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Als u denkt aan gezondheid als aan een 
reis, of nog beter, een avontuur, is het 
gemakkelijker om de vele ups en downs die 
u tegenkomt te visualiseren als prachtige 
vergezichten waarvan u kunt genieten en 
tijdelijke inzinkingen die u weer overwint. 

We nemen allemaal af en toe een verkeerde 
afslag tijdens onze reizen. Dit is een 
natuurlijk onderdeel van de menselijke aard 
en een normaal verschijnsel op de weg 
naar welzijn. De echte sleutel tot succes ligt 
niet in het afleren van uw angst voor deze 
verkeersdrempels, maar in het uitvogelen 
hoe u er op een gezonde manier mee om 
kunt gaan. 

Stel bijvoorbeeld dat de verkeerde afslag 
op uw reis was dat u een paar trainingen 
hebt overgeslagen. Het is gemakkelijk om u 
daar schuldig over te voelen en een negatief 
gevoel te ontwikkelen door te blijven 
stilstaan bij wat u eigenlijk had moeten doen. 
Dit maakt het nog moeilijker om een en 
ander weer op de rails te krijgen. Als u zich 
concentreert op deze gedachten, ontstaan 
alleen maar meer negatieve gedachten die 
fungeren als meer verkeersdrempels. 

In plaats van uitgebreid stil te staan bij het 
negatieve, kunt u zich richten op de meer 
positieve gedachten, zoals hoe goed het 
voelt om terug te keren naar uw normale 
trainingsschema. Denk aan hoe goed u 
zich, zowel mentaal als fysiek, voelt na een 
training. Laat die gevoelens u begeleiden 
naar de weg die u wilt volgen. Uw focus 
is het krachtigste hulpmiddel dat u tot uw 
beschikking hebt. 

Eén van de mooiste aspecten van het 
leven is dat het echt een reis is die je 
ervaart. Hoe meer positieve mensen, 
ervaringen en gedachten we tegenkomen, 
des te gemakkelijker is het om de 
verbazingwekkende schoonheid te blijven 
zien die ons omringt op de reis. 

Uitdagingen overwinnen
Wij gebruiken vaak ‘zoektocht naar welzijn’, ‘de weg naar 
gezondheid’, en vergelijkbare uitdrukkingen wanneer we het 
hebben over ‘The Art of Growing Young’, de kunst van een jeugdig 
leven - gezond leven is immers geen statisch doel. Wij leren, 
passen ons aan en ontwikkelen ons voortdurend tijdens ons 
streven naar een zo gezond mogelijk leven. Het is een levenslang 
proces vol ups en downs.
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Voedingsnieuws
Sla het ontbijt niet over

Wandel vaker

Het handhaven van een gezond gewicht 
begint met het ontbijt. Volgens een recente 
verklaring van de American Heart 
Association krijgen mensen die het ontbijt ‘s 
ochtends vaak overslaan, zelden voldoende 
vitaminen en mineralen binnen. Bovendien 
hebben ze 75 procent meer kans op 
overgewicht of obesitas dan mensen die 
regelmatig ontbijten.

Vindt u maar geen oplossing voor een 
probleem op het werk? Ga naar de 
sportschool. Bewegen kan de cognitieve 
functies versterken, waaronder uw 
probleemoplossend vermogen. De 
eerstvolgende keer dat u met een probleem 
zit: ga sporten en laat uw brein het probleem 
uitwerken terwijl u gezond beweegt.

Als u somber wordt van uw blik op de 
weegschaal, is het misschien tijd om minder 
vaak te kijken. Verleg uw aandacht van uw 
gewicht naar de voordelen en het plezier van 
een gezonde levensstijl - dat is een 
duurzamere manier om uw gewicht onder 
controle te houden. Blijven hangen bij die 
gevreesde weegschaal heeft negatieve 
gevolgen voor uw leven, terwijl positieve 
gedachten en patronen van een gezonde 
levensstijl succes aantrekken.Een dutje kan de gezondheid van uw hart 

bevorderen. Na meer dan zes jaar 
onderzoek onder ruim 23.000 mensen, 
ontdekten onderzoekers dat een regelmatig 
middagdutje leidt tot vermindering van het 
risico op hartfalen. Het verband was vooral 
duidelijk bij werkende mannen. Een dutje 
kan de gezondheid helpen beschermen, 
omdat in het moderne leven veel mensen 
niet genoeg slaap krijgen door te lange 
werkuren, stress en een levensstijl van altijd 
proberen om meer te doen op een dag dan 
er tijd voor is. 

Eet meer noten. Een onderzoek, 
gepubliceerd in het New England Journal of 
Medicine, heeft verband aangetoond tussen 
het eten van meer noten en een verminderd 
risico op verschillende chronische ziekten, 
waaronder hart- en vaatziekten en diabetes 
type 2. Een handjevol noten zorgt voor een 
voedzame oppepper, rijk aan onverzadigde 
vetzuren, vezels, vitaminen, mineralen, 
antioxidanten en fytosterolen. 

Wanneer u zich zorgen maakt over uw 
mobiliteit nu u ouder wordt, ga meer 
wandelen. Het onmiddellijke effect van 
beweging op het brein helpt negatieve 
gedachtepatronen te doorbreken en het 
cumulatieve effect helpt uw mobiliteit te 
beschermen. Uit een onderzoek onder 
1.635 sedentaire senioren in de leeftijd van 
70 tot 89 jaar bleek dat door regelmatige 
lichaamsbeweging een behoorlijk 
percentage van de mobiliteit behouden 
bleef. Dit bewijst maar weer dat het nooit 
te laat is om in beweging te komen. 

Een gezonde levensstijl

Doe vaker een dutje

Wilt u langer leven? 

Geef uw cognitieve functie een 
oppepper



|    The Art of Growing Young

Aerobische activiteiten zijn vaak de 
oefeningen waarmee u zich in het zweet kunt 
werken - hardlopen, fietsen, roeien, stair-
stepping. Basketbal, voetbal en andere 
sporten zijn ook uitstekende work-outs door 
het vele hardlopen. Alle aerobische activiteiten 
versterken de cardiovasculaire gezondheid, 
vergroten de weerstand en zorgen voor een 
betere verbranding van calorieën, waardoor 
mensen gewicht verliezen. 

Een van de meest gehoorde redenen om te 
trainen is om er goed uit te zien. Regelmatige 
aerobische oefeningen vormen absoluut de 
beste activiteit voor het verbranden van vet 
en een goede gewichtsbeheersing. Deze 
oefeningen kunnen zelfs helpen in de strijd 
tegen cellulitis, de bobbeltjes en kuiltjes op 
dijen, heupen en billen. Bij overgewicht of 
obesitas kan sporten om gewicht te verliezen 
ertoe bijdragen dat de kuiltjes minder 
zichtbaar worden.1

Daar komt nog bij dat u een blozende, 
stralende huid krijgt door de snellere 
bloedcirculatie tijdens een work-out!

Sporten kan zelfs uw lichaam beschermen 
tegen veroudering op genetisch niveau. Uit 
een onderzoek van de McMaster University 
in Ontario bleek dat een regelmatige 
trainingsroutine helpt in de strijd tegen 
vroege tekenen van veroudering door 
depletie en mutatie van mitochondriaal DNA 
te voorkomen.2  

De cardiovasculaire conditie die ontstaat na 
trainingen, biedt ook verbeterde 
bescherming tegen beroerte, diabetes, hoge 
bloeddruk, hartfalen en meer. 

Regelmatige lichaamsbeweging kan ook de 
symptomen verminderen bij milde depressie 
en angst. Bovendien slaapt u waarschijnlijk 
beter als u overdag actief beweegt. Een 
zonniger humeur, minder stress en beter 
slapen betekenen een gezonder en 
gelukkiger lichaam zonder wallen onder de 
ogen, afhangende schouders of andere 
lichamelijke symptomen van stress. Al deze 
voordelen maken het nog eenvoudiger om u 
te concentreren op de positieve aspecten 
van uw leven.  

Om optimaal te profiteren van uw work-out is 
een goede voorbereiding nodig. Denk vooraf 
na over wat uw lichaam nodig heeft, zodat u 
niet vroegtijdig met een work-out hoeft te 
stoppen. Denk voordat u uw veters strikt na 
over uw kleding. Is uw kleding geschikt voor 
de activiteit? Wat voor weer is het? In een 
onderzoek van de Osaka International 
University en Kobe University keken 
wetenschappers naar de verschillen in 
transpireren tussen mannen en vrouwen in 
reactie op verandering van de intensiteit van 
de work-out. Daaruit bleek dat vrouwen vaak 
minder effectief zweten. Vrouwen moeten zich 
in warme omstandigheden dan ook een 
beetje beter beschermen dan mannen.3 

Comfortabele, ademende, zweetabsorberende 
kleding kan helpen om de temperatuur van 
een vrouw onder controle te houden, evenals 
voldoende drinken.
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De voordelen van een goede work-out zijn legio. Van een beter 
gewicht en minder stress en van een gezond hart tot geluk, 
eens goed zweten is goed voor uw lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. 

Ontspanning door inspanning

Fitness

De voordelen van een goede work-
out gaan verder dan alleen het 
huidoppervlak. 

Een goede work-out geeft ook een 
goed gevoel. Wanneer u zich in 
het zweet werkt in de sportschool, 
maakt het lichaam endorfine aan, 
een neurotransmitter die een 
goed gevoel geeft, waardoor uw 
stemming verbetert. 

1 “Cellulite.” Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical 
Education and Research, 08 Nov. 2016. Web. 27 april 2017.
2 Adeel Safdar, Jacqueline M. Bourgeois, Daniel I. Ogborn, et 
al. “Endurance exercise rescues progeroid aging and induces 
systemic mitochondrial rejuvenation in mtDNA mutator mice.” 
PNAS 2011 108 (10) 4135-4140; gepubliceerd voorafgaand 
aan de druk, 22 februari 2011, doi:10.1073/pnas.1019581108.

3 “Tomoko Ichinose-Kuwahara, Yoshimitsu Inoue, Yoshiko 
Iseki, et al. “Sex differences in the effects of physical training 
on sweat gland responses during a graded exercise.” Exp 
Physiol 95.10 1026–1032.
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Drink een half uur voordat u gaat sporten 3 
glazen water. Verspil geen geld of calorieën 
aan zoete sportdrankjes. U moet zich dan 
nog meer inspannen om de calorieën uit het 
drankje te verbranden! Uw lichaam heeft 
alleen vers, zuiver water nodig om 
gehydrateerd te blijven.  Ook cruciale 
aminozuren en elektrolyten kunnen een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
het uithoudingsvermogen en de spierkracht 
die ontstaat na training.4 

Elke sporter heeft unieke 
hydratatiebehoeften. U kunt nagaan of u 
voldoet aan uw unieke behoeften door uzelf 
voor en na het sporten te wegen. Dit geeft u 
een ruwe schatting van de hoeveelheid 
vloeistof die uw lichaam nodig heeft om 
tijdens het trainen gehydrateerd te blijven. 

Voor elk pond dat u tijdens uw aerobische 
activiteit hebt verloren, moet u 5 glazen 
water extra drinken. Als u bijvoorbeeld ruim 
2 glazen water hebt gedronken tijdens  
60 minuten sporten en u bent 1 pond 
kwijtgeraakt, is het verstandig om 5 glazen 
water extra te drinken tijdens uw volgende 
training (in totaal 7 à 8 glazen water). Dat is 
elk kwartier 2 glazen water.

Drink na het sporten genoeg om uw dorst te 
lessen en daarna nog een beetje meer. Door 
goed gehydrateerd te blijven vóór, tijdens en 
na een training zorgt u ervoor dat u zich in 
het zweet kunt werken zolang als u wilt, om 
u goed te voelen en er geweldig uit te zien!

05

Ga niet pas drinken als u dorst hebt. 
Tegen de tijd dat u dorst krijgt, is uw 
lichaam al aan het uitdrogen. 

4 Cohen Deborah. “The truth about sports drinks.” BMJ 2012; 
345:e4737.
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Hoofdartikel

Een 
oplossing 
vinden voor de 
gevolgen van 
vervuiling
Het is een betreurenswaardig feit dat we elke dag worden 
omringd door vervuiling. Van uitlaatgassen en meeroken tot 
pesticiden en verontreinigde grond, we worden voortdurend 
blootgesteld aan onnatuurlijke vervuilende stoffen die nog niet 
zo overvloedig aanwezig (of zelfs uitgevonden) waren toen 
onze voorouders leefden, duizenden jaren, of zelfs maar enkele 
honderden jaren geleden. 

06 |    The Art of Growing Young



Juli/augustus 2017    |

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) leeft meer dan 90 procent van de 
wereldbevolking in gebieden waar de 
luchtvervuiling de veiligheidsrichtlijnen 
overschrijdt. Luchtverontreiniging vormt een 
groot risico voor de gezondheid en wordt in 
verband gebracht met beroerten, 
hartkwalen, longkanker en zowel chronische 
als acute aandoeningen van de luchtwegen, 
waaronder astma.

Vervuiling heeft zelfs effect op onze 
gemoedstoestand. Een omvangrijk onderzoek 
onder meer dan 70.000 vrouwen in de leeftijd 
van 57 tot 85 jaar toonde een significant 
verband aan tussen een hogere gemiddelde 
blootstelling aan luchtverontreiniging en 
angstsymptomen.1 

De WGO stelt dat er een nauwe relatie 
bestaat tussen blootstelling aan hoge 
concentraties van luchtverontreiniging en 
een hoger sterftecijfer. Omgekeerd, wanneer 
de concentraties van kleine en fijne deeltjes 
in de lucht worden gereduceerd, daalt het 
sterftecijfer.2 

Ook al klinkt dat allemaal alarmerend, maak u 
geen zorgen. Zorgen trekken alleen maar meer 
zorgen aan. Concentreer u in plaats daarvan 
op alle positieve veranderingen die u kunt 
bewerkstelligen om uzelf te beschermen tegen 
de negatieve effecten van luchtverontreiniging. 
Van persoonlijke voedingsgewoonten tot 
grootschalige maatschappelijke veranderingen, 
er zijn allerlei manieren om vervuiling en de 
gevolgen daarvan tegen te gaan. 

Er is nieuw bewijs dat B-vitaminen krachtig 
hulp kunnen bieden om mensen te 
beschermen tegen luchtvervuiling. In een 
eerste onderzoek ontdekten wetenschappers 
dat aanvulling met vitamine B gedurende  
vier weken de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging met 28 tot 76 procent 
beperkte op 10 genlocaties. Ze zagen ook 
een vermindering van de invloed op 
mitochondriën, de delen van cellen die 
energie produceren. Hoewel meer onderzoek 
nodig is ter bevestiging van deze bevindingen, 
liet dit boeiende onderzoek zien dat vitamine 
B-complex de manieren kan beperken 
waarop luchtverontreiniging de mens op 
genetisch niveau schade toebrengt.3 

Een belangrijke manier waarop vervuiling het 
lichaam kan binnenkomen, is via verontreinigd 
water. Lood is een uiterst giftig zwaar metaal 
dat een negatief effect kan hebben op bijna 
elk gebied in het lichaam, waaronder het 
zenuwstelsel. Lood kan in ons drinkwater 
komen door lekkende oude leidingen. 

 

In veel gemeenten kan het water gratis of 
tegen lage kosten op lood worden getest. 
Als u geen test kunt laten doen, laat u de 
kraan een paar minuten lopen (totdat de 
watertemperatuur verandert) voordat u uw 
glas vult. Dit kan het loodgehalte in het water 
aanzienlijk verlagen.

Vrije radicalen komen vaak het lichaam 
binnen door bronnen van verontreiniging 
zoals smog. Deze microscopische 
vervuilende deeltjes veroorzaken oxidatieve 
stress die schadelijk is voor het lichaam en 
kan leiden tot vroegtijdige tekenen van 
veroudering. Om ons te beschermen tegen 
schadelijke vrije radicalen door verontreiniging, 
moeten we veel antioxidanten consumeren. 
Mensen die in sterk vervuilde stedelijke 
gebieden wonen, hebben baat bij nog 
hogere hoeveelheden antioxidanten. 

Een dieet rijk aan verse groenten, fruit en 
kruiden levert veel antioxidanten. Vrijwel 
iedereen die wel eens gehoord heeft van 
antioxidanten, weet dat vitamine A, C en E 
helpen om de aanval van vrije radicalen af te 
weren. Maar niet iedereen heeft gehoord van 
de minder bekende, maar veel krachtigere 
oligomerische proanthocyanidinen (OPC’s). 
Wat betreft antioxidantcapaciteit zijn OPC’s 
20 keer sterker dan vitamine C en 
50 keer sterker dan vitamine E.

07

Om te voorkomen dat lood en 
andere zware metalen ons 
lichaam binnenkomen, kunnen 
we hoogwaardige waterfilters 
gebruiken.

1 Power MC, Kioumourtzoglou M, Hart JE, Okereke OI, 
Laden F, Weisskopf MG. (2015). The relation between past 
exposure to fine particulate air pollution and prevalent anxiety: 
observational cohort study. BMJ; 350:h1111.
2 “Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health 

Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28 april 
2017.
3 McGrath, Matt. “B vitamins may have ‘protective effect’ 
against air pollution.” BBC News. BBC, 14 mar. 2017.  
Web. 28 april 2017.
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OPC’s zijn een klasse voedingsstoffen die 
polyfenolen worden genoemd en die 
fungeren als buitengewoon krachtige 
antioxidanten, die vrije radicalen in het 
lichaam aanvallen en neutraliseren. Ze komen 
voor in honderden planten en zijn sterker 
geconcentreerd in de vezelachtige delen van 
planten, zoals de zaden en de schors. Twee 
van de beste bronnen zijn druivenpitten en 
pijnboomschors. Door de hoge concentratie 
OPC’s in druivenpitten, is rode wijn is een 
goede bron van deze voedingsstoffen. 
Matige consumptie van rode wijn kan helpen 
het lichaam te beschermen tegen vrije 
radicalen die via vervuiling binnendringen. 

Zo staan linzen, kidneybonen, mungbonen 
en kikkererwten bekend om hun ontgiftende 
vermogen, en ze smaken heerlijk in vrijwel 
elke soep. Het is een goed idee om ze ‘s 
nachts te laten weken en ze daarna lange tijd 
te laten koken (of in de snelkookpan) om de 
voedingsstoffen vrij te laten komen en de 
mogelijk problematische eiwitten, de lectines, 
te denatureren.

Voedingsproducten met veel vezels helpen 
ook bij het verwijderen van giftige stoffen uit 
uw lichaam. Bepaalde chemicaliën en giftige 
stoffen binden zich tijdens de spijsvertering 

aan deze vezels. Omdat ze niet door het 
lichaam kunnen worden geabsorbeerd, 
verzamelen vezels deze verontreinigde 
stoffen en voorkomen dat deze wel worden 
geabsorbeerd.4 Op deze manier 
beschermen vezels tegen opname van 
pesticiden, herbiciden en fungiciden die 
kunnen achterblijven op groente en fruit.

Uit een gezamenlijk onderzoek van NASA en 
de Associated Landscape Contractors of 
America bleek dat gewone kamerplanten 
veel schadelijke toxines uit de lucht kunnen 
filteren, met name benzeen, formaldehyde 
en trichloorethyleen.5 

Het oorspronkelijke onderzoek en latere 
onderzoeken hebben uitgewezen dat met 
name aloë vera, bamboepalm, aglaonema, 
Engelse klimop, ficus, gerbera, Janet Craig 
(ook bekend als Warneckei), marginata, 
maïsriet, vrouwentong, lepelplant en 
chrysant uiterst nuttig zijn voor het behoud 
van schone lucht in huis.

De onderzoekers adviseren huizenbezitters 
minstens één plant per 9 vierkante meter 
leefruimte. Indien dit aantal u afschrikt, kunt 
u zich richten op de ruimten waarin u de 

meeste tijd doorbrengt, zoals slaapkamers, 
woonkamers en kantoren aan huis.

Grootschalige sociologische ontwikkelingen 
en zelfs geo-engineering projecten zijn nodig 
voor duurzame veranderingen en bescherming 
tegen vervuiling. Vermindering van de 
uitstoot door kolencentrales, agrarische 
afvalverbranding, bosbranden en bepaalde 
agrobosbouwactiviteiten (bijv. houtskool-
productie), helpt de belangrijkste 
verontreinigingsbronnen op het platteland  
en in randstedelijke gebieden in 
ontwikkelingsregio’s te reduceren. Veel 
landen investeren in schone technologieën 
die de industriële uitstoot verminderen en 
stappen over op schone vormen van 
energieopwekking.

Deze veranderingen kosten tijd. U kunt de 
veranderingen stimuleren door politiek actief 
te worden. U kunt natuurlijk ook gewoon 
‘stemmen’ met uw geld door voertuigen  
met een lage uitstoot aan te schaffen, met 
het openbaar vervoer te reizen, lokale en 
duurzame groente en fruit te kopen, naar  
het werk te fietsen en andere keuzen te 
maken die industrieën ondersteunen die 
luchtverontreiniging bestrijden.6 

Tot maatschappelijke modellen en 
industrieën overstappen op schonere, 
duurzame methoden, moeten we ons op 
individueel niveau bezighouden met 
verontreiniging door extra zorg te besteden 
aan ons lichaam en onze leefomgeving.
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Een andere groep van bestrijders 
van verontreiniging in uw dieet zijn 
voedingsmiddelen die uw lichaam 
helpen ontgiften.

Volgens de National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) 
kunt u luchtverontreiniging in huis 
bestrijden met kamerplanten.

4 Zhang, Ning, Caihuan Huang, and Shiyi Ou. “In Vitro Binding 
Capacities of Three Dietary Fibers and Their Mixture for 
Four Toxic Elements, Cholesterol, and Bile Acid.” Journal of 
Hazardous Materials 186.1 (2011): 236-239. doi: 10.1016/j.
jhazmat.2010.10.120.

5 BC Wolverton, WL Douglas, K Bounds (July 1989). A study 
of interior landscape plants for indoor air pollution abatement 
(Report). NASA. NASA-TM-108061.

6 “Ambient (outdoor) air quality and health.”  
World Health Organization. World Health Organization,  
n.d. Web. 28 april 2017.



Juli/augustus 2017    |

Multivitaminen-kauwtabletten

Yummies

Lifeplus Yummies, gevuld met 
essentiële vitaminen en mineralen, 
zijn een geweldige manier voor 
kinderen om de voedingsstoffen 
aan te vullen die nodig zijn voor 
groei en ontwikkeling! 

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over de producten vinden.
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De manier waarop een moeder van haar 
baby houdt, is niet hetzelfde als de manier 
waarop een man houdt van zijn vrouw. Deze 
beide manieren verschillen weer van de 
manier waarop vrienden van elkaar houden 
of de manier waarop broers en zussen van 
elkaar houden. Eén aspect dat bij elke vorm 
van ‘houden van’ een rol speelt, is dat de 
intensiteit en het vermogen om van iets of 
iemand te houden, rechtstreeks worden 
beïnvloed door iemands vermogen om 
zichzelf lief te hebben. 

Of ziet u elk klein minpuntje? Wij hebben 
allemaal onze onvolkomenheden, zowel 
fysiek als emotioneel. Oude wonden moeten 
helen voordat u de kwaliteit van uw leven 
kunt verbeteren en echte liefde kunt ervaren. 

Velen van ons worstelen met zwakheden en 
gebreken omdat we denken dat we erop 
worden beoordeeld - en we zijn zelf het 
meest kritisch als het gaat om onze 
zwakheden. De eerste stap op weg naar 
liefde voor zowel uw uiterlijk als uw innerlijk is 
onderkennen dat we allemaal gebreken 
hebben. Dat is wat ons menselijk maakt. We 
moeten leren om onze onvolkomenheden 
los te laten. Wij moeten leren omgaan met 
oude wonden en ons verleden afsluiten, 
zodat we ons kunnen richten op het geluk 
en de mogelijkheden van de toekomst.

Denk na over de dingen die u tegen uzelf 
zegt wanneer u in de spiegel kijkt. Zou u 
dezelfde dingen zeggen tegen een vriend of 
partner? Waarschijnlijk niet. Waarom zijn we 
dan zo kritisch op onszelf?

Als u liefdeloze dingen denkt voor de 
spiegel, denk dan aan wat u in dezelfde 
situatie zou zeggen tegen iemand van wie u 
houdt. Zeg nu deze dingen tegen uzelf. 
Wees zacht en vriendelijk voor uzelf. Zou u 
tegen uw vrienden zeuren over hun kleine 
gebreken? Doe dat dan ook niet tegen uzelf. 

Geloof dat u een prachtig mens bent. Elke 
wond, elk litteken, elke slechte herinnering 
heeft ertoe geleid dat u bent geworden wie u 
bent. Laat boosheid en verdriet los. 

Het is vrijwel onmogelijk om echt van jezelf 
te houden als je jezelf voortdurend vergelijkt 
met andere mensen. Wij kennen allemaal 
successen en mislukkingen in ons leven: ups 
en downs. Erken dit. Als u somber bent, is 
het ongezond om uzelf te vergelijken met 
anderen die u als succesvol beschouwt. 
Maar als u succesvol bent, is het even 
ongezond om u beter te voelen dan mensen 
die minder fortuinlijk zijn. 

Hoewel de effecten ervan kunnen helpen om 
meer van uw uiterlijke verschijning te 
houden, zijn er ook diepere voordelen. 
Lichaamsbeweging helpt ons om beter in 
contact te komen met ons lichaam. Beweging 
geeft ons een beter begrip van waartoe we in 
staat zijn. Hoe beter we ons lichaam kennen, 
des te meer kunnen we van ons lichaam 
houden, zowel van binnen als van buiten. 

Regelmatige lichaamsbeweging helpt 
u ook om van uw uiterlijk te houden.  
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Houd van uw lichaam en 
houd van uw geest

Lifestyle

Als u in een spiegel kijkt, ziet u 
dan een prachtig mens met het 
vermogen om lief te hebben en 
bemind te worden?

Geniet van het geluk en de positieve 
gedachten die van u de geweldige 
mens maken die u bent. Volg deze 
gedachten naar nog meer liefde en 
geluk.

Er zijn vele soorten ‘houden van’ in het leven. Allemaal brengen ze 
hun eigen speciale gevoel van geluk met zich mee.  
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Net als beweging kan zorg voor uw uiterlijk 
ook helpen om meer van uzelf te houden, 
zolang u dit maar op een gezonde manier 
doet. IJdelheid en oppervlakkigheid zijn 
vluchtige emoties die een waarachtige en 
diepe liefde voor uzelf in de weg staan. Deze 
emoties leiden vaak tot negatieve 
gedachtepatronen die in een neerwaartse 
spiraal leiden tot begeerte en negatieve 
vergelijkingen. 

Blijf weg bij sociale media waar iedereen 
geneigd is om alleen hun beste kanten te 
laten zien. Breng uw tijd door in de echte 
wereld met vrienden en familie die u een 
goed gevoel geven. Deze verrijkende 
ervaringen trekken meer positieve gevoelens 
en emoties in uw leven aan, waardoor het 
uiteindelijk steeds eenvoudiger wordt om 
van uw binnen- en buitenkant te houden. 

Uw vermogen om lief te hebben en bemind te 
worden, is recht evenredig aan uw vermogen 
om van uzelf te houden - van uw geest, uw 
lichaam en uw ziel. Het ontwikkelen van een 
liefdevolle relatie met anderen en met uzelf 
brengt meer rijkdom in uw leven dan u 
wellicht ooit voor mogelijk had gehouden. 

Trots zijn op de manier waarop u 
er uitziet en de tijd te nemen om 
uzelf te verzorgen voordat u naar 
buitengaat, kan uw zelfvertrouwen 
een oppepper geven.

Om van uzelf te houden, is het goed 
om tijd door te brengen met andere 
positief ingestelde mensen.  

11
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Van omega 3-vetzuren die 
voorkomen in verse koudwatervis, is 
ook aangetoond dat ze de cognitieve 
functie en de stemming verbeteren. 

Whole foods zijn voedingsmiddelen in hun 
natuurlijke staat, die niet zijn verwerkt of 
verfijnd. Ze bevatten geen synthetische 
ingrediënten en zijn niet blootgesteld aan de 
onnatuurlijke bewerkingstechnieken van het 
moderne gemaksvoedsel. Biologisch geteelde 
groenten en fruit, volkoren producten en 
verse, in het wild gevangen vis zijn allemaal 
voorbeelden van whole foods die u helpen 
zich goed te voelen en er goed uit te zien.

Goed eten geeft ons een goed gevoel en een 
goede uitstraling, omdat het lichaam de 
nutritionele ondersteuning krijgt die het nodig 
heeft om optimaal te functioneren (je goed 
voelen) en de huid van binnenuit te verjongen 
(er goed uitzien). Uit een grootschalig 
onderzoek onder 4025 vrouwen in de leeftijd 
van 40 tot 74 jaar, bleek dat de huid van 
vrouwen met een hogere inname van 
essentiële vetzuren er doorgaans jonger 
uitziet. Een jonger uitziende huid werd 
gedefinieerd als een minder droge huid met 
minder rimpels en atrofie.1  

Deze gezonde vetten zijn zowel goed voor 
uw brein als voor uw huid, en vormen dus 
een essentiële voedingsstof als u zich goed 
wilt voelen en er goed uit wilt zien. 

Uit recent onderzoek, gepubliceerd in het 
tijdschrift Dermato-Endocrinology, bleek dat 
het eten van veel verschillende soorten verse 
groenten en fruit wellicht de beste manier is 
om een jeugdige huid te behouden.2 Dit komt 
voor een groot deel door de antioxidanten in 
groente en fruit. Meer oxidanten consumeren 
is dan ook een heerlijke en natuurlijke 
strategie om uw huid te beschermen tegen 
de schadelijke effecten van veroudering.

Antioxidanten - in groente en fruit of in 
zorgvuldig samengestelde supplementen - 
beschermen de huid tegen oxidatieve stress 
veroorzaakt door vrije radicalen.3 Naast vers 
fruit en verse groenten zijn er meer krachtige 
bronnen van antioxidanten, zoals groene 
thee, kruiden, specerijen, pure chocolade en 
rode wijn.

Polyfenolen zijn micronutriënten in vers fruit 
en groente, waarvan wetenschappers op het 
gebied van veroudering aannemen dat ze 
kunnen helpen om het risico te verkleinen op 
de ontwikkeling van bepaalde hart- en 
vaatziekten en neurodegeneratieve 
aandoeningen die verband houden met 
oxidatieve stress.4 Enkele duizenden 
polyfenolen in planten worden in verband 
gebracht met het vermogen van het lichaam 
om zich te beschermen tegen UV-straling als 
gevolg van overmatige blootstelling aan de 
zon. Dit is eens te meer een bewijs dat een 
gezond dieet van verse voedingsmiddelen 
ervoor kan zorgen dat u zich goed voelt en 
er goed uitziet.5

Gekruid voedsel, zoals een curry, kan ook 
een goed gevoel en een goede uitstraling 
bevorderen. Curcumine, de voornaamste 
curcuminoïde in kurkuma, beschermt 
aantoonbaar tegen de nadelige gevolgen van 
letsel door oxidatieve stress te verminderen 
en schadelijke ontstekingen te onderdrukken.6

De groenten in kimchi vormen een goede 
bron van voedingsvezels en het toegepaste 
fermentatieproces voorziet het lichaam van 
gezonde bacteriën die niet alleen het 
maagdarmkanaal helpen om optimaal te 
functioneren, maar ook bijdragen aan het 
handhaven van een gezond evenwicht tussen 
bacteriën en gisten in het lichaam. 

Moderne supermarkten liggen boordevol 
voedsel met chemische en synthetische 
stoffen, die ervoor moeten zorgen dat deze 
voedingsmiddelen er zo lang mogelijk goed 
uitzien en goed blijven smaken. Deze verpakte 
levensmiddelen beschikken vaak niet over de 
voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft 
voor een optimale gezondheid, en wat nog 
erger is, ze bevatten veel te veel vetten, 
suikers en zout voor een gezonde levensstijl. 
Concentreer u op de schappen tegen de 
buitenmuren van de supermarkt, waar de 
koelingen zich bevinden, zo vermijdt u 
verpakte en synthetische voedingsmiddelen 
(die in het algemeen geen koeling nodig 
hebben). Vul uw winkelwagen met volwaardige 
voedingsmiddelen in hun natuurlijke staat, die 
u thuis kunt bereiden, zodat u goed kunt eten, 
zich goed kunt voelen en er goed kunt uitzien.  

Kimchi, een pittig traditioneel 
Koreaans gerecht, heeft ook een 
positief effect op de gezondheid, 
waardoor u zich goed kunt voelen en 
er goed kunt uitzien. 
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Er is een duidelijk verband tussen wat we eten en hoe we ons voelen en er uitzien. Het oude gezegde 
‘Je bent wat je eet’ is belangrijker dan ooit in dit tijdperk van moderne bewerkte voedingsmiddelen. 
Eet u meestal natuurlijke, biologische, volwaardige voedingsmiddelen - ‘whole foods’ - of eet u vooral 
bewerkte, ‘verbeterde’ voedingsmiddelen? Als u erover nadenkt, wat eet u dan liever?

Goed eten, je goed voelen, er goed uitzien
Voeding

1 Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes 
AE. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance 
among middle-aged American women. Am J Clin Nutr. 
2007;86:1225–31.
2 Schagen, Silke K. et al. “Discovering the Link between 
Nutrition and Skin Aging.” Dermato-Endocrinology 4.3 (2012): 
298–307. PMC. Web. 18 Apr. 2017.
3 Gašperlin M, Gosenca M. Main approaches for delivering 
antioxidant vitamins through the skin to prevent skin 
ageing. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8:905–19. doi: 
10.1517/17425247.2011.581657.

4 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727–47.
5 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727–47.
6 Heng MC. Curcumin targeted signaling pathways: basis for 
anti-photoaging and anti-carcinogenic therapy. Int J Dermatol. 
2010;49:608–22. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04468.x.
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Bescherm uzelf en de 
mensen om u heen

Hoofdartikel

Negativiteit en vileine emoties zijn niet alleen schadelijk voor ons maar ook voor de 
mensen om ons heen. Zelfs wanneer u van uw huis een heilige, beschermde plek
maakt, hoe kunt u zich beschermen tegen negativiteit op uw werkplek of in openbare 
gelegenheden?

|    The Art of Growing Young
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Om uzelf te beschermen tegen negativiteit, 
moet u eerst begrijpen hoe uw emoties 
worden beïnvloed door de wereld EN hoe 
de wereld wordt beïnvloed door uw 
emoties. 

Nieuw onderzoek toont aan dat tal van 
goede en slechte gewoonten en gevoelens, 
waaronder geluk, verdriet, vreugde, angst, 
overgewicht en roken, aanstekelijk lijken te 
werken. De talloze sociale netwerken 
binnen bevolkingsgroepen zijn rechtstreeks 
van invloed op de verspreiding van ziektes. 
De ontelbare interacties binnen deze 
netwerken beïnvloeden ook de verspreiding 
van gedragingen en ideeën. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat binnen deze 
netwerken negativiteit even besmettelijk is 
als verkoudheid of griep. Vergeleken met 
epidemiologische modellen van ziekten 
circuleren gevoelens in bijna identieke 
patronen.1 

Hoe meer van uw vrienden last hebben van 
een loopneus wanneer de winter aanbreekt, 
des te groter is de kans dat u een 
verkoudheid oploopt. 

Er is één belangrijk verschil: als u verkouden 
bent, moet uw lichaam die verkoudheid 
bestrijden. Tijd doorbrengen met gezonde 
mensen helpt niet om van uw verkoudheid 
af te komen. 

Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat mensen 
sneller kunnen ‘herstellen’ van een negatieve 
gemoedstoestand. Na terugkeer uit een 
positieve (‘tevreden’ genoemd in onderzoek) 
of negatieve (‘ontevreden’ genoemd in 
onderzoek) focus naar een neutrale manier 
van denken, duurde het twee keer zo lang 
voordat de deelnemers aan het onderzoek 
hun positieve focus kwijtraakten.

Hoewel het herstel misschien sneller gaat, 
wordt negativiteit ook gemakkelijker 
opgenomen dan positiviteit. Onderzoekers 
ontdekten dat iemands kansen om zich 
ongelukkig te voelen, verdubbelden wanneer 
hij of zij slechts één negatief contact had. 
Iemands kansen om zich gelukkiger te 
voelen, namen slechts met 11 procent toe 
wanneer hij of zij een positief contact had. 
Het bleek echter ook dat een geluksgevoel 
vaker spontaan ontstond dan verdrietig 
gevoel.2 

Ander onderzoek heeft uitgewezen dat een 
vriendelijke en coöperatieve houding zich 
razendsnel in sociale netwerken verspreidt. 
Eén vriendelijke geste van een individu kan 
een meetbaar verdriedubbelend effect 
hebben (van persoon tot persoon tot 
persoon tot persoon).3  

Het lijkt erop dat hoewel negativiteit 
gemakkelijker wordt opgepakt, positiviteit 
zich uitbreidt naar het leven van veel 
mensen. Dit domino-effect betekent dat u 
de macht hebt om de levens te transformeren 
van mensen die u misschien nooit ontmoet.

Het is duidelijk dat we worden beïnvloed door 
de emoties om ons heen.4 Wanneer we 
worden omringd door mensen die negatief 
zijn, hebben wij meer kans dat onze 
gedachten negatieve patronen gaan vertonen. 
Wanneer we tijd doorbrengen met mensen 
die een positieve houding bewaren, zijn we 
veel meer geneigd om onze eigen gedachten 
en ideeën een positieve wending te geven. In 
ons persoonlijke leven kan dit gemakkelijk 
worden ingezet om nog meer positieve 
dingen, mensen, ervaringen, ideeën en 
concepten in ons leven aan te trekken. Maar 
hoe moet dat buiten ons persoonlijke leven, 
op plaatsen waar we niet kunnen kiezen  
met wie we onze tijd doorbrengen?
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Wanneer u ‘besmet’ raakt met
negativiteit, kan tijd doorbrengen 
met positief gerichte mensen helpen 
om uw negativiteit ‘te genezen’ en 
weer positief in het leven te staan.

1 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Web. 3 mei 2017.
2 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Web. 3 mei 2017. 
3 James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. “Cooperative 
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; gepubliceerd voorafgaand aan de druk, 
8 maart, 2010, doi:10.1073/pnas.0913149107.

4 Larson R. W., Almeida D. M. 1999. Emotional transmission 
in the daily lives of families: a new paradigm for studying 
family process. J. Marriage Fam. 61, 5–2010.2307/353879 
(doi:10.2307/353879).
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Op onze werkplek kunnen we niet altijd 
kiezen of we naast iemand werken die 
gezond of ziek is, of naast iemand die er 
positieve of negatieve gedachtepatronen op 
na houdt. Onderzoek naar deze concepten 
toonde een significante invloed aan van 
emotionele besmetting op individueel 
niveau en in groepsprocessen. Met andere 
woorden, wanneer mensen zijn gericht op 
positieve denkprocessen, besmetten ze 
hun collega’s met dezelfde positiviteit, wat 
leidt tot een betere samenwerking, minder 
conflicten en een toename van de 
waargenomen prestaties.5  

Als u veel negativiteit ervaart op het werk, is 
het misschien nuttig om een mentor te 
zoeken. Mentoren helpen mensen vaak om 
een bredere, positievere kijk op de toekomst 
te krijgen. Mentoren hebben ook de 
benodigde ervaring om u te begeleiden bij 
de complexe relaties op het werk, om zo veel 
mogelijk tijd door te brengen met positieve 
collega’s en negatieve collega’s te mijden. 

Bedenk ook dat u er niet elke keer op in 
hoeft te gaan wanneer een negatief gerichte 
persoon u irriteert of u probeert mee te 
trekken in zijn of haar negativiteit. Als u dit 
doet, lijkt het alsof u een discussie wilt 
uitlokken (wat u niet wilt op de werkplek) en 
ontstaan er meer vervelende emoties. 
Probeer in plaats daarvan negatieve 
opmerkingen te negeren. Concentreer u op 
uw eigen innerlijke positiviteit en bevrijd 
uzelf zo snel mogelijk uit de situatie. 

Wanneer we ons omringen met blije 
mensen die doelbewust hun gedachten 
positief houden, is de kans groot dat we zelf 
ook blij en gelukkig zijn. Als uw vrienden blij 
zijn, bent u dat zelf waarschijnlijk ook.  

Aanstekelijk geluk kan vooral nuttig zijn voor 
tieners, die vatbaar zijn voor humeurigheid. 
Toen wetenschappers specifiek onderzoek 
deden naar tieners, ontdekten ze dat tieners 
die voornamelijk vrienden met een gezonde 
instelling hadden, aanzienlijk minder risico 
liepen op de ontwikkeling van een depressie 
en ook meer kans hadden om te herstellen 
als ze al leden aan een depressie.7 

Het is niet mogelijk om altijd alle negatieve 
gedachten, mensen en situaties buiten te 
sluiten. Dat is ook niet erg. Het is een 
onderdeel van het leven. Belangrijker dan 
het streven om elke negatieve invloed te 
ontlopen, is het bewaren van een algemeen 
positieve instelling. Als we merken dat 
negativiteit de kop opsteekt, is het belangrijk 
om dat gevoel te herkennen en te begrijpen 
waar het vandaan komt. Maar dan moeten 
we onze gedachten omvormen tot een 
positieve instelling. Het is belangrijk om dit 
snel te doen. Te lang blijven stilstaan bij 
negatieve mensen en ervaringen trekt alleen 
maar meer negativiteit aan in uw leven.

Laat u door vileine mensen en negatieve 
emoties niet dermate beïnvloeden dat u er 
volledig van in de put raakt. Omring uzelf 
met mensen die u inspireren, aanmoedigen 
en helpen al uw kansen en mogelijkheden 
te benutten. 

Denk bijvoorbeeld: “Ik wil een baan vinden 
die zinnig en leuk is” in plaats van “Ik heb 
een hekel aan mijn baan, die saai is en niets 
voor me betekent”.

Emoties kunnen zich als een infectieziekte 
verspreiden over de netwerken van uw 
leven - vrienden, familie, collega’s en 
kennissen. Richt u op de juiste emoties en u 
zult versteld staan hoeveel meer geluk, 
plezier en positiviteit u kunt creëren, niet 
alleen in uw eigen leven, maar ook in het 
leven van alle mensen om u heen.  
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Volgens onderzoekers kan geluk 
worden gezien als een vorm van 
sociale infectie.6

Concentreer u op wat u wilt (en niet 
op wat u niet wilt). Waar u zich op 
concentreert, trekt u aan, dus richt u 
op wat u wilt.

De volgende keer dat een collega 
begint te klagen en probeert om u 
daarin mee te trekken, zegt u dat u 
werk te doen hebt in plaats van net 
te doen alsof u het ermee eens bent 
of probeert hem of haar op andere 
gedachten te brengen. 

5 Barsade S. G. 2002. The ripple effect: emotional contagion 
and its influence on group behavior. Admin. Sci. Q. 47, 
644–67510.2307/3094912 (doi:10.2307/3094912).
6 Fowler J. H., Christakis N. A. 2008 Dynamic spread of 
happiness in a large social network: longitudinal analysis over 
20 years in the Framingham Heart Study. Br. Med. J. 337, 

a2338.10.1136/bmj.a2338 (doi:10.1136/bmj.a2338).
7 E. M. Hill, F. E. Griffiths, T. House. “Spreading of Healthy 
Mood In Adolescent Social Networks.” Proc. R. Soc. B 2015 
282 20151180; DOI: 10.1098/rspb.2015.1180. Gepubliceerd 
op 19 augustus 2015.
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Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over de producten vinden.

Met de Naturalii-collectie verfrist
u uw huid in 5 eenvoudige, dagelijkse
stappen: reinigen, egaliseren,
versterken, hydrateren en revitaliseren.

Alle producten zijn gemaakt
met natuurlijke ingrediënten zoals
avocado-olie, natuurlijke deeltjes
uit de Açaipalm, kamille, aloë vera,
kaneel en rozenbottel om uw huid
de juiste verzorging te geven.

Geef uw huid een verfrissende 
behandeling met onze 
natuurlijke, organische
huidverzorgingsproducten.

Natuurlijk, eerlijk, puur.
Naturalii, onze nieuwe natuurlijke, organische 
huidverzorgingsproducten die u en uw huid optimale 
verzorging bieden.

www.naturalii.lifeplus.com
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De aloë-plant heeft een lange en goed 
gedocumenteerde geschiedenis van 
medicinaal gebruik. De oude Griekse en 
Romeinse heelmeesters gebruikten aloë vera 
om wonden te behandelen. In de 
middeleeuwen werd aloë gebruikt als 
laxeermiddel. Onbewerkte aloë wordt al 
eeuwenlang als laxeermiddel gebruikt.

Vanwege deze helende eigenschappen is aloë 
vera de populairste soort van de meer dan 
500 aloë-planten. Hoewel aloë inheems is in 
de noordelijke delen van Afrika, heeft de 
plant zich over de hele wereld verspreid 
omdat het gemakkelijk te kweken is. Aloë is 
een vetplant met dikke, vlezige, getande 
groene bladeren. Wanneer een aloë-blad 
wordt opengesneden, komt er een heldere, 
gomachtige stroperige substantie uit.

Aloë kreeg in veel huizen een plekje als 
decoratieve kamerplant die nu en dan werd 
gebruikt om kleine wonden te behandelen. 
Velen van ons hadden waarschijnlijk een oma 
die ergens in huis een aloë-plant had om te 
gebruiken bij kleine snij- en brandwonden. 
Nogmaals, de moderne wetenschap heeft 
aangetoond dat onze grootmoeders gelijk 
hadden. Volgens onderzoek geneest een 
klein wondje dat met aloë vera wordt 
behandeld, gemiddeld sneller dan zonder.1 
Vergelijkbare resultaten zien we bij 
eerstegraads brandwonden.2 

Naast de behandeling van kleine 
brandwonden die ontstaan tijdens het koken, 
wordt aloë veel gebruikt bij de behandeling 
van zonnebrand. Een klinische proef toonde 
aan dat een zalf met 97,5 procent aloë vera 
beter werkte dan een hydrocortisonzalf. De 
onderzoekers concludeerden dat aloë mogelijk 
nuttig is bij de plaatselijke behandeling van 
ontstoken huid, zoals bij zonnebrand.3  

Twee klinische proeven leken er zelfs op te 
wijzen dat aloë geschikt is als natuurlijke 
behandeling van nierstenen. Hoewel er meer 
onderzoek nodig is om de resultaten te 
bevestigen, werd bij deelnemers aan deze 
eerste onderzoeken die aloë oraal kregen 
toegediend, een verhoogde afscheiding van 
calcium en oxalaat in de urine geconstateerd.4,5

Aloë is een veelvoorkomend bestanddeel 
van cosmetica, zoals make-up, 
vochtinbrengende crème, zeep, 
zonnebrandcrème en scheerschuim. Zelfs 
tissues voor gezichtsreiniging bevatten aloë, 
vanwege de hydraterende en anti-irriterende 
effecten. Chemische analyse van aloë-
planten toont aan dat de plant 
koolhydraatpolymeren, met name 
glucomannaan, naast een aantal andere 
organische en anorganische componenten 
bevat.7 Het blijft onduidelijk welke van deze 
componenten verantwoordelijk zijn voor de 
fysiologische eigenschappen van aloë bij 
plaatselijke behandeling. 

Er is enig bewijs dat de koolhydraatpolymeren 
met het grootste moleculaire gewicht in aloë 
vera-gel, ook wel acemannaan genoemd, 
groeifactoren in een wond kunnen stabiliseren, 
zodat hun genezende activiteit veel langer 
duurt dan zonder de stabiliserende werking 
van deze grote moleculen.

In veel tropische klimaten groeit aloë in het 
wild. Het is een stevige, gemakkelijk te 
houden plant, die op de vensterbank van elk 
huis zowel decoratief als functioneel is.

Deze substantie wordt het meeste 
gebruikt bij behandelingen met aloë.

19

Door de eeuwen heen staat aloë vera al bekend als middel om wonden te helpen genezen, 
brandwonden te behandelen, de huid te beschermen, een gezond hart te bevorderen, bloedsuiker 
te reguleren en meer. Vandaag de dag heeft de moderne wetenschap aangetoond hoe bijzonder 
krachtig de ‘lelie van de woestijn’, aloë vera, daadwerkelijk is. 

Aloë Vera

Kruiden en supplementen

De bewijzen die aantonen dat 
aloë een effectieve natuurlijke 
remedie kan zijn, stapelen zich op. 
Uit klinische proeven is gebleken 
dat aloë vera-zalf helpt bij de 
behandeling van brandwonden, 
constipatie, genitale herpes en 
seborroïsch eczeem.6  

Het is echter duidelijk dat  
rauwe aloë, rechtstreeks van 
de plant, of vochtinbrengende 
producten met aloë als bestanddeel, 
de huid goed doen.

1 Visuthikosol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, et al. “Effect of 
aloe vera gel to healing of burn wound a clinical and histologic 
study.” J Med Assoc Thai. 1995 Aug;78(8):403-9.
2 Vogler BK, Ernst E. “Aloe vera: a systematic review of its 
clinical effectiveness.” Br J Gen Pract. 49 (447): 823–8. PMC 
1313538. Vrij toegankelijk. PMID 10885091.
3 Reuter J, Jocher A, Stump J, Grossjohann B, Franke G, 
Schempp CM. Investigation of the anti-inflammatory potential 

of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Skin 
Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10.
4 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Thepsuthammarat K, 
Nanakorn S. Changes in urinary compositions among children 
after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn). 
J Med Assoc Thai. 2006;89(8):1199-205.
5 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Trevanich A, Nanakorn S. 
Effect of aloe (Aloe vera Linn.) on healthy adult volunteers: 

changes in urinary composition. J Med Assoc Thai. 2006;89 
Suppl 2:S9-14.
6 “Aloe Vera Gel Research Review.” Natural Medicine Journal. 
N.p., n.d. Web. 18 april 2017.
7 Eshun K, He Q (2004). “Aloe vera: a valuable 
ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic 
industries—a review.” Crit Rev Food Sci Nutr. 44 (2): 91–6. 
doi:10.1080/10408690490424694. PMID 15116756.
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Acute stress in reactie op dagelijkse 
gebeurtenissen kan een gezonde drijfveer 
vormen voor vrouwen die in het algemeen 
een positieve houding bewaren. Maar als de 
stress niet afneemt en een vrouw er niet 
goed mee kan omgaan, kunnen de effecten 
van chronische stress op de lange termijn 
haar gezondheid aantasten. Chronische 
stress kan u mentaal en fysiek uitputten, 
terwijl u ‘s nachts toch niet kunt slapen, 
waardoor het probleem nog groter wordt. 

Als de stress toeneemt en de slaap afneemt, 
kan de zich opeenstapelende fysieke tol 
uiteindelijk leiden tot grotere gezondheids-
problemen voor vrouwen. De relatie tussen 
psychosociale stress en ziekte is ruimschoots 
bewezen. De snelheid waarmee en de mate 
waarin een vrouw reageert op chronische 
stress, wordt beïnvloed door allerlei factoren, 
zoals de hoeveelheid stress, genetica, 
psychosociale hulpbronnen, ondersteunende 
netwerken, voeding, conditie, mentale 
instelling en nog veel meer. Leren om beter 
om te gaan met stress en een positieve 
levenshouding kunnen van invloed zijn op het 
verloop van vele chronische ziekten.1 

Stress is zo alomtegenwoordig in het 
moderne leven dat veel vrouwen niet eens 
beseffen hoe negatief hun leven wordt 
beïnvloed door chronische stress. Jongleren 
met carrière, gezin, vrienden en hobby’s kan 
voor veel vrouwen aanvoelen als een tweede 
natuur, maar ze zijn zich er niet bewust van 
hoe dit ten koste gaat van hun lichaam. 

Van binnen kan stress zich manifesteren als 
zorgen, boosheid, prikkelbaarheid en andere 
negatieve emoties. Controleer meerdere 
malen per dag of u deze gevoelens hebt. Als 
u vaker wel dan niet deze negatieve 
gedachten hebt, is dit een signaal dat u last 
hebt van te veel stress en dat uw gedachten 
en gevoelens negatief getint zijn. Als u 
constateert dat uw gevoelens zich in het 
negatieve spectrum bevinden, probeer dan 
uw gedachten te beïnvloeden met positieve 
dingen en ervaringen. Richt uw aandacht op 
de positieve aspecten, zoals hoe goed u 
zich voelt als u uw deadline haalt. 

Door opmerkzaam te zijn, wordt een vrouw 
zich bewust van haar huidige gedachten, 
gevoelens en zintuiglijke waarnemingen, 
waardoor ze vriendelijker en begripvoller kan 
zijn voor zichzelf. Opmerkzaamheid creëert 
ook een psychologische ruimte tussen wat 
er nu gebeurt in een vrouwenleven en haar 
reactie erop. Het biedt haar de mogelijkheid 
om te reageren op een verstandige, 
positieve manier, in plaats van op een 
impulsieve, negatieve manier. Opmerkzaam 
reageren op stressvolle situaties helpt 
negatieve gevoelens en stress onder 
controle te houden, voordat ze de kans 
krijgen om zich verder te ontwikkelen.2 

En hoe zit het met de buitenkant? Wanneer 
u ‘s ochtends in de spiegel kijkt en wanneer 
u thuiskomt van het werk, wat ziet u dan? 
Wallen onder uw ogen, hangende 
schouders, rimpels, verkrampte kaak, 
gespleten haarpunten, verkreukelde kleren? 
Als u een of meer van deze uiterlijke 
kenmerken in de spiegel ziet, kunnen dit 
fysieke symptomen van stress zijn. 

Eenvoudigweg uw aandacht een 
beetje verleggen kan een enorm 
effect hebben op uw vermogen om 
met stress om te gaan.

20

We weten allemaal dat we er niet op ons best uitzien als we 
overbelast zijn. Of we uiteindelijk puistjes, wallen onder onze ogen, 
afgezakte schouders, verkreukelde kleren of iets anders krijgen, 
we stralen allemaal de stress uit die binnen in ons schuilt. Op 
welke manier die stress zich ook manifesteert, het is mogelijk om 
de oorzaken en symptomen van stress te verslaan, zodat we er 
van binnen en van buiten weer goed uitzien en ons goed voelen. 

De veelzeggende tekenen 
van leven

Gezondheid van het gezin

Om stress te kunnen bestrijden, moet 
u eerst leren ontdekken wanneer u te 
veel stress ervaart. Houd uw gevoel 
en uw lichaam goed in de gaten.  

Wanneer uw spiegelbeeld u 
vertelt dat uw stressniveaus te 
hoog zijn, is het de hoogste tijd om 
stressverdrijvende activiteiten in uw 
dagelijks leven in te passen. 

1 Schneiderman, Neil, Gail Ironson, and Scott D. Siegel. 
“STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and 
Biological Determinants.” Annual review of clinical psychology 
1 (2005): 607–628. PMC. Web. 27 april 2017. 

2 Kermane MM (2016) A Psychological Study on Stress 
among Employed Women and Housewives and Its 
Management through Progressive Muscular Relaxation 
Technique (PMRT) and Mindfulness Breathing. J Psychol 
Psychother 6:244. doi:10.4172/2161-0487.1000244. 
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Eén van de beste manieren om stress te 
beheersen is om u te ontspannen. Dit is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan in de 
jachtige tijd waarin wij nu leven. Gelukkig 
maakt het echt niet uit welke activiteit u kiest 
om te ontspannen, zolang u zich daarna 
maar kalm en op uw gemak voelt. Een paar 
minuten een goed boek lezen kan even 
effectief stress bestrijden als een manicure 
op weg van uw werk naar huis. Ook 
uitgebreidere ontsnappingsmogelijkheden, 
zoals een wandeling in de natuur of een 
middag aandachtig luisteren naar 
rustgevende muziek, kunnen helpen. Om 
stress te verslaan, zoekt u eenvoudigweg 
een ontspannende activiteit die u leuk vindt 
en waaraan u elke dag ten minste een paar 
minuten kunt besteden.

Gezonde voedingsgewoonten kunnen ook 
chronische stress helpen bestrijden. 
Antioxidanten in vers fruit en groente helpen 
aantoonbaar de vlagen vrije radicalen te 
verminderen waarmee perioden van extreme 
stress gepaard gaan. Het lichaam gebruikt 
antioxidanten ook om de biochemische 
veranderingen te bestrijden die optreden als 
gevolg van stress. Antioxidanten zijn zo 
krachtig in de strijd tegen stress dat 
sommige onderzoekers een therapie met 
antioxidantensupplementen adviseren als 
extra therapie voor patiënten met bepaalde, 
door stress veroorzaakte aandoeningen.3

Bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine B, 
zijn ook nuttig als het stressniveau stijgt. 
B-vitaminen zijn nodig voor de goede 
werking van neurotransmitters, aminozuren, 
sommige hormonen en vetzuren, en ze 
spelen een belangrijke rol bij het omzetten 
van koolhydraten in energie, waardoor 
chronische stress en vermoeidheid afnemen.

Net als de stress-slaapspiraal, treft de 
stress-comfort food-cyclus veel mensen die 
zich tegoed doen aan voedsel als een manier 
om met stress om te gaan - uiteindelijk voelen 
ze zich nog slechter na een vreetbui, waardoor 
ze nog meer stress ervaren. Een gezond dieet 
biedt ook langer energie om te vechten tegen 
de vermoeidheid die met stress gepaard gaat. 

Chronische stress eist zijn tol fysiek, 
emotioneel en spiritueel. Door gezond te eten, 
aandacht te besteden aan stressver-
minderende activiteiten en uw energie te 
richten op positieve gedachtepatronen, kunt u 
stress gemakkelijk verslaan - dat geeft een 
goed gevoel en een geweldige uitstraling!
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Gericht blijven op gezond voedsel 
helpt ook tegen vreetpartijen en 
verlangen naar troostvoer als de 
stress stijgt.

3 Gautam, Medhavi et al. “Role of Antioxidants in Generalised 
Anxiety Disorder and Depression.” Indian Journal of Psychiatry 
54.3 (2012): 244–247. PMC. Web. 28 april 2017. 
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Mannen hebben zich van oudsher 
ongemakkelijk gevoeld om zich door 
anderen te laten aanraken, in het bijzonder 
als het om massage ging - bijvoorbeeld in 
een spa, zonder shirt aan. Vandaag de dag 
kijken moderne mannen anders aan tegen 
hun eigen rol. Voor het eerst hebben veel 
mannen minder problemen met de 
intimiteiten van massage, waardoor ze 
gebruik kunnen maken van deze 
eeuwenoude helende kunst en kunnen 
genieten van de vele gezondheidsvoordelen. 

Het zijn wetenschappelijk beproefde 
behandelingen die de gezondheid en 
stemming bevorderen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat massage kan helpen bij 
pijnbestrijding, ontspanning, sneller herstel 
na letsel of operatie en stressvermindering.1  

Massages kunnen een goede aanvulling zijn 
op traditionele mannelijke bezigheden, zoals 
gewichtheffen of intensief sporten. 
Onderzoekers van de Universiteit van 
McMaster in Canada hebben ontdekt dat 
massage de activiteiten van bepaalde genen 
beïnvloedt, waardoor ontstekingen in de 
spieren direct worden verminderd en het 
herstellende vermogen van de spieren na een 
zware training wordt bevorderd. De resultaten 
zijn volgens de studie zeer vergelijkbaar met 
het innemen van aspirine of ibuprofen.2 Maar 
geen vrij verkrijgbaar medicijn biedt hetzelfde 
ontspannende, opkikkerende effect als 
massage! Wat is een betere manier om te 
herstellen van een zware work-out dan een 
ontspannende massage? 

Oudere mannen, die massage helaas nog 
vaak ongemakkelijk vinden, kunnen profiteren 
van enkele van de grootste voordelen.  
Een van de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen waarmee oudere 
mannen worden geconfronteerd, is 
chronische pijn. Of het nu gaat om rugpijn, 
hoofdpijn, artritis of alledaagse kwaaltjes, pijn 
vormt een belemmering voor een compleet 
en gelukkig leven.

Gelukkig is er voor veel mannen een 
eenvoudige manier om leeftijdsgerelateerde 
pijn het hoofd te bieden: massage. 
Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige 
massage een algemeen positief effect kan 
hebben op iemands vermogen om te gaan 
met de uitdagende fysieke en psychologische 
aspecten van chronische pijn. Uit een 
bepaald onderzoek bleek dat wanneer 
mensen regelmatig worden gemasseerd ze 
niet alleen minder pijn ervaren, maar dat ze 
ook verbeteringen merken in ontspanning, 
slaap, emoties, herstel - kortom in het hele 
genezingsproces.3 Dat is nog eens profiteren 
van aanrakingen! 

Moderne mannen mogen dan een actievere 
rol spelen dan in voorgaande jaren als het 
om hun gezondheid gaat, nog altijd zoeken 
ze minder vaak hulp als ze zich niet lekker 
voelen dan hun vrouwelijke tegenhangers. 
Massage is geen vervanging voor therapieën 
die nodig zijn om het hoofd te bieden aan 
ernstige psychische problemen, maar kan 
wel helpen om de stemming te verbeteren 
door het serotonineniveau genoeg te 
verhogen om het incidentele naargeestige 
gevoel te bestrijden en de mentale instelling 
te verbeteren.4  

De aanraking tijdens de massage vermindert 
het stresshormoon cortisol, terwijl dopamine 
en serotonine toenemen.5 Met andere 
woorden, massage biedt een tweeledige 
bescherming tegen de stress van het 
moderne leven. Massage vermindert stress 
en vergroot het geluksgevoel. Wie wil dat nu 
niet meemaken?

Omdat massages nauw zijn verbonden met 
traditioneel vrouwelijke ruimten, zoals 
kuuroorden en schoonheidssalons, zijn 
sommige mannen nog steeds huiverig om er 
binnen te stappen. Maar naarmate meer 
mannen geen problemen hebben met 
aanrakingen, worden massagesalons steeds 
minder vrouwgericht. Het gevolg is dat 
steeds meer mannen zich om uiteenlopende 
redenen laten masseren - van het omgaan 
met chronische pijn tot het genieten van een 
eenvoudige, ontspannende behandeling. En 
naarmate de tijd verstrijkt, zullen nog meer 
mannen de kracht van aanraking omarmen.

Naast verbetering van de stemming, 
kan massagetherapie ook effectief 
stress verminderen.
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De eenvoudige handeling van fysieke aanraking kan verbluffende 
helende krachten bezitten. Nu mannen overal ter wereld hun 
beeld van manlijkheid veranderen, kunnen ze profiteren van deze 
krachten door te kiezen voor massagetherapie.

De helende kracht van de aanraking

Gezondheid van het gezin

Mannen die profiteren van de kracht 
van de aanraking weten dat massages 
meer zijn dan alleen een genoegen.  

1 Publications, Harvard Health. “The healing power of touch.” 
Harvard Health. N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
2 McMaster University. “Massage is promising for muscle 
recovery: McMaster researchers find 10 minutes reduces 
inflammation.” N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
3 Adams, Rose, Barb White, and Cynthia Beckett.  

“The Effects of Massage Therapy on Pain Management in 
the Acute Care Setting.” International Journal of Therapeutic 
Massage & Bodywork 3.1 (2010): 4–11. Print.
4 “Research Roundup: Massage Therapy Can  
Help Reduce Winter Blues | American Massage Therapy 
Association.” American Massage Therapy Association.  

N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
5 Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, Miguel Diego, et al. 
“Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase 
following massage therapy.” Int J Neurosci.  
2005 Oct;115(10):1397-413.
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De laatste generaties ouders zijn steeds 
overbezorgder geworden, waardoor kinderen 
hun potentieel niet meer optimaal kunnen 
benutten. Uit angst voor geschaafde knieën, 
blootstelling aan vervuiling, allergieën en 
andere gevaren die op de loer liggen, laten veel 
ouders hun kinderen minder buiten spelen. 

Een enquête onder 2000 kinderen van 8 tot 
12 jaar is het meest recente van een reeks 
onderzoeken waaruit blijkt dat de jonge 
kinderen van vandaag de dag de voordelen 
van het buiten spelen missen. Uit dit 
onderzoek bleek dat de actieradius van 
kinderen die zelfstandig in de buurt van hun 
huis spelen, sinds 1970 met maar liefst 90 
procent is afgenomen. Bijna de helft van de 
volwassenen vindt dat kinderen tot 14 jaar niet 
zonder toezicht buiten mogen spelen. In het 
Verenigd Koninkrijk komen meer kinderen in 
het ziekenhuis terecht omdat ze uit bed zijn 
gevallen dan uit een boom.1  

Buiten spelen bevordert niet alleen het 
fysieke welzijn van kinderen (dat zo cruciaal 
is in deze tijd van overgewicht), maar ook 
een gezonde cognitieve, sociale en 
emotionele ontwikkeling. 

Sommige ouders denken dat grote ruimtes 
binnenshuis waar kinderen kunnen rennen 
en springen, even effectief zijn als buiten 
spelen als het gaat om het kwijtraken van 
energie en het krijgen van voldoende 
bewegen. Maar buiten spelen biedt een 
explosie van zintuiglijke ervaringen die 
geweldig goed zijn voor de ontwikkeling van 
de hersenen. Ook meer zonlicht en ja, zelfs 
vuil kan een positieve invloed hebben. 

Overbezorgde ouders voeden hun kinderen op 
in een tijdperk waarin alles antibacterieel is - 
zeep, sprays, doekjes, schoonmaakmiddelen, 
sanitaire voorzieningen. Kinderen groeien op in 
steriele omgevingen en hoewel het misschien 
gezond lijkt om kinderen te beschermen tegen 
ziektekiemen, is het tegendeel waar. 
Onderzoek toont aan dat de ‘enge’ micro-
organismen, bacteriën en virussen die het 
lichaam via vuil binnendringen, deel 
uitmaken van een gezond proces dat ons 
immuunsysteem helpt ontwikkelen tot de 
robuuste lichaamsbescherming die we later 
in het leven nodig hebben.2 Op blote voeten 
spelen in het gras en modderige geschaafde 
knieën zorgen ervoor dat deze organismen 
communiceren met jonge immuunsystemen 
en helpen om een gezonde microbiome op 
te bouwen. Wetenschappers komen tot de 
ontdekking dat dit op veel meer menselijke 
functies invloed heeft dan men nog maar  
20 jaar geleden dacht. 

Buitenactiviteiten vormen een essentieel 
onderdeel van de preventie en vermindering 
van obesitas. Tijdens het spelen in de 
buitenlucht verbranden kinderen veel meer 
calorieën dan wanneer ze voor de televisie of 
achter de computer zitten. Het stimuleren van 
buiten spelen en activiteiten zoals tikkertje, in 
bomen klimmen, fietsen en touwtje springen, in 
combinatie met gezonde voedingsgewoonten, 
helpt kinderen op te groeien tot fysiek gezonde 
volwassenen die hun hele leven actief blijven.

Wanneer groepen kinderen elkaar 
ontmoeten en buiten in het park of in de 
speeltuin spelen - in plaats van videogames 
spelen of films kijken op de bank - ontstaat 
een gemeenschap waarin kinderen 
emotionele vaardigheden kunnen 
ontwikkelen, zoals het controleren van 
emoties, empathie, eerlijkheid, leiderschap, 
zelfredzaamheid en meer. Speeltuinen waar 
uw kinderen nieuwe kinderen leren kennen, 
kunnen bijzonder nuttig zijn, want dan 
ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. 

Wat voor volwassenen lijkt op spelen, is ook 
een diepgaand leerproces. Niet iedereen kan 
als eerste van de glijbaan af gaan, dus wie 
gaat er eerst? Welk speeltoestel is het 
leukste? Wie begint bij tikkertje? Kinderen 
komen er zelf wel uit. Als ze dat doen, 
ontwikkelen ze vaardigheden die ze later in 
hun leven nodig hebben om succesvolle 
relaties op te kunnen bouwen, zowel 
persoonlijk als professioneel.3 
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Alle ouders willen dat hun kinderen veilig zijn. Maar de laatste tijd lijkt 
het wel of ouders hun kinderen ten koste van alles willen beschermen 
tegen elk denkbaar gevaar, en dat kan meer kwaad doen dan goed. 

Waarom op blote voeten spelen en 
geschaafde knieën goed voor ons zijn

Gezondheid van het gezin

Wanneer we onze kinderen al te 
fanatiek willen beschermen tegen 
de gevaren van buiten spelen, 
verhinderen we in wezen dat ze hun 
ware potentieel bereiken. 

1 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and 
Media, 16 Aug. 2010. Web. 28 april 2017.

2 Brody, Jane E. “Babies Know: A Little Dirt Is Good for You.” 
The New York Times. The New York Times, 26 Jan. 2009. 
Web. 28 april 2017.

3 Lindsey, E.W. & Colwell, M. J. “Pretend and physical play: 
links to pre-schoolers’ affective social competence.” Merrill-
Palmer Quarterly, 59(3), 330-360.
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Buiten spelen in de zon heeft ook een aantal 
belangrijke voordelen. Volgens de American 
Academy of Pediatrics hebben veel kinderen 
gebrek aan vitamine D omdat ze te veel tijd 
binnenshuis doorbrengen. Vitamine D is 
belangrijk voor een goede gezondheid en 
voorkomt bijvoorbeeld dat kinderen later 
botproblemen, diabetes of zelfs hartklachten 
krijgen. Bovendien is vitamine D 
onontbeerlijk voor een optimale musculaire 
en neurologische ontwikkeling.

Kinderen die in de zon spelen, zien ook 
beter. Er is aangetoond dat meer 
blootstelling aan zonlicht van cruciaal belang 
is bij vermindering van de kans op het 
ontwikkelen van myopie (bijziendheid). 
Australische onderzoekers ontdekten dat 
kinderen die minstens twee uur per dag 
buiten spelen, minder kans hebben op de 
ontwikkeling van myopie.4

Ouders die hun angst voor vuil en 
geschaafde knieën kunnen overwinnen, 
helpen hun kinderen om een leuke weg te 
vinden naar een betere fysieke, emotionele 
en sociale gezondheid. 
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Het is een simpel feit dat 
kinderen die buiten spelen veel 
gezondheidsvoordelen genieten. 

4 Queensland University of Technology. “Outdoor light has role 
in reducing short-sightedness in kids.”  
ScienceDaily, 6 Apr. 2016.
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Het verband tussen voeding en gezonde 
huidveroudering is voldoende bewezen. 
Onderzoek na onderzoek leidt tot dezelfde 
waarheid: schoonheid komt van binnenuit. 

Eén van de beste preventieve strategieën 
voor de bescherming van uw huid is een 
dieet dat ruimschoots bescherming biedt 
tegen vrije radicalen en tegelijkertijd de 
bouwstenen levert voor een gezonde, 
elastische huid. Een dieet dat de huid 
gezond houdt, bestaat voornamelijk uit vers 
fruit en verse groenten, vanwege de 
aanwezige antioxidanten en vitaminen.

Vitamine C, vaak ook L-ascorbinezuur 
genoemd, wordt in een breed scala van 
supplementen en verzorgingsproducten 
gebruikt om de huid te beschermen. 
Vitamine C strijdt tegen schadelijke oxidatie 
door vrije radicalen en helpt de drievoudige 
spiraalstructuur van collageen, het 
belangrijkste bindweefsel in de huid, te 
stabiliseren.1 Tekort aan vitamine C kan 
leiden tot huidaandoeningen, blauwe 
plekken en trage wondgenezing, waardoor 
de huid er ongezond uitziet.2

Vitamine C beschermt de huid nog beter in 
combinatie met vitamine E. Deze twee 
vitamines werken synergetisch om 
oxidatieprocessen te stoppen.3 Vitamine E 
komt voor in veel noten en zaden. 

Een andere krachtige antioxidant die hard 
werkt om de huid te beschermen is co-enzym 
Q10 (CoQ10). CoQ10 is een vetoplosbare, 
vitamine-achtige stof waaraan de opperhuid 
rijk is, en die in combinatie met andere 
enzymen en niet-enzymen werkt als eerste 
barrière voor aanvallen van vrije radicalen.4 

CoQ10 komt voor in zalm, tonijn en andere 
vette vis, evenals in volkoren producten. De 
stof wordt ook binnen het lichaam 
geproduceerd, tenzij bepaalde medicijnen, 
zoals statines, worden gebruikt, die de 
mogelijkheid van het lichaam blokkeren om 
CoQ10 te produceren.

Klinisch onderzoek heeft keer op keer 
aangetoond dat omega 3-vetzuren, die 
voorkomen in verse diepzeevis, helpen om 
de huid te beschermen tegen schadelijke 
invloeden van zonlicht. Uit één onderzoek is 
al gebleken dat na drie maanden dagelijkse 
inname van omega 3-vetzuren uit visolie de 
huid aanzienlijk minder gevoelig is voor 
zonnebrand. Het onderzoek toonde ook aan 
dat omega 3-vetzuren het aantal belangrijke 
tekenen van door UV veroorzaakte DNA-
beschadiging verlaagt.

Citrusvruchten, zwarte bes, 
rozenbottel, guave, chilipeper en 
peterselie zijn rijke bronnen van de 
antioxidant die de gezondheid van de 
huid bevordert.
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Uw huid verzendt voortdurend berichten naar u en naar de 
mensen om u heen. Veroudert uw huid op een charmante  
manier of is uw huid voortijdig gerimpeld en slap? Wat vertelt uw 
huid over u? 

Win uw lichaam terug

Gezondheid van het gezin

Vitamine C is één van de belangrijkste 
antioxidanten voor een gezonde huid. 

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Boyera N, Galey I, Bernard BA. Effect of vitamin C and its 
derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal 
human fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 1998;20:151–8.  
doi: 10.1046/j.1467-2494.1998.171747.x.

3 Fryer MJ. Evidence for the photoprotective effects of vitamin 
E. Photochem Photobiol. 1993;58:304–12. doi: 10.1111/
j.1751-1097.1993.tb09566.x.
4 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.
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Een beetje meer tijd in de zon kan de huid ook 
helpen beschermen. Dit klinkt misschien raar 
in de oren van mensen die al hun hele leven 
horen dat ze niet te lang in de zon mogen 
blijven, maar zonnestralen zijn absoluut 
noodzakelijk voor een gezonde huid.  
Vitamine D, die het lichaam zelf produceert 
wanneer de huid wordt blootgesteld aan 
zonnestralen, beschermt menselijke huidcellen 
tegen door UV-straling veroorzaakte celdood 
of apoptose.6 Een laag niveau aan vitamine D 
wordt ook als oorzaak genoemd van 
huidveroudering, hyperpigmentatie en rimpels.7

U hoeft alleen maar dagelijks midden op de 
dag 10-20 minuten onbeschermd in de zon 
door te brengen om het lichaam de 
gelegenheid te bieden voldoende 
hoeveelheden huidbeschermende vitamine D 
te produceren.

Naast de voedingsstoffen die nodig zijn om 
de huid soepel en gezond te houden, heeft 
uw lichaam veel vers, zuiver water nodig. Dit 
is vooral belangrijk tijdens de warmere 
periodes van het jaar, wanneer u waarschijnlijk 
meer vocht verliest door transpiratie. Drink ten 
minste twee liter water per dag (acht glazen) 
om de huid gezond en gehydrateerd te 
houden. Drink meer als u traint. Het juiste 
vloeistofpeil in het lichaam helpt de huid te 
hydrateren en elastischer te worden.

Naast voldoende water drinken, is het ook 
verstandig om geen al te hete baden en 
douches te nemen, want heet water kan de 
huid beschadigen en uitdrogen.

Schoonheid komt van binnenuit. Een gezond 
dieet en veel vers, zuiver water helpen om de 
huid een jeugdige uitstraling te geven en 
jarenlang soepel te houden.
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Wortels, pompoenen, zoete 
aardappelen, mango’s en papaja’s 
dragen allemaal bij aan het behoud 
van een natuurlijke teint. Deze 
groenten zijn rijk aan bètacaroteen, dat 
in belangrijke mate bijdraagt aan een 
normale menselijke huidskleur.5 

5 Alaluf S, Heinrich U, Stahl W, Tronnier H, Wiseman S. Dietary 
carotenoids contribute to normal human skin color and UV 
photosensitivity. J Nutr. 2002;132:399–403.

6 De Haes P, Garmyn M, Degreef H, Vantieghem K, Bouillon 
R, Segaert S. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits ultraviolet 
B-induced apoptosis, Jun kinase activation, and interleukin-6 
production in primary human keratinocytes. J Cell Biochem. 
2003;89:663–73. doi: 10.1002/jcb.10540.

7  Chang AL, Fu T, Amir O, Tang JY. Association of facial skin 
aging and vitamin D levels in middle-aged white women. 
Cancer Causes Control. 2010;21:2315–6. doi: 10.1007/
s10552-010-9646-y.
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Onze gewrichten doen al het zware werk 
bij het op de been blijven, dus is het 
belangrijk om goed voor ze te zorgen als 
onderdeel van ons welzijn. Joint Formula is 
ontworpen om u te helpen uw gewrichten 
te ondersteunen bij een actieve levensstijl. 
Joint Formula is een precieze combinatie 
van mineralen waarvan is aangetoond 
dat zij normale gewrichten ondersteunen, 
zoals magnesium, dat de eiwitsynthese 
ondersteunt; gewrichten (in het bijzonder 
het gewrichtskraakbeen) zijn net als alle 
lichaamsweefsels voornamelijk uit eiwitten 
opgebouwd – terwijl mangaan en koper 
het lichaam ondersteunen bij het gezond 
houden van normaal bindweefsel. 

We willen allemaal graag fit blijven 
– maar fitheid gaat om meer dan 
alleen spieren.

Voedingsondersteuning voor de gewrichten

Joint Formula

© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over de producten vinden.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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BMI (Body Mass Index) is een eenvoudige 
verhouding van lengte tot gewicht die is 
uitgegroeid tot een snel en eenvoudig 
hulpmiddel voor artsen en verzekerings-
maats chappijen om te bepalen of iemand 
gezond is. BMI kan handig zijn om het 
obesitaspercentage voor grote groepen te 
bepalen, maar de index kan misleidend zijn 
wanneer u deze gebruikt voor het bijhouden 
van uw persoonlijke gewicht. Bij het 
berekenen van de BMI wordt geen rekening 
gehouden met belangrijke factoren, zoals 
spiermassa, waardoor veel bodybuilders als 
ongezond zwaarlijvig zouden worden 
beschouwd als je alleen naar hun BMI kijkt. 

Omdat spieren compacter zijn dan vet, kan 
deze periode leiden tot gewichtstoename, 
hoewel het lichaam vet verliest en gezonder 
wordt. Het meten van iemands gezondheid 

is complexer dan één schaal kan meten. 
Geestelijke gezondheid, vetgehalte, 
activiteitenniveau, cholesterol, eetgewoonten, 
gezondheidstoestand van de familie, 
vriendschappen - de lijst van factoren lijkt 
eindeloos. In plaats van u bezig te houden 
met BMI of de weegschaal in de badkamer, 
kunt u zich beter richten op hoe u zich voelt 
(en hoe uw kleding past). Als u leert luisteren 
naar uw lichaam, zult u er versteld van staan 
hoeveel informatie het lichaam kan geven 
over uw huidige gezondheidstoestand.

Vriendschappen zijn bijzonder belangrijk 
voor uw lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Mensen hebben de neiging 
om de levensstijl over te nemen van de 
mensen om hen heen. Als u goed bevriend 
bent met negatieve, ongezonde mensen, 
gaat u waarschijnlijk ook deze kenmerken 
vertonen. Aan de andere kant, als u tijd 
doorbrengt met mensen die gezond zijn 
van geest en lichaam, hebt u meer kans 
om zelf ook gezond te zijn. Hechte 
vriendschappen met gezonde, positieve 
mensen maken u gelukkig en helpen stress 
te verlichten, in plaats van op te wekken. 
Als u zich gestrest, somber of boos voelt 
nadat u tijd hebt doorgebracht met 
vrienden, is het misschien tijd om een 
nieuwe groep mensen op te zoeken. Laat 
uw gevoelens u leiden naar gezondere 
vriendschappen en uiteindelijk naar een 
gezonder leven. 
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Zorgt snacken tussen de 
maaltijden ervoor dat ik mijn 
afslankdoelen niet haal? 

Hoe belangrijk zijn 
vriendschappen voor mijn 
gezondheid?

Vraag het de expert

Wanneer mensen fitter worden na 
een langere periode van activiteit, 
is het gevolg van hun inspanningen 
vaak dat vet wordt vervangen door 
spieren.

Waarom geeft mijn BMI aan dat 
ik te zwaar ben, terwijl ik me 
gezond voel en er gezond uitzie?

Snacks eten tussen de maaltijden hoeft er 
niet noodzakelijkerwijs toe te leiden dat u uw 
afslankdoelen niet haalt, zolang u gezonde 
keuzen maakt en niet te veel eet. In feite 
presteren de lichamen van sommige mensen 
daadwerkelijk beter als ze vier tot vijf kleine 
maaltijden per dag eten, in plaats van de 
traditionele drie grotere maaltijden. Als u trek 
krijgt tussen de maaltijden, kies dan voor 
een gezonde snack met proteïne en vet, en 
weinig koolhydraten en suiker. Schijfjes appel 
met een beetje van uw favoriete suikervrije 
pindakaas leveren bijvoorbeeld het vet en de 
proteïne die nodig is om uw lichaam een 
aanhoudende energieoppepper te geven, 
terwijl alleen een appel de honger niet lang 
stilt, zodat u later nog een snack nodig hebt. 
In plaats van slechts één product te eten 
(vooral ongezonde kost, zoals chips of 
repen), maakt u van uw snacks een  
gezonde minimaaltijd die u twee tot drie  
uur energie geeft. 



Een Uitgebreide multi-vitaminen- 
en multi-Mineralen-solution for 
hen sterven onderweg are. TVM-
Plus combines Een breed spectrum 
aan Essentiële vitaminen en 
Mineralen OM Een hele reeks van 
lichaamsfuncties te ondersteunen.

Ondersteuning van een veelzijdige 
voeding in handige tabletvorm

TVM-Plus™

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2017 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over de producten vinden.


