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MARTERA EXCLUSIVE HEALTH PRODUCTS

HET BESTE VAN DE NATUUR
VOOR U GEBOTTELD

In tegenstelling tot Aloe vera die meestal gecultiveerd wordt 
op plantages, groeit Aloe ferox wild in zijn natuurlijke habitat 
in Afrika: vrij van kunstmeststoffen, pesticiden en herbiciden. 

Alleen de onderste, volgroeide bladeren worden manueel 
afgesneden, in een cirkel gestapeld om de aloïn (laxerende 

bitterstof) te laten uitlopen en worden dan volgens een 
traditioneel proces tot sap verwerkt. Neem 1 tot 3 maal per dag 
50 ml, bij voorkeur puur voor een maaltijd. Het sap kan ook als 
ondersteuning van uw sappen of detox kuur gebruikt worden. 

ALOE FEROX
bio sap

100% puur sap van zongerijpte vruchten van noni struiken die 
in de vruchtbare, mineraalrijke vulkanische bodem van Tahiti 
groeien. Alleen rijpe vruchten van biologisch gecertificeerde 

oorsprong worden geplukt en op een traditionele wijze tot sap 
verwerkt. Door het sap in Tahiti te produceren, kunnen we met 
rijpe vruchten werken en steunen we de plaatselijke bevolking. 

Neem 30 ml per dag, puur of aangelengd met een ongezoet 
fruitsap.

NONI DE TAHITI
bio sap

We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kwalitatief 
hoogstaande voedingssupplementen en producten die we onder de merknaam 
MARTERA op de markt brengen. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in 
de voedingssupplementen industrie en kiezen bewust voor hoogstaande, 

kwalitatieve ingrediënten en een milieuvriendelijke verpakking.

Alle MARTERA producten zijn vrij van conserveermiddelen, kleurstoffen, chemische 
additieven en van biologische oorsprong waar mogelijk. De superfood sappen en 
olie worden rechtstreeks door ons geïmporteerd van lokale producenten die met zorg 
gekozen worden en volgens strenge Europese normen produceren. We zijn HACCP-
gecertificeerd en onze biologische producten worden geproduceerd volgens Europese 

biologische normen, die worden gecontroleerd door Certisys BE-BIO-01.
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Graviola groeit in verschillende Noord-, Midden- en Zuid-
Amerikaanse landen en de Caraïben, maar wordt nu ook in 

sommige Aziatische landen aangeplant. Het Martera Graviola 
sap bevat 100% pulp van rijpe Graviola vruchten. Er worden 

geen suikers, noch conserveermiddelen, noch water toegevoegd. 
Hierdoor is het een vrij dik sap. Neem tot 3 maal per dag 30 ml, 

puur of aangelengd met een ongezoet fruitsap als bv. ananassap 
dat lekker combineert met Graviola. Bij voorkeur na een maaltijd 

en de dosis geleidelijk aan opbouwen.

GRAVIOLA
sap

Een heerlijke mix van açaí bessenpuree (70%) en acerola 
kersenpuree (30%). De açaí bessen zijn afkomstig van açaí 

palmbomen die in het wild in het Braziliaanse regenwoud van 
de Amazone delta groeien. De acerola kersen zijn afkomstig van 
een biologische plantage in Brazilië. De acerola geeft een frisse 
toets aan de açaí en het resultaat is een lekkere combinatie van 

2 supervruchten rijk aan antioxidanten. Acerola is bovendien een 
bron van natuurlijke vitamine C. Het sap mengt lekker in een 

smoothie, virgin cocktail of fruitsalade.

AÇAÍ-ACEROLA
bio sap

Puur sap van verse kurkuma wortelstokken uit biologische, 
Indische landbouw. De curcumine wordt dankzij de essentiële 

olie in het Martera kurkuma sap, sneller en beter door het 
lichaam opgenomen. Dit in tegenstelling tot kurkuma poeder 
en extracten waar deze essentiële olie verloren is gegaan en 
men daarom soms peper (piperine) toevoegt. Bij het Martera 

kurkuma sap is dit niet nodig want het sap bevat nog alle actieve 
bestanddelen voor een maximale doeltreffendheid en heeft een 
pittige, stimulerende smaak. Neem 15 ml (1 soeplepel) per dag, 

puur of aangelengd met een ongezoet fruitsap, Vibracell, …. 

KURKUMA
bio sap

Puur sap van verse gember wortelstokken uit biologische, 
Indische landbouw. Gember is heel aromatisch en wordt 

overal ter wereld in de keuken gebruikt.  Het sap kan in plaats 
van verse gember gebruikt worden: bespaart tijd en is zeer 
gebruiksvriendelijk. 100% puur sap zonder toevoeging van 

water en daarom pittig van smaak. Heerlijk in een (alcoholvrije) 
cocktail, een smoothie, een kopje thee, … maar kan ook gebruikt 

worden om mee te bakken, koken of wokken.

GEMBER
bio sap

Extra vierge, koudgeperste olie van Sacha inchi zaden uit 
biologische landbouw in het Peruaanse Amazone regenwoud. Er 
werd een “fair trade” project opgericht om de boeren te steunen 

en de zaden worden tegen een faire prijs afgenomen. Sacha inchi 
zaden zijn een rijke, plantaardige bron van omega 3 (48%), maar 
bevatten ook omega 6 (36%) en Omega 9 (9%). Sacha inchi heeft 

bovendien het hoogste gehalte aan natuurlijke antioxidanten van 
alle plantaardige omega 3 oliën en is dus de meest stabiele. De 

olie heeft een lekkere, milde smaak.

INCA INCHI

Huidverzorgende gel met 99% biologische Aloe ferox. De gel 
heeft een hydraterende en regenererende werking en kan diep 

in de huid doordringen. Dankzij de natuurlijk hydraterende 
eigenschappen van aloë, wordt de huid zachter, veerkrachtiger 

en is ze beter beschermd tegen negatieve invloeden van buitenaf, 
zoals vrije radicalen. Gebruik de gel onder een dagcrème, 

als lichaamsverzorging, na het zonnen, maar ook als eerste 
hulpmiddel bij insectenbeten of kleine verwondingen.

ALOE FEROX

bio olie
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