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Uitstekende spiertolerantie

INNOVERENDE natuurlijke formule
amla + olijf + rode gist rijst + walnootblad

De INNOVATIE voor uw

CHOLESTEROL !

Verkrijgbaar in 56 en 112 tablettenVerkrijgbaar in 56 en 112 tabletten

Uitstekende spiertolerantieUitstekende spiertolerantieUitstekende spiertolerantieUitstekende spiertolerantieUitstekende spiertolerantie

2    per dag
eenmaal ‘s avonds

CHOLESFYTOL-NG_BE_pub-mees_A5-horiz_NL_2021-02.indd   1CHOLESFYTOL-NG_BE_pub-mees_A5-horiz_NL_2021-02.indd   1 11/02/21   13:0411/02/21   13:04

* Vitaminen C & D ondersteunen een gezond immuunsysteem.
** Voor meer informatie kan u terecht bij uw apotheker. 

ACTIE

Blijf stralen
met een gezond immuunsysteem! *

Vindt ons «pakket» terug in de apotheek  
1 doos Probiotical 10 capsules GRATIS € 0,51

per dag **

slechts

Uw partner in voedingssupplementen

Vindt ons «
1 doos P



Wat is cholesterol? 

Je kan dit gemakkelijk opdelen in 3 soorten: 

- LDL-cholesterol, 
- HDL-cholesterol en 
- Triglyceriden. 

De LDL-cholesterol wordt ook wel eens de slech-
te cholesterol genoemd. Als je hiervan teveel 
hebt dan gaan deze aan de binnenwand van de 
vaten kleven en krijg je aderverkalking, wat uitein-
delijk kan leiden tot hart- en vaatziekten.

HDL-cholesterol is de goede cholesterol van zo-
dra men hier teveel van heeft wordt dit afgevoerd 
naar de lever en verwijderd. 

Triglyceriden zijn dan weer onmisbaar als ener-
gieleverancier van ons lichaam. Maar deze vetten 
spelen samen met cholesterol een rol in het ont-
staan van slagaderverkalking. 

Het negatieve effect van de triglyceriden neemt 
toe bij een te lage HDL-cholesterol. De twee vetten 
hebben dus een invloed op elkaar en zijn als het 
ware met elkaar verbonden. Men kan dus nooit 
kijken naar 1 van de 3 soorten, het is belangrijk om 
een goede balans te behouden zoals in de inlei-
ding reeds werd besproken.

Cholesterol en voeding

Bij een gezonde cholesterolbalans komt er maar 
een klein deel binnen via de voeding. Hier ligt 
meestal het probleem als men van een te hoge 
cholesterol spreekt. Het is dus van belang genoeg 
HDL op te nemen in het lichaam en minder LDL 
Cholesterol. Een goede afwisseling tussen vis en 
vlees is dus gunstig voor de opname van HDL 
Cholesterol. In het algemeen eten we teveel vlees 
en is het dus niet slecht om 4 x per week vlees te 
vervangen door peulvruchten, vette vis of zelfs eie-
ren (max 2 à 3 eieren per week). Wees dus creatief 
met je gerechten! 

Aan de andere kant van de balans willen we de 
LDL cholesterol gaan verlagen en dit doen we 
door de verzadigde vetten te vervangen door 
onverzadigde vetten. Kook dus niet met boter 

Cholesterol

maar met olijfolie, vervang harde margarines door 
zachte margarines, gebruik magere zuivelproduc-
ten. Voor de levensgenieters onder ons, is dit geen 
gemakkelijke taak. Uiteraard mag je bij speciale 
gelegenheden ook wel eens “zondigen”. 

Cholesterol en medicatie

De grootste aanmaak van Cholesterol gebeurt 
‘s nachts in de lever, vandaar dat de meeste cho-
lesterolverlagende medicaties na het avondeten 
worden ingenomen.  Soms kan het zijn dat je een 
langwerkende medicatie hebt die “klokje rond” 
werkt en dan is het mogelijk om deze ‘s morgens 
in te nemen. Hier verwijst men dus naar de stati-
nes. Deze geneesmiddelen worden door veel pati-
enten ingenomen en kunnen soms ongemakken 
geven zoals spierpijnen. Dit is ten gevolge van de 
medicatie omdat de cholesterol ook wel bouw-
stenen voor onze spiercellen zijn, omdat we deze 
continu gaan remmen vallen de bouwstenen weg 
en ontstaat er spierpijn. Het mechanisme waarom 
deze spierpijn ontstaat is nog niet helemaal om-
schreven en bewezen, maar voorgaande is de 
meest omschreven hypothese. Als je hier last van 
ondervindt, ga dan ten rade bij je arts of apotheker 
want er bestaan oplossingen. 

Indien je cholesterolgehalte nog niet hoog genoeg 
is om medicatie in te nemen, maar het lukt je 
toch niet om met een aanpassing van je voeding 
de cholesterol te verlagen, dan kan rode gistrijst 
je misschien helpen.  Dit is de natuurlijke versie 
van statines en omvat monacoline-K, het actieve 
bestanddeel voor de remming van de cholesterol-
synthese. 

Enkele cijfers en streefwaardes:

Totaal cholesterol (LDL+HDL): lager dan 190 mg/dL 

Goede HDL-cholesterol: hoger dan 35 mg/dL voor 
mannen en hoger dan 45 mg/dL voor vrouwen;

Slechte LDL-cholesterol: lager dan 115 mg/dL;

Triglyceriden: lager dan 170 mg/dL.

Verhouding totaal cholesterol en HDL-cholesterol: 
lager dan 4.
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Cholesterol is een veelbesproken boosdoener als het om gezondheid gaat. Dit hoeft niet altijd zo te 
zijn. Cholesterol is namelijk een essentiële bouwsteen voor onze cellen, hormonen en galzuren. Het is 
dus van belang dat je een goede balans hebt in je lichaam. Een te hoge cholesterol is erfelijk belast dus 
voor de ene zal het wat moeilijker zijn dan voor de andere om een goede balans te onderhouden.

Cholesterol is een veelbesproken boosdoener als het om gezondheid gaat. Dit hoeft niet altijd zo te 
zijn. Cholesterol is namelijk een essentiële bouwsteen voor onze cellen, hormonen en galzuren. Het is 
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Prikkelbare darm-syndroom: Toch 
een ziekte

Ongeveer 20% van de wereldbevolking lijdt aan 
prikkelbare darm-syndroom (PBS). Opgeblazen 
gevoel, krampen, diarree, obstipatie, winderig-
heid... dit zijn maar enkele voorbeelden van darm-
klachten die optreden na het eten van bepaalde 
voedingsmiddelen. Hoe dit juist veroorzaakt 
wordt, was nooit echt duidelijk, waardoor veel 
patiënten niet serieus genomen werden en met 
klachten bleven rondlopen. Onderzoekers aan de 
KU Leuven hebben het mechanisme achter PBS 
aan het licht gebracht, waardoor PBS wel als een 
ziekte wordt beschouwd en vele mensen over de 
hele wereld beter begrepen en geholpen kunnen 
worden.

Het mechanisme

Het voedsel dat we eten, passeert via de darm, 
waar essentiële vitaminen en mineralen onttrok-
ken worden. Vervolgens zorgen darmbacteriën 
voor een verdere vertering. Bij mensen die aller-
gisch zijn aan een bepaald voedingsmiddel, zoals 
melkeiwitten, wordt er een allergische reactie op-
gewekt telkens als ze dit voedingsmiddel tot zich 
nemen. Deze activeren namelijk mastcellen, die 
histamine vrijgeven. Histamine wordt deels opge-
nomen in het bloed, waar het verantwoordelijk is 
voor  systemische allergieklachten zoals kortade-
migheid en jeuk,  en blijft deels in de darm waar 
het verantwoordelijk is voor darmklachten.

Onderzoekers aan de KU Leuven hebben ontdekt 
dat mensen die in het verleden een maag-darm-
infectie hebben ondergaan, meer kans hebben 
op het ontwikkelen van PBS. Door deze infectie 
wordt  het immuunsysteem geactiveerd ter be-
strijding van de betreffende bacterie. Doordat 
het immuunsysteem geactiveerd is, maakt het 
geen onderscheid tussen voedingsmiddelen en 
de bacterie. Er worden met andere woorden anti-
stoffen gevormd tegen voedingsmiddelen die de 
persoon tot zich neemt. Met het gevolg dat wan-
neer de persoon deze voedingsmiddelen eet, het 
immuunsysteem opnieuw wordt geactiveerd,
histamine wordt vrijgezet en er een lokale aller-
gische reactie optreedt.  Dit wil zeggen dat men-
sen met PBS geen systemische klachten vertonen, 
maar enkel klachten ter hoogte van de darm.

Prikkelbare darm
Dankzij deze ontdekking kunnen patiënten ge-
richter behandeld worden. Het volgen van een 
dieet bracht al deels verlichting, maar anti-hista-
minica, die bij allergie worden voorgeschreven, 
kunnen klachten van PBS onderdrukken. Dit werd  
reeds bevestigd tijdens onderzoek op muizen. Een 
grotere studie naar de behandeling met deze anti-
histaminica is nog lopende.

Probiotica die een gunstig effect hebben op je 
weerstand en op de gezondheid van je darmen 
kunnen bij PBS eveneens een gunstig effect heb-
ben.
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Wat is het? 

Oorsuizen wordt ook tinnitus genoemd. Het ge-
hoororgaan geeft aan je hersenen het signaal 
door dat er een geluid is, terwijl dat in werkelijk-
heid niet het geval is. 

De oorzaken van oorsuizen zijn erg verschillend en 
zijn niet altijd gemakkelijk te achterhalen: stress, 
ouderdomsdoofheid, langdurige blootstelling 
aan (te veel) lawaai, een vernauwd bloedvat, 
beschadiging van gehoorcellen (zenuwcellen) 
door bijvoorbeeld een langdurige oorontsteking, 
maar ook afwijkingen aan het gehoororgaan, de 
hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt 
het voor als bijverschijnsel van andere aandoenin-
gen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde 
medicijnen. 

Een verkoudheid, oorontsteking of een verstopt 
oor kan soms tijdelijk oorsuizen veroorzaken.

De meest voorkomende oorzaak (50% van de ge-
vallen) is stress of de blootstelling aan overmatig 
lawaai:

Oorsuizen
• langdurige blootstelling aan overdreven veel 

lawaai zoals tijdens een fuif of een concert;

• een plots geluid zoals een geweerschot, explo-
sie of vuurwerk. 

Typerend voor een lawaaitrauma zijn de tuitende 
of piepende oren. Meestal is dit tijdelijk. Echter, 
bij een herhaalde blootstelling geraken de haar-
cellen defi nitief beschadigd en kan het oorsuizen 
blijvend zijn. De schade aan het binnenoor is dan 
onomkeerbaar. De gehoorzenuw is voortdurend 
overprikkeld en geeft op die manier onjuiste infor-
matie door aan de hersenen. 

Bijna iedereen maakt ooit in zijn leven een voorbij-
gaande periode van oorsuizen mee.Tinnitus is een 
van de meest voorkomende oorklachten: onge-
veer 15% van de volwassenen heeft er continu last 
van. Bij 1% is er sprake van ernstig oorsuizen met 
impact op de levenskwaliteit. 

Oorsuizen kun je ervaren als een beltoon of kan 
klinken als fl uiten, sissen, brommen of zoemen. 
Het kan qua intensiteit op- en afgaan. 

Last van oorsuizingen?

Vraag meer informatie aan uw arts of apotheker.

Er bestaan oplossingen!
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Het oorsuizen kan continu of pulserend zijn en 
soms verandert de luidheid doorheen de dag. 
Soms wordt het suizen enkel gehoord in een stille 
omgeving. Daardoor kan het zeer storend zijn 
bij het inslapen en leiden tot concentratieverlies, 
verhoogde prikkelbaarheid, depressie en vermin-
derde levenskwaliteit. Dikwijls heb je de indruk dat 
je minder goed hoort. 

Als er effectief sprake is van gehoorsvermindering 
of als de gehoorsvermindering zich aan één van 
beide kanten voordoet, is doorverwijzing naar 
een arts noodzakelijk. De Neus-Keel-Oor-arts on-
derzoekt grondig het oor, voert een gehoortest en 
een tinitus-analyse uit. Een vragenlijst moet meer 
inzicht geven over de mogelijke oorzaken alsook 
het effect van het oorsuizen op uw dagelijks leven.

Is een behandeling mogelijk? 

• Als de tinnitus plots ontstaan is (na een lawaai-
trauma) kan een therapie van corticosteroïden 
en behandeling met zuurstof de schade aan 
het binnenoor beperken.

• Als het oorsuizen een gevolg is van een door-
bloedingsprobleem kunnen bepaalde produc-
ten, zoals Ginkgo biloba, die de doorbloeding 
verbeteren, in sommige gevallen een oplossing 
bieden.

• Soms moet u ook leren minder aandacht te 
geven aan het probleem, hoe moeilijk dat ook 
is. Dat kan tijdens gespecialiseerde sessies waar 
technieken worden aangeleerd om zelf de last 
te verminderen. Hoe meer u tinnitus negeert, 
hoe minder het een rol zal spelen in uw leven.

• Bij meer dan de helft van de patiënten kan ook 
neuromodulatie helpen. 

• Er bestaan ook apparaatjes, tinnitus-maskeer-
ders: Ze maken een aangenaam geluid dat het 
oorsuizen overstemt. 

• De medische behandelmogelijkheden van tin-
nitus zijn helaas nog beperkt en hangen nauw 
samen met de mogelijke oorzaak. 

Ginkgo biloba

De Ginkgo Biloba boom is een boom die reeds vele 
jaren bekend staat om zijn heilzame eigenschap-
pen voor de hersenen en wordt vaak gebruikt in 
de preventie of behandeling van geheugenverlies. 
Het is voornamelijk een gestandaardiseerd ex-
tract uit de bladeren van deze boom dat in vele 
geneesmiddelen en voedingssupplementen wordt 
gebruikt om de doorbloeding in de hersenen te 
verbeteren. Wees echter waakzaam want het 
ene extract is het andere niet. Een klein verschil 

in het extractieproces kan leiden tot verminderde 
werkzaamheid en meer nevenwerkingen.

Ginkgo Biloba heeft een uitgebreid werkings-
mechanisme:

• Op de bloedsomloop: het extract van Ginkgo 
biloba verbetert de bloeddoorstroming in de 
bloedvaten en in de weefsels. Het versterkt de 
wanden van bloedvaten en verhoogt tevens de 
bloedtoevoer naar de hersenen.

• Op zenuwcellen en de werking in de herse-
nen: het extract van Ginkgo biloba heeft een 
bewezen effect en beschermt tegen afwijkin-
gen in de hersenen die voorkomen bij Alzhei-
merpatiënten, het heeft een beschermend 
effect op de hersenen en verhoogt het zuur-
stofgehalte en de energietoevoer in de zenuw-
cellen. Het extract van Ginkgo biloba helpt bij 
concentratie- en geheugenstoornissen.

In het kader van oorsuizen kan het extract van 
Ginkgo biloba de bloeddoorstroming verbeteren in 
de oren en de hersenen. Daarenboven beschermt 
Ginkgo biloba de zenuwcellen tegen oxidatieve 
stress. Studies tonen aan dat het extract van Gink-
go biloba de intensiteit en de ernst van de tin-
nitus vermindert bij 1/3de van de patiënten met 
chronische tinnitus na een behandeling van 12 
weken bij een inname van 120mg Ginkgo biloba 
extract per dag.

Wat kun je zelf doen?

 Voorkomen is altijd beter dan genezen! Vermits 
de meest voorkomende oorzaak van tinnitus 
blootstelling aan lawaai is, is het belangrijk om je 
gehoor te beschermen tegen luide geluiden. Ge-
bruik dus oordopjes of oorbeschermers wanneer je 
je in lawaaierige omstandigheden moet begeven. 

Vaak kan het helpen om te zorgen voor achter-
grondgeluid, bvb de radio aanlaten. Zo valt het 
suizen minder op. Draag je al een hoorapparaat, 
dan kan het ook helpen om de geluidsversterking 
wat hoger te zetten, zodat het suizen overstemd 
wordt. 

Zelfhulpgroepen voor tinnituspatiënten kunnen 
je heel wat steun en informatie bieden. Zo heeft de 
vereniging voor patiënten met tinnitus, de “Vlaam-
se Tinnitus en Hyperacusisvereniging (VLATI)”, een 
afdeling in iedere provincie. Met de juiste informa-
tie en begeleiding is het mogelijk om de tinnitus 
te accepteren en te zorgen dat tinnitus minder uw 
aandacht trekt. De luidheid verandert niet maar 
wel de last die u ervaart.

Bronnen:
- uza.be | Gezondheidenwetenschap.be | cm.be
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LENTE-ACTIES

1+1
GRATIS

€15,90/st
€15,90/2st

€13,85/st
€13,85/2st

€13,80/st
€13,80/2st

Mustela 
wasgel
750 ml

Mustela 
toiletmelk

500 ml

Mustela 
Shampoo 

500 ml

VERZORGING BABY & KIND
MUSTELA

 (van 15/3/2021 tot 15/06/2021)

MAART

MEI

JUNI

COSMETICA
MAAND
ACTIES

ELKE MAAND EEN 
ANDER GAMMA IN 

De KIJKER MET
20% KORTING !

APRIL

1+1
GRATIS

Avène Cical-
fate+ crème 
40ml
€10,5/st
€10,5/2st

Cicalfate zijn verzorgingsproducten van de laboratoire Avène die het herstel van de oppervlak-
kige lagen van de gekwetste huid bevorderen. De crème wordt gebruikt bij open wonden, de 
spray bij vochtige wonden en de litteken gel bij volledig gesloten restletsels om littekenvor-
ming te voorkomen of te vervagen. De handcrème herstelt en beschermt de huid. 

Avène Cical-
fate+ lotion 
spray 
€13,70/st
€13,70/2st

Avène Cical-
fate+ crème 
100ml 
€16,90/st
€16,90/2st

Avène 
Cicalfate
+ littekengel 
€11,90/st
€11,90/2st

Avène 
Cicalfate+ 
handcrème
€10,50/st
€10,50/2st

GEKWETSTE HUID 
& LITTEKENS

Mix & match naar keuze tussen deze 3 verzorgingsproducten voor baby en kind.

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING
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Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.



1+1 GRATIS op alle VICHY DEODORANTS. Mix & Match naar keuze! 

1+1
GRATIS

€46,38 
voor 3 maanden

€8,50/st
€8,50/2st

Weerstandskoffertje
Koffertje voor een gezond immuunsys-
teem gedurende 3 maanden. Kuur met 

vit C, vit D en probiotica:  
Gratis doosje probiotical 10 caps.

 Mustela doekjes
Reinigende, vochtige doekjes 

voor de normale huid

BLOEDDRUKMETER
Hartmann Veroval duo-control  boven-

armbloeddrukmeter
 U bespaart maar liefst 49,60 euro !

PILBOX
Handige 

pillendoos per week, 
verschillende kleur per dag

Fisamed XL color

€109
€59,4

€20,95
€12,50

0,51/dag

-40%

-45%

INCONTINENTIE 

VICHY DEODORANTS

 U bespaart maar liefst 49,60 euro !

HANDHYGIËNE
LAMIDERM

Ontsmettende doekjes en spray 
voor zowel huid als oppervlaktes

AFSLANKING
Slim Boost Dag&Nacht 120 caps

 voor 240 caps (2 dozen) = 60 dagen  behandeling

HUIDREINIGING
Zachte reiniging met micellair water voor 

de gevoelige, reactieve huid.

500ml

MAGNESIUM
Organische magnesium, aangevuld met 

taurine, vit B en vit D, tegen stress, ver-
moeidheid en spierkrampen.

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

€8,95/st
€8,95/2st

€59,90/st
€59,90/2st

€13,50/st
€13,50/2st

€19,89/st
€19,89/2st

€20,95/st
€20,95/2st

voor 3 maanden

Gratis doosje probiotical 10 caps.
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WORMEN

Alle volwassen katten en honden worden regel-
matig met wormen besmet, zelfs binnenkatten! In 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het 
niet altijd aan een dier te zien dat hij/zij wormen 
heeft. Er bestaan ook veel verschillende vormen 
van wormenbesmetting. In sommige gevallen is 
het duidelijk te zien dat je huisdier last heeft van 
wormen. Hij kan dan bijvoorbeeld meer eetlust 
hebben en toch heel mager worden of last hebben 
van jeuk en daardoor geregeld over de grond schu-
ren. Wormen zijn niet altijd onschuldig, ze kunnen 
larven uitscheiden die gevaarlijk kunnen zijn voor 
de volksgezondheid. Met name kinderen kunnen 
erg gevoelig zijn voor deze larven.

Wormen kan je moeilijk vermijden, maar kunnen 
wel bestreden worden met de juiste producten en 
de juiste behandelingsmethode.

Pups en kittens dienen ontwormd te worden 
op 2, 4, 6, 8, 10 en 12 weken. Daarna moeten ze 
maandelijks behandeld worden tot de leeftijd 
van 10 maanden.

Volwassen dieren dienen best elke 3 maanden ont-
wormd te worden.

VLOOIEN

Vlooien komen iets vaker voor bij katten dan bij 
honden. Het zijn uitwendige parasieten die leven 
op de huid van het huisdier. Besmetting met vlooi-
en is voor uw hond of kat zeer vervelend. Vlooien-
beten zorgen voor jeuk, waardoor uw huisdier zich 
tot bloeden toe kan blijven krabben. Daarenboven 
kunnen vlooien ook ziektedragers zijn (vb. over-
dracht van lintworm).

Een volwassen vlo legt gemiddeld 50 eitjes per 
dag. Het vervelende aan deze beestjes is dat 
slechts 5 à 10% gehecht blijft aan uw hond of kat. 
De overige 90% à 95% verspreidt zich in de om-
geving, namelijk binnenshuis.

In dat geval dient u uw woning ook goed te be-
handelen. Koop een spuitbus voor vloerbedekking, 
zacht meubilair en harde vloeren, want vlooien 
kunnen zelfs in de kleinste uithoeken kruipen om 

Vlooien, teken, wormen 
bij hond of kat

daar eitjes te leggen. Vergeet niet om na gebruik 
ook uw stofzuiger schoon te maken en met de 
spuitbus te behandelen. Volg de instructies op de 
bus nauwkeurig om het vlooienprobleem te ver-
helpen. Houd er rekening mee dat de totale uit-
roeiing wel tot drie maanden kan duren.

Honden of katten kunnen ook vaak last hebben 
van vlooien zonder dat ze hiervan tekenen verto-
nen. Controleer daarom regelmatig de vacht van 
uw huisdier. Ziet u zwartbruine spikkels? Dan kan 
uw huisdier last hebben van vlooien. De spikkeltjes 
zijn namelijk de uitwerpselen van de vlo.

Vlooien komen voornamelijk tijdens de warmere 
periodes van het jaar voor (maart tot en met okto-
ber). Bij huisdieren die vaak binnenshuis verblijven, 
kan de cyclus zich het hele jaar door verder zet-
ten.

Daarom adviseren wij om elke maand uw huisdier 
te behandelen met aangepaste producten.

Behandel steeds alle dieren tegelijk. Het behan-
delen van slechts één dier heeft weinig nut, aan-
gezien de andere huisdieren zullen zorgen voor 
herbesmetting.

Gebruik steeds producten die afdoende werken en 
waarvan u zeker bent dat ze de juiste, actieve be-
standdelen bevatten. 

Vlooien, wormen en teken zijn drie vaak voorkomende parasieten bij huisdieren en worden door 
baasjes als erg vervelend ervaren. Voorkomen is daarom beter dan genezen om u en uw huisdier van 
deze last te besparen.
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Verder is het zeer belangrijk om dagelijks goed 
te stofzuigen en zoveel mogelijk uit te wassen 
op min. 60°C (dekentje, kussen, enzovoort).

Tot slot: heb geduld! Het kan tot 3 maanden duren 
vooraleer u vlooien heeft uitgeroeid.

TEKEN

Teken komen tegenwoordig het hele jaar door 
voor, maar van februari tot oktober, ondervinden 
we vaak extra last. Deze kleine parasieten hechten 
zich, na gemiddeld 6u, vast aan de huid van het 
huisdier om zich na ongeveer 48u te voeden met 
bloed van hun gastheer. Teken komen vooral voor 
in bosrijke omgevingen en zijn helaas niet altijd 
zonder gevaar.

Teken kunnen namelijk gastheren zijn voor een 
hele resem besmettelijke ziektes, waarvan de 
meest bekende de ziekte van Lyme.

Wanneer u merkt dat uw huisdier teken heeft, 
kan u deze best onmiddellijk verwijderen door 
middel van een tekenhaak of -pincet. Het wordt 
ten zeerste afgeraden om de huid op voorhand 

DE BIOLOGIE IN DIENST VAN DE DERMATOLOGIE

Sensibio
H2O

Dankzij een samenstelling met alleen de strikt noodzakelijke 
ingrediënten wordt Sensibio H2O micellair water uitstekend 
verdragen door de huid en de ogen.

Sensibio H2O wordt ‘s morgens en ‘s avonds gebruikt en kalmeert,
ontzwelt en geeft een instant fris gevoel.

Zijn micellen zijn uniek: ze verwijderen efficiënt en snel make-up, 
onzuiverheden, overtollig huidsmeer en vervuilingsresten, 
maar respecteren daarbij de natuurlijke huidbarrière.

te ontsmetten of om ether te gebruiken om de 
teek te “verdoven”. Dankzij de speciale tekenhaak-
jes, -tangetjes of pincetten kan u gemakkelijk de 
teek in zijn geheel verwijderen. Best kan u de teek 
loodrecht omhoog trekken van de vacht van zijn 
gastheer. Ronddraaiende bewegingen worden te-
genwoordig afgeraden omdat de teek zich op deze 
manier dieper in de huid kan wringen.

Preventief werken door middel van een tekenver-
delgend product is natuurlijk sterk aangewezen. 
Dit biedt het dier gedurende 30 dagen bescher-
ming.

Kortom, best kan u het hele jaar door, elke maand 
uw geliefde huisdier beschermen tegen vlooien en 
teken en best elke 3 maanden een ontwormings-
middel toedienen. Er bestaan combinatieprepara-
ten die zowel tegen teken en vlooien bescherming 
bieden. Deze bestaan in pipetvorm om 1x per 
maand, tussen de schouderbladen op de huid aan 
te brengen. Voor ontworming bestaan er pasta’s of 
tabletten.
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#2DROPCHALLENGE#2DROPCHALLENGE

2 DRUPPELS
EN NIETS HOUDT JE NOG TEGEN

Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van het betre�ende product. *Alcon gesponsord onderzoek met 134 proefpersonen, gegevens zijn nog niet gepubliceerd. ** Resultaat 
individueel afhankelijk. Elke patiënt heeft medisch advies op maat nodig en verdere behandeling kan nodig zijn. 1. Alcon data on file, study CDMGD0012401. 2. Rangarajan R, Ketelson H, Preclinical Evaluation of a New Hydroxy-
propyl-Guar Phospholipid Nanoemulsion-Based Artificial Tear Formulation in Models of Corneal Epithelium, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 35/1, 2019. © 2020 Alcon Inc. BE-SYC-2000021 08/2020

8
UUR

VERLICHTING1*

Geschikt voor elk type 
geïrriteerde, vermoeide, 
droge ogen2*,**

8 UUR
VERLICHTING1*

11..

22..

33..

EXPERTISE CICALFATE+ 
Een oplossing voor elk probleem 

OM UIT TE DROGEN
EN TE HERSTELLEN

Cicalfate+ Spray
Tot de irritatie is 

uitgedroogd

OM TE HERSTELLEN

Cicalfate+ Crème 
2 keer per dag

OM HET UITZICHT 
VAN HET LITTEKEN TE 

VERBETEREN
Cicalfate+ Littekengel

2 keer per dag, 
tot 6 maanden 

gebruik 

NIEUW

EXPERT
INNOVATIE

*

*IQVIA - Pharmatrend International - markt voor farmaceutische huidherstelproducten in Europa - Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zwitserland - van 2003 tot 2019 - in volume en waarde.
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Wat is een processierups?

De processierups of soms ook wel de eikenrups 
genoemd zijn in feite de larven van nachtvlin-
ders. Zij overwinteren voornamelijk in eikenbo-
men. Zij komen voort uit eitjes van deze nacht-
vlinders, die in de boomtoppen worden gelegd.  
Wanneer de eitjes uitkomen vervellen de rupsen 
een aantal keren en nestelen zich op een grote 
tak of stam van de eikenboom. De nesten be-
staan uit witte of grijzige spinsels van draden, 
brandhaartjes (de haartjes die zich op de rups 
bevinden), vervellingshuidjes en uitwerpselen. 
De rupsen bewegen zich voort in lange rijen alsof 
ze een soort ‘processie’ lopen vandaar ook de term 
‘processierupsen’.

Processierups

Klachten door de rups

De brandhaartjes zijn de boosdoeners. Ze wor-
den gemakkelijk door de wind verspreid tot wel 
honderd meter van het nest vandaan. De haartjes 
dringen dan de ogen, huid en luchtwegen binnen.

De klachten kunnen lijken op een andere allergi-
sche reactie, hooikoorts of een astma aanval. Je 
kan last krijgen van huiduitslag, rode gezwollen 
ogen, loopneus, kriebel in de keel, hoesten en kort-
ademigheid. Bij ernstige reacties kunnen mensen 
ook last krijgen van duizeligheid, koorts en overge-
ven.

Hoe herkennen we dan processie-
rups uitslag?

Op de huid komt er een sterk jeukende uitslag
die bestaat uit rode, ronde bultjes of blaasjes die 
kunnen samenvloeien. In principe kan deze uitslag 
overal optreden, maar de meest voorkomende 
plaatsen zijn de binnenzijde van de armen richting 
de oksels, de hals, borst, buik en de rug. Opvallend 
is dat de bultjes allemaal op elkaar lijken.

Tijdens de lente- en zomermaanden mei, juni, juli en augustus worden veel mensen geteisterd door 
de processierups. Bomen worden kaalgevreten, mensen en dieren krijgen te maken met gezond-
heidsklachten zoals jeuk, uitslag, bultjes en in ernstige gevallen zelfs ademhalingsproblemen.
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LIVOSTIN® oogdruppels (levocabastine) is een geneesmiddel. Om steriliteitsredenen mag u de oogdruppels niet langer gebruiken 
dan 1 maand na de eerste opening van het druppelflesje. Niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder geneeskundig advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag advies aan uw arts of apotheker. ©2021 Johnson & Johnson Consumer NV BE-LT-2100001

Last van oogklachten tijdens de lente?

Snelle behandeling van allergische oogontsteking
Voor kinderen en volwassenen
Langdurige verlichting van jeuk, roodheid, tranen en zwelling
Geschikt voor o.a. hooikoortspatiënten

Behandel snel met Livostin®!

 oogdruppels (levocabastine) is een geneesmiddel. Om steriliteitsredenen mag u de oogdruppels niet langer gebruiken 
dan 1 maand na de eerste opening van het druppelflesje. Niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder geneeskundig advies. 
Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag advies aan uw arts of apotheker. ©2021 Johnson & Johnson Consumer NV BE-LT-2100001

Werkt in

5
min

21_JJCB_6943_Livostin_Advert Mees A5.indd   121_JJCB_6943_Livostin_Advert Mees A5.indd   1 08/02/2021   19:0008/02/2021   19:00
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Behandeling?

De beste en meest effectieve behandeling is het 
gebruik van een oraal antihistaminicum gecom-
bineerd met een lokale kalmerende crème zoals 
onze eigen anti-jeuk crème hierin zit een cor-
tisone wat ontzwellend en jeukstillend werkt, een 
antihistaminica wat tegen de roodheid, zwelling 
en jeuk werkt, lidocaïne tegen de pijn en menthol 
wat verkoelend en dus ook jeukstillend werkt.

Wat kan je doen bij eerste contact? 
Enkele tips:

1:  Niet krabben of wrijven, zo verspreid je de ha-
ren en wordt de jeuk erger.

2:  Plakband: probeer de brandhaartjes op de huid 
te strippen

3:  Reinig de huid: was je met lauw water

4:  Was je kleren op hoge temperatuur

5:  Ga niet zelf aan de slag om een nest te verwij-
deren! Bel de gemeente of brandweer.
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meer info: www.ixx.be

ExamixX
krachtigste formule 
bij het studeren

met STAMMEN IN MICRO-CAPSULESIN MICRO-CAPSULES

dankzij kola(4)dankzij kola
s’Nachts!

dankzij kola(4)

s’Nachts!s’Nachts!
&

dankzij maté(1)

&
dankzij maté(1)

Overdag

Voedingssupplement. Vraag raad aan uw apotheker.  In het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding, een gezonde levenswijze en regelmatige fysieke inspanningen.  

(1)Maté bevordert gewichtsverlies als aanvulling op een dieet, draagt bij tot vetoxidatie en tot de drainage van het lichaam. (2)Nopal helpt de eetlust te verminderen.
(3)Kurkuma helpt de ophoping van vet te beperken en vergemakkelijkt de verwijdering ervan.  (4)Kola helpt vet te verbranden, en ondersteunt het afslanken en de dieetkuren.
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Geniet van de nieuwe EQC met een bijzonder uitgebreide standaarduitrusting, uitgebreide 
laadmogelijk heden, een bereik van ruim 400 kilometer (volgens de WLTP testcyclus) en 
bovendien 8 jaar garantie op de accu. Ontdek hem nu op mercedes-benz.be, of kom langs 
bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

De nieuwe EQC.
Vanaf € 895,00/maand excl. BTW in huur op lange termijn(2).

(1) Deze actie is geldig van 01/02/2020 t.e.m. 29/02/2020 bij de bestelling en levering van een Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC bij een Erkend Concessie-
houder Mercedes-Benz. De actie omvat de levering en installatie van een EVBox Elvi met 22 kW laadvermogen, 6m vaste laadkabel en kabel houder, alsook 
de herkeuring van de aanpassingen aan de elektrische installatie. Betreft een standaard muurinstallatie, inclusief 15 m bekabeling en een enkele vloer- of 
muurboring, steeds exclusief graafwerkzaamheden. De klantwaarde bedraagt € 1.770 ex. btw. Eventuele extra kosten die de € 1.770 zouden overschrijden, 
zijn steeds ten laste van de klant, zo ook het verplicht jaarlijks abonnement van € 48 ex. btw voor de facturatiedienst mbt de vergoeding van thuislaadkosten. 
Deze actie is niet inwisselbaar in contanten.
(2) Select & Drive Huur op lange termijn voor een EQC 400 4MATIC (Aanbevolen actieprijs: € 77.464,20 incl. BTW, voor standaarduitvoering). 
Looptijd 48 maanden. 10.000 km/jaar. Dit bedrag is bevat de fi nanciële huur, taksen (BIV en rijtaks), onderhoud en mechanische herstellingen, zomerbanden 
en verzekering BA en CascoService (Bonus Malus 00 - Postcode: 1200 - onder voorbehoud van schadeattest). Actie geldig van 01/02/2020 t.e.m. 
29/02/2020. Deze off erte is bestemd voor professioneel gebruik. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier en van tariefwijzigingen. 
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW: BE 0405.816.821 - RPR Brussel Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A.

Gratis wallbox & installatie 
t.w.v. € 1.770 excl. btw(1).

Uw Erkende Concessiehouders en Servicepunten Mercedes-Benz

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

22,4 - 25,0 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.  
Milieu-informatie  KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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Apotheek Mees:
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 St. Jorislaan 131, Schulen - 013/55.18.51 - Hasseltsesteenweg 81, St-Truiden - 011/68.78.17
Apotheek Ceresa: Luikerstraat 40, Sint-Truiden - 011/68.23.54
Apotheek De Vylder:  E. Dompasstraat 41, Alken - 011/31.25.53
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