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Alles voor een goede startAlles voor een goede start
Supplementen, lunchtrommels, gezonde snacks Supplementen, lunchtrommels, gezonde snacks 
en nog veel meer...en nog veel meer...
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Chikko Not CoffeeChikko Not Coffee



Voor je ligt de zomereditie van ons magazine. In mijn ogen is dit de beste tijd van het jaar, 
heerlijk warm weer en lange zomeravonden. In deze editie vind je naast lekkere recepten 
en leuke aanbiedingen ook een paar hele mooie nieuwe producten die ik graag met je deel.

Als eerste ben ik erg blij om te delen dat we vanaf nu biologische Cassavemeel hebben in 
onze Puur Mieke lijn. Dit meel vervangt 1:1 tarwemeel in recepten en bevat net als onze 
bakbananenmeel resistent zetmeel wat ook nog eens erg goed is voor de darmen.

Ook staat in dit magazine Back 2 School/ Work centraal, want we willen natuurlijk de rust 
die je van de zomer hebt opgebouwd niet zomaar loslaten. Juist als je weer begint is het fijn 
om je lichaam goed te ondersteunen met enkele supplementen, in dit magazine lees je hier 
alles over.

Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk om goed om te gaan met onze planeet. Daarom 
hebben we al sinds het begin van Puur Mieke, RVS drinkflessen en lunchtrommels om 
mee te nemen naar school en werk. Er komen steeds meer mooie producten bij, zoals 
drinkflessen van rietsuiker en binnenkort ook een koffiebeker van plantaardige olie. Erg 
belangrijk, want jaarlijks gebruiken we in Nederland zo’n 3 Miljard! wegwerp bekers. Niet 
alleen slecht voor het milieu, maar het plastic laagje in deze bekers is ook nog schadelijk 
voor je lichaam wanneer het in aanraking komt met hete vloeistof zoals koffie of thee.

Ik schrok ervan toen ik die aantallen zag. Tijd om dat eens landelijk aan te pakken lijkt mij zo. 
Je weet wat er gezegd wordt: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Elk bekertje minder is er 
natuurlijk weer een.

Tot slot wil ik je nog een hele fijne zomer wensen, 

geniet ervan!

Wil jij een GRATIS receptenboek ontvangen met 30 unieke 
Puur Mieke recepten?  
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang het Leef 
Puur Receptenboek. Daarnaast ontvang je elke week exclusieve 
aanbiedingen, nieuwtjes en tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je hier in 

Suzanne

Het leukste moment van de dag is onze wandeling  
in de middag! We proberen op ons kantoor elke dag met  
alle collega's even een wandelingetje te maken halverwege  
de dag. Dit vind ik altijd een erg gezellig moment, even bijkletsen  
met collega's en lekker in de buitenlucht zijn. Dan kunnen we weer opgeladen aan de slag.

Favoriete product van dit moment: iets dat ik elke dag gebruik is de Pink Grapefruit 
deodorant in blikje van Ben&Anna en het parfum Surya Bali van Fiilit. Dit geeft me een 
verzorgd, fris en goed gevoel als ik de deur uitga. Ik vind het fijn dat deze producten 
geen chemische of giftige stoffen bevat omdat ik dit elke dag op mijn huid gebruik.

Elke editie deelt een medewerker van Puur Mieke een 
stukje over zichzelf binnen het bedrijf en geeft tips over 
producten, recepten of blogs.

Voordelen van Puur Mieke

Dierproefvrij
Al onze producten zijn dier-

proefvrij, milieuvriendelijk 

en waar mogelijk biologisch

Plasticvrije verzending
En zero waste producten, zodat jij 

ook kan bijdragen aan een duur-

zame wereld

Shopping Awards
Vier keer op rij de beste 

webwinkel van Nederland in de 

categorie Eten & Drinken

Vrij van
Gluten, lactose, slechte 

e-nummers, geraffineerde 

suiker, gist, soja, GMO, BPA, 

parabenen en sulfaten

Met Puur Mieke wil ik mijn kennis en passie voor puur leven 
delen in de breedste zin van het woord.

https://www.puurmieke.nl/nieuwsbrief-puur-mieke/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=nieuwsbrief


Nano Zilver Spray
Zilver heeft een antibacteriële werking en 
ondersteunt hierdoor ook de huid. Fijn om in 
je tas te hebben wanneer je onderweg bent.
Verkrijgbaar voor €17,50

Nano Baby Spray
Deze vloeibare vorm van Nano Zink is ideaal 
voor kleine kinderen. Zowel inwendig als 
uitwendig te gebruiken.
Verkrijgbaar voor €17,50

Nano Zink van The Health Factory is volgens unieke 
wijze geproduceerd en daarom uitzonderlijk in zijn 
soort. Nano Zink komt in vloeibare vorm (zonder 
capsule of omhulsel), waardoor het mineraal 
makkelijk is in te nemen en snel opgenomen wordt 
via de mond slijmvliezen.

√ Heeft een positieve invloed op het immuunsysteem 
√ Goed voor de concentratie en het geheugen
√ Levert een bijdrage als antioxidant 
√ Draagt bij aan de normale weerstand tegen stress in

spannende tijden
Verkrijgbaar voor €60,-

Ook verkrijgbaar in een handige meeneem 
verpakking van 15ml. Ideaal voor in je handtas 
tijdens drukkere periodes. Het voordeel van  
pure zink binnen handbereik.

Verkrijgbaar voor €17,50

The Health Factory

Vitamine D3 & K2
De zomer begint op zijn einde te lopen en de zonnekracht wordt weer minder sterk. Dit 
betekend dat we onze vitamine D weer mogen aanvullen met een puur supplement. 
Vitamine D3 is goed voor de spieren maar heeft voornamelijk een positieve invloed op 
het immuunsysteem. De extra K2 draagt bij tot een normale bloedstolling.  
Een echte must-have voor het einde van de zomer.

Magnesium
Magnesium is een belangrijk mineraal dat vele functies ondersteunt in het lichaam, het 
draagt o.a. bij aan een normale spierwerking en is daarom erg bekend bij sporters. Maar 
ook tijdens drukke periodes is dit een ideaal supplement, want het ondersteunt niet

alleen het energieniveau, maar draagt ook bij aan de geestelijke veerkracht.

Panax Ginseng 
Panax Ginseng is een adaptogene kruid, wat veel voordelen heeft.
Tijdens de drukke periodes kan dit kruid het immuunsysteem 
ondersteunen, geeft meer energie en helpt bij vermoeidheid en is 
goed voor het concentratievermogen en het geheugen.*  
Een ideaal supplement tijdens de start van het schooljaar.

* = Evaluatie gezondheidsclaim is lopende

Verkrijgbaar voor €15,95

V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Back To School

www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

Nano Zink

Nano Sprays

Verkrijgbaar voor €24,95

Verkrijgbaar voor €19,95

https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-vitamine-d3-en-k2-60-softgels.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=pm+d3k2
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-magnesium-citraat-90-capsules.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=pm+magnesiumhttp://
https://www.puurmieke.nl/ehbo-zilverspray-15ml-colloidale-nano-mineralen.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=zilver+spray
https://www.puurmieke.nl/baby-zinkspray-15-ml-colloidale-nano-mineralen.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=baby+spray
https://www.puurmieke.nl/puur-mieke-panax-ginseng-60-capsules.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=pm+ginseng
https://www.puurmieke.nl/nano-zink-1000ml-colloidale-nano-mineralen.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=nano+zink
https://www.puurmieke.nl/nano-zink-spray-15ml-colloidale-nano-mineralen.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=zink+spray


V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

90% gerecycled staal

Op zoek naar de ideale lunchtrommel of drinkfles?
Familiebedrijf Klean Kanteen biedt een waaier aan roestvrij stalen alternatieven zoals 
lunchtrommels, drinkflessen en thermosflessen om het gebruik van wegwerp plastic 
te vermijden. Neem gezonde lunches mee naar het school in de lunchtrommels, of een 
warme soep naar het werk. Ook smoothies en andere koude dranken neem jij gemak-
kelijk overal mee naar toe. En met de levenslange garantie van Klean Kanteen zul je 
geen andere drinkfles meer willen. Duurzaam voor jou en de planeet!
Verkrijgbaar vanaf €9,-

Nu inclusief GRATIS extra sportdop bij elke Classic drinkfles

Klean Kanteen is vrij van toxines zoals
√ Lood 
√ BPA

In minder dan twee jaar zal 95% van Klean Kanteen's producten gemaakt worden van 
90% gecertificeerd gerecycled roestvrij staal. Dit beperkt de natuurimpact en maakt 
deze flessen nog duurzamer.

√ BPS
√ Ftalaten

www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

Bewaar kaas, brood, fruit en groente. Bedek 
een kom, een sandwich of vouw je Bee's 
Wrap tot een zakje voor je snacks mee te 
kunnen nemen voor onderweg.

De Bee's Wrap is handgemaakt met behulp 
van een gespecialiseerd proces, waardoor 
je de beste bijenwas-verpakkingen van de 
hoogste kwaliteit krijgt.
Verkrijgbaar vanaf €8,25 voor €7,43

10% KORTING

Bewust ontwerp en een simpele oplossing. Praktisch & Mooi. 
voedselverpakkingen

Onderweg
Een gezonde lunch geeft jouw lichaam de bouwstoffen die het nodig heeft om 
energiek de dag door te komen. Nu het nieuwe schooljaar weer begint en we weer 
(full)time aan het werk gaan, is een goed gevulde luchtrommel belangrijk.

Lunchtrommels en drinkflesssen gemaakt van plastic bevatten vaak giftige stoffen 
zoals BPA en andere weekmakers. Ook gaan ze vaak snel kapot, of gaan ze lekken. Een 
alternatief van RVS of ander materiaal is vrij van giftige stoffen en gaat vaak ook veel 
langer mee. Dat noemen we een win-win situatie.

Het is belangrijk om jouw broodtrommel te vullen met de juiste voedingstoffen,  
denk aan genoeg proteïne, gezonde vezels en vitamines uit groenten en fruit.  
Hou je lunch vrij van geraffineerde suikers. Geraffineerde suiker zorgt voor een piek in 
je bloedsuikerspiegel en kan bijdragen aan een onrustig, labiel en nerveus gevoel. Niet 
het gewenste effect midden op de werkdag. Gelukkig staan er op puurmieke.nl genoeg 
lekkere, voedzame en gezonde lunches waar je energie van krijgt. 

Bekijk hier alle lunch recepten  Tips & 
Betere concentratie en geheugen? Voeg 
dan extra Omega-3 rijke voeding aan je 
lunch toe zoals walnoten of lijnzaad

https://www.puurmieke.nl/brands/klean-kanteen/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=kleankanteen
https://www.puurmieke.nl/brands/bees-wrap/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=bees+wrap
https://www.puurmieke.nl/blogs/recepten/tagged/lunch/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=lunch+recepten


Puur Mieke
Ingrediënten
√ 1 groot ei, losgeklopt √ 50 g pompoenpitten*
√ 50 g witte amandelen* √ 50 g zonnebloempitten* 
√ 50 g walnoten* √ 30 g kokosrasp* 
√ 50 g pecannoten* √ 50 g kokosvlokken*  
√ 3 el erythritol of 2 el kokosbloesemsuiker* √ 2 el chiazaad*
√ 10 gedroogde pruimen* √ 2 el anijszaadjes*
√ gesmolten ghee/ roomboter/ kokosolie* √ flinke snuf zout*

* producten zijn verkrijgbaar bij Puur Mieke
Bereiding
Verwarm je oven voor op 140 graden. 
Hak de noten en het gedroogd fruit grof en mix daarna alles in een kom, voeg als laatste 
het ei en gesmolten vet toe en roer goed door.
Spreid het uit op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 10-12 min. in de oven, laat 
daarna afkoelen. (Je kunt ook een droogoventje gebruiken op 42 graden – 8 uur). 
Je kunt de granola in een afgesloten bak met bakpapier nog 2 weken goed bewaren. 

V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Homemade

10-12 porties

Tips & 
Ook heerlijk met een combi van anijs-
zaad en koek- en speculaaskruiden!

Dit recept komt uit het nieuwe kookboek BOOST! In dit nieuwe boek 
staan meer dan 170 lekkere recepten voor extra energie.
Verkrijgbaar voor €34,95

Alle ingrediënten meteen bestellen?  
We hebben hier alle producten al voor je klaargezet.

KPNI Bakmixen
De KPNI bakmixen van Treat zitten vol gezonde vezels en prebiotische ingrediënten die
goed zijn voor een betere vertering, bevordering van de darmflora en optimalisering
van het immuunsysteem. Ze zorgen ook voor een betere verzadiging en een stabiele
suikerstofwisseling, zodat je geen vervelende after dinner dip meer ervaart.

Verkrijgbaar vanaf €4,40

Collageen

De meeste mensen denken aan collageen tijdens de wintermaanden, maar juist tijdens 
de zomermaanden kan jouw huid wat extra ondersteuning gebruiken. Door de felle 
zon, het zout van de zee en andere invloeden van buitenaf, heeft jouw huid flink wat 
te voorduren tijdens de zomer. Ondersteun de stevigheid en elasticiteit van jouw huid 
daarom met een extra dosis collageen*

Ons collageen is gemaakt van runderen die 365 dagen per jaar buiten in de wei lopen 
en uitsluitend gras en weidebloemen eten. Deze kwaliteit vind je terug in de collageen 
poeder: deze is namelijk hormoon- en antibiotica-vrij.

√ 100% Grasgevoerd 
√ Antibiotica- en hormoon-vrij
√ Neutrale smaak
√ Goed oplosbare poeder

Verkrijgbaar vanaf €19,95

*Wordt verder wetenschappelijk onderzocht

https://www.puurmieke.nl/homemade-anijsgranola?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=anijs+granola
https://www.puurmieke.nl/boost-170-recepten.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=boost
https://www.puurmieke.nl/brands/treat/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=treat
https://www.puurmieke.nl/supplementen/puur-mieke-collageen-poeder?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=collageen


V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

BE O Bottle
De BE O Bottle is gemaakt van de reststroom die vrijkomt tijdens de productie van 
Braziliaans rietsuiker. Wanneer het suikerriet wordt verbouwd voor de voedselproductie 
gebeurd dit volgens strenge normen die positief zijn voor de mens én onze natuur.

Een klimaatpositieve drinkfles gemaakt van suikerriet
BE O maakt klimaatpositieve producten van planten, zoals suikerriet. Dat wil zeggen 
dat het product méér CO2 opneemt, dan dat het uitstoot.

√ Makkelijk mee te nemen 
√ 100% recyclebaar
√ Vrij van plastic geur & smaak
√ Vrij van BPA
√ Vaatwasser bestendig

Verkrijgbaar van €16,95 voor €13,56

Deodorant met vitamine E

Green People

Deze natuurlijke deodorant van Earth Line neutraliseert  
ongewenste geur en remt de bacteriënwerking. Samen met  
vitamine E blijft de huid de gehele dag lekker fris,  
zacht en verzorgd.
Verkrijgbaar van €12,95 voor €9,72

Ervaar 24 uur bescherming met een natuurlijke deodorant dat echt goed werkt.  
Deze deodorant is een mix van mineralen en planten extracten en biedt 3 voudige 
bescherming gedurende de dag.
Verkrijgbaar van €14,95 voor €11,22

25% KORTING

Buitenspelen essentieel is voor een gezonde lifestyle? Bij kinderen en tieners is het 
erg belangrijk om voldoende te ondernemen in de buitenlucht. Het liefst een aantal 
uren per dag. Dit zorgt voor een verhoogde weerstand en betere concentratie. Dan 
kunnen ze beter leren wanneer ze op school zitten. 
Daarnaast stimuleert buiten spelen de ontwik-
keling van de natuurlijke creativiteit en het helpt 
met verminderen van stress en het beter omgaan 
met prikkels. Ideaal in drukke of spannende tijden.
Als laatste krijgen we buiten voldoende daglicht 
en dit bevordert het eet- en slaapritme van jou en 
je kinderen.

Loop jij vandaag ook nog een rondje buiten?

V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

Dé duurzame drinkfles

20% KORTING

https://www.puurmieke.nl/earth-line-long-lasting-deodorant-vitamine-e.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=earthline
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=deodorant&f=%5B%22brand%3AGreen%5C%5C%20People%5C%5C%20Organic%5C%5C%20Lifestyle%22%5D&utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=green+people
https://www.puurmieke.nl/be-o-bottel-duurzame-drinkfles-groen-recyclebaar.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=be+o
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Ghee Easy

Chikko Not Coffee

Goede nachtrust
Een goede slaap is belangrijk voor een gezond lichaam en een gezonde geest, zeker 
tijdens drukke periodes. Een slaaptekort ontstaat door te weinig slaap of door te weinig 
goede slaap. Mogelijk lig je wel 8 uur in bed, maar is de kwaliteit van je slaap onvol-
doende. Goed slapen kost, hoe raar het ook klinkt, veel energie. 

Wat kun je doen?
√ Eet gezond, vers en onbewerkt eten met veel eiwitten, B- vitamines, ijzer en magnesium
√ Zet ontspanning in de vorm van yoga of meditatie op je prioriteitenlijstje
√ Beweeg regelmatig
√ Creëer een fijne slaapplek

Wil je al mijn tips lezen voor een goede nachtrust?  
Lees hier de volledige blog met uitgebreide informatie   >>>

√ Vegan √ Biologisch √ Vrij van kunstmatige ingrediënten √ Simpel en heerlijk
Heb jij al een van de producten van Bett'r geprobeerd? Overheelijke snacks, granola, 
en choco-spreads perfect voor naar school of naar het werk. Ook zijn er heerlijke 
bakmixen voor een snelle traktatie. Ontdek het volledige assortiment  
Verkrijgbaar vanaf €1,19

√ Gezoet met kokosbloesemsuiker
√ Palmolievrij

De chocolade en zouthout fudge van Terrasana! 
is een echte verwennerij. Stevig aan de buiten-
kant en lekker smeuïg binnenin.  
De kokosbloesemsuiker geeft dit snoepje de 
structuur, smaak en zoet van een echte fudge.
Verkrijgbaar van €3,19 voor €2,88

10% KORTING

Gezonde &

Nieuw

Bett'r

Koffie is lekker. En op zich is er niet zo veel mee mis om af en toe eens opgepept te 
worden door een cafeïne-houdende drank. Maar, zo veel koffie, zo vanzelfsprekend 
altijd overal koffie, laat op de dag nog koffie. Dat vinden wij gek. Ons antwoord is 
Chikko Not Coffee. Heerlijke caffeïne-vrije drank gemaakt van geroosterde Chicorei. 
Perfect te gebruiken voor je caffeïne-vrije cappuchikko of koffie verkeerd!
√ Mooie diepe tonen en een subtiel bittertje √ Biologisch
Verkrijgbaar vanaf €5,50

Hoge verbrandingstemperatuur
Ghee heeft een verbrandingspunt van maar 
liefst 250°C. Vet hoog (en gezond) dus!

Rijk van smaak
Ghee heeft een rijke noot-achtige smaak. Het 
is te gebruiken in de plaats van olie.

Ghee verbetert de spijsvertering
Ghee zorgt ervoor dat goede stoffen beter in 
je lichaam worden opgenomen, en dat afval-
stoffen goed worden afgevoerd. Ghee bevat 
de essentiële vetzuren omega-3 en omega-9 
in de goede verhouding én bevat de  
vitamines A, D, E en K. 
Verkrijgbaar vanaf €3,79

https://www.puurmieke.nl/blogs/blog/5-tips-om-beter-te-slapen/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=blog
https://www.puurmieke.nl/service/zoeken/?q=fudge&f=%5B%22brand%3ATerrasana%22%5D&utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=fudge
https://www.puurmieke.nl/brands/bettr/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=bettr
https://www.puurmieke.nl/brands/ghee-easy/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=ghee+easy
https://www.puurmieke.nl/brands/chikko-not-coffee/?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=chikko


V O O R  E E N  G E Z O N D E  L I F E S T Y L E

10 puntjes

NIEUW

Cassave al meer dan 5000 
jaar wordt gegeten?

Cassavemeel
De nieuwste toevoeging aan ons eigen merk: Biologische Cassavemeel. 
Cassavemeel is een echte must-have voor in de keuken. Je kunt dit meel als 1:1 

vervanger gebruiken voor tarwebloem voor gluten-
vrije bakrecepten of gerechten, want cassavemeel is 
van nature glutenvrij. 

Cassavemeel is rijk aan resistent zetmeel 

Resistent zetmeel bevordert de gezonde darmbacte-
riën en past perfect binnen een gezonde lifestyle.
Verkrijgbaar voor €7,49

Aardbeienvlaai
√ 4 eieren √ 120 gr cassavemeel*
√ 80 gr honing* √ 1 tl bakpoeder*

* producten zijn verkrijgbaar bij Puur Mieke
Bereiding
Verwarm de oven voor op 160 graden. Vlaaivorm (of springvorm) invetten met  
kokosolie en bestuiven met cassavemeel. 
Doe de eieren samen met de honing in een grote kom. Klop deze samen met een mixer 
tot een stijf beslag. Je weet dat het beslag stijf genoeg is wanneer de gardes sporen 
achterlaten en het beslag mooi glad is.
Meng in een apart schaaltje de cassavemeel en het bakpoeder. Spatel voorzichtig het 
meel in kleinere delen door het beslag, je kunt het meel zeven om klontjes te voor-
komen. Het beslag is klaar wanneer al het meel volledig is opgenomen en je een glad 
en klontvrij beslag hebt.
Stort het beslag in de vlaaivorm en strijk voorzichtig glad. Plaats de vlaaivorm iets 
onder het midden in de oven en bak in 20 -25 minuten goudbruin. 
Laat de vlaaibodem volledig afkoelen. Versier hem daarna met vers fruit.
Eventueel kun je nog een dun laagje gelatine over het fruit aanbrengen voor een 
langere houdbaarheid en een mooie glans.

Gebruik voor dit recept de Rauwe Griekse Honing van 
Puur Mieke. Voor een volle smaak en textuur.
Verkrijgbaar voor €7,70

www.puurmieke.nl           Gratis verzending vanaf 47 euro

https://www.puurmieke.nl/cassavemeel-500g.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=cassavemeel
https://www.puurmieke.nl/rauwe-honing-250g.html?utm_source=magazine+2022+05&utm_medium=ebook&utm_campaign=honing


De webwinkel voor al je

√ Gratis verzending vanaf €47,-
√ 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.


