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Hardnekkig vet
deblokkeer op natuurlijke wijze het
vasthouden van vetten

Ouder worden betekent voor vele mensen dat het steeds moeilijker
wordt om het gewicht te behouden. De kilo’s stapelen zich op, zelfs
ondanks een evenwichtige voeding of na diverse diëten.
Als je de indruk hebt dat alle inspanningen tevergeefs zijn
om je lijn terug te vinden, is dit misschien wel te wijten
aan een “vervuild” organisme. Het lichaam heeft inderdaad
de neiging om de drainage van vetophopingen te blokkeren
omdat deze toxines bevatten. Het snel en brutaal afvoeren
van deze toxines via het bloed kan schadelijk zijn voor het
lichaam. Anderzijds schenkt het lichaam je gewichtsverlies
bij zulke drainage.
De overbelasting van de uitscheidingsorganen (lever, longen, huid, nieren en darmen) leidt bovendien vaak tot terugkerende
vermoeidheid en een zwak immuunsysteem. Om de drukke feestperiode in topvorm tegemoet te treden, inclusief goed humeur en platte
buik, kan een tweestappenplan aangereikt worden : eerst ontgiften
en dan de vetten afvoeren. Het Franse Laboratoires Science & Équilibre, dat al 10 jaar bestaat, stelt dit succesvol duo voor: - 20 dagen intensief ontgiften met BIO DÉTOXX®, een erg geconcentreerd
voedingssupplement dat het geheel van de uitscheidingsorganen
reinigt, en aansluitend: - afvoer van water en vetten met BIO KILOS®, een biologische en krachtige vetverbrander, die uw gezondheid respecteert.
Beschikbaar in 73 verkooppunten in België.
Meer info: www.lse.bio

Keypharm stelt nieuwe lijn
Pureté Bio voor

Met het trio Eclat lifting-facial serum, Huile sublime –multi-active dry oil en Perfect skin-food supplement stelt het
merk Pureté Bio 3 sterkte gezichts- en lichaamsproducten
voor.
De Pureté Bio Huile sublime is een kostbare
droge olie die de huid satijnzacht maakt. Ze vermindert fijne lijntjes door de sterke anti-aging werking. De olie voedt, verzacht en verstevigt de huid.
Ook de haarpunten worden gevoed enw hersteld.
Het aromatisch elixir bevat 9 krachtige essentiële
oliën en het multi-actieve extract Lift Oléoactif®.
De Eclat lifting voorkomt de vorming van nieuwe
rimpels, en heeft een natuurlijk botox-like effect. Het collageen- en elastinenetwerk in de huid wordt versterkt,
en de huid wordt zowel diepgaand als oppervlakkig gehydrateerd. De lifting zorgt voor een gladmakend effect en
heeft een zichtbaar resultaat na een uur. Het serum werd
ontwikkeld om sporen van vermoeidheid en fijne rimpels te
verminderen.
Perfect Skin is een voedingssupplement die dankzij de
synergie van verschillende plantenextracten de huid gezond houdt, doet stralen en veroudering tegengaat. Het
beschermt bovendien tegen schadelijke vrije radicalen,
verbetert de doorbloeding van de huid en werkt bovendien
verzorgend bij puistjes en eczeem en ook wondhelend.
Meer informatie via www.keypharm.com

Nieuw bij Mannavita

Ashwagandha Platinum van Mannavital ontspant en verhoogt de weerstand tegen stress, verhoogt het energiepeil
en het prestatievermogen, verbetert het geheugen en concentratievermogen, draagt bij tot een optimale emotionele
balans, helpt een jeugdig en fris uiterlijk te behouden, en
maakt de man meer man en de vrouw meer vrouw. Ashwagandha of Indiase ginseng is een wortel die vooral de
stressbestendigheid verhoogt en helpt tot rust te komen.
Hierdoor komt meer energie vrij om beter te presteren in werk
en sport. Opmerkelijk is ook de mentale boost die men krijgt
met beter emotioneel functioneren en een beter geheugen- en
concentratievermogen. Tevens wordt het seksueel functioneren ondersteund en blijft men jong van geest en lichaam.
Qi brengt enkele spannende toevoegingen aan het assortiment
groene theesoorten. De Qi biologische groene thee en
matcha is een frisse en verkwikkende mix van biologische
groene thee versterkt met krachtig matchapoeder. Qi biologische groene thee, kurkuma en matcha is een heerlijke en verwarmende mix van biologische groene thee, kurkuma, gember en matchapoeder. Qi biologische groene
thee, ginseng en matcha is een verkwikkende mix van biologische groene thee, aangevuld met de beste Panax-ginseng en
matchapoeder. Qi biologische cafeïnevrije groene thee is
een zachte biologische groene thee met een heldere, delicate
smaak die op natuurlijke wijze cafeïnevrij is gemaakt zonder
chemicaliën.

Green is the new black

Purasana pakt uit met een gloednieuw gamma van 12 innoverende
producten boordevol groene raw foods waarbij er keuze is tussen pure en meervoudige groene voedselbronnen afkomstig
van grassen, groenten en algen. Naast de pure greens vind je
deze unieke mixen: Veggie Mix (broccoli, boerenkool, kool en
peterselie), Grass Mix (KAMUT®, gerste-, tarwe-, havergras
en alfalfa), Algae Mix (spirulina, chlorella en klamath) en Royal
Mix (alles in 1 topmix).
De Greens vormen een perfecte aanvulling op een evenwichtig en
gezond voedingspatroon, bevatten een veelheid aan fytonutriënten
en hebben elk hun eigen natuurlijke bijdrage.
Ontdek het volledige gamma op www.purasana.com

Bio GMB Ginseng Coffee
een milde winterse bio-drank

Ben je voor de komende wintermaanden op zoek naar een
energieboost? Wil je graag je weerstand versterken? En
kan je ook wat extra focus gebruiken? En op een volledig natuurlijke manier? Probeer dan eens de bio GMB koffie met ginseng!
Ginseng staat in de traditionele Aziatische geneeskunde al eeuwenlang bekend om zijn heilzame werking in het menselijke lichaam.
Het bevordert de gezondheid door een betere doorbloeding van het
lichaam, meer energie en een sterker concentratievermogen. De Bio
GMB Ginseng Coffee is een unieke mix van biologisch geteeld koffiepoeder en extracten van de rode Koreaanse ginsengwortel. In veel
producten die ginseng bevatten, zijn essences verwerkt. Wij kozen
voor het gebruik van extracten, wat ervoor zorgt dat de ginseng effectiever werkt, en dit zonder de mildheid van de smaak te verliezen.
Bovendien bevat onze Bio GMB Ginseng Coffee geen allergenen.
Info: www.gmb-ginsengcoffee.com
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