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arts wordt ten zeerste aanbevolen alvorens een van de gezondheidsadviezen ter harte te nemen.

©  2 0 2 1     P A M E L A V E L D E M A . N L



In mijn 14 jarige praktijk kom ik veel

mensen tegen die hun klachten

natuurlijk willen behandelen. 

Veel tips zijn algemeen bekend, maar zijn

vaak vergeten. 

Terwijl een paar generaties geleden dit

nog gemeen goed was. 

Tegenwoordig bestaat er voor elke klacht

veel medicatie. Maar in de eerste

instantie kun je ook natuurlijke

huismiddeltjes gebruiken.

Vandaar dat is dit E-book heb

samengesteld. 

Zo kun je weer inspiratie uit de natuur

halen en je klachten op een natuurlijke

manier verminderen. 

Ik wens je veel ideeën en inspiratie met

dit boek.

Pamela Veldema

natuurgeneeskundige

inbalanz.eu

Wormer

VAN  PAMELA

HOI !
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5 redenen om meer knoflook toe te
voegen aan jouw dieet.

Knoflook is veelzijdig en heeft vele voordelen

voor jouw gezondheid. Knoflook kan rauw

gegeten worden, maar de meeste mensen

geven er de voorkeur aan om het toe te

voegen aan bereid voedsel. Het geeft

gerechten een smaakvolle boost.

De geur zorgt ervoor dat mensen knoflook

soms niet aan hun dieet willen toevoegen,

Maar de voordelen wegen niet op tegen de

nadelen. Om de geur te minimaliseren kun je

op een citroenschijfje zuigen of op een takje

peterselie kauwen. Beiden werken goed om

de geur van knoflook in de mond te

neutraliseren. 

Je kunt ook knoflook supplementen kopen

die kunnen helpen om knoflookadem te

verminderen.

KNOFLOOK

Hart & bloedvaten.

De krachtige anti-oxidanten in knoflook

kunnen helpen om de vrije radicalen in je

lichaam te verminderen. Vrije radicalen zijn

gevaarlijke moleculen die weefsels kunnen

beschadigen en het verouderingsproces

versnellen. Dit betekent dat knoflook de

gezondheid van het hart kan bevorderen,

beschadigde cellen kan herstellen en een

gezonde bloedstroom door je lichaam kan

ondersteunen, Wat kan resulteren in betere

doorbloeding. Het kan de bloeddruk

verlagen, Het LDL-gehalte in het cholesterol

verminderen en kan zelfs helpen om je

bloedsuikerspiegel te reguleren.

Knoflook kan ook de bekleding van de

bloedvaten versoepelen en zou kunnen

bijdragen tot vermindering van de

plakvorming in uw slagaders. Dit zou

beroertes en hartaanvallen kunnen helpen

voorkomen.
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“Iedereen heeft er baat bij als je een beetje
extra knoflook toevoegt aan jouw dieet.”

Als ondersteuning van je immuunsysteem.

Knoflook bevat een stof genaamd allicine, Dat een natuurlijke antibioticum

genoemd kan worden. Het kan het vermogen van bacteriëngroei beperken. 

Het kan de weerstand van het lichaam tegen allergieën, verkoudheid en infecties

bevorderen.

Ontgifting is een proces dat lichaamsafvalstoffen verwijdert zodat het beter zijn

werk kan uitvoeren. Knoflook kan helpen bij ontgifting en kan helpen om het

immuunsysteem zijn verdedigende werking beter te kunnen uitvoeren.

Pijnstiller

Knoflook zou je ook in kunnen zetten als een natuurlijke pijnstiller. Het kan de

pijn en jeuk van insectenbeten, ringworm of andere huiduitslag verminderen. 

Pas het toe op het aangedane gebied door een teentje knoflook door te snijden

en met de gesneden kant rondom de wond te wrijven.

Knoflook kan ook tand- of kiespijn verminderen. Toepassen doe je op dezelfde

manier door de gesneden kant van de knoflook rechtstreeks op de tanden en

tandvlees aanbrengen. Je kunt ook een teentje nemen en dat een beetje pletten

en dat op de getroffen tand plaatsen. Hou dit 10-15 minuten op de plek en de

pijn zal waarschijnlijk minder worden. Opnieuw toepassen als het nodig is.

Acné-behandeling

Velen zweren erbij om een knoflookmasker te gebruiken tegen acné. 

Knoflook heeft natuurlijke schimmeldodende en antibacteriële eigenschappen.

Maak je eigen masker door verschillende teentjes knoflook te pletten en te

mengen met Manuka honing. Doe dit direct op je gezicht en laat het ongeveer

20 minuten zitten. Spoel af met warm water, dep je gezicht droog en dep met

lotion (of appelcider-azijn voor de gevoelige huid).
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Voordat je azijn neemt, houd

in gedachten dat appelcider-

azijn heel erg zuur is en met

zorg moet worden toegepast. 

Langdurig gebruik kan

botdichtheid verminderen en

het kaliumniveau omlaag

brengen. Daarom is het goed,

voordat je inwendig met

appelcider-azijn aan de slag

gaat, dit eerst te overleggen

met de arts.

Veel mensen weten niet veel

over de

gezondheidsvoordelen van

appelcider-azijn. 

Het schijnt overal goed voor

te zijn; van

spijsverteringsproblemen tot

wratten. Er wordt gezegd dat

het schimmeldodende en

antibacteriële

eigenschappen heeft.

Je kunt appelcider-azijn

zowel inwendig als uitwendig

tegen diverse kwalen

inzetten. 

Het kan helpen om te

ontgiften door de nieren te

ondersteunen en afvalstoffen

te verwijderen uit je lichaam,

omdat de lever dan optimaal

kan functioneren.

APPELC IDER  AZ I JN
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Het kan de stoelgang helpen - appelcider-azijn is een gefermenteerd product, dus

het kan de gezonde bacteriën in je darmen helpen, zodat die beter in staat zijn om

het voedsel te verteren.

Het kan de bloedsuikerspiegel verlagen – door het nemen van een paar theelepels

appelcider-azijn voor het slapen, kan het de bloedsuiker wat verlagen.

Gewrichtspijn – het kan pijn, stijfheid en ontsteking in gewrichten verminderen. Het

is te proberen bij artritis.

Brandend maagzuur - veel mensen denken dat appelcider-azijn zo zuur is dat het

alleen maar hun maagzuur zal verergeren. Maar het kan juist de maag helpen te

versterken en brandend maagzuur en reflux te helpen verminderen.

Verkoudheidssymptomen – de antibacteriële effecten van het gebruik van

appelcider-azijn kunnen symptomen zoals verstopte neus, keelpijn en zelfs sinus

infecties helpen verminderen.

Afvallen - voorstanders van appelcider-azijn zweren bij het effect van

gewichtsverlies. Het schijnt suikerbehoefte te verminderen, stofwisseling te

verhogen, vet af te breken en fungeert als een natuurlijke plaspil.

Een aantal voordelen van het innemen van appelcider-azijn zijn:



APPELC IDER -AZ I JN  HEEFT

OOK  VELE  UITWENDIGE

TOEPASS INGEN :

Acné - aangezien appelcider-azijn anti-

bacteriële en schimmeldodende

eigenschappen zou hebben, blijkt het een

effectieve behandeling voor acné te zijn. Je

kunt het als een gezichtslotion gebruiken

en daarna een vochtinbrengende crème

aanbrengen.

Zonnebrand - bevochtig een watje of

tissue en pas het toe op de verbrande huid

om pijn te verlichten.

Tandenbleken -door het gorgelen met

appelcider-azijn voordat je je tanden poetst

kun je wittere tanden krijgen.

Haar – met behulp van appelcider-azijn als

een laatste spoeling kan jouw haar

glanzend en handelbaarder worden. Het

kan ook roos verminderen. 20 minuten voor

het wassen op de hoofdhuid in laten

trekken. 

Zwemmerseczeem - je kunt voetschimmel

verminderen met appelcider-azijn. Meng

een half kopje appelcider-azijn in een

emmer met warm water en laat de voeten

30 minuten weken. Herhaal twee keer per

dag, als het nodig is. Ook goed tegen de

geur van zweetvoeten.
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MAAG -  EN  SP I JSVERTER INGSSTOORNISSEN

OP  EEN  VE I L IGE  EN  NATUURL I JKE  MANIER

BEHANDELEN .

Eet kleinere maaltijden. Voed je lichaam goed en eet kleinere hoeveelheden. Door het

eten van een kleine maaltijd of tussendoortje elke 2 tot 3 uur zal het problemen en

symptomen van indigestie verminderen.

Eet natuurlijk voedsel. Zeer bewerkte, vette voedingsmiddelen kunnen je maag zuur

houden. Door voedsel zoals biologisch vlees, fruit en groenten toe te voegen, is dat een

goede manier om je lichaam weer gezond te krijgen en maagklachten te voorkomen.

Langzaam eten. Snel eten kan problemen veroorzaken. Neem je voor tijdens het eten

langzaam en bewust te kauwen. Zo kunnen de spijsverteringsenzymen hun werk doen.

Vermijd alcohol. Alcohol is zuur en bevat suikers die ertoe leiden dat het lichaam uit

balans kan raken.

Beperk cafeïne. Het consumeren van minder cafeïnehoudende dranken zal brandend

maagzuur verminderen. Bronnen van cafeïne zijn koffie, thee, frisdrank en ''energy

dranken''.

Drink meer water. Train jezelf om elke dag genoeg water te drinken. Het klaarzetten

van een fles water maakt dit makkelijker. Water helpt je te hydrateren en om

afvalstoffen te verwijderen.

Niet te laat eten. Eten voordat je naar bed gaat kan maagzuur veroorzaken en reflux,

waardoor het moeilijk is om te slapen. Dit kan het lichaam uit evenwicht brengen.

Vermijd gekruid voedsel. Als u merkt dat pittige maaltijden indigestie veroorzaken,

beperk deze producten dan. Door het bijhouden van een voedseldagboek kunt u

bepalen welke type voedingsmiddelen ervoor zorgen dat u die problemen ondervindt.

Appelcider-azijn. Voeg een theelepel appelcider-azijn aan een glas water toe en drink

dit een tot tweemaal per dag om de spijsvertering te ondersteunen. Het is een

gefermenteerd product, dus het kan helpen om de gezonde bacteriën te laten groeien

en te vermenigvuldigen in je darmen, die nodig zijn voor een gezond

spijsverteringskanaal.

Pepermunt thee drinken. Pepermunt thee heeft een kalmerend effect op je

misselijkheid.

Indigestie kan een opgeblazen gevoel en pijn veroorzaken in je maagstreek. Het kan leiden

tot misselijkheid, ongecontroleerde winderigheid en oprispingen, brandend maagzuur en

reflux, waardoor je je echt vervelend voelt.

Hoe je je emotioneel voelt kan ook een rol spelen bij de spijsvertering. Dit betekent dat

stress en angst ook factoren zijn die het kunnen beïnvloeden.

Andere oorzaken van indigestie zijn slechte voeding, overeten en te veel alcohol. Dit kan

leiden tot veel afvalstoffen in je lichaam en die zorgen ervoor dat je spijsvertering niet in

staat is om goed te werken.

Enkele manieren om spijsverteringsproblemen te minimaliseren.

Deze dieetveranderingen kunnen er zelfs voor zorgen dat de pijnlijke symptomen

van spijsverteringsstoornissen voorkomen kunnen worden. 



Honing staat vooral bekend

om haar zoetheid. Zo zeer

zelfs dat we suiker door

honing kunnen vervangen.

Aangezien honing voor de

meeste mensen zoeter

smaakt dan suiker wordt het

minder geadviseerd. 

Natuurlijk, honing is meer

dan haar zoete smaak Ze

heeft tal van voordelen voor

de gezondheid.

Om het beste uit honing te

halen, kun je de honing in de

rauwe vorm het beste

gebruiken. 

Wanneer honing wordt

gekookt, breekt het al de

chemische eigenschappen af,

waardoor het veel minder

gunstig is voor de

gezondheid.

Goede honing is te verkrijgen

bij de meeste

natuurvoedingswinkels of bij

uw lokale imker. Verser kunt

je het niet krijgen..

HONING :  EEN  NATUURL I JKE  ZOETSTOF

DIE  OOK  NOG  GOED  VOOR  JE  I S !
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Keelpijn en hoesten. Neem een theelepel honing en meng het in een glas warm

water, drink dit in 5 minuten op. Dit zal je keel en de hoest helpen te verzachten. Het

kan elk half uur ingenomen worden om de symptomen te verlichten.

Hoog cholesterolgehalte en bloeddruk. Meng een eetlepel appelcider-azijn en een

theelepel honing in een glas warm water. Drink elke ochtend een glas voor de beste

resultaten. Dit kan resulteren in een lagere bloeddruk en een verlaging van het

cholesterol. Laat wel altijd de waarden regelmatig controleren bij je huisarts.

Verlichting van artritis. Honing wordt verondersteld te helpen tegen pijn van

reumatoïde artritis. Neem een theelepel vol met rauwe honing in de mond of meng

de honing met warm water om pijn te verlichten. Dit kan dagelijks worden herhaald.

Indigestie. Honing is goed om de maag te kalmeren als je misselijk bent of brandend

maagzuur of indigestie hebt. Meng een theelepel honing met één theelepeltje vers

geperst citroensap. Zuig dit langzaam op. Dit kan meerdere malen gedurende de dag

worden herhaald.

Zonnebrand. Wrijf honing krachtig tussen uw handen om het op te warmen en zo

gemakkelijker te verspreiden. Vervolgens aanbrengen op de verbrande huid. 

Wondjes. Honing is een natuurlijk antiseptisch middel, die schaafwonden,

snijwonden, dichte brandwonden of infecties desinfecteren kan. Plaats rauwe,

onverwerkte honing op een gaasje of schone doek en breng het aan op het

aangedane huid.

Gezichtswash. Neem een beetje honing op uw vingers en wrijf het op je gezicht in

kleine cirkels. Laat het inwerken op de probleemgebieden, zoals rond de neus en

voorhoofd. Laat dit ongeveer 10 minuten op het gezicht zitten en was het met warm

water af.

Honing kan goed zijn voor de behandeling van veel aandoeningen - zowel inwendig als

uitwendig.



Paardenbloem. De bloemen en de

wortels kunnen worden gebruikt voor vele

kwalen en in het algemeen voor een

betere gezondheid.

Geneeskrachtige effecten uit de kruidentuin: 

Het zal vast geen geheim zijn dat

kruidensupplementen geweldig voor je

gezondheid kunnen zijn. Ze zijn eeuwenlang

gebruikt om het menselijk lichaam zowel van

binnen als van buiten te ondersteunen. Het

kan zijn dat je niet eens weet wat voor kracht

de kruiden in je tuin hebben.

Als je er over denkt om een kruidentuin aan

te leggen, dan zijn er een paar kruiden het

overwegen waard:

De bloemen kunnen worden gegeten of als

thee worden gedronken. Je kunt de bloemen

toevoegen aan een salade, soep of rauw eten.

Ze zijn lekker en bevatten kalium, beta-

caroteen en vitaminen A en C.

KRUIDENTU IN

De wortels en stengels bevatten een romige

stof die kan worden uitgedrukt en gebruikt

voor huidproblemen. 

Wrijf het sap over een bijensteek, Dat kan de

pijn weghalen, maar ook bij snij- en

schaafwonden. 

Het is een natuurlijke wratten- en acné-

behandeling als je het meerdere malen per

dag op het aangedane gebied smeert totdat

het over is.

Terwijl paardenbloem over het algemeen als

veilig wordt beschouwd, moet je je realiseren

dat sommige mensen allergisch kunnen

reageren. 

Wees op je hoede voor huid- of maagreacties

bij gebruik.
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Knoflook. Om de geneeskracht van knoflook kun je niet heen. Het bevat allicine, dat een natuurlijk

antibioticum is. Dit kan het lichaam helpen om een infectie te bestrijden en het kan bijdragen tot de

versterking van het immuunsysteem. Zie vorige pagina's.

Oregano. Dit kruid is rijk aan anti-oxidanten en mineralen. Anti-oxidanten zijn verantwoordelijk voor

het verminderen van vrije radicalen. Dit zijn chemische reacties in je lichaam die schade aan je cellen

kunnen aanbrengen en leiden tot vroegtijdige veroudering. Door toevoeging van oregano aan uw

dieet help je jouw lichaam gezond te houden.

Koriander. Rijk aan vitamine K, anti-oxidanten, mineralen en vezels. Koriander voegt smaak toe aan je

etenl en het biedt voordelen voor de gezondheid. Het kan helpen om afvalstoffen te verwijderen uit je

lichaam en om vermoeidheid te vermnderenen. 

Munt. Als je vatbaar bent voor spijsverteringproblemen of misselijkheid kun je het zeker in de tuin

planten. Munt helpt de maag te kalmeren en kan winderigheid verminderen . Het bevat vitaminen,

magnesium, ijzer, fosfor en calcium waardoor het een geweldige aanvulling voor gezonde botten is.

En niet te vergeten: het ruikt heerlijk!

Zelf een kruidentuin laten groeien is gemakkelijk en kan zelfs in een zeer kleine ruimte of in de

vensterbank. 

Het is in jouw voordeel om verse kruiden toe te voegen aan je dieet of om het snel bij de hand te hebben

voor allerlei toepassingen. 

En het verzorgen van een kruidentuin is vrij eenvoudig.

©  2 0 2 1  P A M E L A V E L D E M A . N L



Citroensap – vers geperst citroensap

werkt als een echte tonic voor je gezicht. 

Je hebt vast wel mensen gezien met een

prachtige huid. 

Waarschijnlijk ben je benieuwd hoe ze hun

huid zacht en mooi houden. 

Het goede nieuws is, er zijn tal van alle

natuurlijke recepten die jouw huid een mooie

gloed geven.

Natuurlijke huidzorg begint in de

voorraadkast.

Neem een kijkje in jouw voorraadkast. Er

staan vast wel producten die u kunt

gebruiken om de huid te verzorgen:

Na het wassen van het gezicht, doe je een

beetje op een watje en dep je gezicht. Spoel

het met lauw water na 5-10 minuten af.

EEN  NATUURL I JK  MOOIE  HUID

Rauwe honing – honing is een natuurlijk

schimmeldodende en antibacteriële

product en het ruikt nog lekker ook.

Gebruik rauwe honing i.p.v. verwerkte

honing. Als honing op hoge temperatuur

wordt verhit dan breken de waardevolle

stoffen af en is het effect minder.

Oerzoet of kokosbloesemsuiker -Dit

staat ook bekend als ruwe suiker. Het kan

worden gemengd met andere

ingrediënten om het lichaam te scrubben.

Het heeft een lichte melasse geur.

Gemalen havermout – Een krachtige en

zachte scrubber. Havermout is perfect

voor zelfs de meest gevoelige huid. Je

kunt organische havermout kopen en het

gemakkelijk malen in een blender of

koffiemolen.
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Extra vergine olijfolie -Olijfolie zit vol met anti-oxidanten die je huid een jeugdige en frisse

glans geven. Het bevat vitamine A en E en herstelt je huid van verontreinigende stoffen. Kan

helpen tegen zonschade en helpt de elasticiteit van de huid te behouden. Als massageolie ook

aan te raden. Nadat je gedoucht hebt, brengt je een kleine hoeveelheid aan op je handen en

wrijf het over dan het hele lichaam. Dit houdt de huid stralend en glad.

1 ½ eetlepel gemalen havermout

¼ theelepel zeezout

1 ½ eetlepel extra vierge olijfolie

2 eetlepels oersuiker

2 eetlepels Extra vierge olijfolie

1 eetlepel rauwe honing

1 theelepel vers citroensap

Recepten voor betere huid

Havermout masker:

Mix de gemalen havermout en zeezout samen en roer dan de olijfolie erdoor. Zodra het goed

gemengd is, breng je het aan op een schoon gezicht. Laat op 10-15 minuten inwerken, spoel dan af

met warm water en dep het gezicht droog.

Dit zal je helpen met het verwijderen van overtollig vuil en onreinheden in je poriën. Het helpt ook

tegen mee-eters.

Oersuiker-scrub:

Meng alle ingrediënten goed. Smeer het helemaal over het lichaam in de douche om te scrubben

en de huid te hydrateren. Spoel het af en dep droog. Uw huid zal heerlijk aanvoelen!



Luieruitslag wordt veroorzaakt door vochtige huid en wrijving van de luier. De meeste baby’s

krijgen dit op een gegeven moment. Je kunt een paar preventieve maatregelen nemen door de

luiers wat losser vast te zetten of de baby even zonder luier te laten zodat de babyhuid kan

ademen.

Luieruitslag is een pijnlijke ervaring, niet alleen voor de baby, maar voor de vaders en moeders.

Met behulp van deze effectieve natuurlijke oplossingen kunt het babyhuidje droog houden

zonder onnodige chemische stoffen.

Als de baby al luieruitslag heeft zijn er een paar dingen die je kunt doen om de pijn te

verlichten:

Laat het lekker luchten!
De beste manier om zere billen en luieruitslag te genezen is de baby rond te laten lopen

zonder luier. Door de lucht kan het aangedane gebied genezen. De baby zal het zelf

waarschijnlijk ook lekker vinden.

Maar helaas, een baby kan niet altijd in z'n blote billen lopen, dus kun je de volgende

natuurlijke remedies proberen:

Zachte doekjes met warm water.
Commerciële luierdoekjes bevatten parfums, alcohol en een heleboel chemische dingen die

moeilijk zijn uit te spreken, daar reageert baby's gevoelige huid op. Met behulp van deze

producten kan je zelfs een milde luieruitslag erger maken.

Beter is het om een zacht washandje met warm water te gebruiken. Daarna kun je de huid

droogdeppen met een hydrofiele luierdoek. Werkt net zo goed. Bij poepluiers kun je nog een

milde zachte zeep gebruiken.

Maïzena
Gewone maïzena uit de supermarkt werkt heel goed voor het droog houden van babybillen.

Strooi na het schoonmaken een beetje maïzena op de babybillen en dan kan de luier weer

aan.. Dit kan helpen om de luieruitslag te verminderen

Je kunt ook een poederfles kopen of gebruik een lege babypoederfles vul het met maïzena en

gebruik het wanneer het nodig is.

Aloë Vera
Een aloëvera-plant in huis kan voor veel dingen heel nuttig zijn, waaronder luier uitslag. Aloë

vera kalmeert bijna onmiddellijk de babyhuid en neemt de pijn weg. Het is natuurlijk, anti-

bacteriëel, hydrateert de huid en vermindert ontstekingen.

De beste manier om gebruik te maken van Aloë Vera is de gel rechtstreeks van de plant te

nemen. Kies hiervoor een groot blad en snijd het dicht bij de stam af zonder schade aan de

andere bladeren te maken. Snij vervolgens het blad doormidden. De gel zie je binnenin het

blad. Pak een lepel en schraap de gel uit het blad en doe het in een ondiep bakje. Je kunt nu je

vingers gebruiken om de gel op de babyhuid te smeren. De gel is een beetje kleverig. 

Het lijkt een beetje op eiwit qua structuur. Soms is dat wat onhandig smeren.

Je kunt aloëvera-gel of lotion kopen, maar deze producten bevatten ook andere

ingrediënten die de gevoelige babyhuid kunnen irriteren. 

Met een plantje in huis ben je dat voor.

LU IERU ITSLAG  
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In ons hectische moderne

leven tussen alle eisen op het

werk en alle activiteiten van

de kinderen in, is het geen

wonder dat stresspreventie

big business is. 

Natuurlijk hoef je niet naar

een apotheek om even te

ontspannen. 

Je hoeft alleen te weten wat

de natuur je biedt.

Zonlicht

Zonlicht geeft je meer dan

een bruine tint. Het kan je

stemming opfleuren

waardoor stress kan

verminderen. 

Vitamine D heeft

stemmingsbevorderende

eigenschappen en als je

meer zonlicht krijgt zal dat je

lichaam helpen om er meer

van te produceren. 

Ga naar buiten en geniet van

de zon!

Voedzaam natuurlijk eten

Eetgewoonten hebben een

geweldige impact op de

stress en angst die je voelt.

Eten van gezonde, voedzame

voedingsmiddelen kan

daarbij helpen. 

Kies natuurlijk voedsel in

plaats van zeer bewerkte

voedingsmiddelen die een

enorme hoeveelheid

chemische stoffen, suikers en

zouten bevatten die je

lichaam kan niet goed kan

verteren.

STRESSVERLAGERS  UIT  DE  NATUUR



Melkproducten

Volle granen

Bonen

Vis

Kip

Eieren

Groene bladgroenten

Zoete aardappelen

Aardbeien

Bananen

Citrusvruchten

Kamille is een thee die je ‘s avonds kunt drinken. Het heeft een kalmerend effect en

bevordert de nachtrust.

Skullcap/blauw gildkruid is een thee die werkt om angst, prikkelbaarheid en

nerveuze spanning te verlichten. Dit kan soms helpen om pms-periodes verlichten.

Valeriaan thee is een sterk ontspannende kruidenthee. Het zorgt voor verlichting van

slapeloosheid en angst en kan een diepe rustgevende slaap bevorderen.

Het toevoegen van meer vitamine B-rijk voedsel aan uw dieet, zoals:

Pak een kopje kruidenthee

Bepaalde kruidentheeën kunnen kalmerende effecten geven, die je kunnen helpen te

ontspannen.



NATUURWANDEL INGEN

Door even lekker in de natuur te

wandelen kun je de stress van het

dagelijks leven achter je laten. Zelfs

als het maar 15 minuten duurt in het

dichtstbijzijnde park. Even aan niets

denken en maar genieten van je

omgeving zal je stress verminderen.

Als je in staat bent om af en toe een

aantal dagen te ontspannen in een

bosrijke omgeving, zal je merken dat

je ook weer energie krijgt. Zo laad je

jezelf op en kun je weer verfrist en

ontspannen naar huis terugkeren om

de rest van de tijd weer relaxed je

routine te volgen.

Voldoende rust krijgen

Voldoende rust krijgen is een van de

belangrijkste factoren bij het omgaan

met stress. 

Als je niet genoeg slaapt, is je lichaam

niet in staat te herstellen en te

regenereren. Dat gaat ten koste van je

gezondheid en welzijn.

Als je het moeilijk vindt ontspannen in

slaap te vallen, probeer

ontspanningstechnieken zoals yoga,

meditatie of een van de

bovenstaande theeën te drinken.

Door alle apparaten tenminste een

uur voordat je gaat slapen uit te

schakelen, kun je je geest helpen te

ontspannen. Of een bril dat blauw

licht wegfiltert. 

Drink een glas warme melk of thee en

ga met een goed boek liggen lezen

en hopelijk doezel je dan snel in.

Het belangrijkste bij het omgaan met

stress is om erachter te komen wat

voor voor jou effectief werkt. Blijf

proberen als het niet meteen lukt.

Stress kan destructief zijn en er zijn

genoeg natuurlijke manieren om

verlichting te vinden.
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1 eetlepel verse uiensap

1 eetlepel olijfolie

Uien staan bekend om hun geur en hoe ze je aan het huilen maken

wanneer je ze snijdt. Maar wist je dat uien goede genezende krachten

kunnen hebben?

Uien bevatten zwavelverbindingen en een flavonoïde genaamd

quercetine, die het lichaam helpt klachten te bestrijden en te herstellen.

Uien hebben ook antibiotische, antiseptische en ontstekingsremmende

eigenschappen.

Voor de behandeling van hoesten kan een kompres helpen:

1. 4 uien in kwarten gesneden.

2. Stoom in water of bak ze licht tot ze zacht zijn

3. Laat afkoelen tot je ze kan aanraken

4. Wikkel in kaasdoek en zet het vast met de veiligheidsspelden

5. Leg op de borst

U kunt het onder een shirt dragen of met een handdoek op z’n plaats

houden .

Voor kinderen hoef je niet zo veel uien te nemen, pas het aan afhankelijk

van de grootte van het kind .

Zoals bij velen bekend kun je een ui in partjes gesneden op het

nachtkasjes leggen bij verkoudheid

Acné
Om pijnlijke acné te behandelen kun je dit eenvoudige mengsel

toepassen op de huid:

Meng de ingrediënten en wrijf het over het hele gezicht met de

vingers in een cirkelvormige bewegingen. Laat ongeveer 20 minuten

zitten, spoel daarna af met warm water. Het kan ook plaatselijk

worden gebruikt.

Wie had dat gedacht van de huis-tuin en keuken ui!

DE  GEWONE  UI ,  MEER  DAN

ALLEEN  EEN  SMAAKMAKER
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Dit zijn natuurlijke zelfzorgmiddelen voor eigen

gebruik. Ik hoop dat je veel tips kan toepassen.

Mochten de klachten niet over gaan raadpleeg

dan een arts of natuurgeneeskundige.

In mijn praktijk kom ik dagelijks mensen tegen

die hun klachten op een natuurlijke manier

willen behandelen. 

PAME LA  V E LDEMA

“De natuur is geen plek
om te bezoeken. 
Het is thuis.”

PAMELAVELDEMA PAMELAVELDEMA .NL WEBSITE  PRAKTIJK

Meer weten? Neem gerust conact op

www.pamelaveldema.nl 

 info@pamelaveldema.nl

       

https://www.facebook.com/groups/rustinjezelf 

https://www.instagram.com/pamelaveldema

https://www.instagram.com/pamelaveldema
https://www.facebook.com/PraktijkPamelaVeldema
https://inbalanz.eu/
https://pamelaveldema.nl/
https://pamelaveldema.nl/
http://pamelaveldema.nl/
https://www.facebook.com/groups/rustinjezelf
https://www.facebook.com/groups/rustinjezelf
https://www.instagram.com/pamelaveldema

