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BIJ HAGOR
De Rit heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe, eenduidige

uitstraling van het merk. De chocoladerepen zijn eerst gelanceerd in
een fris design met rode kleurband. Vanaf oktober volgen de koekjes. Tevens wordt bij het rode vinkje aangegeven wat er bijzonder
is aan het product. Hagor lanceert ook enkele nieuwe producten
van De Rit in haar gamma, waaronder een zandkoekje: een lekker
koekje gemaakt met roomboter. Doordat zowel meel als bloem worden gebruikt, heeft het koekje een lekkere krokante bite. Ook nieuw
is een 7-granenkoekje. De zeven granen en het maanzaad geven dit
koekje een verrassende smaak. Het is een luchtig
vierkant biscuitje dat gemakkelijk meegenomen kan
worden, aangezien ze per 4 stuks zijn verpakt.
Schär brengt ook enkele nieuwde producten. De
Pausa Ciok kent u al. Als variant op dit succesvolle cakeje lanceert Schar nu de Pausa Piu. Een
cakeje zonder chocolade coating, met abrikozenmoesvulling. 1 karton bestaat uit 3
multipacks van 10 stuks (3x250g).
De cakejes zijn individueel verpakt,
handig om mee te nemen. Pain Brioche is een broodsoort uit Frankrijk.

Normaal bereid met wit meel, eieren, roomboter en suiker. Schar
heeft de receptuur aangepast naar een brioche op basis van maïs- en
rijstmeel, plantaardige margarine, eieren en suiker. Het brood hoeft
thuis niet meer te worden afgebakken en is zelfs al gesneden. Lekker
om nog even te toasten.
Als laatste brengt Schär Gnocchi op de markt. Een pasta-achtig
product, maar dan op basis van aardappelvlokken, en niet hol maar
‘massief’. De bereiding is erg eenvoudig. Een pan met water aan de
kook brengen, de gnocchi 2 minuten laten koken, afgieten en klaar.
Verpakt in een zakje van 300g, voldoende voor 2 personen.
Van Allos neemt Hagor 2 koekjes met chocolade op. Beide koekjes
zijn gemaakt van pure chocolade en voorzien van kokosrasp dan wel amandelsnippers.
Nieuw van La Bio Idea: vier extra vierge olijfoliën in
een praktische kleine ﬂes met schenktuit: Olijfolie met
knoﬂook, munt, basilicum en citroen. Om uw maaltijd
een mediterraans tintje te geven.
Bij Amaizin is er de authentieke curry paste uit Sri Lanka
in 3 verschillende smaken: rood, geel en groen. Lekker bij
Aziatische rijstgerechten. Voeg een beetje kokosmelk toe
om het gerecht romiger en/of minder pikant te maken.

Spierpijn weg
in minder dan 5 minuten!
Dr. Fix Spierolie bevat Indonesische kruiden die een
sterk stimulerend effect op de bloedsomloop hebben en bekend staan om hun opmerkelijke en snelle
werking bij pijnlijke spieren. In Indonesië wordt het al
jaren met succes gebruikt bij allerlei spieraandoeningen. Maar Dr. Fix Spierolie is eveneens zeer goed
inzetbaar bij overmatige sportbeoefening. En dat
is eigenlijk wel te verklaren, want het speelt een
essentiële rol in de bescherming van gewrichtsspieren bij lichamelijke inspanning. Het heeft een
opmerkelijk snelle werking die al na enkele minuten duidelijk merkbaar wordt. De in Dr. Fix spierolie
verpakte bestanddelen zorgen gezamenlijk voor
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een stimulerend effect op de bloedsomloop. Bij gevoelige spieren
wordt vaak aan vermoeide of vastzittende spieren na het sporten
gedacht. Maar ook een zware belasting van huishoudelijke aard
kan leiden tot gevoelige spieren. Denk maar eens aan het witten
van een plafond of het omspitten van de tuin. Zelfs het ophangen
van de was of een verkeerde slaaphouding kunnen een oorzaak
zijn. Goed nieuws dus bij zwaarbelaste spieren! Er is nu Dr. Fix
Spierolie. Even sprayen op de gevoelige spier en vervolgens zacht
en licht in masseren, waarna de oliën door de huid worden opgenomen.

€ 20,30 (50 ml)
PK Benelux BVBA, Henri van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen.
Meer weten? 0800 – 73183 (gratis/gratuit) www.pkbenelux.com

Nu de winter zich aankondigt, is het zaak
om preventief de weerstand op te krikken
of bij een infectie de afweer maximaal te
ondersteunen. Een middel dat hierbij uitstekend helpt, is een geconcentreerd extract uit pompelmoespitten. Dit bevat een
zeer hoge dosis van de bioﬂavonoïden
hesperidine en naringenine, stoffen die
vitamine C in de natuur begeleiden maar
wel een veel diepere impact hebben op
het immuunsysteem. De sterk ontsmet-
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tende werking van pompelmoespitten
is trouwens in studies aangetoond. Een
biologisch pompelmoespittenextract, dat
vrij is van alcohol en van glycerine, en dat
per 100 ml minimum 1000 mg bioﬂavonoïden aanvoert, is CITRUVITAL van ladrôme.
Naast oraal gebruik, kan CITRUVITAL kan
ook verdund gegorgeld worden bij keel- en
mondproblemen en lokaal op de huid aangebracht worden.

