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Voor een goede gez
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Cranberry one-a-day tabletten helpen het milieu in de blaas en urinewegen te
ondersteunen. Hierdoor blijft de blaas beschermd tegen invloeden van
buitenaf. Doordat elke tablet Cranberry one-a-day de werkstoffen van maar liefst 64 gram cranberry bevat, is het de sterkst
geconcentreerde tablet. De Time Released formule zorgt er
bovendien voor dat de werkstoffen van de cranberry veel
langer dan andere cranberry tabletten of capsules worden
afgegeven.

NU

15%
korting

!

Optimax voedingssupplementen zijn onder andere verkrijgbaar bij:

Nu ook voor kinderen, zie pagina 3!

Voor gemeentetaksen zie bovenstaand adres.

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

*Geldig tot 3 weken na verspreiding

NU 15% VOORDELIGER!
70
30 one-a-day tabletten 14,95!
NU 12.
60
60 capsules 13,65!
NU 11.
30
150 capsules 22,75!
NU 19.
15
40 kauwtabletten 11,95!
NU 10.
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De beste Omega-3 voor uw geld

748$'%!3$-(9:
Omega-3 vetzuren zijn goed voor de gezondheid! Daar is intussen iedereen van overtuigd. Deze meervoudig
onverzadigde vetzuren vinden we vooral in vette vissoorten. Toch eten wij Belgen in verhouding te weinig vis,
gemiddeld slechts 70 gram per week, terwijl dit minstens 140 tot 280 gram zou moeten zijn. De Omega-3 vetten
EPA en DHA zijn echter onmisbaar om onze gezondheid en immuniteit op peil tehouden.
Daarom bevatten Optimax Super Omega-3 capsules een hoge dosering pure omega-3
vetzuren. Elke capsule bevat maar liefst 1000 mg geconcentreerde visolie, waarvan
500 mg zuivere omega-3 EPA/DHA, bijna twee keer zoveel als de meeste andere
visoliecapsules. Optimax Super Omega-3 visolie is gezuiverd
van alle belastende stoffen die in verse vis nog wel kunnen
voorkomen en kan zo in alle veiligheid langdurig gebruikt
worden. Optimax Super Omega-3 is niet alleen hooggeconcentreerd, uit
vergelijkend onderNU 1,50 of 2,50 KORTING!*
zoek is gebleken dat
Super Omega-3
45
90 capsules 14,95 NU
onze omega-3
Super Omega-3
capsules tot de voor45
180 capsules 24,95 NU
deligste behoren.

H,">$'%F45+,G
Optimax Kinder Multi bevat méér dan 20
onmisbare vitaminen en mineralen in lekkere kauwtabletten zonder kleurstoffen en
kunstmatige smaak- en zoetstoffen. Optimax
Kinder Multi is een complete, evenwichtige
multivitamine voor opgroeiende kinderen.
Vrij van lactose, gluten en gist.

<2)*+/(5(".

Pycnogenol®,het originele gepatenteerde bioflavonoïden extract uit de
zeeden (pinus pinaster of pinus maritima), speelt een belangrijke rol in
de bescherming tegen vrije radicalen en heeft een gunstige invloed op de
conditie van vermoeide, zware en ontsierde benen. Pycnogenol®
ondersteunt de productie van collageen, nodig
voor het bindweefsel en helpt zo de vaten
en de huid soepel en elastisch houden.
Pycnogenol® steunt ook de vitamine C-functie,
die het lichaam nodig heeft voor de productie
van collageen en een goede circulatie.

Er wordt aanbevolen om minimaal anderhalve liter water per dag te drinken.
Vocht is namelijk nodig om onze vitale functies aan de gang te houden.
Maar, teveel vocht kan een negatieve invloed op onze gezondheid
hebben. 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 kan als extra hulp gebruikt
worden bij het afslanken.

NU 2,00 KORTING!*

NU 1,20 KORTING!*

Pycnogenol
48 capsules 21,50

NU

19.

50

Vochtbalans
60 capsules 11,95
2

NU

10.

75

KORTING

!*

KORTING

!*

100 kauwtabletten 7,75
NU 7,00
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suikervrije kruidensiroop

rekent af met hoofdluizen

Optimax Kriebelkeel bevat extracten van tijm, anijs,
salie, echinacea en drosera. Geeft snel verlichting en
helpt vrijer te ademen. Gezoet met
nu
maltitol, een uit natuurlijk zetmeel
verkregen zoetstof.
KORTING
!*
250 ml 8,95 - NU 7,95

Stop-Luizenspray doodt onmiddellijk de aanwezige luizen.
De behandeling duurt 7 dagen om zeker te zijn dat ook de
laatste neten definitief verwijderd zijn.
nu
Eenvoudig in gebruik, bevat
géén pesticiden.
KORTING
!*
100 ml 13,95 - NU 11,95

DE$$"%F45+,G Multivitamine voor scholieren

H,">$'%I'("/$''0G voor een schone blaas

Optimax Tween Multi is een lekkere en complete multivitamine,
speciaal ontwikkeld om tieners (vanaf 10 jaar) te voorzien van voor
de groei en ontwikkeling noodzakelijke vitaminen.
Lekkere kauwtabletten met bosvruchtensmaak,
zonder kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen.
Eén of twee tabletten per dag
nu
zijn voldoende.

Als het op blaashygiëne aankomt zijn kinderen vaak
niet de beste van de klas en loeren de problemen
om de hoek. Optimax Kinder Cranberry is speciaal
ontwikkeld om de blaas van opgroeiende kinderen
schoon en sterk te houden. Kinder Cranberry
kauwtabletten zijn hooggeconcentreerd.
Eén kauwtablet bevat 100 mg
gestandaardiseerd cranberry extract. KENNISMAK

2.00

1.00

60 kauwtabletten 11,95
NU 10,45

25%

1.50

KORTING

!*

60 kauwtabletten 11,95 NU 8,95
3

INGS
!*

KORTING

NIEUW!
*Geldig tot 3 weken na verspreiding
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*Geldig tot 3 weken na verspreiding

Ben jij in balans ?

0.75

Optimax Kinder ADC bevat een
aanbevolen hoeveelheid van
de vitaminen A, D en C. Dit
bezorgt uw kinderen net dat
beetje extra weerstand die
ze in herfst en winter zo
nodig hebben.

100 kauwtabletten 10,50 - NU 9,50

13.
22.

Zorg goed voor uw benen!

1.

00

Kindervitaminen in 2 smaken

nu
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De bladeren van de Tempelboom gelden al eeuwenlang als natuurlijke verzorgers van de
vaten. Stoffen uit de Ginkgo bladeren ondersteunen de circulatie in lichaam en hoofd.
Hierdoor heeft Ginkgo een gunstige invloed op het geheugen en de concentratie. Door zijn
gunstige eigenschappen op de circulatie kan
NU 2,- 3,- of 4,- KORTING!*
Ginkgo ook gebruikt worden bij koude handen
Super Ginkgo
85
en voeten. Optimax Super Ginkgo complex
30 capsules 13,85 NU
bevat de voor voedingssupplementen maximale
Super Ginkgo
75
hoeveelheid extract aangevuld met voor het
60 capsules 22,75 NU
geheugen en concentratie nuttige
Super Ginkgo
85
150 capsules 40,85 NU
voedingsstoffen, zoals taurine en zink.

Het menselijk lichaam is continu bezig met het onderhouden van botten en kraakbeen, kortom het skelet.
Oude cellen worden afgebroken en nieuwe worden aangemaakt. Daarom is het verstandig om extra
voedingsstoffen in te nemen die nodig zijn voor de opbouw en onderhoud van deze broodnodige structuren.

O$#2">$%-$E',)*+$"%
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De natuurlijke bouwstoffen glucosamine en chondroïtine zijn
de kraabeenverzorgers in ons lichaam. Optimax Glucosamine
Plus bevat naast deze lichaamseigen bouwstoffen bovendien
MSM, mangaan en de vitaminen C en D. Deze zorgen voor
extra ondersteuning van het kraakbeen en de gewrichten.
Met Glucosamine Plus, de meest complete formule
voor uw gewrichten, blijft de
beweeglijkheid in stand.
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Iedereen zou vanaf zijn 35ste zijn botten moeten voorzien
van extra voedingsstoffen om er voor te zorgen dat ze tot
op hogere leeftijd sterk en gezond blijven. Oesterkalk met
Magnesium bevat naast natuurlijk calcium uit oesterschelpen
en vitamine D ook extra magnesium en vitamine K. Een goede
verhouding tussen calcium en magnesium
is nodig voor een goede botgezondheid!
Begin tijdig met Oesterkalk.

Een goede multivitamine voor iedereen!

D2+((5854.G%/(.,.%C22'%$$"%-2$>$%-$#2">*$,>%6
Optimax Totaalplus is een hoogwaardig voedingssupplement voor iedereen die een
gezonde levensstijl nastreeft. Als aanvulling op de dagelijkse voeding bevat dit supplement
meer dan 50 bestanddelen die de gezondheid stimuleren. Dit is ruim het dubbele van een
gewone multivitamine. De extra krachtige doseringen vitaminen en mineralen in Totaalplus
verhogen de weerstand en helpen het lichaam te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Daarnaast bevat elke tablet nog talrijke anti-oxidanten en plantaardige extracten die de
immuniteit ondersteunen en op deze manier uw energie en vitaliteit op peil houden.

NU 1,00 KORTING!*

NU 2,50 of 4,50 KORTING!*
Glucosamine Plus
90 tabletten 24,90 NU
Glucosamine Plus
210 tabletten 47,90 NU

11.
19.
36.

Oesterkalk
90 tabletten 9,55
Oesterkalk
+ magnesium
90 tabletten 12,95

22.
43.40
40

8.55
95
NU 11.
NU
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NU

14.45

4

Totaalplus
60 tabletten 23,50
Totaalplus
120 tabletten 42,50

14.95
50
NU 21.
50
NU 39.
NU
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bevat een 20-tal vitaminen en mineralen in goede onderlinge verhoudingen.
Het 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.

Deze overal gemakkelijk te gebruiken tablet bevat alle
noodzakelijke vitaminen en mineralen om uw gezondheid
te ondersteunen. Optimax Multivit kauwtabletten
bevatten geen kunstmatige kleur-, smaak-, en
zoetstoffen. Twee tabletten geven u al wat
u nodig heeft!

NU 1,- of 1,50 KORTING!*
Multivitaminen
100 tabletten 10,50 NU
Multivitaminen
200 tabletten 18,50 NU

9.50
17.00

NU 1,20 KORTING!*
Multivit
60 kauwtabl. 11,95
5

NU

10.75

*Geldig tot 3 weken na verspreiding

Alpen Rumica
100 ml 15,95

*Geldig tot 3 weken na verspreiding

NU 1,50 KORTING!*

Totaalplus
30 tabletten 15,95

Heeft u moeite met het slikken van grote tabletten? Dan zijn dit goede alternatieven:

Houdt uw spieren en gewrichten soepel!
Alpen Rumica, spier- en gewrichtsbalsem is
een 100% natuurlijke kwaliteitsbalsem van
heilzame etherische oliën en geitenboter. In
de Zwitserse Alpen wordt dit oude
volksmiddel al vele jaren gebruikt.
De balsem trekt snel in de huid en
bevordert de doorbloeding.

NU 1,- 2,- of 3,- KORTING!*

Beheers uw cholesterol
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Ons westers voedingspatroon is verre van ideaal bij een verhoogd cholesterolgehalte. De gemiddelde
voeding bevat teveel verzadigde vetten en bijna geen meervoudig onverzadigde vetten. Het zijn net
deze meervoudig onverzadigde vetzuren die de verhouding tussen het ‘slechte’ LDL-cholesterol
en het “goede” HDL-cholesterol positief kunnen beïnvloeden. Optimax Lecithine 2000 bevat een
gestandaardiseerd phosphatidylcholine extract uit soja. Studies hebben aangetoond
dat dit phosphatidylcholine in staat is het slechte LDL-cholesterol te verlagen
terwijl het gehalte aan goede HDL-cholesterol behouden blijft. Lecithine helpt
ook de opname van cholesterol en vetten uit de
voeding te beperken en werkt regulerend op
de eigen cholesterolaanmaak.

85

Verikan
60 tabletten 27,95

Lecithine 2000
150 capsules 16,25 NU
Lecithine 2000
300 capsules 29,55

Zie je het even niet zitten?

Optimax Welterusten is een uitgebalanceerd natuurrecept dat u helpt om
lekker te slapen. Tryptofaan, uit het hiervoor speciaal gestandaardiseerd
spirulina extract, wordt in het lichaam omgezet in stoffen die nodig zijn
voor een normaal dag- en nacht- ritme. Samen
met rustgevende kruiden helpen ze volledig te
ontspannen en bereiden het lichaam voor op een
zalige nachtrust. Met Welterusten kunt u lekker
slapen en wordt u fris en uitgerust wakker.

NU 1,50 KORTING!*
Sint Janskruid
supercomplex
60 tabletten 15,95

NU

NU 1,50 KORTING!*

14.45

Welterusten
60 capsules 14,95
6

NU

13.45

24.95

180 capsules 30,50

12.
NU 28.

Avena + magnesium
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Chromium
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In onze huidige maatschappij is het bijna onmogelijk om druk en
spanning te vermijden. Daarom is een middel als haver (avena sativa) een
goed hulpmiddel. Avena maakt je minder gevoelig voor spanningen en
stress-situaties, en in tegenstelling tot sommige andere rustgevers maakt
het niet suf of loom. Optimax Avena +Magnesium bevat een speciaal
geselecteerde haversoort die niet alleen een rustgevende invloed heeft,
maar bovendien het concentratie- en denkvermogen versterkt. Avena + magnesium helpt
om dagelijks goed om te gaan met geestelijke
druk en stelt je in staat goed te blijven
presteren én je hoofd helder te houden.

Als je aan het lijnen bent, kom je er niet onderuit: die afschuwelijke trek in
iets lekkers, zoet. Dit komt omdat het hongergevoel gestuurd wordt door
onze suikerspiegel. Na het eten van producten met snelle suikers (rietsuikers, glucose …) krijgt ons lichaam weer snel het signaal dat de voorraad
opnieuw moet worden aangevuld, dus honger… Het spoorelement chroom
helpt dit hongergevoel en deze drang naar zoetigheid voorkomen omdat
het een stabiliserende invloed heeft op de suikerspiegel, waardoor het hongersignaal niet zo vlug
wordt uitgestuurd. Chromium bevat eveneens de
belangrijke Glucose Tolerantie Factor (GFT) die de
vetstofwisseling op natuurlijke wijze ondersteunt.

NU 2,50 KORTING!*
Avena
+ magnesium
60 tabletten 22,95

NU

NU 0,80 KORTING!*

20.45

Chromium GFT
60 capsules 7,95
7

NU

7.15

*Geldig tot 3 weken na verspreiding

De natuurlijke stof hypericine stimuleert positieve gedachten en is
een natuurlijke rustgever bij een somber en neerslachtig gevoel.
Optimax Sint-Janskruid supercomplex bevat 700 mcg hypericine,
de hoogst toegelaten hoeveelheid per tablet, en wordt
gecombineerd met extra voedingsstoffen zoals
B-vitaminen, passiebloem en Ginkgo biloba. Het is
aanbevolen om Sint-Janskruid supercomplex ten
minste 6-12 weken te gebruiken.

*Geldig tot 3 weken na verspreiding
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Wakker en uitgeslapen!
R$5+$'4.+$"
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Optimax Protacare ondersteunt de mannelijke klieren op natuurlijke
wijze tijdens het ouder worden. Protacare bevat pompoenzaadolie, kruidenextracten, lycopeen, zink en selenium.
De capsules ondersteunen de klieren en de plasfunctie
en hebben een beschermende invloed op de cellen en
weefsels. Optimax Protacare wordt geadviseerd aan alle
mannen boven de
40 jaar die hun
NU 1,- of 2,- KORTING!*
functies in goede
Protacare
65
staat willen
60 capsules 13,65 NU
houden.
Protacare
50

NU 3,00 KORTING!*

8.
14.75
55
NU 26.

Lecithine 2000
75 capsules 9,85
NU
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Maar liefst 25% van de vrouwen heeft behoefte
aan actieve ondersteuning bij ongewild verlies.
Ze zijn bang om te moeten niezen, sporten of
zelfs lachen. Optimax Verikan bevat uitgebreid
onderzochte, gepatenteerde bestanddelen
die zorgen voor sterke spieren en de juiste
spanning. Zo maakt Verikan vaak het verschil,
en is het volgende toilet niet meer te ver.

NU 1,- 1,50 of 3,- KORTING!*
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Je dagelijkse portie energie!
I2UV@%MWD=K
CoQ10 is een vitamineachtige stof die in de cellen van alle levende wezens voorkomt. Q10 is noodzakelijk
voor de energieproductie in de cellen. Zonder Q10 zouden wij niet over voldoende energie beschikken om
te (over)leven. 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 een supplement met natuurlijke
Q10 gebruiken. De meeste Q10 producten bevatten 30 mg Q10. Optimax CoQ10 Extra bevat per capsule 150 mg
Q10 met nog extra vitamine E. Één capsule per dag geeft nieuwe energie
en houdt de energie op peil. Daarnaast vergroot Optimax CoQ10 Extra 150
mg het uithoudingsvermogen en helpt het bij vermoeidheid.
Vitamine E ondersteunt de werking van Q10.

NU 2,- 4,- of 7,- KORTING!*
Co-enzym Q10
30 mg
75 capsules 22,50 NU
Co-enzym Q10
30 mg
175 capsules 47,95 NU
CoQ10 EXTRA
150 mg
60 capsules 55,00 NU

20.50
43.95
47.00
Je maag vraagt er om . . .
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Magnesium is van belang voor de vrijmaking van energie voor de activiteiten
van onze cellen, met als voornaamste de spieractiviteit en het transport van
(voedings)stoffen door de celwand. Na een inspannende dag geven onze
spieren soms aan dat de magnesium-voorraad op is. Ook stijve nek- en
schouderspieren na langdurig werken achter bv de
computer kunnen baat hebben bij extra magnesium.
Bovendien helpt het bij spanningen en in kortstondige
stresssituaties.Optimax Magnesium bevat per
tablet 250 mg goed opneembaar magnesium.

Iedereen heeft wel eens van die momenten dat de spijsvertering extra
ondersteuning nodig heeft. Gelukkig zijn er dan de natuurlijke Frutin
tabletten. Frutin is een 100% natuurlijke formule in geval van
oprispingen die snel en langdurig werkt. Snel enkele tabletjes
opzuigen en je kan zo weer verder. Frutin kan
zonder bezwaren gebruikt worden en is ook
geschikt voor zwangere vrouwen.

NU 0,50 of 1,- KORTING!*
Frutin
30 tabletten 4,95
Frutin
84 tabletten 11,50

NU 1,30 KORTING!*
Magnesium
60 tabletten 13,95

NU

12.65

8

4.45
50
NU 10.
NU

*Geldig tot 3 weken na verspreiding

Bij gespannen of stijve spieren

