Ontzuren en zuiveren

Ontdek het nieuwe boek
van Raf Willaert, oprichter
van Bioradix

Rijkelijk eten, alcohol, zoete desserts. De gevolgen? Verzuring en de opstapeling van afvalstoffen. Na een
feestje moet ons lichaam een tandje bijsteken om alles te verwerken.
Zink uit Fytobalance Acidocontrol ondersteunt het behoud van een goede zuur-base balans. Om de lever
te ondersteunen genieten extracten van artisjok, orthosiphon en paardenbloem de voorkeur. Fytobalance
Acidocontrol is ook nuttig tijdens proteïnediëten en na intensieve sportactiviteiten.

Biotoop 153, 250 ml
Leverwerking
Vertering
Extractie uit planten van
Artisjok, Javaanse Nierthee,
Paardenbloem
Gebruik
2 x 5ml per dag,
of zoals aanbevolen

Fytobalance
Acidocontrol
Ondersteunt een goed zuurbase evenwicht
Remineraliseert
Bij proteïnediëten of intense
sportactiviteiten
Gebruik
3 tabletten per dag, of zoals
aanbevolen

• Ons lichaam is een mirakel. Dat is geen geloofspunt, maar de conclusie van vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek door een man die geworteld is in de natuur. Sinds zijn kindertijd voelt Raf Willaert zich verbonden met
de planten rondom hem. Vandaag weet hij dat die uit dezelfde materie bestaan als hij en alle stoffen aanleveren om ons gezond te houden. Je bent wat je eet.
• Om de onvermijdelijke tekorten aan te vullen, heeft Raf Willaert een aantal wetenschappelijk verantwoorde
‘biotopen’ en preparaten ontwikkeld. Ze voorzien het lichaam van de nodige natuurlijke middelen om zelf aan
het werk te gaan. Want wat je lichaam zelf doet, doet het beter. Dat is nu net het grote mirakel.

Bioradix, geworteld in de natuur.
35 jaar ervaring// Made in Belgium // Streng gecertificeerde nutraceuticals
Bioradix is een Belgische fabrikant van hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen. Een lange traditie staat garant voor unieke, wetenschappelijk
onderbouwde en veilige producten.

verantwoordelijke uitgever:
Bioradix Labs, Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen – 078 / 15.50.09 – info@bioradix.be

Neem een
gezonde start
Tips voor een
natuurlijke gezondheid

• 50 +? Wat kan silicium voor jou betekenen?
• Vind je rust en evenwicht terug.
• Energie? Ja, natuurlijk.
• Ontzuren en zuiveren
• Ontdek het nieuwe boek van Raf Willaert, oprichter van Bioradix.

35 jaar ervaring • 100% Belgisch • Streng gecertificeerd

50+? Wat kan silicium voor jou
betekenen?

Rust en evenwicht

Silicium is een belangrijk sporenelement. Maar door sterke bewerking en intense raffinering is de hoeveelheid
silicium in onze voeding aanzienlijk gedaald. Onvoldoende silicium heeft zichtbare gevolgen voor het lichaam.
Toediening van goed opneembaar silicium is daarom noodzakelijk. Als inwendig cosmeticum draagt silicium bij
tot een stralend uiterlijk.

Fytosil
Met Heermoes en
Brandnetel, 1L
Goed voor huid, haar, nagels en
bloedvaten.
Gebruik
1-3 x 20 ml per dag of zoals
aanbevolen

Hectisch leven, weinig tijd. Heel herkenbaar voor velen. Een natuurlijke ontspanner brengt rust en herstelt het
mentale evenwicht. Hoogwaardige plantenextracten uit het biotoop-gamma bieden ondersteuning voor een
goede nachtrust (163, passiebloem en kamille) en helpen bij geestelijke druk (164, citroenmelisse en valeriaan).

Fytosil
Met MSM en Glucosamine, 1L

Biotoop 163, 250 ml
Nachtrust

Biotoop 164, 250 ml
Geestelijke druk

Soepele spieren, pezen en
gewrichten.

Extractie uit planten van
Passiebloem en Echte Kamille.

Voor behoud van gezond
kraakbeen.

Gebruik
2 x 5ml per dag,
of zoals aanbevolen

Extractie uit planten van Passiebloem, Citroenmelisse, Ginseng
en Valeriaan.

Gebruik
1-3 x 20 ml per dag, of zoals
aanbevolen

Gebruik
2 x 5ml per dag,
of zoals aanbevolen

Bioradix, geworteld in de natuur.

Energie? Ja, natuurlijk.

Uitgeput? Adaptogenen helpen en verhogen het prestatievermogen. Adaptogenen zijn planten met een
energiestimulerend effect. Panax ginseng is een belangrijke adaptogene plant. Een evenwichtige formule met
Panax ginseng is ideaal om je energiepeil te ondersteunen.

Biotoop 116, 250 ml
Zuurstofoptimalisatie &
Bron van ijzer

Fytoleum Actif
Energy Plus

Extractie uit planten van
Kweekwortel en Ginseng.

Verbeterde energieproductie
Verhoogde vetverbranding
Krachtig anti-oxidant

Gebruik
2 x 5ml per dag,
of zoals aanbevolen

Gebruik
1 tot 3 capsules per dag, of
zoals aanbevolen

