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KRAMP, IS DAT TE VOORKOMEN?
EXOTIC BIRD
FEEL FIT DINER
25-JARIG BESTAAN

KRAMP, IS DAT TE VOORKOMEN?
Vroeg (zwangerschap) of laat (overgang) krijg
je als Feel Fitter te maken met kramp. Meestal
‘schiet’ het dan in je kuit of in je teen… heel
irritant. Is het te voorkomen? Ja.
Kramp kan duiden op een tekort aan
magnesium.
Magnesium
speelt
een
belangrijke rol speelt bij de botopbouw en
bij de overdracht van prikkels in spieren en in
zenuwbanen.
Een van de belangrijkste oorzaken van een
tekort aan magnesium is ongezond eten.
Magnesium vind je onder meer in groene
groenten(vooral in spinazie), noten, volkoren

producten, soja, cacao, avocado’s, bananen
en … schaaldieren. Verder kan stress een rol
spelen bij het tekort hebben aan magnesium:
stress zorgt voor een verhoogde afvoer van
het mineraal. Evenals trouwens sommige
medicijnen, zoals maagzuurremmers en de
anticonceptiepil. Stress kun je te lijf gaan door
voldoende te bewegen, en dat doe je natuurlijk
bij Feel Fit! Mijn advies aan jullie: eet gezond
en zorg voor voldoende ontspanning én
beweging. Daarnaast kun je natuurlijk calcium/
magnesium tabletten slikken . Doe dat dan wel
vlak voor de maaltijd.

WHO IS THAT EXOTIC BIRD EXCERCISING AT FEEL FIT?
Hi, colourful lady,who are you?
My name is Sunita Rajvanshi, I am Indian and I am 52 years old. I am a mathematician ánd a paintress; my husband works at Shell ; I have one
daughter who is studying in the UK.
How important is sport for you, and what kind of sports do you practice these days?
I’m not much into sports but always liked to play table tennis and always did breathing
exercises, walk & Yoga.
Do you include healthy food in your lifestyle?
Yes I always include healthy food in my diet. As I’m vegetarian, in spite of green
vegetables, I prefer to take Tofu, cheese . lentils, rice, wheat ,eggs etc
What can we learn from India in terms of sport and health?
From India, everybody can learn Yoga , Breathing exercises , Meditation and spiritual
well being .
What would you like to say to the Feel Fit members?
I like their company and want to be connected more by learning Dutch from Feet Fit
members. Thanks!

OP 8 OKTOBER
2015 BESTAAT
FEEL FIT 25 JAAR!
Zet die datum alvast in je agenda…

Beeld van ons gezellige
Feel Fit diner.
Volgend jaar doen we
het natuurlijk weer, en....
culinaire ideetjes zijn
welkom...
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