Nieuwsbrief
1e kwartaal 2015

Elk kwartaal vindt u hier een nieuwsbrief met informatie over gezondheid, chiropractie, voeding,
sport en wist-je-datjes. Neem gerust een exemplaar mee.
Chiropractie Praktijk Vivante opent haar deuren!

Chiropractoren Dieuwertje Schuringa en Vincent Gimbrère zijn trots u mee te delen dat Chiropractie Praktijk Vivante
oﬃcieel haar deuren heeft geopend aan de Mezenlaan 13 in Bussum. Chiropractie is een behandelmethode voor een
verscheidenheid aan klachten zoals nek- en rugklachten, hoofdpijn, hernia, klachten tijdens zwangerschap, kaakklachten en verschillende (sport)-blessures. Chiropractie kan ook voor baby’s en kinderen helpen bij bijvoorbeeld een
voorkeurshouding, problemen met kruipen, lopen en blessures.
Vivante streeft ernaar de patient een zo compleet mogelijk beeld van gezondheid te geven en geeft advies waar nodig.
De praktijk blijft groeien en het team zal in de toekomst verder worden uitgebreid met specialisten uit andere
disciplines.
In de week van 2 tot 6 februari is het Rug-Analyse-week bij Praktijk Vivante. Mensen kunnen dan gratis en geheel
vrijblijvend een afspraak maken. Er vindt dan een indivdueel gesprek met één van onze chiropractoren plaats waarbij
de klachten worden besproken en er volgt een gratis onderzoek, ofwel analyse, om te bepalen of chiropractie iets zou
kunnen betekenen. Kent u iemand die dit interessant zou vinden? Zij kunnen hiervoor dan telefonisch een afspraak
maken. In Maart volgt er nog een Rug-Analyse-week.

(winter)sport

Het is weer winter en dat betekent dat er voor veel
mensen schaatsen en skiën weer voor de deur staat. Een
goed moment om een goede oefening te geven om de
bovenbenen aan te sterken!
De wall squat is een bekende
oefening die de dijbenen versterkt.
Leun tegen de muur aan met uw
voeten zo’n 40 cm van de muur af.
Buig door de benen en blijf zitten
in deze positie, leunend tegen de
muur. Probeer met uw knieeën
een hoek van maximaal 90 graden
te maken. Als deze positie te zwaar is, mag u minder diep
door de knieën tot waar u de positie comfortabel vast
kunt houden.
Let op: de knieën moeten niet verder voorbij uw tenen
komen! Dan staan uw voeten te dichtbij de muur.

Wist je dat:
Het menselijk lichaam bestaat in totaal uit 206 botten.
In elke hand 27, en in elke voet 26.
Een volwassene heeft 26 botten in de rug, een kind
echter 33!
Praktijk Vivante
Mezenlaan 13
1403 BP Bussum

Recept van het kwartaal

Het is voor veel mensen moeilijk te bedenken met wat
voor een ontbijt zij de dag zullen beginnen. Met dit
gezonde glutenvrije ontbijt, zonder toegevoegde suiker,
krijgt u een gezonde start waar u lang op kunt teren!
Ingrediënten:

Bananen-pannenkoek
- 1 of 2 eieren
- 1 rijpe/ oudere banaan
- kokosolie
- blauwe bessen

Bereidingswijze:
Verhit de kokosolie in een koekenpan. Blendeer of prak
de banaan samen met de eieren. Doe het banaan-ei
mengsel in de pan en strooi hier de blauwe bessen
overheen. Zet op een laag vuur en zet de deksel op de
pan. Zodra de bovenkant stevig is kunt u de pannenkoek
omdraaien zonder hem te breken. Bak de pannenkoek
nog even aan de andere zijde en serveer de pannenkoek
met kaneel erover heen.
Bon appetit!
Experimenteer ook met het
toevoegen van goji-bessen,
rozijnen, frambozen en/ of
kokosvezel.
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