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THE HERBALIST GIN
The Herbalist Gin is een fraai voorbeeld van een voor honderd

procent biologische en Belgische

gin. Dit product is het resultaat van de
samenwerking tussen de meester-distil-

leerder Filliers en KeyPharm, ofwel een

onvervalste specialist op het gebied van

medicinale planten en kruiden. In deze
gin worden niet minder dan een 50-tal
planten en kruiden ("botanicals") ver-

werkt. Een greep uit het aanbod: kruiden
(jeneverbes, peper, gember, rozemarijn,

engelwortel, gentiaan, kardemom, ko-

riander, oregano...), bloemen (laven-

/ del, roos...), bladeren (eucalyptus, den,

mirte, groene thee...), citrusvruchten

(limoen, mandarijn) en bessen (açai, maqui...).

www.theherbalist.be.

ANTI-AGING SERUM SHANGRI-LA
Natuurlijke gezichtsverzorging van kruiden en
plantenextracten voor een zichtbaarjongere huid
Breng voor dagelijkse gezichtsverzorging, 3 tôt 5 druppels Shangri-

la anti-aging serum aan op je vingertop en
masseer subtiel je gereinigde oogcontouren,
gezicht, hals en decolleté. Doe dit bij voorkeur
in de ochtend en avond
-voor de gevoelige huid en oogcontouren
-helpt rimpelvorming te vervagen
-houdt de huid elastisch, jong en strak
-verzorgend bij huidproblemen
-vervaagt de gevolgen van het ouder worden

-beschermttegen invloeden van buitenaf
-snelle opname door de huid, geen vettig ge-

voel nadien.

0% chemicaliën, 0% alcohol, 0% allerge-
nen,0%parabenen.

€ 69 voor 50 ml voor 100 tôt 200 dagen ver-

zorgmg

NUTRIPHYTIMUGLUCAN®
Ondersteuning tijdens de wintermaanden met
kwalitatievebèta-1,3/1,6-glucanen

De bakkersgist die wordt gebruikt in
Imuglucan® is een hoogwaardige
natuurlijke grondstof. Ze wordt

uitsluitend op gerst, hop en water ge-
kweekt zonder andere toegevoegde
voedingsstoffen. Een uniek produc-

tieproces verwijdert voorzichtig de
buitenste laag van de gist celwand
opdat de driedimensionale matrix
van de bèta-glucanen behouden

zou worden en aan de immuun cellen

Imuglucan'
NuUphyt

van de darm gepresenteerd kan worden. Deze méthode garan-

deert trouwens tôt 95% zuiverheid aan natuurlijke j3-(1,3)-(1,6)-
D-glucanen. Imuglucan is daarbij volledig natuurlijk en Clean Label!

Meerinfo en verkooppunten: www.nutriphyt.be

SPRINGFIELD D3-VEGAN
De 03-Vegan supplementen zij'n volledig plantaardig en bevatten

vitamine D3 afkomstig van algen.
De vitamine D3 in 03-Vegan is opgelost -——^ —-

in MCT-olie en gemengd met high oleic -
zonnebloemolie-een zuivere plantaar- \

dige olie. Omdat vitamine D in vet op-
losbaar is, wordt het in de darm het best
opgenomen als er ook vet of olie aanwe-

zig is. Bijzonder is de 100% plantaardige
softgel (V-gel), vervaardigd uit gemodifi-
ceerd tapioca zetmeel, glycerol en water.

De softgels zijn klein en makkelijk doorte
slikken.

^ Springfield

D3-Vegan-75
vltamineD3-75mcg

planTaardlg-inotiebasis
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NIEUWBUMANNAVITA
Ladrôme Laboratoire presenteert
BIO Vers Plantenextract Den-

nennaald Een hydro-alcoholisch
extract van Pinus sytvestris, naal-

den. Actieve substanties: monoter-

penen, shikiminezuur.

Grove den naalden hebben een gun-

stige invloed op de keel en benauw-
de luchtwegen; ze helpen om vrijer
te ademen. Gebruik: verdun 20 tôt 25
druppels in een glas water van 20 cl,
3 maal per dag, gedurende 3 weken.

Fish4ever stelt je de enige tonijn
voor die FAITRADE gecertificeerd

is door Fair Trade USA en die voor

100% met de lijn gevangen wordt.
Fair Trade Albacore tonijn natuur,

gevist/geproduceerd in de Atlanti-
schezeevandeMalidives.

Ginette Bio Refreshing Blond 4,5% is een

licht en verfrissend Belgische Lager Paie Aie. Het
heeft een gele kleur met een witte schuimkraag,

voor overvloedige moutige en delicaat gehopte
aroma's. In de mond is het fris met graanaroma's.

Naturgreen VEGAN brengt met BIO Veggs

savoury een plantaardig alternatief voor ei.
Ingrediënten zijn kikkererwtenmeel, maïszet-

meel, erwteneiwit, Hima-

laya zwart zout, knoflook en zout. BIO Veggs
sweet is een plantaardig alternatief voor
eieren voor gebruik in bakkerijproducten.
Ingrediënten zijn volkoren boekweitmeel,
tapiocazetmeel, maïszetmeel, gemalen psyl-

lium, zwart zout uit de Himalaya, en natuurlijk
vanille-aroma.
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Nieuw bij CIME BIO is de Wash & Scrub.
Deze hand & body wash voor dagelijks ge-
bruik zorgt voor een perfect gereinigde huid.
Bovendien exfoliëren de fijne scrubdeeltjes
de huid op een milde manier en maken ze
de huid zijdezacht. Met o.a. zeepnoten
uit Nepal, en met een bloemig aroma van
roosgeranium in combinatie met de zachte
citrusgeurvan bergamot en de kruidige noot

••^~ î van Sichuan peper.

® l Nieuw bij Marcus Rohrer is SCK2, op ba-

sis van de algen spirulina, chlorella, kla-
math en
ko m bu .

De kracht
schuilt in
de syner-

gie van deze 4 algen als natuur-
lijk bron van welzijn aan met een
gunstig effect op het volledige

lichaam. Het helpt je zowel bij ge-
wichtsbeheersing als behoud van
lichamelijke fitheid. Je voelt je er

elke dag opnieuw goed mee.

KULT WATER KEFIR - PUUR GENOT
Water kefir is een heerlijk bruisende drank die geproduceerd

wordt door fermentatie met kefirkorrels. Deze korrels bevatten
miljoenen levende bacteriën en gisten die vijgen, citroenen en

rietsuiker tôt een verfrissende en suikerarme drank gaan om-
vormen. Mathilde - Kult founder - is een gepassioneerd bio-

ingénieur vol bewondering over wat miljoenen micro-organis-
men kunnen verwezenlijken. Van haar moeder kreeg zij een paar
kefirkorrels, en ze was onmiddellijk verkocht. Een paar maanden
later is ze zich gaan verdiepen in de gezondheidsvoordelen van
probiotica, waarvan bekencf is dat ze een positieve invloed
hebben op immuniteit en spijsvertering. Zij realiseerde zich
heelsneldat de kefir die ze thuis maakte veel meer was dan een
lekker aperitief; onze darmen zijn namelijk ans tweede brein.
Nog een reden meer om onze micro-organismen liefdevol te

koesteren! Geen tijd te verliezen, in oktober 2020 werd Kult een
feit, met nu al 3 smaken op de markt: De Original (de authentieke
water kefir), Passievrucht & Hop, en Gember & Rozemarijn. Voor
eindejaar werd dit aangevuld met een XMas Chai.
Verkrijgbaar in een aantal biowinkels - zie ook www.kultkefir.be

ANTI-STRESS 600 VAN BE LIFE
Laad je batterijen op
Het leven is niet altijd even rustig.
Overwerk, de drukvan deadlines,

persoonlijke moeilijkheden... Pe-

riodes van psychologische en/of
lichamelijke stress vertalen zich
dikwijls in nervositeit, slapeloos-
heid, moedeloosheid, en natuurlij'k
vermoeidheid. Anti-Stress 600
helpt allé vormen van stress te
bestrijden dankzij de doeltreffen-
de wisselwerking tussen nutriën-

ten als magnesium en de vitami-

nés van de groep B, waarvan de

impact op het zenuwstelsel meer
dan bewezen is.

Anti-Stress 600 (60 gel) Be-Life: 14,20 € - Ontdek het volledige
gamma op www.be-life.be

RUSTVELLEN VAN TERRASANA
Variatie troef
De biologische rijstvellen
van Terrasana zijn ideaal
voor het maken van sma-

kelijke lenterolletjes. Ze

zijn geschikt voor men-
sen die een veganistisch
of glutenvrij dieet volgen

en zijn een uitstekende
bron van énergie dank-

zij de aanwezigheid van

complexe koolhydraten.
Om ze te bereiden, dom-

pel je de blaadjes één voor één in lauwwarm water gedurende
maximaal 10 seconder). Vul ze vervolgens met je favoriete in-

grediënten (groenten, rijstvermicelli, tofu,...) en je bent klaar!
Smaakplezier gegarandeerd!
Aanbevolen verkoopprijs: 3,11 €- Verkrijgbaar in de biowinkels -
distributie via www.vajra.be
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STRESS, BURN-OUT, WEINIG ENERGIE
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PHYSALIS COLLAGEN + C
Gezonde huid en gewrichtskraakbeen

Physalis Collagen + C is

een complex met 1000 mg col-

lageen per tablet. Collageen
is een structuurmolecule die
deel uitmaakt van het bind-

weefsel in de huid, gewrichts-
Collagen+C

''èpton

/ Ondanhuni d. normoh, collaflcenvormhfl mor
ht txhmid nn -n goiondc huld .n gvlMd
aawrlchlskraakbooir

/ EniYmHlidi (Hhydrolrtwri

kraakbeen, ligamenten, pezen

en botten. De toegevoegde

vitamine C komt tussen in de
normale collageenvorming
voor het behoud van gezonde
huid en gezond gewrichts-
kraakbeen. Peptan® is een

zeer pure vorm van collageen

type l uit vis waarvan de werking onderbouwd is door verschil-
lende klinische studies. Het wordt geproduceerd via een uniek
procès met enzymatische hydrolyse, wat resulteert in een bio-

beschikbaarmengsel van korte peptiden.

Klaartje^
Heb je na het lezen van Klaartjes Eindejaarsrecepten
{pagina 26-28) zin gekregen om er zelf mee aan de slag
te gaan?
Hieronder een aantal dingen die ik gebruik en die je vast
en zeker in je biowinkel gaatvinden:
• tofuvan De Hobbit(voordesoep)

• groentenuggets van just. (voor het aperitiefhapje)
• ahornsiroop van Mannavita (voor het aperitiefhapje)
• groenteschijfjes van just. (voor de mini burgertjes)
Tag je ons als je je recepten klaar hebt? Ik ben benieuwd
watjullieervanvinden!
Fijnefeestdagen alvast!
Klaartje

WELEDA IS B CORP GECERTIFIEERD
De planeet mooier maken
Weleda is officieel gecertificeerd als B Corp. De hoogst haalbare
erkenning voor duurzaam ondernemen Met maar liefst 106,9

punten oversteeg Weleda het verplichte minimum van 80 punten
en behoort daarmee tôt de hoogste in de branche. Uiteraard
is men er trots op deel uit te maken van een groep bedrijven die
zich inzetten voor een betere wereld, gericht op sociale en duur-

zame impact. B Corp, afkorting voor Benefit Corporation, is een
initiatief van de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab, en is

hét bewijs dat een onderneming een positieve impact maakt op
milieu en maatschappij.
Bij deze certificering wordt er gekeken naar de aanpak en acti-
viteiten van een bedrijf. De focus ligt op de sociale toegevoegde
waarde en ecologische duurzaamheid, niet op winst. Men zet

zich in voor milieu, biodiversiteit, klimaatbescherming,

werknemers en klanten.

De producten van Weleda worden gemaakt met biologische
en 100% natuurlijke ingrediënten. Weleda heeft wereld-
wijd eigen teeltprojecten, waarbij het uitgangspunt altijd is dat
Weleda nooit meer van de natuur neemt dan dat zij teruggeeft.
"Sinds onze oprichting in 1921 staan duurzaamheid, ethische

handel, transparantie en biodiversiteit centraal. De zorg voor
de planeet is onderdeel van onze identiteit. Dat we ditjaar het

B Corp certificaat mogen ontvangen is een prachtige beloning en

ultiem cadeau voor onze 100e verjaardag! We zijn er ontzettend
trois op/'vertelt Daan Zeelt, Commercieel Directeur bij Weleda
Benelux.
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