
“BETER SLAPEN DOOR DAGLICHT” 

De lente is begonnen en de zomertijd is weer ingegaan. Desondanks zitten we nu helaas 
meer binnen. Een tegenstrijdig gevoel, want een gebrek aan daglicht kan een negatief 
effect hebben op je slaap en daarmee ook op je energieniveau, gemoedstoestand, je 
weerstand en zelfs op je huid.
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Biologische klok - Ons dag- en nachtritme 
is afgestemd op het opkomen en 
ondergaan van de zon. Zodra onze ogen 
licht opvangen, maakt ons lichaam een 
aantal hormonen aan die zorgen voor 
een fit en energiek gevoel gedurende 
de dag. ‘s Avonds draait dat proces om 
en worden we normaliter moe door een 
gebrek aan licht. Door onvoldoende 
daglicht werk je dit proces tegen 
waardoor je lastiger in slaap kunt vallen.

Zoek de buitenlucht op - Op een veilige 
manier natuurlijk, dus vanuit de tuin, 
het balkon of buitenshuis op afstand 
van anderen. Wanneer je moeite hebt 
met in slaap vallen, ga dan vroeg in de 
ochtend of aan het begin van de middag 
naar buiten. Word je juist vroeg wakker, 
ga dan later op de dag naar buiten 
om de aanmaak van slaaphormonen 
te bevorderen. Is naar buiten gaan 
echt niet mogelijk? Zorg dan dat je 
voldoende daglicht ziet via een raam of 
daglichtlamp.

Huidverzorging in het ritme van onze 
natuur - Onze huid verzorgt en vernieuwt 
zichzelf op eigen kracht. Cosmetica kan 
en mag deze taak niet overnemen. De 
producten van Dr. Hauschka reinigen, 
versterken en verzorgen daarom in het 
natuurlijke dag- en nachtritme van je 
huid. Overdag gericht op bescherming, 
‘s nachts op regeneratie en reiniging van 
binnenuit. 

Advies over welke verzorgingsproducten 
het meest geschikt zijn voor jouw 
huidbeeld? Loop op dinsdag of zaterdag 
tussen 11.00 en 14.00 uur bij ons binnen 
of neem contact met ons op.


