q BioGezondInfo
Nieuw bij

Mannavita
gelatine meer gebruikt.
In het gamma zitten o.a.
Biospeentjes, bio colaﬂesjes, biobeertjes en bio zure
frietjes.

q NIEUW bij EDEN is
een ’Gepland afslanken’pakket , een voedingsprogramma met 4-voudig
ef fect: caloriearme voeding
d vochtafdrijving en ontslakken d actieve stofwisseling d goed voor spijsvertering. Het Fit-Hit pakket
bevat 6 x FIT HIT COCKTAIL

750 ml, een 10-daagse maaltijdplanning, en een gratis
stappenteller
q NIEUW bij ECO SWEETS.
De ﬁrma Fleur werd een
tijdje geleden overgenomen
door The Organic Factory
die het ganse assortiment
snoepjes wat aan het herwerken zijn en waar mogelijk de kwaliteit nog verbeteren. Zoals deze reeks
waarvan de ingrediënten nu
99% biologisch zijn en bovendien wordt er ook geen

q NIEUW bij ECODOO zijn
multifunctionele doeken.
Zeer absorberend, wasbaar
en herbruikbaar. Op basis
van gerecycleerd materiaal. Zeer zachte vulling,
reinigt vuil zonder krassen.
Absorberend, sponsig, reinigend, stofafnemend. Voor
badkamers, keukens, carrosserieën, computers…
Kan op 40°C in de machine
worden gewassen. Gemaakt van polyester (PET)
uit gerecycleerde plastic
ﬂessen en sponsvormig materiaal uit de productie van
stoffering. Eveneens nieuw
zijn schuursponzen, net zo
effectief als de traditionele
spons, voor het gemakkelijk
reinigen en schuren van bevuilde oppervlakken.
q NIEUW bij NATURGREEN
is een rijstdessert met rode
vruchten.

Eczeem, psoriasis, couperose,
rosacea, een extreem droge huid of acne?
De huid is het meest gevoelige orgaan van het lichaam. Omdat de huid zich
aan de buitenkant van het lichaam bevindt, is de huid ook het meest kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Vroeg of laat krijgen de meeste mensen te
maken met huidaandoeningen. Voor deze huidaandoeningen heeft DermaForte
de oplossing.
d
Eczeem:
DermaForte®
Exzeem crème kan worden gebruikt
bij een rode, gevoelige, beschadigde
en schilferende huid zoals bij Eczeem
en Neurodermatitis. DermaForte®
Eczeem crème vermindert de jeuk en
brengt de geïrriteerde huid tot rust.
d Couperose & Rosacea: DermaForte® Couperose en Rosacea is een milde hydraterende crème die gebruikt kan worden
als dag- en nachtcrème. De crème laat de huid samentrekken
en vermindert roodheid en zichtbaarheid van kleine adertjes.
d Acne: DermaForte® Acne serum is speciaal ontwikkeld om
de grootte en roodheid van puistjes te verminderen. Het actieve ingrediënt Azeloglycina remt de talgproductie waardoor
huidonzuiverheden worden aangepakt. DermaForte® Acne
serum zuivert de huid zodat deze schoon, gaaf en glad zal aanvoelen.
d Psoriasis: DermaForte® Psoriasis huidbalsem kan worden
gebruikt voor de rode, gevoelige en schilferende huid of de
hoofdhuid, zoals bij Psoriasis vulgaris.
d Extreem Droge huid: DermaForte® Extreem droge huid is
een intensief hydraterende crème speciaal voor de droge tot extreem droge huid. Het voedt de huid met lipiden en vochtvasthoudende stoffen. De huid zal zich weer ontspannen en zacht
en soepel aanvoelen.
PK Benelux BVBA
Henri van Heurckstraat 15 / 2000 Antwerpen
Meer weten? 0800 – 73183 (gratis/gratuit)
www.pkbenelux.com

ZOETSTOFFEN UIT Stevia
Zoetstoffen uit Stevia zijn van volkomen natuurlijke oorsprong en passen in
een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding. Sinds maandag 14 november 2011 is het gebruik van zoetstof uit
stevia, een plant uit Latijns-Amerika,
toegestaan door Europa.
Chocoladefabrikant Cavalier heeft al
een jarenlange ervaring met chocolades
zonder toegevoegde suikers en zet met

stevia, als eerste chocoladefabrikant,
nog een stap verder. Vorig jaar ontwikkelde Cavalier al samen met BarryCallebaut donkere chocolade met
zoetstof uit stevia. Intussen werd deze
innovatie uitgewerkt tot een volledig
gamma. Dankzij dit lekker en van oorsprong plantaardig zoetmiddel past chocolade nu nóg beter in een evenwichtig
en gevarieerd voedingspatroon en een
gezonde levensstijl. Bovendien smaakt
het lekker zoet en is het tandvriendelijk.
De chocolade met zoetstoffen uit stevia
is dus de perfecte manier om te genieten van Belgische kwaliteitschocolade,
zonder je zorgen te maken of schuldig
te voelen.

GEZONDHEIDSCENTRUM

Vitruvius
Vanaf half april opent in hartje Ardennen
gezondheidscentrum Vitruvius haar deuren. Je kan er terecht voor kuren, stages en
workshops en infosessies, georganiseerd door
kwalitatieve en professioneel opgeleide begeleiders. Het centrum wordt gerund door
Véronique en Ludo, beiden afgestudeerd als
gezondheidsbegeleider aan de Levensschool
in Tongerlo.
Voor professionelen: heb jij ook interesse om
je stages hier te organiseren, neem dan contact op via 0477 660 880
www.GezondheidscentrumVitruvius.be
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