NIEUW BIJ
MANNAVITA
Voor een goede gezondheid zijn een regelmatige darmwerking en een
gezonde darmﬂora essentieel. PSYLLIUM PLATINUM geeft op
beide vlakken de juiste stimulans. Dit middel bevat in de eerste plaats
ﬁjngemalen hulzen van blonde psyllium, een natuurlijke topbron van oplosbare vezels, die de darmlediging bevorderen en helpen te zorgen voor
een zachte darminhoud. Voor een optimale werking bevat PSYLLIUM
PLATINUM ook wetenschappelijk onderzochte fructo-oligosacchariden (bijzondere koolhydraten) en per dagdosis 10 miljard kiemen van de
wetenschappelijk onderzochte darmﬂorabacteriën van de stam Lactobacillus acidophilus La-14.
Nieuw bij ladrôme:
Bio-concentraat van Propolis en Pompelmoespitten
Flavonoïden zijn een zeer belangrijke klasse van plantenstoffen, die mee onze lichaamsweerstand bepalen. We
vinden ze vooral in groenten en fruit, maar doorgaans
zijn ze daarin zeer moeilijk opneembaar, omdat ze
voorkomen als complexe verbindingen met suikers.
Gelukkig zijn er bronnen waarin ﬂavonoïden daarentegen als eenvoudige en zeer vlot opneembare stoffen voorkomen: propolis en bepaalde citrusvruchten.
Ladrôme combineerde een propolisextract met een
extract van pompelmoespitten waardoor een uiterst

hoog gehalte aan ﬂavonoïden werd verkregen: liefst 700 mg/100 ml! De
ideale manier dus om je te wapenen tegen winterse – en andere infecties.
Bovendien is het Bio-concentraat van Propolis en Pompelmoespitten niet alleen biologisch van kwaliteit, door innovatieve extractietechnieken is het vrij van alcohol.
Eden brengt veganistische
bio broodsmeersels:
noten-paprika met
cashewnoten, en champignons
met ﬁjne kruiden
Bij ‘ma vie sans gluten’ zijn er nu bio zandkoekjes met kokosnoot: bio zandkoekjes bedekt
met melkchocolade, glutenvrije bio spaghetti uit
de andes, glutenvrije bio mini penne uit de Andes,
glutenvrije bio fusilli (boekweit 100%), glutenvrije
bio fermenteerbare quinoa- desem (nieuwe samenstelling - vervangt gist om zelf brood te kunnen bakken zonder gluten), glutenvrije bio fermenteerbare
boekweit-desem (vervangt gist om zelf brood te
kunnen bakken zonder gluten - deze desem kan gebruikt worden met maïsmeel, rijstmeel, quinoameel
of zelfs kastanjemeel.

DE VERSE PLANTENEXTRACTEN VAN ladrôme:
UW TERECHTE KEUZE!

Geertt’s hoekje
Meer dan waarschijnlijk is het rozerode pigment as-

• gemaakt van biologische kruiden, indien mogelijk onmiddellijk
verwerkt na de oogst
• eǆact aangemaakt volgens de voorschriŌen van de ĨarmacoƉee
• dragen euroƉees biologisch kwaliteitslabel
• oƉ basis van biologische alcohol
vernieuwde
verpakking!

taxanthine het allersterkste antioxidans in de natuur. Onder
meer dankzij deze substantie kan de roze zalm honderden
kilometers stroomopwaarts zwemmen door turbulente wateren. De beschermende werking van deze “koning der carotenoïden” is zo breed, dat steeds meer nuttige toepassingen ervan door klinische studies worden onderbouwd op het
vlak van huid, ogen, hersenen en spieren. ASTAXANTHINE
PLATINUM van Mannavital bevat met Haemotococcus
pluvialis (Bloedregenalg) een natuurlijke bron en de wetenschappelijk meest onderzochte vorm van astaxanthine
(ASTAREAL®), die voor een optimale celbescherming ook
natuurlijke vitamine E bevat.

ladrôme is sinds jaren ook Uw vertrouwde leverancier van andere bio
kwaliteitsƉroducten͗ bloesemessences volŐens r͘ acŚ͕ essenƟģle
oliģn͕ kruidensiroƉen͕ ƉroƉolisƉroducten͕ ĨǇtoͲaromaƟscŚe comƉleǆen͕
kruideninĨusies en ŚǇdrolaten
Verkrijgbaar in alle natuurvoedingswinkels
Info: 056 43 98 52 - info@mannavita.be - www.mannavita.be
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