#OVERGANGSPROOF
45 - 60 ja a r e?n
h e rk e n ba a r

Ben je vrouw en tussen de 45 en 60 jaar?
Dan zit je (waarschijnlijk) in de overgang.
Wat je daarvan merkt is voor iedereen
anders. Hoe lang die levensfase precies
duurt ook. Ons advies: lees erover, praat
erover en maak je plan.
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Een vrouwenleven speelt
zich voor een derde af na de
menopauze. Door de daling van
hormonen zijn vrouwen in deze
levensfase minder beschermd
tegen bepaalde aandoeningen.
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76% heeft rond de overgang
last van opvliegers, het meest
karakteristieke overgangssymptoom. Het is een combinatie van oververhitting,
hevig transpireren en hartkloppingen.
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Op een andere manier
naar de overgang kijken?
Dan lees je OVERHOOP. Voor alle vrouwen tussen 45 en 60.
En diegenen die jou dierbaar zijn.
In het allereerste nummer onder meer
• De (on)zin van afvallen als
je hormonen opspelen
• Wat elke vrouw moet weten over
de overgang
• Hormonenoorlog in huis?
• Krachttermen op de werkvloer
en In gesprek met Ellie Lust

Abonnee worden?
Stuur een mail naar:
info@overgangsproof.nl met je gegevens
(naam, adres, pc en woonplaats).
We sturen je dan het eerste nummer met
de factuur. Dat kost 8,95 euro
Daarna doen we je een aanbod voor een
jaarabonnement.

