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spotlight

A Healthy Body is in 2011 opgericht door Lejla 
Barakovic vanuit het geloof in de verzorgende 
kracht van de natuur. “In maart 2012 hoorde ik dat 
een bekende gynaecoloog uit Bosnië erg 
enthousiast was over de vaginale 
verzorgingsproducten op basis van etherische 
oliën van Cydonia Phytopharmaceuticals. Ze 
schreef het voor bij vaginale ongemakken en haar 
patiënten hadden er zeer snel baat bij.” Lejla 
zocht contact met de fabrikant, die zijn producten 
al sinds de jaren ’90 wereldwijd verkocht maar 
nog geen agentschap voor Europa had. 

Belangrijke trends
Met de drie vaginale reinigingsproducten van 
Cydonia speelt A Healthy Body in op twee trends 
die de drogisterij belangrijke kansen bieden. 
“Door de komst van nieuwe producten is er bij de 
drogisterij een mooie nieuwe categorie gebouwd, 
het intiemschap. Een categorie die de positie van 
de drogist als eerste stap in gezondheid sterk 
ondersteunt. Daarnaast zoekt de moderne 
consument steeds vaker een natuurlijke 
oplossing voor lichamelijke problemen. De 
vaginale verzorgingsproducten van Cydonia 
geven de drogist de kans om op een natuurlijke 
manier het populaire intiemschap uit te 
bouwen.”   

Veel vraag bij consument
Sinds maart heeft Lejla zich gestort op de 
wettelijke regels en kaders waaraan de 
communicatie omtrent Cydonia vaginale 
reinigingsproducten moet voldoen. “De 
communicatie is aan vele restricties verbonden. 
Maar ik merk dat vrouwen die zoeken naar een 
natuurlijke oplossing voor hun intieme zone, al 
snel bij mij terecht komen. De natuurlijke 
ingrediënten als Tea Tree olie en de unieke, 
zeldzame Ravensara plant staan bekend om hun 
antiseptische eigenschappen en daar is ook de 
consument steeds beter van op de hoogte. 
Vrouwen zoeken op internet actief naar deze 
natuurlijke middelen voor intieme verzorging. 

Om die reden ben ik ook in contact gekomen met 
groothandel Unipharma; zij waren op zoek naar 
de producten van Cydonia omdat klanten er in de 
winkel naar vroegen.”

HCP’s enthousiast
Ook vanuit de Health Care Professionals zijn 
positieve geluiden te horen over de natuurlijke 
vaginale verzorging van Cydonia. “Orthomolucair 
arts en vrouwenarts Barbara Havenith had in 
haar onafhankelijke gynaecologiepraktijk 
Vrouwenpoli Boxmeer de verkoopprimeur en is 
enthousiast over het gebruik van de natuurlijke 
middelen (zie kader, red). Verschillende 
drogisterijen en websites als Heelbewust.com 
verkopen deze lijn inmiddels en zij merken dat de 
belangstelling groot is. Zelf heb ik de zetpillen van 
Cydonia een keer geprobeerd bij een klacht die ik 
maar al te goed herkende en waarvoor ik niet 
weer naar de huisarts wilde. Ik heb het drie dagen 
gebruikt en was direct van alle klachten af. Ik ben 
erg enthousiast over dit merk en binnenkort zal 
het assortiment van A Healthy Body verder 
uitbreiden met Cydonia lichaamsverzorging op 
basis van etherische oliën” 

Natuurlijke uitbouw van 
intiemschap

De onafhankelijke gynaecologen-
praktijk Vrouwenpoli Boxmeer 
gebruikt de vaginale zetpillen van 
A Healthy Body bij aromatherapie. 
Orthomoleculair arts en gynaeco-
loog Barbara Havenith: “Veel van 
mijn patiënten vertellen mij dat zij 
erg tevreden zijn over het gebruik 
van Vaginor Plus. Ze zijn blij met 
het product omdat ze op natuur-
lijke wijze zelf lastige vaginale 
problemen kunnen oplossen.” 

Lejla Barakovic

www.ahealthybody.nl

A Healthy Body is exclusief distributeur voor Cydonia vaginale reinigings
producten. Sinds kort zijn deze natuurlijke producten via Unipharma 
verkrijgbaar voor de drogisterij, die daarmee een natuurlijke uitbreiding voor  
het populaire intiemschap in handen heeft. 

De vaginale verzorgingslijn van Cydonia bestaat uit een serie vaginale zetpillen op 
basis van etherische oliën als Ravensara olie of Tea Tree olie, die de lokale immuniteit 
van de vagina ondersteunen. De zetpillen op basis van vijf plantenextracten kunnen 
tevens worden ingezet voor de verzorging van de droge vagina, bijvoorbeeld bij 
menopauze. De zetpillen zijn ook geschikt voor zwangere vrouwen, het is raadzaam 
om vooraf te overleggen met een aromatherapeute. De verpakkingen bevatten 10 
zetpillen en de adviesprijs is € 19,95. 


