
SERENE LEVENSKRACHT

“De producten van Amanprana 
ondersteunen en versterken 

de levenskracht op serene wijze, 
zonder lichaam en geest geweld aan te doen”.

Bart Maes, stichter van Amanprana

VEGANBIO VO
ED

IN
G ALS MEDICI J N

meer info & recepten: www.amanprana.eu
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meer info & recepten: www.amanprana.eu

FILOSOFIE

Voeding als medicijn

Hoe het begon 

In 1999 verkocht ik mijn winstaandeel in een onderneming met petroleumkachels. Ik 
nam 7 sabbatjaren waarin ik 600 boeken over voeding las, voedingscongressen volgde, 
vegetariër werd en artikels schreef over voeding en vitaliteit. Toen mijn dochter ernstige 
concentratieproblemen had op school en een allergie voor cacao ontwikkelde, ben ik 
met Amanprana gestart. Na een lijdensweg van onderzoeken zijn we met omega-olie, 

een cacaovrij dieet en een volledige overstap naar bio, erin geslaagd om op 6 maanden 
tijd mijn dochters concentratieproblemen op te lossen en haar van de cacao-allergie 

af te helpen. Ik wilde iets ondernemen en deze ervaring en mijn voedingskennis delen 
met de gemeenschap. 

Mijn vrouw en ik startten kleinschalig in de huiskamer en garage met de Okinawa 
Omega-olie van Amanprana. Snel bleek ons huis te klein, want we kregen stap voor 
stap meer schapruimte in de winkels. Daarna startten we met kokos- en palmolie. 
Ik kwam nl. na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat deze verzadigde vetten 

supergezond zijn, wat regelrecht indruiste tegen de bestaande voedingsleer. Ik wilde 
deze kennis overbrengen aan wie het wilde horen. En zo volgde het ene product het 

andere op. Gezonde voeding brengen was de doelstelling. 

De biowinkel veranderde mijn leven
Chantal Voets schreef haar ervaring over hoe de biowinkel het leven van haar gezin een 

gezonde nieuwe dimensie gaf neer in een mooi, dik boek van 256 bladzijden met 
130 heerlijke bio-recepten. Dit boek bevat veel informatie voor wie op zoek is naar 

gezondheid en “voeding als medicijn”.

Laat voeding je medicijn zijn 

zei Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde en filosoof.
Gezonde eet- en drinkgewoonten, belang van frisse lucht, het zelfherstellend vermogen 
van het lichaam en zorgen voor balans waren de pijlers van zijn therapie als Grieks arts 

(ca. 460-370 v.C.).
De natuur biedt voedingsmiddelen met krachtige, gezonde eigenschappen die 

gezondheid kunnen schenken. Optimale voeding is het medicijn van de toekomst.

Filosofie van Amanprana
In het Sanskriet betekent ‘aman’ vrede of rust, ‘prana’ verwijst naar levenskracht. 

Vandaar ‘serene levenskracht’. Amanprana heeft een ruim assortiment producten die 
levenskracht op een serene wijze ondersteunen. 

Amanprana is een klein familiaal biobedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de Zee’, ‘Doe 
niet op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan 

hoog in het vaandel. 

Bij Amanprana geloven we in het geheel en niet in de deeltjes 
apart. Producten zijn zo weinig mogelijk bewerkt en 

gemaakt zonder gebruik van isolaten.  

 • Amanprana producten, van voeding tot lichaamsverzorging, zijn 100%  

 natuurlijk en BIO.

 • Alleen de beste kwaliteit van ingrediënten, die ook traceerbaar zijn. 

 • We verkiezen fair trade en fair world: de telers zijn onze helden en we  

 willen ook de lokale bevolking extra kansen geven.

 • Duurzame verpakkingen in glas of papier, nooit plastic. Etiketten en lijm  

 zijn bio-afbreekbaar. 

 • De kantoren van Amanprana zijn ecologisch verantwoord dankzij   

 duurzame bouw- en afwerkingsmaterialen. Het hoofdkantoor draait voor  

 100% op duurzame energie.

 • Amanprana steunt Slow Food, een organisatie die opkomt voor het in stand 

houden van goed voedsel, een serene levensstijl, een hoge levenskwaliteit en de 

instandhouding van onze planeet.  
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‘s Werelds meest extra 
vierge+ kokosolie 
• 100% Fair Trade
• De beste kwaliteit en smaak
• Heel het productieproces gebeurt 

onder 45° C
• Unieke droogprocedure voor de 
 echte rauwe kwaliteit

Verkrijgbaar in 100 ml, 325 ml, 
1000 ml, 1600 ml

Premium MCT oil
• Ideaal voor Keto, paleo en koolhydraat
 arme of eiwitrijke diëten
• 100% C8 + C10
• Voor bulletproof koffie

Deluxe MCT oil
• Extra vierge kokosolie met 83% MCT power
• De eerste MCT olie ter wereld om te bakken
• Ook voor hypoallergene huidverzorging

‘s Werelds meest 
Fair Trade kokosolie
• Per pot van 490ml gaat er 1,81€ naar de Solomon 

dorpelingen
• Vijfvoudig bekroond Fair Trade project
• Meest verse en
  lekkerste biologische extra 
 vierge kokosolie

Verkrijgbaar in 100 ml, 325 ml 

“Ik ben sinds maanden aan het kuren met kokosolie van 
Amanprana. Ik voel me er fantastisch bij en beveel het 
iedereen aan. Ik voel voor het eerst dat iets echt werkt! 
Mijn hele eetpatroon is veranderd, behoefte aan zoet en 
chips is helemaal verdwenen. Fantastisch!”                             
Philippe Grasman, muzikante Den Haag, Nederland

Extra vierge 
Kokos+Olijf+Rode palmolie 
• Rijk aan Vitamine E.
• Smeerbaar vanuit de koelkast
• Alle goede eigenschappen van kokosolie, olijfolie 

en rode palm in één

Verkrijgbaar in 325 ml, 1600 ml

VOEDING

Extra Vierge Kokosolie Koud geperst plantaardige olie

meer info & recepten: www.amanprana.eu

Duurzame
Rode Palmolie  
• Rijk aan 7 soorten Vitamine E (25 mg / 100 gr)
• Rijk aan carotenen (provitamin A) (20,100 

mcg)
• Duurzaam & koudgeperst 

Verkrijgbaar in 325 ml, 1600 ml
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Olijfolie
met Boletus

• Arbequina olijven
• Smaak door infusie  

van Boletus in fles      
• Oorsprong: Catalonia, 

Spanje

Walnoot
olie

• Gouden medaille
 ‘Salon des huiles du 

monde’
• Geen gluten
•  Geen allergenen

meer info & recepten: www.amanprana.euPremium = betere kwaliteit dan andere

Koud geperste olijfolie Eigenlijk verdienen je gerechten elke dag 
de extra vierge olijfoliën van

Amanprana

Premium
• Amanprana’s meest 

voordelige extra 
vierge olijfolie

• Maximaal 0,4% 
zuurtegraad

• Speciale 
extractiemethode 
zonder hitte en water

Verde Salud
• Voor warme en koude 

bereidingen
• 100% Picual olijven 

veel chlorofyl
• Oorsprong: Sierra 

Magina Natuur Park, 
Andalousië, Spanje

Hermanos
Catalan

• “Beste olijfolie ter 
wereld” (Biol 2017)

• 100% Arbequina
• Best te gebruiken in 

koude bereidingen

“Walnootolie is een heer-
lijke en smakelijk te gebrui-
ken olie. Ik mix walnootolie 
met balsamico-azijn tot een 
lekkere vinaigrette voor sa-
lades. Smaakt ook culinair 
over pasta met Grana Pa-
dano. Mijn favoriet is een 
kaasschotel met stokbrood 
besprenkeld met walnootolie 
van Amanprana. Een scheut-
je walnootolie versterkt de 
smaken en bevordert tevens 
de vertering”                             
Frank Monsallier, producent van extra 
vierge walnootolie, Bordas, Perigord, 
Frankrijk

“Hermanos Catalan is on-
weerstaanbaar lekker en 
wordt door ons gebruikt 
als olijfolie-dip met mooie 
broodsoorten. Een heerlijke 
extra vierge olijfolie. Verde 
Salud olijfolie is heerlijk bij 
roerbakken en het dicht-
schroeien zodat de smaak in 
het eten blijft”                             
Marcel van Marsbergen, schaatscoach, 
Haarlem, Nederland

*
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1. Happy Delight
• Omegaverhouding: 3 + 6 + 6 + 9 + 7 
• Met een heerlijke essentiële olie van limoen, 

citroen en sinaasappel
• Frisse citrussmaak is ideaal voor kinderen
• Ongeraffineerde koudgeperste zonnebloem- en 

lijnzaadolie

2. Balance Delight
• Omegaverhouding: 3 + 6 + 6 + 6 + 9 + 7 
• Omega olie met een zachte nootachtige 

hennepsmaak 
• Verrijkt met duurzame rode palmolie en tarwe-

kiemolie vanwege rijkdom aan caroteen en 
vitamine E

• Rijk aan ongeraffineerde koudgeperste 
hennepolie

•  Voor behoud van een ideale balans

3. Eicosan Perilla
• Omegaverhouding: 6 + 3 + 3 + 3 + 9 + 7
• Met Traditioneel Chinese, Ayurvedische, Indische 

en Mediterrane kruiden
• Rijk aan ongeraffineerde koudgeperste perilla olie
•  Hoogste gehalte omega 3 stamvetzuur

4. Happy Perilla Special
• Omegaverhouding: 3 + 6 + 6 + 9 + 7
• Rijke combinatie van plantaardige oliën
• Met een heerlijke essentiële olie van limoen, citroen en sinaasappel
•  Ongeraffineerde koudgeperste perilla-, hennep-, zwarte komijn- en
    teunisbloemolie
•  Rijke mix voor een brede werking

4 varianten elk met hun specifieke
eigenschappen

Van nature rijk aan 8 soorten vitamine E
en een hele waaier carotenen

E=mc2

Einstein koos bewust 
voor plantaardige 

omega 3-6-7-9

meer info & recepten: www.amanprana.eu

“Vele menen dat de voordelen van omgega-3 veel groter is dan deze van omega-6. Niets is minder waar. 
We hebben beide nodig, maar omega-6 minstens 2x zoveel.”                             
Brian Peskin, Professor, voedingsdeskundige en auteur, Houston, Amerika

“Ik probeerde drie verschillende merken. Ik vind Okinawa Omega Happy Delight beter en lekkerder dan de 
andere. Zonder bittere nasmaak. Amanprana is mild en gewoon heerlijk”                             
Barbara Simonsohn, Reiki-lerares en auteur Hamburg, Duitsland

Okinawa Omega olie

Het verschil tussen visolie 
en plantaardige Okinawa Omega olie:  
Visolie bevat omega 3 met niet noodzakelijke vetzuren ( DHA & EPA)

Okinawa omega bevat de moeder van de omega 3 (het stamvetzuur ALA) 

en ook de moeder van de omega 6 (het stamvetzuur LA)

ALA en LA kan het lichaam niet zelf produceren en zijn belangrijk!
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De Biologische tarwe- en speltkiemen van 
Amanprana zijn een bron van vezels

Rauw kokosmeel
• 30 tot 45% minder koolhydraten in vergelijking 

met doorsnee kokosmeel
• Glutenvrij
• 30 tot 70% meer vezels in vergelijking met 

doorsnee kokosmeel
•  Rijk aan eiwitten

Verkrijgbaar in 250 g, 500 g, 900 g, 1000 g

Rauwe tarwekiemen
• Rijk aan B1, B2, B3, B6 & foliumzuur
• Rijk aan zink, koper, mangaan, ijzer, magnesium
 chroom & selenium
• Bron van B5 en kalium

Verkrijgbaar in 200 g

Speltkiemen
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels
• Vezels dragen bij tot een snellere darmpassage
 (bij min 10g/dag)

Verkrijgbaar in 200 g

10 manieren om gefermenteerde knoflook te gebruiken: 1. in dressings, salsa’s en marinades 2. in dips 3. 
voeg toe aan soep 4. in een shot 5. als snack 6. op bruschetta 7. in pastasaus 8. gemengd in aardappelpuree 
(of andere puree) 9. voeg toe aan hummus 10. verwerkt in kefir, kombucha, appelazijn 

Chef Ottolenghi is grote fan van de frisse en 
zoete smaak van zwarte citroen

“Mijn dochter is bijzonder blij omdat kokosmeel hypoallergeen is. Het bevat geen lactose, gluten en geen 
bekende allergenen”                             
Evelyne, Ballainvilliers, Frankrijk

Meel en kiemen Zwarte look & gedroogde citroen

Zwart gefermenteerde
knoflook teentjes,
pasta en poeder
• De voordelen van knoflook, 
 versterkt door fermentatie 
• Zonder lookgeur en -smaak.
•  Smaakt umami-zoet

Gedroogde zwarte 
citroen schijfjes en 
poeder
• Voor de Ottolenghi fans
• Intens frisse en zoete smaak
• Geeft karakter aan gerechten en 

drankjes
• Gebakken in extra vierge olijfolie

Gebakken knoflook
• Geweldig smaakaccent in veel 

gerechten

meer info & recepten: www.amanprana.eu10 11



°FLO ID-44061 
100%. Kokosbloesemsuiker

Kokosbloesemsuiker 
• Sticks
• Kokosbloesemsuiker verpakt in sticks 

of 4 g
• Voor onderweg
• Voor cateraars, hotels, restaurants, 

cafés
• Lage glycemische index 35

Kokosbloesemsuiker 
• Brut & Fijn
• Gemalen biologische 

kokosbloesemsuiker 
• Uitgeroepen tot meest duurzame 

suiker door de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO)

• Lage glycemische index 35
• Gula Java betekent “Javaanse suiker”
• Grof: Perfect geschikt om in koffie, 

baksels, thee en cocktails te gebruiken
• Fijn: voor de bereiding van fijn gebak 

en taarten en om desserts mee af te 
werken

Brut: verkrijgbaar in 310 g, 1000 g
Fijn: verkrijgbaar in 360 g

Amanprana’s weldaad van Premium appelazijn
en Deluxe Rode wijnazijn

Start de dag met een glas Amanprana appel- of
wijnazijn.

Rauwe
Appelazijn
Premium
•  Bevat de moeder van de 

azijnfermentatie: levende bacteriën 
voor een goede darmflora

• Niet gefilterd, dus van nature troebel
• “Clean label“ (slechts 1 ingrediënt, 

nl. gefermenteerde appelen)

Gefermenteerde appel- en wijnazijn

Deluxe = perfectie in kwaliteit, verpakking en verhaal* meer info & recepten: www.amanprana.eu

De Fair trade kokosbloesemsuiker bevat 
een lage glycemische index 

*

“Sinds drie jaar probeer ik geen geraffineerde riet- of bietsuikers meer te eten. Ook geen zogenaamde 
oersuikers. Sindsdien gebruik ik Gula Java Brut. Ik voel me 100% beter en heb geen ‘suikerdips’ meer”                             
Kris De Rouck, duursporter, Westerlo, België

Rode Wijnazijn
Deluxe
• Van biodynamische landbouw 

(Demeter gecertificeerd)
• In eiken vaten gerijpt
• “Clean label” (slechts 1 ingrediënt,
 nl. gefermenteerde rode druiven)
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51%. 47%. 40%. 

80%. 

97%. 44%. 63%. 80%. 80%. 

°FLO ID-44061 
Coconut blossom 
sugar: Fairtrade  

Latté’s, sportdrank & ceremoniële Matcha

Gula Java Matcha
• Combinatie van Gula Java 

kokosbloesemsuiker met de hoogste 
kwaliteit van Kotobuki matcha

• Antioxidanten in 1 kopje:
 ORAC 35,460 per 100 g
Ook verkrijgbaar met vitamine D2

Gula Java Rooibos
• Combinatie van Gula Java 

kokosbloesemsuiker met rooibos
• Vermalen rooibos uit Zuid Afrika
Verkrijgbaar in 390 g

Kotobuki Matcha
• Matcha van de hoogste kwaliteit
• Oorsprong: de bergen van Shimoyama, Japan
• Antioxidanten, chlorofyl, catechinen, EGCG

DRANKEN

Kurkuma
• Me-time. Zen drankje
• Zwarte peper versterkt de 

kurkuma opname
• Finishing touch met 

granaatappel

Safran & vanille
•  Sport- en energiedrink 

met kokosbloesemsuiker
• Geweldige smaak van 

originele rijstpudding
• Heerlijk over warme of 

koude desserts

Ayurveda
• Warm, Indisch en kruidig
• Met chai specerijen: 

kurkuma, kruidnagel, 
kardemon, gember, 
komijn, kaneel, zoethout

Cacao & café
• Sport- en energiedrink 
• Blijf wakker en alert met 

pure chocolade, koffie en 
guarana

• Instant en langdurige 
energie boost

Lakritz & rooibos
• Gezondheidsvoordelen 

van zoethout en rooibos
• Cafeïnevrij: ontspannen 

en heerlijke nachtrust

Cacao & matcha
• Sporten, studeren, 

werken, spelen, presteren, 
concentreren

• Verrijkt met Guarana, 
Matcha en Ethiopia koffie

Matcha kotobuki
• Premium Kotobuki Matcha 

voor de zachte umami smaak
• Antioxidanten, chlorofyl, 

catechines en EGCG

meer info & recepten: www.amanprana.eu

Amanprana kiest voor Matcha van de hoogste kwa-
liteit, met de meeste polyfenolen van alle Matcha’s

+
GRATIS
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74%. 

28,5%. 

Witte Tijm
• Intense & heerlijke smaak
• Geschikt voor aromatherapie
• ‘Witte tijm’ en niet gewoon ‘tijm’
• Geeft meer smaak aan gerechten. 
Verkrijgbaar in 60 g, 40 g

     ▼

• Met rhodiola,  
ashwaganda, 

 schisandra, 
duindoorn, 

 don quai

• Met Kurkuma, 
gember, gotu kola, 
ginkgo biloba, 

 sumac, 4 zeewieren 
en zeezout

• Met mosterdzaad, 
 zoete paprika, 
 korianderzaad, 
 lavendel, gouds-

bloem, korenbloem

• De ster in de Botanico  
kruidenmixen

• Kurkuma, sumak, 
zwarte peper

• Met salie, oregano, 
mosterdzaad, zoete 
paprika, korianderzaad, 
lavendel, goudsbloem,  
hibiscus, chili

• Zachte zout-
zilte smaak

• 4 zeewieren: 
nori, zeesla, 
dulse, kombu

• Met sumak, citroen tijm, 
 salie, astragalus, 
 zwarte peper, echinacea,
 ashwaganda, withania 
 en Indiase ginseng, reishi, 

kaneel, lavendel

Cacao drink
•  Geweldige smaak
•  Zonder geraffineerde suiker
•  Zonder kunstmatige zoetstof
•  Ideaal voor topprestaties
• Tijdens het sporten en bij het begin 

van elke school- en werkdag.

Verkrijgbaar in 230 g, 390 g, 1300 g

Choco-
hazelnootpasta
• Wellicht de lekkerste choco ooit!
• 45% hazelnoten, 0% palmolie
• Rijk aan kalium, ijzer en vitamine E.
• Bron van magnesium, zink en 

calcium
• Lage Glycemische Index (35)

Gezellig ontbijten met lekkere en gezonde
choco van Amanprana

“Ik ben in mijn vrije tijd een fervent wielrenner en enorme fan van de Amanprana prestatiedranken voor, 
tijdens en na het sporten. Ze zijn lekker en leveren de nodige brandstof om zuiver en goed te presteren. ”                             
Luc Janssens, wielrenner, Affligem, België

Kruidenmixen voor je gezondheid

meer info & recepten: www.amanprana.eu16 17



LIFESTYLE

Het Qi-board van Amanprana is van nature 
bacterie- en schimmelwerend

Khoisan fleur de sel behoort bij de 5 beste
zeezouten ter wereld

Bamboezout in 
samenwerking met 
Amanprana
• Koreaans familierecept
• Hoge concentratie aan mineralen
• Traditioneel verbrandingsproces
• Tot 1, 2 of 9X gebrand
• Bevat zwavel enkel bij 9X gebrand

Verkrijgbaar in Grof, kristallen, fijn
poeder: 100 g , 150 g, 200 g, 270 g,
1000 g, 

Protekti houtolie
• Legt een berschermlaag rond het hout
• 100% natuurlijk
• Hygiënische olie: antibacterieel
• Verlengt de levensduur van het hout
• Houdt het hout mooi

Herbruikbare fles 0,5l
• Glazen eco respect fles in 

beschermend schuim van 
gerecyclede materialen

• Goed voor warme en koude drankjes 
• Vaatwasbestendig

Verkrijgbaar in groen, blauw of rood

Houten snijplanken
• Organische of rechthoekige vorm
• Bacterie- en schimmelwerend
• Handgemaakt, 
 uit 1 stuk hout
• Gemakkelijk te onderhouden

Verkrijgbaar in 7 formaten

Khoisan Fleur de sel
• Behoort bij de 5 beste zeezouten 
 ter wereld
• Wordt door een 2 000 meter 

ondergrondse barrière van 
schelpbedden, kwartszand en 
kalksteen natuurlijk gefilterd.

• Fair Trade

Verkrijgbaar in cadeauverpakking 200g,
navulverpakking 300g

Bamboezout met zwarte look
• Fijn poeder
• Drink als soepje of warme drank
• Bron van mineralen, bevat veel antioxidanten
• Dagelijkse gezondheidsbooster

meer info & recepten: www.amanprana.eu18 19



“Wat je niet eten kan, doe je niet op je huid”

Bart Maes, stichter van Amanprana

De huid heeft een beschermende maar ook absorberende rol.
Verzorgingsproducten worden deels opgenomen door het lichaam. Amanprana 
voedt, beschermt, hydrateert en zuivert de huid en vindt haar weg naar elke cel 

in ons lichaam. En de geuren zijn héérlijk!

Bio lichaamsverzorging

Amanprana biedt cosmetica zonder misleidende claims 
en met de juiste ingrediënten, ook voor 

gevoelige huidtypes.

 • Verzorgingsproducten van 100% natuurlijke ingrediënten, die elkaar   
 aanvullen en harmoniseren, zonder overbodige bewerkingen of toevoegingen 
van isolaten of chemicaliën. 

 • Geen toxische ingrediënten in Amanprana, 0% junk.
  Geen ftalaten, geen parabenen, geen sulfaten, geen PEG’s, geen siliconen, geen   

 EDTA, geen synthetische kleuren en geuren, geen formaldehyde.
 • Met violet glas beschermt Amanprana de kostbare ingrediënten. Het laat   

 onzichtbaar licht door en houdt zichtbaar licht, waardoor essentiële oliën hun   
 geur en helende eigenschappen verliezen, volledig tegen. 

 • Cosmetica zonder water, want dit voedt de huid niet en kan ze zelfs uitdrogen 
of voor onzuiverheden zorgen. 

 • Diervriendelijke lichaamsverzorging.
 • Amanprana scoort 10 op 10 op de Rita Stiens veilige cosmetica-test. Deze test, 

van de bekende Duitse cosmetica-journaliste, is gebaseerd op wetenschappelijke 
studies. Raadpleeg ingrediënten in haar INCI-databank en test de kwaliteit en 
de veiligheid van jouw verzorgingsproducten. Elk ingrediënt in de Amanprana 
lichaamsverzorgingslijn behaalt de maximale score. 

 • Amanprana heeft het bio-cosmetica-certificaat van NATRUE, een belangrijk 
internationaal certificeringsbedrijf.

Shangri-la van Amanprana
is een natuurlijke anti-aging serum

Alana, de milde en effectieve make-up reiniger

VERZORGING

Shangri-la
• Anti-aging serum
• Helpt rimpelvorming te vervagen
• Houdt de huid elastisch, jong en strak
• Snelle opname door de huid, geen 

vettig gevoel nadien
•  Voor gevoelige oogcontouren, gelaat 

en decolleté

Alana
• Make-up reiniger, ook waterproof 

make-up
• Geschikt voor elk huidtype
• Geen verstopte poriën, verzachtend 

effect
• Hypoallergeen

meer info & recepten: www.amanprana.eu20 21



AMAN
PRANA

‘s Werelds meest 
Fair Trade zeep
• Kokosolie voor zachte reiniging
• Houtskool voor diepe reiniging
• Citroen en eucalyptus zacht en smeuïg

Scheerolie
• Voor vrouwen en voor mannen
• Verzorgt en voedt de huid
• Geen irritatie, rode bultjes 

ingegroeide haartjes

Adem vrij met Rudolf & ondersteun
je mond- en oorhygiëne

Oil-pulling met mondolie, een oud 
ayurvedisch gebruik voor een goede hygiëne

Scheren zonder irritatie? Met scheerolie van 
Amanprana zijn rode bultjes verleden tijd

Mondolie
• Met munt of venkel
• Voor mondhygiëne en 

oil pulling
• Zuiverende werking en 

smaakt heerlijk Rudolf!
• Adem vrij!
• Verzachtend
• Instant opluchting
• Natuurlijke remedie

Oral & Auris
• Gebruik voor tanden en 

oren
• Werkt 100% snel en 

efficient

Dag- & lichaamsolie
• Verzorgende oliën voor het hele 

lichaam
• Goede massageoliën + make-

upreinigers
• Op basis van extra vierge & essentiële 

oliën

Verkrijgbaar in 8 geuren

“Razolie, een scheerolie, alleen maar gemaakt van oliën, helemaal vrij van schadelijke stoffen, 100% biolo-
gisch en 100% natuurlijk, en het geeft nog eens een hartstikke glad resultaat ”                             
Julia Kang, auteur, Nederland

meer info & recepten: www.amanprana.eu22 23



Plastiekvrij sinds 2005 
Composteerbare etiketten

100% biologisch
Fair trade

www.amanprana.eu


