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Beste klant, we kunnen het niet genoeg herhalen dat
we onze immuniteit nu best extra ondersteunen,
zeker nu de 4e golf een feit is! Daarom ook dat wij een
aantal promoties laten doorlopen zodat u nog verder
kan profiteren van mooie kortingen om uw weerstand
te helpen boosten, ook met het oog op de winter die
voor de deur staat. Verder vind je in deze nieuwsbrief
enkele leuke geschenkideeën.
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

Immufast: Immune support
De Immune booster voor als het 5 voor 12 is! Bij twijfel dat je
bent blootgesteld aan een infectie, begin dan onmiddellijk met
Immufast om de eventuele infectie mee te helpen afremmen.

Promo: Immufast 10tabl: € 12,95 - 15% = € 11,00

Geveld door de kou? Immunoton Forte
Wanneer we een acute winteraanval doormaken of kou
hebben gevat, is het belangrijk om de afweer tegen
vreemde indringers te verhogen en de luchtwegen te
verzachten. Dan is er Immunoton forte, natuurlijk
totaalcomplex voor een sterke weerstand en meer
ademhalingscomfort.

Promo: Immunoton Forte 60caps: €12,95 - 15% = €11,00

Immuno+
Deze werken sterk synergetisch door de combinatie van Propolis, Koninginnebrij, Echinacea en
Acerolakers.

Promo: Immuno + : 2x20 amp: €28,88 (= 2de aan - 50%)

Geschenk suggesties!

Hieronder geven wij u een aantal suggesties voor mooie, leuke
en gezonde geschenken. Al dan niet in een mandje, plateau of
gewoon in een leuk papiertje ingepakt. Uiteraard kan u zelf ook
uitkiezen en samenstellen. Als u echt geen inspiratie heeft, zijn
er nog altijd onze cadeaubonnen.
Bestel wel tijdig, zo ben jij gerust en kunnen wij er een extra
mooi geschenk van maken!

1 Winterkorfje
bonbons, zuigtabletten en capsules
voor de keel en hoest, Vit D3,
honing, vlierbessensap

2 Ginger Jack
gemberdrank met kruiden :
Boost je immuunsysteem, helpt de
spijsvertering, werkt ontgiftend en
tegen misselijkheid, zit boordevol
vitaminen, eiwitten, antioxidanten en
mineralen

3 Honingsetje mini's:
Setje met 6 kleine mini honingpotjes
van 50g, zelf uit te kiezen
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of een pot honing van 500g feestelijk
verpakt.

4 Aperitief
Schuimwijn met of zonder alcohol met trio voor
op toastjes/ brood
of Aperitief drank, chips,
nootjes, Parmesan chips

5 Verwenpakket Relax
Badolie, badschuim, badzout, handzeep
pompje, zeepje, ontsmettende handgel

6 Verwenpakket Fris
Citrus douchegel, doucheolie, kokoszeep, badolie, badzout

7 Kerstmandje
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Tea time met mini stollen, Kerstthee,
theetas, honing en honing schenkpotje

8 Snoepmandje
Chips, fruitbonbons, honing bonbons, cocosbuche, kauwgom, papayablokjes, anijsbonbons

9 Keukenmandje
Olijfolie, pasta, ratatouil, Herbamare, kokosmelk, soyaroom, gerookte paprika,
Fleur de sel

10 Aromaverstuiver
met etherische olie

Openingsuren winkel:
Dinsdag tot en met vrijdag:
9 u tot 12 u - 12.30 u tot 18 u
Maandag, zon– en feestdagen
gesloten

Sol et Vita nv
Galgenstraat 32 (Middelberg)
B-3110 Rotselaar
info@soletvita.be

Zaterdag:
van 9.30 u tot 12 u
van 12.30 u tot 17 u

www.soletvita.be
Tel: 016-580952
Prijs: 1€

