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Beste lezer, 

Geniet jij ook weer zo van de heerlijke lentezon? Elke morgen wandel ik door het bos 
en zie ik de mooiste plaatjes. Als je mij volgt op Instagram (@puurmieke) zie je deze 
weleens voorbij komen. Volg je mij daar ook al?

Het prachtige weer zorgt helaas bij veel mensen ook voor extra klachten, verderop lees 
je wat informatie over producten die ik je zeker kan aanraden voor dit seizoen. 
Naast de DUO spray van The Health Factory hebben we nu ook prachtige pure 
supplementen van ons eigen Puur Mieke label die jou ondersteunen dit seizoen.  
Met Puur bedoelen we dan ook ècht Puur, dus zonder vul- en bindmiddelen. Enkel het 
hoog gedoseerde waardevolle supplement in een vegan capsule. Dat is alles wat erin 
zit en daar ben ik nog steeds super trots op.

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken, 
daarom heb ik dat 9 jaar geleden ook meteen doorgetrokken naar Puur Mieke.  
We verzenden al sinds het begin plasticvrij en met gerecyclede materialen.  
Gelukkig komen er naast onze RVS drinkflessen en lunchtrommels steeds meer 
plasticvrije alternatieven voor dagelijks gebruik. Zero waste is een hele mooie 
beweging geworden en daar wil ik je in dit magazine graag meer over vertellen.

In deze editie hebben we ook iets nieuws, namelijk een recept voor iets wat je niet kan 
eten 😉 Ik zou het leuk vinden om te horen of je zo’n soort recepten vaker zou willen 
zien in ons magazine?

Ook hebben we leuke cadeautjes voor Moederdag uitgezocht. Mijn moeder is denk ik 
Puur Mieke’s grootste fan en ik die van haar, dus vind ik het erg leuk om haar extra te 
verwennen op zo’n dag.

Geniet van de lentezon en ik wens je nog veel leesplezier.
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Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, ontvang het Leef Puur recepten e-book 
én krijg wekelijks leuke tips, gezonde recepten en acties.

https://www.instagram.com/puurmieke/?hl=nl
https://www.puurmieke.nl/nieuwsbrief-puur-mieke
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Al onze supplementen zijn vrij van chemische vul- en bindmiddelen

De KNO spray heeft een nieuwe naam, de DUO spray! Omdat deze spray multi-inzetbaar is 
hebben wij de naam aangepast naar de kracht van de inhoud: een goed duo, namelijk
Nano Zink en Nano Zilver. Dit product is een must voor in je 
tas of in je EBHO-kastje, zeker in het voorjaar en op vakantie.

Verkrijgbaar voor €17,50

Het mineraal Zink:
√ draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem
√ ondersteunt de conditie van het oog
√ is belangrijk voor de huid

Ook benieuwd naar de andere producten 
van The Health Factory? Bekijk hier dan 
het hele assortiment.

The Health Factory

Supplementen van het
Het voorjaar is weer in volle gang, dit betekend langere dagen, meer zon, meer planten 
in bloei, meer pollen in de lucht en vooral volop genieten. We hebben al veel prachtige 
lentedagen achter de rug waarbij we hebben kunnen genieten van het mooie weer. 
Daarom willen we nu deze drie top supplementen uitlichten die perfect passen bij het 
lente seizoen.

Acerola | Vitamine C
De vitamine C van Puur Mieke wordt gewonnen uit de Acerola 
kers. Vitamine C draagt bij aan het normale functioneren van 
het immuunsysteem. Acerola bevat ook belangrijke vitaminen
als vitamine A, B1, B2, B3 en mineralen als calcium, ijzer, magnesium en fosfor.

Bij vitamine C supplementen komt het vaak voor dat er chemicaliën gebruikt worden 
voor extractie. Bij ons supplement is een natuurlijke methode gebruikt, waardoor deze 
unieke Vitamine C een oprecht puur product is.                         Verkrijgbaar voor €23,95

Zink 
Zink ondersteunt de weerstand. Als we een verminderde weerstand hebben, verbruikt 
ons lichaam meer zink. Het is dus belangrijk om deze goed op peil te houden. De Zink-
Methione van Puur Mieke is een organische, goed opneembare vorm van Zink.

Verkrijgbaar voor €19,95

Quercetine
Quercetine is een natuurlijke antioxidant. Antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen. 
Dit zijn agressieve stoffen in het lichaam die schade kunnen geven aan cellen en weefsels. 
Quercetine zorgt ook voor een betere opname van zink. Ook werkt Quercetine sterk 
samen met vitamine C, waardoor deze supplementen elkaar ondersteunen. Quercetine 
bevat namelijk werkzame stoffen – zinkionoforen – 
die de opname van vitamine C in onze cellen 
bevordert. Quercetine is dus zeker een aanrader 
wanneer je onze vitamine C en/of Zink als  
supplement inneemt.
Verkrijgbaar voor €26,95

De Acerola kers 30 keer 
meer vitamine C bevat 
dan een sinaasappel? Tips & 

Eet meer rauwe groenten- en 
fruitschillen om via je voeding 
meer Quercetine binnen te krijgen

DUO Spray

https://www.puurmieke.nl/kno-spray-met-zink-en-zilver-15ml-colloidale-nano.html
https://www.puurmieke.nl/brands/the-health-factory/
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-acerola-vitamine-c-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-zink-methionine-150-tabletten.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-zink-methionine-150-tabletten.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-quercetine-60-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-quercetine-60-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-zink-methionine-150-tabletten.html
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-acerola-vitamine-c-90-capsules.html
https://www.puurmieke.nl/brands/the-health-factory/
https://www.puurmieke.nl/kno-spray-met-zink-en-zilver-15ml-colloidale-nano.html
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Alga Maris van Laboratoires de Biarritz is een natuurlijke lijn met zonnebrandcrèmes 
afkomstig uit Biarritz, een Frans havenstadje gelegen aan de Golf van Biskaje. 
De producten zijn ecologisch en biologisch gecertificeerd. 

Bescherming voor baby en kind
Voor een optimale bescherming van je kind heeft Biarritz hypoallergene 
zonnebrandcrèmes speciaal ontwikkeld voor kinderen. De zonnebrand, die 
bescherming biedt tegen alle uv-stralingen, is eenvoudig aan te brengen en beschermt 
de huid ook na aanraking met water. De zonbescherming met factor 50 kan al bij de 
jongste kinderen - vanaf 6 maanden - gebruikt worden. 

√ Waterbestendig voor een optimale bescherming
√ Hypoallergeen
√ Geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden oud

Zo kunnen jij én je kindje zorgeloos genieten in de zon. 
Verkrijgbaar van €18,50 voor €16,65

Waterproof zonnebrand met een tintje
De getinte gezichtszonnecrème SPF 30 geeft volledige UVA en UVB bescherming 
terwijl het je gezicht al een heerlijk zomers tintje geeft. Tevens voorkomt deze 
hydraterende crème vroegtijdige veroudering van de huid. Kortom: deze getinte 
zonnebrand (winnaar van de Grand Prix van Marie France) is een echte musthave!
Verkrijgbaar van €19,90 voor €17,91

Houd jij ook van die heerlijke warmte die de zon ons kan bieden? Dan is nu het 
moment om jouw huid voor te bereiden op een zonnige zomer. Door je huid geleidelijk 
te laten wennen aan de zon in de lente, zorgen de opgebouwde pigmentatie en 
verdikking van de huid samen voor een natuurlijke bescherming van de huid. Probeer 
ook regelmatig een kwartier onbeschermd de zon in te gaan voor een optimale 
vitamine D aanmaak.

Wist je dat reguliere zonnebrand vaak chemische filters bevat? Deze ingrediënten worden 
opgenomen in je bloedbaan en kunnen jouw hormonen verstoren. Daarnaast zijn ze 
schadelijk voor het zeekoraal. Een goede zonbescherming met een natuurlijke SPF, 
zonder schadelijke ingrediënten, is erg belangrijk. Alle zonbescherming die Puur Mieke 
aanbiedt is uiteraard vrij van chemische stoffen.

Alga Marisbescherming

Zonnebrand

Zonbescherming

Earth Line

20% KORTING

10% KORTING
Deze biologische zonnebrand emulsie biedt bescherming 
met behulp van de mineralen titaandioxide, zinkoxide en 
plantaardige rode algen. Samen met de UV beschermende 
eigenschappen van Shea Boter en biologische oliën kun je 
zorgeloos genieten van de zon.

√ Waterafstotend
√ Voor lichaam en gezicht
√ Hydraterend Verkrijgbaar vanaf € 24,95 €19,96

Verkrijgbaar voor € 9,95

Wist je dat kokosolie van nature een SPF van 
7,1 heeft? Perfect om jouw huid te helpen 
een natuurlijke bescherming te creeëren in de 
lente. Niet alleen lekker, maar ook handig dus!

https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=alga+maris&f=%5B%22brand%3AAlga%5C%5C%20Maris%C2%AE%22%5D
https://www.puurmieke.nl/verzorging/zonbescherming/
https://www.puurmieke.nl/kokosolie-extra-virgin-koud-geperst-500.html
https://www.puurmieke.nl/verzorging/zonbescherming/zonnebrand/?limit=24&sort=newest&brand=932423
https://www.puurmieke.nl/alga-maris-babykind-zonnebrand-spf50.html
https://www.puurmieke.nl/alga-maris-getinte-zonnebrandcreme-gezicht-spf30.html?id=220335116
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Hou jij van douchegel én wil je graag een stap zetten richting een zero waste 
badkamer? Creëer dan nu jouw eigen douchegel in een herbruikbaar zeeppompje met 
deze nieuwe douchegelvlokken van Ben & Anna. 
Met de speciale zeepdispenser kun je douchen met vloeibare zeep zonder plastic 
flessen in huis te halen. Je vult de dispenser eenvoudig. Los 1 zakje (20g) douche-
vlokken op in 200ml water. Schud goed en laat daarna even staan voordat je het gaat 
gebruiken. Elke verpakking bevat 2 zakjes.

√ Vrij van SLS, PEG's, ftalaten en microplastics
√ 100% Vegan en natuurlijk
√ Ondersteunt Ocean Cleaning

De douchegelvlokken zijn beschikbaar in vier  
verschillende varianten: Fruit Fusion,  
Blue Basil, Mint&Lemon & Sweet Floral.  
Verkrijgbaar vanaf €5,99

In de maand mei gaan we voor plasticvrij. In deze periode leggen we de focus op 
producten waarmee we minder afval creëren. Dit is goed voor jezelf, voor de aarde 
en ook nog eens voor de portemonnee. Wij hebben een breed assortiment aan duur-
zame producten die helpen om minder afval te produceren én goed zijn voor jou en 
de natuur. Denk hierbij aan herbruikbare producten of producten die je na gebruik op 
de composthoop kunt gooien. Want onze zero waste producten zijn vrij van chemische 
stoffen en kunnen soms een leven lang meegaan.

Ook in ons magazijn houden we rekening met onze aarde. Zo verzenden 
wij jouw pakketjes plasticvrij en zijn we continue op zoek naar 
duurzamere alternatieven. Benieuwd wat we allemaal in ons bedrijf 
doorvoeren om ons steentje bij te dragen? Je leest het hier >>>

Niet alleen plastic belandt in de afvalbak, ook veel 
groenterestjes. Wil jij een keuken met minder groenafval? 
Fermenteer ze! Alles weten over fermentatie en hoe je met 
jouw restjes groente heerlijke zuurtjes maakt? Lees het hier  

BIOMAT® composteerbare afval- en containerzakken van papier of maïs-
zetmeel maken van recyclen een eitje! Deze zakken zijn ideaal om op een 
makkelijke en hygiënische manier GFT-afval (en restafval) te scheiden. 
√ Geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen
√ Verkrijgbaar in verschillende formaten
√ Extreem scheur vast

Een wereld zonder plastic

Composteerbare

Verkrijgbaar vanaf €3,29 €2,97

Tips &
ecoLiving

De missie van ecoLiving is ecologisch leven 
toegankelijker maken door middel van échte 
plasticvrije, vegan producten. Alle producten 
zijn bewust dicht bij huis vervaardigd met 
natuurlijke materialen. Waaronder deze kleurrijke 
tandenborstels voor het hele gezin! Poets plasticvrij 
je tanden voor een stralende glimlach voor jou en 
de planeet. Voor elk verkocht product wordt er één 
boom geplant met de Eden Reforestation Project.

Deze tandenborstels zijn:
√ Plantaardig & Plasticvrij
√ Duurzaam & ecologisch
√ Vegan
√ Geproduceerd in de EU

En bestaan uit: 
√ Borstelharen van castorolie  
√ Beukenhout met FSC®-label

Verkrijgbaar vanaf €4,19 

Tandenborstels

Nieuw Ben & Anna

https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=douchevlokken
https://www.puurmieke.nl/douchegelvlokken-fruit-fusion-40gr.html#aw_source=ps-abcb4ce8-41ed-479c-9b1e-2214500fc7cf%7Cdouchevlokken%7Cpos:1%7Cper:false
https://www.puurmieke.nl/douchegelvlokken-blue-basil-40gr.html#aw_source=ps-abcb4ce8-41ed-479c-9b1e-2214500fc7cf%7Cdouchevlokken%7Cpos:3%7Cper:false
https://www.puurmieke.nl/douchegelvlokken-mint-lemon-40gr.html#aw_source=ps-abcb4ce8-41ed-479c-9b1e-2214500fc7cf%7Cdouchevlokken%7Cpos:4%7Cper:false
https://www.puurmieke.nl/douchegelvlokken-sweet-floral-40gr.html#aw_source=ps-abcb4ce8-41ed-479c-9b1e-2214500fc7cf%7Cdouchevlokken%7Cpos:0%7Cper:false
https://www.puurmieke.nl/brands/biomat/
https://www.puurmieke.nl/service/duurzaam-magazijn/
https://www.puurmieke.nl/brands/biomat/
https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/de-kracht-van-gefermenteerde-voeding/
https://www.puurmieke.nl/zero-waste/verzorging/mondverzorging/tandenborstel/?limit=24&sort=default&brand=4238198
https://www.puurmieke.nl/brands/ben-anna/?limit=24&sort=newest&brand=0
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Tade Home Co

Wasmiddel
Benodigdheden: 
√ 80 g Aleppo Zeepvlokken √ +/- 20 druppels etherische olie naar keuze
√ 5 l (gefilterd) water √ 1 el bakingsoda (optioneel)
Bereiding
Breng 1 l water aan de kook. Zodra het water kookt draai je het vuur laag zodat het 
water heet blijft maar niet meer kookt. Laat in het water kleine hoeveelheden Aleppo 
Zeepvlokken smelten. Voeg elke keer pas een nieuw handje vlokken toe als de vorige 
zeepvlokken zijn opgelost. 
Let op: voeg niet alle zeepvlokken in een keer toe, want dan gaan de vlokken een 
klomp vormen en zal het lastiger zijn om de zeep op te lossen.
Als alle zeepvlokken zijn opgelost laat je het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur. 
Daarna giet je het geheel over naar een grote bak of emmer. Voeg nu de overige 4 l 
water toe en roer goed totdat het een geheel is. Gebruik lauw water om stolling van
de zeep te voorkomen. Dit is het moment om je etherische 
oliën en bakingsoda toe te voegen. Gemiddeld voeg je 
20 druppels per 5 l toe, maar wees vooral niet bang om 
hierin je eigen gevoel te volgen. Vul lege flessen met het 
wasmiddel en bewaar op kamertemperatuur. Gebruik per 
wasbeurt zo'n 40-50 ml, en vergeet niet goed te schudden 
voor gebruik!

Aleppo zeepvlokken 

Wasnoten

√ Hypoallergeen √ Olijf- en laurierbesolie √ 100% natuurlijk
√ Voor katoen, wol en zijde was √ Duurzaam en milieuvriendelijk √ Economisch

Nieuw: plasticvrije verpakking

Met de vernieuwde verpakking van Tade Home Co. Aleppo 
Zeepvlokken was je zuinig & hypoallergeen zonder het milieu 
te vervuilen. Sinds kort zijn de zeepvlokken namelijk plasticvrij 
verpakt in een jute zak. Deze Aleppo Zeep is op basis van  
olijfolie en laurierbesolie en 100% biologisch afbreekbaar. 
Nu van €15,95 voor €14,36

10% KORTING

√ 100 % plantaardig wasmiddel
√ Geen chemicaliën in je wasgoed, wasmachine en riool
√ Voorkomt waserosie in je kleding
√ Jouw machine blijft schoon en gaat langer mee
√ Onuitputtelijke grondstof
√ Deze zak van 750g is genoeg voor 70 wasbeurten
Verkrijgbaar voor €9,99

Etherische Olie
De zuivere etherische olie van Jacob Hooy is een echt puur 
product met een heerlijke geur. Je kunt de oliën gebruiken voor 
aromatherapie, een difuser of als toevoeging aan je wasmiddel.
Verkrijgbaar vanaf €6,99

70 wasbeurten

je met één zak Aleppo 
Zeepvlokken 9x dit recept 
kan maken? Dat zijn meer 
dan 630 wasbeurten!

Wil jij 100% natuurlijk wassen? Dit economische alternatief voor regulier wasmiddel 
is een beproefd recept. Je maakt eenvoudig je eigen vloeibare wasmiddel waar je 
maanden mee vooruit kan. Daarnaast is het zacht voor je kleding en wasmachine!

https://www.puurmieke.nl/aleppo-zeepvlokken-voor-de-was-750g.html
https://www.puurmieke.nl/aleppo-zeepvlokken-voor-de-was-750g.html
https://www.puurmieke.nl/aleppo-zeepvlokken-voor-de-was-750g.html
https://www.puurmieke.nl/wasnoten-750-gram-inclusief-1-waszakjes.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=etherische+olie&f=%5B%22brand%3AJacob%5C%5C+Hooy%22%5D&s=%5B%22price+asc%22%5D&utm_source=magazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=jacob+hooy
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=etherische+olie&f=%5B%22brand%3AJacob%5C%5C%20Hooy%22%5D&s=%5B%22price%20asc%22%5D
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Gebruik voor dit heerlijke recept de 100% biologische rode linzen 
van ons eigen merk. Rode linzen zijn rijk aan eiwitten en goede 
vezels. Deze gepelde berglinzen worden geteeld in Turkije en 
verpakt in Ermelo. Bij de zorginstelling ’s Heeren Loo, vullen 
en stickeren mensen met een afstand tot de arbeids-
markt onder begeleiding naar hartelust onze zakjes. 
Verkrijgbaar voor €4,49

Benodigdheden: 
√ 600 g pastinaak of courgette √ 10 g verse gember
√ 200 g rode ui √ 1 biologische citroen
√ 200 g rode linzen* √ 3 el olijfolie*
√ 150 g doperwten  √ peper en zout*
(uit de diepvries of uit een potje) √ plantaardige yoghurt (optioneel)
* verkrijgbaar bij Puur Mieke

Bereiding
Snijd de pastinaak of courgette in blokjes van ongeveer 1½ x 1½ cm. Pel en snipper de 
rode ui. Verdeel de pastinaak- of courgetteblokjes en de rode ui over een met  
bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel de groenten met 3 eetlepels olijfolie en 
bestrooi met peper en zout naar smaak. 
Schuif de bakplaat iets boven het midden in de oven, stel de oven in op 220°C en 
rooster de groenten in 25 tot 35 minuten goudbruin en gaar. 
Breng de linzen met 500 ml water aan de kook en kook linzen in ongeveer 15 minuten 
gaar (voeg eventueel wat extra water toe). 
Kook de doperwten in 4 minuten gaar. Giet de doperwten af. 
Rasp de gember en  de schil van de citroen en voeg beide met de geroosterde 
groenten toe aan de linzen. 
Meng alles goed, laat de stoofschotel al roerend goed warm worden en breng hem op 
smaak met peper en zout, citroensap en eventueel extra geraspte gember. 
Serveer met een flinke schep plantaardige yoghurt en een frisse salade.

Rode Linzen stoof met

Nieuw

3-4 pers

Wist je dat je de extra vierge olijfolie van 
Amanprana kunt verhitten zonder dat de 
gezonde nutriënten verloren gaan? Dat komt 
door de speciale kwaliteit van deze olie!

https://www.puurmieke.nl/biologische-rode-linzen-800g.html
https://www.puurmieke.nl/biologische-rode-linzen-800g.html
https://www.puurmieke.nl/amanprana-olijfolie-verde-salud-extra-vierge-750ml.html
https://www.puurmieke.nl/amanprana-olijfolie-verde-salud-extra-vierge-750ml.html
https://www.puurmieke.nl/amanprana-olijfolie-verde-salud-extra-vierge-750ml.html
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Moederdag

Werfzeep cadeauset
Bevat een selectie van 18 mini douchezepen, scrub-
zepen, shampoo en schoonmaakzeep. Allemaal zijn ze 
heerlijk verzorgend, volledig plantaardig, biologisch 
en handgemaakt.
Nu van €32,50 voor €29,25

Biologische Parfum van FiiLit
Geïnspireerd door de natuur laten de geuren van 
FiiLit Parfum du Voyage ons de schatten van onze 
planeet ontdekken. Hét geurige cadeau.

Nu vanaf  €17 €15,30

Zout nachtlampjes van Selnature
Himalayazoutlampen zijn gemaakt van kristalzout uit het 
Himalayagebergte. De lampen zuiveren de lucht en hebben een 
heilzame werking. Ook geven ze prachtig licht, en werken ze 
perfect als nachtlampje in de slaapkamer, de overloop of de gang.

Verkrijgbaar van €18,99 voor €18,04

Nieuw

Bij The Good Brand zijn ze altijd op zoek 
naar nog beter. Want groene praatjes zijn 
mooi, maar zij maken deze dromen graag 
echt waar. Ze houden niet van poeha.  
Zij houden net als wij van onze planeet!  

Duurzaam schoonmaken, vriendelijk voor 
mens, dier en natuur, toegankelijk en 
betaalbaar voor het grote publiek.  
Je lost deze Cleaning Pods eenvoudig op 
in water in de herbruikbare spray fles.

Cleaning Pods

Recyclebaar Ecologisch Palmolievrij Plasticvrij Fosfaat vrij Vegan Diervriendelijk

Vrij van:
√ Plastic
√ Watertransport
√ Fosfaat
√ Palmolie

Geen groene woorden, maar groene daden

Bekijk hier het hele assortiment 
Verkrijgbaar vanaf €2,50 
<<<

Chocolade van Lovechock
De roze Lovechock met hibiscusbloesem en rauwe 
cacao nibs is een perfect klein cadeautje vol liefde en 
waardering speciaal voor jouw dierbaren.

Nu van €2,69 voor €2,43

https://www.puurmieke.nl/cadeauset-18-mini-zeepjes.html
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=fillit&f=%5B%22brand%3AFiiLit%22%5D
https://www.puurmieke.nl/brands/the-good-brand/
https://www.puurmieke.nl/lovechock-love-hibuscus-cacao-nibs-40g-bio.html
https://www.puurmieke.nl/search/nachtlamp/


De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €45,-
√ Vóór 22:00 besteld, morgen in huis 
√ Plasticvrij en milieuvriendelijk verpakt
√ Spaar automatisch 3% korting

Bekijk direct ALLE aanbiedingen 
 www.puurmieke.nlTyp- en drukfouten voorbehouden

Van Voeding en Supplementen tot Verzorging en Non-Food. 
Voor Volwassenen, Baby & Kind en Dier.

http://www.puurmieke.nl

