Nieuwsbrief April/Mei 2021

Beste klant, de lente is nog maar net aan’t ontluiken.
Toch kunnen we best reeds denken aan het voorbereiden van onze huid op de zon, het afremmen
van de inpakt op het pollenseizoen en tegelijk onze
algemene gezondheid optimaliseren. Een ander
belangrijk aandachtspunt zijn de studenten. Tijd
dus voor enkele mooie promoties: Producten
verkrijgbaar bij ons in de winkel of bestellen via e-mail aan
info@soletvita.be, telefonisch (016 580952) of via onze
website www.soletvita.be

Ginkgo Boost voor studenten!
Een mooie synergie voor studerende jongeren (of iedereen die een geheugensteuntje kan gebruiken) is de combinatie van Ginkgo met Guarana en Rhodiola. De Ginkgo
helpt het geheugen te stimuleren en te bevorderen. De
Guarana zal zorgen voor een directe
energieboost zowel fysiek als mentaal en ondersteunt zo de concentratie. Rhodiola helpt zowel de mentale vermoeidheid te verminderen
als een zekere rust te scheppen bij
onrustige situaties.
Neem 1 ampul per dag 's morgens.

Promo: 20 amp: €24,90 - 7% = € 23,15

Tip van de maand: NAC + Glutathion
Glutathion is een zwavelhoudende stof die onmisbaar is als
hulp voor de functie en de bescherming van al onze lichaamscellen, voor het helpen afremmen van ontstekingen, voor een
sterke weerstand en voor een optimale ontgifting. Het draagt
bij tot het ademhalingscomfort, geeft meer energie en houdt
uw uiterlijk fris en jeugdig. De N-Acetylcysteïne (NAC) is een
aminozuur waarvan het lichaam vlot glutathion aanmaakt in zijn
gereduceerde of direct actieve vorm.
Deze twee componenten werken drievoudig:
1. Als antioxidans en anti-inflammatoire molecule is het een hulpmiddel bij vroegtijdige ouderdomsverschijnselen, anti-aging (huid,
netvlies, lens, hoornvlies, vitale organen,...). Het is een hulpmiddel
ter preventie en afremming van neurodegeneratieve aandoeningen,
hart- en vaatziekten, schade door chemotherapie en radiotherapie,
ontstekingen van maagdarmkanaal (maagzweer, pancreatitis,
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) en het helpt de energieproductie
te verbeteren.
2. Als immunomodelator en als slijmoplosser helpt het bij een zwakke
weerstand, helpt bij aanpak van griep en alle mogelijke respiratoire
infecties. Het helpt mee bij allergieën en het helpt HIV en AIDS
afremmen.
3. Als ontgiftende molecule helpt het mee bij zwakke leverfunctie,
leverontsteking. Het helpt mee bij preventie en aanpak van leverschade door alcohol, paracetamol, zware metalen,
medicijnen,... Ook helpt het preventief mee tegen
schade aan nieren, longen, milt, darmslijmvlies.
Het helpt goed mee als algemene ontgifter.
Door de combinatie van deze 3 invalshoeken
helpt het ook mee ter preventie van en ondersteuning bij kanker.

Promo: NAC+Glutathion 60caps :
€25,95 – 15% = €22,05

Recept van de maand: WC- bruistabletten
Benodigdheden: 225 gr Natriumbicarbonaat
75 gr citroenzuur
Fijngeraspte schil van limoen (optioneel)
25 druppels E.O. grapefruit en 25 druppels E.O.
citroen
Werkwijze: Meng het Natriumbicarbonaat,
citroenzuur, geraspte limoenschil (als je die
gebruikt) in een kom. Voeg de etherische oliën toe en meng goed.
Voeg met behulp van een verstuiver druppelsgewijs 1 à 2 eetlepels
water toe. Meng met je vingertoppen tot alles samenklontert. Het
mag slechts licht vochtig zijn. Vul siliconenvormen met het mengsel
en druk de lucht eruit. Laat een nachtje drogen en haal uit de vormen.
Laat 1 of 2 bruisballen 5 minuten inwerken in de wc-pot. Schrob met
de wc-borstel.
Veel plezier!
Bron : groene zeepjes en sopjes – Fern Green

Promo: Pakketje van 225g Natriumbicarbonaat + 75 g citroen zuur: 2,50€

Nieuw in het gamma: Allergieën aanpakken
Fytallair is een voedingssupplement op basis van geconcentreerde
en gestandaardiseerde (wetenschappelijk bestudeerd)
natuurlijke extracten van eetappel of paradijsappel en astragalus. Astragalus ondersteunt
een normale reactie van het lichaamseigen
immuunsysteem. Geef zo pollen minder kans.
Kan zowel voor als tijdens het pollenseizoen
genomen worden. Vooraf helpt het om ons
lichaamseigen immuunsysteem te moduleren
of aan te passen. Tijdens, gaat het ons immuunsysteem helpen voorkomen dat het gaat overreageren
op pollen en anderzijds helpt het ook om ongemakken te
verlichten.

De Rinalgem spray bij loopneus en niesbuien, biedt
een algemene doeltreffende en natuurlijke aanpak
zonder risico op slaperigheid dankzij de knoppen van
de zwarte bes, haagbeuk, jonge scheuten van wilde
roos en braam en moedertinctuur van
duivenkervel. Deze laatste heeft een
zuiverende en drainerende werking om
zo sterke immuunreacties te helpen
voorkomen. Zwarte bes heeft een antiallergisch, ontstekingsremmend effect
en stimuleert ook een verzwakt organisme. De haagbeuk wordt traditioneel
gebruikt om de vrije ademhaling te
bevorderen en werkt vooral op het neusslijmvlies.
Wilde roos helpt dan weer de weerstand te versterken
dankzij antioxiderende en ontstekingsremmende
werking.
P.s.: op vraag in de winkel pollenkalender verkrijgbaar!
Promo: Fytallair 40caps: €18,95 - 10% = €17,05
Rinalgem spray 10ml: €12,60 - 15% = €10,70
Openingsuren winkel: Week:
Dinsdag tot en met Vrijdag
9u tot 12u - 12u30 tot 18u
Maandag, zon– en feestdagen

Weekend: Zaterdag
van 9u30 tot 12u - 12u30 tot 17u
altijd gesloten
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