
Dhr. R.C. Ishak 
François Valentijnstraat 71 
1335 RC  ALMERE 
 
Almere, 29 oktober 2008 

 
 
 
Beste meneer Ishak,   

 
Met het ‘eigenaardige’ presentje dat u bijgesloten vindt in de groene envelop, willen wij 

uw aandacht vestigen op een nieuw gezondheidsproduct van Reader’s Digest. 

 
Gevonden? 

 
Misschien krabt u zich nu achter de oren en vraagt u zich af waarom wij u, in 

vredesnaam, een zakje mosterd geschenk geven. Wel, onderschat dit keukeningrediënt niet. 
Wist u dat u mosterd — naast scherp sausje bij de kroket — kunt benutten als remedie tegen 
verkoudheid, voetschimmel, koorts, rugpijn en zelfs migraine? 

 
In 1001 VEILIGE REMEDIES ontdekt u precies hoe. 

 
Dit boek onthult hoe u meer dan 110 gezondheidsproblemen zelf thuis kunt 

behandelen. Zonder eerst langs uw huisarts te gaan. Zonder dure medicijnen bij de drogist te 
kopen. Sterker nog: u hoeft uw huis niet eens uit. De meeste middeltjes bevinden zich 
namelijk al ergens in uw keukenkastjes, koelkast of kruidenrek...  

 
 Blauwe plek? Een handvol blaadjes van dit kruid vermindert de ontsteking en 

zorgt ervoor dat de verkleuring sneller verdwijnt. (Bladzijde 37.) 

 Hoge bloeddruk? Eet één teentje van deze groente elke dag en de hypertensie 
neemt af. (Bladzijde 118.) 

 Jichtaanval? Dit fruitsoort verzacht de pijn in dezelfde mate als één aspirine. 
(Bladzijde 143.) 

 Rimpels? Twee eetlepels van deze Midden-Amerikaanse vrucht en één eetlepel 
havermout vormen de perfecte peeling hiertegen. (Bladzijde 230.) 

 
Moet u nagaan: u heeft een schat aan snelle, eenvoudige en effectieve remedies tegen 

slapeloosheid, hartkloppingen, allergieën, hooikoorts en meer… binnen handbereik. 
Alle remedies zijn getest én goedgekeurd door medische specialisten, oftewel 100% veilig. 
Bovendien treft u in dit bijzondere boek meerdere middeltjes per kwaal — u kiest dus 
gewoon de behandeling die het beste bij u past. 

 
Wilt u alles weten over deze remedies, uw gezondheid de baas zijn, en ook nog eens tijd 

en geld uitsparen? Bestel dan nu 1001 VEILIGE REMEDIES voor een bedrag dat uw 
huisarts u vraagt per bezoek: € 39,90 (excl. € 4,95 verzendkosten). Uiteraard mag u dit bedrag 
ook in 5 maandelijkse termijnen van elk € 8,97 voldoen. Wat u wilt! 

 
Geef uw gegevens en de gewenste betalingswijze door via 0800 – 0226966 (gratis) of 

klantenservice@readersdigest.nl, en u ontvangt uw exemplaar onder de unieke Reader’s 
Digest Tevredenheidsgarantie. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Ellen D’Hooge 
Productmanager  
 
 
P.S. Bestelt u 1001 VEILIGE REMEDIES binnen 7 dagen? Dan maakt u kans op 
de Bedankprijs van maar liefst € 30.000,-. Zie de rode envelop voor nadere informatie... 
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