in de ideale 5/4 verhouding en in de juiste dosis; 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 voor de opbouw van het kraakbeen

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

stap 1: 120 caps. van 38,95 nu 34,95

                     
stap 2: 90 caps. van 33,50 nu 29,50

kraakbeen, in de ideale 5/4 verhouding en in de juiste dosis; resp. 1500 mg en 1200 mg

-4,00
€

-4,00
SPECIALE KORTING

 SOEPELE SPIEREN EN FLEXIBELE GEWRICHTEN



MSM-GEL van MANNAVITAL
topformule voor maximaal 
bewegingscomfort
Veel mensen zijn op zoek naar een ideaal uitwendig hulpmiddel om
vrijer en vlotter te bewegen. Met de MSM-gel van Mannavital bestaat 
nu een unieke formule voor een lokale, diep doordringende werking 
en een maximaal bewegingscomfort:

• met liefst 10 % MSM, de natuurlijke zwavelbron die snel de 
gevoelige zones bereikt om de beweeglijkheid van stijve 
spieren en stramme gewrichten te verbeteren

• met de ideale combinatie van de etherische 
oliën citroeneucalyptus, lavendin 
super en wintergreen:  

                  voor maximale verzachtende, spierontspannende en 
              circulatiebevorderende eigenschappen

         MSM-GEL: ideaal voor de sporter, 
        de wandelaar en de rijpere persoon

          100 g gel 
                van 7,95 nu 6,45

Stijve spieren, stramme gewrichten?
PERSKINDOL Active verzacht en ontspant

Wandelaar, sporter of 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 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 daarna dankzij de etherische oliën van rozemarijn en lavendel
3) Ontspant en verzacht vervolgens diep door de etherische olie van 
Wintergreen

Perskindol active heeft een aangename 
verfrissende geur, is niet vet en 
wordt snel opgenomen door 
de huid. 

Verkrijgbaar onder de vorm van gel, spray, fl uid 
en badoplossing.

100 g gel 
van  9,05 voor 8,05

-1,00
€

SPECIALE KORTING

-1,50
€

SPECIALE KORTING

Stap voor stap weer soepel bewegen
met TREEDO, de complete gewrichtsvoeding

Veel mensen worden afgeremd door weerbarstige gewrichten, ongemakken te wijten aan een slijtage van het gewrichts-
kraakbeen. Met TREEDO bestaat de 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 chondroïtinesulfaten: de natuurlijke bouwstenen voor gezond 

kraakbeen, in de ideale 5/4 verhouding en in de juiste dosis; 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 voor de opbouw van het kraakbeen

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

stap 1: 120 caps. van 38,95 nu 34,95

                     
stap 2: 90 caps. van 33,50 nu 29,50

 SOEPELE SPIEREN EN FLEXIBELE GEWRICHTEN



        OPTIMAAL GEWICHT EN SLANKE TAILLE

Afslanken zonder honger of slaptegevoel
met SLANKUFIT

Als je weegschaal aangeeft dat het tijd is om af te slanken, dan kies je best voor een verstandig dieet. Helaas 
klagen sommigen hierbij van een onverzadigd gevoel of van fl auwtes. SLANKUFIT van BIONAL is 

dan je aangewezen hulpmiddel.

Kleinere porties, toch verzadigd
Bijzonder aan SLANKUFIT is het guarmeel. Dit natuurlijke zwelmiddel neemt ettelijke malen 
zijn volume aan vocht op. Twee capsules voor een kleine maaltijd met minstens 200 ml 
water of sap, zorgt toch voor een aangenaam vol gevoel.

Geen appelfl auwte
Sommigen klagen van zwakte als ze minder eten. Om dit te vermijden zit 
in SLANKUFIT een mix van essentiële aminozuren en vitamines. 
Hierdoor worden je vetreserves effi ciënt aangesproken en 

omgezet tot energie.

90 caps. 3-weekkuur
van 18,55 nu 12,30

        OPBOUW VAN HET BEENDERGESTEL

     ONTSPANNEN HOUDING EN GEZONDE NACHTRUST

-6,25
€

SPECIALE KORTING

= 1 WEEKGRATIS

PHYTASLANK AMPULLEN,
voor een slanke lijn en een 
smalle taille

Biotechnie is het absolute kwaliteitsmerk van biologische kruidenpreparaten, zon-
der alcohol of bewaarmiddelen en verkrijgbaar in handige ampullen. 

Met PHYTASLANK stellen we de natuurlijke afslankende formule voor, waarmee je maxi-
maal effect haalt uit je dieet:

 
• met groene koffi e en guarana, topbronnen van cafeïne en antioxidanten voor een 

betere vetverbranding en verbruik van calorieën
• met bonenpeulen voor een mindere opname van koolhydraten
• met pruimensap voor een betere darmlediging
• met paardenbloem, artisjok en jeneverbes voor een betere vochtbalans

Met PHYTASLANK durf je weer 
op de weegschaal staan!

amp. 20 x 10 ml
van 15,95 nu 12,95

-3,00
€

SPECIALE KORTING



        OPTIMAAL GEWICHT EN SLANKE TAILLE

-2,50
€

SPECIALE KORTING

-1,00
€

SPECIALE KORTING

OSTEOTON,                                            met vitamine K2 uit natto

de complete formule voor de opbouw van het beendergestel
Voor sterke botten is vitamine D3 zeer belangrijk, dat is al lang geweten. Deze vitamine bepaalt voor een grote mate de opname van calcium en magne-
sium in onze spijsvertering. Recent wetenschappelijk onderzoek toont nu aan dat vitamine K2 minstens even belangrijk is! Vitamine K2, waar velen een 
tekort aan hebben door een westerse levenswijze, speelt vooral een rol in het neerzetten van calcium en een goede botaanmaak. De rijkste natuurlijke 
bron van vitamine K2 is het gefermenteerde sojaproduct natto en een extract daarvan zit in OSTEOTON van Mannavital.

Het duo vitamine D3 + Vitamine K2 is dan ook de absolute basis voor sterke botten. OSTEOTON 
bevat dit duo respectievelijk aan de maximaal toegelaten hoeveelheden van 150 en 300 % ADH 
(aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).

OSTEOTON bevat ook calcium, magnesium en zink 
onder de goed opneembare citraatvorm.

60 tabl. van 15,85 nu 13,35

        OPBOUW VAN HET BEENDERGESTEL

Energiek én ontspannen dankzij MAGNESIUM + CALCIUM
Een drukke job, zware studies, veeleisende sport of modern gezin….er wordt heel veel van ons geëist. Soms wordt de druk dan ook te groot en voelen we ons gejaagd, gespan-
nen of futloos. Dankzij het mineralenduo MAGNESIUM + Calcium van BIONAL krijgen we zowel de energie als de ontspannen houding om onze taken te kunnen uitvoeren.

Magnesium is belangrijk om goed te presteren. Dit mineraal staat centraal in onze energiestofwisseling en wapent ons tegen spanningen. Helaas heeft bijna iedereen tekorten: 
door overbelasting en stress, door alcohol, suiker en witmeelproducten in de westerse voeding. Gevoelige en gespannen spieren en een gejaagd 
gevoel vertellen ons dat. Om tot ontspanning te komen, wordt magnesium het best gecombineerd met calcium. Dit duo zorgt voor een beter 
geestelijk en emotioneel evenwicht, meer stressbestendigheid en een gezonde natuurlijke slaap.

MAGNESIUM + Calcium: onmisbaar duo voor een rustige houding 
en meer energie.

40 caps. van 6,90 nu 5,90

     ONTSPANNEN HOUDING EN GEZONDE NACHTRUST

-1,00
€

SPECIALE KORTING

Gespannen, onrustig, liggen woelen?
Komt tot rust met NEVROVIT
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 muizenis-
sen 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 
Nevrovit van BIONAL bestaat een uitmuntende natuurlijke ontspanner

Nevrovit 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.

NEVROVIT…overdag ontspannen, 
’s avonds lekker slapen

60 drag. van 9,95 nu 8,95

Gespannen, onrustig, liggen woelen?

NU MET GRATIS 

PROEFVERPAKKING

SPECIALE KORTING



Je suikerwaarde beter onder controle
met DIEBACINN EXTRA
Door de westerse eet- en leefgewoonten hebben tegenwoordig veel mensen problemen om hun suiker-
waarde 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 aanwending van suiker door de cellen
• met de vitaminen E en C voor een betere stofwisseling en ter bescherming van de vaten

DIEBACINN EXTRA past in het dieet van diabetici.

60 caps. van 15,95 nu 13,95
180 caps. 2-maandkuur van 37,95 nu 31,95

       VITALITEIT EN GEZONDE STOFWISSELING

Lege batterij, lage weerstand?
Neem MARCUS ROHRER SPIRULINA, de groene batterij

Barstensvol goed opneembare vitaminen, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren, rijk aan antioxidanten en 
aan het ontgiftende chlorofyl, drager van heel wat zonne-energie… Marcus Röhrer Spirulina wordt terecht de 
“groene batterij” genoemd. Een volgehouden inname vertaalt zich dan ook in meer energie en sterkere weerstand.

Wie kan MR Spirulina gebruiken?
• wie meer winterse weerstand nodig heeft
• mensen met een veeleisende baan
• sporters die beter willen presteren
• studenten voor betere leerprestaties
• wie dringend aan eliminatie 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.

180 tabl. van  11,87 voor 9,87

-2,00
€

SPECIALE KORTING

MARCUS ROHRER SPIRULINA, 

het zuiverste water en de enige in de 
speciale violet Viosol-verpakking, voor 

-2,00
€

-6,00
SPECIALE KORTING



Een gezonde geest, 
een fi t lichaam 
en een stralende huid
dankzij de OKINAWA OMEGA -OLIËN
Geraffi neerde oliën, bewerkte vetten, geharde margarines….slechte 
vetten dragen sterk bij tot de hedendaagse welvaartsziekten. Enkel “extra 
vierge” of niet geraffi neerde oliën uit eerste koude persing dragen bij tot 
een goede gezondheid van geest, lichaam en huid. Maak daarom nu ken-
nis met de prachtige reeks OKINAWA OMEGA-oliën van AMANPRANA, 
absolute aanraders met telkens de juiste balans van omega-3-, 6-, 7- en 
9-vetzuren:

• Detox perilla: met kruiden als artisjok en brandnetel voor een betere 
lichaamseliminatie

• Happy Perilla: met etherische oliën uit citrusvruchten voor een positieve 
instelling

• Eicosan perilla: met extra omega-3-vetzuren uit perilla en de passende 
kruiden voor soepel bewegen

Probeer nu de kennismakingsfl esjes van slechts12,95 euro

100 ml van 13,95 nu 12,95

-1,00
€

SPECIALE KORTING

       VITALITEIT EN GEZONDE STOFWISSELING

-2,00
€

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

VISOLIE
100 CAPS.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

LECITHINEGRANULAAT 98% 
GMO-vrij
500 GR 

-2,00
€

SPECIALE KORTING
-2,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KYOLIC ONE A DAY
30 TABL.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

TENSOTON
60 TABL. 

-2,00
€

SPECIALE KORTING
-1,25
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS COMPLEX
48 TABL.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS COMPLEX
75 CAPS.

-1,75
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ANSEPTINE
80 CAPS.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DUOPACK: Bio propolis siroop zonder 
suiker + propolis 
gommetjes
150 ML
+ 45 GR+ 45 GR -2,00

€

SPECIALE KORTING
-3,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS KEEL- EN MOND-
SPRAY
30 ML

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PROPOLIS NEUSSPRAY
30 ML

-1,00
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ISLAMOOS
30 TABL.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

COLON CLEAN
300 GR

-1,50
€

SPECIALE KORTING
-0,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KOKOSVEZELS
500 GR

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

KOKOSVEZELS
1 KG

-3,00
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

CALENDULA OOGCONTOURGEL
15 ML

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

HAARVERF met plantaardige 
ingrediënten
30 KLEUREN

-2,00
€

+ GRATIS KAPMANTEL
-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ADRUFYT
40 CAPS.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

ADRUFYT
90 CAPS.

-7,00
€

SPECIALE KORTING
-4,00
€

SPECIALE KORTING



           EXTRA WEERSTAND VOOR       EEN WINTER ZONDER ZORGEN

PROPOLIS COMPLEX 
van GRANOVITA 

Dé oppepper voor je 
weerstand
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, het sleutelelement in de weerstand

In de zuigtabletten zit bovendien het 
slijmvliesbeschermende en verlichtende salie

48 tabl. van 6,80 nu 5,80
75 caps. van 11,50 nu 9,75
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VISOLIE

100 CAPS.
van 14,60
nu 12,10

KYOLIC ONE A DAY

30 TABL.
van 7,41 
nu 6,16

PROPOLIS COMPLEX

48 TABL.
van 6,80
nu 5,80

KOKOSVEZELS

500 GR
van 6,95 
nu 5,95

LECITHINEGRANULAAT 98% 
GMO-vrij

500 GR
van 10,98
nu 8,98

TENSOTON 

60 TABL.
van 13,45 
nu 11,45

PROPOLIS COMPLEX 

75 CAPS.
van 11,50 
nu 9,75

KOKOSVEZELS

1 KG
van 11,95 
nu 8,95

ANSEPTINE

80 CAPS.
van 9,60
nu 6,60

DUOPACK: Bio propolis siroop zonder 
suiker + propolis 
gommetjes
150 ML+45 GR
van 9,89 
nu 7,89

PROPOLIS KEEL- EN MONDSPRAY

30 ML
van 4,98 
nu 3,98

ISLAMOOS

30 TABL.
van 3,79 
nu 3,29

COLON CLEAN

300 GR
van 11,15
nu 9,65

PROPOLIS NEUSSPRAY

30 ML
van 4,98 
nu 3,98

CALENDULA OOGCONTOURGEL

15 ML
van 15,95 
nu 13,95

HAARVERF met plantaardige 
ingrediënten
+ GRATIS KAPMANTEL
30 KLEUREN
van 10,99 
nu 8,99

ADRUFYT

40 CAPS.
van 13,95 
nu 9,95

ADRUFYT

90 CAPS.
van 26,85 
nu 19,85

-1,00
€

-1,75
SPECIALE KORTING



           EXTRA WEERSTAND VOOR       EEN WINTER ZONDER ZORGEN
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Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

TREEDO STAP 1
120 CAPS.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

TREEDO STAP 2
90 CAPS.

-4,00
€

SPECIALE KORTING
-4,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MSM-GEL
100 GR

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PERSKINDOL ACTIVE GEL
100 GR

-1,00
€

SPECIALE KORTING
-1,50
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

NOVO MSM
150 TABL.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OSTEOTON
60 TABL

-2,50
€

SPECIALE KORTING
-3,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

NEVROVIT
60 DRAG.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MAGNESIUM + CALCIUM
40 CAPS.

-1,00
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

+ GRATIS PROEFVERPAKKING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

SLANK-U-FIT
90 CAPS.
3-weekkuur

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

PHYTASLANK BIO
amp. 20x10mlamp. 20x10ml

-3,00
€

SPECIALE KORTING
-6,25
€

= 1 WEEK GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

CRANBERRY
40 TABL.

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

MR SPIRULINA
180 TABL.

-2,00
€

SPECIALE KORTING
-2,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OKINAWA OMEGA Detox
Perilla
100 ml

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OKINAWA OMEGA Happy
Perilla
100 ml

-1,00
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

OKINAWA OMEGA Eicosan
Perilla
100 ml

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na 
verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN EXTRA
60 CAPS.

-2,00
€

SPECIALE KORTING
-1,00
€

SPECIALE KORTING

Aanbiedingen zijn geldig tot 3 weken na verdeling van deze Natuurgetrouw

DIEBACINN EXTRA
180 CAPS.
2-maandkuur

-6,00
€

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 schorre 
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 die 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 3,79 nu 3,29

Hou vreemde indringers af 
en bescherm je luchtwegen
met ANSEPTINE
Kil en vochtig weer, in gesloten ruimten zitten en de winterkost met minder 
vitamines, geeft aan vreemde indringers in de herfst - en winterperiode 
meer kans om onze luchtwegen te belagen. Om onze luchtwegen 
maximaal te beschermen is ANSEPTINE 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

ANSEPTINE: om vrij te 
ademen zonder proesten 

en kuchen!
80 caps. van 9,60 nu 6,60

-0,50
€

SPECIALE KORTING

6,60

-3,00
€

SPECIALE KORTING



Het BIO-PROPOLIS GAMMA 
van LADRÔME

loodst je veilig door de 
herfst en winter
De PROPOLIS-producten van Ladrôme genieten al jaren een ijzersterke 
reputatie: de combinatie van het krachtige bijenafweerproduct propolis 
met de geschikte kruiden versterkt niet alleen de weerstand, ze helpt ook 
vrijer te ademen en verzacht de keel. 

Proesten en kuchen?
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 irritatie, met sleutelbloem om slijmen op 
te lossen.

PROPOLIS GOMMETJES 
voor een aangename verfrissing 
van mond en keel

150 ml + 45 gr van  9,89 voor 7,89

Prikkel in de keel? Schor? Kortdurende heesheid?
De PROPOLIS KEEL- EN MONDSPRAY verzacht de slijmvliezen van keel 
en mond, brengt de keel tot rust en is ideaal voor een goede mondhygiëne.

Vrijer ademen door de neus?
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 voor 3,98

-2,00
€

SPECIALE KORTING
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TREEDO STAP 1

120 CAPS.
van 38,95
nu 34,95

MSM-GEL

100GR
van 7,95 
nu 6,45

NOVO MSM

150 TABL.
van 26,25 
nu 23,25

OKINAWA OMEGA Detox
Perilla kennismakingsfl esje

100 ML
van 13,95 
nu 12,95

TREEDO STAP 2 

90 CAPS.
van 33,50 
nu 29,50

PERSKINDOL ACTIVE GEL

100 GR
van 9,05 
nu 8,05

OSTEOTON

60 TABL.
van 15,85 
nu 13,35

OKINAWA OMEGA Happy
Perilla kennismakingsfl esje

100 ML
van 13,95 
nu 12,95

SLANK-U-FIT

90 CAPS.
van 18,55 
nu 12,30

CRANBERRY XTRA

40 TABL.
van 13,99
nu 11,99

MR SPIRULINA

180 TABL
van 11,87
nu 9,87

PHYTASLANK BIO

AMP. 
20X10 ML
van 15,95 
nu 12,95

OKINAWA OMEGA Eicosan
Perilla kennismakingsfl esje

100 ML
van 13,95 
nu 12,95

DIEBACINN EXTRA

60 CAPS.
van 15,95 
nu 13,95

DIEBACINN EXTRA

180 CAPS. 2-maandkuur
van 37,95 nu 31,95

NEVROVIT

60 DRAG.
van 9,95
nu 8,95

MAGNESIUM + CALCIUM

40 CAPS.
van 6,90
nu 5,90

-1,00
€

SPECIALE KORTING




