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every body happy Complete multivitaminen  

met Greens & Superfruit

Super Multi van Vitaminhealth is specifiek 

samengesteld voor de gemiddeld verhoogde 

behoefte aan nutriënten en antioxidanten 

die door het drukke Nederlandse leven 

steeds meer toeneemt. Super Multi bevat alle 

benodigde vitaminen en mineralen in goed 

oplosbare en natuurlijke verbindingen met 

een hoge opneembaarheid en biologische 

beschikbaarheid. 

Uniek voor Nederlandse begrippen is het 

ongekend rijke pallet aan toegevoegde bij-

zondere nutriënten, van Zuid-Amerikaans 

superfruit zoals goji, açai, mangosteen, 

granaatappel en groene koffie tot kurkuma 

en broccoli aan toe!

  60 tabletten 34.95

120 tabletten 64.95
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Reageren op iets wat je in  
Vitaminmagazine hebt gelezen? 
Tips, nieuwtjes of ervaringen delen 
met andere lezers? Jouw reactie is 
meer dan welkom!

...schrijf ons!

Stuur het naar: 
Vitaminstore Nederland BV
t.a.v. Sanne van der Rijt
Postbus 9508, 1006 GA Amsterdam

        magazine@vitaminstore.nl

        Twitter.com/vitaminstore

        Facebook.com/vitaminstorenl 

Rectificatie
We zijn helemaal vergeten te vermelden waar die mooie 
kleren vandaan kwamen die Rens Kroes droeg in ons 
vorige nummer. Die waren van Costes! Nieuwsgierig? 
www.costesfashion.com

We hebben een winnaar!
Judith Lehthaus is de gelukkige winnares van de Free-
Skate schaatsen t.w.v. 415.00

Heel veel succes!

Gefeliciteerd  
en heel veel 

plezier ermee!

www.freeskate.nl



Lezersrubriek
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Vitaminteam up!

Tip tegen de dip
Licht, licht, licht
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Licht is belangrijk, dit zorgt namelijk 
voor het goed functioneren van ons slaap-waakritme en de aanmaak van cor-
tisol. Cortisol houdt ons wakker, aandachtig en stressbestendig. Maak dus in je 
middagpauze een kleine wandeling!

Eet of drink niets twee uur voor het slapen
Goede nachtrust is belangrijk voor je humeur. Daarom is het van belang dat je 
niets eet of drinkt in de laatste twee uur voordat je naar bed gaat. Je spijsverte-
ring gaat dan namelijk aan het werk en dit kost energie. Slapen is er eigenlijk niet 
voor om voedsel te verwerken, maar om te reproduceren. Zorg voor ten minste 
8 uur slaap per nacht.  

Op 27 september staat ons Vitaminteam in de startblokken van de 
Vitaminstore Halve van Haarlem. Als hoofdsponsor van dit event 

mag ons eigen team natuurlijk niet ontbreken! Wij zijn al druk aan 
het trainen. Komen jullie ons straks aanmoedigen?

Heel veel succes!

Gefeliciteerd  
en heel veel 

plezier ermee!



VITAMINE D
 Voor iedereen.

WWW.SOLGAR.NL
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Het rare met grenzen is dat je er soms 
heel graag over heen wilt, maar soms 
juist ook helemaal niet. Met mijn levens-
motto ‘life begins outside your com-
fortzone’, is het niet verwonderlijk dat 
ik af en toe over wat grenzen ga, maar 
gelukkig kom ik ook altijd weer terug.

Zo had ik besloten om dit jaar de mara-
thon van Sneek te lopen. Dan moet je 
eerst de grens met Friesland passeren, 
maar dat vind ik altijd leuk, want ik houd 
van Friesland. Tijdens de marathon ben ik 
ook wel duidelijk een grens gepasseerd. 

Ongeveer op de helft kwam de zoge-
naamde man met de hamer en toen had 
ik nog 20 kilometer te gaan. Het werd al 
donker en kouder en steeds rustiger om 
me heen. Strompelend haalde ik de finish 
in Sneek en wekenlang had ik er nog last 
van. Hier ben ik dus duidelijk over mijn 
grens gegaan en dat was even niet zo leuk 
en denk ik ook niet zo gezond.

Vorige week tekenden we het huur-
contract voor onze dertigste winkel die 
we binnenkort in Leiden zullen openen. 

We passeren hiermee de grens van 30 
Vitaminstores en daar ben ik ontzettend 
trots op. Dat doe je ook niet alleen, maar 
met heel veel enthousiaste collega’s en 
ondernemers en met heel veel leuke en 
trouwe klanten. 

De leukste grenzen die ik afgelopen zomer 
over ben gegaan, waren die van Zuid-Afri-
ka, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Met 
mijn vrouw en kinderen hebben we door 
deze landen een fascinerende familiereis 
gemaakt. Samen met nog drie andere 
families met ook alleen maar pubers, werk-

te dat uitstekend. Hoe vroeg we ook uit 
onze tent moesten van de reisleider, ook 
al was dat om half zes om een prachtige 
zonsopkomst-wandeling te maken naar 
de top van Dune 45, onze kinderen waren 
er vaak al eerder uit dan wij. De prachtige 
ruige soms desolate natuur, oog in oog 
staan met een olifant en slapen onder de 
sterrenhemel in de woestijn… Laat mij 
maar grenzeloos genieten.
 
Alain Vermeulen

'De leukste grenzen die ik afgelopen zomer over 
ben gegaan, waren die van Zuid-Afrika, Namibië, 

Botswana en Zimbabwe.'

Drs. Alain Vermeulen
Oprichter Vitaminstore
De invloed van voedingssupple-
menten op het menselijk lichaam 
houdt Alain al sinds zijn studie 
inspanningsfysiologie bezig. In 
1998 richtte hij met zijn compagnon 
Koert het concept Vitaminstore op: 
gezondheid op een positieve en 
persoonlijke manier benaderen. 

Grenzen
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Verbeter je lichaamshouding met de 
zitoplossingen van BackJoy!
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Royal Green Multi Man en Multi Woman leveren 
essentiële vitaminen en mineralen die een man en 
vrouw nodig hebben in de vorm van voeding. Zo 
komt onze vitamine C uit Acerola bessen, verschil-
lende B-vitaminen uit een unieke mix van Guave, 
Holy basil en Citroenschil én komt onze Selenium uit 
mosterdzaad. 

We leveren hiernaast maar liefst 17-18 verschillende 
superfoods, waaronder Gember, Geelwortel, Groene 
thee, Zwarte bessen, Blauwe bosbessen, Spirulina, 
Granaatappel, Rhodiola, Reishi, Cordyceps, Maitake 
en nog veel meer! Uiteraard verbouwd zonder het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen!

Dus vraag jezelf af: wil ik een volledig syntheti-
sche tablet, of wil ik een unieke mix van vitaminen, 
mineralen, superfoods, kruiden, paddenstoelen en 
plantenextracten?

Multi Man en Multi Vrouw
Royal Green
60 tabletten 29.95  
120 tabletten 54.95

BackJoy introduceert samen met 
Vitaminstore 2 nieuwe zitjes die 
de lichaamshouding helpen te ver-
beteren: Tech-Gel en Pro-Gel.

De werking van beide zitjes is 
identiek aan die van de wereldwijd 
geroemde Posture+; door kanteling 
van het bekken en activeren van de 
‘core-spieren’ ondersteunt Back-
Joy op eenvoudige wijze van de 
lichaamshouding.

De Tech-Gel biedt een zeer dynami-
sche zit en kenmerkt zich door haar 

lichte gewicht en de slip-resistente 
gel bovenlaag.

De Pro-Gel is de meest comforta-
bele variant in de BackJoy collectie. 
Dit zitje is gevuld met memory-foam 
& cooling-gel en afgewerkt met een 
zachte stof met anti-slip laag.

Beide varianten zijn geschikt voor 
een lichaamsgewicht van 55-125kg 
en zijn op iedere stoel te gebruiken.

Royal Green Multi Man en Multi 
Vrouw
•  levert essentiële vitaminen en mi-

neralen in de vorm van voeding.
•  verrijkt met een unieke mix van 

superfoods, kruiden, padden- 
stoelen en plantenextracten.

•  uiteraard zijn alle ingrediënten 
verbouwd zonder het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen!

 
Royal Green gebruikt absoluut geen 
chemicaliën, conserveringsmid- 
delen, synthetische zoet- of smaak-
stoffen. Van nature glutenvrij. 
 
Ervaar het verschil nu!
 

Royal Green
MULTI VITAMINEN EN MINERALEN COMPLEX

Backjoy
Tech-Gel 29.95
Pro-Gel 49.95
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Opening Vitaminstore Nijmegen

De éérste winkel met  
instore kiosk
Ondernemer Jeroen Creemers, geboren en getogen in de 
omgeving van Nijmegen heeft op 27 augustus Vitaminstore 
geopend aan de Ziekerstraat 5, met Juicebar! De winkel van 
Jeroen is de eerste met een instore kiosk. Dat betekent dat 
je in de winkel via een touchscreen toegang hebt tot ons 
volledige assortiment van 30.000 producten. Wanneer je iets 
bestelt, ligt het de volgende dag voor je klaar in de winkel, of 
op je deurmat, het is maar net wat je kiest! We wensen Jeroen 
heel veel succes met zijn nieuwe winkel in Nijmegen.

Vitaminstore Haarlem is verhuisd 
naar de Barteljorisstraat 16

Eind juni heeft olympisch kampioene Kirsten van der Kolk Vitamin-
store officieël geopend in de Barteljorisstraat in Haarlem. Onder grote 

belangstelling werd het lint doorgeknipt. Vanaf nu kun je óók daar 
terecht voor heerlijke juices.

Pijnacker make-over
Winkelcentrum Pijnacker is de laatste jaren enorm gegroeid en 
is erg populair! Ook onze winkel heeft een make-over gekregen! 
Kom snel langs om het resultaat te bekijken.  

Vitaminstore Amstelveen, Alkmaar en  
Gouda bestaan 15 jaar, van harte gefeliciteerd!

Osdorp is verhuisd naar groter pand!
Vitaminstore Osdorp is verhuisd naar het Osdorpplein 621 B. Het pand is maar liefst 110 vierkante 
meter groot en er zit een hippe Vitaminboost juicebar in. Ook is er zitgelegenheid, zodat je rustig 
van je healthy juice kunt genieten! Deze winkel is ontstaan uit een fusie van Gezondheidswinkel  
Tussenmeer (voorheen Weijers) en Vitaminstore Shoperade. Laatstgenoemde was de allereerste  
winkel van Vitaminstore. Deze heeft maar liefst 17 jaar bestaan. De Gezondheidswinkel zat al 21 
jaar op Tussenmeer. In de nieuwe Vitaminstore (Osdorpplein 621 B) kun je terecht voor vertrouwd 
advies, want het personeel van beide winkels is daar te vinden. 



Lenie (57)  
Vrouw van Raymond

Lotte (25) 

Dochter van  
Raymond en Lenie Juny (38)  

Vriend van Lotte

Raymond is ondernemer van vier Vitamin-
stores. Hij begon in Leusden, gevolgd door 
Utrecht, Amersfoort en Arnhem. Zowel 
zijn zoon, vrouw als dochter werken bij 
Vitaminstore. Dit zijn ze, op zondagmiddag 
met zijn allen aan tafel onder het genot van 
een kopje koffie. ‘We zitten niet zo vaak 
met z’n allen aan tafel’, zegt Lenie, ‘we zijn 
allemaal zo druk!’. Gelukkig zien ze elkaar 
wel veel, want ze wonen allemaal bij elkaar 
in de buurt.

Raymond staat vaak in de winkel in Amers-
foort, want dat is wat hij het liefste doet, ‘Ik 
houd ontzettend van contact met de klant’. 
Waar Raymond langzaam wat stapjes achter-
uit zet doet Jeroen steeds meer zijn intreden 
in de Vitaminstores. Hij begon toen hij 18 jaar 
oud was als winkelmedewerker en is inmid-
dels bedrijfsleider in Arnhem. Lenie werkt al 
jaren met veel plezier in Leusden en Lotte 
switcht tussen de verschillende Vitaminstores. 

Familie van Helvoort 
Vitaminstore Arnhem, Leusden, Am ersfoort en Utrecht
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Raymond (58)  
Man van Lenie

Nathalie (26)  
Vriendin van Jeroen

Jeroen (30)  
Zoon van  

Raymond en Lenie

Bella (bijna 1)  
Dochter van  

Jeroen en Nathalie

Lynn (5) 
Dochter van  

Jeroen en Nathalie
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Familie van Helvoort 
Vitaminstore Arnhem, Leusden, Am ersfoort en Utrecht



Kortingsvoucher:

Nu 50% korting  
bij fotoproducten.nl!

 Vitaminstore.nl/vitaminclub

GRATIS Flow Weekly
Een tijdschrift over klein 
geluk, andere keuzes en 
simpeler leven. Minder 
haast? Meer Flow!

GRATIS e-book Superfood 
Dit e-book vertelt hoe jij 
superfoods kan gebruiken  
om je gezondheid een  
boost te geven! 

GRATIS HobbyHandig
Het tijdschrift HobbyHandig 
zit boordevol creatieve  
doe-items! Van Home Deco 
tips tot groendecoraties.

50% korting op een verblijf bij 
Waterresort Bodelaeke!
Een weekendje ertussenuit met z’n tweeën? Of een (mid)week 
met vrienden of je gezin? Als Vitaminclubmember ontvang je nu, 
tegen inlevering van slechts 50 points, maar liefst 50% korting 
op een verblijf bij Waterresort Bodelaeke in Giethoorn.

Het sfeervolle centrum van Giethoorn is gelegen op loopafstand 
van de luxe vakantiewoningen. Maar ook natuurgebied de 
Weerribben is op vaar-, fiets- en wandelafstand.

Wil jij ook genieten van de prachtige natuur en relaxen in je 
eigen luxe vakantiewoning aan het water? 

Download dan nu de voucher op vitaminstore.nl/vitaminclub. 
Of vraag hem aan in jouw Vitaminstore. Geldig voor een 
verblijf in september t/m december. Alle boekingen zijn op 
basis van beschikbaarheid.  

Top-3 Happy: GRATIS voor jou!
Meer weten over een gezond leven? Of juist je creatieve geest 
verruimen? Voel je happy met de cadeaus die we dit seizoen voor 
je hebben klaarstaan. Al vanaf 5 Vitaminpoints! Dit is de Top-3:

14

Veel voordeel e n cadeaus voor jou!
Als lid van Vitaminclub ontvan g je gratis cadeaus en hoge kortingen!

20 
points

Check de nieuwste voordelen!
Als lid van Vitaminclub krijg je voor elke euro die je besteedt één Vitaminpoint. Die 
points kun je op de website of bij een Vitaminstore inwisselen voor prachtige cadeaus.  
Elke maand selecteren we nieuwe cadeaus. Zelfs een aantal cadeaus waar je geen 
points voor in hoeft te wisselen! Meld je aan op vitaminstore.nl/vitaminclub.

Gratis

Gratis

Gratis

Nu of 
Nooit!

Wees er 
snel bij 
want 
op=op



Lid worden is GRATIS
Ook direct profiteren van gratis cadeaus? Meld je online aan en je kunt meteen  
de eerste vouchers downloaden. Surf naar vitaminstore.nl/vitaminclub

Ga naar vitaminstore.nl/vitaminclub en 
download de voucher of vraag hem aan 
in jouw Vitaminstore.

2=1 De Nationale 
GezondheidsBeurs
Bij de Vitaminclub  
krijgt de 2e persoon nu 
GRATIS ENTREE!

Dagje ontspannen  
en bijkomen? 
Nu vanaf 50% korting bij  
4 wellness centra door  
heel Nederland.

2=1 De Uithof
Actief dagje uit in de sneeuw 
of op het ijs beleven?  
Nu 2e persoon GRATIS bij 
Vitaminclub!

Top-3 Healthy
Lever je Vitaminpoints in voor een dosis gezondheid!  
Dit is de top-3 van deze maand:

Top-5 Geen punten, toch korting!
Lid van Vitaminclub? Profiteer meteen van kortingen op sport, 
gezondheid, fun en meer! Op Vitaminstore.nl/vitaminclub kun 
je vouchers downloaden ZONDER dat je Vitaminpoints hoeft in 
te wisselen. Er wachten maar liefst 20 kortingen op je.

15

Mud Jeans
25% korting op de hele 
collectie! Van gerecyclede 
jeans tot sweaters!

EcoWings
Van tractorband naar 
prachtige tassen! 25% 
korting op het assortiment! 

WakaWaka
Bestel nu met 25% korting 
een super efficiënte lamp  
op zonne-energie!

Natural Bulbs
25% korting op biologische 
bloembollen! Na de winter 
weer een mooie tuin?

Geitenwollenshirts
Kleding van biologisch 
katoen! 25% korting op 
het gehele assortiment!

Veel voordeel e n cadeaus voor jou!
Als lid van Vitaminclub ontvan g je gratis cadeaus en hoge kortingen!

30 
points

20 
points

20 
points

25%

25%

25%

25%

25%



 Orthica is al meer dan 30 jaar specialist op het 
gebied van probiotica als voedingssupplement en heeft 
probiotica voor kinderen, volwassenen en ouderen. 
Probiotica zijn levensvatbare bacteriën.  Alle probiotica-
producten van Orthica zijn op maat ontwikkeld en 
bevatten 4 of meer verschillende bacteriestammen.

Orthiflor Original
Een probioticamix met negen verschillende bacterie-
stammen en 1 miljard bacteriën per capsule. Dagelijks 
te gebruiken voor alle leeftijden vanaf vier jaar. 

Orthiflor 50+
Orthiflor 50+ (voorheen Orthiflor Senior) is een 
probiotica-mix met zes verschillende bacteriestammen 
en 1 miljard bacteriën per capsule, speciaal voor ouderen.

Orthiflor Junior
Orhtiflor Junior is het kinderproduct in de 
Orthiflor-serie. Het bevat een probioticamix met 
zes verschillende bacteriestammen en 1 miljard 
bacteriën per dagdosering. Dagelijks te gebruiken 
voor kinderen vanaf zes maanden tot zes jaar. 

Orthiflor Plus
Orthiflor Plus bevat een probioticamix met 10 
verschillende bacteriestammen en bevat naast een 
bacteriemix ook prebiotica. Door de verpakking in 
sachets is het handig mee te nemen op reis. Geschikt 
voor kinderen vanaf vier jaar. Ook verkrijgbaar in 
kuurverpakking.
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10

77

Meer weten over deze en andere probiotica van Orthica? Vraag in de Vitaminstore winkel om advies of kijk op 
www.orthica.nl voor het volledige assortiment. Volg ons ook op Facebook en Twitter voor tips, handige weetjes, 
events en winacties.

Probiotica
voor jong en oud

Adv Vitaminstore Mag Winter 210x275.indd   1 02-09-15   10:57
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Vitaminstore 
toppers

Favoriete voedingssupplementen 
1. Magnesium Citraat, Vitaminhealth

2. Super Multi, Vitaminhealth

3. Prenatal Nutrients Zwangerschapsmulti, Solgar

4. Omnium multivitamine, Solgar

5. Astaxanthine, Royal Green

Favorieten sportsupplementen
1. Magnesium Tauraat, Vitaminsports

2. 100% Whey Protein Isolate, Royal Green

3. Arginine, Vitaminsports

4. Creatine, Vitaminsports

5. Magnesiumolie, Vitaminsports

Favoriete Beautyproducten
1. Huid Haar Nagel, Vitaminbeauty

2. Biotine, Vitaminbeauty

3. Reinigingscrème, Dr. Hauschka

4. Bio-Active Deodorant, Madara

5. Fase 2 complex, Vitaminbeauty

vitaminfood



Ontroerend
“Laatst kwam er een moeder binnen van een puberdochter met 
een onrustige huid. Zij wilde haar kind hier heel graag vanaf helpen 
en had al van alles geprobeerd. Nadat ik haar advies had gege-
ven kwam ze enkele weken later terug voor hetzelfde recept en 
een bloemetje! Ze was zo ontzettend blij dat ze eindelijk iets had 
gevonden dat werkte. Daar doe je het voor als winkelier!”

Onverwacht
“Een tijdje geleden, op een hele drukke zaterdag, 
kwam Prinses Beatrix (!) binnengewandeld. Dat 
was een hele happening. We hadden het heel erg 
druk, dus hebben helaas geen praatje gemaakt, 
maar haha, we waren wel de hele middag hyper 
van alle opwinding!”

Schaamtevol
“Een vrouw vroeg aan twee mannen in onze 
winkel ‘och, is dat uw zoon?’ ‘Nee’, ant-
woordde de man, ‘dit is mijn vriend en we 
zijn heel gelukkig samen!’ Waarop de vrouw 
rood kleurde. De twee scheelden een jaar of 
20, woeps!”

We vroegen onze adviseurs in de 
winkel naar hun meest onverwachte, 
ontroerende, vrolijke, effectieve, 
intieme en schaamtevolle momenten 
in de winkel. Als winkelier maak je 
namelijk een hoop mee! Je zou er 
een boek mee kunnen vullen. Wij 
hebben de meest bijzondere verha-
len uitgekozen. In verband met de 
privacy van onze klanten zetten we  
er geen namen en winkels bij.
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Vitam
instories

Vrolijk
“We hebben een hele lieve klant die ons elk jaar met oud en nieuw 
heerlijke warme verse appelbeignets komt brengen. Diezelfde  
klant bracht ons drie jaar geleden tijdens de verbouwing van onze  
Vitaminstore een heerlijke appeltaart ‘voor de broodnodige arbeids-
vitaminen’, zei ze! Ze maakt ons altijd vrolijk.”

Effectief
“Een klant moest vanwege een darmaandoening gemiddeld vijftien 
keer per dag naar het toilet. Je kunt je voorstellen hoe vervelend dit 
is! Hij durfde de straat niet meer op. Ik heb hem enkele producten 
geadviseerd. Hierdoor is zijn stoelgang weer nagenoeg normaal 
geworden…én, hij durft de straat weer op! Wanneer je mensen zo 
kunt helpen geeft dat echt een kick.”

Intiem
“Een dame kwam vol trots in de winkel 
vertellen dat ze net een borstvergroting 
had gehad. Zonder dat ik erom vroeg 
was ze haar bloes al aan het openkno-
pen om haar nieuwe aanwinsten te 
showen. Haha, dat heb ik toch maar 
beleefd geweigerd.”

vitamin magazine  19



NIEUW IN HET VITAMINHEALTH ASSORTIMENT

Met een gerust  
gevoel te gebruiken!

L-Theanine 150 mg
L-Theanine is een aminozuur dat van nature voor-
komt in theeblaadjes, zoals groene en vooral witte 
thee. L-Theanine 150 mg van vitaminhealth bevat 150 
Suntheanine®. Suntheanine® is de handelsnaam 
van Taiyo voor de gepatenteerde zuivere vorm van L-
Theanine. L-Theanine 150 mg kunt u met een gerust 
gevoel gebruiken!

Geschikt voor vegetariërs.

L-Theanine 150 mg 
Vitaminhealth
30 v-caps 19.95
60 v-caps 34.95
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Printen op kantoor. Er wordt nog aardig 
wat geprint bij ons op kantoor. Soms is een 
papieren document onmisbaar, maar dat 
kan je best beperken tot wat écht nodig is 
om te printen. Je verbruikt namelijk energie, 
papier en inkt. Ik heb iedereen gevraagd 
wat kritischer te kijken naar hun printgedrag 
en of ze de printerinstellingen standaard 
op dubbelzijdig printen willen zetten. Dat 
scheelt weer een hoop! Het papier dat 
dan toch in de prullenbak belandt, wordt 
uiteraard netjes gescheiden van het overige 
afval (in iedere kamer staat een papierbak). 
Ook heb ik voorgesteld onderaan e-mails 
te vermelden dat men aan het milieu moet 
denken, voordat de e-mail wordt geprint. Je 
begrijpt het al, kleine dingen maken ook al 
een groot verschil!

Wanneer zaken dan toch geprint worden, 
dan wel op ‘goed’ papier. Daarom ben ik op 
zoek gegaan naar een leverancier die ons 

Mag ik mezelf even voorstellen? 
Hallo allemaal, mijn naam is Marit 
Banga. Ik ben 28 jaar en ik ben 
sinds begin maart 2015 aan het 
werk als Kwaliteitsmedewerker 
bij Vitaminstore. Naast mijn werk 
als Kwaliteitsmedewerker ben ik 
projectmanager duurzaamheid.

Duurzaam op kantoor
duurzaam papier kan leveren én zich ook 
inzet voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ons nieuw papier heeft maar 
liefst 3 certificaten! (Zie kader)

De cartridges worden sinds kort opgehaald 
door de Cliniclowns. De Cliniclows recy-
clen de cartridges en ontvangen daar een 
bijdrage voor. Dus twee vliegen in één klap! 
De cartridges worden netjes gerecycled én 
wij steunen een goed doel!

Verder kijken we eigenlijk bij alles op 
kantoor naar duurzame alternatieven. Zo 
maken we bijvoorbeeld al tijden gebruik 
van spaarlampen, eco-schoonmaakmid-
delen, duurzame koffie en thee, biologisch 
afbreekbare pennen én al onze uitingen, 
inclusief dit magazine, worden uiteraard 
geprint op duurzaam papier!

•  FSC  
Verantwoord bosbeheer, gegarandeerd duur-
zame oorsprong.

•   Blauwe Engel  
Voor het papier mag enkel 100% gerecycleerde 
vezel worden gebruikt, afkomstig uit verwerking 
van oud papier. Tevens moet het voldoen aan 
strikte voorwaarden wat betreft de selectie van 
het hergebruikte papier en de bescherming van 
milieu en gezondheid. Bij de productie mogen 
geen chloor noch optische witmakers gebruikt 
worden.

•      EU Ecolabel  
Dit label bewijst dat de productie van papier-
soorten een kleinere impact heeft op het milieu, 
inclusief de selectie van de grondstoffen en de 
productie zelf. Om het EU Ecolabel te verkrijgen 
moet het productieproces voldoen aan strenge 
criteria wat betreft het gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, chemicaliën, energieverbruik en 
uitstoot naar lucht en water. 

Verder kijken we eigenlijk bij alles op 
kantoor naar duurzame alternatieven.
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De Bobble is een gepatenteerde, stijlvolle 
en herbruikbare fles (550 ml) die water 
filtert terwijl je drinkt. De koolstof in het 

waterfilter verwijdert chloor en organische 
verontreinigingen uit het kraanwater. 

De Bobble verbetert zo de kwaliteit van 
iedere slok water die je neemt. Verminder, 

hergebruik, recycle.

Bobble
Bobble

vanaf 10.99

Teatime met  
jouw Zinger
De bladeren vallen en dat betekent, tijd 
voor thee… maak jouw eigen creatie in 
de Aqua Zinger: doe verse vruchten en 
kruiden onderin, draai, vul met heet water 
en shake! De smaken en ingrediënten 
kun je eindeloos combineren, zoals 
frambozen, limoen, munt of gember. Ook 
koud water kan in de Zinger, simpel en 
slim, zonder suikers, herbruikbaar en 
vaatwasbestendig.

Aqua Zinger
Zing Anything
0,6 liter 29.95
Roze, groen, blauw, grijs

Nieuw! Versapers  
4G Slowjuicer
100% pure ingrediënten daadwerkelijk  
uit de natuur

Met de Versapers 4G Slowjuicer pers je kwa-
litatief hoogwaardige sappen uit alle soorten 
kruiden, fruit en groenten. Ervaar de smaak-
sensaties die je alleen met een 
slowjuicer kunt realiseren. Het sap 
is zelfs 48u houdbaar in de koel-
kast. De revolutionair vernieuwde 
Versapers 4G is voorzien van een 
unieke dubbele schroef met extra 
snijvlakken voor een nog hoger 
rendement.

4G
Versapers 
469.-

Dopper is een initiatief ter promotie van 
kraanwater en het terugdringen van de berg 

plastic afval. Hiervoor ontwikkelde Dopper het 
ideale flesje voor kraanwater; duurzaam, handig 

en mooi. De Dopper is een Nederlands design 
en wordt klimaatneutraal geproduceerd, is vrij 

van BPA en draagt bij aan drinkwaterprojecten 
in Nepal.

Dopper 
Dopper

vanaf 12.50

De MIZU is gemaakt van 100% rvs, 
bpa-vrij, eenvoudig schoon te maken 

en zeer duurzaam. De ontwerpers 
van MIZU zijn fanatieke surfers die het 
treurig vonden om steeds meer plastic 

in de zee aan te treffen en daarom heb-
ben ze deze herbruikbare,  

recyclebare flessen gemaakt.

M6 of M8
Mizu

vanaf 18.95

Heb jij al een duurzame waterfles?



‘Aandacht is het 
mooiste dat je iemand 

kunt geven’ 

vitaminfood

Heb jij al een duurzame waterfles?



N
L_

Q
10

_A
D

_V
ita

m
in

st
or

e_
A

4_
08

15

Energie van 
binnenuit

Natuurlijke energie
Bio-Quinon Q10 bevat vitamine C, dat extra 
energie geeft bij vermoeidheid en belangrijk 
is voor tanden en tandvlees. 

Het originele “Q-Symbio onderzoek”
supplement!

•	 Topkwaliteit grondstoffen en productie
•		 Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
•		 Verpakt in hygiënische doordrukstrips
•		 Geproduceerd in Denemarken

60+30 capsules

Van 41,95

Voor 27,95
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Eten weggooien? 
Neh! Vries het in.
Je kunt meer invriezen dan je denkt. 
Wanneer je minder voedsel wilt  
verspillen zijn dit handige tips! 

Noten en zaden
Als je noten bewaart gaat niet alleen de smaak achteruit, 
ook de gezonde eigenschappen verdwijnen langzaam. 
Door ze in te vriezen kun je dit voorkomen, daarnaast 
kun je grotere verpakkingen kopen en dat scheelt weer in 
je portemonnee. 

Stop de noten en zaden in een afsluitbare vrieszak of 
bakje. Je kunt de noten minimaal een half jaar bewaren. 

Wil je ze na het invriezen gebruiken om te bakken, dan 
is van te voren ontdooien niet nodig. Wil je ze zo eten, 
laat de noten dan eerst buiten de koelkast ontdooien en 
rooster ze even in een pan of voorverwarmde oven. 

Verse kruiden
Kook jij ook graag met verse kruiden, alleen blijf je ook 
altijd achter met een bos die dan in de prullenbak ver-
dwijnt? Vanaf nu hoeft dat niet meer. 

Je kunt de kruiden op verschillende manieren bewaren: 
1. Was de kruiden. Hak ze in stukjes. Leg ze op een 
bord en dek het af met plastic. Leg het dan in de vriezer. 
Wanneer ze helemaal bevroren zijn, kun je ze in zakjes 
stoppen. 

2. Was de kruiden en doe ze in porties in diepvrieszakjes. 
Laat ze bevriezen en eenmaal bevroren kun je ze gemak-
kelijk verkruimelen.

Ontdooi de kruiden niet voordat je ze wilt gebruiken, 
want dan worden ze slap. Je kunt bevroren kruiden het 
beste toevoegen aan warme gerechten als soepen, sau-
zen of stoofpotten, ze zijn minder geschikt voor salades. 

Lezersrubriek
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Gember
Van gember heb je altijd maar een klein stukje nodig. Grote 
kans dus dat je er iets van over hebt.

Je kunt gember in een zakje doen en invriezen, of alvast in 
stukjes snijden en invriezen. Gember ontdooien hoeft niet. 
Met een rasp, rasp je het gemakkelijk door je gerechten.  

Rijpe, bruine bananen
Overrijpe, bruine bananen hoef je niet weg te gooien. Je kunt 
ze prima verwerken in baksels als bananencake, bananen-
brood en smoothies.

Doe de bananen in een afsluitbare diepvrieszak waar je 
zo veel mogelijk lucht uit laat ontsnappen en leg ze in de 
diepvries. Als je iets wilt bakken met de bananen laat ze dan 
even buiten de koelkast ontdooien. Voor een smoothie hoeft 
dat niet. 

Geraspte kaas
Ook kaas kun je prima invriezen. Rasp het en stop het in 
een afsluitbare diepvriesbak of –zak. Deze kaas is ideaal om 
te gebruiken op je pizza, in de kaasfondue of voor over de 
lasagne en andere gerechten waar je graag een laagje kaas 
bovenop wilt. Van te voren ontdooien is daarvoor niet nodig. 

Melk, karnemelk, amandelmelk 
Ben je geen melkdrinker en heb je maar een klein beetje no-
dig in een recept? Vries de rest dan in. Giet de restjes melk in 
een ijsblokjesvorm. Voeg de blokjes bevroren melk toe aan 
warme gerechten of laat ze eerst ontdooien in de koelkast.
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Alles over suiker en suikervrij
Suiker. Een woord waar je tegenwoordig bijna niet meer omheen kunt. Maar hoe 
zit het nu precies met suiker, waarom is het niet zo goed voor je? En is het wel 
mogelijk om helemaal suikervrij te eten?

De basis
Laten we beginnen bij de basis. Onze voeding 
bestaat uit micronutriënten en macronutriën-
ten. Voor nu mag je de micronutriënten even 
vergeten. De macronutriënten bestaan uit drie 
componenten, namelijk de koolhydraten, eiwit-
ten en vetten. Koolhydraten, ook wel sachariden 
of suikers genoemd, dienen als brandstof voor 
ons lichaam. De naam suikers is tamelijk verwar-
rend, omdat er in de manier hoe het in je lichaam 
verwerkt wordt, een groot verschil zit tussen on-
geraffineerde en geraffineerde suikers. Verderop 
in dit artikel kom ik hier nog op terug. 

Onverteerbare koolhydraten (voe-
dingsvezels) en verteerbare koolhy-
draten
Ook maken we nog onderscheid tussen on-
verteerbare koolhydraten (voedingsvezels) en 
verteerbare koolhydraten. Er zijn dus vele typen 
koolhydraten, maar de geraffineerde verteerbare 
koolhydraten zoals bijvoorbeeld de witte kris-
talsuiker en rietsuiker worden in de volksmond 
suiker genoemd. Voorbeelden van verteerbare 
koolhydraten (suikers) zijn: 
- Zetmeel (uit granen, peulvruchten, aardap-
pelen); 
- Lactose (melksuiker);
- Sacharose (riet- en bietsuiker);
- Fructose (vruchtensuiker);
- Glucose of dextrose (druivensuiker). 
Ook als je niet snoept krijgt je lichaam dus suiker 
binnen. Het komt van nature voor in voedings-
middelen als fruit, melk, aardappelen en granen. 
Om erachter te komen welke koolhydraten niet 
goed voor je zijn, moeten we bekijken hoe kool-
hydraten door het lichaam worden afgebroken 
en opgenomen. 

Goed versus slecht
Koolhydraten worden met behulp van enzymen 
verteerd tot korte koolhydraatketens en met 
behulp van transporteiwitten in de darm opge-
nomen. Vervolgens geeft de darm  deze suikers 
af aan het bloed waarna galactose en fructose 
in de lever omgebouwd worden tot glucose 
bouwstenen. De glucose komt dan vervolgens 
met behulp van het hormoon insuline de cellen 

GI?
Om je een snelle indruk te geven van 
GI waarde hebben we enkele produc-

ten voor je op een rijtje gezet.

Turks brood 87

Tuinboon 80

Pompoen 75

Bagels 72

Noedels, ravioli 70

Bieten 65

Ananas 59

Abrikozen 57

Kiwi 53

Mango 50

Marcaroni (volkoren) 46

Grapefruit 45

Chinese kleefrijst 40

Zoete aardappelen 40

Quinoa 35

Sperziebonen 30

Kikkererwten 30

Groene linzen 22

Spliterwten 22

Spruitjes 15

binnen en wordt daar gebruikt 
als brandstof. Zodra dit gebeurt 
stijgt de concentratie glucose in 
het bloed en dan spreken we van 
een stijging van de bloedsuiker-
spiegel. 

De mate waarin een voedingsstof 
of koolhydraat de bloedsuiker-
spiegel doet toenemen, drukken 
we uit in de glycemische index 
(GI). Gesteld kan worden dat 
koolhydraten met een GI van 55 
of lager zonder moeite door het 
lichaam kunnen worden verwerkt 
en daarom als gezond kunnen 
worden beschouwd. Om een 
goede gezondheid te behouden 
kunnen we voedingsmiddelen 
met een GI-waarde boven de 70 
het beste vermijden. Met behulp 
van de GI kunnen we gemakkelijk 
onderscheid maken tussen snelle 
koolhydraten en langzame of wel 
complexe koolhydraten.

LangzameKoolhydrate
n

 

✔ groenten, avocado
✔  peulvruchten ( linzen, kikkererwten)
✔  sperziebonen, doperwten
✔  zoete aardappelen
✔  zilvervliesrijst, volkoren pasta

Snelle Koolhydraten
 ( verm

ijden)

X wit brood, gebak, beschuit
X deegwaren (witte pasta, pizza)
X snoep, choclade, zoet broodbeleg
X (gebakken aardappelen en witte rijst
X dranken zoals bier, wijn, energiedrinks
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Geraffineerd en ongeraffineerd
Ook kan er nog onderscheid gemaakt 
worden tussen geraffineerde suikers en on-
geraffineerde (natuurlijke) suikers. Ongeraf-
fineerde (natuurlijke) suikers bevatten nog 
vitaminen, mineralen en/of andere belang-
rijke voedingsstoffen voor ons lichaam. Ge-
raffineerde suikers zijn echter een vorm van 
koolhydraten die geen toegevoegde waarde 
meer voor het lichaam hebben. Ze bevatten 
geen voedingsstoffen meer die helpen het 
lichaam op te bouwen en te onderhouden. 
Tegelijkertijd worden er wel belangrijke vita-
minen en mineralen verbruikt bij de vertering 
ervan, waardoor tekorten kunnen ontstaan. 

Geraffineerde suikers zijn als het ware ‘leeg’ 
en kunnen zelfs een verslavend effect heb-
ben, net als alcohol, tabak en andere drugs. 
Suiker komt zeer snel in het bloed terecht en 
geeft direct een ‘kick’. Onderzoek bij wielren-
ners heeft aangetoond dat glucose de belo-
ningscentra in de hersenen activeert.  Het is 
dus eigenlijk een stimulerend middel waar 
vele mensen (onbewust) afhankelijk van zijn 
geworden. Suiker wordt vaak gegeten als 
troost. We proberen onszelf op te peppen 
en extra energie te krijgen. Deze energie is 
echter van korte duur. 

‘Nep energiebron’
Geraffineerde suikers kunnen we zien als 
‘nep energiebron’. Daarnaast wordt een 
teveel aan suiker omgezet in vet, dat voor-
namelijk wordt opgeslagen in de buikstreek. 
Suiker kan bloedsuikerschommelingen en 

Snelle koolhydraten en langzame 
koolhydraten
Koolhydraten die snel in het lichaam worden 
opgenomen noemen we snelle koolhydra-
ten over het algemeen hebben zij een hoge 
GI waarde. Koolhydraten die langzaam 
worden afgebroken en voor langdurige 
energie zorgen noemen we langzame of 
complexe koolhydraten. Het nadeel van 
snelle koolhydraten is dat ze door de snelle 
opname hoge pieken in de bloedsuikerspie-
gel veroorzaken. Dit geeft een intense, maar 
korte energieboost. Echter, te veel glucose 
in het bloed beschadigt lichaamsweefsels 
zoals hart- en bloedvaten, nieren, ogen en 
zenuwen. Daarom komt het lichaam direct 
in actie door overmatig veel insuline aan 
te maken. Zo wordt het teveel aan glucose 
(en zelfs meer dan nodig is) direct door de 
lichaamscellen opgenomen. De bloedsui-
kerspiegel daalt nu te veel en dit veroorzaakt 
dan weer een energiedip, een sterk honger-
gevoel en ‘lekkere trek’ in zoetigheid. Het 
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suikerziekte veroorzaken. Het eten van 
(te veel) geraffineerde suikers kan tevens 
leiden tot vermoeidheid, verminderde 
concentratie, opgejaagdheid of te grote 
beweeglijkheid.

Suiker zit verstopt in bijna alle 
bewerkte voedingsmiddelen 
Het grote probleem met suikers is dat 
we er veel te veel van binnenkrijgen. Het 
is aan bijna alle bewerkte voedingsmid-
delen toegevoegd. Verrassende produc-
ten met suiker zijn bijvoorbeeld soep in 
blik, ketchup, vleeswaren, knakworstjes, 
babyvoeding, pastasauzen, fruitsappen, 
chips en crackers. Vaak gaat het maar om 
kleine hoeveelheden suikers, maar met al 
die verborgen suikers bij elkaar kun je er 
toch aardig wat van binnen krijgen. Om 
alle geraffineerde suikers te mijden is het 
dus van belang zelf de keuken in te gaan 
en de bewerkte voedingsmiddelen uit de 
supermarkt te vermijden.

Welke zoetstoffen zijn oké? 
Tegenwoordig zijn er ook veel ‘suikervrije’ 
producten te koop. Deze producten zijn 
bijvoorbeeld gezoet met stroop van gra-
nen, oerzoet, ruwe rietsuiker, rijststroop, 
xylitol of kunstmatige zoetstoffen als 
aspartaam en acesulfaam-k. Deze zoet-
stoffen lijken misschien gezond(er), maar 
sommige ervan zorgen net als gewone 
suiker wel degelijk voor een snelle stijging 
van de bloedsuikerspiegel (zie tabel). 
Daarnaast zijn het sterk geraffineerde 

producten, waar bijvoorbeeld vezels, enzy-
men, vitamines, mineralen en spoorelementen 
uit verwijderd zijn. Of, zoals in het geval van 
bijvoorbeeld aspartaam (Nutrasweet), synthe-
tisch, met mogelijk risico’s voor de gezondheid. 

Beter is het dus om al deze suikervervangers 
te mijden en te kiezen voor natuurlijke zoetmid-
delen zoals honing, ahornsiroop of kokosbloe-
semsuiker. Deze bevatten nog voedingsstoffen 
en hebben een relatief lage GI. Wat zoetstoffen 
betreft kan natuurlijk stevia-extract gebruikt 
worden, gewonnen uit de bladeren van de 
Stevia rebaudiana plant.

eten van snelle koolhydraten stimuleert 
dus het eten van nog meer snelle koolhy-
draten. Dit terwijl langzame koolhydraten 
en vooral voedingsvezels de bloedsuiker-
spiegel juist stabiel houden.

eten van snelle koolhydraten (enkelvoudige suikers)

het glucoseniveau in het bloed stijgt snel

het lichaam maakt insuline aan

het glucoseniveau in het bloed zakt snel

ook wordt het teveel aan insuline  
omgezet in vet (triglyceriden) dit  
heeft een negatieve invloed op het cholesterolgehalte

hongergevoel, trek in snelle suikers

Z
o

e tstoffen die je         beter kunt vermijd
e

n

Z
o

e
tm

id

delen die me mate gebruikt kunnen w
ord

e
n

✔  Ahornsiroop
✔  Dadels en dadelstroop
✔  Honing
✔  Kokosbloesemsuiker
✔  Lacumapoeder
✔  Palmsuiker
✔  Natuurlijke stevia

X  Agavesiroop
X   Geraffineerde/witte suiker (tafel, poeder, 

kristal en riet-suiker
X   Natuuridentieke zoetstoffen zoals sorbitol 

(E420), mannitol (E421) en xylitol (E967)
X    Synthetische zoetstoffen zoals  

aspartaam (E951), cyclamaat (E952
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Royal Green
100% GECERTIFICEERD BIOLOGISCH ONTBIJT

CurcuDyn bevat een kurkuma-extract en gemberextrac-
ten die bijdragen tot het behoud van soepele gewrich-
ten*. CurcuDyn bevat ook vitamine D die bijdraagt tot 
de instandhouding van de normale werking van de 
spieren***, en vitamine C die bijdraagt tot de normale 
werking van het kraakbeen** en van de bloedvaten. Het 
bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract wordt goed opge-
nomen door het lichaam.

CurcuDyn
Metagenics
60 capsules 19.99
180 capsules 52.99

 

 
Gewrichten* - kraakbeen** -  spieren***

Royal Green Rice & Coconut drink
Royal Green biologische Rijst- & Kokos- 
drink is bereid met kristalzuiver bronwater, 
gecertificeerd biologische Italiaanse rijst, 
kokospuree en een snufje zeezout. De 
ideale vervanger voor zuivel en sojamelk. 
Ongezoet (ook vrij van aroma’s). Van na-
ture vrij van zuivel (lactose) en gluten. 
1 liter 2.99

Royal Green Power Fruit Crunch
Royal Green Power Fruit Crunch is lekker 
knapperig en zit barstensvol heerlijke noten 
en fruit. Om ervoor te zorgen dat zowel 
de smaak als vitale voedingsstoffen voor 
100% bewaard blijven, vriesdrogen we 
onze gecertificeerd biologische mango, 
aardbeien, bramen, frambozen, bosbessen 
en passievruchten! 
375 gram 4.49

Royal Green Coconut Raisin Granola
De speciale combinatie van granen, kokos 
en rozijnen maken deze gecertificeerd bio-
logische granola tot een heerlijke tropische 
verrassing. Lekker krokant en een gewel-
dige snack voor elk moment van de dag.
425 gram 3.49

Royal Green Super Mix Muesli
Het is tijd om wakker te worden en een 
goede basis te leggen voor de dag. Royal 
Green Super Mix Muesli bevat minstens 
40% noten, zuidvruchten en power fruit 
waaronder tropische kokos, heerlijke 
sultana rozijnen, pompoenpitten, abrikozen, 
moerbeien, pecannoten, walnoten, inca 
bessen en goji bessen. Het spreekt voor 
zich dat alles gecertificeerd biologisch is...
geniet!
375 gram 3.99 Deze producten zijn leverbaar medio november.

®

nieuw!
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Marnix en Els komen heel vrolijk Vitaminstore 
binnen. Jullie zien er heel gezellig uit samen. 
Wat zijn jullie van elkaar? ‘Familie’, zegt Els blij. 
‘Marnix is de zoon van mijn broer. Tot hij naar de 
middelbare school ging heb ik heel veel op hem 
gepast, ik ben een soort van tweede moeder.’ 
Marnix voegt daaraan toe, ‘ze heeft inderdaad een 
beetje een moederrol, we weten bijna alles van 
elkaar.’

Zien jullie elkaar vaak?
‘We plannen altijd tijd voor elkaar en zien elkaar 
minstens eens per twee weken’, zegt Marnix. 
‘Soms gaan we ook samen op mijn scooter naar 
Amsterdam’, zegt Els lachend, ‘dan gaat Marnix 
achterop. Hij speelt diabolo en de touwtjes daar-
van kun je alleen in Amsterdam kopen.’ ‘We heb-
ben altijd heel veel plezier samen!’, zegt Marnix. 

Marnix, kom je vaak in Vitaminstore?
‘Ik woon tegenover Vitaminstore dus ga er heel  
vaak een sapje halen.’ ‘Ik werk in de horeca en ’s 
avonds het ik vaak niet zoveel tijd om te koken. 
Op deze manier krijg ik toch mijn dagelijkse shot 
vitamines binnen.’ 

Els maakt een hele vrolijke en energieke 
indruk. Ik vraag haar wat ze allemaal doet om 
in beweging te blijven en daar komt een hele 
mond vol aan activiteiten uit…
‘Ik houd van fietsen, lopen, coach het dames 
2 hockeyteam en werk als vrijwilliger in de St. 
Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem.’ Marnix 
begint te lachen, ‘laatst zijn we samen helemaal 
naar de top van de kerk geklommen, dat was echt 
fantastisch.’ ‘Ja’, zegt Els enthousiast, ‘dat uitzicht 
was prachtig!’

Houd jij van sporten Marnix? 
‘Ik speel basketbal en train ongeveer drie keer in 
de week, daarnaast houd ik van skateboarden en 
geef ik zwemles.’

Welke juice neem je dan meestal? 
‘Pina Colada!’ 

En jij Els, kom jij ook vaak in Vitaminstore?
‘Ja hoor, voor de Stille Nacht thee en ik vind jullie 
muesli erg lekker!’

En drink je ook wel eens een juice? 
‘Altijd als ik er ben neem ik er eentje mee, meestal 
één met spinazie, bijvoorbeeld de Green Magic.’

Dit zijn  Marnix  25 jaar en Els 68 jaar vaste klanten 
van Vitaminstore Haarlem.
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van €24,95 

voor
€22,45
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Gewoon gezond
Gezond eten is gemakkelijk, erg lekker en 
heel belangrijk. In dit boek staan toegan-
kelijke adviezen en gemakkelijke recepten. 
Stapsgewijs laat Rolien Scheepbouwer zien 
wat volgens haar gezond is en wanneer je 
wat en hoeveel moet eten. Ontdek staps-
gewijs een gezonde levensstijl! Lees over 
belangrijke voedingsstoffen en waar deze in 
zitten. De gezondheidstips, duidelijke uitleg 
en de meer dan vijftig makkelijke, snelle en 
lekkere recepten helpen je goed op weg. 
Maak gezonde pannenkoeken, salades, 
soepen, schotels, snacks, drankjes en meer. 
Voor iedereen binnen handbereik: Gewoon 
Gezond!

Gemakkelijke gezonde kost,  
voor het hele gezin

De auteurs
Rolien Scheepbouwer (rechts) is eigenaar 
van ProWellness en heeft als voedingsdeskun-
dige en gezondheidscoach in de afgelopen 
vijftien jaar duizenden mensen een gezondere 
leefstijl aangeleerd. Zij was jarenlang de vaste 
voedingsdeskundige van De Telegraaf en 
Vrouw, schrijft voor diverse bladen en is regel-
matig op de radio te horen. 

Nicoletta Tavella (links) is eigenaar van de 
Italiaanse kookschool ‘La Cucina del Sole’ 
en kookboekenauteur. Zij schrijft voor diverse 
bladen en blogs en wordt regelmatig gevraagd 
voor advies over de Italiaanse keuken, onder 
andere door de Consumentenbond en tv-
programma’s als Kassa!, De smaakpolitie en 
Herrie in de keuken.

De tien 'Gewoon gezonde' geboden

1.  Eet puur en onbewerkt 
voedsel 

Kies voor onbewerkt vers voedsel. Geen 
pakjes, zakjes en kant en klare maaltij-
den met lange lijsten ingrediënten. Maak 
zoveel mogelijk alles zelf. Zo omzeil je veel 
ongezonde toevoegingen die  voorname-
lijk in bewerkt en verpakt voedsel zitten. 

2.  Eet zoveel mogelijk  
plantaardig

Plantaardige voeding is essentieel voor 
een goede gezondheid. Eet zoveel moge-
lijk groenten, fruit, noten, zaden en (gluten-
vrije) granen. Varieer met bereidingswijzen 
en warme en koude gerechten.

3.  Eet matig en met  
aandacht

Wees matig! Eet met aandacht en kauw 
goed. Vol is vol. 

4. Portiegrootte
Neem je hand als maatbeker. Een gebalde 
vuist is de hoeveelheid granen die je 
mag eten. Vlees en vis ter grootte van je 
handpalm. 

5.    Drink voldoende water en 
groene of verse kruiden 
thee

Eet je veel plantaardig voedsel dan heb je 
gemiddeld nog zo'n 1,5 liter vocht nodig. 
Lauwwarm water met een snufje Keltisch 
zeezout wordt het beste door je lichaam 
opgenomen.

6.  Leef volgens de  
80 – 20 regel

Eet en leef 80% van de tijd schoon en 
gezond dan kun je tijdens de overige 20% 
iets eten of doen dat niet zo goed voor je 

is. Het gaat erom dat je lichaam in balans 
is. Alleen dan kan je lichaam 'slechte voe-
ding en ongezond gedrag' verwerken en 
zul je er geen last van ondervinden. 

  7.  Gebruik je gezonde  
verstand

Laat je niets wijsmaken. Vooral niet door 
hypes. Je hebt een grote variëteit aan voe-
dingsstoffen nodig. Beperk jezelf dus niet 
tot één product. Luister naar je lichaam en 
gebruik je eigen logica. Doe wat goed is 
voor jou, niet voor een ander. Ieder gestel 
werkt anders. Wat goed is voor de één kan 
slecht zijn voor de ander.  

8.  Beweeg zo veel  
mogelijk

Wij zijn gemaakt om te bewegen. Stilzitten 
is funest voor je spiermassa, skelet en psy-
che. Wandel of fiets iedere dag minimaal 
een uur en train op zijn minst drie maal 
per week 30 tot 45 minuten zeer intensief, 
waarbij je je spieren belast. 

9. Help jezelf
Maak een plan en hou je er aan. Bedenk 
van te voren wat je gaat eten en maak 
bakjes om mee te nemen. Richt je keuken 
'gezond' in. Gooi ongezonde producten 
weg. Vul kasten met gezonde producten 
die je op ooghoogte zet, gemakkelijk te 
pakken. Zorg voor een volle fruitschaal en 
groentelade. Neem water, fruit en nootjes 
mee zodat je niet voor onaangename ver-
rassingen komt te staan. 

10.  Geniet, ontspan en 
slaap voldoende

Vergeet niet te ontspannen, genieten 
en voldoende te slapen. Onderhoud je 
sociale leven. Enorm belangrijk voor je 
algehele gezondheid. 
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Yoghurt met appel  
en banaan

Per bakje yoghurt 

Ingrediënten: 
½ banaan, in plakjes 
¼ appel, geraspt of in stukjes
1 handvol blauwe bessen
1 portie yoghurt 
1 scheutje honing
1 el ongebrande pompoenpitten
1 snufje gemalen kardemom

Bereiding:
Snijd de banaan in plakjes. Voeg de 
appel, een scheut honing en een 
snufje kardemom aan de yoghurt 
toe. Meng alles goed door elkaar en 
strooi voor het serveren de banaan-
plakjes, de blauwe bessen en de 
pompoenpitten erover.

 foto: Barbara Zonzin
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Voor 4 personen 

Ingrediënten: 
1 middelgrote ui
300 g verse wilde spinazie (blad, al 
gewassen)
kokosolie
150 g kastanjechampignons
4 middelgrote biologische eieren
eezout en zwarte peper
gedroogde en verse oregano
4 porseleinen ramekins/eenpersoons 
ovenschaaltjes

Bereiding:
Warm de oven voor op 180°C. Fruit 
de fijngesneden ui in 1 eetlepel ko-
kosolie tot die zacht en goudkleurig 
is en voeg de in plakjes gesneden 
champignons toe. Laat de champig-
nons half garen en voeg de spinazie 
en een snufje gedroogde oregano 
toe. Laat de groenten helemaal 
gaar worden en laat het kookvocht 
verdampen (of giet het af). Voeg 
zout en peper toe en verdeel over 4 
ramekins/ovenschaaltjes. Maak een 
kuiltje in het midden van de hoopjes 
champignons en spinazie en breek 
een ei in ieder ovenschaaltje. Breng 
verder op smaak met zout en peper. 
Gaar gedurende 8 à 10 minuten in de 
oven, of tot de gewenste consistentie 
is bereikt. Serveer warm, gegarneerd 
met verse oregano en (spelt)brood.

Eieren met spinazie en 
champignons uit de oven

 foto: Barbara Zonzin
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Frittata met  
pompoen 
en broccoli

Voor 4 personen

Ingrediënten: 
1 grote ui, gepeld en gesnipperd
½ kleine pompoen, ontdaan van de 
zaden en in blokjes gesneden (met 
de schil)
200 g spruitjes, schoongemaakt en 
doormidden gesneden
8-10 eieren
1 bosje verse oregano
40 g geraspte geitenkaas
de geraspte schil van ½ citroen 
kokosolie 
zeezout en zwarte peper

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170°C. 
Stoom de broccoli tot die beetgaar 
is en laat iets afkoelen. Fruit de 
fijngesnipperde ui in 1 eetlepel olie 
tot die zacht en glazig wordt. Voeg de 
blokjes pompoen toe en laat ze garen 
tot de pompoen zacht is, zonder dat 
het geheel papperig wordt. Kluts de 
eieren met zout, peper, geitenkaas, 
citroenschil en oreganoblaadjes. 
Bedek een rechthoekige ovenschaal 
van circa 28 x 20 cm met bakpapier 
en doe de groenten erin. Giet het 
eimengsel over de groente en leg de 
schaal in de oven gedurende 20-22 
minuten of tot de frittata mooi stevig 
aanvoelt. Serveer gegarneerd met 
oreganoblaadjes.

TIP: 
vergeet niet om de ovenschaal met 
bakpapier te bekleden om vastkoeken te 
voorkomen.

 foto: Barbara Zonzin
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Voor ± 12 personen

Ingrediënten: 
300 g kastanjemeel
6 dl water
50 g rozijnen
50 g pijnboompitten
schil van ½ citroen, geraspt
een paar takjes rozemarijn,  
alleen de blaadjes
½ tl fijn zeezout
extra vergine olijfolie 
naar keuze: 1 scheut honing
Bakvorm (ca. 30-32 cm doorsnee)

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Wel de rozijnen in warm water en 
dep ze daarna goed droog. Zeef 
het kastanjemeel in een grote kom. 
Gebruik hiervoor een fijnmazig zeefje. 
Voeg al roerend een halve theelepel 
zout, de citroenschil en het water 
toe, en eventueel de scheut honing. 
Klop er een glad beslag van, zonder 
klonten. Het geheel hoort vloeibaar 
en toch dik en romig te zijn. Giet het 
beslag in een brede, lage ovenschaal 
die je van tevoren goed hebt ingevet 
met olijfolie. Verdeel de geweekte 
rozijnen, de pijnboompitten en de ro-
zemarijnblaadjes over het geheel en 
besprenkel royaal met olijfolie. Bak in 
het midden van de oven gedurende 
ca. 35 minuten of tot de bovenkant 
donker, knapperig en mooi gebarsten 
is. Serveer op kamertemperatuur, in 
stukjes of punten.

TIP: 
als je de castagnaccio iets zoeter wilt, voeg 
dan een scheut honing aan het beslag toe.

Castagnaccio,  
Toscaanse 
kastanjetaart

Frittata met  
pompoen 
en broccoli

 foto: Barbara Zonzin



Lekker en gezond!

Nieuwe biologisch  

afbreekbare verpakkingen

Moerbeien zijn door hun honingzoete 
smaak een heerlijke aanvulling op de dage-
lijkse voeding of als tussendoortje. 

Eén van de populairste superfoods van dit 
moment en niet zonder reden is Chiazaad.
Heerlijk door de salade, yoghurt of smoot-
hie.

Hennep proteïne poeder wordt verkregen 
door hennepzaden te vermalen tot een fijn 
poeder. Zeer geschikt voor sporters, vege-
tariërs en veganisten.

Cacao poeder is cacao in zijn puurste  
vorm en geeft een heerlijke volle en  
intense smaak aan je smoothie!  
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Biologische ahornsiroop!

Bountiful Ahornsiroop (of maple syrup) heeft 
een lichte karamelachtige smaak en wordt 
gewonnen uit de esdoornboom (maple tree). 
Het wordt gemaakt uit het suikerachtige sap 
van de esdoorn. In Noord-Amerika al eeuwen 
gegeten, vanaf de tijd van de Indianen, die 
het sap uit de esdoornboom aftapte.

Bountiful 
250 ml 5.99

Chocolade milkshake
250 ml amandelmelk 
1-2 eetlepel(s) cacao poeder 
2 bananen, liefst uit de vriezer
Enkele ijsblokjes
1-2 tl honing of kokosbloesem suiker (optioneel)
Doe alle ingrediënten in de blender.  
 
Tip: Is dit de eerste keer dat je een  
rauwe cacao smoothie maakt? Begin dan  
met 1 eetlepel rauwe cacao. De smaak van  
rauwe cacao is iets bitterder dan die van  
normale chocolade en soms is dat  
even wennen.



Met de juiste toon is  
je leven vol muziek



•  met echte groente- en fruitextracten

• vegetarisch & hypoallergeen

•  geen kunstmatige geur-, kleur-, 

smaak- en zoetstoffen

De beste aanvulling 
voor je kind



De beste aanvulling 
voor je kind

Zijn er natuurlijke  
middeltjes die helpen 
tegen hoesten? 
Vraag van Pieter van Schijndel

Soms word je overvallen door hoest 
en wil je er eigenlijk zo snel mogelijk 
iets aan doen. Vooral ’s nachts kan het 
vervelend zijn. We hebben enkele tips uit 
grootmoeders tijd op een rijtje gezet. 

Tijm
Tijm wordt vaak gebruikt in hoestdrankjes. Het ontspant 
de spieren van de luchtwegen. Doe twee eetlepels 
gekneusde tijmblaadjes in een kop. Giet er kokend water 
over en laat het 10 minuten trekken. Voor de smaak kun 
je er nog wat honing en/of citroensap aan toevoegen.  

Gember
Gember helpt bij het losmaken van slijm. Snijd gember 
in plakken en laat het 20 minuten trekken in een pan 
kokend water. Voeg wat honing en/of citroen naar eigen 
smaak toe. 

Zwarte peper
Zwarte peper helpt bij het losmaken van vastzittend slijm. 
Doe één theelepel gemalen peper met twee eetlepels 
honing in een kop met kokend water en laat het 10 tot 15 
minuten staan. Drink de thee langzaam op. 
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Honing
Honing kan helpen bij keelpijn en hoesten, 
daarnaast werkt het verzachtend. Je kunt het ook 
mengen met wat kokosolie en citroensap. 

Water
Water helpt om je slijmvliezen vochtig te houden en 
daardoor hoef je minder te hoesten. Melkproducten 
kun je het beste vermijden dit zorgt juist voor 
slijmvorming.

Hete douche/stomen
Stomen verzacht de luchtwegen en zorgt ervoor 
dat slijm loskomt. 

 

Herfsttips!

LezersrubriekLucht 
Het is belangrijk om je huis goed te ventileren, zeker  
als er iemand uit het gezin ziek is. 

Kleur
Gebruik kleur in ruimten waar je veel tijd doorbrengt.  
Geel en oranje maken vrolijk en actief!

Geur
Heb je weinig energie? Dan kunnen geuren je helpen.  
Citrus, munt en kaneel maken je alert en hebben positieve 
invloed op je stemming. Je kunt wat druppeltjes essentiële 
olie op de polsen druppelen of in een aromalampje doen.

Smaak
Frisse smaken hebben ook een oppeppende werking.  
De smaak van citroen bijvoorbeeld activeert de zenuwen  
in je mond, waardoor je hersenactiviteit toeneemt.
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De invloed van slijmstoffen uit Althea 

Curcuma longa is de plant, afkomstig uit 
India, waaruit het specerij curcuma (ook 
wel koenjit) wordt gewonnen. Dit specerij, 
herkenbaar aan zijn gele kleur, komt uit 
de wortel van de plant. Het is ook een 
onderdeel van de specerijenmix kerrie. 
Curcuma ondersteunt het natuurlijk af-
weersysteem van de lichaamscellen.

De natuur geeft ons de ingrediënten 
voor een gezonde geest en een gezond 
lichaam. Dat is de kracht van de natuur. 
En van AOV. Want AOV gebruikt in de 
producten alleen vitaminen, mineralen 
en kruiden die zo dicht mogelijk bij de 
natuur staan.

De vitamines en mineralen in de sup-
plementen van AOV hebben een zo na-
tuurlijk mogelijke vorm, zodat het lichaam 
deze makkelijker herkent en opneemt. 
811 Curcuma Longa & Zwarte Peper-
extract zit in een plantaardige capsule, 
bevat geen allergenen, geen kunstmatige 
toevoegingen en past in een vegetarisch 
dieet.

Curcuma Longa &  
Zwarte Peper-extract
AOV
60 vegacaps 42.95

 

 Curcuma ondersteunt het 
natuurlijk afweersysteem

De Nederlandse benaming van 
Althea officinalis is Heemst. Vanaf 
de oudheid is heemst een bekend 
kruid vanwege het hoge gehalte 
aan slijmstoffen. Slijmstoffen be-
staan vooral uit polysachariden. 
Ze nemen water op en vormen 
zo een slijmerige gel, die voor de 
bescherming van weefsels kan 
dienen. De slijmstoffen in Heemst 
(Althea) hebben een verzach-
tende werking op de slijmvliezen 
van de mond- en keelholte en be-
schermen daarnaast de slijmvlie-
zen van de luchtwegen bij hoest 

Voor de keel en bij hoest

AltheaFleur
Bloem

Siroop vanaf 6.95 
Keelspray voor 12.95

en keelirritaties. De voorloper van 
onze huidige producten voor de 
keel en bij hoest, bestond uit ge-
malen heemstwortel. Tegenwoor-
dig wordt Heemst door Bloem 
verwerkt in een siroop tegen 
hoesten en als spray en zuigtablet 
om de keel te verzachten. Zoals 
bovenstaand al gezegd, gaat de 
voorkeur altijd uit naar het wortel-
deel van de plant.
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Liefde is het beste dieetregime. Of liever 
gezegd de uiteinden ervan: verliefdheid 
en liefdesverdriet. In geval van die twee 
extremen krijg je simpelweg geen hap naar 
binnen zonder dat je het gevoel hebt dat die 
in je keel blijft steken. Je valt kilo’s af zonder 
je ervoor te hoeven inspannen. Helaas volg 
ik momenteel niet het dieet dat hoort bij 
verliefdheid, maar bij liefdesverdriet – al 4 
kilo en 5 weken lang. Zelfs mijn strakste 
spijkerbroek zakt van mijn billen. De breuk 
met mijn vriend, met wie ik twee jonge kin-
deren heb, was niet mijn keuze. Ik zag het 
nauwelijks aankomen en er was eindeloos 
veel overtuigingskracht voor nodig voor ik 
het kon accepteren of begrijpen. Eigenlijk, 
diep in mijn hart, begrijp ik het nog steeds 
niet. Het is het naïeve geloof van de verlaten 
partij. Als de liefde van jouw kant gewoon is 
blijven stromen, is het moeilijk te voelen dat 
het omgekeerd al een tijdje niet meer naar je 
terug komt.   

Een mens met hartzeer krijgt oneindig veel 
liefde van vrienden, kennissen en buurtge-
noten. Als je, zoals ik, een beetje bekend 
bent en het nieuws in de kranten en rod-
delbladen (‘Susan’s liefdesdroom uiteen-
gespat’) beland, dan ontvang je bovendien 
nog de affectie van volslagen vreemden en 
bedrijven. Van Weleda kreeg ik een pakket 
met Rozenproducten en een handgeschre-
ven kaartje opgestuurd met de tekst dat dit 
me vast zou helpen om lief voor mezelf te 
zijn. Lezers van mijn boeken staken me een 
hart onder de riem met hartverwarmende be-
richtjes op Facebook, Twitter en Instagram. 
Ik lees er elke dag een paar bij wijze van 
medicijn. Iemand van Vitaminstore kwam 

thuis testen welke Schüssler celzouten me 
konden ondersteunen. Een nichtenvriend 
verfde zijn snor rood om me op te vrolijken 
en vriendinnen komen nog net niet naast 
mijn bed zitten. 

Ondanks het ‘geen hap door je keel’-effect 
van liefdesverdriet vinden mijn vrienden 
voedsel de beste manier om te troosten. Ze 
bombarderen me met rauwe chocolade met 
namen als Lovechock of Ridiculously good 
Chocolate. Ze komen langs met pannetjes 
pompoensoep en blijven erbij zitten tot 
ik het naar binnen heb gelepeld. Ze laten 
versgebakken quiches voor mijn deur achter 
met een briefje dat ‘ik dan niet hoef te koken 
voor de kinderen’.

En het werkt. Voedsel troost en dan vooral 
het soort voedsel waar je de liefde in proeft. 
Het moet puur, verrukkelijk en opbouwend 
zijn; voedsel dat je voedt en je overeind 
houdt. Het pareert het gevoel dat je onbe-

minbaar bent, alleen omdat één persoon 
heeft besloten je te verlaten, en laat je erva-
ren dat er ook zonder je geliefde nog zoveel 
te genieten is.

Ik zal nooit verstoken zijn van liefde, omdat 
er simpelweg genoeg van is. Er is meer 
liefde in mij en om me heen dan ik in tien le-
vens zou kunnen opmaken. Dat is misschien 
de winst van een persoonlijke crisis: dat de 
liefde voor jou zo nadrukkelijk geuit wordt 
dat je er niet meer omheen kunt en je je hart 
ondanks de pijn wijd open laat staan. Alles 
komt goed.

Er is meer liefde in mij en om me heen dan 
 ik in tien levens zou kunnen opmaken.

Susan Smit (1974) is schrijfster 
van romans en boeken over  
persoonlijke groei. Ze woont met 
haar kinderen Linde (4) en Goof 
(2) in Amsterdam.  
Onlangs verscheen haar autobio-
grafische boek ‘En dan de liefde’. 

Troosteten



NIEUW IN HET VITAMINHEALTH ASSORTIMENT

Behoud van sterkte botten*

Vitamine K2 45 mcg
Vitamine K2 45 mcg van vitaminhealth bevat de meest stabiele 
vorm van K2 (MenaQ7). Deze natuurlijke vorm van vitamine K2 
wordt gewonnen uit natto. *Vitamine K2 ondersteunt de bloed-
stolling en draagt bij tot de instandhouding van sterke botten. 
Daarnaast bevat het de unieke sterke combinatie van vitamine C 
en vitamine D3. Vitamine C is goed voor het kraakbeen en  
vitamine D3 draagt bij aan de opname van kalk in de botten  
en heeft een positieve invloed op het immuunsysteem. Geschikt voor vegetariërs.

Vitamine K2 45 mcg
Vitaminhealth
60 stuks 13.95



H
et keukenkastje van... 

In deze rubriek nemen we iedere editie een kijkje in het 
keukenkastje van een klant van Vitaminstore, want in onze 
keukens herbergen we vaak onze gezondheidsgeheimen!

Welke supplementen staan er in je keukenkastje? 
‘Super Multi, Visolie, Super Magnesium en nu de Prenatal en Microflor 
in verband met mijn zwangerschap.’

Wat doe je om gezond te blijven? 
‘Ik ben altijd heel actief en onderneem veel. Ik sta positief in het leven 
en begin elke dag vol frisse moed en met een lach. Zo blijf ik gezond, 
maak ik mooie momenten mee en ontmoet ik veel nieuwe positieve 
mensen. Daarnaast ga ik af en toe naar de sportschool, let ik op mijn 
voeding en haal ik regelmatig een lekker sapje uit jullie juicebar.’

Wat is je keukenkast favoriet?
‘Mijn favoriete keukenattribuut is toch wel de ovenschaal. Ik vind het 
heerlijk om schotels te maken en nieuwe recepten uit te proberen. 
En een ovengerecht is ideaal als er visite komt, want dan heb ik mijn 
handen vrij om gezellig met onze gasten te borrelen!’

Zitten er guilty pleasures verstopt in je keukenkastje?
‘Jazeker! Eigenlijk heb ik altijd lekkere dingen in huis, daarmee ben ik 
opgegroeid. Op dit moment geniet ik toch wel het meest van een Mars 
uit de koelkast of een lekker waterijsje. Haha, dat heeft vast met mijn 
hormonen te maken.’

 Als je iedereen zou kunnen ontmoeten wie zou dat dan 
zijn?
‘Wat een lastige vraag, ik werk op de Thalys en kom zoveel leuke lieve 
mensen tegen die ik wel eens terug zou willen zien. Mensen geven 
me energie! Als ik dan toch één iemand zou moeten kiezen, dan zou 
ik graag mijn oude baas Rene nog eens willen zien. Die is helaas 
overleden. Hij zou zo blij voor me zijn. Met de baby op komst moet 
ik vaak aan hem denken. Ik heb z'n adviezen opgevolgd en ben hem 
eeuwig dankbaar.’

Op welke vraag zou je graag het antwoord willen weten?
‘M'n vriend en ik leven met de dag en genieten van elke nieuwe dag. 
We maken er samen een feestje van. Ik ben hem op latere leeftijd 
tegengekomen en we hebben het zo fijn! Ik vroeg me altijd af of ik 
mijn droomman nog tegen zou komen en of ik nog ooit een kindje zou 
krijgen? Dat is nu allemaal gebeurd en daar geniet ik heel erg van!’

Als je alles zou kunnen leren, wat zou dat dan zijn? 
‘Haha, het lijkt heerlijk om een mooie stem te hebben en me vol ziel en 
zaligheid te uiten in muziek! Ik denk altijd dat ik goed kan zingen met 
een borreltje teveel op, haha, maar daar blijft het dan bij.’

Waar droom je van?
‘Waar ik van droom, dat is duidelijk; van onze lieve mooie dochter die 
nog in m'n buik zit. Nog een maand vol spanning afwachten en dan 
kan ik haar eindelijk in mijn armen sluiten. We kunnen niet wachten!’ 

Wie ben je?
Karlijn van der Meij
35 jaar
Woont in Haarlem
8 maanden zwanger

Wil je ook in deze rubriek?  
Mail dan een foto en motivatie  
naar redactie@vitaminstore.nl
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We krijgen vaak de vraag, welke multi past bij 
mij? Ieder mens is anders en bij verschillende 
levensfases en levenstijlen passen verschillen-
de multi's. We hebben voor jullie een handig 
overzicht gemaakt! 

Supplementen voor 
elke levensfase

Prenatal 
Vanaf het moment van een zwanger-
schapswens, de zwangerschap zelf tot 
en met het geven van borstvoeding na 
de bevalling kun je Prenatal gebruiken 
als aanvulling op je voeding. Niet alleen 
voor de (aanstaande) moeder, maar ook 
voor de (ongeboren) baby.

Prenatal is een zorgvuldig uitgebalan-
ceerde één-per-dag zwangerschapsfor-
mule. Het bevat bovendien de volledige 
aanbevolen dagdosering vitamine A in 
de veilige vorm van bètacaroteen, 10 
mcg vitamine D3, 400 mcg foliumzuur 
en 18 mg ijzer. Het bestaat uitsluitend 
uit natuurlijke vitamine- en mineraal-
verbindingen en de coating is mede 
opgebouwd uit de natuurlijke grondstof 
chlorofyl. 

Baby Plex
Animal Parade
Voor baby’s is er een vloeibare 
multi. Baby Plex van Animal Pa-
rade is speciaal ontwikkeld voor 
baby’s en jonge kinderen. Het 
vitaminecomplex bevat onder 
andere vitamine B6 en B12, die 
het immuunsysteem ondersteu-
nen. Baby Plex is een natuurlijk en 
puur voedingssupplement. Het is 
suikervrij en heeft een natuurlijke 
sinaasappelsmaak. 

Kindermulti 
Animal Parade 
Een kindermulti is geschikt voor kinderen 
vanaf 2 jaar tot circa 12 jaar. De kinder-
multi van Animal Parade zijn kauwtablet-
ten in de smaken sinaasappel, kers of 
gemengd fruit. De samenstelling, op 
basis van de laatste wetenschappelijke 
inzichten, zorgt voor een optimale aanvul-
ling voor kinderen. 

Meer dan een Multi   
De Meer dan een Multi is voor kinderen 
vanaf 10 jaar. De tablet kan doormidden 
gebroken worden, handig voor kinderen die 
nog wat moeite hebben met slikken. Meer 
dan een Multi is een zeer brede, in plaats 
van een hoog gedoseerde, samenstelling. 
Het bevat meer dan 50 vitaminen, spoor-
elementen, mineralen en antioxidanten. De 
multi zit boordevol natuurlijke groenten-, 
fruit- en kruidenextracten zoals Echinacea 
en ginseng voor het immuunsysteem en 
betere cognitieve en mentale prestaties.  
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Super Multi
Super Multi is be-
doeld voor mensen met  
een druk, actief en hectisch 
leven. Bijzonder aan de multi 
is dat deze superfoods (acai, 
bosbesextract, mangosteen) en kruiden als kurkuma en 
mariadistel bevat, maar ook gingko dat de bloed- 
circulatie verbetert en op die manier zorgt voor 
een betere concentratie. Ook zitten er de 
sterke antioxidanten L-glutathion en alfa-
liponzuur in.

Multi Vitamine
Deze basis multi is geschikt voor jong 
volwassenen. De samenstelling is gericht 
op de Nederlandse behoeften en bevat alle 
essentiële vitamines en mineralen in de 
best opneembare natuurlijke verbindingen. 
Daarnaast bevat de multi het Co enzym 
Q10 en de extra krachtige antioxidanten 
L-Glutathion en alfa-liponzuur.

Mega Multi
De Mega Multi is voor volwassenen en hoog-
gedoseerd, opgebouwd uit natuurlijke en goed 
opneembare mineraalverbindingen en voorzien 
van speciale bioactieve, co-enzymatische B-vita-
minen (B6 en B12). Mega Multi biedt ondersteu-
ning van het energieniveau (vitamine B6 en B12 
en ijzer) en zorgt voor een goede weerstand. 
Deze één-per-dag multi bevat 10 mcg vitamine 
D, in de vorm van de goed opneembare D3 
(cholecalciferol), en maar liefst 14 mg ijzer!

High Multi
De High multi is speciaal afgestemd op de be-
hoeften van sporters. Het bevat onder andere 
10 mcg vitamine D, in de vorm van het goed 
opneembare D3 (cholecalciferol), 10 mg zink, 
en maar liefst 14 mg ijzer! Daarnaast bevat elk 
tablet 40 mcg chroom, dat bijdraagt aan het 
behoud van een normale bloedsuikerspiegel. 

Multi 50+
Tot slot de doelgroep van de 50+ 
en senioren. Multi 50+ van Vitamin-
health is een hooggedoseerde 
multi vitaminen en mineralen formule 
speciaal samengesteld voor mensen 
van circa 50 jaar en ouder. Het is een 
uitgebreide formule met o.a. OPC, 
Ginkgo biloba, Q10 en Luteïne. De 
capsule heeft een klein formaat zodat 
deze gemakkelijker te slikken is. 
De dosering kan op leeftijd worden 
aangepast: (50+ éénmaal, 60+ twee-
maal en 70+ driemaal daags)
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Super cod liver oil

Plantina Multi is een hooggedo-
seerde én complete multi, met alle 
vitaminen en mineralen in goed 
opneembare vorm.

Veel multi’s bevatten de populaire 
vitaminen in een hoge dosering. In 
Plantina Multi echter is ook een ruime 
plaats vrijgemaakt voor de minstens 
zo belangrijke mineralen, zoals mag-
nesium. Daarnaast bevat Plantina Multi 
het gehele B-complex en antioxidanten 
(vitaminen A, C en E en selenium).

De kwaliteit van een voedingssup-
plement wordt voor een groot deel 
bepaald door welke stoffen er níet in 
zitten. Zo bevat Plantina Multi geen 

overbodige stoffen en is vegetarisch. 
Daarnaast zijn de grondstoffen uiterst 
zorgvuldig gekozen, zoals de goed 
opneembare vorm van magnesium (als 
citraat) in plaats voor het nauwelijks 
opneembare magnesiumoxide.
 
Wat is verder, naast de hoge magne-
sium, speciaal aan Plantina Multi?
•  bevat de actieve vorm van vitamine B6 

(pyridoxal-5-fosfaat)
•  extra hoge dosering vitamine B12 (200 

mcg)
•  bevat 3 carotenoïden: bètacaroteen, 

luteïne en astaxanthine
•  met natuurlijke vitamine E en  

bètacaroteen. Multi
Plantina
vanaf 30 tabletten 20.15

Hooggedoseerde en volledige multi!

Solgar Super Cod Liver Oil is een dagelijkse aanvulling op de voeding, 
op basis van levertraan. De softgel capsules bevatten vitamine A, D en 
de omega-3 vetzuren EPA en DHA. Vitamine A helpt bij het behoud van 
normale slijmvliezen en is belangrijk voor de huid. Vitamine D speelt 
onder andere een rol bij de botaanmaak en heeft een positieve invloed 
op het immuunsysteem. EPA en DHA zijn belangrijke bouwstenen voor 
de hersenen, spelen een rol bij het functioneren van de hersenen en zijn 
goed voor het gezichtsvermogen*.

*Dit beoogde effect kan bereikt worden bij een dagelijkse inname 
van 250 mg EPA en DHA (inclusief de voeding) of 450 mg (zwangere 
vrouwen en bij borstvoeding).

Inname advies
1 softgel per dag bij voorkeur bij een maaltijd innemen.

Solgar Super Cod Liver Oil is vrij van gist, melk, gluten, soja, sucrose en 
zout.

levertraan met extra omega-3

SUPER COD LIVER OIL
Solgar

60 softgels 18.50

 

 



Familieopstellingen
De onderste steen boven?

Je hoort er steeds vaker over en 
veel mensen hebben er baat bij: 
Familieopstellingen. Wat het pre-
cies is gaan we je proberen uit te 
leggen in het onderstaande artikel, 
maar eigenlijk, zo zei Stefanie 
Bussing, partner van de Acade-
mie voor Familieopstellingen het 
mooi, ‘je moet het ervaren, om te 
weten wat het is’. En wij, inmiddels 
ervaringsdeskundigen, kunnen dat 
beamen.
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Wat is een Familieopstelling?
Een Familieopstelling kan over uiteenlopende 
persoonlijke thema’s gaan die je graag beter 
zou willen begrijpen, of waarin je wilt groeien. 
Vaak zijn het vragen over situaties waarin je 
vastloopt. Dit kan zijn op je werk, in je familie, 
geldzaken, gezondheidsklachten, maar ook 
het verwezenlijken van je droom of puur op 
emoties gericht; waarom voel ik me angstig of 
onzeker in bepaalde situaties? 

Door een familieopstelling te doen, kun je snel 
en helder inzicht krijgen in waar de kern van 
een probleem zit. Je ervaart in een opstelling 
wat er aan de hand is en vanuit dat inzicht kan 
er beweging ontstaan in de situatie waarin je 
vastloopt. 

Onbewuste patronen
Veel persoonlijke kwesties, zoals 
relatieproblemen of levensvragen vinden hun 
wortels in de manier waarop je bent opgevoed. 
De manier waarop je ouders je opvoeden 
ligt op hun beurt weer aan de opvoeding 
die zij hebben gehad en dit gaat soms wel 
zeven (!) generaties terug. Vaak neem je dus 
onbewust een heleboel patronen mee uit de 
familiegeschiedenis. Een familieopstelling, 
herontdekt door de Duitse therapeut Bert 
Hellinger, kan helpen om hier inzicht in te 
krijgen. Door een opstelling kun je verborgen of 
half bewuste verbanden gaan zien. 

Hoe werkt het dan?
Een opstelling kan in een individuele sessie, 
maar vaak doe je het in een groep. Iemand 
brengt zijn of haar kwestie in en nodigt daarna 
andere mensen uit de groep uit, om de mensen 
die bij die kwestie horen, te representeren. Als 
representant hoef je daar niets voor te doen 
en ook heb je nauwelijks informatie over de 
persoon voor wie je staat. Alle representanten, 
ook degene die de vraagsteller zelf moet 
voorstellen, worden ergens in de ruimte 
opgesteld. Hij of zij doet dat intuïtief en zoekt 
een plek die past bij zijn of haar gevoel. 

Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks, de 
representanten voelen zich daadwerkelijk 
als de opgestelde personen en zijn in staat 
onderliggende, emotionele en mentale 
structuren in de familie weer te geven. 
Zonder enige informatie van buitenaf. Op 
deze manier ontstaat er een herkenbaar 
beeld van de verhoudingen in de kwestie 
die wordt behandeld. Samen met de 

begeleider onderzoek je wat er onder 
het ervaren ‘probleem’ schuil gaat in de 
familiegeschiedenis.

Vaak voelt het als een verlichting en is het erg 
verhelderend wat er uit een opstelling komt. 
Soms zie je eindelijk een patroon en is dit de 
kans om die te doorbreken. 

Voor wie?
Opstellingen geven bevrijdende inzichten 
voor mensen die worstelen met vragen, waar 
ze het antwoord niet (helemaal) op weten. 
Dit kan gaan over de relatie met een partner, 
ouder(s) of over bepaalde terugkerende 
patronen, bijvoorbeeld in werksituaties. 

Vooral voor vragen die ons al langer 
bezighouden en waar we maar niet helemaal 
uitkomen is een familieopstelling een 
goede methode. Vaak ligt de wortel van het 
probleem niet bij de cliënt, maar bij iemand 
anders uit het familiesysteem. Een opstelling 
helpt om deze dynamiek uit te vogelen. 
De doorwerking van een opstelling kan 
soms maanden of zelfs jaren duren. Vaak 
vallen er telkens nieuwe kwartjes. Het fijne 
aan Hellingers werk is dat het zichtbaar en 
voelbaar maakt, wat eerst onzichtbaar was en 
alleen in je hoofd zat.
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Waar komen Familie-
opstellingen vandaan? 
Duitser Bert Hellinger kwam als missionaris 
in Zuid-Afrika in aanraking met de werkwij-
ze, waarna hij de vorm van psychotherapie 
in West-Europa heeft geïntroduceerd. In 
Duitsland is de theorie algemeen bekend, 
in Nederland komt zijn werk steeds meer 
onder de aandacht. 

Wie is Bert Hellinger? 
Hellinger’s werk, Famillieopstelingen, is ont-
staan door inzichten die hij heeft verkregen 
door bepaalde belangrijke gebeurtenissen 
in zijn leven. De ouders van Hellinger waren 
erg gelovig. Dat heeft hem beschermd 
tegen het nationalistische gedachtengoed 
van Hitler. Daarnaast is hij vijfentwintig 
jaar priester en missionaris geweest bij de 
Zulu’s in Afrika, waar hij deelnam aan inter-
raciale, oecumenische training in groepsdy-
namica. 

Op het moment dat hij het priester zijn 
achter zich liet, verdiepte hij zich in de 
psychoanalyse, primal scream therapy, 
gestalt en transactionele analyse. Hellinger 
heeft allerlei stromingen geïntegreerd tot 
een zeer doeltreffende interventiemethode. 
Nog steeds is hij voortdurend op zoek naar 
nieuwe theorieën en ervaringen. 

Toen hij kind was leerde hij hoe belangrijk 
het is om je hart te volgen, omdat dat de 
enige bescherming is tegen de invloed van 

misleidende autoriteiten. Zijn vastberaden-
heid in het aanschouwen en uitzoeken van 
wat er ‘echt’ is, in de plaats van zomaar 
aannemen wat ons wordt voorgeschoteld, 
is een belangrijke grondslag van zijn werk.

Hellinger’s basisprincipes 
Hellinger’s werkwijze is een vorm van 
systemisch werken. Dat wil zeggen dat 
je middels het opstellen van iemands 
systeem van herkomst, niet zichtbare 
relaties tussen familieleden en de eventuele 
struikelblokken kunt inzien en wegnemen. 

Hierbij wordt uitgegaan van drie 
basisprincipes die hij in de loop van zijn 
therapeutische werk heeft ontdekt: 
1.  Behoefte aan binding; iedereen in het 

gezin heeft een plek en daarbij is het 
belangrijk dat niemand buitengesloten 
wordt.

2.  Behoefte aan orde; de plek die iedereen 
in het gezin heeft dient erkend te worden. 

3.  Behoefte aan evenwicht; in relaties moet 
er een goede balans zijn tussen geven 
en nemen.  

Wordt er aan een van deze basisprincipes 
niet voldaan? Dan bestaat er een disbalans 
in het familiesysteem. Dit kan een 
belemmerende werking hebben op de 
verschillende leden van het systeem.

Benieuwd geworden? 
Wij hebben een Familieopstelling mogen 
ervaren bij Stefanie Bussing in Haarlem. 
Stefanie is partner bij de Academie voor 
Opstellingen van Hylke Bonnema en Part-
ners in Haarlem. We kunnen zeggen dat het 
een bijzondere ervaring was. Kijk voor meer 
informatie op: www.familieopstellingen.nl
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Hoe zit het met...
...vitamine D
De herfsttijd staat voor de deur. Een periode 
waarbij we het met minder zonlicht moeten 
doen en dat betekent, minder aanmaak van 
vitamine D. Je vraagt je misschien wel eens af, 
krijg ik genoeg vitamine D binnen? En wat is 
een veilige hoeveelheid? Tijd om deze bijzon-
dere vitamine eens onder de loep te nemen.

De afgelopen tijd staat vitamine D weer 
volop in de belangstelling. Er ligt een nieuw 
wetsvoorstel om de maximale adviesdose-
ring voor vitamine D nogmaals te verhogen 
én nieuw wetenschappelijk onderzoek toont 
interessante verbanden tussen vitamine D 
en bepaalde aandoeningen aan. 

Zonlicht als belangrijkste bron
Zonlicht is voor ons verreweg de belang-
rijkste bron van vitamine D. Wanneer we 
aan voldoende ultraviolette straling worden 
blootgesteld, is de eigen aanmaak van 
vitamine D vele malen groter dan wat we via 
onze voeding opnemen. Wanneer we on-
voldoende aan de zon worden blootgesteld, 
wordt het belangrijk om via voeding zoals 
vette vis, eieren of vlees toch voldoende 
vitamine D binnen te krijgen. 

Vitamine D kent twee biologisch actieve 
vormen, namelijk vitamine D3 (cholecalcife-
rol) van dierlijke oorsprong en vitamine D2 
(ergocalciferol) afkomstig van plantaardige 
voeding en schimmels. 

Geen vitamine, maar een hormoon
In tegenstelling tot de andere vitaminen wordt vitamine D door het lichaam 
zelf aangemaakt. Strikt genomen is vitamine D niet eens een vitamine, 
maar een aanverwant van de steroïdhormonen. Dit is een groep hormo-
nen die cholesterol als voornaamste bouwstof heeft.  Het stofje 7-hydro-
cholesterol wordt in onze huid onder invloed van zonlicht omgezet in 
cholecalciferol, de officiële naam voor vitamine D3. Omdat de werking op 
de stofwisseling via een receptor (een eiwit op of in de cel waaraan een 
stof kan binden) loopt, is vitamine D3 in feite een hormoon.



vitamin magazine  51

Hoe zit het met...
...vitamine D

Vitamine D3: wordt uit de olie van vislevers 
geëxtraheerd of uit wolvet gehaald dat be-
straald is met ultraviolet licht. Het wordt vele 
malen beter door het lichaam opgenomen 
dan vitamine D2. 
Vitamine D2: was tot voor kort de enige 
vorm die geschikt is voor veganisten, maar 
vorig jaar is er een veganistische vitamine 
D3 op de markt gekomen waarbij als bron 
een korstmos (schimmel) wordt gebruikt. 

Waarvoor is het belangrijk
Vitamine D heeft verschillende functies in 
het lichaam. De bekendste is de bijdrage 
van vitamine D aan de calciumstofwisse-
ling. Vitamine D bevordert de opname van 
calcium en dit draagt bij aan het behoud 
van sterke botten en tanden. Daarnaast 
bevordert vitamine D de normale werking 
van de spieren en het immuunsysteem. 

Te kort aan D
Jammer genoeg is de vitamine D status van 
grote bevolkingsgroepen ronduit slecht te 
noemen. Volgens sommige experts zouden 
de adviezen voor de aanbevolen dagelijkse 
inname van deze vitamine fors naar boven 
bijgesteld moeten worden. 

Zo schiet de aanmaak van lichaamseigen 
vitamine D, bij mensen met een donkere 
huid en mensen die weinig buiten komen 
(nachtwerkers, bewoners van verzorgings- 
of verpleegtehuizen) of hun huid bedek-
ken, te kort. Ook jonge kinderen, ouderen 
(vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 
70 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven hebben extra vitamine 
D nodig.

Gelukkig is er recentelijk een nieuw wets-
voorstel ingediend omtrent de aanbevolen 
dagdosering voor vitamine D. Hierbij is 
een ophoging naar maximaal 75 µg per 

dag voor volwassenen, 20 µg per dag voor 
kinderen t/m 10 jaar en 15 µg voor kinderen 
onder de 1 jaar voorgesteld.

Wat is veilig?
Een langdurige te hoge inneming van 
vitamine D kan schade aan hart, nieren en 
bloedvaten veroorzaken. Verder veroor-
zaakt een hoge inneming van vitamine D, 
misselijkheid, slaperigheid, verminderde 
eetlust en obstipatie. Maar wat is dan een te 
hoge inname en wat is veilig?

Natuurlijk is het moeilijk om een algemeen 
geldende dosering vast te stellen. De be-
hoefte aan vitamine D en de status hiervan 
in ons lichaam houden zeer nauw verband 
met onze voeding en de hoeveelheid 
UVB-licht waaraan we onszelf blootstellen, 
maar nadelige effecten als gevolg van een 
overmaat aan vitamine D zijn gelukkig zéér 
zeldzaam!

De Gezondheidsraad houdt bij de aan-
bevolen dagelijkse inname rekening met 
de veilige bovengrens zoals de European 
Food Safety Authority (EFSA), op basis van 
nauwgezet onderzoek, heeft vastgesteld:

• baby's tot 1 jaar:                  25 mcg
• kinderen van 1 t/m 10 jaar:  50 mcg
• 11 jaar en ouder:                100 mcg

Dit betekent niet dat er direct een probleem 
ontstaat wanneer deze hoeveelheid over-
schreden wordt. Problemen zullen alleen 
ontstaan wanneer er langdurig sprake is 
van een (te) hoge inname.

Tot slot….
Dat vitamine D belangrijk is, weten we. Hoe 
belangrijk? Daar wordt hard onderzoek naar 
gedaan en zodra wij er meer van weten, zijn 
jullie de eerste die het horen! 



Een steuntje in 
de rug voor 50+
Gezond 50+
Als we ouder worden verandert de behoefte 
aan vitaminen en mineralen. Ook onze behoefte 
aan calorieën verandert: deze neemt namelijk 
af naarmate we ouder worden, met als gevolg 
dat we minder gaan eten. Minder eten betekent 
dat we minder vitaminen en mineralen binnen-
krijgen. Ook onze spijsvertering verandert: de 
maagzuurproductie neemt af net als de hoe-
veelheid spijsverteringsenzymen aangemaakt 
door de alvleesklier. Daarom neemt ons lichaam 
voedingsstoffen vaak minder goed op. Ouder 
worden betekent dus extra goed letten op vita-
minen en mineralen.

Vitamine B12 zuigtabletten
Waarom: Wist u dat een kwart van de ouderen een tekort 
heeft aan vitamine B12? Vitamine B12 geeft extra energie 

bij vermoeidheid en is goed voor het zenuwstelsel.

Supplement: Een zuigtablet met de 
bio-logisch actieve vitamine B12; methyl-

cobalamine, kan uitkomst bieden. Deze 
vorm hoeft niet omgezet te worden door 

de spijsvertering, wordt snel opgenomen 
door de mondslijmvliezen en daardoor 

zeer efficiënt gebruikt door het lichaam. 

100 zuigtabletten voor 19.95 

Synofit
Waarom: Gewrichten worden vaak wat minder 
soepel naarmate we ouder worden. Synofit heeft een 
verzorgende invloed op spieren en gewrichten*

Supplement: Als enige is Synofit erin geslaagd om 
100% pure Groenlipmossel (dus géén extract of 
poeder) in een vloeibare, gestabiliseerde vorm te ont-
wikkelen. Naast Groenlipmossel bevat Synofit Zwarte 
besextract, Boswellia*, vitamine C en D en calcium.   

Flacon 400 ml 99.95
Flacon 200 ml 59.95
120 capsules: 99.95
60 capsules 59.95
30 capsules 39.95
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Multi 50+
Supplement: Multi 50+ is speciaal 
ontwikkeld voor 50-plussers en se-

nioren en bevat een speciaal op hun 
behoefte afgestemde hoeveelheid 
vitamine D. De extra toegevoegde  

vitamine A ondersteunt het  
gezichtsvermogen en zink zorgt 

voor het behoud van een  
heldere geest. 

De capsules hebben een klein for-
maat, waardoor ze makkelijk door 

te slikken zijn.

Vanaf 60 capsules voor 19.95

Super Flex
Waarom: Een goede levensstijl bestaat uit gezonde voeding, goede leefgewoonten en  

bewegen, maar naarmate we ouder worden is bewegen niet altijd meer vanzelfsprekend. 

Supplement: Super Flex bevat een combinatie van glucosamine, chondroïtine en MSM. Glu-
cosamine en chondroïtine treffen we in het lichaam van nature vooral aan in bindweefsel, met 

name in bloedvaten, bot en kraakbeen. De calcium en zink in de Super Flex zijn goed voor het 
behoud van sterke botten en spieren en de koper en vitamine C dragen bij tot de  

instandhouding en opbouw van het kraakbeen en het energieniveau.
Daarnaast bevat Super Flex Boswellia Serrata Extract, dat zorgt voor het behoud  

van soeple gewrichten.

Vanaf 30 tabletten voor 34.95



'Wie zijn eigen weg gaat kan  
door niemand worden ingehaald'



Amino Prep
Vitaminsports 
150 tabletten 26.50 

Prepare yourself!
Amino Prep van vitaminsports bevat het 
complete spectrum van essentiële en 
niet-essentiële aminozuren. De verhouding 
aminozuren is gelijk aan de verhouding 
zoals die in het menselijk lichaam voorkomt. 
Amino Prep bevat speciale di- en tripeptiden 
die sneller worden opgenomen dan losse 
enkelvoudige aminozuren. De bijgevoegde 
Vitamine B6 helpt bij een normaal eiwitmeta-
bolisme en vitamine B12 draagt bij aan een 
normale, normale stofwisseling.
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 Bouw je natuurlijke 
weerstand op!*

Maar liefst 70% van ons immuunsysteem 
bevindt zich in onze darmen. Het is dus 
belangrijk om ze gezond te houden. 

1 capsule Probactiol® Plus bevat maar 
liefst 25 miljard levende bacteriën van zeer 
kwalitatieve stammen, vitamine D* ter 
ondersteuning van de natuurlijke weer-
stand, en braambesextract** goed voor de 
darmfunctie. Het volstaat om 1 capsule per 
dag te nemen.  
Speciaal ter ondersteuning van de 
weerstand van kinderen onder 12 jaar is er 
Probactiol® junior.

Probactiol®
Metagenics
duo 15 capsules 13.99 
plus 30 capsules 24.99 
junior 30 capsules 14.99

Darmfunctie**

Probactiol® duo bevat zowel gisten als 
een exclusief hoog gedoseerd mengsel 
van levende micro-organismen. 1 capsule 
bevat 6 miljard levende organismen Sac-
charomyces boulardii, 8,5 miljard levende 
bacteriën L. acidophilus NCFM®, L. para-
casei Lpc-37, B. lactis Bi-04, B. lactis, Bi-07 Bekijk het informatie  

filmpje op probactiol.eu Nu met 15% extra korting!
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Lezersrubriek
Vraag op Facebook: Kan ik sporten  
bij griep of verkoudheid?

Wanneer je niet fit bent, hoeft dat nog niet meteen een reden te zijn om niet te gaan sporten.  
Maar wat als je griep hebt of verkouden bent? 

Sporten zorgt ervoor dat je weerstand 
opbouwt en je immuunsysteem versterkt. 
Maar wanneer je iets onder de leden hebt, is 
het soms beter om te rusten. Je lichaam moet 
dan hard werken om zichzelf te herstellen en 
kan alle energie goed gebruiken. 

Verkoudheid
Wanneer je last hebt van een lichte verkoud-
heid, met klachten die zich beperken tot je 
keel en hoofd zoals een lichte hoest of ver-
stopte neus, dan is het niet erg om een lichte 
training te doen. Maar als de verkoudheid 
zich verplaatst naar de borst en je ademha-
lingsproblemen krijgt, dan is dat een reden 
om niet te gaan sporten. Wel gaan zou de 
verkoudheid kunnen verergeren. 

Koorts en griep
Bij koorts, pijn op de borst of een ernstige 
hoest, is het niet slim om te gaan sporten. 
Sporten met koorts kan zelfs gevaarlijk zijn. 
Wanneer je wel weer kunt trainen? Als je 
minstens 24 uur koortsvrij bent.  

Weer beginnen
Als je doordat je ziek was even niet gesport 
hebt, kan de eerste keer soms wat zwaar 
vallen. Probeer in dat geval je sportprestaties 
weer rustig op te bouwen. Je zult zien dat je 
conditie weer snel terugkomt. 

Wat kun je zelf doen?
Drinken
Veel water drinken is belangrijk, dit helpt om afvalstof-
fen af te voeren. Drink zo min mogelijk drankjes die 
vocht onttrekken, zoals koffie. Alcohol is uiteraard ook 
niet goed voor je en dat ontneemt behalve vocht ook 
vitamine C uit je lichaam. Bovendien is het belastend 
voor je lever die een belangrijke rol speelt bij de 
verwerking van afvalstoffen. Wanneer je last hebt van 
slijm, raden we melk af. Melk verergert dit namelijk. 

Eten
Wanneer je weinig trek hebt, neem dan bij voorkeur 
licht verteerbaar voedsel zoals soep. Weinig eten is 
niet zo erg, als je maar wel voldoende drinkt. Daar-
naast kan grapefruit goed helpen bij verkoudheid. 
Het bevat veel vitamine C en helpt het verminderen 
van slijm in de neus en longen. Ook kruiden, zoals 
knoflook en peper, kunnen helpen bij het herstel. 

Slijm losmaken 
Een stoombad met eucalyptus of een warme douche 
kunnen wonderen verrichten tijdens een verkoudheid. 

Snuiten of niet snuiten?
Het schijnt beter te zijn om regelmatig je neus te 
snuiten dan hem telkens weer op te halen. Snuit je 
neus alleen wel zachtjes en houd met je ene vinger 
je andere neusgat dicht. Wanneer je te hard snuit 
kunnen bacteriën in je gehoorgang terechtkomen en 
daar kun je oorpijn van krijgen.

Appelthee
Benodigdheden:
• 1 appel
• 1 uitgeperste citroen 
• honing 

Snijd een appel in stukken, met schil. Breng een halve liter water met de appel aan 
de kook en laat het een uur trekken (niet koken). Zeef het mengsel en haal de appel  
eruit. Voeg de citroen en de honing naar eigen smaak toe. Drink dit warm, een aantal  
dagen lang, enkele keren per dag.

Een goed recept bij verkoudheid 



Dè sportieve multi!

High Multi van vitaminsports is een hoog 
gedoseerde multi afgestemd op de 
behoeften van sporters. Het draagt bij aan 
een goede weerstand (vitamine C), on-
dersteunt het energieniveau (vitamine B12 
en ijzer) en is goed voor het behoud van 
sterke botten (zink) en spieren (vitamine 
D). High Multi is opgebouwd uit voorna-
melijk natuurlijke en goed opneembare 
mineraalverbindingen en voorzien van 
speciale bioactieve, co-enzymatische B-
vitaminen (vitamine B6 en B12).

High Multi
Vitaminsports
90 tabletten 27.50

‘Wandelen is het beste medicijn’ 
~ Hippocrates
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‘Wandelen is het beste medicijn’ 
~ Hippocrates
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We hebben een van onze favoriete NS-wandeling-
en voor je geselecteerd in het prachtige gebied 
de Hemelse Berg in de buurt van Arnhem. Deze 
wandeling is 15 km lang en loopt van station 
Oosterbeek naar station Arnhem. De route kan ook 
ingekort worden, handig voor gezinnen. Daarnaast 
is er voldoende horeca op de route voor een lek-
kere kop thee of soep. 

De wandeling is bijzonder vanwege de landgoe-
deren, de uiterwaarden én de rivier, maar ook de 
hoogteverschillen en natuurlijk de stad Arnhem. Wil 
je graag meer informatie over deze route kijk dan 
op: www.wandelnet.nl/traject/hemelse-berg-arnhem 
en voor heel veel andere mooie routes op:  
www.wandelnet.nl

Must do... 
wandelen in de herfst
De prachtige herfst is bij uitstek geschikt 
voor een lekkere wandeling. En in Nederland 
vind je de mooiste wandelroutes. Het lande-
lijk netwerk is maar liefst 8491 kilometer lang! 
Op Wandelnet.nl zijn veel mooie routes te 
vinden; GPS-routes, leuke wandelroutes voor 
kinderen en NS-wandelingen waarbij je van 
station naar station loopt. 

3. Oosterbeekse kerk
De hervormde kerk in Oosterbeek behoort tot de oudste 
kerken van Nederland. De kerk raakte bij hevige gevechten 
in deze omgeving in de Tweede Wereldoorlog zwaar 
beschadigd. Pas toen werd duidelijk dat hij oorspronkelijk 
alleen had bestaan uit een schip van vierkante blokken 
tufsteen, afgesloten door drie gelijke uitbouwsels (absiden). 
Daarmee was de kerk gedateerd als pre-romaans. Daarna, 
in de romaanse en gotische periode is hij vergroot en 
veranderd. De 300 jarige knotlinde voor de deur heeft de 
oorlog overleefd.

4. Heveadorp
Heveadorp ontstond in 1915 als fabrieksdorp, toen de fabri-
kant Wilhelmi besloot hier een nieuwe, grote bandenfabriek 
neer te zetten. Rond 1920 liet hij voor de fabrieksmedewer-
kers mooie, karakteristieke huizen met rieten kap bouwen. 
Hevea is eind jaren ‘70 overgenomen door Vredestein en het 
fabrieksgebouw werd in 1982 gesloopt. Na een periode van 
verval is het karakteristieke dorpje weer nieuw leven ingebla-
zen. De huizen met de rieten daken zijn gerestaureerd en er 
zijn tweehonderd nieuwe woningen bijgebouwd. Als u op de 
Beeklaan komt en rechtsaf gaat (de route gaat linksaf), ziet u 
de huizen na circa 300 meter.

1. Oude ziekenhuis
Het Sint Elisabeth Gasthuis is in 1893 ontworpen door 
architect J.W. Boerbooms en heeft tot 1995 dienst gedaan 
als ziekenhuis. Na een renovatie werden er appartementen 
in gebouwd.

2. Mariëndaal
Mariëndaal is vooral bekend om zijn Groene Bedstee: een 
dubbele beukenhaag in de vorm van een tunnel. Het sterk 
glooiende landschap bestaat verder uit een afwisseling van 
bos, fraaie beukenlanen, graslanden en sprengenbeken 
met vijvertjes. De sprengenbeken waar u langskomt zijn ge-
graven door de kloosterlingen van Mariënborn. Deze beken 
krijgen het water van de sprengkop: een gegraven bron.

1
2

3
4
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Must do... 
wandelen in de herfst

Wandelen is gezond!
De bijdrage van wandelen aan de volksgezondheid 
moet niet worden onderschat. Wandelen draagt bij aan 
het algemeen welbevinden van de mens. En is zelfs 
bewezen dat het een positief effect heeft op het ziekte-
verloop van chronische aandoeningen, zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes, reuma, hoofdpijn en depressivi-
teit. (Bron: Nationale Wandelmonitor)

Wandelevents:
3 & 4 oktober  54e Veluwe Herfstkleurentocht  Epe (GE)
7 oktober  4e Fruitoogsttocht    Leerdam (ZH)
17 oktober   Tussen slik en zand  Ameland (FR)
17 t/m 23 oktober  10e Afrikaloop   Hoogeveen (DR)
7 & 8 november  26e Snerttocht   Utrecht (UT)
15 november   3e Stamppottocht    Den Helder (NH)
28 november  Seuterwinterwandeltocht          ’s-Gravendeel (ZH)
19 december  14e Olympus Kersttocht  Halsteren (NB)

Voor meer wandelevents kijk op: www.wandel.nl/wandelagenda 

Wist je dat…
- 6,6 miljoen Nederlanders regelmatig wandelen?
- zij in totaal jaarlijks zo’n 710 miljoen wandelingen 
maken? 
- de behoefte aan ontspanning het meest wordt 
benoemd als reden om te gaan wandelen (85%)? 
Gevolgd door gezondheid (66%) en natuurbeleving 
(53%).
- alle wandelingen het liefst samen gemaakt worden? 
Daarin staat in gezelschap van de partner op één 
(66%), gevolgd door vrienden en kennissen (19%). 
- de meeste wandelaars het liefst door de bossen 
lopen (67%), gevolgd door strand en duinen(40%)?
- de top-3 favoriete wandelprovincies Gelderland 
(17%), Limburg (12%) en Noord-Brabant (10%) zijn?
- pelgrims niet alleen het bezoek aan de bedevaarts-
plaats, maar ook de reis er naartoe als heilzaam 
ervaren? Sommige spreken zelfs van een ‘antidepres-
sivum’. Dit stelde Ineke Albers, onderzoeker bij het 
Heyendaal Instituut van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen (bron: anp).



NIEUW IN HET VITAMINSPORTS 
ASSORTIMENT

100% Wei Chocolade
Als toevoeging op de smaken banaan, aardbei en 
vanille is de 100% Wei van Vitaminsports nu ook ver-
krijgbaar in de smaak chocolade! Deze heerlijke ro-
mige eiwitshake bevat uitsluitend natuurlijke smaak- 
(magere cacaopoeder, smaakaroma chocolade) en 
zoetstoffen (stevia) en is goed shakebaar. 

100% Wei is opgebouwd uit drie wei eiwit compo-
nenten: concentraat, isolaat en hydrolysaat. Door 
de verschillen in de snelheid van verteren ontstaat 
een langdurige afgifte van eiwitten aan het bloed. 
Eiwitten dragen bij tot de groei en instandhouding 
van de spiermassa en botten. 100% Wei is zeer ge-
schikt voor iedereen die extra eiwit wil gebruiken ter 
ondersteuning van het spierweefsel of als aanvulling 
op een eiwitdieet.

420 gram 19.95
900 gram 34.50
2010 gram 59.95

Chocolicious!
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Extra’s?

Hardlopen met je kids
7 tips voor trainen met jonge kinderen

1
2

3
4

5
6

7

Kinderen lopen wat langzamer. Houd daar 
rekening mee. Oudere kinderen kunnen mis-
schien wel wat harder. Let er als ouder vooral 
goed op dat je kind niet buiten adem raakt en 
comfortabel rent. 

Probeer de afstanden voor je kind visueel te 
maken, kinderen hebben namelijk totaal geen 
feeling met afstanden. Dus als oma vlakbij 
woont, bijvoorbeeld op 1 km afstand, doe 
dan een ‘oma-ren’ met ze, of twee keer een 
‘oma-ren’. 

Varieer met verschillende routes. In de 
herfst is in de bossen rennen bijvoorbeeld 
ook heerlijk. 

Ook bij sportieve kinderen is het van belang om 
rustig op te bouwen, hardlopen is namelijk een 
compleet andere belasting voor je lichaam dan 
bijvoorbeeld voetballen of wielrennen. Bouw de 
eerste 12 weken rustig op. 

Vergelijk je kind met een absolute beginner die nog 
nooit aan sport heeft gedaan. Leer rustig te starten. 
Begin bijvoorbeeld met 1 minuut rennen, daarna 
wandelen en bouw dit langzaam op. 

 

Omdat kinderen nog niet echt gevoel hebben 
voor snelheid, gaan ze in de eerste seconden 
vaak veel te snel van start. Het is belangrijk om ze 
dan af te remmen zodat ze op een stabiel tempo 
gaan rennen. Na verloop van tijd leren ze om dit 
uit zichzelf te doen.

Probeer het doorzettingsvermogen van je kind te 
trainen. Houd in de gaten of je kind echt moe is, 
of geen zin meer heeft. Wanneer hij of zij geen zin 
heeft, is het beter om toch even door te zetten. 
Het is goed om te leren dat je niet alles uit de weg 
kunt gaan wat je lastig vindt. Laat hem of haar na 
de overwinning duidelijk weten hoe trots je bent. 



Ready, Set, Go!
Zeer geschikt bij magnesiumtekort!

Magnesium zorgt voor het 
behoud van sterke en soepele 
spieren. Daarnaast draagt het bij 
aan het energieniveau en zorgt 
het voor een goede elektrolyten-
balans. 

Magnesium wordt zeer goed 
opgenomen via de huid. Mag-
nesiumolie van Vitaminsports 
bevat de hoog geconcentreerde 
vloeibare vorm van magnesium-
chloride, opgelost in water. Het 
wordt magnesiumolie genoemd, 
omdat het product olieachtig op 
de huid aanvoelt. 

Dit product is gemakkelijk in 
gebruik en zeer geschikt voor 
sporters of mensen met een 
magnesiumtekort!

Magnesiumolie

Tip!
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Gemakkelijke oefeningen 
voor een mooi figuur

Je hebt geen sportschool abonnement nodig om 
aan je figuur te werken. Deze oefeningen kun je 
gewoon thuis doen, bijvoorbeeld als je kinderen op 
bed liggen of ’s ochtends voordat je naar je werk 
gaat. Het enige wat je nodig hebt is een sportmatje.
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Buik 
Voor een slanke buik is het belangrijk dat je op je 
voeding let, voor een strakke en stevige buik doe je 
buikspierenoefeningen.  

Oefening
1. De plank. Ga op je buik liggen met je ellebogen onder 
je schouders. Leun op je onderarmen en je tenen en 
houd deze houding vast. Zorg ervoor dat je ruggengraat, 
als een plank, helemaal recht is. Let ook goed op je 
hoofd. Kijk niet naar beneden of omhoog. Houd hem 
recht. Is de plank op je tenen te zwaar? Dan kun je er 
voor kiezen om de oefening op je knieën te doen. 

2. Ga op je rug liggen met opgetrokken knieën, handen 
gevouwen achter je hoofd. Til hoofd en schouders op en 
strek je rechterarm zodat je de buitenkant van je linker-
knie raakt. Wissel af met de linkerarm naar je rechterknie 
en zorg dat je echt vanuit je buik werkt en er niet te veel 
spanning zet op je nek. Doe een serie van 2 keer 10 aan 
elke kant. 

Dijen en billen
Vrouwen hebben aanleg om vet op te 
slaan in de onderste gedeeltes van hun 
lichaam. Zeker voor diegene met een 
peervormig figuur is het soms lastig om 
slanke dijen te behouden. 

Oefening
1. De squat. Zet je benen iets breder dan 
heupbreedte, maak een beweging alsof 
je op een stoel gaat zitten, houd je rug 
recht en zorg dat je knieën niet voorbij 
je tenen komen. Hoe dieper je door je 
knieën zakt, hoe zwaarder de oefening. 
Doe 3 series van 20. 

Kuiten
Wanneer je last hebt van slappe kuiten kun 
je deze simpele oefening doen om ze te 
verstevigen.  

Oefening
Ga op je tenen staan en kom weer terug. 
Herhaal zo vaak je wilt. 

Weg met die 
oversized trui!
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Bovenarmen
De achterkant en onderkant van je  

armen zijn vaak wat slapper en zach-
ter. Dit komt doordat je die spieren niet 

dagelijks gebruikt. 

Oefening
1. Push ups. Deze oefening doet ook 
wonderen voor je borstspieren! Voor 

veel vrouwen zijn push ups in het 
begin wat lastig te maken, doordat het 

best wel zwaar is. Om het wat lichter 
te maken ga je met je knieën op de 

grond zitten. Zet je armen iets breder 
dan schouderbreedte en laat jezelf dan 
langzaam naar beneden zakken, totdat 

je bijna met je buik bij de grond bent. 
Duw je dan weer terug omhoog. Zorg 
dat je billen laag blijven, zodat je een 

rechte rug houdt en je handen altijd 
recht onder je schouders staan. Doe 3 

series van 10 push ups. 

Onderkin
Een ouder en slapper wordende huid kan 
zorgen voor een onderkin, maar ook van 
overgewicht kan het gebeuren dat je een 
onderkin krijgt. In dat geval zal afvallen 
helpen om je onderkin te verminderen. 
Daarnaast zijn er nog enkele oefeningen die 
je kunt doen om de huid steviger te maken.  

Oefening
Buig je hoofd zo ver mogelijk naar links 
waarbij je kin zover mogelijk naar boven 
draait. Herhaal dit naar rechts. Buig ook je 
hoofd naar voren en naar achteren.

Een yogahouding die ook helpt om de  
spieren in je kin sterker te maken, is de 
leeuw. Hierbij ga je op handen en knieën 
zitten en doe je je mond zo ver mogelijk 
open en je tong zo ver mogelijk naar buiten.

Taille en heupen 
Hoewel de omvang van de taille vooral genetisch 

wordt bepaald is het wel mogelijk om een smallere 
taille te krijgen door af te vallen en te sporten.

Oefeningen
1. Draai je middel. Beweeg je als een buikdan- 

seres en draai met je middel. Hou je bovenlijf stil 
en buig je bekken naar voren, opzij en naar achte-

ren, opzij en weer naar voren. Verander af en toe 
van richting en doe dit zo vaak je wilt.

2. Draai je bovenlijf. Dit kun je zittend of staand 
doen. Houd je heupen stil en draai je bovenlijf om 

beurten naar links en naar rechts. Herhaal dit.

Borsten
Je borstspieren kun je verstevigen door push ups 
te doen, maar er is ook een iets gemakkelijkere 
oefening. 

Oefening
1. Druk je handpalmen voor je borst tegen elkaar 
en houd dit zo lang mogelijk vast. Als je nu heel 
overdreven ‘iii’ zegt en je mondhoeken omlaag 
trekt, span je ook de spieren van je decolleté 
aan. Houd de spanning ongeveer 10 seconden 
vast om vervolgens even te ontspannen. Je 
kunt beginnen met deze oefening 4 tot 5 keer te 
herhalen en dit rustig opbouwen naar 20 keer per 
oefensessie.



Jouw sport must haves 

Stuur dan een mail met je naam naar magazine@vitaminstore.nl. Op 27 
november wordt de winnaar bekend gemaakt op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/VitaminStoreNL

100% Wei
Het drinken van een 100% Wei shake bin-
nen een half uur na een fysieke inspanning 
voorziet het lichaam van extra eiwitten die een 
sneller herstel van spieren en de opbouw van 
spiermassa stimuleren. Daarnaast dragen 
eiwitten bij aan de instandhouding van sterke 
botten.

100% Wei 
aardbei, vanille, banaan  
en chocolade  
Vitaminsports
900 gram 34.50 
2010 gram 59.95

BCAA Puur
Voeg één schepje BCAA’s aan je dorst-
lesser of hersteldrank op de dagen dat 
je hard traint. Deze aminozuren, die 35% 
van de aminozuren in je spieren vormen, 
worden bij een zware training verbruikt. 
Omdat we BCAA’s zelf niet aanmaken is 
het belangrijk dat deze via de voeding 
worden aangevuld. 

BCAA Puur 
Vitaminsports 
125 gram 14.95 
400 gram 34.95

Magnesiumolie
De hoog geconcentreerde Magnesiumolie 
van Vitaminsports is goed voor spieren, de 
botten en ter ondersteuning van het ener-
gieniveau en is daarvoor zeer geschikt voor 
sporters. Voorkom of behandel gespannen 
of verkrampte spieren door voor of na een 
zware belasting de spieren in te sprayen 
met deze magnesiumolie!

Magnesiumolie 
Vitaminsports
150 ml 14.95

Arnica Douchegel
• verkwikt en geeft energie
•  reinigt op milde wijze en  

beschermt de huid tegen  
uitdroging

•  met de stimulerende geur van 
rozemarijn en lavendel

Arnica Sport Douchegel 
Weleda
200 ml 7.99

Protein Bite 25 gram eiwit per reep
Protein Bite is een snelle en handige manier 
om je lichaam te voeden met de voedings-
stoffen die nodig zijn na een zware training. 
De eiwitten bevorderen de spieropbouw en 
stimuleren het herstel na je training. Iedere 
reep bevat 25 gram eiwitten per stuk.Verkrijg-
baar in de smaken: White Chocolate, Straw-
berry-Banana, Cookie en Dark Chocolate.

Proteinbite
M Double You
1 stuk 1.75
5 stuks 8.75 
25 stuks 43.75

Verpulver je eigen records!
RUSH Enraged is de opvolger 
van de populaire RUSH Accele-
rated. Nu sterker dan ooit. RUSH 
Enraged bevat een unieke 
combinatie van maar liefst 18 
werkzame ingrediënten. 
Verkrijgbaar in een verpakking 
van 30 en van 60 servings, in  
6 verschillende smaken.

RUSH Enraged
Stacker2Europe
210 gram 29.95
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Wil je kans maken op de producten uit deze tas? 



 ‘Met jou in mijn 
hart ben ik 

nooit alleen’



68  vitamin magazine

LUXE GEZICHTSOLIE
8 oliën
SOOTHING HYDRATION

SUPERSEED OLIËN UIT 
ZWARTE BESSEN, CRANBERRY, 
DUINDOORN, BROCCOLI, 
AVOCADO, HAVER, 
ROZENBOTTEL,  
TEUNISBLOEM.

Verkrijgbaar bij Vitaminstore
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Lezersrubriek
Je huid en de herfst?
De herfst loopt van 21 september tot en met 20 december.
De zon zal steeds lager aan de horizon verschijnen en de temperatuur daalt.
Na de vruchtbaarheid, groei en overvloed van de zomer, zal in de komende 
maanden de natuur tot rust komen.

In de natuur verliezen de meeste bomen 
hun blad, om te voorkomen dat de boom 
uitdroogt. De bladgroenkorrels worden uit 
het blad getrokken als voedsel voor de tak-
ken. Vandaar dat de bladeren hun mooie 
herfstkleuren rood, geel en oranje krijgen, om 
daarna los te laten.

De herfst staat symbool voor loslaten. De weg 
wordt vrij gemaakt voor iets nieuws. Voor alles 
wat je loslaat zullen er nieuwe mogelijkheden 
in de plaats komen. Het is een mogelijkheid 
om iets, of jezelf, verder te ontwikkelen.

Maar ook voor ons is het een tijd om je huid 
tegen uitdrogen te beschermen. Na een 
mooie zonnige zomer heeft je huid heel wat 
te verduren gehad. Zo kun je je huid beter 
verzorgen in de herfst.

Wat je inwendig kunt doen 

Water drinken
Water drinken is erg belangrijk. De huid 
verliest constant water en aanwezigheid 
van voldoende water in de huid is belangrijk 
voor een zachte en gezonde huid. 
                                                 
Avocado’s eten 
Avocado’s bevatten veel olie die voorna-
melijk omega 3-vetzuren bevat, maar ook 
vitamine A. Vitamine A is goed voor het 
immuunsysteem en heeft een positief effect 
op het uiterlijk van de huid. Daarnaast heeft 
het een zuiverende werking. Ook bieden de 
antioxidanten in avocado, zoals vitamine C, 
de huid bescherming. 

Wat je uitwendig  
kunt doen

Vertroetel jezelf met pure ingrediën-
ten en gebruik producten op natuur-
lijke basis.  

Neem bijvoorbeeld de natuurlijke  
handcrème van Madara  
ECOCERT gecertificeerd.

MADARA - Protecting Hand Cream 
75 ml 10.50

 

Of de Bodyolie Berken Arnica van Dr 
Hauschka. Vitaliseert en verfrist na 
lichamelijke inspanning. Houdt het 
vocht van de huid vast, waardoor deze 
soepel en zacht wordt en ruikt boven-
dien heerlijk.

Dr Hauschka - Bodyolie Berken Arnica
75 ml 15.50

Avocado kun je behalve inwendig, 
ook uitwendig gebruiken
•  Wanneer je ruwe ellebogen hebt, kun je met 

de binnenkant van de schil van de avocado 
de huid zacht maken!

•   Masker van avocado. Meng een halve 
avocado met een eetlepel honing en wat 
druppels citroensap. Aanbrengen op het 
gezicht en vijftien minuten laten inwerken. 
Afspoelen met lauwwarm water.
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Natuurlijk het beste 
voor de rijpe huid
Anti-stress = anti-oxidant = anti-age

Werkt huidverzorging tegen het 
ouder worden? Is het zinvol om al op 
jonge leeftijd met anti-age producten 
te gaan beginnen? Wat kun je nog 
meer doen om veroudering tegen te 
gaan? Op deze vragen, en meer, krijg 
je antwoord in dit artikel van Danielle 
Ooteman. Danielle is eigenaresse 
van Studio Natuurzuiver, holistisch 
schoonheidsspecialiste en trainer 
natuurcosmetica. Naast haar beauty- 
en wellnesspraktijk, 'Studio Natuur-
zuiver', is zij columniste voor diverse 
health magazines, ze traint schoon-
heidsspecialisten, winkelpersoneel 
én inspireert consumenten middels 
lezingen en workshops. En dat alles 
met één doel: mensen inspireren om 
natuurlijk en gezond te leven!

Lees snel verder op 

de volgende pagina's
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Pubertijd
Laten we bij het begin beginnen. De jonge 
huid. Een jonge huid kan in de pubertijd uit 
balans raken door de verandering in de hor-
moonbalans. Wanneer de nieuwe hormo-
nale balans weer gevonden is, trekt dit weg. 
Ook een jonge huid heeft verzorging nodig, 
zoals dagelijkse reiniging en een hydra-
terend verzorgingsproduct. 

Na midden twintig
Wanneer we de mid twintig passeren ver-
andert er iets in ons lichaam en daardoor 
ook in onze huid. Rond de ogen kunnen 
de eerste lijntjes tevoorschijn komen en de 
huid krijgt meer behoefte aan een huid-
verzorgingsproduct dat zowel hydrateert en 
iets meer voeding biedt. De aanmaak van 
collageen en elastine wordt al iets minder 
en daarom wenst de huid ingrediënten die 
actief werken op de fibroblasten in de huid. 

Deze stimuleren namelijk de aanmaak van 
collageen en elastine.

Het is daarom niet zinvol een  

product voor de rijpere huid te 

gebruiken als je nog jong bent.

Het idee ‘dan ben ik proactief 
bezig’ gaat helaas niet op
Om bij deze huidtypen al een sterk anti-
age product te gaan adviseren dat een 
boost aan actieve ingrediënten heeft is niet 
raadzaam. Een jonge huid heeft nog geen 
stimulans nodig in haar celvernieuwing en 
celregeneratie. Dit kan de huid nog prima 
zelf! Het idee ‘dan ben ik proactief bezig’ 
gaat helaas niet op. Een huid die deze input 
nog niet nodig heeft kan onrustig reageren 
en raakt uit balans. 

40 jaar en ouder
Vanaf ongeveer het 40e levensjaar kun 
je spreken van een rijpere huid. Nu is het 
nodig om een anti-age product te gaan 
gebruiken die de celdeling stimuleert en de 
huid voedt.

De overgang
Dan hebben we nog een bijzondere periode 
in het leven van een vrouw: de overgang. In 
de meeste gevallen stopt de menstruatie-
cyclus tussen het 50e en 60e levensjaar van 
de vrouw. Dit is een periode waarin er veel 
verandert in het lichaam, zichtbaar aan de 
lichaamscontouren en de huid. In de over-
gang wordt de aanmaak van oestrogeen 
minder. Een belangrijk vrouwelijk hormoon. 

Wat doet oestrogeen 
Onder invloed van oestrogeen worden 
weefselhormonen zoals prostaglandine 

Wat je smeert moet je ook 
kunnen eten is mijn motto!
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aangemaakt, verantwoordelijk voor de 
stevigheid van de huid. De vocht- en 
vethuishouding verandert ook, waardoor 
de slijmvliezen droger worden en er meer 
vetopslag rond de buik, heupen en benen 
ontstaat. Ook wordt de zeer rijpe huid vaak 
gevoeliger en wat dunner. Daarom verdient 
ze een voedende en zachte aanpak.  
Producten met rijke plantaardige oliën 
(zoals teunisbloemolie) zijn zeer geschikt, 
omdat deze vol van bijzondere onverza-
digde vetzuren is. Ze werken als fyto-oes-
trogeen en zijn daarom zeer gunstig voor 
de aanmaak van weefselhormonen zoals 
prostaglandine.

100% natuurlijke  
huidverzorging
Voor alle huidtypen in alle leeftijden geldt 
dat 100% natuurlijke huidverzorging een 
belangrijk element is voor een stralende 
huid. Een gezonde en bewuste levensstijl is 
vanzelfsprekend erg belangrijk en ook kun 
je niet vroeg genoeg beginnen met het da-
gelijks verzorgen van de huid. Het frequent 
bezoeken van de (holistische) schoonheids-
specialiste draagt ook bij aan het behoud 
van een optimale huid op latere leeftijd. 

Wat je smeert moet je ook kunnen 

eten is mijn motto!

Gevoelige huid, droge huid 
of juist een verstopte huid
Tegenwoordig hebben veel mensen last 
van een gevoelige, droge of juist een ver-
stopte huid. Een belangrijke reden hiervan 
is het gebruik van huidverzorging van syn-
thetische aard. Wat je smeert moet je ook 
kunnen eten is mijn motto! Veel ingrediën-
ten die in huidverzorgingsproducten zitten 
komen binnen 10 minuten in de bloedbaan 
terecht. Als deze stoffen niet natuurlijk zijn, 
maar in een fabriek worden gemaakt is 
dit lichaamsvreemd en werken ze eerder 
belastend dan gunstig. 

Plantaardig versus  
synthetisch  
Een droge huid wordt vaak veroorzaakt 
door het gebruik van minerale olie zoals 
paraffine liquidum (restproduct aardolie 
industrie). Dit wordt ook wel petrolatum ge-

noemd en is als het ware kaarsvet. Het sluit 
de huid af waardoor ze geen zuurstof meer 
krijgt en dat gaat tegen alle natuurwetten 
in: zonder zuurstof geen leven! Ook zorgt 
de paraffine ervoor dat de huid afhankelijk 
wordt van dit ingrediënt, zonder de crème 
voelt de huid extreem droog en trekkerig 
aan. Paraffine draagt ook niets bij aan 
lichaamsprocessen, het is als het ware een 
dode stof zonder levensenergie. 

Je verkleint je eco-footprint door  

het gebruik van natuurproducten!

Plantaardige oliën daarentegen (het liefst 
koudgeperst) bevatten onverzadigde 
vetzuren, vitamine A en vitamine E. Deze 
laatste is een antioxidant, dat wil zeggen ze 
beschermt de huid tegen vrije radicalen.

Niet alleen beter voor je 
huid, ook voor het milieu 
Natuurlijke ingrediënten worden door de 
huid en het lichaam herkend. Ze ondersteu-
nen het zelfherstellend vermogen en prik-
kelen de huid niet op een lichaamsvreemde 
wijze. Een andere belangrijke reden om 
uitsluitend natuurlijke huidverzorgingspro-
ducten te gebruiken is omdat deze niet 
bijdragen aan de ‘plastic soup’ en minder 
milieubelastend zijn. Je verkleint daardoor 
je eco-footprint.

Inspanning en ontspanning 
Voor een stalend uiterlijk is het belangrijk 
om goed voor jezelf te zorgen en de juiste 
balans te vinden tussen in- en ontspanning. 
Zorg dat je naast je drukke agenda ook 
genoeg rustmomenten hebt. Bijvoorbeeld 
door yoga of meditatie te beoefenen, de 
natuur in te gaan of te schilderen, want 
ontspanning werkt stressverlagend en daar-
door ook anti-agend. Bewegen en sporten 
horen ook bij een gezonde leefstijl en zijn 
ook zeer gunstig voor de huid. Door te 
bewegen stimuleren we het bindweefsel en 
dat zorgt voor stevigheid van de huid. 

Voeding heeft bijzonder veel 
invloed op onze huid 
Het is het beste om onbewerkt, biologisch 
voedsel te eten en het bewerkte voedsel 
te laten staan. De E-nummers in bewerkt 

voedsel, zijn veelal chemisch en lichaams-
vreemd. Een voedingsstijl die overwegend 
uit groente bestaat (500 gr per persoon, 
per dag) en daarnaast uit fruit, oergranen, 
biologisch vlees, duurzame vis, noten, 
zaden, twee liter gefilterd water, weinig tot 
geen suiker, glutenarm is en goede vetten 
bevat, draagt bij aan een optimaal gezonde 
huid en lichaam.

Vitamine C uit fruit en groentes werkt 
bovendien stimulerend op de fibroblasten 
in de huid welke, zoals ik al eerder schreef, 
verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van 
collageen en elastine. Ook is vitamine C 
een antioxidant. Vezels in o.a. groenten zijn 
belangrijk voor een goede spijsvertering in 
de darmen en gezonde oliën bevatten de 
onverzadigde vetzuren die cruciaal zijn voor 
gezond werkende cellen. 

We kunnen het ouder worden en rimpels 
krijgen niet voorkomen maar we kunnen 
wel het proces enorm vertragen door een 
natuurlijk, ontspannen, gelukkig leven te 
leiden. 

Lieve groet,
Danielle Ooteman
www.studionatuurzuiver.nl

Wil jij een ‘Natural Beauty 
Make-up workshop’ winnen 
in Danielle’s beauty- en well-
nesspraktijk, 'Studio Natuur-
zuiver', in Vogelenzang? 

Dan gaat Danielle je uitleggen hoe je 
slechts met vijf verschillende 100% 
natuurlijke make-up producten een 
mooie gezonde naturel beauty look 
kan creëren en er óók op een speciale 
avond erg mooi uit kan zien!

Je verkleint daardoor 

je eco-footprint.



Micellar water
Mádara 
100 ml 14.50

MICELLAR WATER
Micellar water (of Micellair water) is een 
Alles-in-1 reiniging voor het gezicht, dat de 
huid zowel reinigt als ondersteunt.
Het verwijdert make-up en vuil, hydrateert 
de huid en werkt bovendien kalmerend 
door het toegevoegde extract uit pioenroos. 
Hyaluronzuur repareert de huid en 
ondersteunt het bindweefsel. Het zorgt 
ervoor dat de vochtbalans in de huid op 
niveau blijft, waardoor deze niet uitdroogt.

De producten van Madara zijn veganistisch, 
gluten- en dierproefvrij en naar Ecocert 
standaard gecertificeerd. 
Hierbij is vereist dat minimaal 95% van de 
ingredienten van natuurlijke oorsprong is en 
derhalve biologisch.
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Als je kiest voor supplementen,
wil je toch geen overbodige toevoegingen?

Als je goed voor je lichaam zorgt door 
onder andere te kiezen voor goede 
voeding aangevuld met voedingssup-
plementen, dan wil je toch ook alleen 
wat echt goed voor je is? Geen stoffen 
waar je niet om hebt gevraagd. Essential 
Organics® heeft door jarenlange erva-
ring gehoor kunnen gegeven aan deze 
behoefte en is vanaf nu verkrijgbaar bij 
Vitaminstore met unieke supplementen.
Voedingsstoffen in de best opneembare 
verbindingen, in een volledig plantaardi-
ge capsule, rijst als hulpstof en ingrediën-
ten die niet alleen goed met jouw lichaam 
samenwerken maar elkaar ook verster-
ken. Stuk voor stuk wetenschappelijk 
onderbouwd tot in het kleinste detail. 

Haal je Multi Energy sample op bij 
jouw Vitaminstore. Zolang de voor-
raad strekt en maximaal één sample 
per persoon.

•  best opneembare vorm van nutriënten
•  groente- en fruitextracten voor betere 

opname
•  afgestemde dosering
•  geen overbodige hulpstoffen
•  rijst als hulpstof
•  unieke Plantcaps® capsule gemaakt van 

Tapioca (cassave plant)

De experts in de winkels kunnen je meer 
informatie geven over bijvoorbeeld de 
unieke Plantaardige Vitamine D3 uit mos-
sen, de Natuurlijke Vitamine C uit de amla 
vrucht of de optimaal opneembare vorm 
van foliumzuur: Quatrefolic®.

nieuw!

Alles-in-1 
reiniging!
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MICELLAR WATER

De Culinaire Wandeling van WijnSpijs is een ideaal dagje uit voor 
Bourgondiërs, foodies en wijnliefhebbers. Het combineert het 
idee van een wijnproeverij, een wandeling door een prachtige 
Nederlandse stad en een unieke vorm van dineren. Kwaliteit staat 
centraal en je zult je verbazen over de heerlijke gerechten en de 
verrassende wijnen. De Culinaire Wandeling is daarmee een bij-
zondere beleving om samen met je vrienden of familie te delen en 
elke zondag wordt er wel ergens in Nederland eentje gehouden.

Eén zondagmiddag, 
7 restaurants en 7 gerechten met wijn!

WijnSpijs Culinaire Wandeling

Vitaminmagazine lezers krijgen 

10% korting  
op een WijnSpijs arrangement 
Hoe? Ga naar www.wijnspijs.nl en 
gebruik deze code: ws2015-vitaminstore 
De korting loopt t/m 31 oktober 2015. 

Geniet...
In restaurants waar met passie wordt gekookt.

Wandel…
Met je vrienden op een zondagmiddag langs de leukste restaurants

Proef…
Heerlijke gerechten met bijpassende wijn

Ervaar…
Culinaire hotspots en ontdek oude bekenden opnieuw



Argan Oil
Melvita
50 ml 18.90

  400 ARGAN NOTEN IN ÉÉN FLESJE OLIE

Waarom is onze Argan Oil  
zo uniek?
Al eeuwenlang produceren Berberse 
vrouwen pure Argan olie op traditionele 
wijze. De Marokkaanse Argan boom groeit 
enkel in de regio van Essaouira: een unieke 
plek waar de woestijn en Atlantische oceaan 
elkaar ontmoeten. Hier heeft Melvita ervoor 
gekozen een fair trade samenwerking op 
te starten met 500 Marokkaanse vrouwen. 
De uitzonderlijke kwaliteit van onze Argan 
Oil wordt verzekerd door een eerste koude 
persing, zonder chemische toevoegingen. 

De herstellende kracht van Argan
De Argan Oil van Melvita is uitzonderlijk rijk 
aan omega 6 en 9 waardoor de droge en 
gevoelige huid onmiddellijk gehydrateerd 
en hersteld wordt. 
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Met verzachtend aloë vera extract!

Vitamine E Hand Cream Protecting is een 
handcrème die de huid intensief voedt. De 
crème trekt snel in en herstelt de droge 
en gevoelige huid. Vitamine E (tocoferyl-
acetaat) beschermt de huid tegen vrije 
radicalen en heeft een anti-verouderende 
werking. De crème bevat tevens aloë 
vera. Dit verzacht, herstelt en kalmeert. Na 
gebruik voelen de handen weer zijdezacht 
aan!

Vitamine E Hand Cream 
Protecting 
vitaminbody
75 ml 4.95

100% biologische & fair trade Argan Oil

Traditioneel wordt Argan olie gebruikt voor 
lichaam, nagel – en haarverzorging: het 
ware “beauty geheim” van Melvita.

Melvita tip: breng de Argan Oil meteen aan 
op de huid of mix het eerst met je dagelijkse 
verzorging, voor een stralend effect!

Ontdek eveneens het zintuigelijke Argan 
Bio gamma met een heerlijke Body-Oil-In-
Cream (16.90), Hand Cream (11.90) en Lip 
Balm (6.50). 

N°1 Bestseller

herstelt de droge 
en gevoelige huid
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Detox smoothie  
Voor een mooie huid!

Waarom is deze smoothie zo goed voor je huid?

Frambozen en bosbessen
Dit zijn twee hele goede bronnen van antioxidanten! En 
antioxidanten zorgen ervoor dat de gifstoffen in je lichaam 
worden afgevoerd. Daarnaast stimuleren ze de productie 
van collageen, waardoor de huid zacht en soepel blijft!

Lijnzaad
Lijnzaad is zeer rijk aan omega-3 vetzuren. Deze werken 
hydraterend en gaan ontstekingen van de huid tegen. 

Griekse yoghurt
Griekse yoghurt is rijk aan eiwitten. Goed voor een  
stevige huid.

Boerenkool
In boerenkool zitten veel belangrijke voedingsstoffen.  
Een boost voor je huid! 

Recept:
3 eetlepels bosbessen
2 eetlepels frambozen
2 eetlepels aardbeien
2 eetlepels boerenkool
3 eetlepels Griekse yoghurt
1 eetlepel honing
1/4 eetlepel lijnzaad
Halve beker water (naar smaak toevoegen)

Stop alles in een blender en geniet ervan!
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Win een Weleda 
pakket t.w.v. 98.00
Laat ons weten waarom jouw rijpere 
huid de Evening Primrose verzorging 
kan gebruiken. Je maakt kans op 
een Evening Primrose gezichtsver-
zorgingspakket ter waarde van 98.00 
bestaande uit het Evening Primrose 
Serum (NIEUW!), de dagcrème, 
nachtcrème en de oog- en lipcontour-
crème. 

Mail naar: magazine@vitaminstore.nl

Natuurlijk het beste…
ook voor je baby
Calendula Verzorgende Olie 
Intensief verzorgende en ver-
warmende huidolie die de huid 
beschermt tegen uitdrogen.
200 ml 11.99

Uniek herfst-verwenpakket

Verwen jezelf of iemand anders met dit pakket! Hierin zit alles 
om de herfst op een natuurlijk verzorgde wijze te doorstaan.
Inhoud Goody bag: 
* Oranjebloesem Energizer: Met vitamine C en E voor een frisse 
stralende teint 

*Handbalsem: Intensieve zorg voor je handen en nagels 
*For lips: Houdt je lippen zacht en soepel
* Probeersetjes: Om lekker wat uit te proberen voor je  
gezichtsverzorging 

*Kortingsvoucher: Voor je eerstvolgende aankoop van een 
Annemarie Börlind product

Nu voor 12.50 

De cosmetica van Annemarie Börlind wordt geproduceerd met 
natuurlijke ingrediënten (voornamelijk uit biologische teelt) en is 
vrij van dierlijke extracten, petroleumderivaten en siliconen.

Protective baby cream 
De weegbree in deze crème zorgt 
voor de bescherming van de tere 
babyhuid.
50 ml 14.50

(Dit betekent een korting van maar liefst 22.50!) 

Wil je in het bezit komen van deze Goody Bag, download 
dan de voucher via: nieuwsbrief.nupharma.nl/goodybagVS 

Met deze voucher kun je je Goody Bag afhalen bij een  
Vitaminstore bij jou in de buurt of online bestellen.

Wees er snel bij want OP=OP.

slechts

12.50

totaalwaarde 35.00

Witte Malva Gezichtscrème
Verzorgt intensief, hydrateert, 
voedt en verzacht de (zeer) 
gevoelige babyhuid.
50 ml 9.99



Vitam
inpuzzel

1e prijs:
1x Blender van Montana X2 
t.w.v. 99.00 
De MontAna X2 is een 1000 Watt 
blender met regelbare snelheid 
en pulse functie. 
Geschikt voor het 
maken van smoothies 
en het crushen van 
ijs. Voorzien van een 
extra grote en dikke 
glazen mengkan à 1,5 
liter die tegen een 
stootje kan. 

Zoek de oplossingen en lever deze voor 25 november 2015 in bij een Vitaminstore winkel of mail naar  
magazine@vitaminstore.nl. Wie weet bent je straks winnaar van een van deze prijzen!

3e prijs:
3x Mizu M8
t.w.v. 19.95
MIZU is een merk dat in 
2008 is opgericht door 
snowboarder Jussi Ok-
sanen en enkele van zijn 
vrienden, allen liefhebbers 
van actiesporten zoals 
skaten en surfen. De 
waterflessen zijn gemaakt 
van stevig, lichtgewicht 
materiaal en daardoor 
een duurzaam alternatief 
voor plastic flessen.
 MontAna®

X2

Prijswinnaars uit het vorige magazine. Gefeliciteerd!
Prijs 1, Nutribullet, Roos van der Heijden – Voorschoten Prijs 2, Aquazinger M. Serraarens – Rotterdam,
Katja Suud - Amsterdam Prijs 3, vitamindopper Hilde Engelen – Voorburg,  H. Dekker – Egmond aan Zee
Mevr. S. Kolhoff – Almere

Ja  ik doe mee en maak kans op leuke prijzen!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

2e prijs:
2x Zing54
t.w.v. 39.95
De Zing54 is een schenkkan waarmee je in een 
handomdraai het verse sap van citroen, sinaas-
appel of ander fruit toevoegt aan 
water of bijvoorbeeld ijsthee. De 
Zing54 helpt je net als de andere 
Zing Anything flessen dagelijks 
voldoende water te drinken en 
is ideaal voor familiediners. Ook 
ideaal om gezonde limonade 
voor je kinderen te maken! 

Train je hersenen! 
Braintraining is belangrijk! Neurocampus is de grootste uitgever 
van braintraining in Nederland en Vlaanderen. 

Neurocampus.com is een maatschappelijk betrokken 
organisatie. In 2007 is deze site opgezet mede 
met als doel om mensen die het nodig hebben 
een gratis revalidatie- en leeromgeving te bieden. 
Ook werken ze samen met medici en instellingen 
zoals de Hersenstichting. LetterTegels

Leg de tegels op de goede plaats en vind  

het spreekwoord.

M T

M E T R S T

R E N

 K O A N D

 J A V E D ELetterTegels
Leg de tegels op de goede plaats 
en vind het spreekwoord

Oplossing:



Nu de zon overdag lager aan de hemel staat en het aantal 
zonne-uren minder wordt, neemt de lichaamseigen productie 
van vitamine D af. Daarom wordt het gebruik van extra  
vitamine D tijdens de donkere maanden vaak geadviseerd.

Vitaminhealth Super is de toplijn van Vitaminstore. In deze serie heeft 
elk product zijn eigen verhaal. De unieke formules zijn samengesteld op 
basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en sluiten perfect aan 
bij een actieve en vitale levensstijl.

voor de

Super D25
Super Omega D3

Donkere dagen



W
inkeladressen

Alkmaar
Gedempte Nieuwesloot 6 
072 - 520 63 52

Almere 
Schutterstraat 23
Stadshart Almere
036 303 03 60

Amersfoort
Riddergang 4
033 - 469 01 05

Amstelveen
Binnenhof 77c
Lunchroom
Stadshart Amstelveen
020-820 11 92 

Rembrandthof 52
tegenover Albert Heijn
020 - 345 49 60

Amsterdam
Beethovenstraat 59 
020 - 810 07 38

Haarlemmerstraat 61
020 - 820 21 15

Kinkerstaat 69
hoek Bilderdijkstraat
020 - 612 00 20

Land van Cocagneplein 46  
winkelcentrum Oostpoort
020 - 705 51 83

Osdorpplein 621  B
voorheen Ici paris
020 - 619 12 72

Arnhem 
Rijnstraat 46 
026- 737 01 79

Den Bosch
Hinthamerstraat 75
073 - 610 47 96

Den Haag
Frederik Hendriklaan 102  
070 - 355 31 89

Eindhoven
Nieuwe Emmasingel 115 
tussen Phillips Museum  
en La Place
040 - 298 86 46

Gouda
Lange Tiendeweg 24 
0182 - 54 98 05

Haarlem
Barteljorisstraat 16
023 - 532 29 42

Heemstede
Binnenweg 19
tegenover Dekamarkt
023 - 547 35 90

Heerlen
Homerusplein 6a 
winkelcentrum 't Loon 
045 - 579 07 90

Leiden
vanaf
 25 oktober

Leidschendam
Liguster 8
Leidsenhage
070 - 301 94 23

Leusden
Komenij 7a
tegenover Goudreinet
033 - 489 36 04

Nijmegen
Ziekerstraat 5
024 870 30 19

Pijnacker
Raadhuisplein 6
naast het Witte Huis
015 - 361 09 10

Roermond
Neerstraat 6 
0475 - 56 62 55

Rotterdam 
Meent 3a
hoek Goudsesingel
010 - 282 79 82

Poolsterstraat 70
winkelcentrum  
Alexandrium
010 - 455 01 92

Utrecht
Lijnmarkt 4
030 - 236 71 00

Vlaardingen
Veerplein 40 
naast V&D
010 - 232 76 49

Weert
Muntpassage 73
tegenover Kruidvat
0495 - 52 52 33

Zoetermeer 
Promenade 7 
Stadshart Zoetermeer
079 – 360 32 12

Almere 

Amstelveen

Amsterdam
Beethovenstraat  
Haarlemmerstraat 
Kinkerstraat 
Land van Cocagneplein 
Osdorpplein

 

Den Bosch

Eindhoven

Haarlem

Heerlen

Waar vind ik Vitaminstore?

Vitaminboost Amstelveen 
heeft naast lekkere sappen 
en smoothies ook lekker 
eten. Mét superfoods!  
Kom je snel eens langs?  

Waar vind ik juicebar Vitaminboost?

Leidschendam

Nijmegen

Vlaardingen

Zoetermeer
 

zie adressen  
hierboven.

verhuisd!

Nieuw!

verhuisd!



400 Argan noten in  
één Argan Oil flesje

argan voedt en herstelt het gezicht, lichaam en haar
400 ARGAN NOTEN

french organic beauty care since 1983
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Vooruitblik op het volgende Vitaminmagazine
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Drukwerk 
Noort grafimedia

De inhoud van deze uitgave is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld. Enig 
advies of informatie is nimmer bedoeld als 
voorschrift voor het voorkomen, lenigen of 
genezen van ziektes. De diagnose en 
behandeling dient altijd te geschieden onder 
de verantwoordelijkheid van huisarts of 
medisch specialist. Vitaminstore Nederland 
BV, noch de auteurs stellen zich aansprake-
lijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden 
in deze uitgave.

Afbeeldingen kunnen afwijken, prijzen onder  
voorbehoud en zolang de voorraad strekt.  
*  Aanbiedingen zijn geldig t/m 25 december 

2015 of zolang de voorraad strekt

Copyright 2015, niets uit deze uitgave mag 
worden gekopieerd of anderzijds worden 
vermenigvuldigd, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

Slank recepten
Food

H
ealth

S
ports

B
eauty

Zo weer zen

Sportrusten:
Minder km’s. 
Meer ontspannen, 
meer effect.

Schoonheids-
slaapje



De Superlijn van Vitaminhealth is samengesteld met de beste ingrediënten 
van de hoogste kwaliteit en geproduceerd door de beste producenten. Bij 
de samenstellingen is rekening gehouden met de Nederlandse voedings-
gewoonten en de meest recentelijke wetenschappelijke bevindingen. Haal 
jij dagelijks het beste uit jezelf? Dan verdien je ook de beste ondersteuning! 
Geef je herfst meer kleur en ga voor goud!


