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Lig jij ook wel eens wakker?
Je kunt niet in slaap komen,
je hebt alle trucs al
geprobeerd? Maar die
schapen knuffelen je wakker.
Ze hebben al 13 hekken in je
hoofd opengemaakt met
nieuwe problemen! Of je
wordt wakker en kunt de
slaap niet meer vatten….
Draaien, rollen, slokje water
en uiteindelijk maar de krant
lezen? Super vervelend!!
Zeker, als je de volgende
dag weer fris en fruitig om 9
uur met een vrolijk gezicht
bij je collega’s op het werk
mag verschijnen. Of, als je
weet dat je kind om 6 uur
naast je bed staat.

!!

JE BENT NIET DE ENIGE! 60%
VAN DE NEDERLANDERS
HEEFT SLAAPPROBLEMEN.*
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Waarom heb je slaap nodig?

Slapen zorgt ervoor dat je
lichaam en je hersenen
kunnen herstellen. Niet slapen
resulteert in een verzwakt
immuunsysteem en lichamelijk
en geestelijk minder
functioneren. Ook je
geheugen is minder, je kunt
moeilijker of geen informatie
meer opslaan of je zaken
herinneren.
Hoe werkt slaap?

Er zijn twee verschillende
soorten slaap: REM slaap en
NREM slaap. REM staat voor
Rapid Eye Movement of in het
Nederlands ” snelle oog
bewegingen”. Tijdens deze
fase droom en beweeg je
meer. NREM is het
omgekeerde, dus meestal een
droomloze slaap met weinig
bewegingen. Voor een goede
nacht slapen heb je 4 NREM
fases nodig en 1 REM slaap.
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6 MANIEREN OM JE SLAAP TE
VERBETEREN.
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Gezond eten & bewegen

Gezond eten en genoeg
bewegen helpt om je gewicht
goed te houden, maar helpt
ook om goed te kunnen
slapen.
Zorg voor een ritme

Probeer een ritme aan te
houden, door iedere dag op
dezelfde tijd naar bed te gaan
en op te staan
Zeg nee tegen alchohol,
cafeïne, nicotine en
electronica

Al deze dingen maken het
lastiger om in slaap te vallen.
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Zorg voor een koele kamer

Een stille, donkere en relaxte
slaapkamer die niet te heet of
te koud is, doet wonderen.
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Onthaast en Relax

Je lichaam heeft tijd nodig om
in de slaapstand te komen.
Een uur voor je naar bed gaat
een rustige activiteit doen
zoals lezen of een bad nemen
met een kop kamille thee is
een super slaapmutsje.
Gebruik van essentiële oliën

Essentiële oliën zoals lavendel,
en serenity zijn rijk aan de stof
linalool en linalyl acetate. Dit
zijn stoffen die bekend zijn om
hun ontspannende
eigenschappen. Je kunt deze
oliën in je slaapkamer in een
diffuser (koud verdamper)
gebruiken, op de huid
masseren of innemen
(softgels).
Wil je meer weten?

Stuur me een berichtje via
www.helio.nl/bericht of via de
mail leanne@helio.nl. Of ga
direct goed aan de slag via
www.helio.nl/ikwilslapen
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