VERZEKER UZELF
VAN EEN TOEKOMST
IN TOPVORM!
Door de wetenschappelijke vooruitgang in het algemeen en

de voortgang van de geneeskunde in het bijzonder neemt de

levensverwachting in de geïndustrialiseerde landen nog steeds
toe. Hoe haalt u het beste uit al die jaren die u nog resten ?

Anders gezegd, hoe kunt u als jonge senior maximaal genieten

van deze periode waarin u kunt gaan reizen, studeren, voor uw
kleinkinderen zorgen of met een nieuwe hobby beginnen?
Gids voor jonge senioren bevat tal van nuttige tips om de

effecten van de tijd op lichamelijk en geestelijk vlak af te
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die jaren die u nog resten?
Anders gezegd,
hoe kan u als jonge senior ten volle genieten
van deze nieuwe situatie die tijd vrijmaakt om
te reizen, u nuttig te maken, te ontspannen,
te studeren, te creëren, te innoveren en uw
verantwoordelijkheid te nemen? Deze gids
bevat tal van nuttige raadgevingen om de
effecten van de tijd op lichamelijk en
geestelijk vlak af te remmen.
remmen. Hoe kunt u beter eten ? Hoe haalt u het beste uit

lichaamsbeweging en sociale contacten ? Wat moet u weten

over de preventie en opsporing van de voornaamste ziektes ?
Wat zijn de 'mirakelproducten ' die veroudering bestrijden
waard en wat mag u verwachten van de evolutie van de
geneeskunde ?

Op al die vragen vindt u een antwoord in deze praktische
gids van Test-Aankoop.
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Een voordeel voorbehouden voor abonnees van
het Test-Aankoop magazine.
Ontdek in uw Test-Aankoop magazine van december
hoe u deze GRATIS gids kunt ontvangen

