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Vitamine C, D en E, zink, selenium, koper, ijzer, Probio-
tica, Echinacea en Betaglucanen: allemaal stoffen die 
ons immuunsysteem verbeteren.

Nochtans is een evenwichtige, gezonde voeding de 
eerste stap naar een goede immuniteit. 

Wie dagelijks voldoende fruit en groeten eet en in 
een goede gezondheid verkeert, heeft normaal geen 
behoefte aan extra vitamines en mineralen. Vitamine 
D is hierop een uitzondering want meer dan de helft 
van de bevolking heeft een tekort aan vit D. Zo ook 
voor Zink dat door ongeveer 10% van de bevolking te 
weinig wordt ingenomen.

Waarom is een goede immuniteit be-
langrijk?

Onze immuniteit is de mate waarin we weerstand 
kunnen bieden tegen infecties. Ons lichaam beschikt 
hiervoor over een ingenieus afweersysteem. Dit sys-
teem moet ons beschermen tegen bedreigingen 
van buitenaf zoals virussen en bacteriën.

De weerstand kan van persoon tot persoon verschil-
len. Bij bepaalde personen gaat het afweersysteem 
overmatig reageren, denk maar aan een allergie. De 
belangrijkste factoren die de weerstand kunnen 
verlagen zijn slaapgebrek, stress en slechte voe-
ding maar ook bepaalde geneesmiddelen kunnen 
een invloed hebben op de weerstand. 
Bij een verminderde weerstand krijgen micro-orga-
nismen, zoals virussen en bacteriën, de kans om zich 
verder te delen en te ontwikkelen in ons lichaam. 
Hierdoor krijgen we infecties. 

Waarom is er zoveel aandacht voor de 
weerstand in de winter?

In de winter is de kans om een virus, bijvoorbeeld 
verkoudheid of griep, op te lopen groter. 

• Door de kou kunnen virussen langer overleven.

• De droge lucht en de kou kunnen een ongunstig 
effect hebben op het functioneren van het slijm-
vlies van de luchtwegen, waardoor bacteriën en 
virussen zich makkelijker in de luchtwegen kun-
nen nestelen.

Hoe kan je je immuniteit 
verbeteren?

• Tijdens de winter verblijven mensen dichter op 
elkaar waardoor er makkelijker een overdracht van 
virussen en bacteriën is.

Wat kan je doen om je immuniteit te 
verhogen?

Voldoende slaap, gezonde voeding (voldoende fruit 
en groenten) en een goede handhygiëne zijn uiterst 
belangrijk om de weerstand voldoende hoog te hou-
den en minder vatbaar te zijn voor infecties. Naast 
deze maatregelen zijn er ook een aantal supplemen-
ten die kunnen ingenomen worden om de weerstand 
te verhogen.

• Probiotica

De koplopers om de eigen weerstand te versterken
zijn probiotica. Onze darmen zijn immers verantwoor-
delijk voor 80% van onze weerstand. Probiotica kun-
nen een barrière tegen ziekteverwekkende kiemen 
creëren. Zo zijn we beter beschermd tegen infecties. 
Het is uiterst belangrijk om te benadrukken dat deze, 
voor de gezondheid heilzame eigenschappen en 
mechanismen, afhankelijk zijn van de stam. Niet alle 
probiotica-stammen bezitten dezelfde heilzame ei-
genschappen.

• Zink

Zink is een voortreffelijk antioxidant met een be-
wezen effect op de immuniteit. Het stimuleert de 
vermenigvuldiging van lymfocyten (verdediging van 
ons lichaam) en vermindert de reproductiecapaciteit 
van virussen. Eén van de meest interessante eigen-
schappen van dit mineraal is het vermogen ervan 
om de duur van griep, verkoudheden en keelpijn 
te verkorten. Studies wijzen uit dat zink en selenium 
een belangrijke rol spelen in de verdediging van ons 
lichaam tegen virussen en infecties. Het immuunsys-
teem heeft deze twee mineralen nodig om optimaal 
te kunnen functioneren.

Zink komt vooral voor in rood vlees, kip, vis, schaal-
dieren, eidooiers, pompoenzaden, granen, noten, 
peulvruchten, aardappelen, knofl ook, champignons, 
druiven, olijven,…
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Votre rayon de soleil quotidien
Votre dose quotidienne de vitamine D

La vitamine D contribue au maintien du fonctionnement normal du système 
immunitaire. Fultium-D3 800 est un complément alimentaire, recommandé 
à partir de 12 ans.
EG nv/sa - 10/2021 – ID4289
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Votre dose quotidienne de vitamine D

La vitamine D contribue au maintien du fonctionnement normal du système 
immunitaire. Fultium-D3 800 est un complément alimentaire, recommandé 
à partir de 12 ans.
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• Betaglucanen

Medicinale paddestoelen zoals oesterzwam (pleuro-
tis), shiitake, hebben krachtige gezondheids-bevor-
derende effecten. Deze gezondheidseffecten worden 
toegeschreven aan een complex van bioactieve be-
standdelen, waaronder β-1,3/1,6-glucanen.

Betaglucanen zijn natuurlijke immunomodulato-
ren. Dit betekent dat ze een te zwak werkend af-
weersysteem stimuleren en een te sterk werkend 
afweersysteem remmen.

Betaglucanen worden opgenomen in de dunne darm 
en werken in op de verworven (getrainde) immuniteit. 
De inname van betaglucanen verhoogt de immuun-
respons van ons lichaam. Betaglucanen hebben 
vooral een krachtige antivirale werking. Daarnaast 
versterken betaglucanen ook de weerstand tegen 
stress (anti-oxiderend) en kan het gunstige effecten 
hebben bij allergie en onstekingen: zweren, wonden, 
huidinfecties of huidontstekingen.

Zo kunnen ze naast het gebruik bij luchtweginfec-
ties voor talrijke, andere doeleinden gebruikt worden 
zoals bijvoorbeeld bij koortsblaasjes om de genezing 
te versnellen of een nieuwe uitbraak te voorkomen. 

Betaglucanen neem je best, nuchter, op een lege 
maag, tenminste 30 minuten voor de maaltijd.

• Echinacea

Echinacea purpurea, oftewel de rode zonnehoed, 
is een geneeskrachtige plant die de activiteit van 
het immuunsysteem verbetert, waardoor de weer-
stand tegen virale en bacteriële infecties toeneemt. 
Echinacea is wellicht de meest bekende plant die 
gebruikt wordt voor het verhogen van de weerstand. 
Echinacea bestrijdt terugkerende verkoudheid en ver-
kort de totale duur van de verkoudheid. Het heeft 
een direct antiviraal effect op verschillende virussen 
die griep of verkoudheden veroorzaken. Echinacea 
heeft een bacterie-remmend effect bij verschillende 
bacteriën die infecties aan de luchtwegen veroorza-
ken. Echinacea heeft ook een ontstekingsremmend
effect waardoor griep- en verkoudheidssymptomen 
minder optreden. 



Ondersteun uw 
natuurlijke weerstand
met ImunixX.

Happy immunity!

met ImunixX.

(*) Vitamines C en D dragen bij tot het normaal functioneren 
     van de natuurlijke weerstand.

www.ixx.be
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Aften zijn pijnlijke zweertjes in de mond. Ze heb-
ben een grijs-witte kleur met een rode rand. Het 
mondslijmvlies is op die plaats beschadigd waardoor 
de zenuwen bloot komen te liggen. Deze openlig-
gende zenuwen veroorzaken de pijn.

Ze kunnen in de hele mond voorkomen, maar ook 
kunnen ze in de keel ontstaan.

Aften komen vaak voor aan de binnenkant van de 
wang, op de lippen, onder de tong, op het tandvlees 
en op het gehemelte.

Ze zijn niet besmettelijk en hebben een doorsnede 
van drie tot vier milimeter. Je kan last hebben van één 
aft, maar ook van meerdere aften tegelijk.

Een op de vijf mensen heeft wel eens last van aften. 
Het woord 'aft' stamt af van het grieks 'aphtha', wat 
ontsteking betekent. 

Aften
Wat is de oorzaak van een aft?

De oorzaak van aften is niet bekend. Mogelijke oorza-
ken voor het ontstaan van aften zijn:

• een verminderde weerstand;
• een besmetting met een virus of een bacterie;
• slechte mondhygiëne en gebitsproblemen;
• slijmvliesbeschadiging in de mond, bijvoorbeeld bij-

ten op de wang, te hard poetsen van de tanden, een 
kunstgebit dat niet goed past;

• chronische aandoeningen zoals coeliakie, de ziekte van 
crohn;

• behandeling met chemotherapie;
• stress;
• genetische aanleg;
• vitaminen tekorten;
• hormonale veranderingen.

Aften zijn niet gevaarlijk. Kleine aften genezen meest-
al spontaan na een à twee weken. Grote aften gene-
zen na 10 tot 30 dagen.
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Hoe kan u aften behandelen?

Meestal geneest een aft vanzelf en hoeft u hier niets 
aan te doen.

Indien u de pijn wilt verzachten kan de aft aangestipt 
worden met een verdovende vloeistof of gel.

U kan de mond spoelen met een ontsmettende 
mondspoeling en eventueel een pijnstiller innemen.

Om een goede genezing te bevorderen is het aange-
raden zoveel mogelijk van de aft te blijven en hier niet 
in te bijten.

Volgende tips helpen bij de genezing van de aft:

• houd je weerstand op peil;
• poets de tanden voorzichtig, gebruik hiervoor een 

zachte tandenborstel;
• eet rustig en eet geen dingen met harde of scherpe 

randen;
• eet geen pikant voedsel en drink geen zure of kool-

zuurhoudende dranken zoals frisdrank en fruitsap.

Indien de aft na twee weken niet genezen is, indien u 
koorts hebt of zich ziek voelt is het aangewezen con-
tact op te nemen met uw huisarts.
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WINTER-ACTIES

1+1
GRATIS

LIPVERZORGING

  (van 15/12/2021 tot 15/03/2022)

DECEMBER

FEBRUARI

MAART
MAAND v/d 
HUIDREINIGING

COSMETICA
MAAND
ACTIES

ELKE MAAND EEN 
ANDER GAMMA IN 

DE KIJKER MET
20% KORTING !

JANUARI

1+1
GRATIS

€6,90/st
€6,90/2st

€5,61/st
€5,61/2st

€8,10/st
€8,10/2st

€8,72/st
€8,72/2st

€8,80/st
€8,80/2st

€6,80/st
€6,80/2st

€10,50/st
€10,50/2st

€6,75/st
€6,75/2st

€10,60/st
€10,60/2st

€6,20/st
€6,20/2st

Uriage 
handcrème 
bariéderm

Uriage 
lipstick

Avène 
handcrème 
coldcream

Uriage 
lipbalsem 
bariéderm

Caudalie 
verzorgende 
handcrème

Avène 
lipbalsem 
cicalfate

Avène 
handcrème 

cicalfate

Avène 
lipstick 

cold cream

Caudalie 
handcrème 

The de Vigne

Caudalie 
lipstick

HANDCREME

Uriage, Avène en Caudalie - mix lippenstiften

Uriage, Avène en Caudalie - mix handcrèmes20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

-20% op alle 
huidreinigers 

€6,90/2st

handcrème 

8
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



MUSTELA VERZORGING BABY & KIND

-45%

-45%

€109
€59,40

Bloeddrukmeter 
Bloeddrukmeter:  Hartmann Veroval 

duo-control  bovenarmbloeddrukmeter   
U bespaart maar liefst 49,60 euro !

 Vichy deo's
Alle deodorants van Vichy 

aan 1+1 GRATIS!

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS Avène ANTI-AGE

1 KOPEN + 1 GRATIS 
op elk anti-age-product van Avène: 

A-Oxitive, PhysioLift, DermAbsolu

€16/st
€16/2st

€15,90/st
€15,90/2st

€9,25/st
€9,25/2st

Mustela 
Liniment 

750ml

Mustela 
zachte wasgel 

750ml

Mustela cold 
cream gelaat 

40ml

€20,50/st
€10,25/st

€19,70/st
€9,85/st

€25,40/st
€12,70/st

BIODERMA GEL 
MOUSSE 

1L
     

BIODERME GEL 
DOUCHE

1L
     

BIODERMA 
ATODERM CRÈME

500ml
           

     

1+1
GRATIS

DROGE & JEUKENDE HUIDPillendoos
Handige 

pillendoos per week, 
verschillende kleur per dag

Fisamed XL color

€20,95
€12,50

€13,50/st
€13,50/2st

-40%

MIX & MATCH NAAR KEUZE UIT BOVENSTAANDE MUSTELA-PRODUCTEN 

-50%

1+1
GRATIS

€14,10/st
€14,10/2st

€10,60/st
€10,60/2st

Caudalie
Caudalie douchegel

Caudalie
shampoo 200ml

€10,60/2st
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Is jouw immuniteit
goed gewapend ?
Ondersteun je immuunsysteem* !
•• D-Pearls 3000 bevat 75 µg natuurlijk

vitamine D3*, opgelost in een hoogwaardige
koudgeperste ‘extra vierge’ olijfolie.

•• Selenium+Zinc bevat de vitaminen A, B6*, C*, E
en de spoorelementen selenium* en zink*.

++ Beschikbaar in de apotheken

* Draagt bij tot het behoud van een goede werking van het immuunsysteem.
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Biologische beschikbaarheid en opname van de twee producten zijn goed gedocumenteerd.
Innoverend voor de gezondheid

Minervastraat 14 - 1930 Zaventem
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(1)Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen en bevordert de waakzaamheid. - Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding.

MIJN NATUURLIJKE 
OPPEPPER !

Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen en bevordert de waakzaamheid. - Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding.

MIJN NATUURLIJKE MIJN NATUURLIJKE 

Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen en bevordert de waakzaamheid. - Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding.Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen en bevordert de waakzaamheid. - Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding.Guarana helpt de mentale vermoeidheid te verminderen en bevordert de waakzaamheid. - Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker. In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding.

(1)
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Wat is een litteken?

Een litteken is een blijvend zichtbare afwijking van 
de huid, die overblijft na genezing van een wond. 
Wanneer alleen de opperhuid wordt beschadigd, 
bijvoorbeeld bij oppervlakkige schaafwonden, zullen 
geen littekens optreden. Wanneer ook de lederhuid 
bij het letsel betrokken is, herstelt de huid zich met 
achterlating van een litteken. 

Soorten littekens

Een litteken kan zich abnormaal ontwikkelen. We 
kennen vier vormen van abnormale littekens: 

• Atrofi sch litteken: Atrofi sche littekens zijn hol 
of ingedeukt. Deze worden voornamelijk veroor-
zaakt door acne-littekens of waterpokken.

• Hypertrofi sch litteken: Hypertrofi sche littekens 
zijn hard, rood, dik of opgezwollen en kunnen 
jeuken of pijnlijk zijn.  

• Keloïd litteken: Keloïde-littekens zijn eveneens 
hard en hiernaast doorgaans opvallend groot. Zo 
is dit litteken vaak groter dan de originele wonde. 

• Verkleurde en donkere littekens: Het komt vaak 
voor dat de huid na herstel van acne geen typi-
sche littekens, maar juist bruine of rode vlekjes 
behoudt. Deze verkleuring van de huid ontstaat 
door hyperpigmentatie. 

Littekens
Tips om littekens te voorkomen

• Maak de wond schoon met een schone doek 
zodra de wond niet meer bloedt en dicht is. 
Zorg ook voor schone handen en gebruik een 
ontsmettingsmiddel. Gebruik geen alcohol op 
de wond, dit kan pijn en irritatie veroorzaken. 

• Maak de wond droog. Dep voorzichtig met 
schoon verband. 

• Bescherm de wond zoveel mogelijk tegen zon-
licht. Een beschadigde huid is veel gevoeliger 
en minder bestand tegen uv-straling. Bedek de 
wond met verband of een pleister. 

• Masseer je huid rond de wond door rondjes te 
maken. Het masseren van littekenweefsel be-
vordert de bloedtoevoer, waardoor de genezing 
uiteindelijk sneller kan gaan. 

• Gebruik een wondzalf, deze vormt namelijk 
een ademende laag. Deze laag beschermt de 
wond tegen vuil en voorkomt uitdroging.

• Laat korsten op de wond zitten en krab hier 
niet aan. Hierdoor geneest de wond slecht en 
valt het litteken meer op. 

• Start de behandeling zo snel mogelijk. Alleen 
zolang je litteken ‘actief’ is (zich nog ontwik-
kelt), hebben siliconen en crèmes effect. 

Li
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DE ULTRAVOEDENDE 
ROUTINE

Atoderm
Gel douche 

& Crème
DROGE HUID, ZEER DROGE HUID

90%
Gehydrateerde en 
comfortabele huid

90%
Gehydrateerde en 

soepele huid

DE BIOLOGIE IN DIENST VAN DE DERMATOLOGIE
Meer informatie over NAOS, Frans bedrijf voor ecobiologie,oprichter van BIODERMA, op www.naos.com

Behoud de schoonheid van de huid
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Littekens behandelen

Een litteken zal nooit helemaal verdwijnen, maar 
kan wel minder zichtbaar worden gemaakt. Be-
staande littekens kunnen tot ongeveer twee jaar 
na het ontstaan ervan goed behandeld worden. Je 
hebt verschillende niet-operatieve methoden die 
littekens kunnen verminderen, zoals: 

• Siliconentherapie

Siliconen zorgen ervoor dat je huid een tijdelijk 
‘dakje’ krijgt. Ze herstellen de barrièrefunctie van 
de huid. Zo wordt het vocht vastgehouden. Daar-
door zal je litteken soepeler, vlakker, minder rood 
en sneller rustig worden. Klachten als jeuk of ir-
ritatie worden verzacht of volledig weggenomen. 
Bovendien voorkomt het laagje op de huid irritatie 
door wrijving. Er bestaan siliconenpleisters (wond-
verbanden), siliconenspray en siliconengels. De 
behandeling duurt minimaal twee maanden. De 
gel of spray dient twee keer per dag dun aange-
bracht te worden op de littekens. Deze therapie is 
alleen geschikt voor hypertrofi sche littekens en ke-
loïd littekens. Gebruik bij operatieve littekens altijd 
een siliconencrème of -verband. 

• Littekenpleisters

De meeste littekenpleisters zijn gemaakt van 
siliconen. Tegenwoordig zijn er ook nieuwere lit-
tekenpleisters op de markt. Deze littekenpleisters 
bestaan uit twee lagen: een bovenste laag die lijkt 
op een normale pleister, en een polyurethaanlaag
die zich aan je huid bindt. De pleister herstelt de 
vochtbalans van de huid. Door polyurethaan wordt 
je litteken nóg minder dik, rood, jeukerig, hard en 
ruw. Daarnaast kun je een littekenvervager kopen: 
een pleister die ervoor zorgt dat de temperatuur 
van je huid stijgt, waardoor het littekenweefsel 
zachter wordt en er een betere doorbloeding ont-
staat. Het bindweefsel wordt hierdoor herverdeeld 
en het litteken wordt minder zichtbaar. 

• Littekencrème of littekenzalf

Littekencrème voorkomt net als siliconen vocht-
verlies. Daarnaast trekt het vocht aan vanuit de 
onderliggende huidlagen en houdt dat beter vast. 
Een goede littekencrème bevat werkzame stoffen 
zoals vitamine A, vitamine E en anti-oxidanten, 
die je huid helpen om zo goed mogelijk te herstel-
len. Tegelijkertijd heb je minder last van vervelende 
klachten als jeuk, droog- en roodheid. Gebruik bij 
oppervlakkige schaafwonden een littekencrème.

Bronnen 

Deze informatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 

•  Maxima Medisch Centrum 

•  Amsterdam UMC 

•  Maastricht UMC+ 

•  https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/litteken/

item41352

•  https://www.laroche-posay.nl/artikel/type-littekens-hoe-te-

verwijderen-en-beste-littekencreme

•  https://www.apotheekenhuid.nl/blogs/advies/siliconen-of-litte-

kencreme-bij-littekens/ 
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UW GEZONDHEID VERDIENT ONS ADVIES!CADEAUBON



17,8 - 19,1 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

THIS IS FOR 
A NEW GENERATION.

Ontdek met de nieuwe 100 % elektrische EQA een breed uitrustings niveau 
in een compacte, atletische vormgeving. Onovertroffen veiligheids systemen 

en comfortuitrustingen bezorgen u samen met het vooruitstrevende 
MBUX-infotainmentsysteem een bijzonder dynamische rijbeleving. 

Dit is allemaal voor u, en voor wie na u komt. Ontdek hem bij uw 
Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be/eqa.

www.groepjam.be
Hasselt - Voogdijstraat 25 - 3500 Hasselt - Tel. 011 27 90 00 • Bree - Gruitroderkiezel 39 - 3960 Bree - Tel. 089 46 01 40 

Lommel - Lodewijk de Raetstraat 28 - 3920 Lommel - Tel. 011 80 58 00 • Dilsen-Stokkem - Boslaan 57 - 3650 Dilsen-Stokkem - Tel. 089 51 84 30
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