MARTERA HEALTH PRODUCTS
EN DISTRIBUTIE PRODUCTEN

MARTERA
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kwalitatief hoogstaande voedingssupplementen en producten die we onder merknaam MARTERA op de markt brengen.
We willen op een natuurlijke wijze de gezondheid en het welzijn van de mensen bevorderen met
pure, natuurlijke en efficiënte producten.
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 FSSC 22000 gecertificeerd en onze biologische producten worden geproduceerd volgens
strikte Europese standaarden, die gecontroleerd worden door Certisys BE-BIO-01.
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VIBRACELL multivitamine supplement
Natuurlijk multivitamine supplement op basis van koudgeperste sappen van met zorg geselecteerd
fruit, groenten en planten. Maar ook andere belangrijke voedingsstoffen als vitamine D3, koninginnenbrij, seleen, L-carnitine, coenzym Q10, foliumzuur, ... werden toegevoegd.
EIGENSCHAPPEN
• vrij van pesticiden, herbiciden en zware metalen
• snel en goed opgenomen door ons lichaam dankzij de vloeibare vorm
• verschaft vitaliteit en energie1
• smaakt lekker en is gemakkelijk in te nemen
• aanbevolen voor de hele familie (kinderen vanaf 3 jaar)
• beschikbaar in fles van 150 ml of 300 ml

GEBRUIKSAANWIJZING
Meng elke morgen voor het ontbijt 2 koffielepels (10ml) Vibracell in een glas water (120 ml).
Om de regeneratie van de cellen (in 90 dagen) te ondersteunen, is het aanbevolen om minstens 2x
per jaar (lente en herflst) een Vibracell kuur van 3 maanden te volgen.

Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, C en biotine dragen bij tot een normaal energie leverend metabolisme. Vitamine B2, B3, B5,
B6, B12, C en foliumzuur dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Vitamine A, B6, B12, C, D, foliumzuur en
seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
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ALOE FEROX bio sap
Puur Aloe ferox sap van uitzonderlijke kwaliteit. 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 om dan
volgens een traditioneel proces tot sap verwerkt te worden.

EIGENSCHAPPEN
• puur sap van de wilde aloë
• bevat geen bewaarmiddelen, zonder toevoeging van water
• biologisch gecertificeerd, controle door Certisys BE-BIO-01
• inhoud: 1 liter

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem 1 tot 3 maal per dag 50 ml, bij voorkeur puur voor een maaltijd. Het sap kan ook gebruikt
worden als ondersteuning van uw sappen of detox kuur.
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NONI DE TAHITI bio sap
100% puur sap van zongerijpte vruchten van noni struiken die in de vruchtbare, mineraalrijke,
vulkanische bodem van Tahiti groeien. Alleen rijpe vruchten worden manueel geplukt, gewassen
en in grote vaten verzameld voor fermentatie. Door de druk vallen de zachte vruchten uit elkaar en
bekomt men een donker sap. De noni vruchten worden op deze manier op traditionele wijze tot
sap verwerkt.

EIGENSCHAPPEN
• geperst sap van noni vruchten
• bevat geen bewaarmiddelen, zonder smaakstoffen
• biologisch gecertificeerd, controle door Certisys BE-BIO-01
• inhoud: 1 liter

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem 30 ml per dag, puur of aangelengd met een ongezoet fruitsap.
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GRAVIOLA sap
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. Hierdoor is het een vrij dik sap.

EIGENSCHAPPEN
• 100% puur Graviola sap van hoogstaande kwaliteit
• zonder toevoeging van suiker of water
• bevat geen bewaarmiddelen
• inhoud: 500 ml

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem tot 3 maal per dag 30 ml, puur of aangelengd met een ongezoet fruitsap zoals ananassap
dat goed combineert met Graviola. Bij voorkeur na de maaltijd innemen en de dosis geleidelijk aan
opbouwen.
Gebruik Graviola sap als basis voor een verfrissende smoothie (met andere vruchten) of shake (met
yoghurt of melk) of verwerk in een alcoholvrije cocktail. Door zijn aangename smaak zijn de mogelijkheden eindeloos.
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KURKUMA bio sap
Puur sap van verse kurkuma wortelstokken uit biologische, Indische landbouw waar de wortelstokken geteeld worden zonder pesticides en met respect voor het milieu.
CURCUMINE
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 gegaan is en men daarom soms peper (peperine) toevoegt. Bij het Martera kurkuma
sap is dit niet nodig want het sap bevat nog alle actieve bestanddelen voor een maximale doeltreffendheid.

EIGENSCHAPPEN
• puur sap van verse kurkuma wortelstokken
• biologisch gecertificeerd, controle door Certisys BE-BIO-01
• pittige, stimulerende smaak
• inhoud: 250 ml

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem 15 ml (1 soeplepel) per dag, puur of aangelengd met een ongezoet fruitsap of Vibracell.
Bij voorkeur voor de maaltijd.
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GEMBER bio sap
Puur sap van verse gember wortelstokken uit biologische 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 heel 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.

EIGENSCHAPPEN
• biologisch gecertificeerd, controle door Certisys BE-BIO-01
• zonder toevoeging van water en dus pittig van smaak
• bespaart tijd en is gebruiksvriendelijk
• inhoud: 200 ml

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik gember sap in een (alcoholvrije) cocktail, een smoothie of een kopje thee. Het sap kan ook
gebruikt worden om mee te bakken, koken of wokken.

8

INCA INCHI bio olie
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.

EIGENSCHAPPEN
• extra vierge, koudgeperste olie
• stabiele, plantaardige omega 3 rijke olie
• biologisch, raw, vegan en glutenvrij
• inhoud: 250 ml

GEBRUIKSAANWIJZING
Neem 15 ml (1 soeplepel) per dag als een natuurlijke bron van omega 3 of breng salades, soep of
pasta op smaak met de olie. Gebruik de olie in vinaigrettes, mayonaise of om te koken. Kan ook als
voedende olie voor lichaam en haar gebruikt worden.
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ALOE FEROX gel
Huidverzorgende gel met 99% biologische Aloe ferox. De gel heeft een hydraterende en regenererende werking en kan diep in de huid doordringen. Dankzij de natuurlijke hydraterende eigenschappen van aloë, wordt de huid zachter, veerkrachtiger en is ze beter beschermd tegen negatieve
invloeden van buitenaf, zoals vrije radicalen.

EIGENSCHAPPEN
• hydrateert en regenereert de huid
• 99,6% ingrediënten van natuurlijke oorsprong
• 99% ingrediënten van biologische oorsprong
• inhoud 100 ml
GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik de gel onder een dagcrème, als lichaamsverzorging, na het zonnen, maar ook als eerste
hulpmiddel bij insectenbeten of kleine verwondingen.
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RODE KLAVER bio sap
Herrens Mark is een biologische boerderij op het eiland Funen in Denemarken die rode klaver op
biologische wijze teelt. De planten worden vers geoogst en met grote zorg verwerkt tot sap (extract) in eigen productie.
Het rode klaver sap wordt niet gepasteuriseerd, maar gefermenteerd met melkzuurbacteriën, wat
een natuurlijke conserveermethode is.

EIGENSCHAPPEN
• biologisch rode klaver sap
• niet gepasteuriseerd maar gefermenteerd met
melkzuurbacteriën
• verlicht menopauze symptomen door een
vermindering van opvliegers, zweten en prikkelbaarheid
• biologisch gecertificeerd, controle door DK-øKO-100
• bag-in-box 1 liter
GEBRUIKSAANWIJZING
50 ml per dag waarvan 1 x 25 ml ‘s morgens en 1 x 25 ml ‘s avonds, samen met een maaltijd. Puur
innemen (het sap heeft een unieke smaak) of mengen met ongezoet ananassap of multivruchtensap.
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PAARDENBLOEM bio sap
Herrens Mark is een biologische boerderij op het eiland Funen in Denemarken die paardenbloem
op biologische wijze teelt. De planten worden vers geoogst en met grote zorg verwerkt tot sap
(extract) in eigen productie.
Niet gepasteuriseerd, maar gefermenteerd met melkzuurbacteriën, wat een natuurlijke conserveermethode is. Herrens Mark paardenbloem sap bevat alle actieve substanties van de volledige
plant: bladeren, bloemen en wortels.

EIGENSCHAPPEN
• biologisch paardenbloem sap
• gefermenteerd met melkzuurbacteriën
• goed voor spijsvertering en detox
• ondersteunt de lever en gal
• biologisch gecertificeerd, controle door DK-øKO-100
• bag-in-box 1 liter
GEBRUIKSAANWIJZING
30-60 ml per dag, bij voorkeur met een maaltijd. Puur innemen (het sap heeft een bittere smaak) of
mengen met een ongezoet sap van zure bessen (bosbes, veenbes, arionia, zwarte bes).
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SEGURA VIUDAS bio cava
Verscholen tussen de rustige, zonnige wijngaarden net buiten Barcelona ligt Segura Viudas, een historisch wijnhuis dat dateert uit de 11de eeuw. Segura Viudas maakt ambachtelijke cava volgens de
eeuwenoude, traditionele methode. Met de hand geplukte, inheemse druiven en een geraffineerd
rijpingsproces zorgen voor een cava die verfijnd en toegankelijk is.

EIGENSCHAPPEN
• geklaard met bentoniet en bijgevolg 100% plantaardig
• gouden medaille Grand International Wine Award 2020
• biologisch gecertificeerd, controle door ES-ECO-019-CT
• cépage: 47% Macabeo, 32% Parallada, 21% Chardonnay
• inhoud: 75 cl

DEGUSTATIE
Lichtgele kleur. Intens en harmonieus aroma met een vleugje
citrusvrucht en groene appel. Intens en fris. Aangename afdronk.
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DR. KONOPKA’S vegan haar- en huidverzorging
Dr. Konopka opende in 1931 een kleine apotheek in een buitenwijk van Tallinn, Estland. Men kon er
voor alles een remedie vinden: van verkwikkende balsems en infusies tot zalven op basis van medicinale kruiden. De recepten werden zorgvuldig verzameld en van generatie op generatie bewaard.
Het huidige productgamma van Dr. Konopka’s is gebaseerd op deze recepten en omvat verzorgingsproducten voor haar-, gezicht en lichaam op basis van biologische plantenextracten.

EIGENSCHAPPEN
• vegan
• Cosmos Natural gecertificeerd
• niet getest op dieren
• productie en extractie van de planten op de boerderij in Saaremaa, Estland

14

HAARVERZORGING
ANTI-HAARUITVAL
shampoo en conditioner
met biologisch lavendel extract
500 ml

VOEDEND
shampoo en conditioner
voor droog en beschadigd haar
met biologisch kruipbraam extract
500 ml

VERSTERKEND
shampoo en conditioner
voor verzwakt haar
met biologisch rozemarijn extract
500 ml

ANTI-ROOS
shampoo
met biologisch kamille extract
500 ml

REGENEREREND
shampoo en conditioner
met biologisch verbena extract
500 ml

VOLUME
shampoo en conditioner
met biologisch salie extract
500 ml
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GEZICHTSVERZORGING
• Kalmerende gezichtscrème
met biologisch duizendblad
50ml
• Voedende gezichtscrème
met duindoorn
50 ml
• Anti-aging gezichtscrème
met framboos
50 ml

Herstellende oogcrème
met angelica extract
20 ml

Anti-wallen ooggel
met bio kamille extract
20 ml

Balancerende gezichtstoner
met bio lavendelolie 200 ml

Regenererend masker
met bio rozenbottel
extract 20 ml

Hydraterende gezichtstoner
met bio rozenwater 200 ml
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Diep reinigende scrub
met bio salie extract
20 ml

Gladmakend serum met
extract van viooltjes 30 ml

HUIDVERZORGING

Voedende lichaamsbalsem
met bio rozenbottel olie
300 ml

Natuurlijke lichaamsscrub
met frambozen extract en
bio lavendelolie 500 ml

Kalmerende hand- en
lichaamszeep met lavendel
olie 500 ml

Handzeep met anti-bacterieel
effect. Extra bescherming en
verzorging 500 ml
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Herstellende handcrème
met bio duindoornolie
75 ml

Kalmerende douchegel
met kamille extract
500 ml

ORGANIC PEOPLE biologische mondverzorging
De biologisch gecertificeerde mondverzorging van Organic People bestaat uit mondwater en 4
types tandpasta.
• Coconut & mint mondwater: ter bescherming van tanden en tandvlees. Voor een frisse adem.
• Tropical Firework tandpasta: voor stralende en goed beschermde tanden
• Champagne Splash tandpasta: voor een stralende glimlach
• Ginger Fizz tandpasta: ter preventie van cariës
• Very Cherry tandpasta: voor gezond tandvlees

EIGENSCHAPPEN
• Cosmos Organic (Ecocert)
• bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong
• niet getest op dieren
• tandpasta 85 gram - mondwater 250 ml
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NATURA SIBERICA biologische gezichtsverzorging
De eerste gezichtsverzorgingslijn op basis van biologische hydrolaten met kruiden en planten uit
Siberië.
HYDROLAAT
Een hydrolaat is een concentraat van vitaminen en mineralen afgeleid van een plant via destillatie.
Hydrolaten bevatten nog een maximum aan bioactieve stoffen. Dit zorgt voor een effectieve en
intensieve huidverzorging en maakt de huid fluweelzacht.
EIGENSCHAPPEN
• Cosmos Organic (Ecocert)
• vegan
PRODUCTGAMMA

ANTI-AGING
op basis van
Sneeuw cladonia

GEVOELIGE HUID
op basis van
Rhodiola rosea
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VOOR ALLE HUIDTYPES
op basis van
Kuril thee

ANTI-AGING

Micellar
cleansing
milk 150 ml

Hyaluronic
face tonic
150 ml

Anti-gravity
face serum
15 ml

Contour lifting
day face cream
50 ml

Night recovery
face cream
50 ml

Lifting eye
cream 30 ml

GEVOELIGE HUID

Instant relief
face tonic
100 ml

Multi protection
face aqua-serum
15 ml

Protective moisturising
day face cream
50 ml

Soothing night face
cream 50 ml

Anti-fatigue eye
patch-effect mask
50 ml

ALLE HUIDTYPES

Hyaluronic exfoliating
gel 75 ml

BB correcting
cream 30 ml

Moisturising face
tonic 100 ml
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Instant glow face
mask 75 ml

Valeriana celtica (Speick)

SPEICK natuurcosmetica
Zachte en natuurlijke huidverzorging op basis van de Speick plant (afkomstig uit gecertificeerde biologische wildoogst). De harmoniserende eigenschappen van de Speick plant komen vrij door de kostbare olie, die uit de plant wordt geëxtraheerd.
EIGENSCHAPPEN
• natuurlijke producten
• vaak Cosmos Natural of vegan gecertificeerd
• dermatologisch getest

SPEICK ORIGINAL
Het succesverhaal van Speick start in 1928 met de Speick Original zeep. De zeep heeft een unieke geur en
een hydraterend effect, zoals alle producten in de Speick Original serie.

vloeibare zeep
300 ml

navulling vloeibare zeep
300 ml

zeep
100 g
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deo stick
40 ml

deo roll-on
50 ml

deo spray
75 ml

SPEICK THERMAL SENSITIV
Huidverzorging voor de gevoelige huid met zuiver thermaal water uit de minerale bronnen van Schlangenbad. Bevat kiezelzuur en geconcentreerd algenextract uit Bretagne. Vegan en Cosmos Natural gecertificeerd. Dermatologisch getest.

deo roll-on
50 ml

SPEICK MEN
Natuurlijke huidverzorgingslijn voor mannen met plantenextracten afkomstig uit gecontroleerde biologische teelt en geselecteerde kruidenmengsels met etherische oliën. Voor een verzorgde look met natuurlijke ingrediënten. Alle producten zijn dermatologisch getest.

deo stick
40 ml

scheerschuim
200 ml

scheercrème
75 ml

aftershave lotion
100 ml

aftershave balsem
gevoelige huid 100 ml

SPEICK MEN ACTIVE
De Speick Men Active producten zorgen voor langdurige hydratatie, beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf en optimaliseren het evenwicht van de huid. Verzorgt en verfrist. Geschikt voor de gevoelige huid. Cosmos Natural gecertificeerd.

scheercrème
75 ml

deo roll-on
50 ml

scheerzeep
(potje) 150 g

deo stick
40 ml
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aftershave lotion
100 ml

deo spray
75 ml

shampoo
150 ml

douchegel
200 ml

SPEICK PURE
Geschikt voor de gevoelige huid. Dagelijks douchen en regelmatig scheren is belastend voor de huid. Bovendien kan een gevoelige huid reageren op geurstoffen, bewaarmiddelen of alcohol. Speick Pure bevat
bijzonder milde ingrediënten zodat zelfs de gevoelige huid van top tot teen verzorgd kan worden. Vegan en
Cosmos Natural gecertificeerd. Dermatologisch getest.

shampoo
200 ml

deo stick
40 ml

douchegel
200 ml

SPEICK SUN
Deze zonnecrème op minerale basis werkt met minerale micropigmenten die bij het aanbrengen een dun
laagje op de huid achterlaten en als een spiegel de UV-stralen weerkaatsen. De minerale deeltjes in de
Speick Sun producten bestaan uit zinkoxide, dat beschermt tegen zowel UVA als UVB stralen. Geen witte
strepen, parfumvrij en waterproof. Vegan en Cosmos Natural gecertificeerd. Reef and coral-friendly.

zonnemelk SPF20
150 ml

zonnemelk SPF30
150 ml

zonnemelk SPF30
60 ml

zonnemelk SPF50+
60 ml

aftersun lotion
200 ml

MADE BY SPEICK
Naast het merk Speick met zijn verschillende assortimenten, heeft SPEICK ook het “Made by Speick”
gamma opgericht. Het essentiële verschil tussen de producten is dat ze andere, zorgvuldig geselecteerde
actieve extracten gebruiken in plaats van het extract van de Speick plant. De zepen zijn Cosmos Natural
gecertificeerd en vegan.

zeep met actieve
houtskool 100 g

haarzeep 45 g
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Melos bio lavendel
100 g

Bionatur hair & body
bloedappelsien
125 g

Melos bio olijf
100 g

Bionatur hair & body
kokos
125 g

Bionatur hair & body
citroen
125 g
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Melos bio duindoorn
100 g

Bionatur hair & body
bergamot
125 g

INFO EN BESTELLINGEN
GDI nv - Konijnenboslaan 28 - 8470 Gistel
Tel. 059 56 72 20 - orders@martera.com
www.martera.com

