
 NOVEMBER KORTINGEN O.A.:
Immunoton forte 60 V-caps van €12,95 voor €10,95
DUOPACK: Quercetine PLATINUM 2 x 60 V-caps 2de à -50%
Curcuma PLATINUM 180 V-caps -€9
DUOPACK: Bio Vliersiroop suikervrij 2 x 150 ml 2de à -50%

Surf naar www.natuurgetrouw.be 
voor extra kortingsbon

IN DEZE UITGAVE: 
NIEUW: Breng je omega-3-vetzuren spiegel op peil 
met OMEGA-3 PLATINUM VISOLIE of OMEGA-3 
PLATINUM ALGENOLIE

NIEUW: Sterkere afweer en beschermde 
luchtwegen, dankzij ZWARTE KOMIJNOLIE 
PLATINUM

Ondersteun je zenuwstelsel, bloedaanmaak en 
energiepeil met VITAMINE B12 PLATINUM

NIEUW: BIO-PROPOLIS Drinkbare oplossing voor 
kinderen “Weerstand en Vitaliteit”

NOVEMBER 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!

SPECIALE KORTING

-€7,00

Maximaal beschermd de winter in met het duo 
VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte-capsules en 

VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten met vlierbesextract



Maximaal beschermd de herfst en winter met het 
duo VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte-capsules en 
VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten met vlierbesextract 

Dat we niet lijdzaam winterprikken moeten ondergaan, maar zelf proac-
tief een sterke weerstand kunnen opbouwen, is een feit. Zeker als de juiste 
dosis én kwaliteit van de immuniteit ondersteunende voedingsstoffen 
worden ingenomen. Dat kan heel eenvoudig met dagelijks één capsule en 
één kauwtablet van de Mannavital-toppers:

VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE: het koningskoppel voor een adequate 
afweer en behoud van gezonde cellen
 � liefst 3000 IU vit D3/caps voor een sterke algemene afweer
 � maar ook met vitamine A : de cruciale vitamine voor de slijmvliesbarrière
 � geen D zonder A! Want een hoge doses van de ene, remt de andere af

VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten met selenium en vlierbesextract: ijzer-
sterke synergie voor de weerstand en celbescherming
 � 500 mg Vit C ondersteunt de immuniteit en beschermt de cellen
 � de onmisbare synergie van bioactieve zink (22,5 mg, zinkcitraat) en orga-

nische selenium (100 mcg), die ook als antioxidanten fungeren
 � met een sterk geconcenteerd vlierbesextract dat de weerstand versterkt, 

de keel verzacht, de prikkel verlicht en vrijer helpt te ademen 

DUOPACK

-€7,00

Vitamine C + Zink kauwtabletten met 
vlierbesextract  60 V-tabl  +  Vitamine 

D3 + Vitamine A forte 90 caps
van €25,90

voor €18,90

1 
capsule + 

1 kauwtablet 
per dag

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

Ondersteun je immuniteit en 
overwinter vlot met Mannavital



Breng je omega-3-vetzuren spiegel op peil
 

Dat de extra inname van de omega-3-vetzuren EPA en DHA een belangrijke 
gezondheidsbijdrage levert, wordt door honderden studies onderbouwd. 
Mannavital heeft daarvoor twee producten met indrukwekkende kwaliteits-
kenmerken: OMEGA-3 PLATINUM VISOLIE en de 100% vegetarische 
OMEGA-3 PLATINUM ALGENOLIE;

OMEGA-3 PLATINUM VISOLIE
 � 1 caps/dag draagt bij tot de normale werking van het hart
 � 2 caps/dag dragen bij tot een normale triglyceriden bloedspiegel, het 

behoud van een normale hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen
 � 3 caps/dag dragen bij tot het behoud van een normale bloeddruk

Waarom je kiest voor OMEGA-3 PLATINUM VISOLIE van Mannavital:
• afkomstig van duurzaam gevangen, kleinere diepzeevissoorten: ansjovis, 

sardines, makreel
• verkregen door ‘koude’ CO2-extractie, zonder hittebehandeling
• onder de vorm van triglyceriden (rTG) voor een maximale opname
• met gemengde tocoferolen en rozemarijnextract als natuurlijke 

antioxidanten, resulterend in een zeer lage oxidatiegraad (TOTOX-waarde)
• capsules van visgelatine, met een natuurlijk citroenaroma 
• extreem zuiver (qua zware metalen, pesticiden, PAK’s)
• niet bestraald

OMEGA-3 PLATINUM ALGENOLIE
 � 1 caps/dag draagt bij tot het behoud van een normale hersenfunctie, een 

normaal gezichtsvermogen en een normale werking van het hart
 � 2 caps/dag, ingenomen door de moeder, dragen bij tot de normale 

ontwikkeling van de ogen en de hersenen bij de foetus of zuigeling die 
borstvoeding krijgt

Waarom je kiest voor OMEGA-3 PLATINUM ALGENOLIE van Mannavital:
• 100 % vegan product, inclusief de capsulewand
• algenolie afkomstig van de duurzaam gekweekte microalg 

Schizochytrium sp. 
• bevat de natuurlijke verhouding van de omega-3-vetzuren DHA en EPA in 

de alg 
• de omega-3-vetzuren komen voor onder hun natuurlijke vorm, wat 

bijdraagt tot een maximale opname

De hoogste kwaliteit 
omega-3-vetzuren 
aan de laagste prijs

SPECIALE  
KORTING

-€5,00

Omega-3 PLATINUM Visolie
60 softgels

van €25,95

voor €20,95

SPECIALE  
KORTING

-€5,00

Omega-3 PLATINUM Algenolie
60 V-softgels

van €28,95

voor €23,95

NIEUW

NIEUW

100%
VEGAN

500 mg 
DHA + EPA/

V-softgel

1 
EPA + DHA/

softgel

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



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 afkom-

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

 � 60 softgels met een aardbeienaroma

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

MarinEPA Junior 
60 softgels

van €21,65

voor €17,65

Batterij leeg, weerstand laag, aan zuiveren toe?
Neem MARCUS RÖHRER SPIRULINA
Barstensvol vitaminen, mineralen, eiwit en essentiële vetzuren, rijk aan anti-
oxidanten 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.

GRATIS:  
60 tabl

-€6,09

ACTIEPAK Spirulina
180 tabl + 60 tabl

van €21,68

voor €15,59

Marcus Röhrer 
SPIRULINA: 

iedereen heeft er 
baat bij!

Het groene supervoedsel

Elke dag een glas
1/5e appelazijn en 4/5e water
 � Biologisch
 � Bevat de moeder van de azijn
 � Niet gepasteuriseerd
 � Niet gefilterd, dus van nature troebel
 � Clean label (slechts 1 ingrediënt, nl. gefermenteerde appelen)
 � Rauw
 � 5% zuurtegraad

Premium rauwe APPELAZIJN met 
de “moeder” van azijn

SPECIALE  
KORTING

-€1,35

BIO Appelazijn 
Premium 1 L

van €8,95

voor €7,60



NIEUW

Streng vegetarisme, zwakke maagwerking, intensief sporten, 
oudere leeftijd... soms hebben we nood aan extra vitamine 
B12. Dan kies je voor VITAMINE B12 PLATINUM- zuigtablet van 
Mannavital, want die bevat:.

 � liefst 1000 mcg methylcobalamine, direct actieve vorm van 
vitamine B12, verkregen door “groene” fermentatie en van 
plantaardige oorsprong

 � ook de direct werkzame vorm van foliumzuur: 5-methyltetra-
hydrofolaat: vanwege de belangrijke synergie tussen vitamine 
B12 en foliumzuur

 � geen suiker: gezoet met xylitol en erythritol
 � een natuurlijk kersenaroma en de natuurlijke kleurstof 

bietenrood

De regelmatige inname van VITAMINE B12 PLATINUM draagt bij 
tot:
• de normale vorming van rode bloedcellen
• de vermindering van vermoeidheid en moeheid
• een normale functie van het zenuwstelsel
• een normale functie van het immuunsysteem

Ondersteun je zenuwstelsel, bloedaanmaak 
en energiepeil met VITAMINE B12 PLATINUM

Sterkere afweer en beschermde luchtwegen, dankzij 
ZWARTE KOMIJNOLIE PLATINUM

Al eeuwen een absolute topper in de Arabische volksgeneeskunde, 
krijgt de olie uit zwarte komijnzaden eindelijk ook bij ons de erken-
ning die ze verdient. Op basis van de bijzonder krachtige plantenstof 
thymoquinone, is ZWARTE KOMIJNOLIE PLATINUM van Mannavital 
een absolute topper voor de herfst- en winterperiode die: 

 � het afweersysteem ondersteunt en de weerstand versterkt
 � de keel en de luchtwegen verzacht
 � vrijer helpt te ademen (ook bij seizoensgebonden verschijnselen)
 � de circulatie ondersteunt
 � het geheugen en concentratievermogen verbetert
 � bijdraagt bij tot soepele gewrichten

Waarom je kiest voor ZWARTE KOMIJNOLIE PLATINUM van 
Mannavital: 
• olie van biologische kwaliteit
• koudgeperst en ongeraffineerd
• 100 % plantaardig, in een vegetarische capsule
• 120 capsules aan de beste prijs/kwaliteit verhouding

SPECIALE  
KORTING

-€4,00

Zwarte Komijnolie PLATINUM 
 60 V-softgels

van €19,95

voor €15,95

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Vitamine B12 PLATINUM 
 60 V-tabl
van €11,75

voor €9,75

100%
VEGAN

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



Dagelijks verse knoflook gebruiken is gezond. Nog stukken 
dieper - én dit zonder geurhinder of irritatie - werkt gefermen-
teerde knoflook in, dat bewijzen meer dan 850 studies! KYOLIC 
ONE A DAY van Mannavital is een geconcentreerde tablet van 
deze gefermenteerde knoflook.

Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) wordt verkregen 
door een uniek, 20 maand durend rijpingsproces dat de prikke-
lende substanties van knoflook omzet in niet irriterende, extra 
werkzame en reukloze componenten. KYOLIC ONE A DAY bevat 
deze gerijpte knoflook en draagt bij tot: 

 � de normale werking van het hart
 � het behoud van een normaal cholesterolgehalte
 � Het behoud van de normale werking van het immuunsysteem
 � het behoud van een normale leverfunctie
 � de celbescherming tegen vrije radicalen

KYOLIC ONE A DAY
Topper voor circulatie, 
weerstand en lever

Geveld door de winterkou? IMMUNOTON FORTE, 
natuurlijk totaalcomplex voor een sterke weerstand 
en meer ademhalingscomfort

Als we ten prooi vallen van een acute winteraanval of als we kou 
hebben gevat, is het zaak om met de sterkste weerstandsver-
hogers de vreemde indringers af te slaan en de luchtwegen te 
verzachten. Met IMMUNOTON FORTE van Mannavital bestaat 
daarvoor de ideale formule, steunend op de meeste recente 
wetenschappelijke inzichten:n:

 � met KalmCold®, het wetenschappelijk onderzochte extract van 
Indiase echinacea (Andrographis paniculata), dat bijdraagt tot 
een sterke weerstand en een optimaal ademhalingscomfort

 � met Umckaloabo (Pelargonium sidioides), het topkruid 
waarvan aangetoond is dat het de keel en de luchtwegen sterk 
verzacht en sneller helpt op te knappen na een winteraanval

 � met de vitaminen C, A en D en de mineralen selenium en 
zink, die allen bijdragen tot een normale werking van het 
immuunsysteem

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Immunoton forte
60 V-caps
van €12,95

voor €10,95

SPECIALE  
KORTING

-€2,50

Kyolic one a day 
60 V-tabl
van €13,95

voor €11,45

Sneller opgeknapt 
dankzij IMMUNOTON 

FORTE

Topformule

20 maand gefermenteerde knoflook



Tijdens de donkere maanden vertonen ongeveer 77% van de 
Belgische vrouwen en liefst 95% van de Belgische mannen 
een gebrek aan vitamine D, zo toonde een studie uit 2014 aan. 
Extra inname van de “zonnevitamine” kan met VITAMINE D3 
PLATINUM van Mannavital, die bijdraagt tot:

 � een normale functie van het afweersysteem 
 � het behoud van normale botten en tanden en van een normale 

spierwerking
 � een normaal celdelingsproce

Waarom je kiest voor VITAMINE D3 PLATINUM in druppels van 
Mannavital:
• handige druppelvorm voor je optimale individuele dosis  

(250 IU/druppel)
• met medium chain triglyceriden voor een optimale opname
• met vitamine E om de activiteit van vitamine D te beschermen

VITAMINE D3 PLATINUM
extra zonnevitamine voor meer 
winterse weerstand

QUERCETINE PLATINUM: 
afweerversterkend*, celbeschermend* 
en prestatieverhogend
De bijzondere plantenstof quercetine is op korte tijd een 
onmisbaar voedingssupplement geworden. Deze ‘koningin der 
bioflavonoïden’ zit in een uitstekend opneembare ‘liposomale’ 
vorm in QUERCETINE PLATINUM van Mannavital, en dit in combi-
natie met liposomale vitamine C*.

Unieke vierledige werking: 
Quercetine in combinatie met vitamine C* heeft vier belangrijke 
effecten:
 � afweerversterkend: een topmiddel voor meer winterse weerstand
 � helpt vrijer te ademen bij winterse ongemakken
 � celbeschermend: tegen vrije radicalen, waardoor we langer fit, 

jong en actief blijven
 � prestatieverhogend: interessant voor sporters en mensen met 

een drukke agenda 

Opname verzekerd
Quercetine wordt normaal niet goed opgenomen. Gelukkig 
neemt de opneembaarheid met liefst factor 20 toe door binding 
met zonnebloemlecithine. Deze ‘liposomale’ quercetine zit in 
QUERCETINE PLATINUM, dat voor een optimale werking ook 
liposomale vitamine C bevat. 

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€8,42

Vitamine D3 PLATINUM 
2 x 100 ml
van €33,70

voor €25,28

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€10,97

Quercetine PLATINUM 
 60 V-caps
van €43,90

voor €32,93

Verzekerde opname

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



In onze prestatiegerichte samenleving heeft bijna iedereen het 
immens druk. Daarenboven eisen de files, het slechte nieuws en 
privébeslommeringen hun tol. Geen wonder dat we gestressd of down 
zijn, moeilijker inslapen, moe en futloos rondlopen. RHODIOLA PLATINUM 
kan hierbij de gepaste steun bieden.

Rhodiola of rozenwortel is een “adaptogene” plant, die ons 
aanpassingsvermogen aan ongunstige omstandigheden verhoogt. 
Regelmatige inname van deze wortel:
 � geeft meer energie en is gunstig voor het uithoudingsvermogen
 � werkt ontspannend en helpt bij kortstondige stress
 � zorgt voor een positieve gemoedstoestand
 � geeft meer geestelijke veerkracht
 � versterkt het geheugen en concentratievermogen

Waarom je kiest voor RHODIOLA PLATINUM van Mannavital:
• totaalextract van de wortel, zonder de onwerkzame bovendelen
• gestandaardiseerd op 3 % rosavines en 1 % salidroside
• dosering en kwaliteit conform met de klinische studies

Kurkuma is één van nuttigste planten in de natuur. Absolute voorwaarde om 
deze ‘gouden wortel’ met succes toe te passen, is zorgen dat de werkzame 
curcumine erin goed én veilig wordt opgenomen. CURCUMA PLATINUM van 
Mannavital voldoet hieraan, waardoor het:

 � gevoelige spieren en gewrichten verlicht
 � de werking van lever en galwegen ondersteunt
 � bijdraagt tot de vertering van vetten
 � de huid helpt beschermen tegen vrije radicalen
 � de circulatie ondersteunt

Waarom je kiest voor CURCUMA PLATINUM van Mannavital:
• voor een optimale opname en werkzaamheid is curcumine volgens het 

principe van ‘fytosomen’ op een totaal natuurlijke manier gebonden aan 
fosfatidylcholine uit sojalecithine.

• vrij van zwarte peper,  vrij van synthetische hulpstoffen zoals polysorbaat 
80 en polyvinylpyrrolidone

• is het kurkumapreparaat met liefst 35 ondersteunende studies (Meriva®)

SPECIALE  
KORTING

-€5,00

Rhodiola PLATINUM
60 V-caps
van €24,95

voor €19,95

SPECIALE  
KORTING

-€9,00

Curcuma PLATINUM
180 V-caps

van €63,79

voor €54,79

Gegarandeerde 
opname van 
curcumine

Meer energie, positiever en 
minder stress dankzij 
RHODIOLA PLATINUM 

CURCUMA PLATINUM 
de gele alleskunner

De Scandinavische ginseng



Dat een evenwichtige darmflora mee aan de basis ligt van een 
goede gezondheid, is algemeen geweten. Hierbij spelen niet 
alleen het aantal gunstige darmbacteriën een rol , ook een 
ruime diversiteit 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

CARTILATON
de alles-in-één 
voor soepel bewegen

Je kan op twee natuurlijke manieren het bewegingscom-
fort verbeteren: enerzijds spieren en gewrichten maximaal 
verzachten met planten zoals kurkuma en boswellia, anderzijds 
extra bouwstoffen aanbieden voor het kraakbeen. De totaalfor-
mule CARTILATON van Mannavital geeft op beide terreinen de 
juiste en maximale impuls door de combinatie van:

 � de optimale 70/30-synergie van de werkzame en goed 
opneembare “fytosomen” van kurkuma (MERIVA®) en 
Boswellia (CASPEROME®), die hun verzachtende werking op 
spieren en gewrichten in wetenschappelijke studies hebben  
bewezen

 � eierschalenmembraan (OVOMET®): de natuurlijke en optimale 
synergie van glucosamine, chondroïtine, hyaluronzuur, elas-
tine…. die beter werkt dan elk van deze componenten apart 

 � Natief of “ongedenatureerd” collageen type 2 (B2COOL®):  voor 
een maximale bescherming van collageen, het structuureiwit in 
het kraakbeen 

CARTILATON: completer kan een bewegingsformule niet zijn!

SPECIALE  
KORTING

-€6,00

Cartilaton 
120 V-caps

van €39,65

voor €33,65

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Kyo Dophilus Multi 9 
60 caps

van €21,95

voor €18,95

Verzachtend + Opbouwend

9 stammen / 6 miljard kiemen

CURCUMA PLATINUM 
de gele alleskunner

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON



BIO-VLIERSIROOP van ladrôme: het beste van bes en 
bloesem voor meer weerstand en een verzachte keel

IMMUNO +, de ultieme BIO-weerstandscocktail 
in handige ampullen

Overwinter zonder zorgen met ladrôme

Al eeuwen zet men vlierbessen in om de afweer te versterken én vlierbloesems 
om de luchtwegen te verzachten. Ladrôme ontwikkelde een BIO-VLIERSIROOP 
die bes én bloesem combineert, sterk geconcentreerd en zonder geraffineerde 
suiker:

 � Vlierbessen versterken de lichaamseigen afweer door hun bijzondere “antho-
cyanen”. De BIO VLIERSIROOP van ladrôme bevat een gegarandeerd hoog 
gehalte daarvan.

 � Vlierbloesems bevatten bijzondere slijmstoffen, die een verzachtend laagje 
leggen op de geprikkelde slijmvliezen. Ze helpen zo de kriebel verlichten en 
vrijer te ademen.

Als er één complementair werkend weerstandstrio bestaat, dan is dat wel 
echinacea, vitamine C en propolis. Ladrôme verwerkte ze in een lekkere kauwta-
blet, gezoet met rietsuiker. 

 � Vitamine C en echinacea dragen bij tot een normale functie van het 
immuunsysteem

 � Met de aanbevolen dagdosis van vit C onder de vorm van een acerola-extract
 � Met BIO-propolis dat de slijmvliezen van mond en keel helpt beschermen

”Het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt”, wist Louis Pasteur 
eeuwen geleden al. Om die bodem te versterken, bestaat met IMMUNO + van 
ladrôme de perfecte biologische cocktail van natuurlijke afweerverhogende 
middelen:

 � Echinacea-perssap en -tinctuur voor een sterke immuniteit
 � Propolis, het product waarmee de bijen zich tegen kiemen beschermen
 � Koninginnenbrij, het supervoedsel van de bijenkoningin
 � Natuurlijke vitamine C, afkomstig van de acerolakers, versterkt de weerstand

BIO-PROPOLIS KAUWTABLETTEN: 
met het probate trio propolis + acerola + echinacea: 

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€5,12

Bio Vliersiroop suikervrij
150 ml

van €20,50

voor €15,38

SPECIALE  
KORTING

-€3,00

Immuno + Bio Propolis
ampullen 20x10 ml

van €20,58

voor €17,58

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Bio Propolis tabletten + acerola en echinacea
40 tabl

van €11,28

voor €9,28



BIO-PROPOLIS Drinkbare oplossing voor kinderen 
“Weerstand en Vitaliteit”   

BIO-PROPOLIS KEEL-en MONDSPRAY 
verzacht schorre keel en geïrriteerde mond  

BIO-PROPOLIS-siroop , de kruidenborstsiroop 
voor het ganse gezin

Overwinter zonder zorgen met ladrôme

De combinatie van het bijenafweerproduct propolis met de immuniteit onder-
steunende plant bij uitstek, echinacea, en met de afweer versterkende vitamine 
C (uit acerola) is al jaren een perfect trio voor het opbouwen van een sterke weer-
stand en het afhouden van winterse belagers. Die probate synergie bestaat nu 
ook in een drinkbare oplossing voor onze kinderen (vanaf 3 jaar).

Waarom je kiest voor BIO-PROPOLIS Drinkbare oplossing:
• eenvoudig gebruik: 1 koffielepel/dag in wat water of vruchtensap
• zonder suiker; gezoet met honing en glutenvrije tarwesiroop
• bevat voor meer weerstand en vitaliteit ook koninginnenbrij

 � propolis, tijm en echinacea verlichten de prikkel in de 
keel en helpen bij kortdurende heesheid

 � salie verzacht de geïrriteerde slijmvliezen van de mond
 � calendula zorgt voor een goede mondhygiëne

Deze siroop voor weerstand en luchtwegen mag in geen enkel gezin 
ontbreken: vrij van suiker, gezoet met honing en tarwemoutsiroop, en 
bevat de ideale combinatie van propolis met:

 � de afweerstimulerende kruiden echinacea en tijm
 � weegbree, toorts en heemst om de luchtwegen te verzachten
 � sleutelbloem om slijmen op te lossen
 � beschermende en verfrissende planten salie, den en spar

Nu in een DUOPACK met BIO Propolis gommetjes met eucalyptus

SPECIALE  
KORTING

-€2,00

Bio Propolis kind drinkklare oplossing
100 ml

van €11,85

voor €9,85

DUOPACK:  
2e aan -50%

-€2,77

Bio Propolis Keel- en mondspray
2x30 ml

van €11,10

voor €8,33

Bereid je kinderen voor 
op het gure herfst- en 

winterweer!

Gommetjes met  
eucalyptus GRATIS 

-€4,75

Bio Propolis siroop suikervrij 150 ml + BIO 
Propolis gommetjes met eucalyptus 45 g

van €12,74

voor €7,99

Surf naar WWW.NATUURGETROUW.BE  voor EXTRA KORTINGSBON

NIEUW



DEZE KORTINGEN ZIJN GELDIG TOT 3 WEKEN NA VERSPREIDING VAN DEZE KRANT

25e jaargang, november 2022
oplage 1.200.000
Losse nrs: 0,12
V.U.: K. Verhelst
Groene Dreef 36 - 8510 Rollegem
Prijsstijgingen en zetfouten 
voorbehouden.
Voor het innen van tax op 
drukwerk zich wenden tot het 
adres hiernaast opgedrukt.

Deze acties zijn te koop bij:

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 weten-
schappelijk onderzochte vorm van deze bruikbare bouwstenen (PEPTAN 
F® 2000 LD). Door de 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 

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

SPECIALE  
KORTING

-€6,00

Collagen PLATINUM 
306 gr

van €29,68

voor €23,68

Chia Hair Food:
 � Diep voedend en hydraterend masker met de kracht van super food CHIA.
 � Beschermt het haar tegen externe invloeden van buitenaf.
 � 4 minuten laten intrekken en klaar!

NATURTINT, de eerste onafhankelijk 
gecertificeerde haarverf

per aankoop haarverf: 
1 Chia Hair Food 

masker 30 ml GRATIS

Haarverf met plantaardige 
ingrediënten - 29 kleuren

€13,99


