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New Care Supplements, 
natuurlijk opgroeien

van baby tot jongvolwassene

Vanaf de geboorte gaat een kindje door verschillende ontwikkelingsfasen heen. 
Deze kunnen worden ingedeeld in zeven groepen.

1. Baby (0 tot 1 jaar)
2. Dreumes (1 tot 1,5 jaar)
3. Peuter (1,5 tot 4 jaar)
4. Kleuter (4 tot 6 jaar)

5. Schoolkind (6 tot 12 jaar)
6. Puber (12 tot 17 jaar)

7. Jongvolwassene (17 tot 22 jaar)

Iedere fase wordt gekenmerkt door specifieke vaardigheden en lichamelijke veranderingen. 
Als ouder wil je ongeacht de ontwikkelingsfase altijd het beste voor je kind. 

Alles draait daarbij om het behoud van een goede gezondheid. Ter aanvulling op de 
voeding kan je kind tijdens het opgroeien soms ondersteuning gebruiken om goed om 

te gaan met de veranderingen die in de verschillende groeifasen plaatsvinden. 

New Care geeft jou en je kind advies over het behoud van gezondheid
tijdens het opgroeien. We helpen je graag!
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Een natuurlijk antwoord voor ieder kind
De producten van New Care zijn met zorg 
ontwikkeld. Hiermee proberen we voor elk 
kind op iedere vraag een zo natuurlijk mogelijk 
antwoord te geven als het gaat om het 
behoud van gezondheid.

Een gezonde en gevarieerde voeding als basis
Een belangrijke basis voor de gezondheid van 
je kind is gezond en gevarieerd eten. Door veel 
te variëren, zorg je ervoor dat de smaak van je 
kind zich breed ontwikkelt. Zo nu en dan kan 
het voorkomen dat je kind minder goed eet. 
Met een kindermulti krijgen kinderen ter 
aanvulling op hun voeding, iedere dag 
vitaminen en mineralen binnen ter onder-
steuning van de groei en ontwikkeling van 
hun lichaam. Zo bevat New Care Multi 
kinderen calcium en vitamine D die bijdragen 
aan een normale groei en ontwikkeling van 

Zoals jij omgaat met je kind, zo gaan wij om met onze producten. 
Voor je kind kies je bij voorkeur een product met natuurlijke en natuur-

identieke ingrediënten. Ingrediënten die het lichaam herkent en goed opneemt. 
Een product dus dat je met een gerust gevoel aan je kind kunt geven.

New Care Supplements helpt jou daar graag bij.

Een kindermulti is geen verwennerij, 
maar levert een bijdrage aan de groei en 

ontwikkeling van kinderen

de botten van kinderen. Daarnaast bevat 
het B-vitaminen ter ondersteuning van het 
zenuwstelsel en energieniveau (B1, B2, B3, 
B6 en B12), vitamine C, ijzer en zink voor 
het immuunsysteem, magnesium voor het 
behoud van sterke botten en tanden en 
vitamine E en selenium ter bescherming 
van cellen en weefsels.

Een oer-Nederlandse kauwtablet ter 
aanvulling
Een kindermulti is geen verwennerij, 
maar levert een bijdrage aan de groei en 
ontwikkeling van kinderen. Daarom brengt 
New Care Multi kinderen niet in de vorm van 
een vrolijk figuurtje, maar zijn de vitaminen 
en mineralen verpakt in een ‘nuchtere’ 
kauwtablet. Bovendien is de smaakmaker
in deze kindermulti de 100% natuurlijke 
zoetstof stevia.
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Natuurlijk gaat het bij een multivitamine
voor kinderen niet alleen om vorm en smaak. 
Alles draait om de samenstelling, die goed 
moet zijn afgestemd op de lichamelijke en 
geestelijke behoefte van kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 12 jaar. New Care heeft 
daarmee met de ontwikkeling van New Care 
Multi kinderen goed rekening gehouden. 
Zo is in de samenstelling rekening gehouden 
met de van nature aanwezige vitaminen 
en mineralen in de Nederlandse bodem en 
het Nederlandse voedings- en leefpatroon. 
Alles wat kinderen al uit hun voeding halen, 
hoeven ze niet extra in te nemen.

De kauwtabletten bevatten natuurlijke 
vitamine E (d-alfa-tocopheryl), vitamine C 
in de ontzuurde vorm, een breed B-complex 
en goed opneembare mineralen. De kauw-
tabletten hebben een sinaasappelsmaak 
en zijn vrij van aspartaam.

Grote kinderen, volwassen behoeften
Vanaf de leeftijd van 12 jaar eten kinderen 
in grote lijnen zoals volwassenen dat doen.
De voeding van kinderen vanaf 12 jaar kan 
dan dus ook op dezelfde manier worden 
aangevuld, wanneer deze om welke reden 
dan ook soms niet volstaat. Vanaf 12 jaar 
kun je voor je kind met een gerust gevoel 
een multi voor volwassenen gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor je puber die zich niet altijd 
aan het gezonde en gevarieerde voedings-
patroon houdt. Ook voor je jongvolwassen 
kind is het essentieel dat een gezonde 
voeding wordt gebruikt. Veel jongvolwassenen 
gaan in deze periode op zichzelf wonen. 
Studenten gaan op kamers, anderen gaan 
samenwonen. Deze ontwikkeling heeft 
invloed op de manier van leven en ook op 
het voedingspatroon. Met een multi krijgen 
kinderen vanaf 12 jaar ter aanvulling op hun 
voeding, iedere dag belangrijke vitaminen 
en mineralen binnen.

Met een multi krijgen kinderen 
ter aanvulling op hun voeding, 

iedere dag belangrijke vitaminen 
en mineralen binnen.

New Care Multi
New Care Multi is een uitgebreide formule 
met de belangrijke vitaminen en mineralen 
in een goede dosering. Eenvoudig in gebruik, 
want er is maar één tablet per dag nodig. 

Net als in al onze andere producten hebben 
wij in deze multi gekozen voor zoveel 
mogelijk natuurlijke en natuur-identieke 
ingrediënten. Ingrediënten die het lichaam 
herkent en goed opneemt. Dat helpt voor 
een optimale aanvulling. 

Deze multi wordt bovendien speciaal 
geproduceerd voor de Nederlandse markt. 
Dat wil zeggen dat in de samenstelling 
rekening is gehouden met de van nature 
aanwezige vitaminen en mineralen in de 
Nederlandse bodem en het Nederlandse 
voedings- en leefpatroon. Met New Care 
Multi krijgt je (volwassen) kind een perfect 
passend supplement.
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Vitamine D voor kinderen
Na hun vierde jaar kunnen kinderen zelf 
voldoende vitamine D aanmaken, behalve als 
ze niet genoeg buiten komen of een getinte 
huid hebben. Komt je kind niet elke dag een 
kwartier tot een half uur buiten of heeft het 
een getinte huid, dan blijft extra vitamine D 
nodig voor de normale groei en ontwikkeling 
van de botten. Vitamine D helpt ook de 
tanden sterk te houden en heeft een 
positieve invloed op het immuunsysteem.

Vitamine D in iedere fase 
Hoewel niet officieel geadviseerd, kan het 
in bepaalde situaties wenselijk zijn om de 
voeding ook na het vierde jaar aan te vullen 

Tot de leeftijd van 4 jaar 
is het altijd nodig om ter aanvulling op de 

voeding extra vitamine D te geven. 

met een vitamine D supplement. Vitamine D 
is belangrijk voor de opname van calcium 
uit voeding. Een goede inname van calcium 
en vitamine D is essentieel voor het behoud 
van gezonde botten op latere leeftijd.

Ook in de zomer kan een voedingssupplement 
met vitamine D belangrijk zijn. Want natuurlijk 
gebruik je voor je kind in de zomer een 
zonnebrandcrème ter bescherming van de 
huid. Het is belangrijk om te weten dat een 
zonnebrandcrème de aanmaak van vitamine D 
via de huid vermindert. Als je een zonnebrand-
crème hebt gebruikt, maak je in de zomer 
minder vitamine D aan.

Vitamine D voor je baby
Naast vitamine K, adviseert de Gezond-
heidsraad om vanaf dag 8 na de geboorte 
dagelijks 10 microgram vitamine D aan je 
baby te geven. Baby’s krijgen nog niet 
genoeg vitamine D binnen via de voeding 
en maken ook nog niet genoeg aan in 
de huid (door zonlicht). Maar vitamine D 

is wel belangrijk voor je baby, want het 
draagt bij aan een normale groei en 
ontwikkeling van de botten van kinderen.

Het maakt niet uit of je kindje borst- of 
flesvoeding krijgt. Tot de leeftijd van 4 jaar 
is het altijd nodig om ter aanvulling op de 
voeding extra vitamine D te geven.

8 9



Als laatste is vitamine D belangrijk als je 
kind een donkere huidskleur heeft. Want hoe 
donkerder de huid, hoe minder vitamine D
de huid van nature zelf produceert.

In iedere fase kan ter aanvulling op de voeding 
een voedingssupplement met vitamine D 
worden gebruikt om aanvullend te voorzien 
in de behoefte aan vitamine D.

In druppelvorm voor baby’s en kinderen
Extra vitamine D krijgt je baby of kindje heel 
eenvoudig met onze vitamine D formules in 
druppelvorm: New Care D3 druppels oliebasis 
of New Care D3 druppels waterbasis. 
Het voordeel van New Care D3 druppels op 
oliebasis is dat geen hulpstoffen zijn toegevoegd 
en dat de formule vrij is van allergenen. 
New Care D3 druppels op waterbasis heeft 
een lichte anijssmaak, die goed wordt 

geaccepteerd door kinderen. Met slechts 
vier druppels per dag krijgen baby’s en 
kinderen de geadviseerde dosering van 
10mcg vitamine D binnen. 

Voor het hele gezin
Makkelijk zijn ook D3 10mcg druppels op 
oliebasis. Deze druppels bevatten per druppel 
10mcg vitamine D, waarmee voor baby’s 
en kinderen 1 druppel per dag volstaat. 
New Care D3 10mcg druppels oliebasis zijn 
allergenen vrij en bevatten geen hulpstoffen. 
De doseervorm in druppels maakt New Care 
D3 10mcg druppels zeer geschikt voor 
kinderen. Deze formule is ook heel handig 
voor iedereen die moeite heeft met het 
slikken van capsules om zo ter aanvulling 
op de voeding voldoende vitamine D binnen 
te krijgen. Een flesje dat je gemakkelijk voor 
het hele gezin kunt gebruiken.

Hoe donkerder de huid, 
hoe minder vitamine D de huid 

van nature zelf produceert.

Liever capsules?
Als je kind 11 jaar of ouder is, kun je ook 
kiezen voor New Care D3 25mcg capsules. 
Deze formule bevat vitamine D opgelost 
in kokosolie en dat is niet voor niets. 
Vitamine D is namelijk een in vet oplosbare 
vitamine die beter wordt opgenomen 
in aanwezigheid van (voedings)vet. 
Kokosolie is toegevoegd om de opname 
van vitamine D gunstig te beïnvloeden.
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Omega-3 vetzuren
Het is belangrijk dat onze hersenen zo goed 
mogelijk blijven functioneren. Een gezonde 
voeding en leefstijl zijn essentieel. Sommige 
voedingsstoffen dragen op een positieve 
manier bij aan de ontwikkeling van onze 
hersenen, zoals het omega-3 vetzuur DHA; 
een onverzadigd vetzuur dat voorkomt in 
vette vis. DHA is een belangrijke bouwsteen 
voor de hersenen en is hiermee goed voor 
de hersenfunctie. DHA is ook goed voor het 
gezichtsvermogen. Deze gunstige effecten 
worden verkregen bij een dagelijkse inname 
van 250mg DHA. 

Omdat ons lichaam deze essentiële vetzuren 
niet zelf kan aanmaken, is iedereen gebaat bij 
een goede inname van het omega-3 vetzuur 
DHA. Helaas houdt niet iedereen van vette 
vis, zeker kinderen niet. In een gemiddeld 

Nederlands gezin staat vette vis meestal 
niet standaard op het menu.

De Gezondheidsraad adviseert niet voor 
niets om vaker vis te eten, ten minste één 
keer per week met een voorkeur voor vette 
vis, zoals zalm, sardines, haring en makreel. 
Voor kleine kinderen wordt uitgegaan van 
kleinere porties vis van circa 60 gram per week. 
Vanaf het moment dat je kind naar school 
gaat, geldt ten aanzien van omega-3 vetzuren 
hetzelfde advies als voor volwassenen, 
namelijk 100 tot 125 gram vis per week 
(www.visbureau.nl). Als de aanbeveling van 
De Gezondheidsraad niet wordt gehaald, 
kan de hoeveelheid die met de voeding 
wordt verkregen, worden aangevuld met 
een omega-3 supplement op basis van vis 
ofwel een vegetarisch alternatief op basis 
van algen.

DHA is een belangrijke bouwsteen 
voor de hersenen en is hiermee goed 

voor de hersenfunctie.
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Kleine capsules speciaal voor de kleintjes
New Care Kinder omega capsules leveren per 
eenheid 270mg geconcentreerde visolie, 
waarvan 48,6mg eicosapentaeenzuur (EPA) 
en 32,4mg docosahexaeenzuur (DHA), 
twee omega-3 vetzuren in visolie. Speciaal 
voor kleine kinderen is de visolie gedoseerd in 
kleine capsules, zodat slikken geen problemen 
geeft. De aangename lemonsmaak is toe-
gevoegd om de vissmaak goed te maskeren. 
Dit maakt het innemen voor kinderen een 
stukje makkelijker.

Grote capsules als slikken geen probleem is
Als kinderen ouder zijn en het slikken van 
grote capsules geen problemen geeft, 
kan worden overgestapt op New Care Visolie 
capsules. Eén capsule New Care Visolie 
voorziet het lichaam van een hogere dosering 
(1.000mg) geconcentreerde visolie, waarvan 
180mg EPA en 120mg DHA. Naast New Care 
Visolie kun je ook kiezen voor een vegetarische 
olie op basis van algen.

Speciaal voor kleine kinderen 
is de visolie gedoseerd 

in kleine capsules, zodat slikken 
geen problemen geeft.

uit visolie. Omdat algenolie plantaardig is, 
is het in tegenstelling tot visolie geschikt 
voor gebruik door vegetariërs en 
veganisten. New Care Algenolie is vrij 
van allergenen en kan ook goed worden 
gebruikt voor iedereen die vanwege een 
allergie voor vis geen omega-3 uit visolie 
kan gebruiken. Voor kinderen kunnen 
de capsules worden lek geprikt en uit-
geknepen in bijvoorbeeld yoghurt of sap. 
Zonder slikken, krijgen ze ter aanvulling 
op de voeding op deze manier belangrijke 
omega-3 vetzuren binnen.

Liever geen vis?
Vissen krijgen de omega-3 vetzuren EPA 
en DHA binnen door het eten van algen die 
deze vetzuren bevatten. Algen zijn dus de 
leverancier van omega-3 voor vette vissen. 
Algenolie kan zelf ook dienen als bron 
van omega-3 vetzuren.

New Care Algenolie is afkomstig van de 
micro-alg Schizochytrium sp. De capsule
is van plantaardige oorsprong waarmee 
New Care Algenolie een 100% plantaardig 
alternatief biedt voor omega-3 vetzuren 
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Eiwit, een ‘grote’ voedingsstof
Onze voeding en ook die van je kind bestaat 
uit een mix van voedingscomponenten 
waarvan we grote of kleine hoeveelheden 
nodig hebben. Macronutriënten zijn 
voedingsstoffen die we in relatief grote 
hoeveelheden nodig hebben. Net als omega-3 
vetzuren behoren eiwitten tot de 
macronutriënten. Ongeveer 15% van ons 
lichaam bestaat uit eiwitten. Niet alleen 
moeten de juiste vetten in voldoende mate 
aanwezig zijn, ook de aanvoer van eiwitten uit 
voeding is belangrijk voor een goede groei en 
ontwikkeling van het beendergestel van 
kinderen. Eiwitten zijn namelijk belangrijk voor 
bijvoorbeeld de botaanmaak en de 
samenstelling van de botten van kinderen. 
Een voldoende aanvoer van eiwitten is 
hiermee essentieel voor kinderen in de groei. 
Wanneer de dagelijkse voeding tekortschiet, 
kan de voeding worden aangevuld met een 
eiwit supplement.

New Care Proteïne poeder
New Care Proteïne poeder bevat een goed 
gehalte goed opneembare eiwitten uit rijst. 
Omdat de eiwitten afkomstig zijn uit rijst,  
is New Care Proteïne poeder ook geschikt voor 
vegetariërs en veganisten. New Care Proteïne 
poeder is allergenen vrij en een alternatief 
voor wei en soja proteïnen. Aan New Care 
Proteïne poeder zijn geen synthetische 
smaak- en zoetstoffen toegevoegd. New Care 
Proteïne poeder is dus een natuurlijke manier 
om eiwitten in de dagelijkse voeding aan  
te vullen.

Tip voor innemen
New Care Proteïne poeder is ook geschikt om 
(op laag vuur) mee te bakken. Voor een extra 
aanvulling van eiwitten kun je het poeder  
ook in een omelet, pannenkoek, smoothie of 
cake verwerken.

New Care Proteïne poeder 
is allergenen vrij en een alternatief 

voor wei en soja proteïnen.
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Vitamine C
Het voedingspatroon van kinderen kan soms 
te wensen overlaten, terwijl ze juist tijdens 
het opgroeien voldoende van de juiste 
voedingsstoffen nodig hebben. Ze maken 
immers een gigantische groei door. Kinderen 
hebben ook voldoende energie nodig voor 
hun drukke leven op school, om te sporten en 
sociale contacten te onderhouden. Meisjes 
gaan vroeg of laat menstrueren en dan kan 
extra ijzer gewenst zijn. 

Groente en fruit
Groente en fruit zijn rijke vitamine C bronnen. 
Ter aanvulling kan een voedingssupplement 
met vitamine C worden gebruikt om de 
weerstand en het energieniveau van je kind 

goed te houden. Voor pubermeisjes kan het 
belangrijk zijn om vitamine C tijdens of na de 
maaltijd in te nemen, omdat vitamine C de 
opname van ijzer uit voeding bevordert.

Vitamine C in meerdere vormen
Vitamine C bestaat in meerdere vormen; de 
zure vorm als ascorbinezuur en de ontzuurde 
vorm als ascorbaat. New Care C1000 T.R. 
bevat een goede dosering van 1.000mg 
vitamine C als ascorbinezuur. Daarbij is er een 
zuurvrije variant. New Care Zuurvrije C bevat 
1.000mg vitamine C als ascorbaten complex. 
Deze ontzuurde formule is vriendelijk voor 
maag en darmen en ontziet het gebit. 
Dat kan een reden zijn om vitamine C als 
ascorbaat te gebruiken.

Vitamine C 
bestaat in meerdere vormen; 

de zure vorm als ascorbinezuur en 
de ontzuurde vorm als ascorbaat
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Natuurlijk opgroeien … 
met vallen en opstaan
Bij het ontdekken van de wereld gaan 
kinderen als avonturiers door het leven. 
Hun motoriek is volop in ontwikkeling en 
leren kruipen en lopen gaat met vallen en 
opstaan. Als kinderen groter zijn, kunnen 
ze tijdens het fietsen, spelen of ravotten 
vallen of zich stoten.

Arnica gel is een eerste hulpmiddel dat ook 
geschikt is voor kinderen, zelfs voor de 
allerkleinsten. Het is een gel van 
natuurlijke oorsprong op basis van Arnica 
montana (valkruid). New Care Arnica gel 
kan als eerste hulp worden gebruikt voor 
de uiterlijke verzorging van de blauw 

verkleurde huid. Bijvoorbeeld als gevolg 
van vallen of stoten en ter ondersteuning 
van het herstellend vermogen van de huid. 
De gel is niet vet, wordt gemakkelijk 
opgenomen door de huid en droogt 
snel op.

Goed om te weten
New Care Arnica gel is uitsluitend bestemd 
voor uitwendig gebruik en mag alleen op
een intacte huid worden gebruikt. Breng de 
gel twee tot drie maal per dag op de te 
verzorgen plekken aan en masseer lichtjes 
in. De ingesmeerde huid kan eventueel 
worden afgedekt om vlekken in kleding te 
voorkomen. New Care Arnica gel is te 
gebruiken voor kindjes vanaf 0 jaar.

New Care Arnica gel kan 
als eerste hulp worden gebruikt voor 

de uiterlijke verzorging van de 
blauw verkleurde huid. 
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Magnesium
Wanneer kinderen eenmaal naar school 
gaan, kan dat extra energie vragen. 
Ook voor pubers en jongvolwassenen kan
de huidige maatschappij erg veeleisend zijn. 
Vaak ‘hollen’ ze mee in overvolle 
programma’s en dat vraagt veel van 
hun zenuwstelsel en energieniveau. 
Het mineraal magnesium kan dan helpen. 

Magnesium is namelijk belangrijk voor 
zenuwen en spieren. Het activeert de 
natuurlijke energie in je lichaam en is er voor 
geestelijke energie. Het draagt bij aan de 
fitheid en helpt om geconcentreerd te blijven.

New Care Magnesium levert per capsule een 
goede dosering van 200mg magnesium. 
Hiermee krijgen kinderen als het ware een 
zetje in de rug in de periodes waarin ze dat 
even kunnen gebruiken. 

Extra energie bij vermoeidheid in 
een capsule
Pubers drinken regelmatig energiedrankjes 
die ervoor zorgen dat ze een oppeppend 

gevoel krijgen. Een nadeel van deze drankjes 
is dat ze veel toevoegingen, waaronder suiker 
bevatten. New Care Energie geeft zonder 
kunstmatige stoffen en calorieën, toch een 
oppeppend gevoel (guarana en ginseng).

New Care Energie bevat een mix van kruiden 
samen met vitamine B12. Het toegevoegde 
guarana is gestandaardiseerd op 22% cafeïne. 
Guarana ofwel energiezaad is er voor 
geestelijke veerkracht en draagt bij aan 
een heldere geest. Ginseng is gestan-
daardiseerd op 3% ginsenosiden. Ginseng 
ondersteunt de geestelijke en lichamelijke 
conditie en het prestatievermogen en 
draagt hiermee bij aan de fitheid. Kola noot
is gestandaardiseerd op 10% cafeïne, 
waarmee New Care Energie per capsule 
een goede dosering cafeïne levert.

Vitamine B12 ondersteunt het energieniveau, 
helpt bij vermoeidheid en draagt bij aan de 
fitheid. Daarnaast is vitamine B12 belangrijk 
voor het zenuwstelsel, draagt bij aan een 
heldere geest en is goed voor het geheugen 
en het concentratievermogen. 

Vitamine B12 ondersteunt
het energieniveau, helpt bij vermoeidheid 

en draagt bij aan de fitheid. 
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Rhodiola, een bijzonder wortelextract 
New Care Rust is een formule op basis van 
rhodiola. Rhodiola bevat adaptogenen. 
Dit zijn zeldzame stoffen die het lichaam 
helpen omgaan met wisselende omstandig-
heden. Zo ondersteunen adaptogenen het 
energieniveau bij vermoeidheid, zijn rustgevend 
en helpen ontspannen in stress-situaties. 
Het ondersteunt dus het aanpassings-
vermogen van lichaam én geest in drukke 
en spannende tijden. Dit bijzondere wortel-
extract houdt de geest helder, zodat je kind 
ondanks de hectiek toch goed kan blijven 
functioneren.

In New Care Rust wordt de invloed van 
rhodiola ondersteund door foliumzuur en 
vitamine B5. Vitamine B5 is toegevoegd 
omdat het helpt bij geestelijke druk en 

ondersteunt in stress-situaties. Bovendien 
biedt deze vitamine ondersteuning bij 
spanning en inspanning. Foliumzuur is 
gunstig voor een goede geestelijke balans, 
ondersteunt bij geestelijke inspanning en is 
goed voor de gemoedstoestand. Door de 
toevoeging van foliumzuur draagt New Care 
Rust ook nog eens bij aan de weerstand 
tegen stress en helpt in spannende tijden. 
Verder is aan New Care Rust ginkgo biloba 
extract toegevoegd, omdat dit goed is voor 
het geheugen en concentratievermogen.

Goed om te weten
New Care Rust kan worden gebruikt vanaf 
het moment dat je kind de jongvolwassen 
fase in gaat (17 jaar of ouder).

Foliumzuur is gunstig voor
een goede geestelijke balans, 

ondersteunt bij geestelijke inspanning en
is goed voor de gemoedstoestand

Natuurlijke rustgever
Jongvolwassenen komen in de leeftijd 
dat ze ook examens moeten doen en 
drukke perioden op hun werk meemaken. 
Dit kan de nodige onrust en stress-situaties 
met zich meebrengen. Een goede nachtrust 
is in deze perioden heel belangrijk. Het is 
belangrijk dat je kind op tijd naar bed gaat. 
Als je uitgerust wakker wordt, ben je fit 

en is je geest fris. Dit zorgt ervoor 
dat je kind veel beter kan presteren. 
Zorg er ook voor dat je kind in een stress-
volle periode voldoende ontspanning 
heeft, maar dat is soms makkelijker 
gezegd dan gedaan. Als je hierbij hulp 
wenst, kan een natuurlijke rustgever 
worden gebruikt.
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Huid
Voeding heeft invloed op de gezondheid van 
de huid. Eigenlijk is gezonde, onbewerkte 
voeding, zoals groente en fruit altijd belangrijk, 
maar zeker aan te raden als je huid gevoelig is.

Goede voedingsbronnen voor de huid zijn 
rijk aan vitamine A, zoals vette vis, wortelen, 
spinazie en broccoli. Naast vitamine A kan 
het huidmineraal zink ondersteuning bieden. 
Kalkoen en noten zijn rijk aan zink. 
Antioxidanten, zoals vitamine E en C 
beschermen de cellen tegen invloeden 
van buitenaf. Bronnen van vitamine C zijn 
sinaasappels, citroenen, grapefruit, papaja 
en tomaten. Vitamine E krijg je binnen door 
zoete aardappelen, noten, olijfolie, 
zonnebloemzaden, avocado’s en broccoli. 
Ook selenium is een goede antioxidant. 
Tonijn, zalm, knoflook, noten en eieren zijn 
voorbeelden van voedingsbronnen die rijk 
zijn aan selenium. Een extra tip is het drinken 

van water. Water hydrateert het lichaam, 
helpt om afvalstoffen af te voeren en zorgt 
ervoor dat de huid gezond blijft.

Stress-situaties, de menstruatie en een 
hoge zonnebelasting kunnen van invloed 
zijn op de conditie van je huid. Een goede 
weerstand is belangrijk om je huid in goede 
conditie te houden. Ter ondersteuning kan 
een voedingssupplement worden gebruikt.

•  New Care Zink: antioxidant,  
belangrijk voor het immuunsysteem,  
voor haar huid en nagels

•  New Care Zomerbruin: bevat 
antioxidanten (vitamine C en E),  
houdt de huid ook in de zomer in goede 
conditie (zink)

•  New Care L-lysine Cats Claw: 
ondersteunt de afweer van het lichaam 
(Cats claw)

Een goede weerstand 
is belangrijk om je huid in goede 

conditie te houden
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