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Ik hoop daarom van harte dat de artikelen 
die we hebben uitgezocht voor het tijdschrift 
The Art of Growing Young, verandering voor 
mensen over de hele wereld een stukje 
minder eng maken. Of u nu leest over de 
voedingsvoordelen van iets wat u nog nooit 
gegeten hebt, of tips krijgt voor een nieuw 
bewegingsschema, ik hoop dat de kennis 
die u opdoet, u meer vertrouwen geeft. 
Want hoe meer kennis en vertrouwen u 
hebt, hoe eenvoudiger u veranderingen in 
uw leven kunt aanbrengen, groot of klein.

Hoe moeilijk of eng veranderingen zijn, 
hangt in sterke mate af van hoe u er 
tegenover staat. Als u over het algemeen 
een positieve kijk op het leven hebt, zijn 
veranderingen niet zo moeilijk. Als u 
daarentegen wat pessimistischer bent 
ingesteld en al snel de negatieve kanten ziet, 
is de minst of geringste verandering al een 
hele uitdaging. 

Als u verandering beschouwt als een 
onoverkomelijke kracht die u in de goede 
richting duwt en u richt op alle positieve 
dingen, mensen, ervaringen en ideeën 
in uw leven die zijn voortgekomen uit 
positieve veranderingen, kunt u makkelijker 
omgaan met veranderingen in het leven die 
uiteindelijk een verbetering blijken te zijn.

Door alle nieuwe dingen die we leren 
over ons lijf, en de sterke verbondenheid 
tussen lichaam en geest, moeten we 
onze ideeën allemaal bijstellen en onze 
levensstijl veranderen om gezond te blijven 
en goed in ons vel te zitten. De kunst van 
het jong blijven, blijven leren in het leven en 
een positieve kijk zorgen ervoor dat deze 
veranderingen natuurlijk aanvoelen en juist 
helemaal niet zo eng zijn. 

Natuurlijke veranderingen
Verandering is goed. Verandering is moeilijk. Verandering is 
gezond. Verandering is eng. Deze vier beweringen zijn voor de 
meeste mensen waar. Door verandering blijven we jong en groeien 
we uit tot de beste versie van onszelf. Maar het is niet altijd even 
makkelijk om ons leven en onszelf te veranderen; het kan 
zelfs – zoals zojuist gezegd – behoorlijk eng zijn. 
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Voedingsnieuws
Langer leven door meer water te 
drinken

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond  
dat suikerhoudende frisdranken en 
vruchtensappen nog slechter voor ons zijn 
dan we al dachten. Uit dit onderzoek onder 
17.000 Amerikanen is gebleken dat 
mensen die suikervrije dranken zoals water 
drinken, minder kans hebben op vroegtijdig 
sterven dan degenen die veel frisdrank, 
sappen of thee of koffie met suiker drinken. 

Uit een recent onderzoek onder bijna een 
half miljoen mensen is gebleken dat er een 
verband bestaat tussen spierkracht en de 
cognitieve functie. Dit onderzoek, dat in het 
Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd, heeft 
aangetoond dat de kracht van een handdruk 
een indicatie is voor de gezondheid van de 
hersenen. Onderzoekers zijn er niet helemaal 
over uit wat hier precies de oorzaak van is, 
maar het toont nog maar eens aan dat een 
grotere spiermassa een positieve invloed 
heeft op het ouder worden.

Er is nieuw bewijs voor het feit dat door 
ontstekingen als gevolg van obesitas onze 
smaakpapillen afnemen en de vernieuwing 
van deze papillen wordt geremd. Met andere 
woorden: ons eten smaakt beter als we een 
gezond gewicht hebben. Daarnaast zijn 
onderzoekers van mening dat mensen met 
overgewicht geneigd zijn om meer calorieën 
tot zich te nemen om hetzelfde geluksgevoel 
te bereiken als gezonde personen met een 
kleinere portie behalen. 

De eerste onderzoeken bij de mens naar de 
effecten van donkere chocolade op de 
hersenen hebben aangetoond dat de 
flavonoïden in cacao een positieve werking 
hebben op onze cognitieve functies, de 
hormoonhuishouding en op hart en 
bloedvaten. Het eten van kleine 
hoeveelheden chocolade die uit ten minste 
70 procent cacao bestaat, zorgt voor minder 
stress, een betere gemoedstoestand, een 
beter geheugen en vermindert de kans op 
ontstekingen. Maar zoals voor alles in het 
leven geldt: geniet met mate. Elke dag een 
hele reep chocolade naar binnen werken, is 
niet gezond. Daarentegen is een klein stukje 
chocola na het avondeten gezond voor uw 
hersenen.

Uit een onderzoek van zes en een half jaar 
dat in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd 
onder volwassenen, is gebleken dat 
personen die zichzelf omschreven als 
nachtbrakers, 10 procent meer kans 
hebben om eerder te sterven dan 
personen die op tijd naar bed gaan. 
Volgens onderzoekers moet er nog wel 
meer onderzoek worden verricht naar het 
verband tussen slapen en een langer 
leven, maar eerdere studies hebben ook al 
aangetoond dat weinig slaap kan leiden tot 
diabetes, een hoge bloeddruk en 
depressie. Er kan gerust gesteld worden 
dat een goed slaappatroon een langdurige 
positieve invloed heeft op onze algemene 
gezondheid

Een goed gewicht heeft een 
positieve invloed op ons gevoel 
voor smaak

Chocola voor een beter humeur

Train uw hersenen om uw lichaam 
te beschermen

Langer leven door te slapen 
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Goede gewoonten aanleren
Toenemende obesitas onder kinderen leidt 
wereldwijd tot een slechtere gezondheid bij 
kinderen. De jeugd van tegenwoordig is veel 
minder actief dan de vorige generatie. Een 
goede gezondheid is uiteraard van meerdere 
factoren afhankelijk, maar beweging en 
activiteit zijn van cruciaal belang. 

Maar als u dat met hen samendoet, geeft u 
het goede voorbeeld en laat u zien dat u het 
echt belangrijk vindt. En u leert niet alleen uw 
kinderen een goede gewoonte aan, maar 
ook uzelf en uw partner. 

Een sterkere band en quality time 
samen
Als u samen met uw gezin actief bent, bent 
u (en uw kinderen!) even weg van alle 
schermpjes, dagelijkse beslommeringen, 
dingen die nog moeten worden gedaan, en 
andere afleidingen. Wanneer we bewegen, 
leven we meer in het hier en nu. En juist die 
momenten leveren de mooiste herinneringen 
op. 

Beter communiceren
Doordat u op een andere manier met elkaar 
communiceert, bouwt u een betere band 
met elkaar op. Door samen te werken als 
een team, praat u op een heel andere 
manier met elkaar. U stimuleert elkaar om 
een doel te bereiken of de wedstrijd te 
winnen. Door samen in beweging te zijn, 
wordt iedereen opener naar elkaar toe en 
worden intieme zaken eerder met elkaar 
gedeeld.

Een voordelig alternatief
Samen naar de film gaan, kost een gezin al 
gauw tegen de 50 euro. En samen naar een 
pretpark gaan of uit eten gaan, is helemaal 
een rib uit uw lijf. Samen bewegen kost u 
daarentegen vaak helemaal niets! 

Lol hebben
We moeten in het leven al zo vaak serieus en 
verantwoordelijk zijn. Daarom is het voor 
kinderen en ouders belangrijk om af en toe 
even uit dat keurslijf te stappen en gewoon 
lekker te spelen. 

Een paar ideetjes om samen te 
doen
We weten nu dus dat het belangrijk is om als 
gezin samen dingen te ondernemen. Maar 
vindt u het moeilijk om iets te bedenken en 
hebt u wat inspiratie nodig? Hier zijn een 
paar ideeën. 

Bootcamp
Iedereen kiest drie of vier oefeningen, zoals 
een bepaald dansje, buikspieroefeningen, een 
karatebeweging of opdrukken. Tijdens het 
wandelen of hardlopen pauzeert u vervolgens 
even, waarna iedereen een minuut lang een 
van de oefeningen moet doen. Vervolgens 
wandelt of loopt u weer verder. 
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Door als gezin samen fysiek bezig te zijn, verbetert u niet alleen de 
onderlinge relatie, het is ook nog eens beter voor lichaam en geest. 
Samen dingen doen is leuk, het stimuleert en het is een manier om 
uw kinderen goede gewoonten aan te leren.

Samen erop uit

Fitness

U kunt uw kinderen natuurlijk 
vertellen dat ze meer moeten 
bewegen. 

Bovendien bouwt u op deze 
manier een betere band met elkaar 
op dan tijdens alle dagelijkse 
beslommeringen.

Als we op een positieve manier met 
elkaar tijd doorbrengen, bewegen 
en gewoon lol hebben, maakt ons 
lichaam endorfine aan, waardoor we 
ons goed voelen. 
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Dansfeestje
Een ideale optie tijdens een regenachtige 
dag. Iedereen kiest een aantal liedjes uit. 
Draai de liedjes vervolgens in willekeurige 
volgorde en ga dansen met elkaar!

Tikkertje
Zo eenvoudig kan het zijn! Ga naar een park 
(of gewoon in de achtertuin) en speel 
tikkertje met elkaar. 

Samen wandelen 
Soms is de motivatie om creatieve dingen te 
doen ver te zoeken. Dan kan samen 
wandelen een simpele oplossing zijn. 

Kies een tijd die iedereen uitkomt, 
bijvoorbeeld voor of na het avondeten. Als u 
allemaal vroege vogels bent, kunt u natuurlijk 
ook in het weekend na het ontbijt gaan 
wandelen. Als u hier een gewoonte van 
maakt, bent u ieder weekend lekker met 
elkaar bezig. Om het een beetje spannender 
te maken, kunt u er een speurtocht van 
maken. In de lente kunt u bijvoorbeeld op 
zoek gaan naar de eerste krokussen of 
sneeuwklokjes. En in de herfst kunt u er een 
wedstrijdje van maken wie de eerste 
paddenstoel vindt. 



|    The Art of Growing Young06

Warm en koud: positieve voordelen 
van de temperatuur op ons lichaam
Er is een theorie die stelt dat ons lichaam naast gezonde voeding en beweging 
behoefte heeft aan een bepaalde mate van stress van externe omstandigheden, 
zoals blootstelling aan kou en hitte, om optimaal te kunnen presteren. 

Hoofdartikel

|    The Art of Growing Young
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Aanhangers van deze theorie beweren dat 
onze voorouders eeuwenlang niet werden 
beschermd tegen kou en hitte in de winter- en 
zomermaanden door luxeproducten als 
verwarming of airconditioning. Zij pasten zich 
gewoon aan de weersomstandigheden aan en 
profiteerden volgen de aanhangers juist van 
deze extreme verschillen. Sommigen gaan 
zelfs zo ver dat ze zichzelf ook blootstellen aan 
de verschillende weersomstandigheden. 

Het idee hierachter is gebaseerd op de 
veronderstelling dat ons lichaam energie 
produceert in de mitochondriën. 
Mitochondriën zijn organellen in de cellen in 
ons lichaam die helpen bij de energieproductie. 
Er wordt aangenomen dat ons lichaam tussen 
de 15 en 50 biljard mitochondriën bevat.

Voor de aanmaak van energie moeten deze 
mitochondriën worden vernieuwd. 

Dit proces kan op verschillende manieren 
worden gestimuleerd. Een van de manieren 
is het lichaam afwisselend bloot te stellen 
aan extreme temperaturen. 

Terwijl stress vaak een negatief effect heeft 
op ons lichaam, gaat men er bij het 
fenomeen hormese vanuit dat korte stress 
juist een positief effect op het lichaam heeft, 
doordat er veerkracht wordt opgebouwd.

De voordelen van kou
Wanneer het lichaam afkoelt, heeft het de 
behoefte om weer warm te worden. Het 
lichaam doet er alles aan om te voorkomen 
dat het onderkoeld raakt en maakt daarom 
het hormoon norepinefrine aan. 
Norepinefrine vernauwt de bloedvaten om 
warmte te kunnen vasthouden. Ook 
stimuleert het de aanmaak van meer 
mitochondriën in cellen, met name in 
vetweefsel. Norepinefrine zorgt er dus voor 
dat het lichaam energie produceert. En 
wanneer het lichaam energie produceert, 
produceert het ook warmte. 

Een ander voordeel is dat het lichaam wordt 
voorbereid op kou, zodat het de volgende 
keer adequaat reageert. 

Hoe vaker het lichaam wordt blootgesteld 
aan kou, hoe meer mitochondriën de 
vetcellen bevatten om dit proces uit te 
voeren. Andere voordelen van norepinefrine 
zijn een beter concentratievermogen, minder 
depressieve gevoelens en een betere 
weerstand tegen ontstekingen. 

Dit is waarschijnlijk geen aangename 
sensatie, maar het is een enorme stimulans 
voor uw humeur!

De voordelen van hitte
Wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan 
extreme hitte, wordt in de cellen een proces 
in gang gezet waardoor het aantal hitte-
schokproteïnen toeneemt. Deze proteïnen 
voorkomen dat plaque zich opbouwt in uw 
bloedvaten. Hitte-schokproteïnen dragen 
ook bij aan een langer leven.

Beweging is een goed voorbeeld van 
warmtestress voor ons lichaam. Wanneer 
we bewegen, stijgt onze 
lichaamstemperatuur. 
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Met andere woorden: de oude 
moeten worden afgebroken 
en er moeten nieuwe worden 
aangemaakt. 

Een voordeel hiervan is dat vet 
wordt omgezet in energie en 
warmte. 

Dit proces kan worden gestimuleerd 
door ‘s ochtends een paar minuten 
een koude douche te nemen. 

Beweging leidt in eerste instantie 
tot een ontstekingsreactie. Een uur 
nadat u gestopt bent met bewegen, 
wordt een anti-ontstekingsreactie in 
gang gezet. 
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De lichaamstemperatuur kan ook worden 
verhoogd in sauna’s, hete baden en 
stoomruimten. Veel culturen geloven in de 
geneeskracht van warmte- en 
koudetherapie. 

In Zuid-Korea (en in Koreaanse 
immigratiegemeenschappen in de Westerse 
wereld) gaat de bevolking geregeld naar een 
jjimjilbang. 

Bovendien wordt in veel van deze badhuizen 
gebruikgemaakt van verschillende mineralen, 
zoals goud en amethist, en van houtskool. 
De Koreanen beschouwen deze spa’s als 
een plek om zich te ontspannen en samen 
te zijn, terwijl ze werken aan hun gezondheid 
en schoonheid. Bij de meeste Koreaanse 
badhuizen kunnen gasten zich bovendien 
laten masseren, hun huid laten scrubben of 
een speciale huidbehandeling ondergaan. 
De meest uitgebreide Koreaanse spa’s 
beschikken bovendien over een restaurant, 
een filmtheater, een haar- en nagelsalon en 
zelfs een karaokebar! 

In Rusland, en dan met name in dorpen in 
de koude gebieden, vindt u de zogenaamde 
banya. Dit zijn vaak hutten met temperaturen 
tot maar liefst 100 graden Celsius, waar 
alleen de diehards zich in wagen. Vervolgens 
nemen gasten een sprong in het ijskoude 
water in de buurt (een meer, een vijver of  
de zee). 

De inheemse bevolking van Noord- en 
Zuid-Amerika, van de Inca’s (Chulla Chaka) 
in het zuiden van de Andes, de Maja’s in het 
zuiden van Mexico en Guatemala (Temazcal) 
tot de Indianen in Canada en de noordelijke 
staten van de Verenigde Staten (Inipi, 
Lakota-volk), gebruikten allemaal 
zweetruimten als een spirituele ruimte voor 
reiniging van het lichaam. Afhankelijk van de 
stam en de culturele opvattingen geloofden 
velen dat de extreme hitte de bloedsomloop 
stimuleert en het lichaam helpt bij het 
uitzweten van onzuiverheden en schadelijke 
stoffen. Soms wordt voor 
aromatherapeutische behandelingen 
gebruikgemaakt van kruiden of 
geneeskrachtige planten, zoals salie of 
eucalyptus.

Erg bekend zijn de Turkse hamams. Dit zijn 
vaak schone badhuizen in ruime, doorgaans 
marmeren gebouwen. Standaard Turkse 
badhuizen hebben een gang met ruimten 
met een oplopende temperatuur. 

De gang leidt uiteindelijk naar een ruimte met 
afgescheiden gedeelten voor een zeep- en 
massagebehandeling door een ervaren 
masseur. Hier vindt een zeep- en 
scrubritueel plaats, waarna wordt afgespoeld 
met koud water. Na het baden is er vaak een 
stoomruimte met een comfortabelere (maar 
nog hoge) temperatuur, waar gasten zich 
kunnen ontspannen voordat ze gaan. 
Hamams zijn een essentieel onderdeel van 
de Turkse cultuur voor alle lagen van de 
bevolking en een bezoek aan Turkije is niet 
compleet zonder een bezoek aan een 
hamam.

Wanneer is het teveel? Het is essentieel om 
naar uw lichaam te luisteren. Dit kunt u leren 
door te experimenteren met blootstelling aan 
kou en hitte. Het is geen wedstrijd om te 
zien hoeveel u aankunt of hoe ellendig u zich 
kunt voelen. Te extreme temperaturen 
kunnen gevaarlijk en zelfs fataal zijn. Het is 
daarom belangrijk dat u langzaam begint en 
geleidelijk opbouwt. Als u zich niet goed 
voelt (dus niet alleen het gevoel hebt dat een 
koude douche wel iets warmer zou mogen 
zijn), moet u luisteren naar uw lichaam en 
hierop reageren. 
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Een jjimjilbang is een openbaar 
badhuis met baden, sauna’s en 
stoomruimten met verschillende 
temperaturen. 
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waarvan het bekend is dat het de vorming 
van collageen, bloedvaten en kraakbeen 
ondersteunt, alsmede zink en de vitaminen 
D en E, die bijdragen aan de bescherming 
van cellen tegen oxidatieve stress. FY 
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gezond uitziend uiterlijk te onderhouden! Het 
bevat ook 20 mg hyaluronzuur per portie van 
2 tabletten.
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waarvan is aangetoond dat zij een gezond uitziende huid
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Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2018 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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Lachen vermindert pijn, heeft een positief 
effect op het immuunsysteem (lachen zorgt 
voor ontspanning en de aanmaak van 
levengevende hormonen) en zorgt voor 
minder schade als gevolg van stress.

Naarmate we ouder worden, wordt ons 
leven serieuzer, waardoor het lachen ons 
soms vergaat. Er zijn therapieën en 
eenvoudige manieren om meer te lachen in 
het leven en dus gezonder te zijn.

Lachen werkt net als vriendelijkheid – en 
helaas ook boosheid en agressie – 
aanstekelijk. Bovendien schept het een 
band. Als we anderen zien of horen lachen, 
is het moeilijk om ons gezicht in de plooi te 
houden. Hiervoor zijn de zogenaamde 
spiegelneuronen verantwoordelijk. Deze 
spiegelneuronen zijn nog maar kort geleden 
(in deze eeuw) ontdekt in de neurologische 
wetenschap die bijdraagt aan de kennis over 
menselijk gedrag en denkprocessen.1  

Lachen creëert een gevoel van 
verbondenheid. Het kan bijdragen tot 
sterkere menselijke relaties en een gevoel 
van vertrouwen. Hechte vriendschap en 
relaties moeten worden gekoesterd, maar er 
moet af en toe wel gelachen worden. 
Lachen zorgt ervoor dat we minder defensief 
en zachtaardiger worden en het verzwakt 
gevoelens die horen bij haatdragendheid, 
veroordeling en afkeuring. 

Het is niet alleen belangrijk voor onszelf om 
relaties te hebben waarin ruimte is voor 
humor en luchtigheid, het is ook essentieel 
om dit uit te dragen naar anderen. 

In de basis vermindert het de stressreactie 
doordat spieren worden samengetrokken. 
Dit stimuleert de toevoer van bloed en 
zuurstof door het lichaam. Omdat het 
middenrif door lachen beweegt, verbetert 
het bovendien de lymfecirculatie, waarvoor 
het middenrif als pomp fungeert.

Op celniveau komen er door te lachen 
endorfinen vrij die een positieve werking 
hebben op de weerstand. Een recent 
onderzoek heeft zelfs aangetoond dat lachen 
zorgt voor opioïden in ons lijf, die ons helpen 
beschermen tegen ziekten en zorgen dat we 
pijn beter kunnen verdragen.2 Uit een ander 
onderzoek is gebleken dat de activiteit van de 
natuurlijke killercellen (een reactie van ons 
immuunsysteem op ziekten) toenam bij 
deelnemers die een grappige video te zien 
kregen in vergelijking met deelnemers die een 
video met een serieuzere lading bekeken.3

Op het gebied van persoonlijke groei helpt 
lachen ons om flexibeler te zijn. We kennen 
allemaal wel iemand die zichzelf veel te 
serieus neemt. Vaak vinden we het maar 
lastig om in de buurt van zo’n persoon te zijn. 
We zijn bang dat we iets verkeerd zeggen of 
dat we veroordeeld worden. Mensen die 
fouten of vergissingen als menselijk zien, zijn 
daarentegen veel flexibeler. 
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Lachen is het beste 
medicijn

Lifestyle

Als we iemand zien glimlachen, is het 
een natuurlijke reactie dat we ook 
gaan glimlachen. En hetzelfde geldt 
voor lachen. 

Lachen heeft een positief effect op 
ons immuunsysteem. Het vermindert 
het aantal stresshormonen in ons 
lichaam en verhoogt de reactie van 
immuuncellen. 

Als we jong zijn, lachen we vele 
keren per dag. 

Lachen heeft een langdurig positief effect op ons. Het is goed voor 
de gezondheid in het algemeen en zorgt voor een beter humeur. 
Niet alleen op het moment zelf, maar ook daarna (terugdenken aan 
het moment leidt vaak weer tot een lachbui). 

1 Acharya, Sourya, and Samarth Shukla. “Mirror Neurons: 
Enigma of the Metaphysical Modular Brain.” 
Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, 
Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., 2012,
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/.
2 Manninen, Sandra, et al. “Social Laughter Triggers 
Endogenous Opioid Release in Humans.” Journal of 
Neuroscience, Society for Neuroscience, 21 June 2017, 
www.jneurosci.org/content/37/25/6125.
3 Bennett, M P, et al. “The Effect of Mirthful Laughter on Stress 
and Natural Killer Cell Activity.” Alternative Therapies in Health 
and Medicine., U.S. National Library of Medicine, 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652882.
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Als kind beleven we vele momenten waarbij 
we moeten lachen. Als volwassene is dat 
helaas minder vaak het geval. Natuurlijk 
kunnen we een grappige film of een leuk 
filmpje op YouTube bekijken, iets gaan doen 
met een grappig persoon of een grappig 
boek of verhaal lezen. Maar er zijn nog veel 
meer andere manieren om wat vaker te 
lachen in het leven.

Ga met een vriend of vriendin naar een 
cabaretvoorstelling. Of ga een cursus 
lachyoga doen. In het begin voelt u zich 
misschien ongemakkelijk, maar als u dat 
kunt loslaten, is een potje lachen 
gegarandeerd. 

U kunt ook maandelijks een spelletjesavond 
organiseren met vrienden waarbij u 
afwisselend eenvoudige en interactieve 
spellen speelt. 

Maak er een gewoonte van om vaker te 
glimlachen. Als u glimlacht, ziet u er 
ontspannen uit en bent u vaak nog maar één 
stap verwijderd van een lach. Breng meer 
tijd door met kinderen en stem af op hun 
onbezorgde en ongedwongen manier van 
doen. Geheid dat uw humeur ervan 
opknapt! 

11

En juist deze flexibiliteit helpt bij het 
oplossen van problemen.
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In de wereld van de gezondheid staan onze 
darmen al jaren centraal. Deze beweging lijkt 
nu in een stroomversnelling te raken. Hierbij 
staan probiotica centraal voor de stimulering 
van onze interne microbioom. 

In onze darmen leven ontelbare micro-
organismen die invloed hebben op 
lichamelijke processen, van het verteren van 
voedingsstoffen en ons immuunsysteem tot 
zelfs onze hersenfunctie!

Verschillende onderzoeken hebben de 
voordelen van probiotica aangetoond. 
Probiotica zijn bacteriën die van nature in ons 
lichaam voorkomen, maar vaak kunnen deze 
bacteriën wel een extra zetje gebruiken. 
Probiotica maken deel uit van de darmflora. 
Buiten de darmen helpen ze bij de bestrijding 
van slechte bacteriën en hebben ze een 
positieve werking op de urinewegen en de 
vaginale gezondheid.1,2 Vrouwen die last 
hebben van bacteriële vaginale of 
terugkerende blaasontsteking, kunnen enorm 
veel baat hebben bij het gebruik van 
probiotica. Probiotica kunnen ook allergische 
verschijnselen verminderen. Het is nog niet 
helemaal duidelijk hoe dit precies werkt.3 Er 
zijn bewijzen dat het bevorderen van de 
darmflora een positieve werking heeft op 
huidproblemen als acne, op huid die is 
verbrand door de zon, en op versnelde 
huidveroudering.4 

Er wordt nog meer onderzoek uitgevoerd 
naar de verbinding tussen onze darmen en 
ons brein. Hierbij gaat men ervan uit dat de 
microflora in ons spijsverteringskanaal 
bijdraagt aan een gezond brein en van invloed 
is op ons geheugen, concentratievermogen 
en leerprestaties, angst en depressie en 
stress.   

Voor sommige mensen is het belangrijk om 
op een bepaald punt in hun leven 
supplementen met probiotica te nemen. Als u 
bijvoorbeeld antibiotica slikt, helpen probiotica 
de natuurlijke bacteriën te herstellen die door 
de medicatie worden tenietgedaan. Het is 
hierbij verstandig te starten met de probiotica 
nadat de antibioticakuur voorbij is, omdat 
anders de goede bacteriën die worden 
aangemaakt, alsnog door de antibiotica 
worden afgebroken. 

Wanneer u denkt dat u voedselvergiftiging 
hebt, kunnen probiotica ook helpen om de 
goede bacteriën te helpen bij het in 
bedwang houden van de bacteriën waarvan 
u ziek wordt. Maar ook als u niet reist en 
maag- en darmklachten hebt, kunt u baat 
hebben bij probiotica. Probiotica kunnen 
helpen bij allerlei kleine kwalen, zoals 
winderigheid of diarree, maar ook bij 
degeneratieve aandoeningen als chronische 
inflammatoire darmziekten en de ziekte van 
Crohn, en tijdelijke infecties door de E. coli- 
en H. pylori-bacterie. 

Echter, niet alle probiotica zijn even sterk. 
Veel probioticastammen overleven niet eens 
het zuur en gal in onze maag (de eerste halte 
in het spijsverteringskanaal na de mond). 

Er zijn vele vormen van micro-organismen 
met probiotische activiteit, maar de meest 
gebruikte vormen zijn de melkzuurbacteriën 
en de bifidobacteriën. Deze twee vormen 
bestaan weer uit verschillende stammen, 
zoals lactobacillus acidophilus en 
bifidobacterium bifidus. Bovendien is de 
nomenclatuur het stamtype, bijvoorbeeld 
lactobacillus acidophilus DDS-1. Alhoewel 
veel supplementen niet het stamtype 
bevatten, is het belangrijk om te weten, 
aangezien verschillende stammen 
verschillende doeleinden hebben. 

Als vuistregel kunt u het best een 
supplement kiezen dat ten minste zeven 
verschillende stammen en minimaal 5 miljard 
kolonievormende eenheden (KVE’s) bevat. 
Bovendien zijn levende probiotica de enige 
vorm die echt werkt, doordat ze in het 
spijsverteringskanaal alleen kunnen 
overleven en groeien als ze in leven zijn. De 
meeste supplementen bevatten microben 
die levend waren op het moment van 
productie. Dit is echter geen garantie dat de 
microben nog steeds in leven zijn op het 
moment dat u het supplement inneemt. 
Controleer of u het supplement in de 
koelkast moet bewaren of dat het ook op 
kamertemperatuur kan worden bewaard. 
Het belangrijkste is dat u probiotica koopt 
van een goede fabrikant die bewezen 
kwaliteit levert. 
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Redenen om probiotica te nemen, zorgen dat u de juiste supplementen kiest en weten hoe u kunt 
merken of ze werken.

Gezonde darmen

Voeding

Als u naar het buitenland gaat, kunt 
u voor en tijdens de reis probiotica 
nemen om ziekten die door voeding 
worden veroorzaakt, te voorkomen. 

Als ze dit punt al niet halen, hebben 
ze duidelijk geen goede werking. Hoe 
weet u of u de juiste probiotica slikt?

Probiotica zijn supplementen of 
producten in voeding die gezonde 
bacteriestammen bevatten die zich 
in onze darmen kunnen vestigen. 

1 Cribby, Sarah, et al. “Vaginal Microbiota and the Use of 
Probiotics.” Interdisciplinary Perspectives on 
Infectious Diseases, Hindawi Publishing Corporation, Mar. 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662373/.
2 Falagas, M E, et al. “Probiotics for Prevention of Recurrent 
Urinary Tract Infections in Women: A Review of the Evidence 
from Microbiological and Clinical Studies.” 
Drugs, U.S. National Library of Medicine, 2006, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16827601.
3 Yang, Gui, et al. “Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: 
An Alternative Approach.” North American Journal of Medical 
Sciences, Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784923/.
4 Kober, Mary-Margaret, and Whitney Bowe. 
“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, 
and Photoaging.” International Journal of Women’s 
Dermatology, Elsevier, 20 May 2015, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352647515000155.
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Vitamine B12
Hoofdartikel

Vitamine B12, ook bekend als cobalamine, wordt in de volksmond 
de energievitamine genoemd. Deze vitamines zijn goed voor de 
gemoedstoestand en vergroten de alertheid. Veel mensen vertellen 
dat ze beter geen voeding of supplementen kunnen nemen die rijk 
zijn aan vitamine B12 vlak voordat ze gaan slapen, omdat ze anders 
uren wakker liggen. 
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Vitamine B12 is goed voor hart en 
bloedvaten en zorgt voor een gezonde huid 
en gezonde nagels. Ten slotte is vitamine 
B12 een belangrijke vitamine voor de 
neurologische gezondheid. Het bevordert 
de cognitieve functies en vermindert de 
kans op dementie.1 B12 is essentieel voor 
complexe interne lichaamsprocessen met 
betrekking tot de myelineschede, het 
beenmerg, DNA-herstelsynthese en 
-regulering, de aanmaak van bloed, de 
gezondheid van het zenuwstelsel en het 
amino- en vetzuurmetabolisme.

B12 is qua structuur de grootste en meest 
complexe vitamine. De werking van deze 
vitamine in ons lichaam is voor een groot 
deel nog onduidelijk. Vitamine B12 wordt 
aangemaakt door bacteriën in modder en 
water. De dieren die worden gehouden voor 
de vleesconsumptie of voor de productie 
van melk en eieren, grazen op de gronden 
waarin deze bacteriën voorkomen. 

Dit systeem wordt verstoord door de 
bio-industrie, doordat deze dieren 
nauwelijks buitenkomen om te grazen. 

De opname is een complex verhaal met 
betrekking tot de manier waarop ons 
lichaam B12 gebruikt. Vitamine B12, zowel 
als supplement als in onze voeding, moet 
zich voor de opname binden aan een eiwit 
dat in onze maag wordt aangemaakt. 
Chemicaliën in bijvoorbeeld sigaretten 
kunnen deze opname verstoren. Bij het 
opwarmen van maaltijden in de magnetron 
kunnen vitamines B12 verloren gaan. 

Ook bepaalde medicijnen kunnen van 
invloed zijn op de opname van B12. 
Raadpleeg uw apotheker voor meer 
informatie. B12 kan niet goed worden 
opgenomen door personen die metformine 
(een veelgebruikt medicijn bij diabetes), 
medicatie tegen epilepsie of bepaalde 
maagzuurremmers (protonpompremmers) 
of antacida gebruiken.1 Ook bij mensen met 
een verminderde nierwerking en mensen 
met pernicieuze anemie (een auto-
immuunziekte) wordt de opname van B12 
geremd.

Er zijn vier vormen van B12: 
cyanocobalamine, hydroxocobalamine, 
methylcobalamine en adenosylcobalamine. 
De laatste drie kunnen in het lichaam 
worden aangemaakt uit cyanocobalamine, 
de vorm van B12 die het meest gebruikt 
wordt als versterker van granen, 
vitaminedrankjes, veganistische melk en 
vleesvervangers. Ironisch genoeg wordt 
cyanocobalamine door de alsmaar 
groeiende bio-industrie ook gebruikt in 
vlees en gekweekte vis. 

Methylcobalamine is een actieve vorm van 
vitamine B12 die efficiënter in het lichaam 
wordt opgenomen. Deze vorm is echter 
aanzienlijk duurder en niet erg stabiel. Het 
lijkt misschien alsof een actieve vorm van 
een vitamine een betere keuze is, maar in 
feite werkt cyanocobalamine net zo goed bij 
gezonde mensen. Cyanocobalamine is 
toereikend voor het lichaam, tenzij u een 
nieraandoening hebt of rookt. 

De dagelijkse aanbevolen dosis is 
afhankelijk van de leeftijd (voor kinderen 
geldt een andere dosis vanwege hun 
lengte). Ook voor zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven, geldt een 
andere dosis. 

Het National Institutes of Health in de 
Verenigde Staten raadt vrouwen die niet 
zwanger zijn en geen borstvoeding geven, 
een dosis van 2,4 mcg per dag aan. 
Zwangere vrouwen moeten een iets hogere 
dosis nemen (2,6 mcg) en vrouwen die 
borstvoeding geven, wordt een dosis van 
2,8 mcg aanbevolen.1 De National Health 
Service in het Verenig Koninkrijk beveelt een 
iets lagere dagelijkse dosis voor 
volwassenen aan (1,5 mcg),2 terwijl de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 
een dosis van 4 mcg per dag voorschrijft.

Vegetariërs en veganisten hebben een 
verhoogde kans op een vitamine B12-
tekort, aangezien deze vitamine 
voornamelijk voorkomt in dierlijke 
producten. Zij moeten daarom veel verrijkte 
graanproducten en granen gebruiken. Voor 
deze twee groepen zijn supplementen 
echter waarschijnlijk de beste optie 
om de dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid te halen. 
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De bacteriën worden opgenomen 
in het lichaam van de dieren en zo 
komt vitamine B12 uiteindelijk in ons 
lichaam terecht. 

Symptomen van een tekort 
aan vitamine B12 zijn extreme 
vermoeidheid, gebrek aan energie, 
tintelingen in lichaamsdelen, 
macrocytaire anemie (een tekort 
aan rode bloedcellen die ook veel 
groter dan normaal zijn), spierzwakte, 
cognitieve problemen en depressie.  

1 “Office of Dietary Supplements—Vitamin B12.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 2 Mar. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
HealthProfessional/#h7.
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Vitamine B12 zitten niet alleen in 
supplementen, maar ook in veel 
voedingsmiddelen, met name in producten 
van dierlijke oorsprong. Runderlever is de 
beste bron van vitamine B12, maar dit vindt 
niet iedereen even lekker. Hierin zit maar 
liefst 71 mcg vitamine B12 per 85 gram.

Andere voedingsmiddelen die rijk zijn aan 
B12 (en die overigens ook niet iedereen 
even lekker vindt), zijn mosselen (20 mcg 

per 85 gram), makreel (16 cg per 85 gram) 
en sardines (8 mcg per 85 gram). 

Rood vlees, zoals rundvlees of lamsvlees, 
en zalm zijn voor velen waarschijnlijk betere 
opties. Rundvlees bevat circa 5 mcg per 85 
gram en zalm 4 mcg.

Melk en yoghurt bevatten allebei zo’n 1 mcg 
per kop. Deze voedingsmiddelen maken 
vaker deel uit van de dagelijkse voeding en 
zijn daardoor goede alternatieven voor de 
opname van B12 uit voeding.

Versterkte sojaproducten (vegetarische 
burgers en sojavleesvervangers), 
graanproducten en granen zijn andere 
voedingsmiddelen die B12 bevatten. 
Versterkte granen (de ontbijtgranen die in de 
supermarkt verkrijgbaar zijn) bevatten 
gemiddeld 5 mcg per kop. Voor 
sojaproducten en versterkte granen is de 
hoeveelheid per portie verschillend. 

Edelgist is niet hetzelfde als bakkers- of 
brouwersgist. Edelgist heeft een 
nootachtige, kaasachtige smaak en kan 
worden gebruikt op popcorn, in soepen en 
salades of als vervanger van Parmezaanse 
kaas. Sommige onderzoekers beweren 
echter dat edelgist niet altijd voldoende is 
als supplement.3 Het is bewezen dat nori, 
een soort Japanse zeewier, en andere 
vormen van deze algen goede bronnen van 
B12 zijn voor vegetariërs.4 Ook van spirulina 
wordt gezegd dat dit vitamine B12 bevat. 
Onderzoeken hebben echter aangetoond 
dat spirulina en andere algen uit deze 
klasse (ook wel cyanobacteriën genoemd) 
vooral pseudovitamine B12 bevatten, die 
niet door het menselijk lichaam kunnen 
worden gebruikt. Eukaryote algen, bekend 
als chlorella, kunnen hoeveelheden 
biologisch actieve vitamine B12 bevatten. 
De hoeveelheid is echter sterk afhankelijk 
van de stam en de cultuur van de chlorella: 
sommige monsters bevatten honderden 
microgram actieve vitamine B12 per 
100 gram, terwijl andere monsters 
nagenoeg geen vitamine B12 bevatten.4
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Mussels have 20 mcg per  
three-ounce serving. 

Veganisten kunnen de broodnodige 
vitamine B12 halen uit edelgist, 
zeewier en algen.

2 “B Vitamins and Folic Acid: Vitamin B12.” NHS Choices:  
Your Health, Your Choices, NHS, 3 Mar. 2017,  
www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/.
3 Donaldson, M S. “Metabolic Vitamin B12 Status on a Mostly 
Raw Vegan Diet with Follow-up Using Tablets, Nutritional Yeast, 
or Probiotic Supplements.” Annals of Nutrition & Metabolism, 

U.S. National Library of Medicine, 2000,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11146329.
4 Watanabe, Fumio, et al. “Vitamin B12-Containing Plant Food 
Sources for Vegetarians.” Nutrients, MDPI, May 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042564/.
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Help uw lichaam zich tegen oxidatieve
stress te beschermen!

Proanthenols® 

100

Deze synergetische formule bevat tevens 
vitamine C, waarvan is aangetoond dat het 
bijdraagt aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve schade.

Proanthenols, een hoogwaardige 
formule die gebaseerd is op  
50 jaar onderzoek, is 
opgebouwd uit Real OPC’s, een 
geconcentreerd extract van 
specifieke druivenzaden en 
bepaalde soorten schors van  
de pijnboom die in Zuid-Frankrijk 
groeit.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
© 2018 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u 
alle informatie over het product vinden.
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De term ‘superfood’ wordt tegenwoordig te 
pas en te onpas voor van alles gebruikt. De 
avocado mag met recht zo worden 
genoemd. Avocado’s zitten namelijk tjokvol 
vitamines, voedingsstoffen, vezels en 
gezonde vetten en zijn ook nog eens 
superlekker. Avocado’s worden gebruikt 
voor guacamole en op toast, maar ook in 
gezichtsmaskers en haarconditioners. 

De Spanjaarden hebben deze naam 
verbasterd tot ‘aguacate’, de naam die 
tegenwoordig het meest in Spanje en 
Latijns-Amerika wordt gebruikt. 

Alhoewel de avocado over het algemeen 
wordt toegeschreven aan de Mexicaanse 
keuken, wordt een vorm ervan ook 
gekweekt in het huidige Peru, waar het 
‘palta’ wordt genoemd. Deze vorm stamt 
hoogstwaarschijnlijk af van de Quechua 
(afstammelingen van de Inca’s).

Door de tijd heen is de avocado verspreid 
over de hele wereld en wordt nu ook 
gekweekt in Zuidoost-Azië en bepaalde 
gedeelten van India. De avocado wordt 
geroemd om zijn boterachtige smaak. 

Avocado’s zijn rijk aan vitamine K (26 
procent van de dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid) en foliumzuur (20 procent van 
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid). 
Daarnaast bevatten ze meer kalium dan 
bananen, plus vitamine C, B6 en E. Ze zitten 
bomvol vezels; per 85 gram bevatten ze 
maar liefst 25 procent van de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid.

Avocado’s zijn ook rijk aan vetten; maar liefst 
75 procent van de calorieën zijn afkomstig 
van vetten. En ja, dat is goed nieuws, want 
de tijd dat we bang waren voor vetten, ligt 
allang achter ons. Tegenwoordig kijken we 
naar wat gezonde vetten zijn, die essentieel 
zijn voor het lichaam. En daar loopt de 
avocado dus van over. Ze bevatten 
enkelvoudige onverzadigde vetzuren, ook 
wel oliezuur genoemd, dat ook in olijfolie zit. 
Oliezuur vermindert ontstekingen.1 Avocado-
olie heeft een hoger rookpunt en is minder 
gevoelig voor oxidatie bij het verhitten, 
waardoor het ideaal is om mee te koken. 
Het is wel belangrijk dat u het vuur niet te 
hoog zet als u bakt in olie of vet.

U kunt de avocado natuurlijk gebruiken om 
guacamole maken, maar deze vrucht kan op 
nog zoveel meer manieren worden gegeten.
 

Of maak een avocadosmoothie. Maar ook 
op toast smaakt een avocado heerlijk. 
Hiervoor roostert u gewoon een snee 
ambachtelijk brood. Snijd de avocado in 
stukjes en smullen maar! Voor wat extra 
smaak kunt u er wat zeezout overheen 
strooien of de avocado besprenkelen met 
een paar druppeltjes olijfolie. Avocado’s 
smaken ook heerlijk bij vette vis, zoals zalm. 
U kunt gewoon wat plakjes op de vis leggen 
of een avocadodressing maken. Of maak 
een heerlijke fruitsalade met avocado, wat 
verse munt en vinaigrette van limoen. 

Avocado’s zijn niet alleen heerlijk om te eten, 
ze zijn ook een weldaad voor huid en haar. 
De olie van de vrucht hydrateert de huid. 
Smeer de avocado op de huid en laat dit 
vijftien minuten intrekken. Vervolgens wast of 
spoelt u de avocado van de huid. Ook 
verlicht avocado de pijn als u verbrand bent 
door de zon. Hierbij wrijft u gewoon een 
stukje avocado over de verbrande huid. 
Dankzij de aminozuren en antioxidanten zijn 
avocado’s ook heel geschikt als wekelijks 
gezichtsmasker. Maak een mengsel van 
avocado, yoghurt en een klein beetje honing 
en breng dit aan op uw gezicht. 

Om uw haar te verwennen, kunt u een 
geprakte avocado direct op het haar 
aanbrengen, of mengen met wat olijfolie en 
een ei. Laat het 20 minuten intrekken en was 
uw haar vervolgens uit. Voor een diepere 
behandeling kunt u het mengsel even 
verwarmen voordat u het op uw haar 
aanbrengt. Avocado werkt ook hydraterend 
voor de hoofdhuid. Hiervoor mengt u de 
avocado met een paar druppeltjes 
theeboomolie en masseert u het mengsel in 
de hoofdhuid. Dit voorkomt roos en een 
schilferige hoofdhuid.

Kortom, avocado’s zijn een cadeautje van 
moeder natuur, of u ze nu eet of in uw haar 
of op uw huid smeert!

Voeg wat blokjes avocado toe aan 
een salade voor een heerlijke romige 
smaak. 
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Avocado’s zijn de laatste jaren ongelooflijk populair geworden dankzij de hoge voedingswaarde 
en de gezondheidsvoordelen. Maar avocado’s zijn niet alleen om te eten. Ze kunnen ook worden 
gebruikt als huid- en haarproduct. 

Het wonder der natuur: de avocado

Kruiden en supplementen

De vrucht komt van oorsprong uit 
Centraal-Amerika. De naam avocado 
stamt van het woord ‘ahuácatl’ 
van de Nahuatl (de oorspronkelijke 
bewoners van het huidige Mexico, 
beter bekend als de Azteken). 
Ahuácatl betekent ook ‘teelbal’, 
dankzij de vorm van de vrucht. 

In het Engels wordt de avocado 
ook wel de ‘alligator pear’ genoemd 
vanwege zijn vorm en de ruwe, 
donkere schil. 

1 Yoneyama, S, et al. “Dietary Intake of Fatty Acids and Serum 
C-Reactive Protein in Japanese.” Advances in Pediatrics., U.S. 
National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17545695.
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We stelden ons gezellige lange maaltijden 
aan de eettafel voor met leuke gesprekken 
en grapjes terwijl we verantwoord en gezond 
aten. We riepen dat onze kinderen alleen 
maar zouden eten wat de pot schaft. We 
stelden ons voor dat we gezellig naar de 
markt zouden gaan en samen de groenten 
en fruit zouden uitkiezen voor het avondeten. 
We keken vol afschuw naar de kinderen van 
onze vrienden die speelden met de groenten 
op hun bord en zeurden om patat of 
kroketten en we zwoeren dat dit ons nooit 
zou overkomen.

Terwijl wij hen gevarieerde voeding 
aanbieden, willen zij alleen maar wit brood, 
gebakken aardappeltjes en ontbijtgranen. Ze 
hebben een sterke voorkeur voor verwerkt, 
zetmeelrijk voedsel vol koolhydraten en 
trekken hun neus op voor alle gezonde 
voeding die wij ze voorzetten.

Een hilarisch voorbeeld hiervan is dat van 
Ruth Reichl, uitgever van het 
voedingstijdschrift Gourmet (dat inmiddels 
niet meer bestaat). Haar schoolgaande zoon 
weigerde domweg dingen te eten die niet wit 
waren! Ondanks al onze goede bedoelingen 
is een strijd aan tafel met onze kinderen 
helaas de realiteit voor veel ouders van 
kleuters, schoolgaande kinderen en zelfs 
tieners. 

Voor velen is diep ademhalen en laten gaan 
een eerste stap, om er vervolgens met 
multivitamines alsnog voor te zorgen dat de 
kinderen binnenkrijgen wat ze nodig hebben. 

Terwijl medische experts het erover eens zijn 
dat mensen de meeste voedingsstoffen, 
mineralen en vitamines uit hun voeding 
moeten halen, is het de realiteit dat dit velen 
van ons, zowel kinderen als volwassenen, 
niet lukt. 

Voor kinderen die wel gezond eten maar een 
chronische aandoening hebben, met name 
een aandoening aan het maagdarmkanaal of 
het immuunsysteem, zijn dagelijkse 
supplementen ook een verstandige keuze. 

Ook veganistische of vegetarische kinderen 
kunnen het best multivitamines of in ieder 
geval supplementen met calcium, ijzer of 
een vitamine B-complex slikken. Vitamine B 
is een belangrijke brandstof om te spelen en 
actief te zijn. 

Bijna alle kinderen (en volwassenen) zouden 
een vitamine D-supplement moeten nemen, 
met name in de wintermaanden. Vitamine D 
en calcium zijn vooral belangrijk voor 
kinderen in de groei, omdat dan het 
bottenstelsel in ontwikkeling is. 
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Er is een grappig gezegde dat als volgt luidt: “Ik was de perfecte 
ouder totdat ik zelf ouder werd”. Velen van ons kunnen dit 
volmondig beamen. Toen we nog geen kinderen hadden, hadden 
we sterke ideeën over hoe we met onze kinderen zouden 
communiceren, wat we allemaal met ze zouden gaan doen en hoe 
gezond we zouden gaan eten.

Wanneer de schijf van vijf 
geen dagelijkse kost is

Gezondheid van het gezin

De realiteit is anders... Hoezeer we 
onze kinderen ook aansporen om 
gezond en gebalanceerd te eten, 
kinderen hebben vaak de neiging om 
alleen maar bepaalde dingen lekker 
te vinden. 

Voor kinderen die geen gebalanceerde 
maaltijden eten die bestaan uit verse, 
onbewerkte voedingsmiddelen, 
en voor kieskeurige kinderen zijn 
multivitamines een goede dagelijkse 
aanvulling. 

Ondanks al onze goede bedoelingen 
is een strijd aan tafel met onze 
kinderen helaas de realiteit voor veel 
ouders van kleuters, schoolgaande 
kinderen en zelfs tieners. 
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Met multivitamines kunnen tekorten aan 
bepaalde voedingsstoffen worden 
aangevuld. Echter, multivitamines dienen 
slechts als aanvulling en mogen nooit 
worden beschouwd als maaltijdvervanger. 
Ook al eten kinderen wel voldoende fruit en 
groenten, dan nog krijgen ze misschien niet 
alle micronutriënten binnen die ze nodig 
hebben voor de groei en de ontwikkeling van 
hun hersenen.

Andere belangrijke supplementen voor 
kinderen zijn probiotica en antioxidanten. 
Deze supplementen kunnen worden 
genomen als onderdeel van een 
multivitaminecomplex of afzonderlijk en zijn 
belangrijk voor het immuunsysteem. Ook 
vitamine A en C hebben een positieve 
invloed op het immuunsysteem.

Vertel uw kinderen dat een vitamine een 
supplement is en geen snoep, zodat ze leren 
dat dagelijks snoepen geen gezonde 
gewoonte is. Vertel hen dat vitamines 
bijdragen aan een goede gezondheid, vertel 
wat er precies in zit en in welke voeding 
deze vitamines ook zitten (bijvoorbeeld 
“Hierin zit vitamine A. Deze vitamine zit ook 
in mango’s en wortels.”). Op deze manier 
leren ze over het belang van bepaalde 
voeding voor hun gezondheid. 

21

Een bijkomend voordeel is dat u met 
het geven van multivitamines het 
gesprek over gezond leven op gang 
kunt houden. 
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Ouder worden is een onvermijdelijk proces. 
Waar we wél iets aan kunnen doen, is de 
manier waarop we ouder worden. En dit 
heeft meer te maken met een gezonde 
levensstijl en geestelijke gezondheid dan met 
onze genen. We kunnen de tijd niet 
stilzetten, maar we kunnen de effecten van 
het ouder worden wel verminderen door 
positief te denken en jong van geest te 
blijven, gezond te eten en regelmatig te 
bewegen. 

Een telomeer is te vergelijken met het plastic 
uiteinde van een veter. Als dit beschadigd 
raakt, rafelt de schoenveter een stukje uit en 
wordt deze korter. Hetzelfde geldt voor onze 
telomeren en chromosomen: schade aan de 
telomeren leidt tot afbraak van onze cellen. 
Het verouderingsproces is het eerste gevolg 
van deze afbraak. Mensen met kortere 
telomeren hebben meer kans op leeftijds- en 
levensstijlgerelateerde gezondheidsproblemen, 
zoals hart- en vaatziekten. 

Mensen met langere telomeren daarentegen 
zijn vaak mensen die actiever zijn en meer 
bewegen. Uit een grootschalig onderzoek is 
gebleken dat volwassenen met een zittend 
bestaan op celniveau ouder zijn.2 Telomeren 
worden ook korter door chronische stress 
en obesitas.3 Daarnaast speelt voldoende en 
goed slapen een belangrijke rol. Dit effect is 
duidelijk zichtbaar door foto’s van mensen te 
vergelijken voor- en nadat ze een kind 
hebben gekregen. 

Dit slaaptekort in de eerste levensjaren van 
onze kinderen is gelukkig maar tijdelijk in 
verhouding met de rest van ons leven. 
Langdurig slaaptekort heeft echter een 
negatief effect op de gezondheid van onze 
cellen.4 

En deze cellen spelen ook een belangrijke rol 
bij hoe jong we eruitzien. Verkorte of kleine 
telomeren staan in verband met snellere 
veroudering, stress, chronische ontstekingen 
en vroegtijdige veroudering van de huid. In 
het bovenstaande Deense onderzoek 
werden foto’s van bijna 2000 tweelingen 
getoond aan een groep mensen die moest 
aangeven wie van de tweeling er ouder 
uitzag. Vervolgens werden de tweelingen 
bijna tien jaar gevolgd met betrekking tot 
hun gezondheid, hun leven en eventueel het 
moment van overlijden. Het resultaat van dit 
onderzoek was dat de helft van de tweeling 
die ouder werd geschat, meer kans had om 
eerder te sterven. Zij hebben een hoger 
ziektecijfer, wat uiteindelijk leidt tot eerder 
sterven dan de andere helft. Ze hadden een 
slechtere lichamelijke conditie, meer 
geheugenverlies en kortere telomeren in 
vergelijking met hun jonger uitziende 
tweelingbroer of -zus. Met andere woorden, 
hun minder gezonde levensstijl maakte dat 
ze ouder werden ingeschat en dat is een 
bepalende factor gebleken voor eerder 
sterven. 

Er zijn veel producten en therapieën op de 
markt die de symptomen van het ouder 
worden bestrijden, in plaats van de oorzaak 
aan te pakken. We geven met z’n allen 
handenvol geld uit aan dure crèmes die 
beweren dat onze rimpels als sneeuw voor de 
zon verdwijnen. En als we wallen krijgen en de 
kringen onder onze ogen steeds donkerder 
worden, proberen we dit te maskeren met 
make-up of huidverhelderingsproducten. 
Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder 
met botoxinjecties of vullers. 

Zoals eerder gezegd, is stress de grootste 
boosdoener, met slaaptekort op een goede 
tweede plaats. Een half uurtje eerder naar 
bed doet al wonderen. Twaalf minuten 
mediteren per dag heeft een positief effect op 
de hersenen, het geheugen en de lengte van 
de telomeren.5,6 Daarnaast is gezonde 
voeding (veel groenten en vette vis) belangrijk. 

Schoonheid en gezondheid komen van 
binnenuit. We moeten ons daarom meer 
concentreren op onze binnenkant voor een 
mooie en jeugdige uitstraling.
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Wat is belangrijker: langer leven of mooi zijn? Een grootschalig onderzoek onder tweelingen in 
Denemarken heeft aangetoond dat schoonheid kan bijdragen aan een gezonder en langer leven.1 We 
kunnen de strijd met de jaren aangaan met botox, vullers en gezichtscrèmes, maar uit onderzoek is 
gebleken dat we langer en gezonder leven door jong van geest te blijven en aandacht aan ons lijf te 
besteden.

Langer leven of er jonger uitzien?

Gezondheid van het gezin

Het geheim hierachter ligt diep 
verweven in onze cellen: de 
telomeren. Telomeren zitten aan de 
uiteinden van onze chromosomen. 

De oplossing ligt echter veel meer in 
onze algemene mentale en fysieke 
gezondheid. 

En wanneer u het idee hebt dat uw 
eetpatroon niet optimaal is, kunt u 
ook supplementen nemen om ervoor 
te zorgen dat u voldoende vitamines 
en voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Het gebrek aan slaap heeft een 
zichtbaar effect op de jeugdige 
uitstraling. 

1 Christensen, Kaare, et al. “Perceived Age as Clinically Useful 
Biomarker of Ageing: Cohort Study.” British Medical Journal, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792675/.

2 Tucker, L A. “Physical Activity and Telomere Length in U.S. 
Men and Women: An NHANES Investigation.” Preventive 
Medicine, U.S. National Library of Medicine, July 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450121.
3 Mathur, Maya B., et al. “Perceived Stress and Telomere 
Length: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Methodologic 
Considerations for Advancing the Field.” Brain, Behavior, and 
Immunity, U.S. National Library of Medicine, May 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590630/.
4 Tempaku, P F, et al. “Telomere Length as a Marker of Sleep 
Loss and Sleep Disturbances: A Potential Link between Sleep 
and Cellular Senescence.” Sleep Medicine, U.S. National Library 

of Medicine, May 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25890781.
5 Thimmapuram, J, et al. “Effect of Heartfulness Meditation on 
Burnout, Emotional Wellness, and Telomere Length in Health 
Care Professionals.” Journal of Community Hospital Internal 
Medicine Perspectives, U.S. National Library of Medicine, 
31 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28634520.
6 Newberg, A B, et al. “Meditation Effects on Cognitive Function 
and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss: A 
Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease, 
U.S. National Library of Medicine, 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164557.
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We weten allemaal dat gezonde en 
gebalanceerde voeding, regelmatig 
bewegen, een goede vochtbalans en 
uiteraard voldoende slaap deel uitmaken van 
zelfzorgzaamheid. Velen zweren bij meditatie 
en yoga als een manier om voor onszelf te 
zorgen. Anderen stellen dat je het groter 
moet aanpakken met bijvoorbeeld een 
voetbehandeling of massage. 

Voor zelfzorgzaamheid is het echter 
essentieel dat u tijd voor uzelf neemt. En dat 
betekent dus niet op sociale media kijken 
tijdens een behandeling of een moment voor 
uzelf. Het is een moment om te aarden, 
zaken op een rijtje te krijgen en tijd met uzelf 
door te brengen. U hoeft niet te kunnen 
mediteren en het vereist geen vaardigheden 
of geld om tijd voor uzelf te nemen. 

Als we alleen zijn, kunnen we ons brein als 
het ware opnieuw opstarten en tot de kern 
van onze gedachten en gevoelens komen. 
Dit leidt tot een beter concentratievermogen 
en helpt ons bij het oplossen van problemen. 
Als we tijd alleen doorbrengen, verdiepen we 
onze gedachten, wat ook goed is voor onze 
geest. 

Dit creëert ruimte voor emotionele 
zelfontdekking. Als we alleen zijn, kunnen we 
beter gas terugnemen, zodat we ons beter 
kunnen ontspannen.

Alleen zijn is niet alleen goed voor onszelf, 
maar ook voor onze relatie. Het instituut voor 
sociaal onderzoek van de universiteit van 
Michigan heeft aan de hand van een langdurig 
project, ‘The Early Years of Marriage Project’, 
een interessant onderzoek uitgevoerd naar het 
huwelijk. Voor dit onderzoek zijn getrouwde 
stellen sinds 1990 geanalyseerd. Gebleken is 
dat voor een goed huwelijk tijd alleen 
belangrijker is dan sex! Ook is uit dit 
onderzoek naar voren gekomen dat met 
name getrouwde vrouwen minder vaak een 
moment voor zichzelf nemen. 

Door tijd alleen door te brengen in een relatie 
kunnen partners hun eigen hobby’s uitoefenen 
en hun interesses ontwikkelen. Het brengt 
variatie in het leven van zowel het individu als 
van de partner. Alleen zijn biedt ruimte voor de 
verwerking van gevoelens en interacties, wat 
uiteindelijk leidt tot een betere communicatie 
tussen partners. Ook zorgt het voor een groter 
gevoel van onafhankelijkheid en leidt het tot 
minder afhankelijkheid, wat uiteindelijk een 
verstikkende factor in een relatie kan zijn.  

Wanneer u meer tijd voor uzelf wilt 
doorbrengen in een relatie, zijn de volgende 
punten belangrijk. Wees duidelijk naar uw 
partner toe en vertel wanneer en hoelang u 
alleen wilt zijn. Roepen dat u ruimte nodig 
hebt, kan op uw partner als een afwijzing 
overkomen of het idee geven dat u afstand 
wilt (beide is niet gezond in een goede relatie). 
In plaats daarvan kunt u zeggen dat u elke 
week 45 minuten alleen gaat wandelen. 

Dit schept vertrouwen en bovendien kan het 
tot leuke gesprekken leiden. 
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Zelfzorgzaamheid is een populair begrip. Tijdschriften, onderzoeken, nieuwsberichten en podcasts 
staan bol van voorbeelden en het belang van zelfzorgzaamheid. Het heeft zelfs de aandacht weten te 
trekken van werkgevers en gezondheidsinstanties. 

De kunst van het alleen zijn

Gezondheid van het gezin

Alleen zijn is goed voor onze geest. 
Als we continu met anderen zijn 
– tijdens het werk, thuis of in ons 
sociale leven – is er geen ruimte om 
ongestoord te kunnen denken. 

Het oude gezegde “afwezigheid 
doet het hart heviger verlangen” 
kan zeker waar zijn, zolang er maar 
ruimte is om elkaar te missen en 
verlangen om weer bij elkaar te zijn. 
Hiervoor hoeft u niet lang van elkaar 
gescheiden te zijn, soms is een 
wandeling van een uur of twintig 
minuten tuinieren al voldoende. 

Alleen zijn is goed voor onze geest. 
We kunnen ons volledig ontspannen, 
doordat we onszelf even ‘uit’ kunnen 
zetten voor anderen. 

Wees open en eerlijk over wat  
u gaat doen en vertel uw partner 
als u weer terug bent, wat u hebt 
gedaan. 
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Andere manieren om momenten voor uzelf 
te creëren, is op het werk de deur van uw 
kamer even dicht te doen, alleen te lunchen 
in het park of ‘s ochtends een half uurtje 
eerder opstaan dan de rest om even te 
ontspannen of wat te rommelen in huis.  
Ook kunt u besluiten om even niet op al uw 
apparaten te kijken. 

Ook kinderen hebben tijd alleen nodig.  
Door alleen te spelen, leren kinderen zelf 
problemen oplossen, kunnen ze hun fantasie 
de vrije loop laten en leren ze zich 
onafhankelijk van hun ouders te ontwikkelen. 
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De kunst van het alleen zijn

Schakel uw telefoon een kwartiertje 
per dag uit en doe iets anders. 
Ga een stukje wandelen, doe 
ademhalingsoefeningen of ga 
gewoon even lekker in de tuin  
zitten en naar de vogels of de 
wolken kijken.
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Het is echter verstandig om verder te kijken 
dan naar manieren om rimpels te voorkomen 
of het vochtgehalte van de huid op peil te 
houden, en te concentreren op de 
gezondheid van de huid op de lange termijn, 
met name op het gebied van bescherming 
tegen de zon en moedervlekken en plekken 
op de huid.

Bescherm uw huid
De zon heeft een weldadig effect op ons lijf. 
De zon zorgt voor de aanmaak van de 
broodnodige vitamine D en heeft een 
positieve werking op onze emotionele 
gezondheid. Tegelijkertijd heeft de zon een 
slechte invloed op onze huid, met ernstige 
gevolgen op de lange termijn. UVA-stralen 
en UVB-stralen zijn de sterke stralen van de 
zon die het aardoppervlak bereiken. Te lange 
blootstelling aan deze stralen kan op de 
korte termijn leiden tot verbranding, vroege 
veroudering van de huid en rimpels. 
Bovendien is te lange blootstelling aan de 
zon in 50 procent van de gevallen de 
oorzaak van huidkanker.

De ultraviolette stralen zijn in gematigde 
klimaten in de lente en de zomer tussen  
11 uur ‘s ochtends en 3 uur ‘s middags het 
sterkst. Stel uw huid tijdens deze uren zo 
min mogelijk bloot aan de zon door lange 
mouwen en een hoed te dragen en een 
zonnebrandcrème te gebruiken op de 
onbedekte huid. 

Smeer u om de twee uur opnieuw in, of 
nadat u hebt gezwommen of getranspireerd. 
Loop zoveel mogelijk in de schaduw en ga in 
een park onder een boom zitten. Als u in de 
zomer naar het strand of een meer gaat, 
neem dan een parasol mee. Ten slotte, 
draag tijdens een wandeling een hoed met 
een rand die uw gezicht en nek bedekt. 

Houd uw moedervlekken goed in de gaten. 
Moedervlekken, in de medische wereld naevi 
genoemd, zijn groepjes bruine melanocyten. 
Melanocyten zijn huidcellen die melanine 
produceren, waaraan de huid zijn kleur 
dankt. 

Blootstelling aan de zon is van invloed op 
het aantal en de grootte van moedervlekken. 
De zon kan ook van invloed zijn op de 
manier waarop een moedervlek na verloop 
van tijd verandert. 

Controleer uw huid minstens één keer per 
jaar (vraag iemand anders om de plekken te 
controleren die u zelf niet kunt zien, zoals uw 
rug en billen). Maak een tekening van een 
lichaam (of druk een afbeelding van een 
lichaam af) om de gebieden te markeren 
waar u opvallende moedervlekken of (bruine) 
vlekken ontdekt. Noteer de grootte en de 
kleur. U kunt ook foto’s maken om de 
plekken in de loop der jaren te vergelijken. 
Neem deze informatie mee als u uw huisarts 
voor een jaarlijkse controle bezoekt en ga 
naar een dermatoloog als er iets significant is 
veranderd wat verder moet worden 
onderzocht. 

De ABCDE-regel 
Een geheugensteuntje bij het controleren 
van uw huid is de zogenaamde ABCDE-
regel. 

De A staat voor asymmetry 
(asymmetrie). 
Goedaardige moedervlekken zijn 
symmetrisch. Het zijn met name 
asymmetrische moedervlekken, bruine 
vlekken en plekken op de huid die reden tot 
zorg kunnen zijn. 

De B staat voor border (rand). 
Een onschuldige moedervlek of bruine vlek 
heeft een duidelijke rand.  
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Volgens het cliché gaat schoonheid verder dan de buitenkant. 
Maar naast mooi moet die buitenkant ook gezond zijn. Want 
– om bij de clichés te blijven – er gaat niets boven een goede 
gezondheid. In de afgelopen jaren hebben cosmeticabedrijven 
huidverzorgingsproducten ontwikkeld die speciaal bedoeld zijn 
voor mannen. Vaak hebben ze hiervoor de vrouwelijke variant 
gebruikt en hieraan een mannengeur toegevoegd, waardoor het 
wat meer naar hout of aarde ruikt. 

Goed in uw vel zitten 

Gezondheid van het gezin

Als u geen zonnebrandcrème 
gebruikt, mag u maximaal 20 
minuten in de zon zitten om vitamine 
D aan te maken. Maak er een 
gewoonte van om daarna een goede 
zonnebrandcrème te gebruiken, met 
name op uw gezicht en handen, 
die het meest aan de zon worden 
blootgesteld.  

Wees bedacht op moedervlekken 
met een onregelmatige, getande of 
geschulpte rand.

Over het algemeen hebben we bij de 
geboorte geen moedervlekken. Deze 
ontstaan tijdens de kinderjaren en 
blijven zich ontwikkelen in onze jeugd 
en tijdens ons volwassen leven. 
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De C staat voor color (kleur). 
Goedaardige (moeder)vlekken hebben vaak 
één kleur. Wanneer een vlek of plek 
meerdere kleuren heeft, moet u deze laten 
onderzoeken door een specialist. 

De D staat voor diameter. 
Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal 
onschuldig, een moedervlek die groter is dan 
6 mm is een reden om alert te zijn. De 
grootte alleen zegt echter nog niet zoveel. Er 
zijn ook kwaadaardige moedervlekken die 
kleiner zijn dan 6 mm.

De E staat voor evolving (evolutie, groei). In 
eerdere versies van deze regel stond de E 
voor elevation (verheven gedeelte). Wanneer 
een moedervlek of plek op de een of andere 
manier verandert, is het verstandig een arts 
te raadplegen. 

Verder moet u wantrouwig worden wanneer 
moedervlekken gaan bloeden, jeuken of 
korstjes vertonen. De vuistregel is dat 
wanneer u een moedervlek ontdekt die u 
nog niet eerder had gezien, dit voldoende 
reden is om hiernaar te laten kijken.
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Kwaadaardige vlekken of plekken 
kunnen naast bruin of zwart ook rood, 
wit en zelfs blauw zijn.

Dit kan betrekking hebben op de kleur, 
grootte, vorm of andere kenmerken. 
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Met een uitgebreide selectie van
vitaminen, mineralen, kruidenextracten
en vezels, levert ons innovatieve en 
gepatenteerde mengproces een product
dat met iedere portie optimaal presteert.

Daily BioBasics ™ door als 
drank te mixen biedt dit 
voedingssupplement een verfijnde 
combinatie van ingrediënten om u 
te ondersteunen voor een fysieke 
en mentale gezondheid.

Onze voedingskrachtcentrale: een stevige balans van essentiële,
belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor een doelgerichte
ondersteuning van een algehele gezondheid.

Daily 
BioBasics™

© 2018 Lifeplus International

Op www.lifeplus.com en in onze productcatalogus kunt u
alle informatie over het product vinden.

Voedingsupplementen moeten niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerd dieet.
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Er zijn bepaalde aspecten van het ouder 
worden die we waarschijnlijk nooit een halt 
zullen kunnen toeroepen. Wat u echter 
waarschijnlijk niet wist, is dat veel van de 
gezondheidsproblemen die we ooit als een 
onvermijdelijk gevolg van ouder worden 
beschouwden, in feite worden veroorzaakt 
door aanvallen van vrije radicalen (ook wel 
oxidatieve stress genoemd). En daar is wél 
iets aan te doen. Oxidatieve stress als 
gevolg van vrije radicalen kan eenvoudig 
worden aangepakt door de inname van 
meer antioxidanten. 

Populaire antioxidanten zijn vitamine C, A, E 
en K, maar er zijn nog sterkere 
antioxidanten, namelijk oligomere 
proanthocyanidinen (OPC’s). OPC’s zijn 50 
keer sterker dan vitamine E en 20 keer 
sterker dan vitamine C. OPC’s zitten in bijna

alle planten, maar met name druivenpitten 
en pijnboombast zijn rijk aan OPC’s. 
Daarnaast komen OPC’s veel voor in 
voedingssupplementen. Voor aspecten van 
het ouder worden die niet kunnen worden 
beïnvloed door antioxidanten, geldt dat 
gezonde voeding, regelmatige 
lichaamsbeweging en een positieve kijk op 
het leven bijdragen aan langdurige 
gezondheid.

Positief denken, mentale focus en 
visualisatietechnieken worden gezien als 
belangrijke hulpmiddelen om het leven vorm 
te geven. De invloed van een gezonde geest 
op een gezond lijf is immens. Positief denken 
en gedachten omzetten naar een beeld 
zorgen ervoor dat u het gevoel hebt dat u 
uw doelen sneller bereikt dan u had 
verwacht. Waar we ons in het leven op 
richten, wordt in sterke mate beïnvloed door 
waar we door worden aangetrokken. Als u 
zich richt op de positieve kant van het leven 
en deze probeert te visualiseren, komen 
aantrekkelijke aspecten vanzelf op uw pad. 

Voedingsstoffen worden ingedeeld naar de 
manier waarop ze in het lichaam worden 
opgenomen. Een vitamine of mineraal is 
vetoplosbaar als het vet (lipiden) nodig heeft 
om te kunnen worden opgeslagen. Deze 
lipiden zijn al in het lichaam aanwezig. Als een 
voedingsstof water nodig heeft om te kunnen 
worden opgeslagen, noemen we dit 
wateroplosbaar. Doordat overtollig vet in het 
lichaam wordt opgeslagen en overtollig water 
door het lichaam wordt afgescheiden, blijven 
vetoplosbare voedingsstoffen langer in het 
lichaam. Om ervoor te zorgen dat het lichaam 
over voldoende voedingsstoffen beschikt om 
te kunnen functioneren, moet u een combinatie 
van vetoplosbare en wateroplosbare 
voedingsstoffen innemen. Hiervoor moet u 
zorgen voor een voedingspatroon waarbij de 
meeste maaltijden bestaan uit vers fruit en 
groenten, water en een gezonde hoeveelheid 
vetten (in verhouding met de hoeveelheid 
energie die u verbruikt). 
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Helpen visualisatietechnieken 
echt?

Wat is het verschil tussen 
vetoplosbare vitamines en 
wateroplosbare vitamines? 

Vraag het de expert

Fruit, groenten en kruiden zijn  
rijk aan antioxidanten en zorgen 
ervoor dat uw lijf de vrije radicalen 
de baas kan. 

Kan veroudering worden 
tegengegaan?



Nieuwe collectie haarverzorgingsproducten 
van Naturalii... dagelijkse verwenning 
voor uw haar

Glad en zijdezacht haar –  
puur natuur.
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