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HULPLIJNEN → maak je plan
→ lees erover

Ik ben rond
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kom in de overgang.

tijdens

Schrijf je door de overgang - Susanne Groeneveld

Alles wat je moet weten over de overgang
(eigenwijze vrouwenboek) - Saron Petronilia
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Alles wat je (niet) wilt weten over de overgang - Mariette Wijne

De overgang, meer dan een hot flash! - Adriana Sa
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zich voor een derde af na de
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HULPLIJNEN OVERGANG
45 - 60 j abaa ra er n?

h e rk e n

De levensfase 45-60 (overgang) is
een natuurlijke transitie voor iedere vrouw.
Bij 80% is de veranderende hormoonspiegel
merkbaar. De soort en mate van
symptomen verschillen.
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MAAK JE PLAN – JE HOOFD

MAAK JE PLAN – JE LIJF
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AanTafel
(WOMEN Inc.)
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