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ENERGYLOVE : BOOST VOOR LICHAAM
EN GEEST
Heerlijk alternatief voor koffie en thee!
Vergeet koffie en thee om namiddagdipjes tegen te gaan:
hier is EnergyLove. Dit suikervrije drankje geeft je lichaam
en geest een verkwikkende
boost dankzij de sterke combinatie van matcha groene
thee, groen koffie-extract
en fruitige appel.
EnergyLove bestaat uitsluitend
uit kwalitatieve, biologische
en gezonde ingrediënten. Of je
het nu koud of warm drinkt, het
smaakt altijd overheerlijk. Een
uniek drankje om een energieboost van te krijgen!
Vraag gerust een gratis staal van onze producten op via info@lombardia.be
www.lombardiadrinks.com

JENTSCHURA’S BASENKUUR
Voor vitaliteit en welbevinden
'Jentschura’s BasenKuur' is de
sleutel naar uw zuur-base-evenwicht en uw gids naar innerlijke
en uiterlijke tevredenheid.
We willen allemaal onze gezondheid en schoonheid en ons
lichamelijk en geestelijk prestatievermogen een leven lang bewaren. De hedendaagse eet- en
leefgewoonten, gepaard met stress en milieu-invloeden, zorgen er
in steeds sterkere mate voor dat de zuurtegraad van ons lichaam
te hoog is.
Jentschura’s BasenKuur omvat de gerichte combinatie van de
producten 7x7® KräuterTee, WurzelKraft ® en MeineBase® en betekent met deze vorm van ontslakking al lang een beproefd kuurconcept voor meer vitaliteit en welbevinden. Door de doelgerichte
toepassing van de drie producten gedurende een periode van vier
weken slaagt iedereen erin om zijn persoonlijke doelen op natuurlijke wijze te bereiken.
De 3 kuurvarianten - Jentschura’s BasenKuur brengt je weer
in evenwicht en is bijzonder effectief in combinatie met gerichte
beweging en voeding. Voor extra ontlasting kunt u onze basische
lichaamswikkel, basische kousen en droog- en natborstels gebruiken.
De kuur voor het vormen: De voeding voor het vormen brengt het
goede figuur tevoorschijn! Het weefsel wordt ontlast, versterkt en
verstevigd en het prestatievermogen verhoogd.
De kuur voor de versteviging: De voeding voor de versteviging
ontlast het organisme! Hierbij worden de lichaamseigen buffers
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voor mineralen weer aangevuld en cellen, weefsel en organen versterkt. Tegelijkertijd wordt het immuunsysteem versterkt.
De vastenkuur: Profijt door afzien! Vasten is de meest intensieve vorm van de inwendige reiniging en ontslakking. Vasten biedt
de mogelijkheid om bewust tot rust te komen en te 'onthaasten',
helder te kunnen denken, oude gewoontes te herzien en nieuwe
doelen te stellen.
www.p-jentschura.nl

PHYSALIS ASHWAGANDHA FORTE BIO
Prestaties, energie én gezonde
slaap
Physalis Ashwagandha forte bio is
een echt ayurvedisch power product.
Het bevat een premium en innovatief
ashwagandha- of Indiase ginsengextract; KSM-66 ®. Het is 100% biologisch en vegan, heeft een goede
biobeschikbaarheid en volledig ‘clean
label’.
De ashwagandha-wortel is enorm
veelzijdig. Enerzijds verbetert hij de
lichamelijke en geestelijke prestaties, zorgt voor meer energie en
vitaliteit en optimaliseert de concentratie en alertheid. Anderzijds zorgt hij voor een goede, gezonde
nachtrust en ondersteunt bij stress en spanningen.

PUROBIOCOSMETICS
Italiaanse duurzaamheid

puroBIOcosmetics is een Italiaanse make-up lijn met Bio-label, dat
prachtige kleuren combineert met kwaliteit en duurzaamheid
en dit met respect voor de huid. puroBIOcosmetics gebruikt bij
voorkeur biologische actieve bestanddelen van hoogstaande kwaliteit door gevaarlijke substanties te elimineren en het risico op
allergieën te verminderen. De actieve bestanddelen zijn van plantaardige of minerale oorsprong. De producten van puroBIOcosmetics bevatten geen parabenen, geen siliconen, geen petroleumderivaten, geen synthetische bewaarmiddelen en zijn getest op nikkel.
puroBIOcosmetics is make-up die bereikbaar is voor elke vrouw.

q BioGezondInfo
NIEUW VAN MARTERA : ADUNA THEE
Op basis van Afrikaanse superfoods
Het unieke assortiment ‘Super Thee’ van Aduna, op
basis van Afrikaanse superfoods, is beschikbaar in 5 verschillende smaken: moringa,
hibiscus, kurkuma, baobab
en cacao. De thee is biologisch gecertificeerd en bij elke thee
hoort een uniek “feel good”-voordeel.
Dankzij de piramide zakjes wordt de thee perfect gebrouwen met
maximaal behoud van smaak. Met 1 piramide zakje kan men 2 kopjes thee of een kleine pot thee zetten. Aduna Super Thee kan zowel
warm als koud geserveerd worden! Bovendien steunt u met elke
theezakje de lokale Afrikaanse producenten.
Richtprijs : 5,40 €/doosje (15 theezakjes) - info@martera.com - www.
martera.com

FYTOSTAR PROBIOMIX
Hou je darmflora in balans, ook op reis!
Heb je al een leuke nieuwe vakantie gepland deze zomer? Misschien naar een
ver land of iets exotisch? Heerlijk om naar
uit te kijken, maar veel mensen kunnen
dan ook wel last krijgen van hun darmen.
Ander eten, andere hygiëne, wisselende
temperaturen, het kan je darmflora behoorlijk in de war sturen. Het kan daarom
aangeraden zijn om de darmwerking te
ondersteunen een maand voor de reis
en nog tijdens de reis. Met Probiomix van
Fytostar kies je voor een natuurlijke oplossing. Dit natuurlijk complex bevat 12
miljard bacteriën per dag, is hoog gedoseerd en maagzuurresistent en bevat o.a.
inulinevezels en gember voor een goede maag- en darmwerking.
Adviesprijs: 14,95 € voor 30 capsules - verdeling via de natuurwinkel.

ONTDEK DE MODERNE JAPANLIJN VAN
TERRASANA !
Unieke smaken en producten
Houd jij ook zo van de krachtige, authentieke smaken van de Japanse keuken? Dan zit je goed bij TerraSana. Met 90 bijzondere
Japanse producten kun je heerlijk verantwoord genieten én
heel veel nieuwe smaken en producten ontdekken. Zo vind je in
het merendeel de umamismaak terug. Daarnaast wordt alles op
traditionele wijze gemaakt, door kleine familiebedrijven in Japan.
Dat zorgt voor eersteklas biologische producten, met langdurige
productie- en fermentatieprocessen. Zo fermenteert onze tamari
maar liefst 2 jaar in eikenhouten vaten. Uniek, ambachtelijk en op
en top Japans!
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TerraSana is al 35 jaar dé specialist voor import van biologische
producten uit Japan. Daarnaast heeft TerraSana nog zo’n 300 producten in haar assortiment, van huisgemaakte notenpasta’s tot
echte Italiaanse pesto’s. Natuurlijk alles biologisch. Je proeft en
voelt dat het goed is!

NAVALATTE, LEKKER LATTE !
2 smaken, dubbel hartverwarmend
NavaLatte Golden Turmeric Ginger en NavaLatte Matcha
Spirulina Moringa zijn 2 heerlijk gekruide, hartverwarmende en
gezonde latte dranken.
De Golden Latte is artisanaal gemaakt op basis van kokosmelk,
hoogwaardige kurkuma, gember en zwarte peper voor een ultieme
absorptie van curcumine, het actief
helende bestandeel. Kurkuma wordt
al duizenden jaren beschouwd als
een natuurlijk wondermiddel met
vele gezondheidsvoordelen. De blend
is geïnspireerd op het traditioneel
Ayurvedische recept en is 100%
zuivelvrij en plantaardig.
De Matcha Spirulina Moringa bevat
actief helende ingrediënten, die afkomstig zijn van biologische en duurzame plantages. Deze instant latte
is 100% zuivelvrij en plantaardig en
bevat kokosmelk, fairtrade kokosbloesemsuiker, Matcha groene thee,
Spirulina, Moringa, Ceylon kaneel,
fairtrade Bourbon vanille extract.
Adviesprijs : Golden Turmeric Ginger 12,95 € voor 150g - Matcha
Spirulina Moringa 19,95 € voor 150g.
www.navalatte.com
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DEODORANT VAN BEN & ANNA
Natuurlijk & vegan, en zonder gebruik van plastic

Ben en Anna lieten het stadsleven van Berlijn achter zich en trokken naar het platteland. Het leek het hen de beste omgeving om
hun kinderen te laten opgroeien. Beide houden ze er een volledig
vegan en milieubewuste levensstijl op na. Anna was op zoek
naar een vegan gecertificeerde deodorant, zonder aluminium en
dierproefvrij, echter tevergeefs. Daarom besloot het koppel om zelf
een natuurlijke vegan deodorant te ontwikkelen. Ondertussen
bestaat de lijn al uit verschillende geuren, zowel voor mannen als
voor vrouwen. Het product is ICADA-gecertificeerd en ook de verpakking heeft een FSC-label. Het actieve bestanddeel is natriumbicarbonaat. De anti-transpirerende werking wordt verkregen door
arrowroot-extract, dat een bacteriedalende werking heeft en het
overtollige vocht absorbeert.
Het assortiment bestaat uit : Persian Lime, Vanilla Orchid, Provence, Nordic Timber, Pink Grapefruit en Indian Mandarine, allen met
een push-up systeem en karton verplakking.
Adviesprijs : 7,90 €/stuk – info : www.ben-anna.com

KAMUT® KHORASAN
Een oude graansoort
Hippocrates zei ooit: "Laat je geneesmiddel je voedsel zijn en je
voedsel, je geneesmiddel".
Eerdere onderzoeken toonden aan
dat vele mensen
die problemen hebben met moderne
tarwe, geen last
hebben wanneer ze
KAMUT® khorasan
tarwe eten. Om het
waarom te begrijpen
en om de gezonde
voordelen van deze
oude graansoort te
bevestigen, stelde
Kamut Enterprises
of Europe een onderzoeksprogramma op.
Meer info via www.kamut.com/nl/gezondheid/onderzoek
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DOLOROTEX VAN VITA MINA
Uitstekend voor allerhande oorproblemen!
Acute oorontstekingen, loopoor, slijm
oor, oorproppen,… jeuk, afschilfering,
roodheid, zwelling soms met een beetje gehoorverlies,… Van jong tot oud,
we komen het allemaal tegen! Bij Dolorotex helpt baobabolie het trommelvlies en de huid van de gehoorgang
herstellen. De unieke combinatie van
baobabolie met een aantal essentiële
oliën, waarbij dubbel blind placebo
gecontroleerde klinische studies hun
kalmerende,
ontstekingswerende,
pijnstillende en ontsmettende werking aantonen, maakt van Dolorotex
een uitstekend en eenvoudig toe
te dienen middel om oorkwaaltjes
te verhelpen.
Meer info of vragen: www.vitamina.be

AMANPRANA EN SOLOMON-NIULIFE
SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR
Vijfvoudig bekroond Fair Trade project
De kokos handpers van Dr. Dan Etherington veranderde het leven
van duizenden dorpelingen op de afgelegen Solomon eilanden,
doordat ze hun eigen kokosolie konden produceren zonder dat er
elektriciteit voor nodig was. Stilaan ontdekten de mensen, die hunkerden naar meer levenskwaliteit, een
zinvolle weg uit hun armoedig
bestaan. En de hutten werden
huizen. De lokaal geteelde biologische kokosnoten worden
geoogst uit de bomen rondom
de dorpen. Binnen het uur na
opening zijn de kokosnoten
handgeperst. En na drie keer
filteren is ‘s werelds meest
verse, heerlijk smakende biologische extra vierge kokosolie klaar. Maak dankzij uw
aankoop een gezin gelukkig op
de Solomon eilanden. Per pot
van 490 ml gaat er € 1,81 naar
de Solomon dorpelingen. En
€ 0,94 per pot van 250ml.
Help de Amanprana-SolomonNiulife missie voort te zetten. Jouw
aankoop geeft zin aan vele levens, geeft gezinnen een inkomen en
maakt mensen gelukkig. Hartelijk dank.
Verkoopprijzen : 19,95 € voor 490 ml en 8,95 € voor 250ml. Te koop
via de biowinkel en www.amanvida.eu

q BioGezondInfo
NIEUW BIJ MANNAVITA

Merk in de kijker is Ombar, een rauwe, heerlijk romige chocolade, ontwikkeld op basis van niet geroosterde cacaobonen. Gemaakt bij lage temperatuur om de voedingswaarde en alle oorspronkelijke smaken van de cacao te bewaren, Ombar bestaat
alleen uit natuurlijke en biologische ingrediënten. Ethische,
duurzame ingrediënten, unieke formaten en formules, zoals truffel gevulde tabletten; met een sterke branding, duidelijke berichten, en 11 jaar ervaring en expertise in de gezonde chocolade categorie. Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Ziet eruit als, voelt
en proeft hoe het moet voor chocolade, en is de best verkochte
rauwe chocolade in het Verenigd Koninkrijk.
Nieuw bij Ladrôme Laboratoire is de ultrasone Bamboearomaverstuiver, die zorgt voor een zachte verstuiving zonder
verhitting. Op die manier behouden de actieve bestanddelen van
de essentiële olie hun kwaliteit. Door deze ultrasone verstuiving
aan hoge frequente komt de essentiële olie in microdeeltjes onmiddellijk in de atmosfeer terecht. Zo geniet je optimaal van het
weldoend effect van de essentiële oliën en kies je naar eigen
wens voor een levendige, verfrissende, ontspannende of zuiverende atmosfeer. Door zijn compacte vorm en mooie design uit

Geert’s hoekje
Al geruime tijd geniet de Nieuw-Zeelandse manukahoning een uitstekende reputatie als weerstandsverhogend voedingsmiddel. Nu is het niet meer dan logisch dat
de geconcentreerde essentiële olie uit de manukastruik
nog meer deze werking vertoont. Recent werd het gamma van Ladrôme uitgebreid met de essentiële olie van
manuka van biologische kwaliteit, meer bepaald van het
chemotype “sesquiterpeen”. Deze manuka-olie is hierdoor nog meer geschikt dan tea tree olie om de huid te
ontsmetten en het herstel ervan te bevorderen bij o.a.
puistjes, acne, insectenbeten, slecht genezende wonden
en athlete foot. Omdat deze olie ook een sterke antioxiderende werking heeft, is ze een eerste keuze bij huidveroudering en rimpelvorming en bij zonnebrand.
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écht bamboehout vindt hij zowel zijn plaats thuis
als op het werk.
Nieuw zijn de fruitsappen van ‘De Drie Wilgen’.
Nieuw in 1 liter zijn ananassap, appel-bosbessensap (85% van Belgische biologische appels, 15%
biologisch bosbessensap), en bloedsinaasappelsap.
Nu ook in 200 ml: appelsap, appelsap-kersensap,
appel-aardbeisap, ACE tropical, appel-perensap,
appel- mango sap, appel-bosbessensap, sinaasappelsap, tomatensap, happy ginger. Naast dec sappen is er tevens gedroogd fruit: mango stukken.
Met de Barista’s heeft Ecomil alle ingrediënten verzameld om je te helpen een stevig, romig
schuim te bekomen voor uw cappuccinos, mochachinos, latte macchiatos en café frappés. Te gebruiken met een professionele koffiemachine met
stoompijp. Producten zijn Amandel low sugar, en
haver zonder suiker. Ecomil brengt nu ook Bio
Tetra ongezoet NATUUR in 500ml: amandeldrink
ongezoet, en kokosnootmelk ongezoet. Ook in 500
ml is er nu bio plantaardige room: Cuisine Kokos
ongezoet, en Cuisine Amandel.
Ook nieuw is het boek ‘Eetbare schoonheid’, van
de hand van Annemie Kok & Ellen Wagenaar. Het
boek brengt aromatische recepten voor je binnenen buitenkant. Een boek waarin twee prachtige
onderwerpen samenkomen: schoonheid en eten.
Het verzorgen en voeden van je lichaam, vanbinnen
en vanbuiten, met geurige natuurlijke huidverzorging en avontuurlijke, smakelijke pure gerechten.
Verbonden met elkaar door een passie voor geur
en smaak, wat je terugziet in elk vernieuwend
en verrassend recept, in elk van de zeven uitdagende en inspirerende hoofdstukken. Wat kun je
zoal in het boek vinden? Wat denk je van een rozenoliebad met daarbij een cakeje met rozenwater. Hemels! Een anti-stressgezichtsbehandeling
met daarbij een kopje verse kruidenthee en een
lavendelkoekje. Ontspanning! Een massage met
een citrusolie die je verfrist en oppept en daarbij
een zonnige sinaasappelsmoothie geserveerd.
Puur genieten!

