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Sterke botten met 
vloeibare calcium  
uit de zee
Synofit Magnium is een vloeibaar supplement bij een ver-
hoogde kalkbehoefte. Het bevat een goed opneembare 
Calcium uit Rode alg. Voor een goede calciumopname 
in de botten zijn aan deze capsules Vitamine K2-MK7 
en Vitamine D3 toegevoegd. Dit maakt Synofit Magnium 
compleet voor het behoud van sterke botten! Verder be- 
vatten de capsules goed opneembare Magnesium en de 
vitaminen B2, B3 en B6. 

Synofit Magnium 
60 capsules
Synofit

29.95 

Magnifiek product
Super Magnesium bevat een mix van vijf goed opneembare organische 
magnesiumverbindingen. Magnesium is een voor de mens essentieel min-
eraal en speelt een rol in meer dan 300 processen in het menselijk lichaam. 
Zo draagt magnesium onder andere bij aan extra energie bij vermoeidheid 
en is het goed voor de spieren, het skelet en het zenuwstelsel.

Super Magnesium 
vanaf 60 tabletten
Vitaminhealth

14.95 

helpt bij de  

vermindering  

van vermoeidheid

WAT HEB JE NODIG VOOR 1 PIZZA
500 g courgette
80 g geraspte Parmezaanse kaas 
50 g boekweitmeel 
1 groot ei

TOPPINGS
4 el biologische tomatensaus
1 el shoarmakruiden 
1 kleine rode uit, in ringen
zongedroogde tomaatjes
kastanjechampignons, in plakjes
gerookte kipreepjes
pijnboompitten
1 hand rucola (om te garneren)

HOE GA JE AAN DE SLAG?
Verwarm de oven op 220 graden.
Rasp de courgette, schep alles in een schone  
theedoek en knijp het vocht er goed uit. 
Meng de courgette, de kaas, het meel en het ei 
goed door elkaar in een kom. Spreid uit in een 
laag van een ½ centimeter dik op een stuk dubbel-
gevouwen bakpapier. 

Leg de pizza op een rooster en zet het 15 min.  
in de oven.

Verlaag de oventemperatuur naar 200 graden. 
Draai de bodem om, beleg hem met de tomaten-
saus, kruiden, toppings en wat extra geraspte 
kaas en zet nog 5-7 minuten terug in de oven. 
Serveer met wat rucola erop. 

recept

kijk voor meer van  

deze recepten

in ‘lekker makkelijk’
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