Een boek vol praktische tips
en verhelderende informatie
voor alle vrouwen vanaf 30 jaar
en hun partners
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Slapeloze nachten?
Stemmingsschommelingen?

De menopauze
is geen ziekte
“Omdat ik reeds jarenlang werkzaam ben in
de medische wereld, ken ik alle menopauzeverschijnselen: ik zie immers alle dagen vrouwen
die me om advies vragen over hoe ze die typische
klachten best aanpakken. In mijn niet aflatende
zoektocht naar informatie stelde ik ontgoocheld
vast dat er menopauzedeskundigen zijn die de
overgang beschouwen als een soort ‘ziekte’, die
zich voornamelijk kenmerkt door allerlei lichamelijke ongemakken, kwalen en psychisch leed.
Het viel me op hoe negatief sommige menopauzeboeken zijn en hoe triest het beeld is dat in de
media – tijdschriften, televisie – wordt opgehangen van vrouwen in de menopauze. De menopauzale vrouw van de 21 ste eeuw is jeugdig, fit, actief
en staat volop in het leven. Ze heeft een prachtige
toekomst voor zich. In mijn boek wil ik aantonen
hoe mooi de menopauze kan zijn als je vertrouwt
op de kracht in jezelf en de oplossingen die de
natuur je aanbiedt. Ik heb het zelf ervaren.”
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de menopauze?

De menopauze hoeft geen ‘lijdensweg’ te zijn. Leen Steyaert vertelt
in haar boek ‘Stralend door de
Menopauze’ hoe je op een heel
gezonde, natuurlijke en evenwichtige manier door de overgangsjaren komt.

Het begin van
een stralend nieuw leven
Voor de meeste vrouwen is de menopauze een weinig
aantrekkelijk vooruitzicht. ‘Stralend door de menopauze’
is het eerste boek dat een positief verhaal brengt. Leen
Steyaert vertelt je hoe je door een gezonde levensstijl
en met de hulp van natuurlijke middelen de ongemakken kunt vermijden of beperken, maar vooral hoe je van
de menopauzejaren kunt leren en ontdekken dat je na
je vijftigste een prachtige nieuwe tijd te wachten staat.
De menopauze is zeker geen eindpunt. Het is een unieke
kans om een prachtige metamorfose te realiseren naar
een stralend nieuw leven en de vrouw te worden die je echt wilt zijn.

IN DIT BOEK VIND JE:

•

Efficiënte manieren om opvliegers, nachtelijk
zweten, stemmingsschommelingen, osteoporose,
stress en andere menopauzeklachten tot een
minimum te beperken

•

Doeltreffende energieoefeningen die je dagelijks
kunt doen om je energie te doen stromen, je
zelfvertrouwen te vergroten, positieve emoties te
ontwikkelen en innerlijke rust te bewaren

•

Voedingsadvies gebaseerd op de allernieuwste
wetenschappelijke bevindingen

•

Een ontzurings- en ontslakkingsprogramma
om je energiepeil op te peppen en typische
menopauzeklachten te voorkomen

•

Aan te bevelen voedingssupplementen en
fytotherapie

•

Aanbevelingen en oefeningen voor een
natuurlijke, jeugdige uitstraling

•

Advies en tips voor een bevredigend en boeiend
seksleven

•

Hoe je de menopauze aanpakt als je nog jonge
kinderen hebt

•

Wat je partner voor je kan doen

Leen Steyaert (°1962) heeft meer
dan twintig jaar ervaring in de natuurgeneeskunde en specialiseerde zich als
nutritioniste aan het Vlaamse Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen. Ze is gezondheids- en
de eerste Vlaamse menopauzeconsulente.

Dr. Veronique Verhulst
GYNAECOLOGE
‘Stralend door de Menopauze is een schitterend
boek dat elke vrouw en haar partner zou moeten
lezen. Dankzij dit boek zullen vrouwen de menopauze op een positieve manier beleven en hun
zelfvertrouwen en rust volledig terugvinden.’

Dr. Evelyne Vanderschueren
ORTHOMOLECUL AIR ARTS
‘Dit boek biedt een waaier van advies rond
voeding en vitaliteit, maar gaat ook dieper in op
de emotionele aspecten tijdens deze ingrijpende
levensfase. Een boek dat alle vrouwen zal boeien.’

Filip Driessens
PSYCHOTHER APEUT
‘Dankzij dit verhelderende boek zullen vrouwen
de menopauze niet meer zien als een last, maar
als een mooie start vol mogelijkheden.’

