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Genoeg! Haal even 
diep adem, glimlach, 
geniet...
Ja, er zijn mooie dagen op komst. 
De lente hangt in de lucht, het 
seizoen waarin alles weer tot leven 
komt. Ideaal om eens even stil te 
staan bij de stand der dingen. Roep 
de rat race een halt toe. Zet je 
smartphone op stil, want daar ben 
je onder tussen waarschijnlijk 
verslaafd aan. Net als iedereen 
trouwens. Ontdek met ons een 
nieuwe levensstijl, die je bewuster 
maakt (pagina’s 10, 11 en 12). Je 
schakelt daarbij over van ‘doe-mo-
dus’ op ‘zijn-modus’, zoals onze 
specialiste het verwoordt. 
Je goed voelen in je hoofd, maar 
ook in je vel… Hoe doe je dat, als 
de thermometer even tegenwer-
kt? Vandaag bestaan er efficiënte én 
weinig agressieve middelen voor 
een mooie teint (pagina’s 18 et 19). 
Na een paar tips voor een sensuele 
mond à la Marilyn Monroe (pagi-
na’s 26 et 27), ben je helemaal klaar 
om de lente met de glimlach 
welkom te heten.
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De Week van het Hartritme
Naar aanleiding van de achtste editie van 
de Week van het Hartritme focussen tal 
van organisaties op het hartinfarct. Het 
BeHRA (Belgian Heart Rhythm Associa-
tion), in samenwerking met de Algemene 
Pharmaceutische Bond, de ‘Société Scientifique 
de Médecine Générale’ en de Belgische Cardiologische Liga, nemen 
het plotselinge hartfalen onder de loep. De risicofactoren, de alarm-
signalen, de basisprincipes van de reanimatie en het gebruik van een 
automatische externe defibrillator. Het BeHRA organiseert infor-
matie- en initiatiesessies in twaalf middelbare scholen verspreid 

over heel het land, tussen 29 mei en 2 juni 2017. www.behra.eu

Dyna-News

Test jezelf op HIV
De eerste zelfest om HIV op te sporen is voortaan verkrijgbaar 
in Belgische apotheken zónder medisch voorschrift. Goed nieuws, 
want de test is een bijkomend wapen in de strijd om HIV vroeg-
tijdig te ontdekken.  Aids krijgt daardoor een belangrijke klap. De 
kwaliteit van de test wordt gecertificeerd door het CE-la-
bel. De test is een extra opsporingsmiddel dat vooral 
toegankelijker is voor het publiek, zeker voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. Een belangrijke stap richting 
een HIV/aids-vrije wereld. www.sensoa.be

Een dokter? Alleen als 
het écht nodig is, hé man!
Ze mogen dan af en toe klagen over 
lichamelijke kwaaltjes, toch voelen 
mannen zich doorgaans fysiek in 
orde. 33 procent voelt zich zelfs meer 
in vorm dan de doorsnee leeftijdsge-
noot. Mannen maken zich ook weinig 
zorgen om hun uiterlijk. Maar ze zijn 
wel begaan met hun gezondheid die 
achteruitgaat. Het boezemt hen zelfs 
wat angst in, want ze hebben de nei-
ging om een doktersbezoek zo lang 
mogelijk uit te stellen. Een groot aan-
tal ondervraagden (39%) kiest er zelfs 
voor om de fysieke ongemakken he-
lemaal te negeren: erectiestoornis-
sen, urinelekken,... Ze hopen dat die 
kwaaltjes wel vanzelf verdwijnen. 
(enquête IPSOS in opdracht van 
Tena Men)

Acne, schimmels en vaginale infecties
De Universiteit Antwerpen en het biotech-bedrijf YUN: samen sterk 
in biotech en innovatie. Beide organisaties stelden een nieuwe tech-
nologie op punt die, dankzij probiotherapie, wijdverspreide huidaan-
doeningen aanpakt. Een team van gespecialiseerde onderzoekers 

slaagde erin om verschillende lagen goede bacteriën 
te isoleren. Die zijn sterk genoeg om slechte bac-
teriën en schimmels aan te vallen, zonder daar-
bij het natuurlijk evenwicht van de huid te ont-
wrichten. Bovendien – en dat is een primeur 

– blijven die levende bacteriën efficiënt, ook 
wanneer ze geïntegreerd worden in cos-

metische producten. Een ontdekking 
die een belangrijke vooruitgang bete-
kent in de strijd tegen bacteriële weer-
stand en het overmatig gebruik van 
antibiotica. belga.be

89 kg
zoveel vlees verorbert  

een Europeaan  
gemiddeld elk jaar  
(bron:  Le Monde)
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Een kalk- of schimmelnagel - ook wel onychomycosis genoemd – wordt veroorzaakt door 
een schimmelinfectie die elk deel van de nagel, dus zowel het nagelbed als de 
nagelplaat, kan aantasten.
Dit zowel voor teen- als vingernagels. Schimmelnagel is 
de meest voorkomende nagelaandoening, goed voor 
50% van alle nagelafwijkingen. Binnen de groep van 40 
tot 60-jarigen krijgt zelfs 15 tot 20% er mee te maken.

Een schimmelnagel begint als een verkleurd 
vlekje onder het topje van de nagel. Bij verdere 
verspreiding kan het de nagel doen verkleuren en 
verdikken en kunnen de randen beginnen afbrokke-
len. De zichtbare schade wordt veroorzaakt door de 
enzymes die door de schimmel worden uitgeschei-
den bij de afbraak van de keratine.

Oorzaken van schimmelnagel
Er zijn verschillende soorten van schimmels die 
schimmelnagelinfecties kunnen veroorzaken, maar 
de meest voorkomende groep zijn de dermatofyten. 
Een eigenschap van schimmelnagels is dat ze over-
gezet kunnen worden van de ene persoon naar de 
andere. De schimmels dringen dan de nagel binnen 
via microscopische barstjes in de nagels. Bij het ouder 
worden vermindert de elasticiteit van de nagels, 
waardoor er vaker en gemakkelijker barstjes ont-
staan, en is men dan ook ontvankelijker voor het 
krijgen van een schimmelnagel.

Een donkere, warme en vochtige omgeving, zoals 
in schoenen, is ideaal voor een schimmel om zich te 

ontwikkelen, vandaar dat schimmelnagel ook vaker 
voorkomt bij teen- dan bij vingernagels.

Oorzaken die het risico op schimmelnagelinfectie 
verhogen: nauwe, gesloten schoenen, blootvoets 
rondlopen, traag groeiende nagels, verzwakt im-
muunsysteem, verminderde bloedcirculatie, vroeger 
letsel of infectie.

In de apotheek zijn er producten beschikbaar met 
een aangepast transportsysteem voor een optimale 
penetratie van de actieve stoffen die de voedingsbodem 
van de schimmel wegnemen. Bij sommige van deze 
producten zijn er ook stoffen toegevoegd die voor een 
onmiddelijke visuele verbetering kunnen zorgen.

Jakkes, die vieze nagel! 

6 DYNAZINE - LENTE

Dyna-Tips

Hoe voorkomen en behandelen?
➤  Katoenen sokken en lederen schoenen 

dragen, geen synthetische.
➤  Geen schoenen of sokken delen met 

anderen.
➤  Uw nagels proper en droog houden en ze 

regelmatig knippen.
➤  Slippers of aangepast schoeisel dragen in 

openbare plaatsen (sportcentra, zwembaden).
➤  Handschoenen dragen bij het schoonmaken.
➤  Handen regelmatig wassen.
➤  Geen kunstnagels gebruiken.

PUBLI-PATCHPHARMANL.indd   6 6/02/17   09:51DYNN0027_006_AE323724.pdf
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Dyna-Tips

VRAAG RAAD AAN JE APOTHEKER

Prikkende ogen, het 
gevoel van zand in  
de ogen, een troebele 
kijk... al deze tekenen 
kunnen wijzen op 
droogheid van de 
ogen, een ongemak 
dat met 
eenvoudige en 
natuurlijke 
middelen kan 
worden verlicht.

Met tranen in de ogen
Droogheid van de ogen is een ziekte van de tranen 
en van het oogoppervlak. Ze treedt op wanneer de 
ogen niet genoeg tranen produceren of wanneer de 
chemische samenstelling van tranen afwijkend is. Het 
gebrek aan traansecretie kan leiden tot infecties 
(conjunctivitis, keratitis,...) en verstoring van het zicht.

Tintelingen en pijn in de ogen, tranende ogen, over-
gevoeligheid voor licht, wazig zicht, vermoeide ogen of 
zware oogleden, ongemak met uw lenzen. Mogelijk lijdt 
u aan droogheid van de ogen. Er bestaan oplossingen. 
Vraag advies aan uw apotheker. Het regelmatig gebruik 
van oogdruppels behandelt droogheid van de ogen. 
Geef de voorkeur aan oogdruppels in unidosissen en 
zonder bewaarmiddelen.

Waarom heb ik droge ogen?
Er zijn meer dan 150 mo gelijke redenen, waaronder 
deze:
●   Hormonale veranderingen (menopauze, maand-

stonden, zwan ger schap).
●   Bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen, zoals 

antihistaminica, contraceptiva, antidepressiva, diu-
retica, isotretinoïne...

●   Allergie.
●   Een verminderde werking van de traanklier, vaak 

gekoppeld aan de leeftijd.
●   De omgeving, airconditioning, sigarettenrook, ver-

vuiling, het verwarmingssysteem, regelmatig werken 
aan de computer, te veel uren (meer dan twee 
uur!) doorbrengen voor een scherm.

Oplossingen?
Door sommige wijzigingen aan uw omgeving en in uw 
levensstijl, kunt u droge ogen vermijden.
●   Bevochtigen van de ruimte.
●   Regelmatig water drinken.
●   Regelmatig «visuele pauzes» van enkele minuten 

inlassen om de ogen te ontspannen: na 20 minuten 
kijken op een scherm, de ogen gedurende 20 se-
conden richten op een punt op 20 meter afstand. 

●   Zich er toe dwingen regelmatig met de ogen te 
knipperen. Leren slapen met goed gesloten ogen. 

●   Niet in de ogen wrijven: dat verergert de ontsteking.
●   Vermijd te roken en in rokerige ruimtes te komen.
●   Stel u niet direct bloot aan de luchtstroom uit een 

ventilator of een haardroger.
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Dyna-Tips

Een gezonde voeding is van essentieel belang tijdens studie en examens. Soms is een 
voedingssupplement aangewezen om de concentratie op peil te houden.

Voeding en voedings-
supplementen 
bij studie en examens
Zo werd in Engelse studies aangetoond dat een 
ontbijt op basis van trage suikers (multigranenbrood, 
roggebrood, muesli, havermout,...) in vergelijking met 
een ontbijt op basis van vlugge suikers (wit brood, 
baguette, sandwich,...) een gunstige werking heeft op 
reactiesnelheid en geheugen. Een ontbijt geeft bete-
re leerprestaties gedurende de morgen dan niet 
ontbijten. Ook voldoende water drinken, voldoende 
slaap en regelmatige fysieke activiteit zijn belangrijk.
Specifieke, vrij in de apotheek verkrijgbare, goed 
gedoseerde voedingssupplementen kunnen geeste-
lijke prestaties, energie en weerstand tegen stress 
gunstig beïnvloeden.

 Bepaalde lichaamseigen stoffen die een werking 
uitoefenen op de mitochondriën, de energiefabriek-
jes in onze cellen, zijn absoluut aan te raden. Ze 
ondersteunen onder meer de energieproductie in 
onze hersencellen en in meerdere studies werd een 
gunstige invloed aangetoond op onder meer energie, 
concentratie en geheugen.We maken die belang-
rijke, natuurlijke, actieve stoffen zelf in kleine 
hoeveelheden aan. Een voorwaarde voor 
een optimale werking is een voedingssup-
plement met een voldoende hoge 
dosis. Vraag hiervoor raad aan uw 
apotheker of arts.

Goed bestudeerde mi-
tochondriale stoffen bij ver-
moeidheid zijn acetyl-L-car-
nitine (vanaf 1000 mg /dag) 
en co-enzym Q10 (vanaf 100 
mg/dag). 

Bovendien is het aan te raden om deze mi-
tochondriale stoffen te combineren in eenzelfde 
product, voor een synergetische werking en dus een 
hogere kans op een beter resultaat. Ook sommige 

goed gedoseerde plantenextracten kunnen het 
studeren ondersteunen. Een goed voorbeeld is een 
extract van Rhodiola rosea. Dit plantenextract ver-
betert geestelijke prestaties tijdens kortstondige 
stress, zo blijkt uit studies. Een goede dagdosis is 400 
mg, met minimum 1% salidroside. Het is onder meer 
uitgetest bij studenten, academisch personeel en 
soldaten onderhevig aan stress door onder meer 
slaapgebrek.

Een voedingssupplement met extracten van 
Passiflora en Melissa kan een steun geven bij stress, 
die bijvoorbeeld ge-
paard gaat met exa-
mens, zonder sla-
perig te maken.

VRAAG RAAD AAN JE APOTHEKER
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Altijd meer activiteiten die je op je bord krijgt, pro-
fessionele en familiale verplichtingen, van scherm naar 
scherm switchen, gebombardeerd worden met 
onophoudelijke prikkels... In onze overcommunica-
tieve wereld lijkt de tijd in een stroomversnelling te 
zijn terechtgekomen. We moeten altijd maar ‘dingen 
doen’. Werknemers, ouders, verzorgenden: we zijn 
allemaal overbevraagd. Daarom willen we af en toe 
eens luidkeels ‘stop’ roepen. Dat kan, via meditatie.

Het is net dat soort meditatie die nu furore maakt, 
tot in de ziekenhuizen toe. De meditatie van ‘het 
volle besef ’, in het Engels ‘mindfullness’, werd ontwik-
keld in de jaren ’70. Het was de Amerikaanse bioloog 
Jon Kabat-Zinn die de theorie op punt stelde.

Zorg dragen voor jezelf
« Mindfulness is een way of life », is het eerste wat 
Fabienne Bauwens ons vertelt. Zij past de meditatie 
al jaren toe in het UVC Brugmann. « Jon Kabat-Zinn 
zegt dat we tijdens de meditatie ons geduld ontwik-
kelen. Hij ziet geduld als een revolutionair antwoord 
op een maatschappij waar alles meteen moét. Mind-
fulness verwelkomt het hele leven, met haar vreugde 
en verdriet. Je zou het zo kunnen omschrijven: met 
mindfulness schakel je over van doe-modus op 
zijn-modus. Bovendien gaat meditatie op zoek naar 
bronnen in onszelf waarmee we onszelf kunnen 
verzorgen en genezen. Dat lukt, volgens de mindful-
ness-aanhangers. Zelfs in de zwaarste medische 
gevallen».

Een wonderbaarlijk medicijn, voor een maat-
schappij die steeds meer gebukt gaat onder burn-

10 DYNAZINE - LENTE

Dossier

Genezen door 
meditatie
Conferenties, boeken, CD’s en zelfs apps 
om te leren mediteren, ze schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Meditatie  
is veel meer dan een zoveelste 
hype. De medische wereld kent  
al jaren de voordelen ervan.

meditationNL.indd   10 3/02/17   14:47DYNN0027_010_AE319148.pdf



« Mindfulness is een way of life », is het eerste wat 
Fabienne Bauwens ons vertelt. Zij past de meditatie 
al jaren toe in het UVC Brugmann. « Jon Kabat-Zinn 

kelen. Hij ziet geduld als een revolutionair antwoord 

fulness verwelkomt het hele leven, met haar vreugde 
en verdriet. Je zou het zo kunnen omschrijven: met 
mindfulness schakel je over van doe-modus op 
zijn-modus. Bovendien gaat meditatie op zoek naar 
bronnen in onszelf waarmee we onszelf kunnen 

ness-aanhangers. Zelfs in de zwaarste medische 

outs en psychosomatische aandoeningen. Maar hoe 
pas je die techniek het best toe? «Die bronnen in 
onszelf, die activeren we met onze aandacht. Bewust 
mediteren omschrijf je best als ‘op een intentionele 
manier aandacht besteden aan de wereld’. Zonder 
oordeel verwelkom je de ervaring zoals ze zich 
aandient op het moment zelf, in het hier en nu», 
verduidelijkt de specialiste.

Meteen nuanceert ze ook de therapeutische 
dimensie van mindfulness. «Mindfulness betekent ook 
zorg dragen voor jezelf. Het zwengelt je vermogen 
aan om jezelf te genezen. Maar dat betekent niet dat 
het medicijnen vervangt, laat dat duidelijk zijn. Mind-
fulness brengt een ander soort kennis van jezelf mee. 
Je wordt weer vriend met jezelf, je schept weer een 
band met je lichaam. Een andere belangrijk begrip is 
de zelfcompassie, de onvoorwaardelijke aanvaarding 
van jezelf, zonder te oordelen. Daarvoor hoef je geen 

prestaties te leveren. Je moet ook niet koste wat het 
kost ‘beter’ worden. Zo kom je tot een hogere le-
venskwaliteit. Je ontvangt zowel de kleine gelukjes als 
de moeilijkheden in het leven met een verhoogde 
gevoeligheid, met meer zin voor nuance», verklaart 
Fabienne Bauwens.

Het hier en nu
Hoe open je deze poort? Concentreer je op het hier 
en nu. Probeer het maar eens een momentje, al was 
het maar een fractie van een seconde. Dan merk je 
waarschijnlijk meteen dat je botst op je eigen geest, 
die onophoudelijk aan het malen is. Hij kauwt en 
herkauwt ideeën die ons bezighouden, ideeën over 
het verleden of de toekomst. We kijken naar achter, 
of we kijken naar voor.

Je geest op het nu laten focussen: het komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. Dat vraagt training. Daar-
op hamert Christophe André, een van de grootste 
specialisten in mindfulness in Frankrijk. Als psychiater 
voerde hij de techniek al twintig jaar geleden in, meer 
bepaald in het Sainte-Anne-ziekenhuis van Parijs. Hij 
behaalde hoopgevende resultaten met depressieve 
patiënten. Na de behandeling hervielen zij minder in 
een depressie dan andere patiënten. Het bewijst het 
nut van zijn oefeningen. « Studies tonen aan dat, eens 
je de techniek onder de knie hebt, je jezelf veel 
minder verliest in donkere momenten. Wanneer je 
een tegenslag te verwerken krijgt, ben je meer in 
staat om de situatie juist in te schatten. Je neemt de 

11DYNAZINE - LENTE

De praktijk: voorbeeldoefeningen 
➤ In ‘het experiment met de druif ‘ legt een therapeut een druif in je hand. Hij 
vraagt je om er naar te kijken met een blik van een buitenaards wezen dat net 
op onze planeet is geland. Je bekijkt het object vanuit verschillende hoeken, je 
betast het, ruikt eraan, steekt het langzaam in je mond, proeft ervan. En je be-
schrijft bij elke stap je gevoelens.

➤ Een andere typische oefening is de ‘bodyscan’. «Je wordt je eerst bewust 
van je lichaam in zijn geheel, van je ademhaling ook. Daarna ga je naar de 
ademhaling in verschillende delen van je lichaam. Je bent attent op wat je 
daar voelt.  Voelt dat aangenaam, onaangenaam of neutraal, het maakt niet 
uit. Zo ga je het hele lichaam af, van de tenen van je linkervoet tot het 
topje van je hoofd. Je probeert je onaangename gevoelens niét weg te 
drummen of te vervangen door aangename gevoelens. Luister naar je li-
chaam, zoals een vriend luistert naar een vriend», beschrijft Françoise 
Bauwens de bodyscan.

➤  Let op je ademhaling, het heen-en-weer van je in- en uitademen. Laat 
externe geluiden binnenkomen tijdens alledaagse handelingen. «Wees 
aanwezig bij wat je doet, laat jezelf niet overnemen door gedachten.»

meditationNL.indd   11 3/02/17   14:47DYNN0027_011_AE319148.pdf
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tegenslag voor wat hij is, niet voor wat je jezelf in-
beeldt wat hij gaat worden. Je gaat niet automatisch 
doemdenken over de mogelijke negatieve gevolgen 
ervan. Beetje bij beetje oefen je je onderscheidings-
vermogen, leer je je emoties te stabiliseren en afstand 
te nemen.» Even stoppen om een betere nieuwe 
start te nemen, om betere prestaties te leveren, 
zouden we zeggen in de moderne taal van de ren-
tabiliteit. Dat is de voornaamste reden waarom we 
inzetten op mindfulness.

In het ziekenhuis
Mindfulness leer je doorgaans in cyclussen van acht 
weken, met wekelijkse sessies van rond de twee uur, 
twee uur en half.

Fabienne Bauwens behandelt heel diverse groe-
pen, patiënten met heel verschillende aandoeningen: 
angstaanvallen, psychosomatische problemen, de-
pressies. Ze legt haar aanpak uit, afhankelijk van de 
doelgroep.

PERSONEN DIE MET HUN EMOTIES KAMPEN
«We bekijken samen de mogelijkheid om zichzelf 
toe te staan de emotie te voelen. Niet om met de 
emotie aan de slag te gaan, en niet om haar proberen 
te controleren. Je gaat naast je woede zitten, je om-
helst haar, en je verwelkomt jezelf... als een vriend. 
Wat merk je dan? Wanneer je die emotie voldoen-
de plaats geeft, en met haar samen ademt, haar de 
nodige ruimte geeft van jouw hier-en-nu, dan 
verandert ze in een emotie die tot jouw 
dienst staat: woede kan dan bijvoor-
beeld de aanleiding zijn voor een ver-
anderingsproces.»

PERSONEN MET  
CHRONISCHE PIJN
«Een lichaam dat pijn doet, het heeft 
verschillende gevolgen: woede, een 
beperking van het zicht op ons eigen 
leven door een lijden dat ons obse-
deert, vermijdingsstrategieën. En de 
band die we met onze pijn hebben 
verslechtert alleen maar. Spieren 
geraken alsmaar meer gespannen en 
daarmee groeit ook het gevoel van 
pijn. Eerder dan je erover druk te ma-
ken of te proberen het gevoel te negeren, 
nodig ik de patiënt uit om die pijnlijke 
zones net te ontmoeten. Ook de zones 
die niét pijn doen, trouwens. Zo word je 
je opnieuw bewust van je hele lichaam. 

Niet ontkennen, niet dramatiseren, en je stelt vast 
dat je lichaam begint te ontspannen. Dat neemt de 
pijn niet weg, maar je beleeft haar wel anders.»

PERSONEN MET EEN VERSLAVING
Luc Mahiat, psycholoog aan het CHU Mont-Godinne 
in Namen, ontwikkelde een programma die ex-ver-
slaafden tegenhoudt om in hun verslaving te hervallen. 
Daarmee beginnen ze na de ontwenningsprocedure.

«Dankzij meditatie gaan de patiënten zich bewust 
worden van de triggers van hun verslaving. We gaan de 
ervaring niet veranderen, maar de patiënten gaan wel 
anders leren omgaan met wat er gebeurt. Ze gaan be-
seffen wat hen doet ‘gebruiken’ en leren anders omgaan 
met de situatie waarin ze normaal zouden gaan gebrui-
ken. Ze leren bijvoorbeeld angsten te aanvaarden.»

«Een mogelijke aanpak is de AERER-methode. De 
eerste stap: halt houden. Stap twee: de ervaring onder-
zoeken. Drie: focussen op de ademhaling. Vier, breder 
kijken: de elementen overschouwen die in het begin 

niet aan bod kwamen. Een voorbeeld? Het geheel van 
lichamelijke gewaarwordingen terugvinden, om dan 
te merken dat een onaangenaam gevoel (bijvoorbeeld 
een knoop in de maag) zich alleen maar in een deel 

van het lichaam bevindt. Andere lichaamsdelen 
voelen helemaal anders aan, ook op dat 

moment. En dan de vijfde, laatste stap: 
antwoorden. Niet hervallen in au-

tomatismen, maar putten uit 
de zaken die je dankzij die 

bredere kijk hebt ont-
dekt. Je stelt je de 
vraag wat iemand 
anders in dezelfde 

situatie zou doen. Je gaat 
na wat je zou kunnen doen. 

Daarbij houd je rekening met je eigen 
waarden, met de gevolgen voor jou en 
voor de anderen. En uiteindelijk verzoen 
je jezelf mét jezelf en met anderen.»
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Homeoptic !
Vermoeide en geirriteerde ogen?

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker.
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter.

Zwemmen Koude Vervuiling Visuele vermoeidheid

Droge ogenContactlenzen Wind Brildragers
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Magnesium is onmisbaar voor het goed functioneren van je lichaam.  
Het is noodzakelijk om voldoende en op regelmatige basis magnesium  

in te nemen, want ons lichaam kan het zelf niet aanmaken  
en een magnesiumtekort kan vervelende  

gevolgen hebben.

Magnesium maakt vooral 
energie vrij en vermindert ver-
moeidheid. Het doet het zenuwstelsel en 
de spieren goed functioneren. Magnesium is ook 
betrokken bij het vormen van sterke botten en 
tanden.

Magnesium komt in het menselijk lichaam voor-
namelijk voor onder de vorm van magnesiumzouten. 
Het lichaam van een volwassene bevat ongeveer 25g 
magnesium, waarvan meer dan de helft zich in het 
gebeente bevindt en een vierde in de skeletspieren. 
De rest verdeelt zich over het zenuwstelsel en an-
dere organen.

Magnesium zit in groenten (spinazie, bloemkool, 
peulvruchten...), graanproducten (tarwe, haver, rogge, 
maïs...), noten en pitten, peterselie, zaden, gedroogde 
vruchten, sojaproducten en vis.

Hoeveel magnesium  
heb ik nodig?
Hoeveel magnesium je nodig hebt vari-
eert volgens geslacht, gewicht, leeftijd 
of omstandigheden (bvb. zwanger-
schap, stressvolle periodes, sporten...).

Magnesiumtekorten komen meer voor dan je 
denkt. Hoewel magnesium in veel voedingsmiddelen 
zit, wordt de aanbevolen hoeveelheid Mg vaak niet 
gehaald.

Dit werd ook aangetoond in een Franse studie 
waar de magnesium-inname bepaald werd over een 
periode van één jaar bij een 5000-tal vrijwilligers. Uit 
deze studie* bleek dat 77% van de vrouwen en 72% 
van de mannen minder magnesium innemen dan de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid.

Vooral gestresseerde personen, sporters, zwan-
gere vrouwen, adolescenten, ouderen of alcoholge-

bruikers kunnen magnesiumtekorten ver-
tonen.

* Galan P et al. Dietary magnesium 
intake in a French adult population. 

Magnes Res 1997;10(4):321-8.

Mg, onmisbaar 
voor ons organisme
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U neemt 
toch ook 
vitamine D ?
8 op 10 mensen hebben een tekort !

Vitamine D : 
D-Pearls – de zonne-vitamine

•  Natuurlijk vitamine D3 
opgelost in 
plantaardige olie

•  1 mini-parel of 
5 druppels per dag

•  Gemakkelijk door te 
slikken of om op te 
kauwen

D-Pearls – de nieuwe vitamine D standaard
Beschikbaar bij uw apotheker.

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Pharma Nord bij www.pharmanord.be

GRATIS doosje ?
Neem deel aan onze quiz: www.pharmanord.be/quiz-d2 
en maak kans op een gratis doosje. Bezoek onze website 
www.pharmanord.be voor meer informatie.

Innoverend voor de gezondheid
Kwaliteit – Veiligheid – Doeltreffendheid 
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tel.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com

D-Pearls, voor 
iedereen, het hele 

jaar door !
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Met aromatherapie voorkom  
of genees je ziektes dankzij 
essentiële oliën. We geven 
enkele aanwijzingen om 
de samenstelling van deze 
kleine, hooggeconcentreerde 
flacons te begrijpen.

Wat is een essentiële 
olie (EO)? 
Een EO is de vluchtige essence 
geëxtraheerd uit aromatische 
planten door middel van 
stoomdistillatie onder lage 
druk.  

Wat is 
wetenschappelijke 
aromatherapie? 
Wetenschappelijke aromatherapie is het gebruik van essen-
tiële oliën (EO) om het natuurlijk genezingsproces te versterken. 
Het is een natuurlijke geneeswijze die berust op de werking van 
de biochemische moleculen van de essentiële oliën.

Een kwalitatieve EO kiezen
De essentiële oliën die worden gebruikt voor therapeutische 
doeleinden moeten voldoende informatie leveren over hun bo-
tanische identiteit. Hieronder zijn er drie belangrijke:

➤ Plantenidentificatie
Het is essentieel de Latijnse wetenschappelijke benaming te ken-
nen. Volkstaal is vaak onnauwkeurig en misleidend. De identificatie 

van de plant is van alle belang op het moment dat je planten 
gebruikt om ziekten te behandelen.

➤ Delen van de plant 
De verschillende delen van een plant (bloem, bladeren, 

schors, wortels, etc.) kunnen een totaal andere EO le-
veren.

➤ Chemotype
Je moet het aantal aromatische moleculen in elke 
essentiële olie kennen. Je moet ook weten over 
welke moleculen het gaat om de toxiciteit en 

doeltreffenheid van de olie te kunnen bepalen. 
Het chemotype is de biochemische identiteits-

kaart van de essentiële olie.

Aromatherapie
Het etiket leren lezen 
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De huid kan om vele redenen en op ieder tijdstip in het leven, van de babytijd tot  
op oudere leeftijd, gevoelig worden. Dit komt voor als de beschermende barrièrefunctie 
van de huid wordt verzwakt, waardoor de huid vatbaar wordt voor externe 
irriterende stoffen, zoals bacteriën, chemische stoffen, allergenen  
of andere stoffen.

Een babyvel

17DYNAZINE - LENTE
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Wat is een gevoelige huid en 
waaraan is deze herkenbaar?
De huid heeft een natuurlijke beschermende bar-
rière die bacteriën en andere schadelijke stoffen 
belet het lichaam binnen te dringen en tegelijker-
tijd vochtverlies beperkt en uitdroging voorkomt. 
Dit proces houdt de huid gezond en gehydrateerd, 
waardoor deze zijn elasticiteit en stevigheid be-
houdt. Externe factoren zoals klimaat en interne 
factoren zoals stress kunnen dit proces echter 
ondermijnen, waardoor de huid ruw en droog 
aanvoelt.
Tekenen van een gevoelige huid :
- Roodheid of uitslag, schilfers, zwellingen of ruwheid
- Sensorische tekenen zoals jeuk, gespannenheid, 
branderigheid of prikken.

Wat kunt u doen om haar te voeden?
Kleine veranderingen in de gewoonten bij het ba-
den, zoals minder heet water gebruiken, niet zo lang 
douchen of in bad zitten, douche-oliën gebruiken 
en de huid droogdeppen, kunnen helpen bij het 
herstel van de beschermende barrière van de huid.

Stressbeheersing kan ook een rol spelen bij het 
verminderen van de gevoeligheid van de huid. 
Bewezen methoden zijn regelmatig bewegen en 
ontspanningsoefeningen doen.

Een geschikt reinigingsproduct kiezen helpt ook. 
Veel reinigingsproducten zijn zo effectief, dat zij niet 
alleen het vuil van uw huid verwijderen, maar ook de 
hydrolipidenlaag die deze beschermt. Bij een gevoe-
lige en droge huid is het belangrijk een reinigingspro-
duct voor het lichaam te kiezen dat de barrièrefunc-
tie versterkt en tegen vochtverlies beschermt.

PUBLIEUCERINNL.indd   17 3/02/17   14:23DYNN0027_017_AE318244.pdf



Een vermoeid gezicht, een  
doffe teint, pigmentvlekken,  
altijd maar diepere rimpels:  
allemaal tekenen aan de wand 
dat onze huid veroudert. 
Bestaan er oplossingen? 
Gelukkig wel, en je hoeft  
er helemaal niet voor  
onder het mes van de 
esthetische chirurg.

Het heeft geen zin om de schuld te steken op de lucht-
vervuiling of op je dagelijkse zorgen: je ziet er ouder uit... 
omdat je ouder wordt. Daar zijn verschillende fysiologi-
sche verklaringen voor. Met de jaren verandert de bo-
venste laag van de huid, ook wel epidermis genoemd. Ze 
wordt dunner en vernieuwt zichzelf minder snel. Het 
collageen verstijft en de talgklieren produceren minder 
talg. De veroudering van de huid is een kwestie van ge-
netica, maar tegelijk wordt ze versterkt door slechte 
gewoontes: slechte voeding, te veel zon, roken,... Is er ei-
genlijk ook góéd nieuws uit het land van de kraaienpoten? 
Gelukkig wel. “Vandaag ziet een zeventiger eruit als een 
vijftiger van dertig jaar geleden”, beweert Dr. Jan Guter-
muth, directeur van de dienst dermatologie aan het UZ 
Brussel. En dat dankzij de technische vooruitgang in de 
esthetische geneeskunde. De huidige aanpak is minder 
ingrijpend, meer natuurlijk. Zo zien de aanpassingen aan 
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de huid er discreter uit. Je ziet er ook gewoon beter uit, 
zonder spectaculaire veranderingen of lange revalidatie-
periodes. Net daarom raden chirurgen liftings of andere 
ingrepen niet langer als eerste oplossing aan.

Peelen, of je teint verfrissen
Met een zorgvuldig gedoseerde zuuroplossing verwij-
dert de esthetische chirurg de hoornige laag van je 
epidermis. Zo’n peeling is aan te raden om oneffenhe-
den weg te werken, net als rimpels, vlekken, sporen van 
acne, littekens,... Bovendien laat een peeling je cellen toe 
zich te vernieuwen en stimuleert hij de aanmaak van 
fibroblasten. Die cellen produceren collageen en zijn 
verantwoordelijk voor de veerkracht van je huid. We 
geven wel toe: peelen, het is geen leuke bezigheid. Maar 
het duurt maar een paar minuten: je gezicht warmt op, 

SPECIAL
+50 

JAARDe bron van de 
eeuwige jeugd bestaat!
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de huid er discreter uit. Je ziet er ook gewoon beter uit, 

geven wel toe: peelen, het is geen leuke bezigheid. Maar 
het duurt maar een paar minuten: je gezicht warmt op, 

wordt rood... 
Dan schilfert 
je epidermis af 
om plaats te 
maken voor 
een frisse, lich-
tere teint. En 
net als bij an-
dere medi-
sche behandelingen tegen de veroudering, kan je de 
peeling combineren met andere methodes.

➡ Dr. Cathy Dierckxsens, dienst dermatologie aan het 
UZ Brussel: “Complicaties bij de peeling? Die komen 
voor in 99 procent van de gevallen (oedeem, allergie, 
rode vlekken, acne...). Om dat te vermijden, nemen we 
altijd enkele belangrijke stappen in acht. De huid moet 
een uitvoerige voorbereiding krijgen. Is er een indicatie 
dat de huid gevoelig is? Dan houden we daar rekening 
mee. We passen de actief inwerkende bestanddelen 
van de peeling aan en bekijken de verzorging na de 
behandeling. Na een peeling heb je een heldere, stevi-
ge huid. Niet té fijn, niet te vet, zonder huiduitslag… Je 
moet wel de moed hebben om de pijn te verdragen.”

Laseroperaties
In de geneeskunde heb je tal van lasers, die allemaal 
werken op verschillende lengtegolven en allemaal een 

verschillende in-
werking hebben. 
Hun gebruik in de 
esthetische ge-
neeskunde vari-
eert: voor ontha-
ring, voor rimpels, 
voor couperose, 
voor vlekken, voor 
acne, voor litte-
kens... Alleen een 

ervaren arts mag de laser bedienen. De behandeling is 
niet volledig pijnloos, maar gelukkig ook heel snel gedaan.

➡ Dr. Muriel Creusot, huidspecialiste:  “Een laserbehan-
deling is geen alledaagse bezigheid. Je mag ze nog niet 
gebruiken op een gebruinde huid, tenzij je bij sommige 
machines de parameters aanpast. En er is risico op 
complicaties. Brandwonden (in geval van een slechte 
analyse van de pigmentatie van de patiënt), rode vlekken, 
hyper- of hypopigmentatie, littekens, of de reactivatie van 
het herpes simplex-virus en het gevolg ervan: koorts-

Hoe kies je de juiste arts?
Volgens Dr. Johan Snauwaert, ondervoorzitter van de 
Belgian Professional Dermatology Association, moet 
“de arts duidelijk de risico’s van een behandeling mee-
delen, eventueel met behulp van wetenschappelijke 
documentatie. Hij moet de tijd nemen om een diagnose 
te stellen, bijvoorbeeld bij pigmentatievlekken. ” Weigert 
de arts je te behandelen? Veroordeel hem dan niet te 
vroeg: hij heeft waarschijnlijk een juiste evaluatie ge-
maakt en gemerkt dat de risico’s en de nadelen de 
bovenhand haalden op de voordelen. En tenslotte: er 
bestaat geen enkele huidspecialist of esthetische arts 
die gespecialiseerd is in alle behandelingen. Gewoon al 
omdat het materiaal daarvoor veel te duur is. De 
boodschap? Consulteer verschillende specialisten, vraag 
offertes aan, ga na welke opleiding de artsen hebben. 
Weet ook dat de ziekenfondsen niet tussenkomen 
bij esthetische geneeskunde.”

blaasjes. Daarom is het belangrijk om op voorhand een 
uitgebreid klinisch onderzoek te doen. Zo overweeg je 
de pro’s en de contra’s van een behandeling en ontdek 
je of je een preventieve therapie moet overwegen voor 
je onder de laser gaat.”

En verder?
BOTOX
Botulinetoxine, 
beter bekend on-
der de commerci-
ele naam Botox, is 
een spierontspan-
ner. Via een inspui-
ting blokkeer t 
Botox de com-
municatie tussen 
de zenuwen en de spieren. Dat zorgt voor een ontspan-
ning van de rimpels. Botox geeft uitstekende resultaten, 
maar slechts op korte termijn (4 tot 6 maanden).

HYALURONISCH ZUUR
Met een inspuiting vult dit zuur de rimpels, plus de zones 
waar je gezicht zijn volume heeft verloren. Ook hier zie 
je een snel resultaat, dat jammer genoeg wegebt na een 
paar maanden.

Deze interviews namen we af tijdens het derde 
Dermato-Esthetic Symposium, Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), november 2016.jeugd bestaat!
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Er wordt vaak gezegd dat een voeding arm aan vezels  
vaak een oorzaak is van constipatie. Maar is dit wel waar?  
Een onevenwichtige voeding kan natuurlijk  
leiden tot constipatie, maar enkel een heel  
kleine minderheid is echt het gevolg van een  
onevenwichtige voeding.

Welnu, alle studies tonen dat vrouwen vaker getroffen 
worden door deze problematiek maar het zijn even-
eens de vrouwen die het meeste vezels eten. Er be-
staat dus een andere reden voor het optreden van 
constipatie bij vrouwen. Eigenlijk is constipatie vaak 
veroorzaakt door hormonale veranderingen. De 
toename van progesteron op het einde van de cyclus 
leidt tot een verminderde beweeglijkheid van de darm.

Om de constipatie te behandelen bestaan 
er verschillende natuurlijke oplossingen met 
wisselende doeltreffendheid.  Vezels zijn één van 
de eerste te gebruiken oplossingen om consti-
patie te behandelen. Toch is constipatie geen 
eenduidige problematiek en zullen vezels niet 
steeds eenzelfde doeltreffendheid hebben. 
Naargelang hun structuur zullen vezels ver-
schillende werkingen hebben. Het is dus be-
langrijk om de juiste bron van vezels te kiezen. 
Vruchten zoals vijgen hebben een goed 
evenwicht in de verschillende types vezels. Er 
zal wel enkele dagen gewacht moeten wor-
den vooraleer de werking van een toename 
in vezels waargenomen wordt.

Rabarberwortel
Een andere oplossing is om de herkauw-
massa beter te hydrateren. Dit is een vaak 
vergeten middel dat cruciaal is voor een 
doeltreffende oplossing, vooral voor vrou-
wen die een constipatie hebben door 
hormonale veranderingen. De wortels 
van rabarber zijn één van de doeltref-

fendste middeltjes die we tot onze beschikking 
hebben. Ze veroorzaken een toename van het water 
in het darmlumen. Dit maakt het mogelijk om, be-
halve de darmwand te beschermen, de in de dikke 
darm aanwezige stoelgang zachter te maken en dus 
de vooruitgang in het spijsverteringskanaal te verge-
makkelijken. Een groot voordeel van rabarber is de 
snelle werking. Het hydraterend effect zal 8 uur na 

inname gevoeld worden.

Natuurlijke oplossingen  
voor constipatie
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Om beweeglijkheid 
en soepelheid van de 

gewrichten terug te 
vinden

Voedingssupplement - Verkrijgbaar in de apotheek en parafarmacie

Arkopharma, de intelligentie van de natuur voor uw gezondheid
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In het verleden  
werd veroudering gezien 
als iets onherroepelijk,  
maar nu is het 
mogelijk om goed 
oud te worden.

Om “in vorm” ouder te worden, is het uiteraard 
aangewezen om een lichamelijke activiteit te beoe-
fenen en zo een goede gezondheid te behouden. 
Maar het is niet altijd gemakkelijk om dit te blijven 
doen omwille van gewrichtspijn die onder meer te 
wijten is aan artrose.

Om deze pijn te verlichten, bestaat er niets beter 
dan de fytotherapie, een natuurgeneeswijze die sinds 
jaren erkend is.

De doeltreffendheid van een fytotherapeutische 
behandeling hangt in allereerste instantie af van de 
kwaliteit en de keuze van de planten waaruit deze 
behandeling bestaat.

De weldoener van de gewrichten
Harpagophytum, met de bijnaam ‘duivelsklauw’ om-
dat zijn vruchten kromme haken hebben, is gekend 
voor zijn volledige werking op het comfort, de 
soepelheid en de beweeglijkheid van de gewrichten.

Harpagophytum is afkomstig uit Zuid-Afrika en 
de wortel van deze plant zal u helpen bij pijnlijke 
gewrichten, tendinitis, reuma.

Het totaalpoeder van de wortel van Harpagop-
hytum is rijk aan gluco-iridoïden: harpagoside en 
procumbide die een niet te ontkennen ontstekings-
remmende en pijnstillende werking hebben.

Planten tegen 
reuma
Het blad van brandnetel 
en van zwarte aalbes zijn 
ook van sterk belang voor 
een beter gewrichtscomfort.

Het bovengronds gedeelte 
van brandnetel is een goed reminera-
liserend middel dankzij het ijzer en het foliumzuur.

Het blad van zwarte aalbes bezit een werking 
tegen reuma en een ontstekingsremmende wer-
king dankzij de flavonoïden, tanninen en vitaminen 
C en P.

Zorg dragen voor 
je gewrichten
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Enkele adviezen om ons kostbaar 
kraakbeen te onderhouden
➤��Eet evenwichtig
➤��Slaap voldoende om goed te recupereren
➤��Drink veel water
➤��Doe enkele stretchoefeningen
➤��Vertrouw op de planten om het kraakbeen 

beter te synthetiseren en de gewrichten 
te lubrifiëren.

Vergeet het niet!
Lichamelijke activiteit is 
onmisbaar om goede 

gewrichten te behouden  
en preventief tegen artrose 
te werken, op voorwaarde 
dat ze aangepast is aan wat 

elke persoon kan.
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Ai, dat jeukt!
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Meer dan de helft van de vrouwen tussen 15 en 65 
jaar heeft of had ooit te kampen met urogenitale 
hinder. Deze aandoeningen komen om anatomische 
redenen frequenter voor bij meisjes en vrouwen dan 
bij jongens en mannen. Hun urinekanaal is namelijk 
korter en ligt dichter bij de anus en de vagina. Daar-
naast werken bepaalde hormonale veranderingen 
tijdens de menstruatie, de zwangerschap of de 
menopauze het ontstaan van infecties in de hand. 
Wij vroegen advies aan dr. Pascale George, gynae-
cologe-verloskundige in Sprimont en verbonden aan 
het ziekenhuis ‘Centre Hospitalier du Nord’ van Et-
telbruck, Groothertogdom Luxemburg.

Brandend of prikkend gevoel bij het plassen, 
drukpijn in de onderbuik, aandrang om te plassen, 
onwelriekende urine of vaginaal verlies, vaginale jeuk 
en roodheid, enz. Zowat 70% van de vrouwen krijgt 
ooit te maken met deze genitale of urinaire onge-
makken, waarvan de oorzaak meestal bij een infectie 
door bacteriën, gisten of schimmels ligt.

Hoe infecties bestrijden?
Er bestaan verschillende manieren om een infectie 
te bestrijden: van de meest agressieve, met anti-

biotica of antimycotica, tot de meest zachte. Je 
moet het besmette gebied reinigen. «Onze hoog-
steigen microbiota bevat echter saprofytische 
bacteriën die ons van nature kunnen verdedigen 
tegen de kiemen die urogenitale infecties veroor-
zaken, door hun snelle vermenigvuldiging of proli-
feratie te voorkomen», vervolgt dr. Pascale George. 
«Door deze specifieke bacteriën in de besmette 
gebieden te brengen, komt een nieuw evenwich-
tig milieu tot stand, dat ongunstig is voor koloni-
satie door schadelijke kiemen. Het gaat hier om 
een natuurlijke, biologische en doeltreffende me-
thode.» Bij een ernstige infectie kan de arts deze 
aanpak uiteraard combineren met antibiotica of 
antiseptica, de sekspartner behandelen, enz. «Het 
evenwicht van de urogenitale microbiota (flora) 
herstellen, helpt ook het aantal blaasontstekingen 
verminderen bij patiënten die er herhaaldelijk last 
van hebben. Een vorm van natuurlijke basisbehan-
deling dus.»

* Naar een gesprek met dr. Pascale George, 19 oktober 2016 – 
Tomuziak et al. Drug Design, Development and Therapy 2015;9:5345-
54 – Strus et al. Infectious Disease in Obstetrics and Gynecology 
2005;13(2): 69-75 – Presti et al. Appl Microbiol Biotechnol 
2015;99:5613-26

Brandend of prikkend 
gevoel bij het plassen, 
drukpijn in de onderbuik, 
aandrang om te plassen, 
onwelriekende urine of 
vochtverlies, vaginale 
jeuk en roodheid, enz. 
Zowat 70% van de 
vrouwen krijgt ooit  
te maken met deze 
genitale of urinaire 
ongemakken, 
waarvan de oorzaak 
meestal bij een 
infectie door 
bacteriën, gisten  
of schimmels ligt.
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Onze lippen zijn zeer smal. En ze hebben geen talg-
klieren. Daarop kan je dus niet rekenen om ze zacht 
en vlezig te maken. Dat zou anders best handig zijn, 
zeker wanneer de thermometer tegen het vriespunt 
aanleunt en onze lippen flink wat aanvallen te verwer-
ken krijgen. Lees hier het vertroetelplan, in vier stappen.

1) WRIJVEN EN INVETTEN
Smeer je lippen één à twee keer per week in met 
een zachte exfoliant. Dat mag dezelfde zijn als die 
waarmee je je gezicht insmeert. Zo verwijder je de 
kleine velletjes. Want die doen pijn, als je ze afbijt met 
je tanden. Wrijf ze eventueel ook af met een wat-
tenstaafje, dat je eerst onder warm water hebt ge-

houden. Daarmee maak je het dode vel weker.  Werk 
af met een beetje lippenbalsem of littekenzalf. Ziet 
de situatie er hopeloos uit? Ga dan voor de gespier-
de aanpak: smeer dikke lagen balsem op je lippen, als 
een pleister. Laat een hele nacht inwerken. Even geen 
nachtzoenen voor je geliefde dus.

2) VOORKOMEN
Heb je sowieso een droge huid? Steek je geregeld 
een sigaret op? Kijk je naar het gezicht van je ouders 
en besef je dat rimpels deel uitmaken van je genetisch 
erfgoed? Neem dan je voorzorgen. Gebruik cosme-
tica die gericht zijn op ‘de rand van de mond’, en die 
daar de opkomst van kleine rimpels tegenhouden.

26 DYNAZINE - LENTE
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Om nóg meer te 
verleiden, smeerde 
Marilyn Monroe vaseline 
op haar lippen. Zo deed 
ze haar lipstick nog wat 
extra blinken. Vandaag 
hebben we daar 
gelukkig meer 
doeltreffende 
middeltjes voor.  
Die zijn bovendien 
gemakkelijker  
aan te brengen.

Voedsel voor  
      de lippen
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houden. Daarmee maak je het dode vel weker.  Werk 
af met een beetje lippenbalsem of littekenzalf. Ziet 

de aanpak: smeer dikke lagen balsem op je lippen, als 
een pleister. Laat een hele nacht inwerken. Even geen 

Heb je sowieso een droge huid? Steek je geregeld 
een sigaret op? Kijk je naar het gezicht van je ouders 
en besef je dat rimpels deel uitmaken van je genetisch 

tica die gericht zijn op ‘de rand van de mond’, en die 

3) HYDRATEREN
Het is algemeen geweten: een mooie, verleidelijke 
mond is in de eerste plaats een gehydrateerde mond. 
Heb je niet altijd hydraterende crème bij de hand? 
Leg ze dan op zoveel mogelijk plekken tegelijk: je 
jaszakken, je bureau, je nachtkastje,...

4) LAAT GLIMMEN
Een kleine hint van lipgloss in het midden van de 
mond, juist onder de neus, doet de vlezige zone 
extra mooi uitkomen. Dat is ook het geval wanneer 
je een streepje gouden schmink of parelmoergloss 
op je onderlip aanbrengt.

De stap naar de lipstick
Alleen maar goede redenen om dagelijks lipstick te 
gebruiken: het is gemakkelijk aan te brengen, zelfs 
voor de grootste kluns. Bovendien vraagt het weinig 
tijd, en geeft lipstick je gezicht meer kleur. Om je 
vaardigheid tot kunst te verheffen, volg je de tips van 
professionele make-up artists.

1) Gebruik eerst een potlood in dezelfde kleur als 
de lipstick. Teken er de lipgrens mee af en trek dan 
kleine streepjes binnen die contouren. Dat is mis-
schien niet helemaal nodig, maar dan weet je wel 
duidelijk waar de lippen beginnen. Vooral 
handig op een wat oudere leeftijd, wan-
neer sommige deeltjes in de contouren 
van de lippen hun pigmentering begin-
nen te verliezen. Je make-up blijft er 
ook langer mee op zijn plaats, zonder 
in de kleine rimpeltjes te sluipen.

2) Breng lipstick aan op het stokje 
van een fijn penseel en breng het zo 

op de lippen aan. Dat is veel nauwkeuriger dan de 
gewone manier en vooral veel hygiënischer. Denk 
maar aan koortsblaasjes.

3) Druk je lippen stevig samen, om dezelfde kleur te 
krijgen over de hele mond.

4) Als je make-up de hele dag moet opblijven, zelfs 
de nacht erbij gerekend, bepoeder dan flink het re-
sultaat. Nog voor je dezelfde handeling een tweede 
keer herhaalt. Of kies voor make-upmerken die een 
langer gebruik garanderen.

Over smaken en kleuren
IS JE MOND TÉ FIJN? Dan is het zaak om dikte en 
volume aan te brengen. Dat doe je door eerst met zorg 
de kleur aan te brengen. Laat donkere en bloedrode 
lipstick links liggen. Kies voor parelmoer, roos, beige, met 
de vermelding  ‘blijft lang zitten’. Op dunne lippen heeft 
kleur de neiging om sneller te verdwijnen. Teken de 
randen af met een potlood, en overdrijf daarbij een 
beetje. Werk aan de buitenkant van de natuurlijke lijn 
van de lippen. Dat doe je om ze groter te maken. 
Zonder daarbij te overdrijven natuurlijk. Verbeter het 
volume met een meer heldere kleur of met een punt-
je gloss in het midden van de mond.

IS JE MOND TE VLEZIG? Laat dan het potlood 
links liggen, behalve als je rimpeltjes hebt. Geef de 
voorkeur aan volgende tonen: oranje, beige, levendig 
rood of pruimkleur. Heel heldere kleuren laat je hier 
het best achterwege.

IS JE MOND TE GERIMPELD? Vermijd vette 
texturen die striemen accentueren. En gebruik zeker 
een potlood. Dat is hier onvermijdelijk.

ZIJN JE TANDEN GEEL? Vergeet beige en oranje 
tinten, net als donkere tonen. Die doen de kleur van 
de tanden nog meer uitkomen.

IS JE MOND PERFECT? Als je je perfecte mond nog 
meer in de verf wil zetten, waag 
je dan gerust aan alle kleuren die 
in de mode zijn: bloedrood, 
donkere kleuren, purper, ... 
Breng gerust ook een laagje 
gloss aan. Maar reken er niet 
op om kleine gebreken te 
verbergen. Gloss werkt 
vooral in op het licht en de 
kleur van de lippen.
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pH5, beschermt en herstelt
de gevoelige huid
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DE WETENSCHAP VOOR
EEN MOOIERE HUID
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Het diabetesrisico terugdringen, het aantal astma-aanvallen verminderen of de effecten van 
depressie verzachten. Het zijn enkele positieve resultaten van een vitamine D-kuur.

De voordelen 
van vitamine D

29DYNAZINE - LENTE
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1. Diabetes
Aangezien de cijfers voor zowel diabetes type-1 als 
type-2 in de westerse landen een alarmerend niveau 
aannemen, is een preventiestrategie vereist. Eén 
mogelijkheid is het gebruik van vitamine D. Volgens 
professor Chantal Mathieu van de KU Leuven, tonen 
gegevens van epidemiologische en associatiestudies 
een correlatie aan tussen vitamine D-tekort en een 
verhoogde kans op beide vormen van diabetes. 
Professor Mathieu wijst op het feit dat vitamine 
D-deficiëntie bij diermodellen vatbaar maakt voor 
zowel diabetes type-1 als type-2, terwijl hoge doses 
biologisch actieve vitamine D3 een beschermend 
effect bleken te hebben.

Professor Mathieu en haar collega’s stellen voor 
om internationale richtlijnen voor vitamine D-sup-
plementatie toe te passen onder de vorm van een 
dagelijkse hoeveelheid van zo’n 800 IE (of 20 micro-
gram). Dat zou een manier zijn om vitamine D-de-

ficiëntie te vermijden en diabetes te helpen voorko-
men, vooral bij personen met een verhoogd risico.
* Bron: “Vitamin D and Diabetes: Where do we stand?” (Diabetes 
Research and Clinical Practice)

2. Astma-aanvallen
Onlangs verscheen een beoordeling van zeven ge-

randomiseerde, gecontroleerde klinische onderzoeken. 
Daarin werd verklaard dat het risico op een astma-aan-
val 74% lager is bij kinderen die vitamine D-supplemen-
ten nemen.  Vitamine D speelt ook een belangrijke rol 
bij het voorkomen van acute respiratoire infecties (ARI) 
door zijn vermogen om de lichaamseigen productie van 
natuurlijk werkende antistoffen te verhogen.
* Bron: “Vitamin D supplementation for the prevention of childhood 
acute respiratory infections: a systematic review of randomized 
controlled trials” (British Journal of Nutrition)

3. Depressie
In een studie bij vrouwen met een matige tot ern-
stige depressie werd verbetering aangetoond nadat 
ze waren behandeld voor vitamine D-tekort. Aan-
gezien de vrouwen hun gebruik van antidepressiva 
niet wijzigden en niets anders deden dat hun 

aandoening kon beïnvloeden, stelden de onder-
zoekers dat het de correctie van hun tekort aan 

vitamine D moet zijn geweest die zorgde voor 
de gunstige invloed op hun depressie.

Na 12 weken van vitamine D-supple-
menten was het tekort overwonnen en 
bevond de vitamine D-status van de vrou-
wen zich boven de aanbevolen minimum-
grens. Ze rapporteerden  significante ver-
beteringen, via een vragenlijst die de ernst 
van de neerslachtigheid evalueerde.

* Bron: “Treating vitamin D deficiency may improve de-
pression” (ScienceDaily)
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Eenvoudig gezegd zorgen oplaadbare 
elektrische tandenborstels (of 
powertandenborstels) voor een 
superieure verwijdering van 
tandplak ten opzichte van 
manuele tandenborstels.
Omdat ze het poetsen als het ware van je 
overnemen vinden veel mensen een elektri-
sche tandenborstel gemakkelijker in gebruik 
dan een gewone handtandenborstel. Boven-
dien is het gemakkelijk om er eentje te vin-
den die voldoet aan je specifieke eisen wat 
betreft mondverzorging, omdat er zoveel 
verschillende soorten verkrijgbaar zijn.

Superieure 
tandplakverwijdering
Tandenborstels met een roterende en oscillerende 
werking verwijderen tandplak beter en ze verminde-
ren tandvleesproblemen effectiever dan handtanden-
borstels.

Gemakkelijk in gebruik
Waar je bij een gewone handtandenborstel de tanden-
borstel heen en weer over je tanden moet halen, doet 
een elektrische tandenborstel al het poetswerk voor 
je. Dat betekent dat je deze borstel alleen langs je 
tanden moet sturen. Wanneer men er eenmaal aan 
gewend is, vinden veel mensen deze manier van tan-
denpoetsen gemakkelijker. Bovendien kan het voor 
mensen met artrose of gelijkaardige aandoeningen 
minder pijnlijk zijn om een elektrische tandenborstel te 
gebruiken. Een elektrische tandenborstel is ook heel 
nuttig voor kinderen, omdat ze zo meer effectief kunnen 
poetsen. Controleer echter wel of de elektrische tan-
denborstel geschikt is voor kinderen van een bepaalde 
leeftijd voordat je hem door je kind laat gebruiken.

Tandenpoetsen met een  
elektrische tandenborstel
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Technologie en eigenschappen
Sommige elektrische tandenborstels zijn uitgerust met 
zoveel vernuft dat ze je er zelfs toe kunnen aanzetten 
je poetsgewoonten te verbeteren. De meeste zijn uit-
gerust met handige extra’s zoals een borstelkop- of 
tandenborstelhouder, een opbergunit voor in de bad-
kamer en reisopladers. Enkele hightechtoepassingen:
-  Speciale poetsinstellingen voor gevoelige tanden, om 

tanden witter te maken
- Tandvleesmasserende werking
-  Druksensoren die aangeven wanneer je te hard poetst
-  Timers om je te helpen elk kwadrant van je gebit lang 
genoeg te poetsen

-  Een digitale herinnering wanneer het tijd is om je 
borstelkop te vervangen

-  Oscillerend-pulserende en polijstende, oscillerend-ro-
terende of sonische technologie

-  Passend met veel borstelkoppen zodat je kunt kiezen 
naar welke soort vervangborstelkop je voorkeur 
uitgaat.
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Maak kans op schitterende geschenken* bij de apotheken van 
Dynaphar. 

Deelnemen kan via Facebook. Vind onze pagina leuk en beantwoord 
onderstaande vragen vóór 12 mei 2017.

Vraag 1 : Welke wortel hydrateert het organisme ? 

Vraag 2 :  Welke bacterie veroorzaakt het vaakst blaasontstekingen ?
  
Vraag 3 : Welke vitamine mildert depressies ? 

Vraag 4 :  Hoe kunnen we gecertificeerde botanische planten 
herkennen ? 

Schiftingsvraag :  Hoeveel inzendingen zullen we voor deze wedstrijd 
ontvangen ?    

Maak gebruik van uw tijdschrift om de antwoorden op deze vragen terug te 
vinden.  

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden. In geval van een 
ex aequo zullen de antwoorden gerangschikt worden per datum van aankomst. 
Wordt er geen juist antwoord ingestuurd, dan wint het antwoord dat het dichtst 
in de buurt komt. 

Veel geluk ! 

*Ontdek welke cadeaus u kunt winnen op de Facebookpagina van Dynaphar.

/Dynaphar

- Wedstrijd Dynaphar -
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Punt per  
punt
Verbind de cijfers  
van 1 tot 35... en  
ontdek wat zich 

achter deze 
cijfers bevindt! 

Het foutenspel
Vind de 10 verschillen tussen  

deze twee tekeningen... Veel plezier!

GamesDyna-
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HET MEEST GEBRUIKTE 
TANDENBORSTELMERK DOOR 
TANDARTSEN ZELF WERELDWIJD

* Vergeleken met een normale, manuele tandenborstel

VERWIJDERT TOT 100% 
   MEER TANDPLAK*
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AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT 30 APRIL

AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT 31 MEI

AANBIEDING GELDIG 
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT

Magnesium is een onmisbaar mineraal voor een goede celwerking. 
Magnesium vermindert vermoeidheid en draagt bij tot een normale 
werking van de spieren. Voor volwassenen en kinderen vanaf  
12 jaar: ‘s morgens en ‘s avonds 2 tabletten slikken op het  
einde van de maaltijd (oraal gebruik).

Neemt u ook  
vitamine D?  8 op 10 
mensen hebben er te 
weinig van.

Tegen intellectuele 
vermoeidheid, voor 
concentratie en 
leervermogen, geheugen; 
2 tabletten ’s morgens

Activeer je energie. Op elk moment 
over de juiste hoeveelheid energie 
beschikken, dat geeft vertrouwen.
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Voor de gevoelige huid 
pH-huidneutraal, geschikt voor 
de door allergie belaste huid, 
zonder kleurstoffen.

e

10,15
in plaats van  

14,50 e

e9,75
in plaats van  13,95 e

15,

e

17,50
in plaats van  

24,95 e

AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT 31 MAART
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AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT 31 MEI

AANBIEDING GELDIG  
ZOLANG DE  VOORRAAD 
STREKT,  VAN 1 TOT 30 APRIL

Activeer je energie. Op elk moment 
over de juiste hoeveelheid energie 
beschikken, dat geeft vertrouwen.
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Voor de gevoelige huid 
pH-huidneutraal, geschikt voor 
de door allergie belaste huid, 
zonder kleurstoffen.
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Kalknagels?
Last van

Kalknagels & verkleurde breekbare nagels
een veel voorkomend probleem bij 50-plussers

Hoe weet ik of ik kalknagels heb? 
Het begint pijnloos en symptomen worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Meestal 
verschijnt er eerst een wit of geel plekje onder de nagelrand waarna de schimmel groeit en 
zich snel verspreidt. De nagel lijkt broos, wordt dikker, verliest glans en wordt soms geel, 
bruin of zwart. Wanneer behandeling te lang op zich laat wachten, kan het pijnlijk worden en 
kan de nagel loskomen van het nagelbed.

7
2 IN 1

ZICHTBAAR
RESULTAAT
NA ZEVEN
DAGEN*

Een kalknagel begint al met een 
lichte verkleuring.
Wees er op tijd bij!

VERKRIJGBAAR IN DE APOTHEEK
www.nailner.be

∙ Bewezen doeltre� endheid tegen kalk- en schimmelnagels
∙ Behandeling en preventie
∙ Kleurverbeterend e� ect

7
2 IN 1

ZICHTBAAR
RESULTAAT
NA ZEVEN
DAGEN*

* 44% van de gebruikers zag na 7 dagen zichtbare verbetering. 
75% zag zichtbare verbetering na 2 weken.
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