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Niet voor commercieel gebruik
Elke weergave, aanhaling of gebruik met
reclamedoeleinden van onze artikels en van de
gedeponeerde term “Beste Koop” is verboden, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming.
De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Voor persoonlijk advies raadpleeg je het
best een arts.
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VINGER AAN DE POLS
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PRIKBORD GEZOND Duurzaam
dieet • QR-code voor medicijnen •
Stoppen met roken • Supplemententeller • Terugbetaling geneesmiddelen • Pilvrije week • Vitamine D •
Vezels • HPV-vaccinatie • Rodegistrijst

IN DE KIJKER
MELKDESSERTS Rijstpap of chocolademousse? Met de Nutri-Score
is de keuze snel gemaakt.
DOE-HET-ZELFCOSMETICA De
hype heeft niet alleen voordelen.
ZIEKENFONDSEN Wij helpen je
online het beste te kiezen.
COVERSTORY
SHAMPOOS Geen enkele kan
beschadigd haar herstellen, maar ze
reinigen wel goed.
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PARKINSON Een multidisciplinaire
aanpak is noodzakelijk.
ALLERGISCHE RINITIS Het pollenseizoen is volop bezig. Gelukkig
bestaat er medicatie.
TANDZORG Eén Belg op de tien
gaat nooit naar de tandarts.
WEBSHOP GENEESMIDDELEN
Leer het kaf van het koren
te scheiden, want sommige sites
zijn bedrieglijk.
BLAUW LICHT Vijf misverstanden
doorprikt.
GENEESMIDDELENBEWAKING In
vergelijking met sommige buurlanden loopt België achterop.

OP DE VALREEP
JOUW VRAGEN
Nood aan vitamine B12 •
Paingone-pen • Beschikbaarheid
geneesmiddelen • Vervallen
geneesmiddelen
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Je moet tegenwoordig geen laborant zijn om te achterhalen
hoe je zelf een shampoo, deodorant of gezichtscrème kunt
samenstellen. Het internet bulkt van de recepten en misschien
trekt het voordeel van verpakkingsvrije producten de doe-hetzelver in jou ook wel over de streep. We willen geen spelbreker
zijn, maar de analyse van onze Franse collega’s plaatst toch
een paar belangrijke kanttekeningen bij de hype van de
zelfgemaakte cosmetische producten.
Zo moet je eigen brouwsel natuurlijk niet aan de wettelijke
vereisten voldoen die commerciële cosmetica wel moeten
naleven. En wie een allergie heeft, kan ook maar beter opletten
met de ingrediënten die hij of zij verwerkt. Geurstoffen en
esssentiële oliën, die in talloze huisrecepten staan vermeld,
kunnen het immuunsysteem van allergiegevoelige personen
op hol doen slaan. Nog een minpunt, wie denkt veel geld uit te
sparen door verzorgingsproducten te bereiden, is eraan voor
de moeite. Het benodigde materiaal en de ingrediënten doen
de prijs in die mate oplopen dat van besparingen geen sprake
kan zijn. En als klap op de vuurpijl vonden de proefpersonen
in de Franse studie de gebruikservaring van de huisgemaakte
cosmetica minder goed tot zelfs rampzalig in vergelijking met
de commerciële varianten ...
Ook in onze test van commerciële shampoos in dit nummer
zakken sommige producten voor gebruikservaring. Onze
proefpersonen vonden met name de erg dure “natuurlijke”
producten minder aangenaam. Dan is de conclusie snel
getrokken. Want er zijn genoeg producten die je haar even
goed reinigen, aangenaam in het gebruik zijn en je bovendien
niet pluimen.
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