
Omega-3 Platinum Visolie
Absolute topkwaliteit 
omega-3 vetzuren

 JUNI KORTINGEN O.A.:
NAC + GLUTATHION PLATINUM 60 V-caps: -€4,00
DUOPACK: MARCUS RÖHRER SPIRULINA 2 x 180 tabl. 2de à -50%
DUOPACK: MAGNESIUM PLATINUM 2 x 90 V-tabl. 2de à -50%
ZINK PLATINUM 60 V-caps: -€2,00

Surf naar www.natuurgetrouw.be 
voor extra kortingsbon

IN DEZE UITGAVE: 

Blijf slank, jong, vitaal en helder met  
GREEN TEA PLATINUM

NIEUW: Natuurlijk en veilig cholesterol beheersen* 
met de synergie RED YEAST RICE en BERBERINE*

NIEUW: Een verkwikkende nachtrust dankzij  
het BIO SLAAP-gamma van ladrôme

COLLAGEN PLATINUM bouwstenen voor  
jonge huid, sterk kraakbeen, gezonde botten, - 
haren, en - nagels*

JUNI 2022

Hét magazine boordevol tips en adviezen voor 
de gezondheidsbewuste consument.

Ontdek de vele ACTIES met producten van topkwaliteit: 
innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde formules 
met de beste opneembaarheid en dit aan eerlijke prijzen!

DUOPACK: 
2de AAN HALVE PRIJS

-€12,97



Omega-3 PLATINUM VISOLIE 
Absolute topkwaliteit omega-3-vetzuren 

De westerse voeding bevat een sterke overmaat omega-6-vetzuren. 
Gelukkig bewijzen honderden studies dat de extra inname van de omega-
3-vetzuren EPA en DHA uit vis dit onevenwicht helpt oplossen en zo 
een belangrijke gezondheidsbijdrage levert. Kies daarbij voor Omega-3 
PLATINUM VISOLIE van Mannavital. Niet alleen bevat deze de allerbeste 
kwaliteit omega-3, per capsule bevat ze de “gouden standaard” van liefst 1 
gram EPA + DHA per dag.

Wat Omega-3 PLATINUM VISOLIE voor je kan betekenen:
 � Bij 1 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot de normale werking van 

het hart en DHA bij tot een normale hersenfunctie en een normaal 
gezichtsvermogen

 � Bij 2 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot het behoud van een normale 
triglyceridenspiegel

 � Bij 3 caps/dag: dragen EPA en DHA bij tot het behoud van een normale 
bloeddruk

De indrukwekkende kwaliteitskenmerken van Omega-3 PLATINUM VISOLIE:
• 100 % zuivere visolie, afkomstig van niet bedreigde diepzeevissoorten 
• verkregen door een CO2-destillatieproces bij lage temperatuur 
• met de laagst mogelijke oxidatiegraad en ecologische voetafdruk 
• in capsules van visgelatine
• in triglyceridenvorm voor de beste opname. 

Laat de zomer maar komen: mooie, lichte benen en fitte 
voeten, dankzij GEHWOL

NIEUW

BEEN-BALSEM verkwikt vermoeide benen 
en verfraait ze
Heb je vaak last van zware, lome benen? Of beginnen 
ontsierende aderen zich af te tekenen? Dan is GEHWOL 
BEEN-BALSEM de natuurlijke oplossing: ideaal voor de 
esthetische verzorging van spataderen en een gave 
benenhuid:
 � met Toverhazelaar en Paardenkastanje: voor een betere 

doorstroming 
 � met Bisabolol uit kamille en met Panthenol (Vit B5) voor 

een gave en gezonde huid

VOETFRIS-BALSEM verkoelt en ontgeurt 
branderige voeten
Zomerse warmte, afgesloten schoenen, langdurig sporten, 
lopen of stappen… soms raken onze voeten oververhit met 
een onaangenaam branderig gevoel of onfrisse geurtjes. 
GEHWOL VOETFRIS-BALSEM is de oplossing:
 � aangenaam verfrissend dankzij menthol
 � verdrijft onfrisse geurtjes door pepermuntolie

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€12,97

Omega-3 PLATINUM Visolie
2 x 60 softgels

van €51,90

voor €38,93

SPECIALE  
KORTING

-€1,50

Beenbalsem
125 ml

van €12,40

voor €10,90

SPECIALE  
KORTING

-€1,20

Voetfrisbalsem
75 ml

van €8,98

voor €7,78

1 g 
EPA + DHA
per capsule



Regelmatig groene thee drinken bevordert op vele vlakken de 
gezondheid, dat is bewezen Wie groene thee niet lust of er 
zeer intensief wil gebruik van maken, heeft aan GREEN TEA 
PLATINUM van Mannavital een topsupplement.

GREEN TEA PLATINUM is topkwaliteit: BIO, extractie door water 
(geen alcohol of toxische ethylacetaat) en geconcentreerd met 
liefst 60 % van het sterke antioxidans epigallocatechinegal-
laat (EGCG). Daardoor komt 1 capsule overeen met liefst 3 tot 5 
koppen groene thee! 

Regelmatige inname: 
 � bevordert de vetverbranding en ondersteunt de afslanking
 � ondersteunt de celbescherming tegen vrije radicalen
 �  helpt jeugdig, helder van geest en alert te blijven
 � draagt bij tot het behoud van een gezonde circulatie
 � geeft meer geestelijke en fysieke energie

1 capsule = 3 à 5 koppen

Blijf slank, jong, vitaal en helder met 
GREEN TEA PLATINUM

ASTAXANTHINE PLATINUM 
‘supercaroteen’ voor jonge en gave huid 
Astaxanthine is een natuurlijk rood pigment dat als ‘koning 
van de carotenen’ (vit A-familie) voor een gezonde en gave huid 
wordt ingezet. ASTAXANTHINE PLATINUM van Mannavital bevat 
dit supercaroteen in synergie met het antioxidans vitamine E.

Optimale celbescherming
ASTAXANTHINE PLATINUM draagt door vitamine E bij tot een 
optimale celbescherming tegen vrije radicalen, en daar kunnen 
we maximaal gebruik van maken in de zomer en om de huid fris 
en jeugdig te houden. 

Geniet veilig van de zon 
en hou je huid jeugdig met 
ASTAXANTHINE PLATINUM

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€9,37

Astaxanthine PLATINUM
2 x 60 caps

van €37,50

voor €28,13

SPECIALE  
KORTING

-€3,50

Green tea PLATINUM  
60 V-caps
van €17,95

voor €14,45

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



Stress, zittend leven en slechte voeding bedreigen onze circu-
latie. Met KYOLIC Gefermenteerde knoflook, verrijkt met 
Lecithine, bestaat een toppreparaat dat zowel bijdraagt tot een 
vlotte doorstroming als een gezonde cholesterolspiegel. 

KYOLIC is Japanse gefermenteerde knoflook, waarbij door een 
uniek rijpingsproces de harde bestanddelen van rauwe knof-
look omgezet worden tot niet-irriterende en geurloze stoffen 
met een maximaal gunstig effect. De werking van KYOLIC Aged 
Garlic Extract® is bewezen in liefst 800 klinische studies. 

KYOLIC + LECITHINE draagt dankzij gefermenteerde knoflook bij 
tot: 
 � de normale werking van het hart
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de normale werking van het immuunsysteem

Met lecithine als bron van choline die bijdraagt tot een normale 
stofwisseling van de vetten.

GEFERMENTEERDE KNOFLOOK MET LECITHINE, 
topcombinatie voor een vlotte circulatie

KYOLIC + LECITHINE

SPECIALE  
KORTING

-€1,75

BIO Gember PLATINUM 
90 V-caps

van €9,59

voor €7,84

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

Kyolic + lecithine 
200 caps

van €28,24

voor €24,24

GEMBER PLATINUM (BIO) 
zoveel meer dan een maagversterker!

Er bestaan een aantal veelzijdige planten in de natuur die ons 
op diverse terreinen van dienst kunnen zijn, zoals knoflook, 
kurkuma, groene thee en saffraan. Tot dit rijtje behoort zonder 
twijfel ook gember. 

GEMBER PLATINUM van Mannavital draagt bij tot:
 � een normale functie van de maag, met voorkomen of 

afremmen van misselijkheid tijdens de zwangerschap of door 
reizen (wagen, boot,…)

 � een betere kwaliteit van de spijsvertering
 � het behoud van een normaal glucosegehalte
 � soepele spieren en gewrichten
 � meer energie bij vermoeidheid
 � het behoud van een gezond hart- en bloedvaten
 � het behoud van gezonde luchtwegen
 � een sterke weerstand

GEMBER PLATINUM is fijn gemalen poeder van de wortelstok, 
van biologische kwaliteit, GMO-vrij, niet bestraald en zeer 
zuiver: vrij van pesticiden, contaminanten en micro-organismen



SPECIALE  
KORTING

-€3,50

MSM PLATINUM 
  180 V-tabl

van €19,25

voor €15,75

Bijna iedereen kent de mineralen zink, magnesium en calcium, 
maar weinigen zijn op de hoogte van het belang van zwavel voor 
de gezondheid. Met MSM PLATINUM van Mannavital bestaat een 
natuurlijke zwavelbron met zeer veel toepassingsmogelijkheden.

Het belang van zwavel
Zwavel is onmisbaar voor gezonde bindweefsels: gewrichten, 
ligamenten, huid, haren, nagels en botten. Meer nog: als onder-
deel van het zeer belangrijke glutathion en van zwavelhoudende 
aminozuren, draagt zwavel bij tot een sterke weerstand, een 
optimale lichaamszuivering en de bescherming tegen vrije 
radicalen.

Veilig en wetenschappelijk onderzocht
Helaas verminderen verwerken, verhitten en langdurig koel 
opslaan het gehalte aan actieve zwavel in de voeding. Gelukkig 
kan zwavel aangevuld worden met MSM PLATINUM: methyl-
sulfonylmethaan of organische zwavel van een uitzonderlijke, 
wetenschappelijk onderzochte kwaliteit: OptiMSM®.

Hou je zwavelgehalte op peil 
met MSM PLATINUM

MET EXTRA CO-ENZYM Q10

Natuurlijk en veilig cholesterol beheersen*  
met de synergie RED YEAST RICE en BERBERINE*

Als ondanks een gezonde voeding en meer bewegen, de choles-
terolspiegel beter moet beheerst worden, kan een natuurlijk duo 
ons daarbij helpen: RED YEAST RICE + BERBERINE PLATINUM van 
Mannavital. 

Optimale combinatie
Gefermenteerde rode rijst, gekoppeld aan berberine is niet alleen 
een natuurlijke, veilige en complementaire synergie, de berberine 
erin helpt naast het cholesterolgehalte, ook de glucose- en triglyce-
ridenspiegel beter beheersen.

Waarom kiezen voor RED YEAST RICE + BERBERINE PLATINUM?
• bevat biologische gefermenteerde rode rijst, verkregen uit 

traditionele fermentatie (geen extract!, 2,99 mg monacoline K per 
dagdosis)

• bevat de bijzondere plantenstof berberine, die zowel het 
cholesterol-, glucose- als triglyceridengehalte helpt beheersen

• bevat eveneens het natuurlijke fermentatieproduct Co-enzym Q10
• is totaal veilig qua citrinine en aflatoxine.

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

Red Yeast Rice + 
Berberine PLATINUM 60 V-caps

van €19,95

voor €15,95

NIEUW

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON

GEMBER PLATINUM (BIO) 
zoveel meer dan een maagversterker!



Batterij leeg, weerstand laag, aan zuiveren toe?
Neem MARCUS RÖHRER SPIRULINA

Barstensvol vitaminen, mineralen, eiwit en essentiële vetzuren, 
rijk aan antioxidanten en zuiverende chlorofyl, drager van 
massa’s zonne-energie… het blauwgroene ‘superalgje’ spirulina 
kan zowel jong als oud, student, sporter of werkmier een stevige 
steun bieden. MARCUS RÖHRER SPIRULINA is de allerbeste 
kwaliteit spirulina en volgehouden inname ervan vertaalt zich in:

 � minder vermoeidheid en futloosheid
 � meer energie in werk, sport en studie
 � een sterkere weerstand van het organisme
 � een betere controle over de suikerspiegel
 � een betere bescherming tegen vrije radicalen
 � het behoud van de spiermassa tijdens een dieet

Waarom je kiest voor Marcus Röhrer Spirulina:
afkomstig van het zonovergoten, onvervuilde Hawaï-eiland Kona, 
gekweekt in het zuiverste water en voor maximaal behoud van 
zonne-energie verpakt in de speciale violet Viosol®-verpakking.

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€7,79

MR Spirulina
2 x 180 tabl

van €31,18

voor €23,39

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

Bio Kokosolie
1000 ml

van €26,95

voor €22,95

Marcus Röhrer 
SPIRULINA: 

iedereen heeft er 
baat bij!

KOKOSOLIE VAN AMANPRANA 
is voeding als medicijn en fair trade 

De extra vierge kokosolie van Amanprana is fair trade. 
Het was in 2005 de 1ste extra vierge kokosolie in 
Europa. 

U geniet van de “48h Verser dan vers garantie” wat wil 
zeggen dat voor Amanprana alleen de rijpe kokosnoten 
worden geoogst. Binnen 48 uur worden ze gepeld, op 
zachte temperatuur van max. 45°C gedurende 24 uur 
gedroogd en meteen geperst. Niemand doet dit na. 
Amanprana noemt dit “voeding als medicijn” zoals 
Hippocrates het bedoelde. Amanprana is de enige origi-
nele extra vierge kokosolie. Uitsluitend verkrijgbaar in 
glas, nooit plastic. Beter voor milieu en gezondheid.  
2 jaar perfect houdbaar, (zelfs) op kamertemperatuur. 
Rauw, niet gebleekt, niet ontgeurd. Heerlijk om mee te 
bakken en te braden. Amanprana is ook lekker op brood. 
En goed op je haar en je huid.

Het groene supervoedsel



Zink is een onmisbaar mineraal voor heel wat lichaamspro-
cessen. Helaas vertoont de moderne mens door een dieet, rijk 
aan suiker en geraffineerde voeding, niet zelden een zinkge-
brek. ZINK PLATINUM van Mannavital bevat een ‘gecheleerde’, 
aan het aminozuur glycine gebonden en goed opneembare vorm 
van zink, die de opname van andere mineralen (zoals koper) niet 
remt.

De regelmatige inname van ZINK PLATINUM draagt bij tot: 
 � een normale werking van het immuunsysteem
 � het behoud van een normaal gezichtsvermogen
 � het behoud van normale botten, haren, nagels
 � een normaal metabolisme van koolhydraten, vetzuren en de 

eiwitsynthese
 � het behoud van normale testosterongehalten in het bloed
 � een normale vruchtbaarheid en voortplanting
 � de bescherming van cellen tegen vrije radicalen

Hou je zinkgehalte op peil met 
ZINK PLATINUM

MAGNESIUM PLATINUM 
bioactieve magnesium voor meer rust en energie
“Het is niet wat je inneemt, maar wat je opneemt, wat telt” is 
essentieel voor voedingssupplementen. Daarom is de magne-
sium in MAGNESIUM PLATINUM van Mannavital de best 
opneembare vorm. Omdat het een cruciaal mineraal is voor meer 
dan 300 lichaamsreacties, draagt magnesium bij tot: 

 � een goede energieproductie met minder vermoeidheid
 � een rustige en bedaarde houding
 � normale spiercontracties
 � het behoud van gezonde beenderen en tanden

Waarom je kiest voor MAGNESIUM PLATINUM van Mannavital: 
• bevat magnesiumbisglycinaat of “gecheleerde” magnesium, die 

voor de beste opname is gebonden aan een aminozuur (glycine)
• de opname gebeurt ook vlot bij een zwakke maagfunctie
• wordt uitstekend verdragen
• verlaagt de spiegel van “concurrent” calcium niet
• bevat voor een optimaal effect bioactieve vitamine B6

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Zink PLATINUM 
60 V-caps

van €9,65

voor €7,65

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€8,47

Magnesium Platinum 
 2 x 90 tabl

van €33,90

voor €25,43

Verzekerde opname

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



Het B-complex is een groep levensnoodzakelijke vitaminen die in 
synergie diverse belangrijke lichaamsfuncties vervullen. Helaas 
bevatten veel voedingssupplementen met B-complex vaak 
synthetische, moeilijk opneembare vormen en dit niet zelden 
in een onwerkzame dosis. Bovendien zijn ze meestal incom-
pleet van samenstelling. VITAMINE B COMPLEX van Mannavital 
daarentegen:

 � voert de B-vitaminen aan in hun direct werkzame en goed 
opneembare vormen

 � bevat deze vitamines in een zeer adequate (en veilige) dosis
 �  is compleet, want bevat ook biotine, choline, inositol en PABA

VITAMINE B COMPLEX draagt bij tot:
• het energieleverend metabolisme (B1-B2-B3-B5-B12-biotine)1

• de afname van vermoeidheid en futloosheid (B2-B3-B5-B6-
B9-B12)2

• een normale geestelijke functie (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)3

• een normale werking van het zenuwstelsel (B1-B2-B3-B6-
B12-biotine) 

• tot het behoud van een normale huid en - slijmvliezen (B2- B3-
biotine)

Energiek1, minder moe2 en ontspannen3 
dankzij VITAMINE B COMPLEX PLATINUM

Gezuiverd, sterkere afweer en beter beschermd 
dankzij NAC + GLUTATHION PLATINUM 
Een stof die werkelijk onmisbaar is voor de gezondheid 
van elke lichaamscel, is glutathion. Het gehalte van deze 
belangrijke zwavelhoudende stof op peil houden, kan met 
het aminozuur NAC of N-Acetylcysteïne en via de directe 
aanvoer van glutathion zelf. Mannavital ontwikkelde hier-
voor NAC + GLUTATHION PLATINUM, dat bij regelmatige 
inname: 

 � de lichaamszuivering bevordert
 � de natuurlijke weerstand helpt te versterken
 � bijdraagt tot de bescherming tegen vrije radicalen
 � helpt jeugdig, helder van geest en alert te blijven

Waarom je kiest voor NAC + GLUTATHION PLATINUM:
• bevat de goed opneembare N-acetylcysteïne (NAC), 

waarvan het lichaam zelf glutathion kan aanmaken
• bevat een wetenschappelijk onderzochte vorm van 

GLUTATHION, waarvan de uitstekende opneembaarheid 
is aangetoond (Setria®)

Bio-actieve vormen

Clean
     label

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

NAC + Glutathion PLATINUM 
 60 V-caps
van €25,95

voor €21,95

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Vitamine B-complex PLATINUM 
 60 V-caps
van €19,99

voor €16,99



Dat een evenwichtige darmflora mee aan de basis ligt van goede 
gezondheid, is algemeen geweten. Hierbij spelen niet alleen het 
aantal gunstige darmbacteriën een rol , ook een ruime diversi-
teit van de stammen is van belang. KYODOPHILUS MULTI 9 van 
Mannavital werkt op beide aspecten maximaal in:

 � voert liefst 9 verschillende stammen aan van humane, levens-
vatbare darmbacteriën voor meer diversiteit in de darmflora

 � voert gegarandeerd 6 miljard levensvatbare lactobacillen en 
bifidobacteriën aan per dagdosis van 2 capsules

 � deze darmbacteriën overleven vlot de maagsap- en galsapbar-
rière en hechten zich vlot aan de darmreceptoren

 � moet niet in de koelkast bewaard worden
 � vrij van suiker, melk, gluten, soja, bewaarmiddelen

KYODOPHILUS MULTI 9 is opgebouwd rond ‘The Friendly Trio’: 
een synergie van Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium 
bifidum G9-1 en Bifidobacterium longum MM-2, waarvan de 
werking wetenschappelijk is bewezen

KYODOPHILUS MULTI 9 
basis voor een gezonde én diverse darmflora

Saneer de darmfunctie 
met PSYLLIUM PLATINUM

Luie darmen, te harde stoelgang, winderigheid … darmklachten 
teisteren de westerse mens. Zowel een manifest vezelgebrek 
in de voeding als een verstoord darmmilieu eisen hun tol. Met 
PSYLLIUM PLATINUM van Mannavital bestaat totaalpreparaat 
voor de darm, dat niet alleen met vezels de stoelgang bevordert, 
maar ook gunstige darmbacteriën aanvoert:

 � Psylliumzaadhulzen zijn de “topvezels” die tot 40 maal hun 
gewicht aan water opnemen en zo de darmen op een niet prik-
kelende manier stimuleren tot een vlottere transit met een 
zachtere darminhoud

 � Fructo-oligosacchariden zijn als “prebiotica” de ideale 
voedingsstoffen om de goede darmbacteriën (vooral bifidobac-
teriën) in hun groei te stimuleren 

 � Lactobacillus acidophilus La-14 is een wetenschappelijk onder-
zochte stam van darmbacteriën die als probiotica bijdragen tot 
een optimale darmflora. 

PSYLLIUM PLATINUM: GEEN KRAMPEN, GEEN GEWENNING, 
GEEN LUIE DARM ACHTERAF

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Psyllium PLATINUM 
300 gr

van €16,99

voor €13,99

SPECIALE  
KORTING

-€3,50

Kyo Dophilus Multi 9 
60 caps

van €21,95

voor €18,45

Topvezels + prebiotica + probiotica

9 stammen / 6 miljard kiemen

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



We willen het beste voor u en het milieu, dus bij het maken van formules is ons doel om 
zoveel mogelijk synthetische ingrediënten te vervangen door plantaardige alternatieven. 
Simpel gezegd gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten zonder in te boeten 
aan de kwaliteit van het product.

Hoog in kwaliteit én natuurlijke ingrediënten
We houden ons aan hoge kwaliteitsnormen en zijn daarom gecertificeerd door het USDA 
BioPreferred® Program. Biobased ingrediënten zijn afkomstig van planten en andere 
duurzame natuurlijke bronnen.  NATURTINT is gecertificeerd op 79% BioBased. 
Voor meer informatie ga naar http://www.biopreferred.gov.

MAAR WAAROM IS NATURTINT NIET 100% NATUURLIJK?
Het is onmogelijk om een 100% natuurlijke permanente haarverf te maken. 
Het percentage aan natuurlijke ingrediënten varieert tussen 92% en 99% 
binnen het assortiment.

Trots: NATURTINT, de eerste 
onafhankelijk gecertificeerde haarverf

MarinEPA Junior 
Topkwaliteit omega-3 voor de jongeren

Het grote belang van omega-3- vetzuren voor de gezondheid kan niet ontkend 
worden. Ook kinderen hebben er baat bij om er voldoende van in te nemen. 
MarinEPA Junior van Minami is voor hen bestemd: beproefde omega-3-vetzuren 
voor rustige en geconcentreerde kinderen en tieners.

MarinEPA Junior op een rij:
 � 2 capsules bevatten 500 mg EPA + 110 mg DHA
 � omega-3 van de allerbeste kwaliteit: 100 % zuiver, niet afkomstig van bedreigde 

vissen, verkregen door koude CO2-extractie en met de laagste ecologische 
voetafdruk

 � 60 softgels met een aardbeienaroma

E.O van TEA TREE:
 � draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
 � zuivert de huid en zorgt voor een goede flora 

op de huid
 � te gebruiken bij puistjes en mee-eters

De BIO ESSENTIËLE OLIËN van ladrôme
Optimale en natuurlijke lichaamsverzorging 

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

MarinEPA Junior 
60 softgels

van €21,65

voor €17,65

100% puur, onversneden BIO

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Bio Essentiële olie 
Melaleuca alternifolia 30 ml

van €12,25

voor €10,25

E.O. van ECHTE LAVENDEL:
 � verzacht de rode, geprikkelde huid en bevordert 

het herstel ervan
 � ontspant en verlicht gespannen en 

gevoelige spieren: in massagemengsel
 � rustgevend, ontspannend en 

bevordert een gezonde slaap

SPECIALE  
KORTING

-€2,50

Bio essentiële olie  
Echte Lavendel 30 ml

van €15,99

voor €13,49

Verzorg en verwen je lichaam met de BIO essentiële oliën van ladrôme

SPECIALE  
KORTING

-€3,50

Haarverf met plantaardige 
ingrediënten - 27 kleuren

van €13,99

voor €10,49



Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON

MONDSPRAY BIO SLAAP  
“3-DUBBELE WERKING”
Deze combinatie van melisse, passiebloem, saffraan, 
slaapmutsje en valeriaan in een handige mondspray, 
bevordert zowel het inslapen, helpt’s nachts minder wakker 
te worden en draagt bij tot een verkwikkende nachtrust.

HOOFDKUSSENSPRAY BIO SLAAP
Als deze spray zo’n 10 minuten voor het slapen gaan op het hoofdkussen 
wordt verneveld, dan kunnen de essentiële oliën van roomse kamille, 
mandarijn, zoete sinaasappel en ylang ylang je sneller in dromenland brengen.

KRUIDENINFUSIE BIO SLAAP 
Het ’s avonds drinken van deze kruidenthee met een optimale mix van ontspannende 
en slaapbevorderende kruiden zoals linde, citroenverbena en lavendel is een ideaal 
slaapritueel om een goede nachtrust in te leiden. 

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

BIO SLAAP
Mondspray 20 ml

van €10,95

voor €8,95

SPECIALE  
KORTING

-€1,50

BIO SLAAP
Tinctuur 50 ml

van €9,70

voor €8,20

SPECIALE  
KORTING

-€1,50

BIO SLAAP Hoofdkussen 
mist spray 50 ml

van €8,65

voor €7,15

SPECIALE  
KORTING

-€0,50

BIO SLAAP infusie 
 20 builtjes

van €3,35

voor €2,85

Een verkwikkende nachtrust dankzij het 
BIO SLAAP-gamma van ladrôme   

Het belang van een gezonde slaap kan niet genoeg benadrukt worden: onze geest komt tot rust en het lichaam 
doet nieuwe krachten op. Om de nachtrust te bevorderen heeft Ladrôme nu een compleet biologisch gamma 
ontwikkeld, dat iedereen van dienst kan zijn:

VOEDINGSSUPPLEMENT BIO SLAAP  
“Voorbereiding op de slaap”
Deze kruidentinctuur bevat de ideale synergie van drie 
complementaire plantenextracten die rustgevend werken, een 
natuurlijke slaap bevorderen en helpen uitgerust wakker te 
werden: het toptrio valeriaan, passiebloem en hop.

NIEUW
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Deze acties zijn te koop bij:

OPC’s of Oligomere Procyaniden zijn bijzondere 
plantenstoffen die tegelijk breed de circulatie bevorderen én 
als antioxidanten de lichaamscellen beschermen tegen vrije 
radicalen. Een superieur extract van OPC’s is OPC PLATINUM 
van Mannavital, zeer breed inzetbaar voor:

 � een optimale vaatbescherming en een vlotte microcirculatie
 � lichte benen, in geval van een zwaar en vermoeid gevoel
 � een sterk geheugen en concentratievermogen
 � een mooie, gave huid en een fris en jeugdig uiterlijk
 � het behoud van een scherp gezichtsvermogen
 � vrijer en gemakkelijker ademhalen

OPC PLATINUM van Mannavital is een extract van superieure 
kwaliteit uit de zeedenschors, dat wetenschappelijk 
onderzocht werd (OLIGOPIN®). 

Collageen is het meest voorkomende eiwit in ons lichaam. 
Het bepaalt de jeugdigheid, hydratatie en elasticiteit van 
onze huid, de souplesse van onze gewrichten en de sterkte 
van botten, tanden, haren en nagels. Om de hoeveel-
heid collageen in ons lichaam op peil te houden, is er nu 
COLLAGEN PLATINUM van Mannavital.

“Voorverteerde” collageen
Vanaf de leeftijd van 20 slinkt de hoeveelheid collageen in 
ons lichaam. Aanvullen kan met viscollageen, door enzymen 
gesplitst tot kleine en zeer goed opneembare stukjes 
collageen. COLLAGEN PLATINUM bevat een wetenschap-
pelijk onderzochte vorm van deze bruikbare bouwstenen 
(PEPTAN F® 2000 LD). In combinatie met vitamine C*, nodig 
voor een normale aanmaak van collageen, draagt COLLAGEN 
PLATINUM bij tot:

 � een normale structuur, hydratatie en elasticiteit van de 
huid met een afname van fijne rimpels 

 � de normale functie van het kraakbeen en het behoud van 
soepele gewrichten

 � het behoud van sterke botten 

Vlotte circulatie, lichte benen, 
gave huid en scherp zicht 
dankzij OPC PLATINUM

COLLAGEN PLATINUM
bouwstenen voor jonge huid, 
sterk kraakbeen, gezonde botten, 
- haren, en - nagels*

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€9,92

OPC PLATINUM 
60 V-caps
van €39,70

voor €29,78

SPECIALE  
KORTING

-€5,00

Collagen PLATINUM 
306 gr

van €28,95

voor €23,95


