
ASSORTIMENT



DE HEALTHBOOSTER SELECTEERT ZIJN PRODUCTEN OP 
BASIS VAN DE VOLGENDE CRITERIA: 

• GEEN GERAFFINEERDE SUIKERS 
• GEEN KUNSTMATIGE KLEUR-, GEUR EN SMAAKSTOFFEN 
• GEEN CHEMISCHE CONSERVEERMIDDELEN 



  Vegan           Biologisch        geen toegevoegde natuurlijke suiker    geen lactose           geen gluten 

DE VOLGENDE ICONEN GEVEN BELANGRIJKE ALLERGEEN 
INFORMATIE PER PRODUCT 



CHOCOLADE 



Ridicously Good Kokos 

Ridiculously Good is een combinatie tussen 
een bonbon en de bekende candybar. 
Gemaakt van de beste rauwe chocolade uit 
Ecuador met heerlijke vullingen die komen 
van de meest pure en suikervrije 
ingrediënten. Alle ingrediënten zijn 
biologisch en fair trade verkregen.

Ridiculously Good is een combinatie tussen 
een bonbon en de bekende candybar. 
Gemaakt van de beste rauwe chocolade uit 
Ecuador met heerlijke vullingen die komen 
van de meest pure en suikervrije 
ingrediënten. Alle ingrediënten zijn 
biologisch en fair trade verkregen.

Ridicously Good Date Ridicously Good  
Jolly Abrikoos & Ginger

Vivani Black cherry

Vivani is een reep  pure chocolade met 62% 
procent cacao. Delicate sappig maar 
knapperige stukjes zure kers vinden een 
perfect contrast op de intensive Zuid-
Amerikaanse biologische cacao. Een duet 
dat een beroep doet op alle zintuigen

Ridiculously Good is een combinatie tussen 
een bonbon en de bekende candybar. 
Gemaakt van de beste rauwe chocolade uit 
Ecuador met heerlijke vullingen die komen 
van de meest pure en suikervrije 
ingrediënten. Alle ingrediënten zijn 
biologisch en fair trade verkregen.



DRINKS 



Little miracles Green tea Little miracles With tea 

Organic energizer op basis van thee met ginseng en 
Acai. Koolzuurvrij mineraalwater aangevuld met 
vruchtensapconcentraat en thee extracten.

Little Miracles zijn een mooie mix van biologische 
thee en super vruchtensap. Met zorgvuldig 
geselecteerde Panax ginseng in zijn puurste vorm 
en açaí. Het is de perfecte pick-me-up 's ochtends,' 
s middags en 's middags.

De Oolong tea van Little Miracles is de ideale 
dorstlesser! Het drankje bestaat uit een mix van de 
beste thee met vruchten en kruiden. Deze Oolong 
tea is gemengd met sinaasappelsap, gember, 
citroengras en ginseng voor een verfrissende 
smaak. Gezoet met agavesiroop.

Little miracles Oolong tea



Noa Relaxation Drink is een Zweeds drankje op basis 
van natuurlijke kruiden dat zowel focus en een gevoel 
van rust creëert! Gezoet met stevia

NOA Relaxation ElderflowerNOA Relaxation Wild Appel 

Little Miracles zijn een mooie mix van biologische thee en 
super vruchtensap. Met zorgvuldig geselecteerde Panax 
ginseng in zijn puurste vorm en açaí. Het is de perfecte 
pick-me-up 's ochtends,' s middags en 's middags.

NOA Relaxation Blueberry & Birch

Noa Relaxation Drink is een Zweeds drankje op basis van 
natuurlijke kruiden dat zowel focus en een gevoel van rust 
creëert! Gezoet met stevia



Yagua Pink Lemon/Green Tea is een lekkere 
frisse dorstlesser met vruchtensap en groene 
thee en toegevoegde vitamines en 
plantenextracten. Het heeft een prettige 
citroensmaak en een vleugje grapefruit zorgt 
voor net dat beetje extra 'zest'.

Yagua Pink Lemon/Green TeaYagua Daily Detox Framboos Yagua Beauty Tea 

Yagua Beauty Tea is een laag calorische frisse 
theedrank, die bestaat uit een heerlijke combinatie 
van zachte rooibosthee, groene thee 'infusion', aloë 
vera en een vleugje citroensap.

Yagua Daily Detox Framboos is een lekkere frisse 
fruit-/theedrank van felgekleurde bessen met 
groene thee 'infusion', brandnetelthee, hibiscusthee 
en vitamine C en E.

Yagua Detox Juicer

Yagua Detox Juicer is een natuurlijke fruitcocktail 
van o.a. passievrucht en guanabana. Verrijkt met 
een unieke combinatie van super antioxidanten uit 
felgekleurd fruit, rode bietensap, groene thee 
'infusion' en vitaminen. 



Bos Berry 

Bos is een premium Ice tea drink. 
Biologische rooibos wordt exclusief 
verbouwd op een natuurreservaat in Zuid- 
Afrika. Met de hand geoogst en fair trade. 
Hun filosofie : Gezond kan ook leuk zijn.

Bos is een premium Ice tea drink. 
Biologische rooibos wordt exclusief 
verbouwd op een natuurreservaat in Zuid- 
Afrika. Met de hand geoogst en fair trade. 
Hun filosofie : Gezond kan ook leuk zijn.

Bos is een premium Ice tea drink. 
Biologische rooibos wordt exclusief 
verbouwd op een natuurreservaat in Zuid- 
Afrika. Met de hand geoogst en fair trade. 
Hun filosofie : Gezond kan ook leuk zijn.

Het zuivere Nederlandse mineraalrijke EARTH Water 
is gebotteld aan de kleinschalige waterbron van 
Anl’eau. Deze bron is gevestigd in het beschermde, 
groene natuurreservaat: “het Hunzedal” in de 
provincie Drenthe. Door waterkenners wordt Anl’eau 
genoemd als een van de beste waterbronnen van 
Europa. 

Bos Lemon Bos Lime & Ginger EARTH Water 



Vitamin Well Antioxidant - Peach

Vitamine Well Antioxidant bevat de 
antioxidanten vitamine C en vitamine E, plus 
de mineralen seleen, mangaan, koper en 
zink, die alles draagt bij aan de 
bescherming van celcomponenten tegen 
oxidatieve schade

Vitamine Well Care bevat onder meer 
vitamine B12 en foliumzuur die bijdraagt aan 
normale celdeling en biotine die bijdraagt tot 
de instandhouding van normaal haar en 
huid. Onze vitamine drankjes worden alleen 
gezoet met vruchtensuiker. Ze bevatten 4,2 
g fruit suiker per 100 ml.

Vitamine Goed Defence bevat vitamine C, B12 en 
zink, wat bijdraagt aan een normale functie van het 
immuunsysteem.Onze vitamine drankjes worden 
alleen gezoet met vruchtensuiker

Vitamin Well Red Grapefruit Vitamin Well Citrus & Elderberry Vitamin Well Lemon & Cactus

Vitamine Well Upgrade bevat vitamine B6 en B12 die 
bijdragen tot vermindering van vermoeidheid. Upgrade bevat 
ook magnesium en veel vitamine D die bijdragen tot de 
normale spierfunctie.



Vitamin Well Blackcurrant

Vitamine Focus bevat cafeïne, die helpt om 
de alertheid te verhogen, en het verbeteren 
van de concentratie. Het bevat ook vitamine 
C, B3, B5, B12  om vermoeidheid te 
verminderen

Vitamin Hydraat helpt om verloren vocht aan 
te vullen en bevat vitamine C dat bijdraagt 
tot normale collageenvorming voor de 
normale functie van botten. Biotine, niacine 
en zink dragen allemaal bij aan de 
handhaving van normale huid.

Vitamine Reload bevat magnesium 
elektrolythuishouding die het lichaam, samen 
met biotine en B12 helpen. Het bevat ook 
vitamine D, die van nature wordt opgenomen 
door de huid bij blootstelling aan de zon

Vitamin Well Rhubarb & Strawberry Vitamin Well Lemon & Lime Vitamin Well Green Apple

Vitamine Well Everyday bevat een aantal 
vitaminen en mineralen die het onderhoud 
van de verschillende functies in het lichaam 
draagt.



De geweldige smaak van 100% natuurlijke Feel Good 
drinks zijn zowel te krijgen met en zonder een subtiele 
bruis. Welke je ook kiest, deze dranken zijn altijd zonder 
toegevoegde suikers en bevatten meer dan 60% puur 
fruitsap. Het enige wat je zal drinken is puur fruitsap en 
helder bronwater. If you drink good, you feel good!

De geweldige smaak van 100% natuurlijke Feel Good drinks 
zijn zowel te krijgen met en zonder een subtiele bruis. Welke 
je ook kiest, deze dranken zijn altijd zonder toegevoegde 
suikers en bevatten meer dan 60% puur fruitsap. Het enige 
wat je zal drinken is puur fruitsap en helder bronwater. If you 
drink good, you feel good!

Feel Good Orange & Mango Feel Good Cranberry & Pomegranate

De geweldige smaak van 100% natuurlijke Feel Good 
drinks zijn zowel te krijgen met en zonder een subtiele 
bruis. Welke je ook kiest, deze dranken zijn altijd zonder 
toegevoegde suikers en bevatten meer dan 60% puur 
fruitsap. Het enige wat je zal drinken is puur fruitsap en 
helder bronwater. If you drink good, you feel good!

Feel Good Lemon & ElderFlower



Sealand Birk Original

Sealand Birk is gebotteld rechtstreeks uit de 
boom. Het drankje bevat veel natuurlijke 
anti-oxidanten, elektrolyten, 
sporenelementen, xylitol, fructose en 
vitaminen die je lichaam gemakkelijk 
absorberen De smaak is fris en doet denken 
aan de lente - zacht, vriendelijk en lief.

Sealand Birk is gebotteld rechtstreeks uit de 
boom. Het drankje bevat veel natuurlijke 
anti-oxidanten, elektrolyten, 
sporenelementen, xylitol, fructose en 
vitaminen die je lichaam gemakkelijk 
absorberen De smaak is fris en doet denken 
aan de lente - zacht, vriendelijk en lief.

Sealand Birk is gebotteld rechtstreeks uit de 
boom. Het drankje bevat veel natuurlijke 
anti-oxidanten, elektrolyten, 
sporenelementen, xylitol, fructose en 
vitaminen die je lichaam gemakkelijk 
absorberen De smaak is fris en doet denken 
aan de lente - zacht, vriendelijk en lief.

Sealand Birk Ginger Lime Sealand Birk Rasberry



Just Bee Apple & Ginger

Maak kennis met Just Bee drankjes. Just Bee is Bronwater 
verrijkt met een druppel honing. In plaats van het toevoegen 
van geraffineerde suiker of kunstmatige zoetstoffen, maken we 
gebruik van een natuurlijk ingrediënt genoten al meer dan 8.000 
jaar ... Geïnspireerd door de wijsheid van onze voorouders, 
gebruiken we slechts één kostbare druppel voor een licht en 
verfrissend bronwater drankje!

Maak kennis met Just Bee drankjes. Just Bee is Bronwater 
verrijkt met een druppel honing. In plaats van het toevoegen 
van geraffineerde suiker of kunstmatige zoetstoffen, maken 
we gebruik van een natuurlijk ingrediënt genoten al meer dan 
8.000 jaar ... Geïnspireerd door de wijsheid van onze 
voorouders, gebruiken we slechts één kostbare druppel voor 
een licht en verfrissend bronwater drankje!

Just Bee Blueberry Just Bee Lemon & Green Tea

Maak kennis met Just Bee drankjes. Just Bee is Bronwater 
verrijkt met een druppel honing. In plaats van het toevoegen 
van geraffineerde suiker of kunstmatige zoetstoffen, maken 
we gebruik van een natuurlijk ingrediënt genoten al meer dan 
8.000 jaar ... Geïnspireerd door de wijsheid van onze 
voorouders, gebruiken we slechts één kostbare druppel voor 
een licht en verfrissend bronwater drankje!



Leev Fruitwater Appel

Leev kinderboerderij fruitwater. Zoet door de 
fruitsap. Leev is een nederlands biologisch 
merk. Leev werkt met eerliijke ingredienten 
en bij voorkeur samen met kleine 
biologische boerderijen of bedrijven, want 
de passie waarmee daar gewerkt wordt, 
levert de beste producten op!

Leev kinderboerderij fruitwater. Zoet door de 
fruitsap. Leev is een nederlands biologisch 
merk. Leev werkt met eerliijke ingredienten 
en bij voorkeur samen met kleine 
biologische boerderijen of bedrijven, want 
de passie waarmee daar gewerkt wordt, 
levert de beste producten op!

Leev Fruitwater Aardbei & Kers



NIX & KIX is een scala aan frisdranken met een uniek 
ingrediënt - cayennepeper Sappige perzik wordt 
voorzichtig gemengd met gladde vanille.

NIX&KIX 
Peach & Vanilla

NIX&KIX  
Mango & Ginger  

NIX & KIX is een scala aan frisdranken met een uniek 
ingrediënt - cayennepeper. Rijke mango wordt aangevuld 
en in evenwicht gehouden door de pit van gember.

NIX&KIX 
Cucumber & Mint

NIX & KIX is een scala aan frisdranken met een uniek 
ingrediënt - cayennepeper De koele smaak van 
komkommer wordt gemengd met mint voor ultiem frisheid



Whole Earth Ginger Beer

Fris fruitsap met natuurlijk bronwater. Fris fruitsap met natuurlijk bronwater. Fris fruitsap met natuurlijk bronwater. Fris fruitsap met natuurlijk bronwater.

Whole earth Apple Whole earth Elderflower Whole earth Lemonade



Mysmoothie Framboos 

Een 100% natuurlijke smoothie, gemaakt van 
verschillende soorten plukfruit.In een 
milieuvriendelijke Tetra verpakking met lange 
houdbaarheid

Een 100% natuurlijke smoothie, gemaakt van 
verschillende soorten plukfruit.In een 
milieuvriendelijke Tetra verpakking met lange 
houdbaarheid

Een 100% natuurlijke smoothie, gemaakt van 
verschillende soorten plukfruit.In een 
milieuvriendelijke Tetra verpakking met lange 
houdbaarheid

Een 100% natuurlijke smoothie, gemaakt van 
verschillende soorten plukfruit.In een 
milieuvriendelijke Tetra verpakking met lange 
houdbaarheid

Mysmoothie Aardbei Mysmoothie Mango Mysmoothie Ananas en Kokos



Rebel Kitchen Chocolate

Rebel Kitchen is een merk uit Groot Brittanie. 
Heerlijke kokosnoot MyLK met liefde 
gemaakt.We houden het echt met 
eenvoudige ingrediënten, rechtstreeks uit de 
natuur.Onze mylks zijn geschikt voor 
vegetariërs, paleodieet en zijn gluten, soja 
vrij.

Rebel Kitchen is een merk uit Groot Brittanie. 
Heerlijke kokosnoot MyLK met liefde 
gemaakt.We houden het echt met 
eenvoudige ingrediënten, rechtstreeks uit de 
natuur.Onze mylks zijn geschikt voor 
vegetariërs, paleodieet en zijn gluten, soja 
vrij.

Rebel Kitchen Chai

Rebel Kitchen is een merk uit Groot Brittanie. 
Heerlijke kokosnoot MyLK met liefde gemaakt.We 
houden het echt met eenvoudige ingrediënten, 
rechtstreeks uit de natuur.Onze mylks zijn geschikt 
voor vegetariërs, paleodieet en zijn gluten, soja 
vrij.

Rebel Kitchen Chocolate Kids Rebel Kitchen Orange & Chocolate  
Kids

Rebel Kitchen is een merk uit Groot Brittanie. 
Heerlijke kokosnoot MyLK met liefde gemaakt.We 
houden het echt met eenvoudige ingrediënten, 
rechtstreeks uit de natuur.Onze mylks zijn geschikt 
voor vegetariërs, paleodieet en zijn gluten, soja vrij.



KOEKEN 



Leev Oerkoek Cranberry & Granen

De gezonde tussendoor snack: een 
biologische oerkoek-reep met cranberry en 
granen voor thuis, school, kantoor en 
onderweg

De gezonde tussendoor snack: een 
biologische oerkoek-reep met Choco-chips 
en granen voor thuis, school, kantoor en 
onderweg

De gezonde tussendoor snack: een 
biologische koek-reep met cranberry en 
granen voor thuis, school, kantoor en 
onderweg

Een speltwafel met honing

Leev Oerkoek choco chips & Granen Leev Oerkoek Speculaas & Granen Leev Spelt Stroopwafel met honing



Leev Maiswafel melk Chocolade 

Van het Nederlands biologische merk Leev 
 2 stuks Maïswafels met melk chocolade

Van het Nederlands biologische merk Leev 
 stuks Maïswafels met pure chocolade

Een overheerlijke Cookie, fruit met volkoren 
granen, meer niet!

Leev Maiswafel Pure Chocolade Cookie Kinderboerderij koekjes naturel 

Van het Nederlands biologische merk Leev 
 Kinderboerderij koekjes naturel gezoet met 
appeldiksap



HARTIGE SNACKS 



Propercorn Lightly Sea Salted

Elk pakje PROPERCORN wordt gemaakt met 
behulp van de beste kwaliteit, GM-vrije maïs. 
We knallen alleen vlinder maïs vanwege het 
lichte en knapperige textuur. Het is ook een 
briljante bron van vezels

Elk pakje PROPERCORN wordt gemaakt met 
behulp van de beste kwaliteit, GM-vrije maïs. 
We knallen alleen vlinder maïs vanwege het 
lichte en knapperige textuur. Het is ook een 
briljante bron van vezels

Indian chili en rode peper zijn de kostbare geheim achter 
het exotische en kruidige chips. De traditionele John & 
John stijl van koken is nog een goed bewaard geheim. 
Maar vele zullen dit zeg: laten we de jassen op zeer 
smakelijke oud Engels aardappelrassen, snijd ze in dikke 
en kook ze zorgvuldig in zuivere zonnebloemolie.

Zuiver, fijn zeezout uit de kusten van het Midden-Oosten samen 
met de traditionele John & John kookkunst zorgen ervoor dat 
elke fijnproever zal van deze knapperige chips. Wij dringen aan 
op het gebruik van zeer smakelijke oud Engels aardappelrassen. 
We laten hun jassen op, snijd ze in dikke en kook ze zorgvuldig 
in zuivere zonnebloemolie

Propercorn Sweet & Salty John &Johnson Sweet Chili & Red Peper John &Johnson Deep Blue Sea salt



Go Pure Groenten chips

Go Pure chips zijn gemaakt van speciaal geselecteerde 
biologische aardappelen en groenten. We kopen ze lokaal zoveel 
als we kunnen. Dat scheelt op kilometers en is beter voor het 
milieu. Ze worden gebakken in biologische zonnebloemolie van 
de hoogste kwaliteit, op traditionele wijze, in kleine series.

Go Pure chips zijn gemaakt van speciaal geselecteerde 
biologische aardappelen. We kopen ze lokaal zoveel als 
we kunnen. Dat scheelt op kilometers en is beter voor het 
milieu. Ze worden gebakken in biologische zonnebloemolie 
van de hoogste kwaliteit, op traditionele wijze, in kleine 
series.

Go Pure chips zijn gemaakt van speciaal geselecteerde 
biologische aardappelen. We kopen ze lokaal zoveel als we 
kunnen. Dat scheelt op kilometers en is beter voor het milieu. 
Ze worden gebakken in biologische zonnebloemolie van de 
hoogste kwaliteit, op traditionele wijze, in kleine series.

Go Pure Paprika Go Pure Classic salted chips



Popped chips Salt & Pepper

Chips in een gezond jasje; popped chips. Verantwoorde 
knapperige snacks die in vergelijking met gefrituurde chips 
tot 50% minder verzadigd vet bevatten! Ja, je leest het goed: 
tot 50%, dat is heel veel minder dus heel veel gezonder. 
Omdat deze chips voor een groot gedeelte gemaakt zijn van 
soja, zijn ze tevens een bron van eiwitten.

Chips in een gezond jasje; popped chips. Verantwoorde knapperige 
snacks die in vergelijking met gefrituurde chips tot 50% minder 
verzadigd vet bevatten! Omdat deze chips voor een groot gedeelte 
gemaakt zijn van soja, zijn ze tevens een bron van eiwitten. 
• geen MSG E621 
• slechts 98 kcal per zakje 
• tot 50% minder vet 
• glutenvrij 
• lactosevrij

Chips in een gezond jasje; popped chips. Verantwoorde 
knapperige snacks die in vergelijking met gefrituurde chips 
tot 50% minder verzadigd vet bevatten! Ja, je leest het 
goed: tot 50%, dat is heel veel minder dus heel veel 
gezonder. 
Omdat deze chips voor een groot gedeelte gemaakt zijn 
van soja, zijn ze tevens een bron van eiwitten.

Popped chips Paprika Popped Chips Barbecue



Banana Joe zijn hartige chips maar gemaakt 
van bananen! 
Bevat slechts duurzaam geteelde, 
goudkleurige ‘hom thong’ bananen 
Glutenvrij en geen transvetten. Alleen 
duurzaam geteelde palmolie gebruikt

Rijk aan vezels en essentiële micronutriënten, weinig 
zout, en zonder trans-vetten; Mani voegt niets toe en 
verwijdert niets uit deze natuurlijke ingrediënten. Een 
subtiele mix met een perfecte balans van amandelen, 
goji bessen, vossebessen, pompoenpitten, 
pistachenoten en rozijnen.

Banana Joe Thai Sweet Chilli Mani Berry & NutsBanana Joe Sea Salt chips

Banana Joe zijn hartige chips maar gemaakt 
van bananen! 
Bevat slechts duurzaam geteelde, 
goudkleurige ‘hom thong’ bananen 
Glutenvrij en geen transvetten. Alleen 
duurzaam geteelde palmolie gebruikt

Mani Sweet & Cocktail

Rijk aan vezels en essentiële micronutriënten, weinig zout, 
en zonder trans-vetten; Mani voegt niets toe en verwijdert 
niets uit deze natuurlijke ingrediënten. Een mix van zoete 
en zure smaken door een smakelijke combinatie van 
amandelen, ananas, cashewnoten, papaya, pistachenoten 
en rozijnen.



Leev Oercracker Kaas & Sesam

Van het biologische merk Leev. Een 
biologische oercracker met Kaas en Sesam

Van het biologische merk Leev. Een 
biologische oercracker met waldkorn

Leev Oercracker  Waldkorn Leev Oercracker Sesam & Pompoen

Van het biologische merk Leev. Een 
biologische oercracker met sesamzaden en 

pompoenpitten



REPEN



De Cocoa Crunch reep heeft een super lekkere 
chocoladesmaak met knapperige crunchies. Tarwevrij, geen 
toegevoegde suikers of siropen en alleen de heerlijkste en 
eerlijkste ingrediënten. Onze Cocoa Crunch reep heeft alles 
wat je zou wensen voor een smaakvolle en voedzame snack 
met de bonus van proteïne om je langer een vol gevoel te 
geven.

De Strawberry Crunch reep is een combinatie van heel 
veel echte aardbeien, andere soorten fruit, noten en 
proteïne crunchies. Wat al onze Crunch repen zo 
speciaal maakt is de proteïne die we toevoegen, 
waardoor ze een onweerstaanbare krokante bite 
hebben en je langer een voller gevoel geven.

Naked Berry Delight

Nākd Berry Delight zit barstensvol lekkere 
bessen. Neem een handje vol zoete, sappige 
frambozen en voeg ze aan een prachtige volle 
dadelsreep toe en dan heb je een idee van hóe 
lekker deze wel niet is.

Nakd Banana Crunch

Banana Crunch, de naam zegt het al. Echte banaan 
gemixt met verrassende proteïne crunchies en een hele 
berg met andere natuurlijke ingrediënten. Uiteraard 
gluten- tarwe en lactosevrij. 

Nakd Cocoa Crunch Nakd Strawberry Crunch



Naked Cocoa Delight

Cocoa Delight is de best verkopende reep zonder tarwe, gluten, 
lactose of toegevoegde suikers. Koudgeperste dadels, cashewnoten, 
rozijn en cacao – niets meer en niets minder. Benieuwd naar hoe hij 
smaakt? Beeld je dan de rijke smaak van cacao gecombineerd met 
een klein schepje cashewnoten en een vleugje fruit voor wat extra 
vitamines in. Hij is anders dan elke andere cacaoreep die je ooit tegen 
bent gekomen.

Nākd Ginger Bread is precies wat je zou verwachten: zoet en 
nootachtig met snufjes gember en kaneel. Het is perfect voor je 
hunkering naar een toetje of als lekkernij overdag. Zacht met 
simpele, natuurlijke ingrediënten, deze gemberkoek-reep is precies 
zoals natuur het heeft bedoeld. Helemaal goed voor je en geeft je 
voldoeding met veel smaak. Er zijn weinig gezonde snacks die zo 
lekker smaken. -

Goed nieuws voor men die gezonder wil eten, zonder hun 
smaakpapillen te hoeven teleurstellen: de Pecan Pie is er! Het 
geeft je heerlijke voldoening, het vult enorm en is enorm 
smaakvol door dat het niets anders bevat dan krokante 
pecannoten, mega-sappige dadels en voedingsrijke 
amandelen. We gebruiken 100% natuurlijke ingrediënten en 
laten de mysterieuze 'extra's' die er in andere repen gaan 
natuurlijk achterwege. 

Naked Ginger Bread Naked Pecan Pie Naked Cashew Cookie 

De Nākd Cashew Cookie notenreep is zowel lekker als 
voedzaam met een zachte textuur. En hij is ook nog enorm 
smaakvol. Denk aan een handje vol krokante noten en sappige 
dadels die zijn gemixt tot iets glads dat smelt in je mond. 
Gemaakt van alleen cashewnoten en dadels, zónder suikerrijke 
siropen of kunstmatige conserveringsmiddelen - gewoon fruit en 
noten, met liefde samengevoegd tot een handige snackreep.



Taste of nature Cranberry 

Taste of nature is al ruim twintig jaar bezig om een gezonde 
snack met natuurlijke ingrediënten aan de wereld voor te 
schotelen. En dit lukt met succes. Taste of nature heeft al 
verschillende onderscheidingen gekregen voor hun lekkere, 
maar vooral gezonde, reep. De ingrediënten worden direct van 
de boeren overgekocht, wat er voor zorgt dat er geen extra 
middelen aan worden toegevoegd.

Taste of nature is al ruim twintig jaar bezig om een gezonde 
snack met natuurlijke ingrediënten aan de wereld voor te 
schotelen. En dit lukt met succes. Taste of nature heeft al 
verschillende onderscheidingen gekregen voor hun lekkere, 
maar vooral gezonde, reep. De ingrediënten worden direct 
van de boeren overgekocht, wat er voor zorgt dat er geen 
extra middelen aan worden toegevoegd.

Taste of nature is al ruim twintig jaar bezig om een gezonde 
snack met natuurlijke ingrediënten aan de wereld voor te 
schotelen. En dit lukt met succes. Taste of nature heeft al 
verschillende onderscheidingen gekregen voor hun lekkere, 
maar vooral gezonde, reep. De ingrediënten worden direct 
van de boeren overgekocht, wat er voor zorgt dat er geen 
extra middelen aan worden toegevoegd.

Taste of nature is al ruim twintig jaar bezig om een gezonde snack 
met natuurlijke ingrediënten aan de wereld voor te schotelen. En 
dit lukt met succes. Taste of nature heeft al verschillende 
onderscheidingen gekregen voor hun lekkere, maar vooral 
gezonde, reep. De ingrediënten worden direct van de boeren 
overgekocht, wat er voor zorgt dat er geen extra middelen aan 
worden toegevoegd.

Taste of nature Coconut Taste of nature Brazilian Nuts Taste of nature Almond



BonBarr Dark Chocolate & Coconut

BonBarr is een  tropische snoepreep  BonBarr is een  tropische snoepreep  BonBarr is een  tropische snoepreep  

BonBarr Milk Chocolate & Peanut BonBarr Milk Chocolate & Coconut

Paleo Protein Bar bevat 10 gram eiwitten per reep!
The Primal pantry bars zijn gemaakt met slechts 4-5 echt 
voedings ingrediënten zoals dadels, noten, fruit en 
amandelolie. Ze zijn handgemaakt en koud geperst (niet 
verwarmd) in het Verenigd Koninkrijk

The Primal pantry  Protein bar  
Mixed Berries



The Primal pantry bar 
Coconut & macademia 

100% Natural Grain Fee Energy. The Primal 
pantry bars zijn gemaakt met slechts 4-5 
echt voedings ingrediënten zoals dadels, 
noten, fruit en amandelolie. Ze zijn 
handgemaakt en koud geperst (niet 
verwarmd) in het Verenigd Koninkrijk

100% Natural Grain Fee Energy. The Primal 
pantry bars zijn gemaakt met slechts 4-5 
echt voedings ingrediënten zoals dadels, 
noten, fruit en amandelolie. Ze zijn 
handgemaakt en koud geperst (niet 
verwarmd) in het Verenigd Koninkrijk

The Primal pantry bar 
Almond & Cashew

The Primal pantry bar  
Hazel &  Cacao

100% Natural Grain Fee Energy. The Primal 
pantry bars zijn gemaakt met slechts 4-5 
echt voedings ingrediënten zoals dadels, 
noten, fruit en amandelolie. Ze zijn 
handgemaakt en koud geperst (niet 
verwarmd) in het Verenigd Koninkrijk

The Primal pantry  Protein bar  
Cocao & Orange

Paleo Protein Bar bevat 10 gram eiwitten per 
reep!
The Primal pantry bars zijn gemaakt met slechts 4-5 
echt voedings ingrediënten zoals dadels, noten, 
fruit en amandelolie. Ze zijn handgemaakt en koud 
geperst (niet verwarmd) in het Verenigd Koninkrijk



SNOEP 



Clearly scrumptious 
Strawberry

Zoete aardbeien met een heerlijke smaak. 
Een geweldig alternatief voor snoep als je 
toch iets lekker zoets wil.

Hele goudbessen met een 
verbazingwekkende zoetzure smaak. 

Enorm zachte en sappige cranberries 
zonder toegevoegde suikers cranberries. 
Een goede bron van vezels is deze 
smakelijke kleine rode bes heerlijk om 
groots te knabbelen. Een geweldig zoet 
alternatief! 

Clearly scrumptious 
Golden Berries

Clearly scrumptious 
Cranberries



Heerlijke zachte fruitsnoepjes, uitsluitend 
gemaakt maakt van natuurlijke ingrediënten. 
Geen toevoegingen van geraffineerde 
suikers, kunstmatige kleurstoffen en andere 
ongerechtigheden. 

FruitFingers, Appel FruitFingers, Aardbei

Ouderwets lekker – nieuwerwets verantwoord, want 
zonder toegevoegde suikers.

Heerlijke zachte fruitsnoepjes, uitsluitend 
gemaakt maakt van natuurlijke ingrediënten. 
Geen toevoegingen van geraffineerde 
suikers, kunstmatige kleurstoffen en andere 
ongerechtigheden. 

Mix Drop/Kersen sticks ChocoSmiles

Ouderwets lekker – nieuwerwets verantwoord, want 
zonder toegevoegde suikers.



Gummy bears 
kinderverpakking

Gummybear, uitsluitend gemaakt maakt van 
natuurlijke ingrediënten. Geen toevoegingen 
van geraffineerde suikers, kunstmatige 
kleurstoffen en andere ongerechtigheden. 

Colabottels, uitsluitend gemaakt maakt van 
natuurlijke ingrediënten. Geen toevoegingen 
van geraffineerde suikers, kunstmatige 
kleurstoffen en andere ongerechtigheden. 

Colabottels 
Kinderverpakking 

Dropstick Kersen 
kinderverpakking

Dropstick Drop 
Kinderverpakking

Ouderwets lekker – nieuwerwets 
verantwoord, want zonder toegevoegde 
suikers.

Ouderwets lekker – nieuwerwets 
verantwoord, want zonder toegevoegde 
suikers.



Gummy bears

Gummybear, uitsluitend gemaakt maakt van 
natuurlijke ingrediënten. Geen toevoegingen 
van geraffineerde suikers, kunstmatige 
kleurstoffen en andere ongerechtigheden. 

Colabottels, uitsluitend gemaakt maakt van 
natuurlijke ingrediënten. Geen toevoegingen 
van geraffineerde suikers, kunstmatige 
kleurstoffen en andere ongerechtigheden. 

Colabottles Dropstick Kersen Dropstick Drop

Ouderwets lekker – nieuwerwets 
verantwoord, want zonder toegevoegde 
suikers.

Ouderwets lekker – nieuwerwets 
verantwoord, want zonder toegevoegde 
suikers.



Peppersmith pepermunt kauwgom

Nieuwe langere smaakbeleving. Suikervrij en 
gezoet met 100% Europese xylitol (houtsuiker uit 
Finse berken). Meer munt uit Hampshire. 
Verbeterde sluiting. Nog steeds zonder kleur- en 
smaakstoffen en geen aspartaam.

Nieuwe langere smaakbeleving. Suikervrij en gezoet 
met 100% Europese xylitol (houtsuiker uit Finse 
berken). Meer munt uit Hampshire. Verbeterde 
sluiting. Nog steeds zonder kleur- en smaakstoffen en 
geen aspartaam.

Peppersmith spearmint kauwgom Peppersmith citroen mints Peppersmith pepermunt mints 

Natuurlijke pepermunt mints. 
Ingrediënten:Xylitol, Calciumstearaat (uit 
planten), Arabische gom, Pepermuntolie, 
Carnaubawas,

Natuurlijke pepermunt mints. 
Ingrediënten:Xylitol, Calciumstearaat (uit 
planten), Arabische gom, Pepermuntolie, 
Carnaubawas,



GEZOND SNACKEN MAG ELKE DAG!


