HORMOON KLACHTEN
ZE ZIJN ER IN VELE
MATEN EN VORMEN.
DOE DE GRATIS HORMOON TEST !

A GIFT

just for you

Voor Naam:

2017

Achter Naam:

HORMONEN
SYMPTOMEN
WAT KOMT ER BIJ JOU UIT?

VROUW
&MAN
CHECK LIST

DEEL A

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:
Het gevoel dat je van de ene taak naar de andere taak
aan het racen bent. Klusjes krijg je niet gedaan.

Gevoel van hyper of vermoeidheid. Versnelling 5 of 1.
Versnelling 2, 3 en 4 sla je over.

Lastig om voor bedtijd te kalmeren. Niet kunnen stoppen met
denken; over dingen waar je geen controle over hebt.

Moeilijk in slaap komen of hazenslaapjes i.p.v. doorslapen.

Om vier uur klaar wakker, met de kippen van stok.

Niet uit je diepe slaap te krijgen. Je bent net een grizzly beer
die uit zijn winsterslaap word gehaald.

Last van je maag; druk of band gevoel, misselijk, weeïg,
opboeringen, maagzuur.

Druk op de borstkas, hart kloppingen, hart overslaan,
druk tussen je schouderbladen.

Meer behoefte aan zoet. En meer vet opslag rondom je
onderbuik.

Verandering in de Huid; eczeem, paarse striemen op de
buik, meer vlekjes en plekjes.

Deel A. Hoog Cortisol.
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Je bent onderweg naar een burn-out.

DEEL B

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:
Duf gevoel, meer caffeine nodig om je op te boosten.
Met name tussen twee en vijf uur in de middag.

Meer behoefte aan zout.

Lage bloeddruk en bij opstaan vaak duizelig.
Misselijk/weeïg druk op de maag.

Last van aambeien en/of spat aderen / kleine haarvaatjes.

Meer zweten dan normaal.

De handpalmen worden wat roder van kleur.

Snel blauwe plekken of snel een bloedneus of tandvlees
bloedingen. Ondanks dat de tandarts niets kan vinden.

Slapper gevoel in de spieren, vooral in de armen en benen.
Ook al sloof je jezelf uit in de sport school.

Pijn zeurderig gevoel rondom de knieën.
Zonder aanleiding van stoten of een val partij.

Steeds vaker wakker worden tussen 01:00 en 04:00
je blijft niet in de diepe slaap.

Deel B. Laag Cortisol.
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Richting burn-out of Addison

DEEL C

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:
Je lontje is wat korter, je bent wat minder enthousiast,
je vind je omgeving wat minder leuk, down tot depressief.

Voor de vrouwen: PMS. Menstruatie is dan ook een hel met
veel pijn en krampen of het is zeer onregelmatig.

Veel hoofdpijn, migraine, uitstralend naar de nek
en schouders is mogelijk.

Onrustige benen, jeukende irriterende benen.

Zeer watterig hoofd gevoel, je bent er wel je bent er niet.
Moeilijk kunnen concentreren en domme fouten maken.

Voor de vrouwen; pijnlijke gezwollen borsten.

Laag in Libido

Moeilijk vruchtbaar. Jullie zijn al een tijd aan het proberen
echter zonder resultaat.

Miskraam(en) gehad tussen de 6e en 12e week van het
eerste trimester.

Verandering in uiterlijk: pukkeltjes, droge huid, haaruitval,
meer vocht vast houden, vet opslag rondom de onderbuik.

Deel C. Laag Progesteron.
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Bijnier uitputting of meno/andro pauze

DEEL D

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:

Opgeblazen gevoel, pafferig en water vast houden.

Voor de vrouwen: Abnormaal uitstrijkje

Voor de Vrouwen: Hevige bloedingen of postmenopauze
bloedingen

Cup maat gaat omhoog of Borsten voelen gevoelig aan.

Voor de vrouwen: Vleesbomen, Endometriose

Explosief,depressie,snel geïrriteerd,onrust gevoel

Hoofd klachten, migraine,brain fog.

Blaas problemen, meer druk op de blaas, meer plassen
overdag en avond.

Vergeetachtig / insomnia

Een rode flush op het gezicht of diagnose Rosacea

Deel D. Oestrogeen dominantie
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Bijnier uitputting of meno/andro pauze

DEEL E

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:
Slecht geheugen, loopt een ruimte in en weet niet meer wat
je wilde gaan doen. Moeite zinnen compleet te maken.

Emotioneel fragiel, zeker als je jezelf vergelijkt met 10 jaar terug.

Rimpels, zelfs je favoriete crème doet geen wonderen meer.

Nachtelijk zweten, hot flashes.

Lekkende of overactieve blaas, blaas ontstekingen.

Zakkende borsten, theezakjes zijn het geworden, geen volume
meer aanwezig.

Pijnlijke gewrichten, dan lijkt geriatrie ineens dichtbij te komen.

Pijnlijke punten; polsen, schouders, onderrug en knieën.

Vaginale droogheid, vaginale irritaties.

Laag libido, pijnlijke seks.

Deel E . Oestrogeen Laag.
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Bijnier uitputting of meno/andro pauze

DEEL F

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:

Toename van haar op je gezicht, borst of armen.

Acne

Vet haar of vette huid of dun wordend haar op je hoofd

Verkleuring van je oksel ( donkerder van kleur)

Schommeling in de bloedsuiker spiegel

Hyper, onrustig excessief aanwezig.

Ovaria cysten

PCOS

Vruchtbaarheid problemen of juist na de zwangerschappen
niet meer dezelfde persoon geworden.

Toename van rode bloed puntjes of je huid, of vlees bultjes
op de huid.

Deel f. Excess Andro hormonen
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Adrenale problemen, genetisch,

DEEL G

HEB JE IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN ERVAREN:
Haar verlies, ook bij de wenkbrauwen of wimpers.
Je haart is net touw, en veel dode puntjes of breekt snel.

Nagels breken snel af, tintelingen in je handen of voeten.

Water vasthouden, vooral rond de enkels, je bemerkt
verandering in je zweten.

Je gewicht neemt toe en je krijgt het er maar niet af. Of je verliest
heel veel gewicht en hoeveel je ook eet, het komt er niet aan.

Koude handen, voeten, je hebt sneller de rillingen dan
andere mensen om je heen.

Slomer in spreken, denken en moeite om op dingen te komen.
Trager in reactie en meer afwezig.

Geen libido, ook al is daar geen reden toe.

Blaas problemen, meer druk op de blaas, meer plassen
overdag en avond.

Verdikking in je hals, steeds maar "iets" willen weg slikken,

Je slikt antidrepressiva, want je bent jezelf niet en nog
steeds niet ondanks dat je chemisch blij hoort te zijn.

Deel G. Schildklier problemen
Bij 5 of meer score -> Alarm !
Scoor je tussen 3 of 5 -> Schildklier afwijking, Hashimoto, Graves

HORMONEN EN
SYMPTOMEN
EN ??? WAT IS HET RESULTAAT?

"HET IS WIJS OM MIJN HORMONEN
TE LATEN TESTEN"
Heb je veel punten van herkenning, dan is het inderdaad wijs om je
hormonen eens onder de loep te nemen.
Je kunt bij Valeo Medica 'ALLE' hormonen testen.
Wij stellen deze testen voor je beschikbaar en ook nog eens betaalbaar !

Je kunt kiezen uit 2 opties:
Langs komen op consult, dan heb je meer opties en kan er dieper op je
klachten worden ingegaan.
Woon je niet in de omgeving, of ben je niet in staat om te reizen; dan kun
je kiezen uit een van onze

'online te bestellen' hormoon pakketten.

Kom eens kijken op onze website, speel wat met je cursormuis en zijn er
vragen, dan bel of mail ons gerust.

WWW.VALEOMEDICA.NL

FB. PRAKTIJK VALEO MEDICA

06 22 79 40 38

