
Idyl Bloeddrukmeter voor de bovenarm

Voor het volledig automatisch meten van de bloeddruk  
en hartslag aan de bovenarm. 

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

€ 39,89   € 29,89

Iron Vital ijzer elixer

IJzer en vitamine C dragen 
bij tot de vermindering 
van vermoeidheid en 
moeheid.

250 ml € 14,49   € 11,59

lavera Glow by Nature gezichtsverzorging

Natuurlijke verzorging 
met het co-enzym Q10 
en vitamine C.

Chi Davos Air Kuurolie 10 ml en 30 ml

•  De meest populaire mix olie 
voor gezonde luchtwegen

• Zuivert de lucht
•  Een ideale frisse geur

in huis 

Bijvoorbeeld 30 ml € 14,95   € 13,45

Elvitum Quercetine

60 capsules € 24,95   € 19,95

Lou Prunel biologische delicatessen met chocola

Biologische gemberreepjes, gedroogde Agen pruimen, 
gedroogde sinaasappelreepjes of walnoten in een dikke laag 
pure, fairtrade chocola. 

250 ml € 14,49   € 11,59

Idyl Cranberry & Vitamine C

Met vitamine C, dat mede zorgt  
voor een goede weerstand.

2 x 120 tabletten € 26,98   € 13,49

Bijvoorbeeld Glow by Nature Serum 
30 ml   € 19,49

Het gehele Lucovitaal assortiment

Bijvoorbeeld: Vitamine D3 25 mcg
Vitamine D3 ondersteunt de botten en 
het immuunsysteem en zorgt mede 
voor een goede weerstand.

Vitamine D3 25 mcg 2 x 120 capsules € 19,98   € 9,99

moe?

Vermoeid?

20% 
korting

nieuw!

1+1
gratis

Priméal Vegetarische chili

Deze vegetarische chili is 
gemaakt met rode bonen
en soja-eiwit.

665 gram € 5,89   € 4,99

10% 
korting

Daar

kan je

niet vanaf

blijven!

1+1
gratis

20% 
korting

500mg

Quercetine

Di-hydraat

per capsule 10% 
korting

15% 
korting

Ontdek dit

gerecht met

pit tige smaken uit 

de Mexicaanse 

keuken

BLOEDDRUKMETER BOVENARM
TENSIOMÈTRE AU BRAS

OBERARM-BLUTDRUCKMESSGERÄT

volledig automatisch meetproces
analyse van het meetresultaat volgens WHO-criteria

BLOEDDRUKMETER 
BOVENARM

mesure entièrement automatique
évaluation des résultats de mesure 
selon les critères de l’OMS 

vollautomatischer Messablauf
bewertung der Messergebnisse nach 
WHO-Kriterien

TENSIOMÈTRE 
AU BRAS

OBERARM
BLUTDRUCKMESSGERÄT

Geheugen

Mémoire

Speicher

2x50

Beoordeling volgens WHO

Évaluation selon l’OMS

Bewertung nach WHO

Fuzzy Logic

Comfortabel meten

Mesure confortable

Bequemes Messen

Weergave van onregelmatige 
hartactiviteit

Affichage d’activité 
cardiaque irrégulière

Anzeige von unregelmäβiger 
Herztätigkeit

Tijd & datum

Heure & date

Uhrzeit & Datum

K-jump Health Co., Ltd.,
No. 56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei Industrial Park,
New Taipei City, 24890 Taiwan

Importeur:
SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf
www.scala-electronic.de

Polygreen Germany GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf, Germany

Distributeur:
Alfaco B.V
Basicweg 11D
3821 BR Amersfoort

IDYL
Bosberg 41
7271 LE Borculo
www.idyl-huismerk.nl8717473119536

BLOEDDRUKMETER VOOR METING AAN DE BOVENARM
• Volledig automatisch meetproces
• Analyse van het meetresultaat volgens WHO-criteria
• Weergave van datum en tijd bij het meetresultaat
• 2 x 50 geheugenplaatsen
• Automatische uitschakelfunctie
• Batterijen inbegrepen

TENSIOMÈTRE AU BRAS
• Mesure entièrement automatique
• Évaluation des résultats de mesure selon les critères de l’OMS
• Affichage de la date et de l’heure avec le résultat de la mesure
• 2 x 50 emplacements de mémoire
• Arrêt automatique
• Piles comprises

OBERARM-BLUTDRUCKMESSGERÄT
• Vollautomatischer Messablauf
• Bewertung der Messergebnisse nach WHO-Kriterien
• Anzeige von Datum und Zeit des Messergebnisses
• 2 x 50 Speicherplätze
• Abschaltautomatik
• Batterien inklusive

Idyl Bloeddrukmeter bovenarm.indd   1Idyl Bloeddrukmeter bovenarm.indd   1 01-06-2022   16:2601-06-2022   16:26

inclusief

bat terijen

25% 
korting
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OOK BIOLOGISCHE & GLUTENVRIJE PRODUCTEN

Alles voor je gezondheid onder één dak!

Bestel online, afhalen & betalen in de winkel

https://www.facebook.com/bewustwinkelen
https://www.instagram.com/bewustwinkelen.nl/
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/mineralen-enkel/hubner-iron-vital-ijzer-elixer
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Lou+Prunel#
https://www.bewustwinkelen.nl/zoeken/lavera%20glow%20by%20nature
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/gezondheidsproducten/overige-gezondheidsproducten/idyl-cranberry-100mg-vitamine-c
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/gezondheidsproducten/overige-gezondheidsproducten/quercetine-500mg
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=CHI
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/reformlevensmiddelen/voeding/primeal-vegetarische-chili-bio
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/zelfzorg/instrumentenzelftest/idyl-bloeddrukmeter-bovenarmtensiometre-au-bras
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Lucovitaal#


Douce Nature Deodorant roll-on hervulbaar
 
•  Met hervulbare verpakking, wat bijdraagt aan de  

vermindering van plastic afval
• Geschikt voor alle huidtypes
• Biedt 24 uur bescherming
• Zonder aluminiumzout en alcohol

Het gehele Marcel’s Green Soap assortiment

De soapies van Marcel’s Green Soap 
ruiken niet alleen heerlijk, maar zijn 
ook nog eens goed voor de planeet. 

*Wordt verrekend als 25% korting

Bijvoorbeeld Wasmiddel vanille & katoen 1 liter € 8,29   € 6,20

Geratherm® Thermometers
assortiment

• Digitaal, infrarood en analoog
• Snelle meettijd (9 sec)
• Flexibele meetpunt 
• Automatische uitschakeling

Bijvoorbeeld Relief cream tube 6 ml € 3,59   € 2,35

Idyl zoetwaren

*Wordt verrekend als 25% korting

Bijvoorbeeld 2 x Zachte honingdrop 150 gram € 4,18   € 3,15

Bijvoorbeeld Rapid € 12,95   € 11,00

Mamie Bio Biologische kruidenthee

• Composteerbare theezakjes
•  100% gerecyclede en recyclebare  

verpakking

30 gram, 20 zakjes € 3,35   € 2,85

Het gehele Orthica assortiment

Malteser glazen nagelvijl 13,5 cm

Handige glazen nagelvijl voor het glad vijlen 
van de nagels van handen en voeten.

250 tabletten € 20,89  € 16,69

Berthelsen Chroom

Chroom helpt het bloedsuikergehalte normaal te houden en 
draagt bij tot een normale koolhydraatstofwisseling.

€ 9,50   € 7,50

Blistex assortiment

Blistex verzacht, hydrateert en herstelt droge of pijnlijke 
lippen. Er is een Blistex voor alle wensen en seizoenen.

B. Nagel huidcrème, -gel en -zalf

Bijvoorbeeld Deodorant roll-on mint hervulbaar 
50 gram € 5,49   € 4,65Bijvoorbeeld Vitamine D-25 120 tabletten € 18,95   € 17,05

15% 
korting

35% 
korting

als je 

lippen je 

lief zijn

15% 
korting

griep?

meten =  

beter weten

Idyl gebitsreinigingstabletten

Voor een optimale reiniging en 
verzorging van de gebitsprothese.

2 x 30 bruistabletten € 3,38   € 1,69

Voor een 

fris & schoon 

kunstgebit

1+1
gratis

€ 2,00
korting

Bijvoorbeeld 2 x Arnicagel 50 ml € 11,98   € 5,99

20% 
korting

2e halve 
prijs*

1+1
gratis

7 verschillende 

soorten voor 

allerlei 

ongemakken

2e halve 
prijs*

Da’s pas 

Feel Good 

Cleaning!

Je natuurlijke 

afweer helpen?

 Kies voor 

vitamine C ,  D

en zink!

10% 
korting 15% 

korting

https://www.bewustwinkelen.nl/merken/marcels-gr-soap-0
https://www.bewustwinkelen.nl/merken/blistex
https://www.bewustwinkelen.nl/merken/orthica
https://www.bewustwinkelen.nl/idyl-zoetwaren
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Douce+Nature#
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/mondverzorging/prothese/idyl-gebitsreinigingstabletten
https://www.bewustwinkelen.nl/zoeken/nagel%20creme?filter_price_from=0&filter_price_to=669&filter_brand%5B%5D=Nagel#
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/mineralen-multi/chroom-picolinaat-625-mcg
https://www.bewustwinkelen.nl/zoeken/mamie%20bio%20kruidenthee
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Geratherm#
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/handenvoetenbenen/staalwaren-handenvoetenbenen/malteser-nagelvijl-glas-135cm-gf60-14


Idyl Voetbruistabletten en Puimsteen schuurblokje
Bijvoorbeeld Puimsteen schuurblokje 

€ 2,75   € 2,05

B. Nagel Cal:Mag 2:1 en Vitamine D3
90 vegetarische capsules   
€ 17,45   € 11,49

Solaray Vitamine C & Echinacea
2 x 60 vegetarische capsules 

€ 34,98   €  26,25

Försters Natuurlijke massagehandschoenen 
Bijvoorbeeld Wellness handschoen bamboe 
1 stuks € 9,95   € 8,45

lavera Hydro Sensation gezichtsverzorging
Bijvoorbeeld Hydro Sensation Micellair water
 400 ml € 8,99   € 7,65

Goede start
Dr. Fix Winterhanden wonderzalf
200 ml € 14,99   € 11,99

Beschermt 

en verzacht 

winterhanden

20% 
korting

Lichte en 

intensieve 

hydratie

15% 
korting

25% 
korting

33% 
korting

Idyl Omega 3-6 & Vitamine A-D
2 x 90 capsules € 25,98   € 12,99

1+1
gratis

2e halve 
prijs*

Idyl Koud-warmkompres

€ 3,39   € 1,69

Goed voor 

de spieren en 

voor het behoud 

van sterke 

bot ten Met vitamine C 

voor de normale 

werking van het 

immuunsysteem

Voor zowel 

koude als 

warmte therapie

Inclusief 

beschermhoes

Vetzuren 

met vitaminen

preparaat

50% 
korting

15% 
korting

Reinigt 

en verzorgt 

je voeten

https://www.bewustwinkelen.nl/idyl-voetverzorging
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/handenvoetenbenen/overig-handenvoetenbenen/dr-fix-winterhanden-wonder-zalfpommade-miracle
https://www.bewustwinkelen.nl/zoeken/lavera%20hydro%20sensation
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/mineralen-multi/nagel-calmag-calcium-magnesium-21met-vitamine-d3
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/overig-vitaminenmineralen/solaray-vitamine-c-echinacea
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/sportbeweging/overig-sport/idyl-koud-warm-kompres-12-x-29cm
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Forsters#
https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/vetzuren/omega-3-6-vitamine-d


Kijk voor het dichtstbijzijnde afhaalpunt op 

www.bewustwinkelen.nl
Prijswijzigingen, druk - en zetfouten voorbehouden. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij ieder afhaalpunt verkrijgbaar. Bestel online en haal af bij één van onze 500 afhaalpunten!

meer dan 500 

afhaalpunten!

lavera haarverzorging

Shampoos, conditioners en shampoo bars voor zijdezachte, glanzende haren.
Natuurlijke 

haarverzorging 

zonder siliconen 

of microplastics

15% 
korting

Bijvoorbeeld Shampoo Colour & Care 200 ml € 6,49   € 5,50

Hübner Silicea Kollagen Plus Collageen 

2,5 gram collageenpeptides Verisol helpt rimpels te  
reduceren en voor het behoud van de  
normale elasticiteit van de huid.

• Bevat unieke silicea kiezelgel
• Met lotusbloemextract
• Uitsluitend gezoet met fruit
• Geen conserveringsmiddelen

20% 
korting

Voor een 

stevige en 

stralende 

huid

60 sachets € 54,99   € 43,99

Idyl Geneesmiddelen

Bijvoorbeeld Ibuprofen 200 mg 40 omhulde tabletten € 2,89 Geneesmiddelen. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.

https://www.bewustwinkelen.nl/catalogus/voedingssupplementen/mineralen-multi/hubner-original-silicea-kollagen-plus-collageen
https://www.bewustwinkelen.nl/aanbiedingen?filter_price_from=0&filter_price_to=170&filter_brand%5B%5D=Lavera#
https://www.bewustwinkelen.nl/zoeken/idyl%20paracetamol



