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IJslands mos
+ zoethoutwortel
+ heemstwortel

Maar ook onze recepten en tips, onze 
seizoensgebonden adviezen en wedstrijd



Uw advies om aan de specifi eke behoeften van het kind te voldoen 
vanaf de eerste maanden. Synergieën van lactobacillus - en bifi dobacteriën 

stammen die fysiologisch aanwezig zijn in het moedermelk. 
Allergeen vrij en zonder additieven.

Omdat hun microbiota evolueert
ERGYKiD Infantis

 Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde, evenwichtige voeding, 
gezonde levensstijl of medische behandeling. 
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 Met een praktische druppel-regelaar
 10 ml = 1 maand

VECTIBEL - Rue de la science, N°1 - 1400 Nivelles
Tel. : +32 (0) 67 33 73 70 - Email : adv@nutergia.be

• B. infantis
• B. breve

• L. reuteri
• L. rhamnosus GG
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De artikelen, foto’s, tekeningen en andere illustraties van het redactionele gedeelte van Letz be healthy bevatten 
geen publiciteit. Vermeldingen van bedrijven of producten zijn ter informatie. De publicatie van artikelen, foto’s 
en tekeningen, net als de opiniestukken en de publiciteit, gebeurt onder de enige verantwoordelijkheid van de 
auteurs of adverteerder. Alle rechten van vertaling, aanpassingen en reproductie, door welk procedé dan ook, zijn 
voor alle landen voorgehouden.

Broodnodig optimisme 
Na een snikhete zomer zitten we terug in het ritme van de dagen die korter 
worden en van de verplichtingen van allerlei aard die erbij horen. Maar dit 
jaar hebben school, werk en vrije tijd een andere smaak. Elke dag vullen onze 
schermen zich met beelden van conflicten, met bodybuilding oefeningen op 
een topniveau en met de angst om zich deze winter niet te kunnen verwar-
men.

Maar we durven toch te hopen dat er een oplossing voor deze ernstige crisis 
komt. Dat moet wel, net zoals we moeten geloven in de veerkracht van de 
mens. Voor nu is onze bescheiden bijdrage het hart dat we in dit herfstnum-
mer van Letz be healthy hebben geplaatst.

Je vindt er onze tips en favoriete items die je met je apotheker kunt bespre-
ken. Zoals in elk nummer nodigt Sandrine je uit om jezelf te verwennen, om 
voor jezelf, je lichaam en je huid zorg te dragen. Wist je intussen ook dat 
je Sandrine tussen twee edities op onze website www.letzbehealthy.be kunt 
terugvinden? 

En het is ook op onze site dat je je geluk kunt beproeven bij het winnen van 
de wedstrijd op het einde van dit nummer. En mis de vaccinatieaanbevelin-
gen niet! Dit is het seizoen. Vertel ons tenslotte wat je vindt van de “natuur-
positieve” voedingssupplementen die we aan je voorstellen. 

Wij duinen voor iedereen en wensen u veel groote en kleine vreugde toe.

Dr. Eric Mertens
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N°2 - herfst winter 2022

ONZE STICK’S ZIJN 100%, 
NATUURLIJK, VEGAN EN NULAFVAL

Masker stick groene klei - groen thee geur - Verzachtend met advocado olie 
Masker stick witte klei - amandel melk geur - Hydraterend met tarwekiemen olie 
Masker stick roze klei - frambozen geur - Hydraterend met jojoba olie
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Verkrijgbaar bij de apotheek.
Een AWT Luxembourg product

info@awt.lu 

Citrex is een voedingssupplement op basis van Citrus limon L. 
Osbeck extract (Bergamot), Citrus sinensis var Osbeck extract 
(bloedsinaasappel), vitamine B6 en B12 en chroom.

Omdat vaak hygiënische en dieetmaatregelen 
Niet voldoende zijn...

...de natuur biedt ons CITREX

Chroom draagt bij tot het behoud 
van een normale glycemie. 

Vitamines B6 et B12 dragen bij tot 
een normaal energiemetabolisme.
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ZAPPINGZAPPING

Zowel voor eenmalige hoofdpijn als voor  een chronische 
ziekte hebben we graag de passende medicatie bij de 
hand. Wat een geluk dat we die middelen ter beschikking 
hebben! Maar het innemen van medicatie is niet zomaar 
een onschuldig gebaar. 
Want als geneesmiddelen niet op de juiste manier wor-
den bewaard, voorgeschreven, verstrekt of toegediend 
of niet voldoende worden gecontroleerd, kunnen som-
mige middelen ernstige schadelijke gevolgen hebben, 
die zelfs kunnen leiden tot een handicap, of een over-
lijden.

Vermijdbaar risico

Onveilig medicatiegebruik (bijvoorbeeld als gevolg van 
zelfmedicatie) en medicatiefouten(onder meer als gevolg 
van vermoeidheid) kunnen worden vermeden. Noch-
tans vormen zij een van de belangrijkste oorzaken van 
“schade” in de gezondheidszorg. Door de COVID-19-pan-
demie is dat risico nog toegenomen, want het zorgper-
soneel staat voortdurend onder druk en patiënten zijn 
minder geneigd om medische hulp in te roepen.

Met het oog op die context kozen de organisatoren voor 
“veilig medicatiegebruik” als thema van de Werelddag 
voor Patiëntveiligheid op 17 september. Er worden al-
lerlei acties georganiseerd om de politieke wereld erop 
te wijzen dat het belangrijk is om de veiligheid van pa-
tiënten te verbeteren en de schade die zij lijden, te be-
perken. Maar ook u kunt op uw eigen niveau actie on-
dernemen!

Zelfs een geneesmiddel dat beschikbaar is zonder 
voorschrift kan schadelijke effecten hebben. Voor 
een veilige zelfmedicatie doet u best een beroep op 
uw apotheker, vooral wanneer u zwanger bent of 
zwanger wilt worden.

Beperk de risico’s

Voor een goed medicatiegebruik volgt u best de aanwij-
zingen van uw arts en uw apotheker (met betrekking tot 
de dosis, de duur van de behandeling, het tijdstip van in-
name,…). En vergeet niet: zelfs een geneesmiddel dat be-
schikbaar is zonder voorschrift kan schadelijke effecten 
hebben (contra-indicaties, wisselwerking met uw huidige 
medicatie, ongewenste bijwerkingen,…). Voor een veilige 
zelfmedicatie doet u best een beroep op uw apotheker, 
vooral wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden. 
Hij of zij zal u ook uitleggen hoe u uw geneesmiddelen 
best kunt bewaren.
Ten slotte, als u geneesmiddelen 
koopt via internet, zorg er dan 
voor dat u enkel bestelt bij erken-
de online apotheken. Die herkent 
u aan het Europese logo dat zij 
op elke webpagina moeten weer-
geven. Als u daarop klikt, komt u uit bij de lijst van de er-
kende online apotheken in België. Op die manier bent u 
zeker dat u medicatie koopt die correct is gecontroleerd.

Met die tips in het achterhoofd, kunt u zichzelf 
goed verzorgen, in alle veiligheid!

Vervalste geneesmiddelen zijn inderdaad een groeiend 
probleem voor de volksgezondheid. De inbeslagnames 
van illegale geneesmiddelen nemen elk jaar toe.
Uit studies van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt 
dat de helft van de geneesmiddelen die online door han-
delaars zonder vergunning worden verkocht, onbetrouw-
baar zijn en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 
Het kan handig zijn om online geneesmiddelen te kopen, 
maar u moet er zeker van zijn dat ze veilig en effectief zijn. 
Als u nu geneesmiddelen koopt bij een online-apotheek, 
moet u erop letten dat het EU-logo erop staat.  l
Bron: apotheek.be

Geneesmiddelen zonder 
kwalijke gevolgen
De Werelddag voor Patiëntveiligheid be-
steedt dit jaar aandacht aan de veiligheid van 
geneesmiddelen. Op 17 september zijn er 
allerlei evenementen om te herinneren aan 
het belang van een goed medicatiegebruik.
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Apothekers waken iedere dag over het geneesmiddelen-
gebruik van patiënten, informeren over ziekten en aan-
doeningen, sensibiliseren voor vaccinatie en een gezonde 
levensstijl, verwijzen bij alarmsignalen door naar je arts 
en andere zorgverstrekkers, bieden aangepaste begelei-
ding bij de behandeling van patiënten, enzovoort. Is jouw 
apotheker je  huisapotheker, dan neemt hij ook de ver-
antwoordelijkheid om jouw geneesmiddelenbehandeling 
continue op te volgen en zorgt hij steeds voor een volledig 
en actueel medicatieschema. Binnenkort, op 1 oktober, 
bestaat die functie al vijf jaar en genieten al meer dan 1,2 
miljoen patiënten van die bijzondere zorg en continue op-
volging van hun gezondheid door hun apotheker.

Een nieuwe taak

Dit jaar hebben de apothekers een nieuwe belangrijke 
taak op zich genomen, ten voordele van de volksge-
zondheid. Sinds maart mogen zij immers, als ze daar-
voor de juiste opleiding hebben gevolgd en dat voorzien 
in hun apotheek, vaccins tegen COVID-19 toedienen in 
de apotheek. Zo staan zij klaar om jou de mogelijkheid 
te bieden om je ook dicht bij huis te laten vaccineren 

bij je vertrouwde apotheker. Niet onbelangrijk, gezien 
de campagne voor de herfstbooster vandaag op volle 
toeren draait en  een extra dosis bescherming tegen 
het coronavirus dit najaar zeker aanbevolen is.

Via  de zoekmotor op deze website  kan je nagaan 
welke apotheek in je buurt vaccinatie aanbiedt. Omdat 
in ons land de regionale overheden de vaccinatiecam-
pagne tegen COVID-19 organiseren, wordt er in Vlaan-
deren op dit moment in hoofdzaak in de vaccinatie-
centra gevaccineerd. In Brussel en Wallonië kan je wel 
al in de apotheek terecht voor een coronavaccin. Meer 
info over de campagnes vind je op de overheidsweb-
sites laatjevaccineren.be en coronavirus.brussels.

De competenties van je apotheker breiden dus steeds 
verder uit en zo kan je steeds meer rekenen op je apo-
theker binnen jouw zorgteam. Aarzel niet om jouw 
vertrouwde apotheker aan te spreken en te vragen op 
welke manier hij jou kan ondersteunen in jouw gezond-
heid en welzijn. l
Bron: apotheek.be

Zondag 25 september is Werelddag van de Apotheker. 
Naar aanleiding van die dag zetten we het apothekersberoep 
graag even in de schijnwerper en belichten we hoe apothekers 
bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van iedere burger. 
Want zij werken inderdaad iedere dag actief mee aan een gezondere 
wereld – niet toevallig het thema van deze editie.

Werelddag van de Apotheker: 
verenigd in actie voor een gezondere wereld

Droge hoest

Verlicht snel de irritatie

4 Voor overdag en ’s nachts 4 Zonder alcohol en suiker
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Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe en werkzame pro-
ducten die je in je apotheek kunt vinden.

Zin in natuurlijke producten?

Veel mensen willen zichzelf met planten verzorgen. 
Daarom stellen we jullie enkele producten van de gem-
motherapie voor. Gemmotherapie, ook wel “kiemenge-
neeskunde” genoemd, maakt deel uit van de familie van 
de fytotherapieën met behulp van planten en dit ter pre-
ventie en als behandeling van uiteenlopende gezond-
heidsproblemen. Gemmotherapie is een nieuwe thera-
pie te ontdekken.
•  De vijgenboom is de kiem van ontspanning. Het 

bevordert de spijsvertering en heeft een kalmerend ef-
fect op lichaam en geest. Vijgenboom is bijzonder doel-
treffend bij problemen en zorgt voor een natuurlijke en 
gezonde nachtrust. 

•  De frambozenboom is de kiem van vrouwelijk 
comfort. Het harmoniseert de hormonale balans van 
een vrouw en verlicht moeilijke periodes.

SCHOONHEIDSCHOONHEID

Laten we samen 
de herfst 
voorbereiden

De zomer is nu voorbij. We gaan in 
alle sereniteit de herfst tegemoet 
en blijven zorg dragen voor onszelf, 
ons lichaam en onze huid die zo 
kostbaar zijn.

Sandrine Stauner-Facques  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgische cosmetica voor mannen 
Vandaag de dag verbergen mannen niet langer hun plezier in het verzor-
gen van hun huid. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat cosmetische 
producten een van de populairste geschenken voor mannen zijn. Het Belgi-
sche merk DHIST’L legt de lat erg hoog als het gaat over gezichtsverzorging 
voor mannen. Van de keuze van de ingrediënten naar de look & feel: DHIST’L 
wil het beste aanbod van gezichtsverzorgingsproducten voor mannen aan-
bieden. Neem nu de Face Cream, die een lichte crème is met een herstel-
lend effect en de huid intens hydrateert. Probeer de Face Fluid, die even-
eens een ultrahydraterend en matterend effect heeft. Het serum is een 
echte anti-aging booster die zeer doeltreffend is op de mannelijke huid.
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•  De linde is de kiem van de slaap. Bekend om zijn 
kalmerende werking, bevordert deze kiem van de slaap 
en verlengt de duur, onderander bij kinderen.

Gemengde zorg voor uw voeten

Voeten dragen ons de hele dag en we maken het ze zo 
moeilijk. We besteden er meestal niet genoeg aandacht 
aan...
Om dit te veranderen, adviseren wij de RainPharma Foot 
Balm repair & protect pump. Deze hoogwaardige crème 
ontgeurt, verfrist en bestrijdt eelt en droge plekken op 
de voeten. De crème is aangenaam om aan te brengen, 
superhydraterend, niet vettig met een verfrissend effect. 
Indien nodig en als aanvulling kan je RainPharma Freshen 
Down Natural Foot Deodorant Crème gebruiken: voor fris-
se en gezonde voeten. Deze crème voorkomt eveneens 
de vorming van eelt.
Ken je Delbôve Botanicals Enchanted Feet? Het is een voet-
crème met antibacteriële eigenschappen en bestaat uit 
95% natuurlijke ingrediënten. De frisse formule verzacht 
gezwollen voeten en voorkomt scheuren en eelt. Het ge-
heim van zachte, frisse en lichte voeten ligt in deze crè-
me met opwekkende geur.

Uitzonderlijke producten: Valmont

Valmont heeft de unieke expertise in Zwitserse cellulaire 
cosmetica die onmiddellijk resultaat met een onverge-
lijkbare doeltreffendheid oplevert. De zuivere en natuur-
lijk bewaarde omgeving van Zwitserland is de bakermat 
van de Valmont-huidverzorgingsproducten. De uitzon-
derlijke kwaliteit is het resultaat van een subtiele alliantie 
tussen ingrediënten uit de Alpen en een vergevorderde 
wetenschappelijke expertise.
Prime Regenera 1 is een energiecrème. Ze revitaliseert 
uw gezichtshuid, stimuleert de celvernieuwing en maakt 
je huid voller en ronder. 
Het Prime Renewing Pack masker herstelt je uitstraling 
meteen. Dit masker is een onbetwist cosmetisch icoon 

en wist alle teken van vermoeidheid, verfrist de gelaats-
kleur en dempt de rimpels in enkele minuten.

Shower bar

Vaste douches zepen hebben de wind in de zeilen. Ont-
dek alles van de Weleda kwaliteit in een nieuwe stevige 
formule! Luxueuze en unieke geuren van 100% natuurlij-
ke essentiële oliën. Smelten tot een crème-achtig schuim 
en zijn verrijkt met 100% natuurlijke ingrediënten om je 
huid te verzorgen. Er zijn vier geuren: Gember & Petit 
Grain, Géranium & Litsea Cubeba, Lavendel & Vetiver, 
Ylang Ylang & Iris.
De zepen van het merk “C’est moi qui l’ai fait pour vous à Pa-
ris” bieden ook een zero waste formule met 100% natuurlij-
ke en veganistische ingrediënten. Je kan kiezen uit de geu-
ren Bosbessen & Vijgenbloemen en Tiaré & Kersenboom.

Er is wat aan de gang bij Mustela

•  Mustela heeft de zero waste, wasbare en herbruikba-
re Eco-reinigingsdoekjes op de markt gebracht (er zijn 
twee maten, klein en groot).

•  De biologische avocado-reinigingsdoekjes, want als je 
onderweg bent is het wegwerpdoekje zonder twijfel 
heel nuttig.

•  De laatste zijn de biologische katoenen doekjes met 
water, gemaakt van 100% natuurlijke biologische ka-
toenvezels met 99% gezuiverd water en verrijkt met 
biologische Aloë Vera en zonder parfum.  l
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Alle lichaamscellen hebben een “houdbaarheidsdatum”. 
Maar het is mogelijk om die te verlengen, zo blijkt uit een 
nieuwe studie uitgevoerd door Zweedse en Noorse we-
tenschappers. De publicatie van de studie gebeurde in 
het internationaal erkende vakblad Nutrients.

De researchers onderzochten de lengte van de telome-
ren. Dat is een referentiemethode om de resterende 
levensduur van een cel te beoordelen, evenals andere 
merkers van veroudering.

Stijging van de lengte van telomeren 
met selenium en co-enzym Q10 

Ze gaven een supplement van selenium en van co-en-
zym Q10 of een placebo aan een grote groep van ou-
dere personen, allemaal mannen en vrouwen in goede 
gezondheid. 

Tussen beide groepen bemerkten de wetenschappers 
een significant verschil in de lengte van de telomeren.

In de groep die beide actieve supplementen kreeg, se-
lenium (SelenoPrecise, Pharma Nord) en co-enzym Q10 
(Bio Q10 Gold Activ, Pharma Nord), waren de telomeren 
langer dan bij de deelnemers uit de placebogroep.

Onze genen zijn gerangschikt langs de chromoso-
men, dubbel gedraaide strengen van DNA-molecu-
len. Aan het einde van de chromosomen bevinden 
zich de telomeren, die het DNA moeten beschermen 
tegen het uiteenrafelen of de verstrengeling van de 
strengen. Ze zijn het best te vergelijken met de plas-
tic punten die de uiteinden van schoenveters be-
schermen. Bij elke deling worden de telomeren iets 
korter. Uiteindelijk worden ze zo kort dat de cel zich 
niet meer kan succesvol kan delen en vervolgens afs-
terft. Blijkbaar zijn het mineraal selenium en het co-
enzym Q10 in staat om de telomeren te beschermen 
door dit proces van verkorting te vertragen.

Oxidatieve stress en ontsteking 

“We staan blootgesteld aan een versnelde verou-
dering. De verhoging van de oxidatieve stress en 
ontsteking versnellen dit proces, vooral bij tekort 
en een mindere inname van selenium en co-en-
zym Q10. Maar de inname van een supplement 
kan dit verminderen bij personen die lage waar-
den van beide elementen hebben”, aldus hoofd-
onderzoeker Prof. Dr. Urban Alehagen. Hij is 
als cardioloog verbonden aan het universitai-
re ziekenhuis van Linköping in Zweden.

SUPPLEMENTENSUPPLEMENTEN

Vertraging van het 
verouderingsproces: 
onderzoek boekt 
resultaten

In een nieuwe studie hebben Zweedse en 
Noorse wetenschappers aangetoond dat het 
mogelijk is om de lichaamscellen langer in leven 
te houden dankzij een combinatie van selenium 
en co-enzym Q10. Met hun ontdekking hopen ze 
een goede gezondheid te kunnen doortrekken 
tot op latere leeftijd.
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De recente studie gebeurde op basis van analyses van 
regelmatige bloedafnames gedurende een periode 
van meer dan vijf jaar. Die kwamen van meer dan 443 
deelnemers aan de Ki-Sel-10-hoofdstudie. De publica-
tie van deze studie gebeurde in 2013 in het vakblad 
International Journal of Cardiology. Daaruit bleek dat de 
cardiovasculaire mortaliteit bij personen die een sup-
plement van selenium en co-enzym Q10 innamen 54% 
lager was dan bij de placebogroep.
Net omdat cardiovasculaire aandoeningen de belang-
rijkste doodsoorzaak zijn bij oudere personen, gingen 
de researchers op zoek naar een verklaring. Ze voer-
den een systematische analyse uit van een groot aan-
tal gestockeerde bloedstalen.

Biologische veranderingen tegengaan

Sinds de publicatie van de hoofdstudie in 2013 werden 
er meer dan 20 follow-upstudies uitgevoerd. Door de 
diverse biomerkers te meten konden de wetenschap-
pers van de meeste van deze studies vaststellen dat 
selenium en co-enzym Q10 bepaalde biologische ver-
anderingen die verband houden met het verouderings-
proces, konden tegengaan. Deze meest recente studie 
is de 23ste follow-upstudie. Bij dit onderzoek legden de 
wetenschappers hun focus op de lengte van de telo-
meren en op een bepaald aantal specifieke biomerkers 
van veroudering. En nogmaals bleek dat de combinatie 
van selenium en co-enzym Q10 de senioren kon hel-
pen om hun gezondheid en hun levenskwaliteit te be-
houden, of tenminste toch te ondersteunen.

Veralgemeend seleniumtekort

“Tot op de dag van vandaag hebben we vastgesteld dat beide 
elementen een positief effect op fibrose hebben. Dit uitgespro-
ken fenomeen houdt verband met cardiovasculaire gezond-
heid. We hebben eveneens andere merkers onderzocht en we 
konden zien dat er een verband was tussen de inname van 
selenium en de biologische leeftijd”, legt Prof. Alehagen uit. 
In grote delen van Europa is de gemiddelde inname 
van selenium relatief laag. Dit komt omdat er in ver-
gelijking met andere delen van de wereld er minder 
selenium in onze landbouwgronden zit. Studies wijzen 
erop dat we meer dan 100 microgram selenium per 
dag nodig hebben, maar in onze landen bedraagt de 
gemiddelde inname minder dan de helft. l

Bron:
Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attriti-
on, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality—Sub-Stu-
dy of a Randomized Clinical Trial”, Nutrients 2022, 14, 3346. 

Welke planten voor 
de luchtwegen?
Veel planten kunnen de luchtwegen onders-
teunen en kortademigheid, hoest, bacteriële of 
virale infecties, astma of allergieën verzachten.
Een kleine inventaris van planten die een syner-
getisch effect kunnen hebben.

Van een synergetisch effect is sprake wanneer 
het cumulatieve effect van verschillende planten 
groter is dan de som van hun individuele effec-
ten, waardoor een groter therapeutisch effect 
wordt bereikt met lagere individuele doses.

Enkele voorbeelden: 
•  Kurkuma en Boswellia een sterke synergie op 

de ontsteking van de gewrichten en darmen.
•  Propolis en Echinacea bieden ondersteuning 

bij alle chronische ontstekingen en verhogen 
de weerstand. 

•  Resveratrol, quercetine en fisetine zijn samen 
sterker antitumoraal, immunomodulerend en 
antioxidant. 

PROPOLIS 
Propolis, het natuurlijk antibioticum van de bijen, is een 
van de oudste natuurlijke geneeswijzen. Propolis is een 
hars dat door de bijen gewonnen wordt uit de knoppen 
van de planten en bomen, vooral van de populier en de 
witte wilg. De bijen vermengen deze brij met hun speek-
sel en maken er een antiseptische pasta van waarmee ze 
de raten ontsmetten, gaten dichtmaken, of virussen en 
bacteriën mee inkapselen. 
De wondhelende en pijnstillende eigenschappen van  
propolis beschermen de gevoelige luchtwegen en de 
keel tegen schade aangericht door diverse indringers.

TIJM: Thymus vulgaris
Het vloeibaar extract van rode tijm of Thymus vulgaris 
C.T. thymol heeft een antiseptische kracht tegen bacte-
riën, virussen, schimmels en parasieten. Tijm heeft ook 
een stimulerende invloed op het centraal zenuw-stelsel 
en het immuniteitssysteem.

SALIE: Salvia officinalis
Salie heeft een grote affiniteit voor de keel en doodt een 
aantal bacteriën die keelontsteking veroorzaken, zoals 
de beta-hemolytische streptococcen. Verder is de plant 
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mucolytisch en elim-ineert ze de slijmen die in de keel een 
hoestreflex op-wekken. Salie is ook anti-inflammatoir en 
stimuleert het hormonaal stelsel en het immuunsysteem.

ZWARTE BES: Ribes nigrum
Zwarte bessen werken anti-allergisch, anti-inflammatoir, 
pijnstillend en antiviraal. Ze beschermen de endotheliale 
wand van de bloedvaten. De plant is een uitstekend hulp-
middel bij bronchitis en sinusitis van allergische oorsprong.

WEEGBREE: Plantago lanceolata
De smalbladige weegbree is een plant die een grote af-
finiteit bezit voor aandoeningen van de luchtwegen. De 
voornaamste inhoudsstof van de weegbree is het aucubi-
ne, een iridoïd met een sterke anti-allergische en antibio-
tische werking. Weegbree is zowel inwendig als uitwendig 
een uit-stekende wondhelende plant en is toepasbaar bij 
bron-chitis met wondjes veroorzaakt door woekerende 
bacte-riën, diep in de luchtpijpen.

ECHINACEA: Echinacea angustifolia
Echinacea doet meer dan de immuniteit stimuleren. De 
inhoudsstoffen zijn antibiotisch (bacterie-, virus- en schim-
meldodend) en anti-inflammatoir. 
Echinacea heeft ook een anti-oedemateuse werking en 
antitumorale, antibacteriële en antivirale eigenschappen.  

EUCALYPTUS: Eucalyptus globulus
De essentiële olie van de eucalyptus is het meest ge-kend. 
De werking van het eucalyptol-complex is in de eerste 
plaats anti-septisch en Antibacteriëel. Het is een expecto-
rans en een mucolyticum dat de vastzittende slijmen vloei-
baarder maakt zodat ze gemak-kelijker opgehoest worden. 

ROZEMARIJN: Rosmarinus officinalis
Rozemarijn is een antisepticum met antibiotische werking. 
Een virucide, antimycotische en antitumorale werking (ur-
solzuur, rozemarinezuur) is bewezen. Het rozemarijnzuur 
zijn anti-inflammatoir en werken tegen het herpesvirus.

HEEMST: Althaea officinalis
De heemst is één van de belangrijkste slijmstofhou-dende 
planten. De slijmstoffen leggen een beschermend laagje 
op de slijmvliezen, verminderen daardoor de hevigheid 
van de prikkel en doen de inflam-matie afnemen.  

SLEUTELBLOEM: Primula veris
De sleutelbloem is één van de belangrijkste mucolytica 
van de fytotherapie. 

Van de bloemen kan men bij hoofdpijn een pijnstillende 
activiteit en bij agitatie een kalmerende werking ver-wach-

ten. De wortel daarentegen heeft een krachtige expecto-
rerende, bacteriostatische en antimycotische activiteit.

ZONNEDAUW: Drosera rotundifolia
Zonnedauw, een klein plantje uit moe-rassige gebieden, 
is het plumbagine. Plumbagine bezit een krachtige spas-
molytische werking en verzacht hoestprikkels.

IJSLANDS MOS: Cetraria islandica
IJslands mos is een slijmstofhoudende plant. Als slijmstof 
is dit complex sterk prikkelvermin-derend op de slijmhuid 
van de ademhalingswegen en bezit het een sterke mucoly-
tische activiteit. Lichenine blijkt werkzaam te zijn tegen My-
cobacterium tuberculosis, wat uitzonderlijk is! 

ZOETHOUT: Glycyrrhiza glabra
Zoethout zijn anti-inflam-matoir, expectorerend, anti-ul-
cerogeen (werkzaamheid  op de maag-darmulcus) en an-
tibiotisch. Een antivirale werking is ook ontegensprekelijk. 

We kunnen ze niet allemaal noemen... maar we kunnen 
ook anijs, den of origanum noemen, dat een van de krach-
tigste aromatische antibiotica bevat, die het immuunsys-
teem versterken. Maar vergeet niet dat het vaak nuttig 
is deze planten te combineren om te genieten van hun 
effecten.  Dit is de “magie” van het synergetisch effect. l



13

propolis, geconcentreerd, gelyofiliseerd propolisextract
echinacea, gelyofiliseerd extract, ondersteunt de natuurlijke weerstand
oregano, essentiële olie, ondersteunt de natuurlijke weerstand

defensat 13-C
ECHINASOR composor 08&

met vertraagde afgifte voor
een optimale werking

defensat 13-C

Soria Bel NV - Ringlaan 35, B-8480 Ichtegem - T: 0(032)51/58 80 30 - E: info@soriabel.be - www.soriabel.be

120 parels (cnk: 4380333)
360 parels (cnk: 4396008)

UNIEKE COMBINATIE VOOR EEN ONDERSTEUNEN VAN 
UW NATUURLIJKE WEERSTAND1.

1000
VOORDELEN
• Optimale hoeveelheid per zachte parel (1000 I.E.)
• Meest bio beschikbare vorm van vitamine D
• Snelle en verhoogde opname
• 100% natuurlijk
• Geschikt voor kinderen en bij zwangerschap en borstvoeding
• Zonder toevoegingen van kleurstoffen of smaakstoffen

NIEUW

1Echinacea draagt bij tot de ondersteuning van de natuurlijke weerstand.

OOK BESCHIKBAAR IN 3000 I.U.
3000 I.U.: 120 parels (cnk: 4396016)

30 capsules (cnk: 3323193)50 ml (cnk: 4133872)
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Sabrina Frohnhofer  ..................................................................

Rug- en kniepijn… zeggen we niet dat we de leeftijd van 
onze slagaderen hebben? Maar moeten we eenmaal 
als we senior of als we met pensioen zijn stoppen met 
bewegen? Uiteraard is het antwoord op die vraag nee. 
Op elke leeftijd is lichaamsbeweging belangrijk, maar 
het komt erop aan activiteiten te vinden die voor jou  
passen. Eén zekerheid: “Sport is goed voor het hart’, herin-
nert sportcoach Massimiliano De Angelis ons eraan. “Het 
is uitstekend voor de ademhaling, maar eveneens voor het 
immuunsysteem.”

Pas op voor valse bondgenoten

Na een bepaalde leeftijd en om letsels te voorkomen of 
uit voorzichtigheid, kiest men voor zogenaamde “lichte 
of zachte” activiteiten. De elektrische fiets is in opmars 
en meer en meer personen kiezen voor dit vervoermid-
del dat ecologie en lichaamsbeweging combineert. Het-
zelfde geldt voor zwemmen. Je denkt dat je in het water 
je gewrichten beschermt. Grote fout. “Het lichaam is niet 
gemaakt om te fietsen of om in het water te zitten. Het is be-
langrijk om de voeten op de grond te houden om zo kracht 
te behouden. Na verloop van jaren daalt de botdichtheid, 
zelfs als men regelmatig beweegt”, legt de coach uit. Hij ba-
seert zich hiervoor op recent gepubliceerde studies. 

Kracht- en spiertraining zijn essentieel

Daarom zal hij dit soort activiteiten niet aanbevelen, 
tenzij ze een aanvulling vorm zijn bij andere activiteiten. 
De activiteit die we volgens hem verwaarlozen, maar 
die nochtans essentieel is, is kracht- en spiertraining. 
“We hebben het over botdichtheid, waaraan je kan werken, 
maar ook om valpartijen te voorkomen dankzij een beter 
evenwicht. Als je ouder wordt, moet je je richten op het sys-
teem van de zwaartekracht.” Dankzij kracht- en spiertrai-
ning komt er spier- en botmassa bij. “Het is aanpasbaar in 
functie van de aandoeningen. Men moet hiervoor niet naar 
een sportschool en gewichten gaan heffen. Het is vooral een 
kwestie van versterken. Enkele eenvoudige oefeningen, elke 
dag, volstaan.”

Aanbeveling voor gevechtssporten

Massimiliano is karatekampioen. Maar als hij denkt aan 
vechtsporten voor senioren, denkt hij aan aangepaste 
sessies, maar eveneens tai-chi of qi gong. En niet te ver-
geten yoga. “Alles hangt van zijn of haar persoonlijkheid af. 
Maar nog eens: in deze disciplines houden we de voeten op 
de grond. Reflexen, behendigheid en evenwicht verbeteren. 
Dankzij gevechtssporten ga je verder dan het lichamelijke 

SENIORENSENIOREN

Senioren: willen jullie bewegen? 
Ga ervoor, het is het geheim om in 
goede gezondheid oud te worden
Of men nu wel of niet van sport houdt, of men nu wel 
of niet aan sport deed tijdens de jeugdjaren, eenmaal op 
pensioen is het toch aangeraden om aan lichaamsbewe-
ging te doen om in goede gezondheid oud te worden. 
Maar welke activiteiten zijn aangeraden? Moet je activitei-
ten die je leuk vindt opgeven? Massimiliano De Angelis is 
sportcoach en begeleidt u in uw keuzen voor uw keuzes.

  150 minuten 
lichaamsbeweging per 
week vertraagt het 
verouderingsproces.  

MICHAEL PHILIPPE, 
 KINESITHERAPEUT
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aspect. Men ontwikkelt energie.” Er zijn lessen voor senio-
ren. “We kunnen zelfs aan Engelse boks doen. Dit helpt om 
reflexen te ontwikkelen”.

Wandel, maar blijf tonisch

Wandelen is zonder twijfel de meest eenvoudige activiteit. 
Ongeacht waar, ongeacht het weer. Maar om doeltref-
fend te zijn, moet het wandelen tonisch zijn. “Het voordeel? 
Men wandelt op zijn of haar ritme terwijl het hart volop aan 
het werk is. En waarom geen ‘Nordic walking’ proberen, om 
de knieën met de stokken te ontlasten? Voor de ademhaling is 
het optimaal en men evolueer gaandeweg.”

30 minuten per dag

Hoe vaak moet men aan lichaamsbeweging doen? Alle 
dagen. “Op pensioen heeft men de tijd hiervoor. Twintig tot 
30 minuten per dag is super. En men moet vooral de activi-
teiten afwisselen om zich niet te gaan vervelen. Om te begin-
nen starten met de kracht- en spiertraining onder begeleiding 
van de coach om de oefeningen goed daarna zelf te kunnen 
doen. Begin met een sessie van 30 minuten per week.”
Hij raadt aan om na drie weken naar twee sessies over 
te schakelen. “Het ideale op termijn is vier tot vijf wekelijkse 

sessies om de positieve effecten goed te ervaren en men kan 
dan ook de activiteiten afwisselen.”
Jullie hebben het vast begrepen. Of men nu 10 of 70 jaar 
oud is, is het belangrijk om er een actief leven op na te 
houden. “Kijk naar Florent Pagny (Franse zanger-artiest, 
nvdr): hij heeft kanker maar doet aan sport. Het is bewezen 
dat men in beweging moet blijven, ook als men ziek is. Het 
helpt het immuunsysteem en vermijd een depressie, maar 
eveneens een herval van de ziekte.”

Slaap en voeding niet verwaarlozen

Een van de activiteiten die nu in trek zijn, is aquabiken. 
De coach geeft toe dat aquabiken goed is voor het mo-
reel, maar als lichamelijke activiteit zou hij dit toch niet 
aanbevelen. “Men kweekt spieren op de verkeerde manier.  
Daarnaast kan men ook lopen, tennissen en zelfs fietsen van 
zodra deze activiteit door kracht- en spiertraining wordt aan-
gevuld. Zelfs als er onvoldoende kraakbeen is. We kunnen dit 
allemaal versterken.” Volgens hem is er voor geen enkele 
sport een contra-indicatie. “Heb je artrose, pas je inspan-
ningen aan. Men is nooit oud genoeg om te genieten.” Laat-
ste advies: het is ten zeerste aangeraden om aan sport 
te doen, maar verwaarloos je slaap en voeding niet. Als 
je oud bent, hoef je geen wrak te zijn. Het volstaat om 
gedurende je hele leven zorg te dragen voor je lichaam. l

Het is het beste geneesmiddel
Je werkt als kinesitherapeut. Wat zijn volgens jou de geheimen om 
in vorm te blijven eenmaal men met pensioen is?
Michael Philippe: “Men kan het verouderingsproces niet stoppen. Maar om een 
snelle veroudering te vermijden, kan men zich op drie pijlers baseren: mobiliteit, 
evenwicht en spierkracht. Over dit onderwerp werk ik mee aan onderzoek aan 
de universiteit van Luxemburg. Het is bewezen: men kan in vorm blijven met 150 
minuten lichaamsbeweging per week. Maar vooral niet alle krachten bundelen 
op één dag, kies voor 25 minuten per dag. Stap een bushalte vroeger af, parkeer 
je wagen verder, neem de trappen…”

Welke activiteiten raad je je patiënten aan?
“Eenvoudige dingen. Ik geef ze oefeningen die ze thuis zonder apparatuur kunnen 
doen. Maar je moet geduld hebben en drie maanden rekenen om bijvoorbeeld 
van een tendinitis te herstellen. Om dit soort letsels te voorkomen, kunnen we 
het volgende doen: snelwandelen, yoga en zelfs Pilates. Bij osteoporose zei men 
vroeger om niet aan lichaamsbeweging te doen om de gewrichten niet te belas-
ten. Daar zijn we op teruggekomen. Spieren zijn belangrijk. Als je problemen met 
de rug hebt, moet je je activiteit uiteraard aanpassen. Waarom geen aquagym 
proberen om de spieren te versterken?” 

Hoe krijg je zin in sport?
“Je moet vooral plezier hebben door activiteiten af te wisselen en door je te laten 
omringen met vrienden. Of door beroep te doen op een professional. Vaak gaat 
men pas bij een arts of kinesitherapeut langs eenmaal het kwaad is geschied. We 
moeten aan preventie doen en mensen eraan herinneren dat lichaamsbeweging 
belangrijk is op elke leeftijd. Het is ongetwijfeld het beste medicijn.
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Sandrine Stauner-Facques/Christel Heintz  ........................

En Christel Heintz verwoordt het als volgt: “Een oudere 
persoon vandaag is zeker niet meer de persoon die hij of zij 
in het verleden was.”

In goede gezondheid oud worden

Vandaag de dag is het mogelijk om beter oud te worden 
en om volop te genieten van deze gezegende leeftijd, 
leeftijd waarop men tot rust kan komen en eindelijk voor 

zichzelf zorg kan dragen. Door een verbeterde fysiologie, 
eventueel aangevuld met supplementen die aangepast 
zijn aan deze levensperiode.
Hiervoor is het nodig om de juiste voeding voor de her-
senen, de geest en het lichaam te kiezen. Men moet het 
lichaam koppelen aan lichaamsbeweging die is aange-
past om veroudering van de spieren tegen te gaan.
Al deze parameters zijn onmisbaar om te genieten van 
deze gezegende leeftijd, in alle sereniteit en met de no-
dige levenslust.

Systemen van natuurlijke bescherming

We moeten vermijden dat onze lichaamscellen oxide-
ren, want we “roesten”. Net zoals metalen oxideert ons 
lichaam door het effect van zuurstof. 
We hebben het geluk dat ons lichaam beschikt over sys-
temen van natuurlijke bescherming. Maar met de leeftijd 

Voeding en supplementen
We beginnen met een citaat van Sébastien Kneipp, de paus van de natuurgeneeskunde 
in Duitsland: “Degenen die dagelijks niet een beetje tijd voor hun gezondheid vrijmaken, zul-
len op een dag veel tijd aan hun ziekte moeten besteden.”

  Degenen die dagelijks niet een beetje 
tijd voor hun gezondheid vrijmaken, 
zullen op een dag veel tijd aan hun 
ziekte moeten besteden.   

SENIORENSENIOREN
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verliezen deze systemen hun effectiviteit en moeten ze 
natuurlijk worden versterkt met een gekleurde voeding 
zoals:
•  Rood: tomaten, rode vruchten,…
•  Oranje: wortels, pompoenen, meloenen,…
•  Groen: avocado’s, kiwi’s, broccoli,…

Een gezonde, gevarieerde en kleurrijke voeding blijft es-
sentieel, maar een aanvulling met voedingssupplemen-
ten kan ook de fysiologie optimaliseren. Naarmate de 
leeftijd stijgt, worden onze systemen minder efficiënt.

We moeten aandacht besteden 
aan onze behoeften

Onderzoek toont steeds meer aan dat we gezonder 
kunnen leven door onze inname van calorieën te beper-
ken. Polyfenolen en resveratrol hebben heilzame eigen-
schappen om beter ouder te worden net omdat ze dit 
proces nabootsen. 
Door bepaalde macronutriënten in te nemen die essen-
tieel zijn in de strijd tegen fysiologische veroudering, zo-
als goede hoeveelheden eiwitten, kan men dit bereiken.

Waarom voedingssupplementen innemen?

Simpelweg omdat deze tekorten optreden tijdens het 
verouderingsproces en ze gepaard gaan met een ver-
hoogd risico op infecties, kanker, neurodegeneratieve 
en cardiovasculaire ziektes, en diabetes.

Voedingssupplementen kunnen erg nuttig zijn omdat 
naarmate we verouderen veel stofwisselingsprocessen 
in ons lichaam veranderen.

Welke voeding voor senioren?

Voldoende kwalitatief voedsel in voldoende hoeveel-
heden is essentieel. Elke maaltijd moet de verschillen-
de voedingsbestanddelen bevatten: vetten, eiwitten en 
koolhydraten. l

Pas op voor suikerhoudende en industrieel verwerk-
te producten die chronische ontsteking en oxidatie 
onderhouden. Geen diëten voor oudere personen, 
maar wel oppassen met tussendoortjes.

Oudere personen hebben een grotere behoefte aan vitaminen

•  Vitamine D is essentieel, net als magnesium dat zorgt voor de activering van deze vitamine. 
Na verloop van tijd de behoefte aan essentiële neemt toe (omega-3, vooral DHA voor de 
hersenen).

•  Alle vitaminen B (zijn belangrijk) met de nadruk op B6, B9, B12 en natuurlijk calcium, en 
eveneens de antioxiderende vitamine E. Klassiek is er een tekort aan zink en het is essentieel 
(als er niet genoeg zink aanwezig is, zal zink de synthese van eiwitten blokkeren). Ook moet 
het seleniumgehalte worden gecontroleerd (door middel van een bloedtest).

•  Glutamine is eveneens belangrijk: het is de brandstof voor witte bloedcellen (immuun-
systeem). Glutamine verhoogt de capaciteit van de vernieuwing van spijsverteringscellen. 

•  Co-enzym Q10 mag niet over het hoofd worden gezien. Dit co-enzym Q10 werkt op cellulair 
niveau in op onze beroemde energiecentrales: de mitochondriën die deel uitmaken van het 
proces om in goede gezondheid oud te worden, want ze zorgen voor de productie van de 
celenergie.

  Een oudere persoon is zeker 
niet meer de persoon die hij of 
zij in het verleden was.   
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SENIORENSENIOREN

Sandrine Stauner  ......................................................................

Naarmate de leeftijd vordert neigen onze fysieke en 
geestelijke capaciteiten te verminderen. Het is een na-
tuurlijk fenomeen.

Wat betekent het om goed ouder te worden?

Men moet actief blijven, hobby’s hebben, aan lichaams-
beweging doen en op de voeding letten om dit zo goed 
mogelijk te kunnen doen. 

Goed ouder worden betekent ook om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen zijn om thuis te kunnen blijven wo-
nen.

Het is belangrijk om een rijk sociaal leven te hebben. Het 
is inderdaad van essentieel belang om relaties te onder-
houden met personen van verschillende generaties om 
alert, levendig en open van geest te zijn.

Het concept van oud worden in goede gezondheid kan 
men samenvatten als rekening houden met biologische, 
cognitieve en sociale criteria om op de best mogelijke 
manier oud te worden.

Pijlers van een gezonde levensstijl

Voeding, lichaamsbeweging en slaap zijn de fundamen-
ten van een gezonde levensstijl. Om in vorm te blijven 
moet men aandacht aan deze drie punten besteden.

•  Voeding: opgelet, het is niet omdat men ouder wordt 
dat je minder moet gaan eten! Men moet voldoende 
eiwitten, suikers en vetten innemen om de spiermas-

sa te behouden. Het is essentieel. Verwen jezelf met 
een eiwitrijk superontbijt om de dag goed in te zetten. 
Waarom niet naar een natuurgeneeskundig therapeut 
of diëtist gaan om goed voedingsadvies te krijgen? 

•  Lichaamsbeweging: elke dag bewegen moet je doel-
stelling zijn. En zeker niet constant in je zetel liggen! 

Als senior in goede 
gezondheid verouderen
Oudere personen vormen een belangrijke leeftijdsgroep 
in onze maatschappij. Ze willen genieten van het leven en  
gezond blijven. De leuze is aldus om in goede gezondheid oud 
te worden!

Hoe zorg dragen voor jezelf
De pensioenperiode is de tijd waar men nog meer 
zorg moet dragen voor zichzelf en waarvoor men 
nu ook de tijd heeft. Dus waarom zou je dat niet 
doen?
•  Je tijdsbesteding is veel soepeler dan voordien. 

Het is niet meer nodig om ‘s morgens op een vast 
tijdstip op te staan of om zich te haasten. Neem 
je tijd.

•  Kom buiten, ga op reis.
•  Eet gezond.
•  Luister naar je behoeften en verlangens, trakteer 

jezelf.
•  Draag zorg voor jezelf, je lichaam en je huid.
•  Houd je gewicht in de gaten. Dat moet stabiel blij-

ven.
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Bewegen, wandelen en sporten gaat de veroudering 
van de cellen vertragen waardoor je in vorm blijft. Tij-
dens het sporten maken de hersenen endorfines vrij 
die een anti-stresseffect hebben, ze verminderen pijn 
en ze zorgen ervoor dat je beter slaapt.

•  Slaap: om te herstellen is een goede slaap belangrijk. 
Je lichaam gaat regenereren, je spieren komen tot rust 
en tijdens de slaap komen de neurale verbindingen tot 
stand. l

  Het is van essentieel belang om 
relaties te onderhouden met personen van 
verschillende generaties om alert, levendig 
en open van geest te zijn.   

Beschermt 
etterende laesies en 
schaafwonden

Bevordert de 
wondgenezing

KAdermin Spray® en KAdermin Crème®: 
de innovatie bij wondheling 

Verkrijgbaar in apotheken
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Dit product bevat belangrijke vitamines B en een selectie 
van mineralen en oligo-elementen. In totaal 16 actieve 
ingrediënten met onder andere bètacaroteen, vitamines 
B2, B6, B12, C, D, foliumzuur, ijzer, jodium, magnesium, 
zink en selenium. 

Deze elementen versterken het immuunsysteem, her-
stellen de vitaliteit en verhogen de natuurlijke weer-
stand. Deze multivitamine wordt gemakkelijk opgeno-
men en helpt om opnieuw in vorm te zijn.

Bio-Multivitamin Pharma Nord is aangeraden voor 
jongeren in volle groei (vanaf 12 jaar), zwangere 
vrouwen en moeders die de borst geven, maar even-
eens voor actieve en oudere personen. Deze multi-
vitamine is eveneens aangeraden ter voorbereiding 
van de winter in het kader van een voedingsoneven-
wicht om het immuunsysteem te versterken.

Het product is gebaseerd op de laatste wetenschap-
pelijke inzichten, met name die over antioxidanten. De 
samenstelling van voedingsstoffen die goed opgenomen 
worden is zorgvuldig uitgebalanceerd en ze ondersteunt 
moderne eetgewoonten. De producten van de Bio-Serie 

bevatten grondstoffen die met de grootste zorgvuldig-
heid werden gekozen. 

Bereid u op de winter voor met Bio-Multivitamin Pharma 
Nord en help uw lichaam om aan de dagelijkse voeding-
snoden te voldoen! l

Nu ook beschikbaar bij uw apotheker: Bio-Multivitamin 
Pharma Nord PROMOpack 120+30 gratis tabletten. Vraag 
naar de CNK-code 3688-793. Een tablet per dag innemen, 
bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Bevat suiker noch glu-
ten. Aanbevolen prijs: 27,95 euro.

SEIZOENSADVIESSEIZOENSADVIES

Weerstand en energie 
voor jongeren en ouderen!

Bio-Multivitamin Pharma Nord is een volledige 
en krachtige formule die het lichaam beschermt 
en helpt bij de goede werking ervan.

Wist u dat?
Bij een hoge vitamine D-waarde in het bloed presteren jon-
geren het best tijdens moeilijke cognitieve tests, hun gees-
telijke toestand is beter en ze ondervinden minder gedrags-
problemen. 

Zo blijkt althans uit een studie door Noorse wetenschappers. Die om-
vatte bijna 50 vrijwilligers, jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 
13-14 jaar. Ze kregen ofwel een vitamine D-supplement (D-Pearls 
1520 U.I. of 38 μg vitamine D van Pharma Nord), ofwel een placebo. De 
publicatie van de conclusies van deze dubbelblinde, gerandomiseer-
de, placebogecontroleerde studie gebeurde in het wetenschappelijke 
vakblad Journal of Psychology (Scand J Psych. 2017;58(2):123-130). 
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Cystus 052 
Infektblocker®: 
Uw interne verdediging

Hoe te gebruiken?

Preventief gebruik bij een verhoogd besmettingsri-
sico (scholen, grootwarenhuizen, openbaar vervoer): 
laat langzaam 1 of 2 tabletje(s) in de mond smelten 
en dit elke 60 tot 90 minuten.
Aanvullende behandeling bij ontsteking van de 
neuskeelholte: laat langzaam 1 of 2 tabletje(s) in de 
mond smelten en dit zes keer per dag, en verspreid 
de innames over de dag.

Samenstelling 

•  Stabiele complexe polyfenolen, geëxtraheerd uit de 
Cistus × incanus L. PANDALIS

•  Exclusief product van Dr. Pandalis Urheimische® 
Medizin GmbH

Vraag raad aan uw apotheker

•  De polyfenolen van Cystus 052® omhullen het virus 
(griep, verkoudheid) en voorkomen dat ze in de sli-
jmvliescellen binnendringen

•  Medisch hulpmiddel
•  Geen bijwerkingen

Stilaxx® is trouwens geen traditioneel, medicamenteus 
geneesmiddel dat de hoest onderdrukt. Stilaxx® is een 
medisch hulpmiddel en vormt een beschermende laag 
over de slijmvliezen van de keel. De geïrriteerde slijm-
vliezen zijn beschermd en komen zo tot rust. Stilaxx® is 
een natuurlijk, puur plantaardig antwoord op een droge 
hoest op basis van IJslands mos (Cetraria islandica). Dit 
mos groeit vooral in Noord-Europese landen, en in het 
bijzonder rond de poolcirkel (IJsland), maar eveneens 
in de Alpen.

De werking van Stilaxx® is gebaseerd op plantenslijm, 
dat een sleutelrol speelt tegen diverse luchtwegaan-
doeningen, zoals keelpijn. Stilaxx® bevat ook heemst- 
en zoethoutwortels. Stilaxx® is alcohol- en suikervrij en 
is geschikt voor gebruik overdag en ‘s nachts, voor vol-
wassenen en kinderen vanaf 4 jaar. l
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Droge hoest 
verlichten met 
IJslands mos

Een irriterende hoest kan het gevolg zijn van 
een kleine infectie waartegen het lichaam 
zich heeft verzet. Het is een droge, irriterende 
hoest. Je hebt geen middelen tegen de hoest 
nodig om dit te verhelpen. Geef de voorkeur 
aan een natuurlijk alternatief, zoals Stilaxx® op 
basis van IJslands mos. Stilaxx® is heel effectief 
tegen droge hoest en dit zonder de ongemak-
ken van de klassieke middelen tegen hoest. 

Vraag raad 
aan je apotheker
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Gelukkig biedt de natuur ons een waaier aan kalmerende 
en rustgevende planten. Die helpen ons in deze stress-
volle periode op natuurlijke wijze om te ontspannen en 
tot rust te komen… Kamille, lindebloesem, passiebloem 
of citroenmelisse zullen u zeker helpen om rustig te blij-
ven en een goede en herstellende nachtrust te genieten. 
Neem er een thermosfles van mee naar kantoor om er 
de hele dag door van te drinken..

ERGYCALM, complex van kalmerende 
en rustgevende planten

Om na de zomer de draad in alle rust weer op te pakken, 
helpt ERGYCALM u om rustig te blijven en te ontspan-
nen dankzij de unieke synergie van oligo-elementen en 3 
planten met een aangename rustgevende werking:
•  Ballote helpt om te ontspannen en doet nervositeit 

afnemen bij kinderen en volwassenen die bijvoorbeeld 
met lichte slaapproblemen kampen.

•  Meidoorn wordt traditioneel gebruikt om nerveuze 
spanning en prikkelbaarheid te verminderen.

•  Citroenmelisse draagt bij tot een 
ontspannen geest en fysiek en 
mentaal welzijn.

•  Magnesium ondersteunt de goe-
de werking van het zenuwstelsel en 
de normale psychologische func-
ties, en zorgt ervoor dat u zich minder moe voelt.

De sterktes van ERGYCALM

•  Planten afkomstig van biologische landbouw.
•  Combinatie van planten en magnesium.
•  Toevoer van 100 mg magnesium per 20 ml.
•  Bevat geen alcohol, suiker, zoetstoffen of kunstma-

tige aroma’s.

ENERGYCALM kan worden aanbevolen om een goede 
slaap te bevorderen, om te kalmeren en te ontspannen, 
voor lichamelijk en geestelijk welzijn of als begeleiding bij 
het stoppen met roken. l

Een van de eerste tekenen van een tekort aan oligo-ele-
menten kan vermoeidheid zijn, of terugkerende ongemak-
ken, aan met name de keel, de neus en de oren. Bepaalde 
oligo-elementen zoals koper en zink leveren namelijk een 
bijdrage aan de goede werking van het immuunsysteem. 
Magnesium en ijzer zijn juist de oligo-elementen bij uit-
stek om vermoeidheid tegen te gaan! Voel u weer fit met 
een combinatie van verschillende oligo-elementen en mi-
nerale zouten voor een betere opname.
OLiGOMAX multimineralen is een complete oplossing 
met oligo-elementen, ontzilt zeewater en lithothamniu-

mextract, bronnen van essentiële oligo-elementen die 
bijdragen aan het algemene welzijn van het lichaam. 
Magnesium draagt bij aan het verminderen van vermoeid-
heid en aan de normale werking van het zenuwstelsel en 
het energiemetabolisme. Koper en zink zijn oligo-elemen-
ten die bijdragen aan het behoud van de goede werking 
van het immuunsysteem en selenium helpt om de cellen 
te beschermen tegen oxidatieve stress. 
OLiGOMAX multimineralen is een voedingssupplement 
voor de hele familie. Het is zowel geschikt voor jonge kin-
deren als voor oudere mensen en zwangere vrouwen. l

Oligomax multimineralen: 
Oligo-elementenoplossing voor de hele familie
Hoewel ze in zeer kleine hoeveelheden in het menselijk lichaam aanwezig zijn (we 
hebben het over milligrammen), spelen oligo-elementen als zink, koper, mangaan en 
ijzer een voorname rol: ze vormen essentiële elementen voor de biochemische reacties 
die zich in de cellen afspelen, en maken het goede verloop van de belangrijke functies 
van het lichaam mogelijk.

Planten voor ontspanning
De terugkeer naar het dagelijkse ritme kan dan na een aangename zomerse pauze tot 
stress, angst, gepieker, en soms zelfs een verstoorde slaap leiden. Het is niet eenvoudig 
om onbewogen het evenwicht terug te vinden!

SEIZOENSADVIESSEIZOENSADVIES
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Om VERMOEIDHEID te verminderen.

Voor MEER ENERGIE!
Bio-Q10 / BioActive Q10 de oplossing zonder stimulerende middelen !

Verkrijgbaar bij uw apotheker. Speciale promotie-verpakkingen 
beschikbaar tot uitputting voorraad.

GRATIS DOOSJE?

Bio-Q10 / BioActive Q10
– Coënzym Q10 en vitamine C of B2
••  de best gedocumenteerde coenzym Q10
••    Bio-Q10 Gold 100 mg – het origineel 

gebruikt voor de Q-Symbio en  
Kisel-10 studie.

Bevat Vitamine B2 / of vitamine C dat bijdraagt tot een normaal energieleverend metabolisme.

vanaf

12,95 EUR
BE

_Q
10

_A
d_

Le
tz

Be
H

ea
lth

y_
D

U
_2

02
x1

34
_0

52
2

www.pharmanord.be

Ga naar www.pharmanord.be/quiz-q3 en maak kans op 
een gratis doosje. Aanbieding geldig tot 12/2022

Op basis van propolis, een natuur-
lijk hars verzameld door bijen en 
gebruikt om de bijenkorf te bescher-
men en te ontsmetten, en natuurlij-
ke aroma’s van honing voor de zoet-
heid, citroen, essentiële oliën van 
zoet venkelzaad en steranijs. Kalme-
rend en heilzaam voor de keel. 

Op basis van essentiële oliën van 
eucalyptus, pijnboom en dennen, 
bekend voor hun heilzame werking 
op de luchtwegen. 

Om de neus op natuurlijke wijze vrij 
te maken en “om goed te kunnen 
doorademen”.

Cetraria islandica, of IJslandse Lichen, 
helpt om de ademhaling te vergemak-
kelijken, alsook bij het ophoesten. Al-
thaea officinalis, of heemst, helpt om 
de keel- en keelholte te verlichten en 
om de luchtwegen te verzachten.

Zuigtabletten van Pâte suisse zijn 
natuurlijk… in Zwitserland gemaakt. 
Een exclusiviteit van de firma Leh-
ning Laboratoires, sinds 1935 expert 
in planten die kwalitatieve natuurlij-
ke producten aanbiedt, met respect 
voor de natuur en ecosystemen.
Probeer je kans om ze te ontdekken 
via onze wedstrijd (zie pagina 30)!  l

Ken je de Pâte suisse zuigtabletten?
De zuigtabletten van Pâte suisse van producent Lehning Labora-
toires zijn voedingssupplementen op basis van 100% natuurlijke 
acaciagom en suiker-, lactose-, gluten- en gelatinevrij, met een 
natuurlijke zoetstof uit stevia. De zuigtabletten van Pâte suisse 
zijn handig verpakt in een elegante doos om overal mee naartoe 
te nemen. 

Vraag raad 
aan je apotheker
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Microgolfoven:  
vriend of vijand?

VOEDINGVOEDING

In alle keukens staat er een microgolfoven. 
Zijn rol is vaak beperkt tot het opnieuw 
opwarmen of ontdooien. Maar een 
microgolfoven is nog nuttiger dan dat, want 
naast het heropwarmen en het ontdooien 
kan je er eveneens eten meer bereiden.

Sandrine Stauner-Facques   ............................................

Het woord “golven” jaagt schrik aan

Het woord “golven” roept een angst op. Een onverklaar-
bare vrees, in stand gehouden door alles wat men op 
het internet kan lezen… OK, je microgolfoven werkt op 
golven maar er zit er geen spoor van in je eten en ook 
niet in de oven na het gebruik ervan. Er is geen risico 
van straling als je er naast staat: voor het glas hebben 
de fabrikanten roosters geïnstalleerd om straling tegen 
te houden. 

Hoe werkt een microgolfoven?

De energetische straling die in het voedsel doordringt en 
de watermoleculen bereikt, brengt het voedsel aan de 
kook. Tijdens dit proces veranderen de watermoleculen 
hun oriëntatie en het is net die beweging die energie en 
warmte creëert, en die het voedsel vervolgens zal ver-
warmen of verhitten. 
In tegenstelling tot andere kookmethodes gebeurt de 
warmteoverdracht van binnen naar buiten.

Gebruik het juiste potje of schotel

Dit is waar je op moet letten. Sommige kunststoffen pot-
ten of schotels zijn niet ontworpen om in een microgolf-
oven te gebruiken. Microgolven kunnen hormoonversto-
rende stoffen verspreiden.
Om te voorkomen dat u zich vergist, kunt u het best gla-
zen of keramische potten of schotels gebruiken. Hier-
mee is dit probleem opgelost.

Voordelen om met een microgolfoven 
eten te bereiden

Deze kookmethode biedt belangrijke voordelen:
•  Deze wijze van eten bereiden doodt bacteriën of ande-

re ziekteverwekkers.
•  Bij deze bereidingswijze blijven de plantaardige eiwit-

ten beter bewaard, net als de vitaminen en voedings-
stoffen omdat de bereiding sneller is.

•  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is deze 
kookmethode niet kankerverwekkend vergeleken met 
andere vormen van koken.

•  Het is een methode van eten te bereiden die geen 
“Maillard-reactie” oproept. Biologen noemen deze re-
actie ook wel glycatie en ze vindt plaats tussen sui-
kers en eiwitten in het voedsel bij het koken aan hoge 
temperaturen. Om een lang verhaal kort te maken: 
er is een verband tussen de “Maillard-reactie” en het 
oxidatiefenomeen van cellen en het houdt een vroeg-
tijdige veroudering in (cardiovasculaire en neurodege-
neratieve ziekten,...). Glycatie leidt tot cel- en weefsel-
schade.

•  We moeten durven toegeven dat koken met microgol-
ven niet meteen voor lekkerbekken is. Maar het biedt 
wel diëtische voordelen. Men hoeft geen vet toe te voe-
gen om eten te bereiden.

Blijft een superpraktische methode

Zelfs als we geen zin hebben om ons voedsel in de mi-
crogolfoven te koken of te bakken, moeten we toegeven 
dat deze methode ons tijd in de keuken bespaart. Zo 
kunnen we onze gerechten snel opwarmen zonder ze uit 
te drogen. Dat is alvast een goede zaak. l

  Koken in de microgolfoven biedt 
diëtische voordelen.   



25

RECEPTENRECEPTEN

Tip van Sandrine: 
Varkens- of lamsvlees zijn 

ideaal bij kool

GESTOOFDE RODE 
KOOL MET APPELS

Tip van Virginie:
Deze cake eten met een 
mooie, groene salade of 

witloofsalade.

CAKE MET PEREN 
EN GEITENKAAS
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CAKE MET PEREN  
EN GEITENKAAS
Ingrediënten voor een cake voor 6 personen 
Afmetingen van de bakvorm: 28 x 11 cm of 24 x 9 cm of 
26 x 9,5 cm.

•  150 g gram tarwebloem en 150 gram speltbloem (lage 
glykemische index)

•  4 biologische eieren
•  5 koffielepels biologische olijfolie
•  5 koffielepels melk
•  1 zakje gist
•  2 stukken preiwit
•  1 blok geitenkaas
•  50 gram geraspte Gruyère of Comté kaas
•  15 ontpitte zwarte olijven
•  Zout en peper.

Bereidingswijze 

•  Was en snijd de prei in 1 cm brede plakken. Bak de 
plakjes prei 5 minuten in een koekenpan in een beetje 
vet.

•  Verwijder de korst van de geitenkaas en verkruimel de 
kaas.

•  Snijd de olijven in plakjes.
•  Verwarm de oven voor op 180°.
•  Doe de bloem en de gist in een kom en meng ze door 

elkaar.
•  Maak een kuiltje en breek de eieren in het midden. Mix 

met een eierklopper.
•  Voeg de olie en de melk toe. Goed mengen (gebruik in 

dit stadium een houten lepel)..
•  Meng de kazen (geitenkaas en Gruyère of Comté), de 

zwarte olijven en de prei in een slakom. Voeg zout en 
peper toe aan het mengsel.

•  Giet het beslag in een beboterde 
en bebloemde taartvorm en bak 
gedurende 40 minuten.

•  Steek aan het einde van de bak-
tijd een mes in je cake. Deze zou 
er droog uit moeten komen.

GESTOOFDE RODE KOOL  
MET APPELS 
Ingrediënten voor 4 personen

•  1 grote, rode kool
•  2 appelen
•  1 ui
•  2 knoflookteentjes
•  Half glas water
•  Half glas droge rozijnen
•  1 eetlepel ciderazijn, bij voorkeur
•  Zout en peper
•  1 eetlepel bruine suiker
•  Geraspte muskaat
•  3 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze

•  Snijd de rode kool in 4 stukken en dan in dunne stro-
ken. Was deze repen en laat ze uitlekken in een salade-
mandje of veeg ze droog met een doek.

•  Pel de ui en snipper hem, pel de knoflook en hak de ui 
fijn.

•  Verhit in een grote koekenpan of braadpan 3 eetlepels 
olijfolie op matig vuur. Voeg de ui toe en en kook op laag 
vuur gedurende 6-7 minuten (tot de ui gaar en door-
schijnend is). Roer om het niet te laten aanbranden.

•  Voeg knoflook toe, roer en bak nog 2 minuten.
•  Voeg rozijnen en de gesneden rode kool toe aan de pan.
•  Breng op smaak met zout en peper en voeg 1 eetlepel 

azijn toe. Voeg de bruine suiker toe en een beetje noot-
muskaat. Roer.

•  Voeg een half glas water toe, doe het deksel erop en laat 
het koken op een matig vuur gedurende een half uur 
of tot de rode kool zacht is voor jouw smaak. Roer vaak 
zodat het niet aanbrandt.

•  Was de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in ku-
bussen. Zet opzij.

•  10 minuten voor het einde van de kooktijd van de kool 
de appels toevoegen.

Vind andere recepten in onze rubriek VOEDING op www.letzbehealthy.be

Sinds zeven jaar is Virginie di Tore aan 
de slag als diëtiste. Voor haar is diëtetiek 
vooral PLEZIER en voeding is veel meer 
dan koken met stoom. 

Sandrine is tuinder. Ze kweekt groenten 
en fruit van een uitzonderlijke kwaliteit. 
Ze doet dit met respect voor het milieu.
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D E TOX
A f s l A n k e n
T R A N S I T

Er is een voor
en een na  B.SLIM ©

Treed binnen in de wereld van 
Diet World en bereid je voors
om niet meer zonder te kunnen doen

Herstel het evenwicht van uw 
lichaam en herwin een ideale transit 

Raadpleeg uw apotheker
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Pneumokokken zijn bacteriën waarvan wel 90 verschil-
lende types bestaan. Deze bacteriën zijn verantwoorde-
lijk voor milde luchtweginfecties, maar kunnen eveneens 
meer ernstige aandoeningen veroorzaken zoals sinusi-
tis, oor- en longontstekingen, bronchopneumonieën, 
hersenvliesontsteking of sepsis (algemene infectie door 
de verspreiding van bacteriën in de bloedbaan).  

Wat is de pneumokok?

De echte naam van de pneumokok is de Streptococcus 
pneumoniae. Dit is een bacterie die deel uitmaakt van 
de natuurlijke flora van de slijmvliezen en die niks liever 
doet dan zich in de luchtwegen te nestelen (keel, neus 
en strottenhoofd). De verspreiding gebeurt vooral door 
onzichtbaar kleine vochtdruppels die men bij het niezen 
in de lucht stuwt.

Over het algemeen is de pneumokok onschuldig bij per-
sonen die in goede gezondheid verkeren. Toch kan de 
pneumokok behoorlijk agressief uit de hoek komen en 
vooral bij meer kwetsbare personen infecties veroorza-
ken die tamelijk gevaarlijk kunnen zijn (oorontsteking, 
sinusitis en hersenvliesontsteking bij het kind; longont-
stekingen en bronchopneumonieën bij de volwassene 
en bij het kind).

Omdat jonge kinderen een ernstige infectie kunnen 
oplopen, is de pneumokokkenvaccinatie aanbevolen 
voor alle zuigelingen en dit vanaf de leeftijd van twee 

maanden. De overheid neemt de volledige kost van 
het vaccin voor haar rekening. Wil je meer over dit on-
derwerp te weten komen, surf dan naar www.zorg-en- 
gezondheid.be/vaccinatie-tegen-pneumokokken.

En bij de volwassene?

Vanaf de leeftijd van 50 jaar stijgt het risico om een infec-
tie op te lopen die veroorzaakt wordt door een pneumo-
kok. Na de leeftijd van 60 jaar gaat dit risico nog sneller 
de hoogte in. Zo schat men dat het risico van overlijden 
na een pneumokokkeninfectie 1 op de 5 bedraagt wan-
neer je ouder bent dan 50 jaar. 

Daar komt nog de resistentie bij van de pneumokok voor 
de gebruikelijke voorgeschreven antibiotica voor de be-
handeling van een longontsteking bijvoorbeeld. In meer-
dere Europese landen is die resistentie behoorlijk hoog 
is, waaronder België. Daarom beveelt de Hoge Gezond-
heidsraad de vaccinatie van risicopersonen aan, d.w.z. 
patiënten met een chronische aandoening, personen 
met een verzwakt immuunsysteem en 65-plussers. l

Is uw immuunsysteem verzwakt? Bent u ouder dan 
50 jaar en lijd je aan een chronische ziekte? Je ver-
keert in goede gezondheid, maar bent 65-plusser? 
Dan maak je deel uit van de doelgroep voor vacci-
natie tegen de pneumokokken. Aarzel niet om je te 
laten vaccineren of wanneer je vragen hebt over 
een pneumokokkeninfectie of het -vaccin, vraag 
raad aan je apotheker. Hij of zij zal de nodige tijd 
vrijmaken om antwoorden te geven.

Bron: apotheek.be 

VACCINSVACCINS

Pneumokokken zijn verantwoordelijk voor 
milde infecties van de luchtwegen. Maar ze 
kunnen eveneens meer ernstige ziektes ver-
oorzaken, zoals oor- en longontstekingen en 
zelfs sepsis.

Moet je je laten 
inenten tegen 
pneumokokken?

  Men schat dat het risico van overlijden na 
een pneumokokkeninfectie 1 op de 5 bedraagt 
wanneer je ouder bent dan 50 jaar.   
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Kan je peuter niet stilzitten? Wat als je enkele activiteiten 
zou doen om die energie eruit te halen? Er zijn veel spel-
letjes voor zowel jonge als oudere kinderen. Hier alvast 
een selectie, voor zowel binnens- als buitenshuis..

Springtouw en elastiekjes

Springtouwen en elastiekjes hebben generaties van kin-
deren veel plezier gegeven en zijn daarom tijdloos.
Dat klopt! Springen is de beste manier om stoom af te bla-
zen. Alleen of met meerdere kinderen, op beide of op een 
enkele voet. Er bestaat een waaier aan mogelijkheden. Het 
is zelfs mogelijk om het spel nog leuker te maken door 
geleidelijk aan de moeilijkheidsgraad te verhogen (door 
bijvoorbeeld de hoogte van het elastiek te vergroten).

Een, twee, drie, zon!

Nog een tijdloos spel dat veel kinderen kan verblijven! 
Deze keer heb je er geen materiaal voor nodig: de aan-
wezigheid van de spelers volstaat. Naast rennen en be-
wegen vraagt dit spel om een vooruitziende blik en een 
goede motorische controle. Het is een kwestie van weten 
wanneer je als een standbeeld moet gaan staan en deze 
positie - vaak niet zo comfortabel - een bepaalde tijd moet 
aanhouden.

Zoek en vind

Je bent op zoek naar een spel om het geheugen van je 

kinderen te laten werken? Hiervoor is zoek en vind ideaal! 
Voor dit spel heb je een chronometer nodig. Vraag het 
kind dan om zo snel mogelijk drie verschillende voorwer-
pen te vinden. Dat kan hun favoriet knuffelbeest zijn, een 
rode sok of een lepel. Als dit te gemakkelijk is, kan je de 
moeilijkheidsgraad verhogen (door het aantal te vinden 
voorwerpen te verhogen of de tijd om ze te vinden in te 
korten).

Mime

Ga in een cirkel staan. Een van de spelers begint een ac-
tie uit te beelden: eten, fietsen, tandenpoetsen. De vol-
gende speler moet dezelfde actie uitvoeren en nadien… 
daarna een andere actie doen. En zo verder. De eerste 
die het fout uitvoert, verliest!

Dansen!

Wie danst er niet graag op zijn of haar favoriete muziek? 
Deze activiteit laat alle energie los en zorgt voor veel en-
dorfine, het gelukshormoon dat iedereen in een goed 
humeur brengt.  l

KINDERTIJDKINDERTIJD

“Ik verveel me!”. Wie nog nooit deze noodkreet van de allerkleinsten heeft gehoord? Nochtans zijn er 
heel wat spelletjes om in familie stoom af te blazen, te bewegen en zich te amuseren!
Emilie Di Vincenzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spelletjes om stoom af te blazen en om te bewegen!

Er zijn heel wat mogelijkheden om te bewegen en om 
zich uit te leven, of men nu jong of oud is. Mime, dans 
en touwtjespringen zijn maar enkele voorbeelden van 
mogelijke activiteiten. Maar er zijn er nog veel meer! 
Aarzel niet om creatief te zijn. In functie van de moge-
lijkheden van je omgeving kan je aldus een hut bouwen, 
zwemmen, voetballen, verstoppertje spelen, et ....
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Een complete scheerset van Raz*War 
Als u nog niet van het scheer- en cosmeticamerk  
Raz*War hebt gehoord, is dit het moment om mee te 
spelen en waarom niet te winnen!

De kwaliteit van de producten is ongelooflijk.
De verschillende accessoires (scheerkwasten, scheer-
mesjes, mesjes) worden in Duitsland gemaakt.
De cosmetica is biologisch en wordt in België door het 
merk met de hand gemaakt.  

Traditioneel scheren is weer in de mode. Mannen hou-
den ervan om voor zichzelf te zorgen en dat is heel goed.
De mannen die de producten getest hebben zijn er fan 
van geworden. Test één keer en u zult nooit meer terug-
gaan naar de producten verkocht in de supermarkt die 
van mindere kwaliteit zijn!

De te winnen set bestaat uit: 
•  2 scheerzepen: «Spice Age» met citrus en zwarte pe-

per, «Ginger Belle» met gember en cederhout.
•  El Cid veiligheidsscheermes met Double Edge mesjes.
•  De zwarte fiber scheerkwast in synthetische vezels.
•  De aftershave regenererende en herstellende voor  

beschadigde huid.

WEDSTRIJDWEDSTRIJD

Ontdek wat wij onze lezers bieden...
Om mee te doen, is er maar één adres: letzbehealthy.com
Om op de hoogte te blijven, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief en onze 
Facebook-pagina volgen

Geen kans bij de wedstrijd?
Pâte Suisse beschikbaar in de apotheek.

Wil je de zuigtabletten Pâtes suisse proberen? 
De zuigtabletten van Pâte suisse van producent Lehning Laboratoires zijn voedingssupplementen op basis van 
100% natuurlijke acaciagom en is zuiker, lactose, gluten, en gelatinevrij met natuurlijke zoetstof uit stevia… en 
uiteraard gemaakt in Zwitserland.

Op basis van propolis, een natuur-
lijk hars verzameld door bijen en 
gebruikt om de bijenkorf te bescher-
men en te ontsmetten, en natuurlij-
ke aroma’s van honing voor de zoet-
heid, citroen, essentiële oliën van 
zoet venkelzaad en steranijs. 
Kalmerend en heilzaam voor de keel.

Op basis van essentiële oliën van 
eucalyptus, pijnboom en dennen, 
bekend voor hun heilzame werking 
op de luchtwegen. Om de neus op 
natuurlijke wijze vrij te maken en 
“om goed te kunnen doorademen”.

Cetraria islandica, of IJslandse Lichen, 
helpt om de ademhaling te verge-
makkelijken, alsook bij het ophoes-
ten. Althaea officinalis, of heemst, 
helpt om de keel- en keelholte te 
verlichten en om de luchtwegen te 
verzachten.
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@letsbehealthy.België

Uw online gezondheidsmagazine

de nieuwigheden
onze gezondheidsvideo’s
onze wedstrijden
...en vele andere verrassingen

Video’s
Heb je de online 
cursussen van onze 
sportcoaches al 
geprobeerd?

Exclusieve artikelen
We blijven u 
informeren en delen 
onze favorieten het 
hele jaar door...

Wedstrijden
Neem deel aan onze wedstrijden.
Er is altijd iets te winnen!
boeken, producten om te testen 
en andere geschenken.
Om niets te missen, volg ons op 
Facebook!

Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van 
de verschijning van elk nieuw 
nummer van uw tijdschrift en 
vraag het aan uw apotheker.
Letz be healthy is gratis, maar het 
aantal exemplaren is beperkt.
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Innoverend voor de gezondheid

Is jouw immuniteit 
goed gewapend ?
Ondersteun je immuunsysteem* !

••  D-Pearls 3000 bevat 75 µg natuurlijk 
vitamine D3*, opgelost in een 
hoogwaardige koudgeperste 
‘extra vierge’ olijfolie.

••  Selenium+Zinc bevat de vitaminen 
A, B6*, C*, E en de spoorelementen 
selenium* en zink*.
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Biologische beschikbaarheid en opname 
van de twee producten zijn goed gedocumenteerd.

++  Beschikbaar in de apotheek:

IMMUNITY PACK PHARMA NORD
verpakt per: 
1 maand: CNK 4380-424 aan € 14,95 
2 maand: CNK 4380-812 aan € 24,95

Voor het hele gezin, vanaf 12jaar 
(Advies verkoopprijzen)

*  Draagt bij tot het behoud van een goede 
werking van het immuunsysteem.


