
KYOLIC ONE A DAY
Gefermenteerde knoflook voor 
de beste resultaten

Natuurproducten die worden verkregen door fermentatie 
hebben steeds een meerwaarde voor onze gezondheid. 
Denk maar yoghurt of kefir uit melk, appelazijn uit ap-
pelsap en tempeh uit soja. Met knoflook is het niet 
anders: gefermenteerde knoflook is zondermeer de 
allerbeste vorm van knoflook voor:

* een vlotte circulatie: honderden studies tonen aan 
door het gezamenlijk effect van vaatbescherming, min-
der cholesterolaanwas, een goede vloeibaarheid en be-
tere drukwaarden, KYOLIC ONE A DAY de nummer 1 is 
voor de vaten

* een sterke weerstand: de bijzondere zwavelverbindin-
gen en het selenium in KYOLIC ONE A DAY verhogen de 
weerstand op een aparte manier, met een toename van 
de actieve witte immuuncellen

* meer vitaliteit en een jeugdig voorkomen: dankzij de 
bijzondere antioxidanten en het ondersteunen van de 
doorstroming.

KYOLIC ONE A DAY: begin met 
2 per dag en neem 1 per dag als 
onderhoud.

30 tabl van ! 7,41 voor ! 5,41

13e jaargang, maart 2010

Oplage 1.600.000 - Losse nrs: 0,12

Verantwoordelijke uitgever:
K.Verhelst - Abdis Agnessstraat 46 - 8510 Marke
Prijsstijgingen en zetfouten voorbehouden. Voor het 
innen van tax op drukwerk zich wenden tot het adres 
hierboven opgedrukt.

WWW.NATUURGETROUW.BE

Deze krant wordt u aangeboden door:

Bewaar deze krant, het kan u later van pas komen

REUKLOOS EN 

EXTRA ACTIEF

SUPERPROMO!

- ! 2,00

SUPPLEMENT N°1
VOOR

* CIRCULATIE *
* WEERSTAND *
* VITALITEIT *



FACETREX KRACHTIGE
ANTIRIMPELCRÈME
Botuline composition
Gedaan met rimpels!
FACETREX FACELIFTING CRÈME is 100 % natuurlijk en bevat geen 
synthetische oliën, hulpstoffen of toevoegingen, zelfs geen paraffine-
achtige stoffen. De crème evenaart ingrijpende ‘facelift’-behandelingen 
en heeft een zeer sterke anti-rimpelwerking door de wetenschappelijk 
samengestelde BOTULINE COMPOSITION. Bij dagelijks gebruik ver-
minderen rimpels zichtbaar. De huid wordt mooier, gaver, elastischer en 
veerkrachtiger. Het ondersteunt ook het herstellend vermogen van de 
huid die daardoor fluweelzacht en soepel wordt.

100% natuurlijke dag- en nacht crème

Werkt in drie fasen
1. verzorging en voeding van het gezicht
2. veroudering en rimpels verminderen
3. voorkomen van uitdroging en rimpels

50 ml van ! 59,95 voor ! 49,95

POLLEN + KONINGINNENBRIJ
Het versterkende wondervoedsel 
van de bijen
Koninginnebrij is het krachtvoedsel voor de bijenkoningin, waar-
door ze dagelijks tot driemaal haar lichaamsgewicht aan eieren kan 
leggen en dit gedurende 4 à 5 jaar! En stuifmeelpollen worden door 
de bijen verzameld in de natuur om aan de bijenlarven te voederen. 
Geen wonder dat de combinatie POLLEN + KONINGINNEBRIJ van 
GRANOVITA een uitzonderlijk rijk complex is van vitamines, minera-
len, aminozuren en enzymen, die ook de mens kunnen stimuleren:

* bij lusteloosheid en futloosheid
* om beter te presteren in sport en studie
* bij stress en veeleisende omstandigheden
* bij een zwakke weerstand
* bij ouder worden en overgangsklachten

POLLEN + KONINGINNEBRIJ:
voor de werkkracht van een bij

50 caps van ! 9,65 voor ! 8,15

Speciale korting!

- ! 10,00

Speciale korting!

- ! 1,50

www.natuurgetrouw.be



Gezonde slaap, uitgerust wakker 
dankzij NACHTRUST
Een goede nachtrust is zeer belangrijk: onze geest komt tot rust 
en het lichaam doet nieuwe krachten op. Wanneer we al te lang 
de schaapjes moeten tellen, dan kunnen we NACHTRUST van 
BIONAL proberen. Deze natuurlijke combinatie bevat:

* Valeriaanwortel: rustgevend na een drukke dag met zorgelijke  
 gedachten
* Melisse: is een plantaardige ontspanner
* Hop: brengt de spijsvertering tot rust
* Vit B1: is gunstig voor het geestelijke evenwicht.

80 caps van ! 9,10 voor ! 7,60

Steeds aandrang, onvoldaan gevoel, nadruppelen?  
Meer plascomfort dankzij PROSLAVIT
Voor de rijpere man is een gezonde mannelijke klier van groot belang: om ’s nachts 
niet voortdurend het bed uit te moeten en om overdag vlot te wateren zonder 
onvoldaan gevoel, een “stotterende” plas en nadruppelen. Daarom is vanaf de 
leeftijd van 50 op gezette tijden een kuur PROSLAVIT van Bional warm aanbevo-
len, met als natuurlijke ingrediënten:
* Pompoenpittenolie en sabal zorgen voor een beter plascomfort met een sterkere  
 straal en minder nadruppelen
* Bètasitosterol en zink helpen het volume van de mannelijke klier normaal houden
* Java-thee en brandnetel ondersteunen de vochtbalans
* Echinacea verhoogt de weerstand van blaas en mannelijke klier 

PROSLAVIT: begin er tijdig mee
90 caps van ! 20,35 voor ! 17,35

Speciale korting!

- ! 1,50

Speciale korting!

- ! 3,00

Vlotte stoelgang én slanke lijn, twee vlie-
gen in één klap met IDEAALGEWICHT
Wie naast overgewicht ook luie darmen heeft, kan een natuurlijk middel 
gebruiken dat op beide vlakken de juiste stimulans geeft: IDEAALGE-
WICHT van BIONAL is dan een goede stap naar een vlotte darmlediging 
en een mooi figuur.
De kracht van de combinatie in Ideaalgewicht:
* Senna, zorgt voor een regelmatige darmlediging
* Berk en kattendoorn, ondersteunen de vochtbalans
* Bonenpeulen, verminderen de opname van koolhydraten in de darm

Kilo’s teveel door trage darmen?
Neem IDEAALGEWICHT
80 caps van ! 9,69 voor ! 8,19

Speciale korting!

- ! 1,50

www.natuurgetrouw.be



Een maatje slanker de lente in?
Neem RIEMINI, de natuurlijke 
vetvreter

Eén van de meest probate slankmakers door de eeuwen heen, is ap-
pelazijn. Een sterk concentraat hiervan, in combinatie met vitamine 
B6 voor een goede vochtbalans, is RIEMINI Extra Forte.

* Appelazijn is de natuurlijke “vetvreter” bij uitstek: 
dit natuurlijke fermentatieproduct bevordert de ver-
branding van opgestapelde vetten, waardoor je min-
der trek hebt in zondige tussendoortjes en zoet. Het 
vermindert tevens de opstapeling van vet
* Vitamine B6: bevordert de stofwisseling van vetten 
en helpt tegen vasthouden van overtollig vocht 

Weer op streefgewicht dankzij 
RIEMINI extra forte!

2 x 48 caps van ! 11,87 voor ! 9,87

Volle haren,
sterke nagels,
stevige botten,
dankzij SILICA +

Kiezelzuur of silicium is een zeer belangrijk mineraal voor onze 
bindweefsels. Het zorgt zowel voor een optimale sterkte als voor 
de nodige elasticiteit van haren, nagels en botten. Een rijke bron 
van organisch en gemakkelijk opneembaar kiezelzuur is heer-
moes of akkerpaardestaart. SILICA + van Pharmafood is een 
sterk geconcentreerd extract van deze plant en dan ook aan-
gewezen voor:

* volle en glanzende haren
* stevige nagels 
* sterke beenderen

60 tabl van ! 11,29 voor ! 9,29

Speciale korting!

- ! 2,00

Speciale korting!

- ! 2,00

www.natuurgetrouw.be



Geestelijk en lichamelijk goed in je 
vel dankzij MarinEPA Smart Fats
Tal van klinische studies tonen aan: omega-3-vetzuren en in het bij-
zonder EPA-rijke visolie zijn van het grootste belang om negatieve 
gevoelens te bannen, over een sterk geheugen en concentratiever-
mogen te beschikken en je lichamelijk fit te voelen. Met MarinEPA 
Smart Fats haal je beslist de allerbeste kwaliteit van visolie in huis.

Extra omega-3-vetzuren nodig
Het westerse voedingspatroon met geraffineerde oliën, mayonaise, marga-
rine en granen heeft één groot gevolg: in het lichaam van de westerling is 
er een teveel aan omega-6-vetzuren en een tekort aan omega-3-vetzuren. 
Een regelmatige inname van extra omega-3-vetzuren via een goede visolie 
is dan ook de manier om positief en helder van geest te zijn, soepel te bewe-
gen, de circulatie te bevorderen en een stralende huid te krijgen.

Waarom MarinEPA Smart Fats de beste keuze is
* door de sterke concentratie is slechts één capsule per dag nodig als  
 onderhoud
* uiterst zuivere visolie, zonder PCB’s, dioxine of zware metalen
* productie met de laagste ecologische voetafdruk (gecertificeerd)
* enkel gebruik van niet bedreigde diepzeevissoorten
* geen extractie van visolie door solventen (hexanen)
* geen verhitting en dus geen kwaliteitsverlies door oxidatie
* zit in een visgelatinecapsule met een lekkere sinaassmaak

60 caps van ! 31,95 voor ! 28,95

MarinDHA
Begeleidt de zwangerschap, 
helpt scherp zien

Omega-3-vetzuren hoeven niet altijd uit visolie afkomstig te 
zijn. In het bijzonder als DHA of docoshexaeenzuur aangewe-
zen is, kunnen vissen gespaard worden en kan DHA uit algen 
gehaald worden. Als bij de algenolie ook nog het sterke anti-
oxidans astaxanthine zit, zoals in MarinDHA, dan heb je een 
zeer waardevol voedingssupplement.

MarinDHA is van onberispelijke kwaliteit en wordt vooral 
aangeraden:

* tijdens de zwangerschap en het zogen
* ter ondersteuning van het gezichtsvermogen
* bij kinderen vanaf 6 jaar
* om scherp van geest en “bij de tijd” te blijven

60 vegicaps van ! 29,95 voor ! 26,95

Speciale korting!

- ! 3,00

Speciale korting!

- ! 3,00

VISOLIESUPPLEMENT N°1

100 % VEGETARISCHE 

OMEGA-3-VETZUREN

www.natuurgetrouw.be



Broken cell wall CHLORELLA:
Zuiveren + aansterken =
fitter + beter presteren
De chlorella-alg is de rijkste voedingsbron ter wereld en tevens de 
plant met het hoogste chlorofylgehalte in de natuur. Helaas is ze 
omgeven door een moeilijk te verteren celwand. Voor Broken cell 
wall CHLORELLA van Mannavital werden zonder verlies aan voe-
dingswaarde de celwanden gebroken.

De groene “stofzuiger”
Broken cell wall CHLORELLA is door het hoge chlorofylgehalte om te 
beginnen een ware “groene stofzuiger”, waardoor er een belangrijke 
zuiverende werking van uitgaat op het lichaam. Verder is ze door het 
complete eiwit, de rijkdom aan nucleïnezuren en aan antioxidanten ide-
aal om tekorten aan te vullen en zo het energiepeil, de weerstand en 
uithouding te verhogen.

Energie en weerstand
Broken cell wall CHLORELLA is speciaal aangewezen voor betere pres-
taties in sport, werk en studie, voor meer vitaliteit en winterse afweer, bij 
voorjaarsmoeheid en voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk. 
Het is wel aan te raden de dosis geleidelijk op te bouwen en er vol-
doende bij te drinken.

240 tabl van ! 27,95 voor ! 24,95 + GRATIS PILLENDOOSJE

Een scherp zicht en fitte ogen
dankzij OGUTON, de complete 
oogformule
Computer, TV, autorijden, lezen … we belasten onze ogen 
sterk. Mogelijke gevolgen zijn: vermoeide en branderige 
ogen, slechte aanpassing aan het duister, overmatig tranen 
of te droog aanvoelen van de ogen. Daarnaast neemt met 
het stijgen van de leeftijd de kwaliteit van ons zicht af. Met 
OGUTON van Mannavital bestaat nu een effectieve oogfor-
mule op basis van kruiden en voedingsstoffen:

* zwarte bessenconcentraat voor een optimale circulatie in de  
 delicate oogvaatjes
* ogentroost verlicht branderigheid, roodheid en overmatig tranen
* luteïne en zeaxanthine: zijn de krachtigste antioxidanten voor de  
 bescherming van het netvlies tegen leeftijdsgebonden achteruit- 
 gang
* bètacaroteen voor een goede aanpassing aan het duister

Weer een heldere blik met OGUTON
 
60 caps van ! 19,95 voor ! 16,95 + GRATIS PILLENDOOSJE

Speciale korting!

- ! 3,00

Speciale korting!

- ! 3,00

HOGE DOSIS LUTEÏNE 

EN ZEAXANTHINE

www.natuurgetrouw.be

7-DAYS PILL-TOWER-BOX

handig op reis!



OSTEOTON, de compleetste formule 
voor sterke botten
Als we een dagje ouder worden en zeker vanaf de overgang bij de 
vrouw, moeten we er alles aan doen om onze botten sterk te hou-
den. Nu is er voor een goede beenderaanmaak heel wat meer nodig 
dan alleen calcium! Zo toont wetenschappelijk onderzoek meer en 
meer het belang aan van vitamine K2. Deze vitamine zit aan een 
maximale dosis in OSTEOTON van Mannavital, de ideale beender-
formule op basis van de meest recente inzichten:

* met vitamine D3 voor een goede opname van calcium en magnesium  
 in de spijsvertering
* met vitamine K2 uit het fermentatieproduct natto voor het neerzetten  
 van calcium in de botten en voor een gestructureerde botaanmaak
* met calcium en magnesium in een goed opneembare citraatvorm
* met zink, om de beenvormende cellen te stimuleren.

OSTEOTON: 
voor de opbouw van het beendergestel

60 tabl van ! 15,85 voor ! 13,35 + GRATIS PILLENDOOSJE

SOJALECITHINE van Mannavital, 
goed voor cholesterol, geheugen en 
vetbalans

Lecithine is een complex van bijzondere vetstoffen, de zo-
genaamde fosfolipiden, die vaak uit de sojaboon wordt ge-
wonnen. Als veelzijdig voedingssupplement kent ze talrijke 
toepassingen. Met SOJALECITHINE GRANULAAT van MAN-
NAVITAL is er een pure, GMO-vrije en gemakkelijk te gebrui-
ken bron van sojalecithine voorhanden.

Waarvoor kan je sojalecithine inzetten? 
* Voor een goede cholesterolspiegel en een vlotte circulatie
* Om het geheugen en concentratievermogen te verbeteren
* Ter ondersteuning van de vertering van vetten
* Om de vetverbranding en de verdeling van lichaamsvetten te
 bevorderen

Lecithine granulaat van Mannavital is geschikt voor dagelijks ge-
bruik (twee eetlepels) en wordt gemakkelijk aan ontbijtgraan, melk, 
yoghurt, sap, soep en desserts toegevoegd.

500 gr van ! 10,98 voor ! 9,48

Speciale korting!

- ! 2,50

Speciale korting!

- ! 1,50
GMO-VRIJ

www.natuurgetrouw.be

7-DAYS PILL-TOWER-BOX



Je suikerwaarde beter onder con-
trole dankzij DIEBACINN Extra
Door de westerse eet- en leefgewoonten hebben veel mensen pro-
blemen om hun suikerwaarde stabiel te houden. Meer bewegen en 
een verstandig dieet zijn dan ook de eerste en belangrijkste maatre-
gelen. Voor een nog betere controle is DIEBACINN Extra het ideale 
hulpmiddel.

Kaneel regelt suiker
Natuurlijke antwoorden zijn soms eenvoudig. Zo toonde een weten-
schappelijk onderzoek aan dat 3 gram kaneelpoeder per dag op een 
zeer duidelijke manier de suikerwaarden beter onder controle houdt. 
Omdat 3 gram kaneel per dag niet gering is en de smaak op de duur 
kan tegenvallen, bevat DIEBACINN Extra een sterk geconcentreerd ex-
tract van kaneel.

Extra voedingsstoffen
Voor een nog beter resultaat kan kaneel gecombineerd worden met:
* chroom en zink: voor een betere opname van suiker door de cellen
* vitamine E en C voor een betere stofwisseling en vaatbescherming

Met DIEBACINN Extra haal je de beste
resultaten uit je dieet!

60 caps van ! 15,95 voor ! 13,95

Futloos, slapjes, overwerkt?
KONINGINNENBRIJ brengt je 
weer op krachten
Koninginnenbrij wordt terecht het wondervoedsel van de 
bijen genoemd. Dankzij dit uitzonderlijk complex van vitami-
nes, mineralen, aminozuren en enzymen kan de bijenkonin-
gin dagelijks tot driemaal haar lichaamsgewicht aan eieren 
leggen en dit gedurende 4 à 5 jaar! Ook de mens kan van dit 
krachtvoedsel genieten.

KONINGINNENBRIJ van BIOTECHNIE is een goede kwaliteit 
van het wondervoedsel van de bij en wordt vooral aangeraden:
* om beter te presteren in sport en studie
* bij lusteloosheid en futloosheid
* bij zware werkdruk en stresserende omstandigheden
* bij een zwak afweervermogen
* om fit en actief een dagje ouder te worden

Weer in vorm dankzij KONINGINNEN-
BRIJ van BIOTECHNIE!

20 ampullen 10 ml van ! 14,95 voor ! 12,95

Speciale korting!

- ! 2,00

Speciale korting!

- ! 2,00

www.natuurgetrouw.be



Weer vrij en vlot bewegen dankzij het 
trio Glucosamine + Chondroïtine + MSM
Uitstapjes, vakantie, winkelen of sporten: wie er ten volle wil van genieten 
weet hoe belangrijk het is om over een volle bewegingsvrijheid te beschik-
ken. Essentieel hiervoor is de goede kwaliteit van het kraakbeen in onze 
gewrichten. NOVO MOTION bevat hiervoor een fundamenteel trio:

* Glucosaminesulfaat, de bouwsteen voor volwaardig kraakbeen, verlicht bij  
 stramme en gevoelige gewrichten
* Chondroïtinesulfaat, de schokdemper die zorgt voor een kraakbeen met een  
 natuurlijke stootkussenfunctie
* MSM, organische zwavelbron, de natuurlijke basiscomponent van gezonde bot-
 ten, kraakbeen en ligamenten.

Ook met antioxidanten en mineralen
Met als antioxidanten de vitamines E en C en het mineraal selenium, die het 
kraakbeen optimaal beschermen tegen vrije radicalen, en met de mineralen zink, 
mangaan en koper voor een optimale kraakbeenaanmaak, mag NOVO MOTION 
terecht als een totale gewrichtsformule beschouwd worden.

60 tabl van ! 19,95 voor ! 17,95

Speciale korting!

- ! 2,00

Speciale korting!

- ! 4,00

Speciale korting!

- ! 2,00

Voorjaarsmoe, futloos, te druk?
Marcus Rohrer SPIRULINA, “de 
groene batterij”
Boordevol goed opneembare vitaminen, mineralen en aminozuren, 
rijk aan het ontgiftende chlorofyl en drager van heel wat zonne-
energie … Marcus Roher Spirulina verdient terecht het predicaat 
“groene batterij”. Een aangehouden inname vertaalt zich snel in een 
toegenomen vitaliteit en prestatievermogen en in meer weerstand.
Wie kan allemaal baat hebben bij MR Spirulina?
* sporters voor een beter prestatievermogen
* studenten voor betere leerprestaties
* mensen met een drukke baan
* wie meer winterse weerstand nodig heeft
* wie dringend aan ontgiften toe is
* actieve senioren en herstellenden
* opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen
Marcus Rohrer Spirulina is de enige spirulina in de speciale violet Viosol-
verpakking, voor een maximaal behoud van zonne-energie.

180 tabl van ! 11,87 voor ! 9,87

Marcus Rohrer
SPIRULINA navul
3 x 180 tabl van ! 26,75 voor ! 22,75

www.natuurgetrouw.be
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Speciale korting!

- ! 2,00

Speciale korting!

- ! 1,50

De ZONNEBANK SUPERBRUINERS 
van NIFRI, natuurlijke en veilige 
bruinversnellers

Al jaren helpt NIFRI u op een huidvriendelijke manier snel de per-
fecte bruining te verkrijgen zonder ouderdomsverschijnselen te ver-
snellen. Het geheim ervan zit in de natuurlijke bruinversnellers wal-
noot- 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.
250 ml van ! 9,99 voor ! 8,49

* NIFRI ZONNEBANK SUPERBRUINER EXTRA:
 voor de meer donkere huidtypes 3 en 4.
250 ml van ! 12,45 voor ! 9,95

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, lang-
durig 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, resor-
cinol, parabenen of siliconen!

Volledig dekkend, uitgebreide keuze
Dankzij actieve plantaardige ingrediënten en een veilige dosis waterstofperoxi-
de 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
van ! 11,99 voor ! 9,99   *30 KLEUREN!

Speciale korting!

- ! 2,50
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Speciale korting!

- ! 1,50

Speciale korting!

- ! 0,50

Puistjes, mee-eters, onreinheden?
De ANTIPUISTJESSTICK van 
ladrôme zuivert je huid

Een jeugdige probleemhuid of puistjes op eendere welke leeftijd 
kunnen soms voor onterechte schaamtegevoelens zorgen. Dankzij 
de handige ANTIPUISTJESSTICK van ladrôme, een optimale formule 
op basis van 3 etherische oliën, kan je de huid op een natuurlijke en 
effectieve manier weer opklaren:

* met tea tree voor een goede flora op de huid
* met spijklavendel om de huid tot bedaren te brengen en te
 verzachten
* met rozemarijn voor een betere lokale circulatie

10 ml van ! 4,75 voor ! 4,25

BIO-Vliersiroop van ladrôme
Afweerverhogende vlierbessen én
verzachtende vlierbloesems
Al sinds de oudheid genieten zowel vlierbessen als vlierbloesems geheel te-
recht de reputatie de weerstand te verhogen en de luchtwegen te verzachten. 
Ladrôme ontwikkelde een BIO-vliersiroop op basis van beide componenten, 
voor een ijzersterke afweer en een maximale bescherming van de luchtwegen:

* Vlierbessen houden vreemde indringers af
Vlierbessen bezitten het bijzondere vermogen om de lichaamseigen afweer te 
versterken, zodat vreemde, winterse kiemen minder de kans krijgen om toe te 
slaan. Onderzoek toont aan dat de vlierbes dat te danken heeft aan de speciale 
“anthocyanen”. De Vliersiroop van ladrôme bevat een sterk geconcentreerde 
siroop van vlierbessen.

* Vlierbloesems verzachten de luchtwegen
Vlierbloesems bevatten bijzondere slijmstoffen, die een verzachtend laagje leg-
gen op de geprikkelde slijmvliezen. Ze helpen hierdoor de kriebel verlichten, 
vrijer te ademen en minder te proesten en te kuchen.

BIO-VLIERSIROOP van ladrôme:
het beste van bes en bloesem, zonder suiker
150 ml van ! 8,85 voor ! 7,35



Tijd voor de lenteschoonmaak in je lichaam? 
Weer fit en slank met DRAINA +
Niet alleen ons huis heeft jaarlijks een grote kuis nodig. Nog belangrijker 
is het om ons lichaam op gezette tijd een adempauze te gunnen en zich te 
laten zuiveren! We voelen er ons niet alleen een stuk energieker door, ook 
het lichaamsgewicht vaart er wel bij. Speciaal hiervoor is DRAINA + ontwik-
keld door Ladrôme.

De biologische draineur
DRAINA + is een handige 3 weken-formule met twaalf biologische plantenex-
tracten die samen de verschillende eliminatiekanalen van het lichaam openzet-
ten. Met guldenroede, berk en brandnetel wordt de eliminatie via de urine 
bevorderd, met pruimenconcentraat en vuilboom wordt de ontslakking van de 
darm gestimuleerd, terwijl mariadistel, artisjok en paardenbloem de reinigende 
werking van de lever ondersteunen.

Fitter en slanker
Om geest en lichaam op een natuurlijke manier te stimuleren, bevat DRAINA 
+ de antioxidanten van groene thee, de mineralen van blaaswier, de natuurlijke 
zuren van citroenen en de ongeraffineerde suikers van de esdoorn. In het bij-
zonder groene thee en blaaswier helpen samen met de eliminerende planten 
op een natuurlijke manier afslanken.

DRAINA +:
lichaamszuiverend complex voor meer energie en levenslust.

NU MET GRATIS GAL- & LEVERTHEE 20 builtjes

voor ! 12,25
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BIO-DRAINEUR

Speciale korting!

- ! 5,00

Vitaminerijke antirimpelcrème
regenereert de huid dag & nacht
Anti-âge Gezichtscrème 24u n° 3 
Green Energy Organics ontwikkelde een hoogwaardige anti-âge verzor-
gingscrème die zowel overdag als ‘s nachts werkzaam is. Enkel 100 % 
hoogwaardige natuurlijke ingrediënten vormen de basis van het succes 
van deze unieke antirimpelverzorging.

* Biologische actieve ingrediënten stimuleren de celvernieuwing
* De krachtige formule voorkomt doorzakking van het huidweefsel en 
 maakt de huid strak en jeugdig 
* Kostbare extracten van Oranjebloesem en Granaatappel vertragen  
 effectief het verouderingsproces

De Green Energy Organics Anti-âge gezichtscrème bevat geen enkele ar-
tificiële of chemische toevoeging. Laat daarom uw huid verzorgen met en-
kel 100 % hoogwaardige natuurlijke plantenextracten die werkzaam zijn op 
lange termijn en ervoor zorgen dat u kan blijven genieten van een gezonde, 
jonge en stralende huid.

50 ml van ! 34,00 voor ! 29,00


