
Boerjan Natuur
Producten

20%
KORTING€10

KORTING Bio Olijfolie Extra Vierge 
✓	Ook voor bakken en frituren 
✓	Rijk aan onverzadigde vetten 
✓	Koud geperst 

Ongezwavelde Abrikozen
✓	Zeer smaakvol
✓Zonder sulfiet
kilo 8.95 7.16

Gepelde Walnoten
✓	Van nature
 rijk aan fosfor
800 13.95 11.16

Amandelen Bruin
✓	Voor in salades
✓	Rijk aan Vit. E 
800 14.95 11.96 

Notenmelange
Met walnoten, amande-
len, hazelnoten, cashew-
noten en paranoten.
800 g 13.95 11.16 

Studentenhaver
✓ Lekker bij de borrel  
 of tussendoor
✓ Rijk aan vezels 
800 9.95 7.96

Edelgistvlokken
✓	Plantaardig alternatief  
 voor (strooi)kaas
✓	Rijk aan eiwitten

Low Carb Muesli
✓	Bevat 70% minder 
 koolhydraten dan
 reguliere muesli 

Bergbloesemhoning
Lekker in de thee, maar ook heerlijk in 
de dressing en over de muesli. 
✓	Rijk aan enzymen, mineralen, 
 vitaminen en stuifmeel  

1 liter
9.99

7.99

500 g
4.99

3.99

150 g
3.45

2.76

200 g
4.95

3.96

300 g
2.99

2.39

200 g
3.95

3.16

200 g
2.95

2.36

200 g
3.59

2.87

500 g
3.95

3.16

900 g
5.99

4.79

750 ml
2.99

2.39

Nieuw!

Bio Appelazijn
✓	 Raw unfiltered
✓	 Zachte, fruitige smaak 
✓	 Stimuleert de 
 spijsvertering

Gesneden Honingkoek
✓	Alleen natuurlijke ingrediënten 
✓	Gezoet met wel 10% honing 
✓	Zeer vezelrijk

500 g
2.99

2.39

foto

Bio Appel Perenstroop
✓	Puur fruit ,	zonder 
 toegevoegde suikers
✓	Heerlijk als 
 broodbeleg 

300 g
3.39

2.71

Keuze uit 
vloeibaar of crème

Een blijvend groot succes in Nederland:
Een 3 in 1-supplement wat
 goed werkt voor het hart, 
bloeddruk én cholesterol!

Hart- en vaatziekten staat nog altijd bovenaan als meest voorko-
mende gezondheidsprobleem. De grootste risicofactor voor hart- 
en vaatziekten is een te hoog cholesterolgehalte. 
Wist je dat vrouwen na de overgang een grotere
kans hebben op een wverhoogd cholesterolgehalte? 
Ter ondersteuning blijkt voor velen onder ons het 
vernieuwde All Natural 3 in 1 supplement op basis 
van Rode Gist Rijst, Q10, Allium Sativum (Zwarte 
Knoflook) en Olea Europea (Olijfblad) een 
uitkomst. Heel veel Nederlanders
gingen je voor als zeer 
tevreden klant.

premium supplements

✓ Goed voor het hart3

✓	Goed voor de cholesterolspiegel1

✓	Voor het behoud van een normale bloeddruk2

✓	Ondersteunt de gezondheid van bloedvaten4

✓	Met hoogwaardig co-enzym Q10

Bewezen effectief!

Al jaren succes in 

Nederland!

90 caps.
49.95

39.95

300 caps.
19.95

16.95

250 ml
19.99

15.99

2 potten
 39.90

19.95
Pot

100 tabl.

12.95

All Natural
Vitamine D3
25 mcg (1000 IE)

Blue Iron Vloeibaar IJzer 
Ondersteunt het energieniveau!

Möllers 
Levertraan 
Omega-3 mét Vitamine D
 

All Natural
Multi Plus A t/m Z

All Natural C1000 TR 
Ondersteunt de weerstand 
Deze Timed Release formule zorgt voor 
een optimale afgifte van vitamine C gedu-
rende een langere periode in het lichaam.  
 Draagt bij aan extra energie bij 
 vermoeidheid 

€3
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

1+1
GRATIS

Ondersteunt je immuunsysteem
  Voor het behoud van sterke botten 
 en tanden en soepele spieren
 Draagt bij tot de opname van
 calcium en fosfor uit de voeding
 Ondersteunt de afweer
 van het lichaam

Complete aanvulling met 
13 vitaminen en 8 mineralen
✓	Ondersteunt de weerstand1

✓	Ondersteunt de vermindering
 van vermoeidheid3

✓	Ondersteunt de 
 kwaliteit van je haar,
 huid en nagels2

✓	Voor het hele gezin
100 tabl. 19.95Familie pot

190 g 
3.69

2.69
190 g 
2.99

2.49
2 x 75 ml

6.98

3.49

Nutriforce Instant
20  Kruidendrank of 
Instant Groene Thee

alviana
Bio Tandpasta 
Voor een wittere glimlach!

alviana
Bio Lippenbalsem
Voor soepele zachte lippen!

TOT €2
KORTING

1+1
GRATIS

Kruidendrank: Bevat geen theïne of coffeïne
en is heerlijk van smaak. Kan zowel koud als 
warm gedronken worden. 380 g 4.98 3.99
Groene Thee: Is zuiver en natuurlijk! 
Lekker verkoelend koud of 
verkwikkend warm. 
380 g 5.99 3.99

Thermo Slaapsokken
Warme voeten komen de
nachtrust ten goede!

€2
KORTING
✓	De natuurlijke cellowood 
 kwaliteit maakt de sokken
 extra comfortabel
✓	Per 2 paar verpakt 
✓	One size fits all

2 paar
9.95

7.95

250 ml
15.99

12.79
250 ml
15.99

12.79
330 ml

17.99

14.39

Zwanger
	Wordt gebruikt door  
 Scandinavische
 verloskundigen sinds  
 2012 
	Met foliumzuur dat bij 
 draagt aan de groei  
 en ontwikkeling 
 van je baby

Original
Helpt bij  vermoeidheid1

	Activeert je natuurlijke 
 energie in het lichaam3

	Ondersteunt het 
 immuunsysteem3

	Zacht + makkelijk
 opneembaar

Sport met magnesium
Haal alles uit je training!
 Zorgt voor normaal zuur-  
 stoftransport in je lichaam  
  tijdens je work-out1 

 Ondersteunt het energie   
 niveau1,2

 Goed voor 
 de spieren2

ijzer1, magnesium2

Vitamine C3
Bijv. 

Citroen

Levertraan uit Noorwegen bekroond 
voor beste smaak!  
	Hoogwaardige omega-3 samenstelling: 
 600 mg DHA en 400 mg EPA per lepel
	Van nature rijk aan vitamine D3
	Vloeibaar en gemakkelijk in te nemen: 
 één lepel per dag
	Bekroond voor beste smaak
Keuze uit: naturel, citroen, 
tutti frutti of capsules.

+GRATIS 
ALL  NATURAL

VIT. D3 25 MCG
90 CAPS 

T.W.V. 11.95

+
Vitamine A2, B63, BC1

Reinigt en verzorgt je tanden en tandvlees op 
een natuurlijke manier. Plantaardige extracten 
en natuurlijke oliën zorgen voor een langdurig 
gevoel van frisheid. Keuze uit: Kruidentandpasta
zonder fluoride,
Met Munt of 
Gel Sensitive

Bevatten hoogwaardige, intensief verzorgende, 
biologische oliën die de lippen langdurig vochtig 
houden. Zo worden droge lippen weer zacht en 
soepel. Kies uit Classic, Bronze, Repair& Care,Min-
ty Fresh, Shiny Red, Sweet Pink of Sensitive

50%
KORTING

OP ELK  2E LIPBALM 

2e stick
1.99

0.99

Zoete SalmiakstaafjesZoete Salmiakstaafjes
of Ruitjesmix
✓	Oud-Hollands 
 genieten
 
 

Bijv:
Met Munt

Bijv:Bijv:
ClassicClassic Kruidendrank Groene thee

Acties zijn geldig tot 2 weken na verschijning

Verkrijgbaar bij DA Drogisterij Fredriek
DA+MOOI Fredriek Nijverdal | Keizerserf 10c | 7442 MN Nijverdal | tel: 0548 621 343
DA Fredriek Hellendoorn | Dorpsstraat 14a | 7447 CR Hellendoorn | tel: 0548 655 715


