December nieuwsbrief Unique
Unique Therapie feestje 1 jarig jubileum
Iedereen die bij mijn kleine feestje aanwezig was weer heel hartelijk dank voor alle
lieve woorden en cadeaus. Nu weet ik weer waar ik het allemaal voor doe en
bevestigd mijn juiste keuze qua aanbieden van therapie.
Maar behalve dat de aanwezigen en klanten (patiënten vind ik een vervelend
woord) al een klein presentje hebben ontvangen in de vorm van proefmonstertjes
van YOR- en LR producten heb ik ook een loterij uitgegeven. De prijzen die
uitgegeven zijn hebben nauw verband met mijn vorm van therapie.

Hieronder staan de prijswinnaars met hun gewonnen prijzen.
Anneke Honhoff

10x kaart BEMER Therapie

twv € 100,-

Sinds ik de BEMER gebruik heb ik er al vele mensen blij mee kunnen maken, zowel
voor eigen gebruik thuis als tijdens de fysiotherapeutische sessies. Het is ook voor
zo veel doeleinden in te zetten. Van degeneratieve hersenaandoening zoals
Alzheimer, MS tot bindweefseldegeneratie als van sneller herstel na sportblessures
tot sneller herstel na een operatie of ander trauma. Het enige wat dit apparaat doet
is het zelf herstellend vermogen van ons eigen lichaam aan zetten door de fysische
vasculaire therapie methode. Ik gebruik het nu bij (bijna) elke klant in de praktijk.

Karin Beijer

LR Emergency Box
-

twv € 42,-

Emergency Spray
Aloe Vera Concentrate
Propolis Crème

Deze box is voor zo veel doeleinden in te zetten dat we daar een aparte kaart
voor meegeven om te zien waarvoor het dient. Van jeuk tot diepe huidkloven en
van bestrijden van eczeem tot hoofdluis. Echt te veel om op te noemen.
Ik gebruik deze box regelmatig in de praktijk, vaak in combinatie met BEMER.

Monique Haak
Lucie vd Star

Stoelmassage (nek-schouder) twv €28,50
Stoelmassage (nek-schouder) twv €28,50

Ik hoop niet dat deze winnaars nu gelijk bang zijn omdat mijn behandelingen
meestal niet helemaal pijnvrij zijn, maar wel effectief. Maar ik kan jullie verzekeren
dat ik ook hele liefdevolle massages kan geven 

Marianne van Welzenis
Fleur Dijt

Cistus Incanus Thee
Cistus Incanus Thee

twv € 17,twv € 17,-

Ja, waarschijnlijk werkt Cistus Incanus Thee en de capsules beter dan de griepprik
Het zit boordevol vitamine C welke zowel het immuunsysteem enorm ondersteunt
als ook het bindweefsel verstrekt (huid, haar, nagels, bloedvaten etc). Naast dit
product beveel ik veel supplementen aan bij mijn orthomoleculaire therapie

Martine Moester
Thermo gel
Tinny vd Weteringe Buys Thermo gel

twv € 16,80
twv € 16,80

Dit product gebruik ik ook bijna dagelijks tegenwoordig in de fysiotherapie praktijk
Een heerlijke ontspannende gel welke ik dan ook als massagegel gebruik

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en geniet van je prijs!
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Recept van de maand december
In de eerste plaats vind ik het leuk om te vernemen dat de recepten ook inderdaad worden
uitgeprobeerd. Dus we houden dit er gewoon lekker in 
In de maand december ontkomen we er niet aan om toch wat lekkers op tafel te zetten.
Dit hoeft dan niet perse gelijk ongezond te zijn. Van deze lekkernij kan je ongestraft gaan genieten.
Voor mij betekent zoetigheid eigenlijk altijd chocolade. Nu is rauwe cacao ook nog eens supergezond.
Het behoort tot de ‘superfoods’. Dus als ik snoep, snoep ik chocolade met meer dan 75% cacao.

Heerlijke chocolade kokoskoekjes
Ingrediënten:
- Kokosolie (vloeibaar)
- 40 gr honing
- Kaneel & vanille extract
- 2 theelepels kokosmeel
- 1 geprakte (rijpe) banaan
- 1 zakje kokosrasp (± 85 gram)
- Pure chocolade (> 75% cacao of choconibs)
Bereiding:
- De oven op 180 gr Celsius voorverwarmen
- Alle ingrediënten in één kom samen doen en goed kneden tot het één glad geheel is
- Op de bakplaat bakpapier leggen
- Dan van het mengsel bolletjes maken (steeds ongeveer een eetlepel gebruiken) en deze bolletjes
op de bakplaat licht aandrukken
- Koekjes ongeveer 20 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn
- Niet direct van de plaat afhalen anders brokkelen ze uit elkaar, eerst goed laten afkoelen
- Chocolade au bain-marie laten smelten en de koekjes hierin dippen
EET SMAKELIJK
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Uit ‘Rondje Koog’ december 2018

Mooi van buiten en (on)gezond van binnen?
(Stralend en gezond deel II)

Het ene feest is nog maar net achter de rug en we maken ons al weer op voor de volgende
feestdagen. Ook hierbij komt vaak net als bij het Sinterklaasfeest anders eten om de hoek
kijken, waarbij we moeten denken aan de binnenwereld van ons lichaam. Maar met de
komende feestdagen, kerst en oud en nieuw, gaat het ook vooral om de buitenkant. Het gaat
om de uitstraling, de sfeer die je creëert met deze feestdagen.
We creëren sfeer door de huiskamer voor een paar weken geheel te transformeren in een waar
sprookjestafereel. Er komt een boom te staan met sfeerverlichting en kleurrijke kerstballen. Ook in de
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rest van de kamer staan ineens overal (geur)kaarsen en andere gezellig makende spulletjes om het een
warme uitstraling te geven. Sommige mensen weten er een waar toneelstuk van te maken en nemen de
tuin of gehele buurt daar ook in mee. Ik kan daar soms echt van genieten. Alles lijkt dan toch weer wat
vreedzamer.
Echter niet alleen de ruimte waar we in leven wordt aangepakt. Ook wijzelf willen er met kerst en oud
en nieuw toch even iets anders uit zien dan in het dagelijks leven. We trekken een mooie jurk of pak aan
in plaats van die altijd en eeuwige spijkerbroek. Het liefst met wat glitters er op om het geheel nog
stralender te maken. Hierbij ontbreken dan ook de geurtjes (parfums) en kleurtjes (make-up) niet. Het
ziet er inderdaad allemaal erg warm en kleurrijk uit. Maar wat smeren we eigenlijk dan allemaal op ons
lichaam?
In het vorige Rondje Koog heb ik het gehad over het verval van de lichaamsbarrières wanneer we niet
goed voor ons lichaam zorgen. Ik had daarin een vergelijk gemaakt met het verval van een huis wanneer
we daar niet de nodige onderhoud aan plegen. De vorige keer heb ik het specifieker gehad over de darm
barrière welke kapot kan gaan door verkeerde keuzes in de voeding. Maar ons grootste orgaan, de huid,
is ook een lichaamsbarrière. Via de huid kunnen zowel stoffen het lichaam binnen komen als stoffen het
lichaam verlaten, denk alleen maar aan simpelweg zweten. Allerlei bacteriën en andere ongenode
stoffen kunnen onze huid barrière passeren wanneer we hier niet goed voor zorgen. Veel mensen
smeren hun huid in met het idee dat ze hier goed
aan doen. Maar wat zit er allemaal in deze
huidverzorgende producten? En wat zit er in de
kleurrijke feestelijk makende make-up die we op
onze huid smeren? Er zitten vaak allerlei
chemicaliën in die we liever niet in en/of op ons
lichaam willen hebben. Ikzelf gebruik helemaal niet
van dit soort producten, maar dat is mijn ding. Ik
ken echter ook mensen die zich volledig ‘naakt’
voelen wanneer ze geen make-up op hebben en
zijn zonder alle opsmuk niet zichzelf. Ik vind dat
toch altijd wel bijzonder om te zien en te ervaren.
Alsof kleding en smeersels bepalen wie je bent.
Maar ja, we kennen niet voor niets de uitdrukking;
‘kleren maken de man’. Dus er zal wel iets in zitten
. Maar dan blijft de vraag wat smeer je op je lijf?
Zijn de gevolgen van het smeren het waard om je
dan beter te voelen? Zijn er andere
mogelijkheden?

Wat smeren we op ons lichaam?
In veel lichaamsverzorgingsproducten, shampoos, (gezichts)reinigingsmiddelen, make-up, deodoranten,
zonnebrandcrème, tandenpasta’s etc die gewoon over de toonbank worden verkocht zitten parabenen.
Zelfs meer dan driekwart van de schoonheids- en huidverzorgings producten zullen parabenen in het
lijstje van ingrediënten hebben staan. Denk hierbij ook aan tandpasta's die vaak worden behandeld met
parabenen om de frisse mintgeur voor een langere periode te behouden. Hoewel de frisse smaak
misschien wel iets langer mee gaat betekent tandpasta met deze stoffen wel dat deze
conserveringsmiddelen in grote hoeveelheden in ons lichaam worden opgenomen. Zeker wanneer je
last hebt van bloedend tandvlees. Dan worden deze parabenen direct in de bloedbaan opgenomen en
komen daardoor dus overal in je lichaam.

Wat zijn parabenen?
Parabenen zijn chemische stoffen met conserverende eigenschappen. Het zorgt er dus voor dat de
producten minder snel bederven door de bacteriën en zwammen te doden die in de cosmetica en
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andere schoonheidsproducten kunnen zitten en schade aan het product zouden kunnen aanrichten. Het
zorgt er dus voor dat de producten langer in de schappen en in jouw badkamerkastje kunnen blijven
liggen. Een voordeel hierbij is dus dat de houdbaarheid langer is en daardoor minder verspilling van
producten. Dit maakt het product dan uiteindelijk goedkoper. Verder zit er volgens mij niet zo veel
voordeel aan.
Volgens sommige studies kunnen deze stoffen waaronder methylparabeen, ethylparabeen,
propylparabeen, butylparabeen en isobutylparabeen de gezondheid schaden door bij te dragen aan de
ontwikkeling van tumoren. Hoewel er verschillende opvattingen over dit onderwerp zijn bij een reeks
medische onderzoekers is er weinig twijfel dat deze chemische stoffen in tumorweefsel van bepaalde
kankercellen kan worden gevonden. De verbinding tussen parabenen en kanker (in het bijzonder
borstkanker) is dan voor veel mensen ook de reden om te proberen zo weinig mogelijk parabenen
binnen te krijgen. Echter niet alleen vrouwen kampen met problemen met de parabenen. Ook mannen
kunnen hier problemen mee ondervinden. De parabenen worden opgenomen via de opperhuid
(epidermis) en kunnen uiteindelijk zorgen (volgens verschillende onderzoeken) voor problemen van het
endocriene systeem. De hormoonhuishouding kan hierdoor volledig uit balans geraken. Zo krijgen we
door de smeersels op de huid (buitenwereld) een ongezonde binnenwereld.
Om de biologisch vervaardigde, parabeenvrije producten aan te schaffen moet je echter vaak wel meer
je portemonnee opentrekken. Dat is dan weer een keuze. Door meer te weten te komen en te lezen
over wat parabenen aan je gezondheid kunnen aanrichten kan je een betere weloverwogen keuze
maken. Wanneer het je wel waard is om deze parabeenvrije producten te gaan gebruiken kijk dan naar
de labels ‘bevat geen parabenen’ of ‘zonder parabenen’.
Gelukkig komen er steeds meer producten en productlijnen die parabeenvrij zijn. Ikzelf heb nu ook een
mooie lijn gevonden waarmee ik ook in de praktijk veelvuldig werk. Deze lijn heeft zowel producten voor
de ‘binnenwereld’ maar ook om er van buiten mooi uit te zien. Deze lijn gebruikt de aloë Vera plant als
basis. Met de verzorgende en herstellende kracht van aloë Vera kunnen we op weg naar een natuurlijk
mooi verzorgde huid. In het ruime aanbod van de LR producten vindt iedereen, jong of oud, het juiste
verzorgingsproduct.
Dankzij een hoog gehalte aan aloë Vera, bewezen
combinaties van werkzame stoffen en de natuurlijk
werkzame kracht van waardevolle biologische
extracten is het verzorgende productassortiment van
LR ALOE VIA uniek en veelzijdig in zijn werking:
• het herstelt
• hydrateert
• kalmeert
• en beschermt – en is daarnaast 100% vrij van parabenen en minerale oliën.
Zo nu heb je in ieder geval een redelijk idee wat je op je huid smeert en heb je de keuze op welke
manier je er mooi uit wilt zien met de komende feestdagen
- Goedkoop maar met parabenen en er uiteindelijk door het ongezonde product steeds minder
stralend uit zien OF
- Misschien iets duurder, maar zonder parabenen, en er de rest je leven stralend en gezond uit
blijven zien.
Ik wens u hoe dan ook mooie, stralende feestdagen en een gezond 2019
Inez Plaatsman
Toegewijd aan uw gezondheid
Unique Therapie; fysiotherapie, orthomoleculaire therapie, PNI
Unique Fitnesscentrum: coach 100 dagen Intermittent Living Challenge
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De boekenkast.
De boekenkast is verplaatst. Er staan nu zelfs 2 kasten naast elkaar. Er wordt grif gebruik van gemaakt
en er wordt dus veel geruild. Superleuk om te zien.

Boek van de maand december
In de cursus 100 dagen Intermittent Living Challenge komt er ook
een deel over voeding aan bod. Dit is maar een klein onderdeel,
maar ik vind het belangrijk genoeg om verschillende feiten en
fabels naast elkaar neer te leggen en te bespreken.
Zo komt er ook een deel wat gaat over de vetconsumptie en dan
komt er altijd de vraag over cholesterol.
Moeten we echt bang zijn van cholesterol? Is het misschien niet
een beschermingsmechanisme en is er iets heel anders aan de
hand?
Bij het bespreken hiervan tijdens de cursus ontstond er nogal wat
verwarring, verbazing, ongeloof………….
Ik ben er niet op uit om verwarring te zaaien, echter wel om
mensen bewust te maken van andere ideeën. Ieder kan dan voor
zichzelf bepalen of iets voor hem of haar wellicht ook toepasbaar
is. Zoals ook op dit boek staat: Kennis geeft keuzevrijheid!

Het boek van Gabor Lenkei
‘Cholesterol is NIET schadelijk’
Volgens de heersende opvatting is cholesterol een schadelijke stof. Maar de vraagt dringt zich op: is dit
gebaseerd op echte wetenschap of slechts een dogmatische misvatting?
De afgelopen tientallen jaren zijn wij met zijn allen bang gemaakt voor Cholesterol en de grote gevaren
die deze levensbedreigende stof met zich mee zou brengen voor ons hart en onze bloedvaten. Continue
worden wij via alle vormen van informatievoorziening gewaarschuwd. De voedingsindustrie, die op de
cholesterolangst inspeelt met haar producten zoals margarines, storten met hun talrijke reclames
dezelfde boodschap continue over ons uit. En ook farmaceuten varen er wel bij; zij hebben met hun
cholesterolverlagers een enorme markt kunnen creëren. Alleen al in Nederland nemen 1,5 miljoen
mensen dagelijks cholesterol verlagende medicijnen.
Maar klopt dit verhaal nu wel? Wat is de wetenschap hierachter?
In dit boek wordt in Jip en Janneke taal uitgelegd waar cholesterol voor dient, wie de grootste
cholesterol productie levert en waarom, wat er schadelijk kan zijn wanneer we cholesterolverlagende
producten gaan gebruiken.
Hij zegt eigenlijk dat het net zo dom is om cholesterol te schuld te geven voor een verhoogd risico van
het verkrijgen van hart en vaatziekten (HVA) als de brandweermannen de schuld geven van de brand.
Ja, denk daar maar eens over na.
Wanneer u niet van lezen houdt kunt u ook naar de site van Gabor Lenkei
www.cholesterolisnietschadelijk.nl
hierin wordt in 2 korte video’s het boek besproken en uitgelegd hoe Gabor Lenkei, en met heb vele
andere artsen, denkt over cholesterol. En daarmee ook over de vetconsumptie
Ik heb dit boek ook in de ‘uitleenbibliotheek’
€ 1,- voor 3 weken (€ 10,- borg)

Veranderingen openingstijden en
informatiebijeenkomsten december
Woensdag
5 december
Sinterklaasavond vanaf 17.00 uur gesloten
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Informatiebijeenkomsten

100 dagen Intermittent Living Challenge
Nieuwe cursus start januari 2019
Maak van 2019 JOUW BESTE JAAR OOIT met
een nieuw begin, nieuw leven, meer welzijn en geluk
Woensdag
12 december 19.30 uur
inloop 19.15 uur
Woensdag
19 december 19.30 uur
inloop 19.15 uur
Inschrijven bij de balie
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

BEMER Presentatie
Door Inez Plaatsman
Horen hoe we ons zelf genezend mechanisme een handje kunnen helpen,
sneller herstel na sporten, sneller herstel na fysiek trauma (botbreuken,
spieraandoeningen, operaties etc) en
chronische ziekten de kop in kunnen drukken.
Zondag
16 december 12.00 - ± 14.00 uur inloop 11.30 uur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

LR Kerstbazaar
Met extra kortingen en alle verzorgingsproducten zijn PARABENEN VRIJ!
Stel al uw vragen over de producten en doe verschillende testen
Zondag
16 december 10.00 – 15.30 uur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Maandag
24 december Kerstavond
vanaf 17.00 uur gesloten
Dinsdag
25 december 1e Kerstdag
gehele dag gesloten
e
Woensdag
26 december 2 Kerstdag
gehele dag gesloten
Maandag
31 december oudejaarsdag
gehele dag gesloten
Dinsdag
1 januari
nieuwjaarsdag
gehele dag gesloten

Zondag 6 januari
Nieuwjaarsborrel
Van 13.00 – 16.00 uur

