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Cysticare

Voor een schone
en sterke blaas
Wist u dat meer dan de helft van alle vrouwen ooit
ondersteuning nodig heeft om de blaas en urinewegen schoon en zuiver te houden?
De Amerikaanse veenbes, beter bekend als
cranberry, is een beproefd natuurlijk middel
om te helpen de blaas en urinewegen schoon
te houden. Hier is inmiddels veel
onderzoek naar gedaan.
Optimax Cysticare cranberry
capsules en kauwtabletten
tot
bevatten een sterk
Cysticare
geconcentreerd extract van
60 capsules
cranberries. Eén kauwtablet
13,65
bevat een hoeveelheid extract
Cysticare
150 capsules
dat maar liefst overeenkomt
22,75
met 24 gram cranberry.
Cysticare
40 kauwtabletten
Cysticare helpt de blaas
11,95
schoon en zuiver te houden.
Cysticare kan kuurmatig
Optimax voedingssupplementen zijn onder andere verkrijgbaar bij:
of als dagelijkse
onderhoudsdosis
gebruikt worden.

HET KRACHTIGS

CRANBERRY S

TE

PROFITEER NU:

WINTERKORTING

voor uw gezondheid!

Voor gemeentetaksen zie bovenstaand adres.

3.00 KORTING!
NU 11.65
NU 19.75
NU 10.15

GELDIG TOT 12/12/08

KORTINGSBON

UPPLEMENT

Totaalplus

PPLEMENT!

5
.00 KORTING!
Totaalplus
60 tabletten
23,50

Totaalplus

120 tabletten
42,50

Super Omega-3 bevat 500 mg EPA en DHA per capsule!

3
.00 KORTING!
Super Omega-3 500 mg
180 capsules
24,95
2

NU 12.95
NU 21.95

GELDIG TOT 12/12/08

HOOGGEDOSEERD

KORTINGSBON

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.
tot

14,95

Protacare

Iedereen moet vanaf het 35ste levensjaar zijn botten voorzien van
extra voedingsstoffen om ervoor te zorgen dat ze sterk en gezond
blijven tot op latere leeftijd. Optimax Oesterkalk (met Magnesium)
geldt al jaren als een evenwichtige mineralenaanvulling 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.

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. Optimax Protacare is 100%
natuurlijk en ondersteunt de mannelijke
klieren bij het ouder worden. Prostacare
bevat pompoenzaadolie en de verzorgende
kruidenextracten Sabal serrulata en
Opuntia ficus indica. Ook zit er lycopeen
in dat helpt de cellen en weefsels gezond
te houden en selenium en zink die een
krachtige anti-oxydantwerking hebben.
Advies aan alle
mannen boven de
tot
40 jaar: gebruik
Protacare
Protacare en hou
60 capsules
uw functies in
13,65
goede conditie!
180 capsules

Voor sterke botten

Kies de beste visoliecapsules:

90 capsules

Oesterkalk met Magnesium

Voorkomt plasproblemen

Optimax Oesterkalk is ook verkrijgbaar
zonder extra magnesium.

tot 1.50

KORTING!

NU 7.50
Oesterkalk + mag.
NU 10.45
90 tabletten Oesterkalk

90 tabletten - 8,50

11,95

3

3.00 KORTING!

30,50

NU 12.65
NU 27.50

GELDIG TOT 12/12/08

Totaalplus

NU 13.95
NU 19.95
NU 37.50

KORTINGSBON

15,95

GELDIG TOT 12/12/08

30 tabletten

KORTINGSBON

tot

GELDIG TOT 12/12/08

Optimax Totaalplus is een zeer complete
multivitamine voor de meest veeleisende
gebruikers. Het bevat meer dan 50 voedingsstoffen
voor een goede gezondheid en weerstand, waaronder
vitaminen, mineralen, spoorelementen, kruidenextracten
en bioflavonoïden. De tabletten geven energie bij
vermoeidheid en lusteloosheid, ondersteunen in geval van
stress-situaties en bij veroudering. Begin de dag met een
goede multivitamine zonder onnodige toevoegingen!
Kies voor Optimax Totaalplus.

KORTINGSBON

De basis voor een
goede gezondheid!

50 BESTAN

HET MEEST VEDELDZEIJLEN:
DIGE
MULTIVITAMINE SU

Sint Janskruid Supercomplex

Winterdipje?

Kindervitaminen in 2 smaken
Optimax Kinder Multi bevat méér dan 20 onmisbare vitaminen
en mineralen in lekkere kauwtabletten zonder onnodige
toevoegingen zoals kleurstoffen en kunstmatige smaaken zoetstoffen. Optimax Kinder Multi is een complete,
evenwichtige multivitamine voor opgroeiende kinderen.
Vrij van lactose, gluten en gist.

NU

9.50

Kinder ADC bevat een aanbevolen hoeveelheid van de vitaminen A,D + C.
Dit bezorgt uw kinderen net dat beetje extra weerstand die ze nodig hebben.

100 kauwtabletten ADC 7,75

NU

Optimax Sint-Janskruid supercomplex is een
natuurlijk middel dat zonder bezwaren langere
tijd achtereen kan worden gebruikt.

7.00

Kinder Oesterkalk
Kinder Oesterkalk is speciaal voor kinderen die moeilijk zuivel verdragen.
Zo krijgen ze toch de noodzakelijke kalk voor sterke botten en tanden.

8.95

100 kauwtabletten Oesterkalk 9,95

NU

Kriebelkeel

Kruidensiroop

Avena + Magnesium

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.

250 ml Kriebelkeel/Kruidensiroop 8,95

NU

7.95

Keelspray

NU

4.35

Optimax Keelspray is een verzorgende spray met natuurlijke extracten. Verzacht onmiddellijk de irritatie en
helpt uitbreiding ervan te voorkomen. Is door de speciale verstuiver gemakkelijk aan te brengen.

30 ml Keelspray 6,95

NU

5.

95

4

nu

3.00 KORTING!

Avena + magnesium
60 tabletten
22,95

NU 19.95

GELDIG TOT 12/12/08

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

30 ml Neusspray 4,95

Iedereen reageert anders in stress-situaties. Veel mensen worden nerveus en prikkelbaar
en hebben moeite om helder te blijven denken. In deze gevallen is Optimax Avena +
Magnesium een goede keus. 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. Met Avena + Magnesium blijf je kalm,
helder en scherp!

KORTINGSBON

Neusspray

Blijf kalm, helder en scherp!

5

nu

2.00 KORTING!

Sint Janskruid
supercomplex
60 tabletten
14,95

NU 12.95

GELDIG TOT 12/12/08

100 kauwtabletten 10,50

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-Janskruidextract en extra voedingsstoffen
die helpen bij een dipje.

KORTINGSBON

Kinder Multi,
Reeds jarenlang
dé specialist in
kindervitaminen en
weerstandsproducten!
Kinder ADC

!
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Arteflex

Voor uw gewrichten kiest u toch het beste?

85 tabletten
16,35

170 tabletten
29,75

NU 14.25
NU 25.95

Arizona Knoflook 1200 mg
90 capsules
15,35

NU 13.25

KORTINGSBON

24,95

GELDIG TOT 12/12/08

180 capsules

NU 12.
NU 21.95

GELDIG TOT 12/12/08

14,25

95

6

4.00 KORTING!

13,85

Super Ginkgo
60 capsules
22,75

Super Ginkgo

150 capsules
40,85

NU 12.65
NU 20.75
NU 36.85

GELDIG TOT 12/12/08

K O RT I N G S B O N K O R T I N G S B O N

Arizona Knoflook + ACE, selenium

90 capsules

GELDIG TOT 12/12/08

KORTINGSBON

Arizona Knoflook + Lecithine

4.00 KORTING!

26,95

NU 22.95

GELDIG TOT 12/12/08

Naar de invloed van de eeuwenoude boom Ginkgo biloba is veel
onderzoek verricht. De werkstoffen bevorderen de circulatie in het
hoofd en helpen er de vaten soepel en elastisch te houden. Optimax
Super Ginkgo bevat de hoogst toegelaten
dosis gestandaardiseerd extract,
aangevuld met voor het geheugen en
concentratie noodzakelijke voedingsstoffen zoals taurine, zink, choline en
inositol. Eén capsule Super Ginkgo
complex per dag verbetert de vitaliteit,
het geheugen, het concentratievermogen en de reactiesnelheid.
Ook bij koude handen en voeten kan
het verbetering brengen.
Super Ginkgo complex helpt u bij
de tijd te blijven zodat
u in staat bent
spelletjes te
tot
spelen met uw
Super Ginkgo
30 capsules
kleinkinderen.

KORTINGSBON

Over de invloed van knoflook hoeven we je niets meer te vertellen.
Knoflook is goed voor de druk, het cholesterolgehalte, de circulatie
en de vaten. De unieke Arizona Knoflook producten geven door
de speciale bereidingsmethode geen oprispingen of vervelende
knoflookgeur en worden op natuurlijke wijze
geconserveerd. Bovendien zijn ze
hooggeconcentreerd: 1 capsule of 1
tablet per dag is voldoende.

Blijf bij de tijd

houdt je fit en vitaal!

Gespannen nek, schouders en spieren?
Magnesium 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 spierfunctie te behouden en speelt een rol in de energiehuishouding van het lichaam.
Bovendien helpt het bij spanningen en in
stress-situaties. Magnesiumchelaat bevat een
hoge dosering goed opneembaar magnesium
per tablet.

nu

1.50 KORTING!

Magnesium chelaat
60 tabletten
12,50

NU 11.00

GELDIG TOT 12/12/08

Super Ginkgo complex

KORTINGSBON

Arizona Knoflook

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. Glucosamine is bekend voor zijn belangrijke
rol bij de aanmaak en opbouw van kraakbeen en ondersteuning van de conditie van de gewrichten. 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.
Arteflex staat garant voor een optimale en complete
verzorging van kwetsbare gewrichten, ondersteuning van
de immuniteit en een goede opbouw van kraakbeen.
nu
Gebruik Arteflex tenminste 3 maanden voor een
Arteflex
goed resultaat.
90 tabletten

ONTSPAN MET

MAGNESIUM!
7

Q10 en CoQ10

Houdt je energie op peil! Q10 = ENERGIE!

7.00 KORTING!

47,95

150 mg Q10 per caps.
60 capsules

55,00

NU 19.95
NU 42.95
NU 48.00

GELDIG TOT 12/12/08

KORTINGSBON

CoQ10 is een krachtige, vetoplosbare vitamine-achtige stof die in de cellen van alle levende wezens voorkomt. CoQ10 is nodig om in de cellen
energie te kunnen produceren. Ook is het een krachtige anti-oxydant. Naarmate we ouder worden, neemt het gehalte aan CoQ10 in ons lichaam
geleidelijk af. Om de energievoorziening, en daarmee onze gezondheid, op peil te houden is aanvulling
met een natuurlijk CoQ10 supplement aan te bevelen! Optimax CoQ10 150 mg bevat per capsule
maar liefst 150 mg CoQ10. 1 capsule per dag geeft nieuwe energie en houdt
de hoeveelheid energie op peil
tijdens de verlaging van het
cholesterolgehalte. Er is extra
tot
vitamine E aan dit product
30 mg Q10 per caps.
75 capsules
toegevoegd, aangezien CoQ10 en
22,50
vitamine E elkaars invloed in het
30 mg Q10 per caps.
lichaam ondersteunen.
175 capsules

Glucosamine plus

De meest complete glucosamine formule!

5.00 KORTING!
NU 21.95
NU 42.90

47,90
8

GELDIG TOT 12/12/08

KORTINGSBON

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. Optimax Glucosamine Plus heeft door de unieke combinatie van
werkstoffen een veelzijdige gunstige
invloed op de conditie van het kraakbeen!
tot
Glucosamine Plus is natuurlijk,
Glucosamine
Plus
kan langere tijd achtereen worden
90 tabletten
gebruikt en heeft een gunstige
24,90
invloed op slijtageverschijnselen
210 tabletten
aan het bewegingsapparaat.

