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Vermoeide en geirriteerde ogen ?

Homeoptic !
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Wind

Vervuiling
Brildragers

Visuele vermoeidheid
Droge ogen

Homeopathisch geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker.
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter.
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Stoppen met roken
Wilt u stoppen met roken? Goed zo! Hier volgen enkele
tips om uw kansen op een rookvrije toekomst te verhogen.

Nicotine-vervangers en andere hulpmiddelen
Als u gemotiveerd bent en vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid heeft u de grootste kans op slagen! Daarnaast kan
het nuttig zijn om een lijst op te stellen met uw persoonlijke
motieven (uw gezondheid, conditie, financiële redenen …).
U kunt ook een datum vastleggen waarop u volledig gestopt
wilt zijn met roken. Het kan u helpen om op voorhand na te
denken hoe u moeilijke situaties het best kunt aanpakken en
overwinnen.
Aarzel ook niet om uw familie en vrienden in te lichten en hen
om steun te vragen. U hoeft dit zeker niet alleen te doen. Er
bestaan ook verschillende middelen die u kunnen helpen om
de drang naar een sigaret weg te nemen. Na verloop van tijd
zal het voor u gemakkelijker worden om die impuls te onderdrukken en zult u uiteindelijk ook verder kunnen zonder die
hulpmiddelen.

Er bestaan verschillende soorten nicotinevervangers en rookstopmiddelen:
• Pleisters in verschillende doseringen, afhankelijk van het
rookgedrag. Die dienen éénmaal per dag vervangen te
worden.
• Zuigtabletten in verschillende doseringen, afhankelijk van
het rookgedrag. Wanneer u de drang voelt naar een sigaret, kunt u die in de plaats nemen.
• Kauwgom in verschillende doseringen, afhankelijk van het
rookgedrag. U kunt er telkens 10 seconden op kauwen
waarna u een minuut moet wachten. U kan de kauwgom
dan gewoon even tussen uw tanden en uw wang plaatsen
in uw mond. Na 30 minuten is de kauwgom uitgewerkt.
• Een inhalator is aanbevolen wanneer u de gewoonte heeft
om iets in uw handen te houden.
• Spray. Deze spray kan in de mond verneveld worden waardoor de nicotine snel via het speeksel wordt opgenomen.
U mag de spray niet inhaleren.
• Geneesmiddelen. Er bestaan ook geneesmiddelen op
doktersvoorschrift, waarbij u bovendien in aanmerking kan
komen voor terugbetaling
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CURCUMIN van Soria Natural bevat een gepatenteerd kurkuma C3-complex,
dit is een hoogwaardig kurkuma extract met een hoge concentratie aan actieve
curcuminoïden. 1 tablet bevat 295 mg actieve curcumine!
Naast kurkuma bevat curcumin ook een hoogwaardig gemberextract. Deze unieke
combinatie zorgt voor een optimale synergie en een verhoogde opname.

OPTIMALE BESCHERMING VOOR
JE GEWRICHTEN, PEZEN, ETC...
ontdek de voordelen:
Geoptimaliseerd kurkuma C3-complex.
Hoog gehalte aan actief curcumine.
Verhoogde opname van curcumine door het gemberextract.

1+1= 2 3
Soria Bel NV - Ringlaan 35, B-8480 Ichtegem - T: 0(032)51/58 80 30 - E: info@soriabel.be - www.soriabel.be
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Soepele gewrichten
Heeft u regelmatig last van pijnlijke, stijve gewrichten? Dan
kan u last hebben van artrose. Artrose betekent slijtage van
de gewrichten. Dit wil zeggen dat het kraakbeen van het
gewricht geleidelijk verdwijnt waardoor bewegingsbeperking
en pijn ontstaan. Deze aandoening kan de kwaliteit van het
leven ernstig aantasten.

Wat is artrose?
Kraakbeen is nodig om een gewricht soepel en beweeglijk
te houden, vergelijk het met smeerolie die nodig is om een
scharnier goed te doen werken. Bij artrose wordt het kraakbeen minder elastisch en gaat met de tijd barsten vertonen.
In plaats van een mooi glad oppervlak te hebben wordt dit
hobbelig. Geleidelijk gaat de kraakbeenlaag verdunnen om
tenslotte te verdwijnen.
Het kraakbeen is als een soort schokdemper voor onze gewrichten. Wanneer deze functie verdwijnt, wordt het gewricht meer belast waardoor er op termijn een chronische
ontsteking ontstaat van het gewricht met zelfs misvormingen
van het bot tot gevolg.
Artrose neemt toe in de tijd en gaat gepaard met een geleidelijk optredende gewrichtsstijfheid en pijn. Deze pijn is
mechanische pijn d.w.z. pijn die optreedt bij belasting van
het gewricht.
In België zouden naar schatting ongeveer 13 % van de mensen een of andere vorm van artrose vertonen. Drie keer meer
vrouwen dan mannen hebben er last van.
Factoren zoals leeftijd, erfelijkheid, overgewicht, gewrichtstraumata’s, het uitvoeren van herhaalde bewegingen en ziekten van het gewricht spelen mee in het ontstaan van artrose.
Door de vergrijzing van de bevolking stijgt het aantal mensen
met één of meerdere vormen van artrose. Maar artrose is niet
enkel een ouderdomskwaal. Het aantal gevallen bij jongere
mensen neemt toe. Dit komt omdat steeds meer jongeren
op (te) jonge leeftijd zeer intensieve sporten beoefenen.
Artrose kan elk gewricht aantasten maar meestal wordt
slechts één gewricht aangetast. De meest frequent aangetaste gewrichten zijn de halswervelzuil, de kleine gewrichten
van de hand, de onderrug, de knieën en de heupen.

Hoe behandelen?
Pijnstillers zoals paracetamol kunnen vaak een lange tijd helpen. Soms volstaat dit niet en wordt er overgeschakeld naar
onstekingsremmers. Deze geneesmiddelen remmen de ontsteking en dus ook de pijn. Het nadeel van deze producten is
dat ze schadelijk zijn voor het maag-darmstelsel en dat ze een
invloed hebben op de bloedstolling. De nieuwe generatie
ontstekingsremmers hebben deze bijwerkingen wel minder.
Het lokaal aanbrengen van crèmes en gels wordt ook vaak
voorgesteld en kan wellicht bij kleine en oppervlakkige gewrichten nut hebben.
Voedingssupplementen zouden nuttig zijn bij het in stand
houden van het kraakbeen. Deze supplementen moeten
langdurig ingenomen worden en men moet er rekening mee
houden dat het eerste gevoel van verbetering zich soms pas
na een paar maanden voordoet!
Veel gebruikte preparaten zijn deze op basis van glucosamine/chondroïtine, curcuma of collageen. Deze zijn allen vrij
verkrijgbaar in de apotheek.
Glucosamine, chondroïtine en collageen zijn de bouwstenen van normaal kraakbeen. Ze zouden de afbraak van het
bestaande kraakbeen afremmen en de aanmaak van nieuw
kraakbeen stimuleren. Curcuma heeft daarenboven ook een
ontstekingswerende werking. Deze voedingssupplementen
worden allen als veilig beschouwd en geven normalerwijze
geen interactie met andere geneesmiddelen.
Tenslotte kan u bij een specialist terecht voor een infiltratie
van een product op basis van hyaluronzuur rechtstreeks in
het gewricht, kinesitherapie, ergotherapie en fysiotherapie
zijn ook behandelingen die bij artrose worden toegepast.
>>
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Tips om uw gewrichten gezond te houden
1. Behoud een gezond gewicht
Zelfs een klein beetje gewicht verliezen kan al een verschil betekenen. De overmatige druk op uw gewrichten
veroorzaakt pijn en zorgt ervoor dat uw kraakbeen sneller
afbreekt.

5. Eet meer vette vis
Vette vis, zoals zalm en makreel bevatten veel omega3-vetzuren die het kraakbeen flexibel en soepel houden.
Ze zouden ook een invloed hebben op de ontstekingsreactie.

2. Beweeg regelmatig, maar met mate
Het is beter om dagelijks 30 minuten eenvoudige, rustige
bewegingen te doen dan één keer per week een uur intensief bewegen.

6. Drink melk
Melk is een bron van calcium, de bouwstenen van onze
beenderen. Ook andere zuivelproducten zoals kaas en yoghurt bevatten veel calcium. Een dagelijkse inname maakt
de beenderen sterk en de ernst van een potentiële fractuur minder groot.

3. Versterk de spieren rond de gewrichten
4. Versterk uw rug en buik
Sterke buik- en rugspieren zorgen voor meer balans. U
moet uw evenwichtsverlies minder compenseren met uw
gewrichten en u zal minder vallen.

7. Let op bij het optillen en bij draaibewegingen
8. Gebruik ijs en geen warmte bij gewrichtspijn

Kleutertjes op bezoek in één van onze
apotheken!
Op vrijdag 10 maart kreeg apotheek Van Herck hoog bezoek.
Samen met 3 leerkrachten kwamen er immers 32 enthousiaste kleutertjes de apotheek bezoeken.
In het kader van hun schoolthema ‘ziek zijn’ van die week
maakten de kleuters graag kennis met de werking van een
apotheek.
Eerst kregen een aantal 4-jarigen de kans om zelf eens apotheker te spelen. Met behulp van een leuk rollenspel wisten
de kinderen al snel hoe een verkoop in zijn werk gaat. Wanneer er gevraagd werd wie ook eens wou proberen, was iedereen laaiend enthousiast. Het was zeer moeilijk om uit die
talrijke vingertjes een keuze te maken.
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Na de verkoop van een aantal zalfjes en pilletjes, werden alle
kleuters op hun knietjes voor de grote schuiven gezet. Iedereen was danig onder de indruk. Een aantal kindjes herkenden
bepaalde siroopjes en wanneer ze gevraagd werden wie de
pilletjes voorschreef, werd er in koor ‘de dokter!’ geroepen.
Tenslotte kregen alle kleuters nog een fijn geschenkje mee
naar huis. Het brooddoosje vol met vitamientjes en andere
gadgets bleek voor iedereen de kers op de taart!

De huid
Dagelijks reinigen van de huid
Het gelaat slechts een aantal seconden reinigen met water
is niet voldoende om je gezicht schoon te krijgen, zeker niet
met de vervuilde lucht en de cosmetica die gebruikt worden.
Dit heeft als gevolg dat overtollig talg, UV-filters (van de dagcrème) make-upresten en vuil op de huid blijven zitten. Die
kunnen dan leiden tot onzuiverheden en verstoppingen.
Naargelang het huidtype bestaan hier verschillende producten voor. Zo gebruik je voor een droge huid beter een reinigingsmelk, bij een normale huid een lotion of een reinigingsschuim en bij een vette huid een reinigingsgel. Soms kan je
ook een scrub gebruiken. Dit doe je beter niet elke dag, maar
slechts een paar keer per week. Micellair water kan gebruikt
worden voor elk huidtype en is eigenlijk alles-in-één, dus ideaal voor als je op een avond te moe bent om een uitgebreide
reiniging te doen en niet zonder het gelaat te reinigen in bed
wilt kruipen.

Een huid die veel blootgesteld wordt aan de zon vertoont zowel fijne als diepe rimpels en groeven, een ruw
schilferig oppervlak, een slappe lederachtige textuur,
een vale teint met onregelmatige pigmentatie en uitgezette bloedvaatjes.
Iemand die rookt zal makkelijker een diepgerimpelde,
lederachtige huid ontwikkelen die grijsachtig en dun
wordt met uitgesproken groeven, vooral rond de mond.
Zwaartekracht speelt ook een belangrijke rol, zo zie je
dat rond het 50ste levensjaar, wanneer de huidelasticiteit drastisch begint af te nemen, de top van onze neus
begint te hangen, dat de oren langer worden, de oogleden en wangen invallen en de bovenlip meer en meer
verdwijnt.
(bron: http://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/Huidveroudering.pdf)

Wist je dat: Het is even belangrijk om je gezicht ’s ochtends als ’s avonds te reinigen. Tijdens het slapen produceert het lichaam talg. Daarom is het belangrijk om
je gezicht ’s morgens vrij te maken van overtollig talg
en vuil. Bovendien wordt een huidverzorgingsproduct beter opgenomen op een goed gereinigd gezicht!

De dagelijkse huidverzorging kan dit proces natuurlijk
wat vertragen. Er bestaan namelijk veel crèmepjes en
zalfjes om ons daarmee te helpen. Bestanddelen die
een rol kunnen spelen bij het tegengaan van huidveroudering zijn hyaluronzuur, algenextract, vitamine C en
andere anti-oxidantenten, collageen, retinaldehyde,…

(Bron:

De reiniging van de huid is hier natuurlijk de eerste stap.
Het zorgt ervoor dat de verzorgingsproducten doeltreffender kunnen inwerken. Nadien kan je een serum aanbrengen. Een serum is hoger gedoseerd dan een crème
en heeft ook een lichte, vloeibare structuur met een
diepe werking. Hier zijn dan ook maar slechts enkele
druppels van nodig om het hele gelaat te kunnen bedekken. Dit gaat een corrigerende werking hebben op de
huid. Hierover breng je best een dagcrème aan die de
werking van het serum versterkt. Tegenwoordig zijn er
ook meer en meer dagcrèmes waar al een zonnefactor
verwerkt is, die ons gelaat op die manier beschermt tegen de schadelijke UV-stralen. Voor het slapen gaan kan
je (na het reinigen) een nachtcrème aanbrengen.

http://www.dermalogica.be/nl/jouw-huid/130-reiniging-van-gezicht.

html?c=15)

Huidveroudering
Huidveroudering is iets waar niemand aan ontsnapt. Bij het
ouder worden verandert onze huid, dit kan zowel genetisch
bepaald zijn, maar omgevingsfactoren spelen ook een belangrijke rol. Het natuurlijke verouderingsproces start al vanaf
de leeftijd van 25 jaar. De huid wordt minder elastisch, dode
huidcellen worden minder snel afgestoten en de omzetting in
nieuwe cellen verloopt trager. Ook spelen hormonen een rol,
zo brengen de hormonale veranderingen bij de menopauze
ook verouderingseffecten met zich mee.
Omgevingsfactoren die een grote rol spelen bij huidveroudering zijn UV-stralen, roken, gelaatsuitdrukkingen, voeding,
stress, …
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Sensibio
H2O

De micellen van Sensibio H2O, die zeer nauw
aanleunen bij de natuurlijke samenstelling van de
huid, zijn uniek. Ze reinigen de huid en verwijderen
make-up heel grondig. Ze houden de onzuiverheden
onmiddellijk vast en dragen bij tot de uitstekende
tolerantie van Sensibio H2O. De huid is schoon, ze
voelt comfortabel en gekalmeerd aan.
Langdurig.

PROMO 1+1
DE BIOLOGIE IN DIENST VAN DE DERMATOLOGIE

N U T R I T I O N
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voor de hele familie
NIEUW

ACTIE

1 KOPEN
+1 GRATIS
20160393

17074_Ann Trixera_A5_Mees.indd 1

48U * hydratatie
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Voor meer informatie:

www.eau-thermale-avene.be

* De duur van het hydraterend effect
na het 2 x maal per dag aanbrengen
gedurende 7dagen van de balsem (bij 16
personen) en melk (bij 20 personen).
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De kwetsbare huid van
ouderen
Onze huid beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf zoals hitte, koude, wind en anderzijds tegen het verlies van vocht zodat uitdroging wordt voorkomen.
Wanneer de huid te droog is, gespannen of niet intact, kan
ze haar beschermende rol verliezen. Daarom is het belangrijk om de huid goed te verzorgen. Daarenboven verloopt
ook de huidvernieuwing slechts optimaal wanneer de huid
voldoende gehydrateerd is.

droogheid en jeuk. De verzwakte huid beschermt ook minder
goed tegen het binnendringen van irriterende stoffen en dat
veroorzaakt nog meer jeuk. Door de jeuk neemt de drang tot
krabben toe. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel.

Veel voorkomende huidproblemen bij ouderen
Bij oudere personen wordt de huid geleidelijk dunner en
daardoor kwetsbaarder. Hierdoor ontstaan sneller huidbeschadigingen en wordt de huid droger.
1. Droge en kwetsbare huid
Bij een kwetsbare en dunnere huid is de natuurlijke balans van
de huid verstoord. De huidbarrière is niet intact waardoor de
huid vocht verliest. Nieuw aangemaakte huidcellen drogen
sneller uit. De huid wordt schraal en bijzonder kwetsbaar.
Kenmerken:
- De huid voelt droog en schraal aan, weinig elastisch.
- De huid jeukt en is geïrriteerd.
- De huid is rood en soms gesprongen of gebarsten.
Advies:
- De huid voeden met een rijke crème
- Het huidherstelproces extra ondersteunen
2. Eczeem
Eczeem is een ontstekingsreactie in de huid en ontstaat waarschijnlijk door een combinatie van factoren, waarbij erfelijke
aanleg een belangrijke rol speelt. Een droge huid kan eczeem
uitlokken of verergeren.
Bij huidirritaties, zoals eczeem, kunnen delen van de natuurlijke verdediging van de huid (huidbarrière) beschadigd zijn.
Hierdoor verliest de huid
vocht, wat leidt tot

Kenmerken:
Eczeem is een chronische aandoening die evolueert met de
leeftijd van de patiënt. De plaatsen waar eczeem voorkomt,
verschillen afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Bij volwassenen komt lichte tot matige eczeem meestal voor in
het gezicht en de nek maar ook op andere plekken op het
lichaam.
Advies:
Lichte tot matige eczeem is te behandelen door de huid goed
te hydrateren en de natuurlijke verdediging van de huid te
herstellen.
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3. Incontinentieletsel
Incontinentie- of vochtletsel is het optreden van huidbeschadiging als gevolg van langdurig contact van de huid met urine
of ontlasting. Dit kan de huid irriteren. Het vocht dringt door
de bovenste laag van de huid heen. De natte huid gaat verweken en wordt hierdoor vatbaarder voor beschadiging en
infecties.
4. Doorligwonde
Doorliggen is een wonde die ontstaat door de voortdurende
druk op de huid. De druk beschadigt de huid en het onderliggend weefsel. De beschadiging heeft in milde vorm roodheid
van de huid tot gevolg maar in een verder gevorderd stadium
ontstaan er echte open wonden.
Kwetsbare huid verzorgen… Voorzorg is beter dan nazorg.
Bron: Bayer

Terugblik op onze eindejaarsactie 2016
Enkele foto’s van eindejaarsactie-winnaars. U mag zich nog steeds inschrijven door
onderstaande invulformulier ingevuld af te geven bij onze apotheek.

Naam ...................................................................................
E-mailadres .........................................................................

Deelnameformulier

1. Heeft u interesse om via mail op de hoogte gehouden te worden van onze acties? O JA
O NEE
2. Ontvangt u onze nieuwsbrief (4x per jaar) graag via mail? O JA
O NEE
3. Vindt u het ﬁjn om via mail een uitnodiging te ontvangen van de demo-dagen die worden georganiseerd?
O JA
O NEE
Indien Ja, welke demo-dagen?
O alle O cosmetica: Darphin, Caudalie, Liérac, Avène, Bioderma O sportvoeding O dieetvoeding
O andere: ............................................

Tips voor gezonde tanden
Poets je tanden zeker tweemaal per dag gedurende ten
minste twee minuten. Gebruik hiervoor een tandenborstel
met een smalle, korte borstelkop zodat je overal goed bij
kan. Vervang hem steeds na drie maanden.

Elk seizoen, een nieuwe tandenborstel!
Dit geldt ook voor het borstelkopje van een elektrische tandenborstel. Een fluorhoudende tandpasta
zal het tandglazuur beschermen en sterker maken, en
tandplaque en bacteriën verwijderen. Een beetje tandpasta, ter grootte van een erwt, volstaat. Voor kinderen
bestaat er aangepaste tandpasta met maximaal 1000
ppm fluoride. Veel tandpasta’s bevatten ook extra
schuurmiddelen om de tanden witter te maken. Gebruik deze met mate, want bij langdurig gebruik kunnen ze zichtbare schade berokkenen aan het glazuur.
Om cariës en tandvleesontsteking te vermijden, is het
ook belangrijk om éénmaal per dag de ruimtes tussen
de tanden en het tandvlees goed te reinigen. Hiervoor
bestaan verschillende hulpmiddelen, zoals tandzijde,
floss of interdentale borsteltjes. Je tandarts kan je vertellen welk product voor jou het meest geschikt is.

Daarnaast gaan ook zuren in de voeding het tandweefsel demineraliseren. Daarom is het beter om na het eten of drinken
van zure voedingsmiddelen minstens een half uur te wachten
alvorens de tanden te poetsen. Om het gebit voldoende tijd
te gunnen om te herstellen, wordt aangeraden drie hoofdmaaltijden per dag te gebruiken, met maximaal twee tussendoortjes per dag.

Xylitol
Als je je tanden niet kan poetsen na het eten, is een kauwgom met xylitol een gepast alternatief. Xylitol is een zoetstof
met de unieke eigenschap dat het actief gaatjesvorming afremt. Bovendien stimuleert het kauwen op een kauwgom de
speekselproductie, en dit bevordert de afvoer van bacteriën
en voedselresten uit de mond en draagt bij tot het herstel van
het tandglazuur.
Om je tanden helemaal in topconditie te houden, ga je best
éénmaal per jaar (en nog beter om de 6 maanden) op controle bij de tandarts. Hij/zij kijkt je gebit na op gaatjes, controleert de conditie van je tandvlees en verwijdert eventueel
overtollige tandplaque. Het is aangewezen om met het jaarlijkse tandartsbezoek te starten van zodra er tandjes aanwezig
zijn in de mond en zeker vanaf de leeftijd van twee jaar.

Voeding en tandschade
Suikers stimuleren de groei van bacteriën in de tandplaque.
Deze bacteriën zullen op hun beurt de suikers afbreken tot
zuren die het tandglazuur aantasten. Dit kan leiden tot onherstelbare beschadiging van het tandglazuur en het ontstaan
van gaatjes of cariës. Hierbij is vooral de frequentie van blootstelling belangrijk: meer dan vijf ‘suikermomenten’ per dag
verhoogt het risico op gaatjes.
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