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GEZONDHEIDS-
SPECIAL

Wat doet kou met je huid en lichaam? 
En wat kunnen we eraan doen?
In de winterperiode gebeurt er van alles in de natuur maar ook met de mens. Wij bouwen
bijvoorbeeld in de winter een extra laagje vetweefsel op ter bescherming tegen de lage tem-
peraturen van het winterseizoen. In de winter:

- Zijn er vaak nier- en blaasklachten; de blaas en nieren zijn gevoelig voor kou. 
Om deze reden moet je bijvoorbeeld vaker plassen.

- Hebben we ook vaak last van gewrichtspijnen, schouder- en nekklachten. 
Dit komt door kou op de spieren. 

- Komen verkoudheidsklachten heel vaak voor

Wat kunnen we eraan doen?

- Laat regelmatig je benen en voeten masseren voor een betere doorbloeding

- Laat een vermoeide, gespannen rug masseren. 

- Neem extra vitamines in. In de winter is er weinig zon dus ons vitamine D gehalte 
vermindert ook. Vitamine D heb je nodig voor botopbouw en energie.
Gebruik vitamine C om extra weerstand op te bouwen.

- Zorg voor voldoende lichaamsbeweging

- De huid kan schraal worden door de vrieskou en droog door de verwarming die ook veel
vocht aan de lucht onttrekt. Bescherm de huid tegen de vrieskou met een verzorgende 
crème. De SOS producten van pH Formula zijn vooral geschikt voor een gevoelige huid en
als extra bescherming tegen de koude wind.

- Mensen drinken in de winter veel minder water dan in zomer. Hierdoor droogt het lichaam 
en de huid mogelijk uit. Blijf 1½ liter water drinken of warme kruiden thee. Vooral warme 
dranken zijn belangrijk, drink niet te koude vloeistoffen.
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Wist je dat...
- Bij kou de nieren en blaas vatbaar zijn voor 
ontstekingen? Warme kleding en warm eten en/of 
drinken, helpen dit te voorkomen.

- D-Manose helpt bij blaasontsteking?

- Een loopneus in de winter vaak te maken heeft met 
koude voeten en benen?
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BEPERK HET GEBRUIK VAN 

VETTE, ZWARE MAALTIJDEN 

MET VEEL ZOETIGHEDEN. ZORG VOOR     

VOLDOENDE VITAMINERIJK VOEDSEL 

OM DE WEERSTAND OP PEIL TE 

HOUDEN EN EET GEKOOKTE OF 

GEROERBAKTE GROENTEN. 

GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS

NEEM REGELMATIG EEN

REINIGINGSDAG OM 

AFVALSTOFFEN TE 

VERWIJDEREN EN 

VERMOEIDHEID TE 

VOORKOMEN

Sneller donker
Omdat het ook sneller donker wordt en er veel minder daglicht is kunnen mensen zich wat ver-
moeid voelen, lusteloos zijn en soms een beetje somber zijn. Dit kan komen door een behoefte
aan licht.

Led licht behandeling in de salon helpt!


