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De kogel is door de kerk!
In de vorige nieuwsbrief gaf ik al te kennen
dat ik zeer de behoefte heb om me weer
meer te ontplooien. Ik mis het lesgeven in
verschillende vormen enorm. Zowel de
lessen op de ‘aerobic vloer’ als het geven van
de vele workshops over het verhogen van je
vitaliteit in welke vorm dan ook.
Ik heb overleg gehad vorige week met de makelaar en heb besloten om naar de andere kant van
het pand te gaan verhuizen. Dat laat echter nog wel enige tijd op zich wachten. We hopen per 1
maart, anders wordt het 1 april. Het leuke van die ruimte is dat we ook naar buiten kunnen. Ik heb
een ‘eigen tuin’. Weliswaar niet echt afgescheiden hoor, maar er is ook ruimte om buiten
oefeningen te doen of gewoon lekker een kopje thee te drinken.
Ik heb voor deze letterlijke en figuurlijke uitbreiding van Unique Therapie mijn gegevens bij de
kamer van koophandel gewijzigd. Voorheen was dat alleen fysiotherapie, maar nu valt onder
Unique Therapie ook leefstijlcoach.
Wat valt er dan allemaal onder leefstijl?
In mijn opinie zijn dat weer de 3 pijlers van mijn BOS-principe:

Bewegen
Ontspanning
(Specifieke) Voeding
Om daar programma’s voor te kunnen doen heb ik een grotere ruimte nodig.
Omdat het onder de noemer Unique Therapie valt hebben alle lessen toch een soort ‘medisch
tintje’. Ik zal daarom geen gewone steplessen of low-impact trainingen gaan verzorgen. Hoe leuk
ik dat ook altijd heb gevonden. Zoals in vorige nieuwsbrief zullen het dus alleen de UNIQUE-lessen
zijn zoals:
- Rugfit: de naam dekt de lading niet helemaal. Want het is zeker niet alleen voor mensen
met rugklachten, maar ook voor nek-schouderproblematiek. En ja, zelfs ook voor mensen
met heup-, knie- of enkelproblemen. Alles is immers met alles verbonden. Vanuit het
sacrum (heiligbeen) kunnen zowel problemen naar boven ontstaan (romp en bovenste
ledematen) als naar beneden (de onderste ledematen).
- DPW: Dumbell-Power-Workout: krachttraining op muziek. Bij alle leefstijl-veranderende
cursussen voor de verschillende ‘speciale doelgroepen’ die ik heb gegeven speelt
krachttraining een belangrijke rol. Of het nu gaat om
diabetes, overgewicht, COPD of wat dan ook. Ik heb uit
ervaring geleerd dat deze doelgroepen het vaak niet
leuk vinden om zelfstandig met krachttraining aan de
slag te gaan. Dat is jaren geleden de reden geweest
waarom ik verschillende soorten trainingen heb
ontwikkeld om toch krachttraining te kunnen doen in
groepsverband. Daar is DPW één vorm van.
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Tabata-SBH trainingen: een training waarbij kracht-, conditie en ademhaling in één les
worden gecombineerd. Ik heb gezien dat door dit soort trainingen de insulinegevoeligheid
enorm wordt gestimuleerd. Insulineresistentie speelt bij heel veel chronische
aandoeningen een rol. Echt niet alleen bij diabetes patiënten! Ook de ademhalingstechnieken zullen het opheffen van de insulineresistentie doen versnellen. De combinatie
is subliem te noemen.
- Relaxercise; ontspanningsoefeningen gecombineerd met stretch en
ademhalingsoefeningen.
- Valpreventie voor ouderen; haha, dan moet je niet denken dat ik ze allemaal op de grond
ga gooien om ze te leren weer op de juiste manier op te staan. De coördinatie en de kracht
van ouderen gaat vaak door degeneratie omlaag. Hierdoor wordt de valkans groter omdat
ze zich niet tijdig kunnen corrigeren en/of de kracht in de benen missen om het vallen te
voorkomen. Dus wat we in deze les gaan doen is zorgen dat de kracht en de coördinatie
optimaal blijft. Dit kunnen dus alle bovengenoemde trainingen zijn. Ik zal in deze trainingen
daarom ook steeds verschillende aspecten van de belastbaarheid aanspreken.
Alle bovengenoemde lessen zijn zowel curatief als preventief in te zetten.
De lessen worden met kleine groepjes gedaan zodat er voldoende ruimte en aandacht is om
persoonlijk te kunnen begeleiden / corrigeren.
Daarnaast ga ik me meer richten op:
- Leefstijlcoaching / personal training; ik ga ook meer privé-of
smallgroup leefstijl-coaching geven. Hier is veel vraag naar. En
eigenlijk vind ik dit heel erg leuk om te doen. Alles combineren met
wat ik in huis heb. Mijn expertises als docent lichamelijke opvoeding,
als fysiotherapeut, als orthomoleculair therapeut, de kennis als
klinisch psychoneuroimmunoloog en als OERsterk coach komen hierin
bij elkaar.
Ik denk, of eigenlijk gezegd weet, dat verandering van leefstijl enorm veel impact kan hebben hoe
vitaal je je voelt. Wanneer u hierin bent geïnteresseerd, kunt u contact met me opnemen.
Voor de tarieven als Leefstijlcoach klikt u hier.
Ja, zelfs de Jonge liet in
de laatste
persconferentie weten
dat leefstijl toch ook iets
zou kunnen doen om je
gezondheid te
verbeteren in het
algemeen en je
immuunsysteem te
versterken in het
bijzonder.

Er zal echter wel iets meer moeten gebeuren om je immuunsysteem optimaal fit te houden dan
een half uurtje wandelen per dag. Maar goed, het is een begin 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Unique Corona nieuwsbrief nummer 51 (22-11-2020)

Gezonde supermarkt?
We staan met de komende feestdagen op komst weer voor een
behoorlijke uitdaging! Deze feestdagen staan immers vaak in het teken
van gezellig met elkaar ‘tafelen’. (hopelijk mag dat dan straks met meer
dan 3 personen). Maar ook met Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw is het
goed om na te denken wat je op je ‘feesttafel’ neer zet. Met elke hap kan
je immers je immuunsysteem versterken of juist verzwakken. Het gaat
om het maken van gezonde keuzes. Want geloof me of niet, ook gezond
voedsel kan heel erg lekker zijn hoor!

Eigenlijk weten we dit allemaal. Want ‘Optimaal Vitaal’ dat willen we toch allemaal?
Maar hoe makkelijk / moeilijk wordt het ons gemaakt? Wat stop jij in je boodschappenkarretje wanneer
je door de schappen loopt waarbij de ongezonde voedingsmiddelen op ooghoogte liggen, terwijl je
naar het ‘OERvoedsel’ echt moet zoeken. Ik doe zelf (gelukkig) niet vaak boodschappen, maar ook ik
raak nog wel eens in de verleiding om de verkeerde dingen mee te nemen. Gewoon omdat het voor het
grijpen ligt.

Supermarkten maken gezonde keuze nog niet makkelijker!
Door Juglen Zwaan
Ongeveer 70% van ons voedsel halen we uit de supermarkt. Een supermarkt kan klanten niet
gezonder maken. Wel kunnen supermarkten gezond voedsel de makkelijkste keuze maken. Helaas
doen ze dat nog te weinig. Er zijn nog flink wat stappen nodig om te komen tot een omgeving
waarin gezonde voeding goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker is dan ongezonde voeding.
Eerste ranglijst
Zo’n 70 procent van ons dagelijks
voedsel komt uit de supermarkt.
Supermarkten hebben daarmee grote
invloed op ons voedingspatroon. De
Superlijst Gezondheid is de eerste
ranglijst die vergelijkt wat 8
Nederlandse supermarkten doen om
hun klanten te helpen bij het kiezen
voor gezond eten en drinken. Er blijken
grote verschillen te zijn tussen de
supermarktketens. Ekoplaza, Lidl, Dirk en Coöp lopen iets voorop. Albert Heijn, Aldi, Plus en Jumbo
zijn minder ver.
Voorzichtige stappen in de goede richting
In het onderzoek is onder meer gekeken naar de mate waarin supermarkten op de winkelvloer de
gezonde keuze makkelijker maken. Dirk is de enige supermarkt die klanten bij de kassa niet
verleidt tot ongezonde impulsaankopen. Coöp biedt als enige supermarkt structureel gezonde
recepten als inspiratie voor klanten in de winkel. Aldi gebruikt als enige structureel
kindermarketing voor gezonde producten. Verder zijn er meerdere supermarktketens met
“nutriëntenwijzers” op de schappen: gekleurde bordjes die aangeven welke producten door hun
voedingswaarden relatief ongezond zijn. Dirk is echter de enige supermarkt waar deze maatregel
consistent wordt uitgevoerd.
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Reclamefolders promoten weinig gezond
Folders met aanbiedingen kunnen een krachtig middel zijn om mensen te helpen gezond te eten.
In de praktijk domineren echter ongezonde producten in alle reclamefolders: gemiddeld 82
procent van de aanbiedingen in folders is ongezond. Er was in dit onderzoek maar 1 reclamefolder
die meer dan 40 procent producten uit de Schijf van Vijf bevatte: de folder van Lidl. (noot van Iñez:
en dan moet je je ook nog afvragen hoe gezond de ‘Schijf van Vijf’ is. Maar in ieder geval beter dan
alle suikerhoudende en andere bewerkte koolhydraat producten die in de schappen liggen.). Waar
in reclamefolders van veel supermarkten reclame staat voor suikerhoudende kinderdranken en
alcohol, brengt Ekoplaza af en toe “alcoholvrije” folders uit en heeft Lidl geen aanbiedingen voor
suikerhoudende drank in pakjes bedoeld voor kinderen.
Relatief ongezond assortiment
Het aandeel gezonde producten in de assortimenten van supermarkten is laag en ligt niet ver uit
elkaar. Zelfs als productgroepen met “verwenproducten” als snoep, chocola en chips buiten
beschouwing blijven, valt gemiddeld 59 procent van het assortiment buiten de Schijf van Vijf. In
sommige productgroepen zijn nauwelijks gezonde varianten te vinden in alle supermarktketens.
Dat geldt bijvoorbeeld voor droge broodproducten (beschuit, crackers) die doorgaans te weinig
vezels bevatten om in de Schijf van Vijf te vallen. Ook bij vlees en vleesvervangers vallen meer dan
4 van de 5 producten buiten de Schijf van Vijf, meestal omdat die producten te veel zout bevatten.
Gemeten naar de gehaltes suiker in frisdrank en zout in vlees(vervangers) en sauzen zijn er echter
wel verschillen te zien. Aldi verkoopt relatief veel zoute en suikerrijke producten in die groepen,
terwijl het assortiment van Ekoplaza zich juist onderscheidt met meer relatief suikerarme
frisdranken en relatief zoutarme vleeswaren en vleesvervangers.
Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie
De Superlijst Gezondheid is een tweejaarlijks
terugkerende vergelijking van supermarkten, Het
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het
Diabetesfonds, Hartstichting, Maag Lever Darm
Stichting en Nierstichting. Deze organisaties hebben
zich verenigd in de “Alliantie Voeding voor de Gezonde
Generatie”. De ambitie van deze alliantie is dat de
Nederlandse jeugd in 2040 een gezond
voedingspatroon heeft.
Bron: Questionmark

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

OK dan: er bestaat dus een streven om

in 2040 de jeugd gezond te laten eten.
Maar wat kan je er zelf NU aan doen?
Start vandaag nog met het nemen van de juiste keuzes. Juist ook voor uw kind. Het is makkelijker
om gezonde keuzes aan te leren vanaf het begin, dan ongezonde keuzes af te leren.
Het is niet voor niets dat er 9,9 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland rondlopen!
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Gezondheid; voeding vs pharmacie
De hiernaast
afgebeelde sheet
komt uit één van mijn
vele cursussen over
optimaliseren van je
vitaliteit /
gezondheid. Wendell
Berry slaat met deze
uitspraak de spijker
op zijn kop. Dit is de
reden waarom er
zoveel chronisch
zieke mensen zijn. Het gaat bij deze grootmachten alleen maar om geld en zeker niet om uw
gezondheid.
Wie hier ook iets over te zeggen heeft is Huisarts Hans van der Linde.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Pharmamarketing
Hoe transparant is de pharmaceutische industrie?
Huisarts Hans van der Linde doet een ‘boekje open’ hierover.
Artsen en patiënten (lees burger) misleid
Er is te veel belangenverstrengeling. Ook hier geldt weer geld heeft macht. Hij zegt o.a.:
- ‘pharmamarketing heeft een zeer negatief effect op zowel onze welvaart, maar ook
indirect op onze gezondheid’.
- ‘We moeten streven naar een veranderd bewustzijnsproces van de arts en daardoor ook
naar de cliënt’.
- ‘Artsen worden misleid!’. Hierdoor worden wij als burger, als cliënt ook misleid! We
vertrouwen op de kennis en kunde van de arts.
Dit is een interview van 2016.
Bepaal zelf hoe de artsen en patiënten
misleid worden met de opkomende
vaccinaties voor het COVID-19!
Ik heb geen antwoorden, maar dit
soort gesprekken zet me toch aan het
denken.
Wederom roep ik u op om vooral ook
hierin uw eigen waarheid te vinden.

Voor het volledige gesprek kunt u op de link hieronder klikken. Veel kijk- en leerplezier.
https://www.youtube.com/watch?v=-eEHZ7hSXeg&t=1450s
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Boek van de week
Dit boek heb ik al vaker naar voren gebracht. Maar ook hierin staat
hoe artsen en patiënten worden misleid.
Dit boek verschaft elementaire en essentiële informatie over
gezondheid. Informatie en belangrijke gegevens die bij de meeste
artsen simpelweg onbekend zijn. Een arts is ook maar een mens, die
niet álles kan weten. Naast essentiële kennis geeft het boek ook
inzicht in hoe richtlijnen voor gezondheid worden gemanipuleerd! Als
u ooit gedacht hebt dat u niet meer weet, wat u wél of juist niét
geloven kunt/moet, welke aanbevelingen wel of niet juist zijn, dan is
dit boek ook voor u een uitkomst; het verschaft duidelijkheid, dáár
waar duidelijkheid noodzakelijk en zeer gewenst is. In dit boek vindt u
goed onderbouwd onderzoek naar misstanden in de
gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en landbouwindustrie die uw
gezondheid - en die van uw familie - serieus in gevaar brengt en/of
kan brengen. Het boek beschrijft een opeenstapeling van voorvallen,
die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, hoe deze
bedreigingen konden ontstaan en waarom ze steeds vaker
voorkomen. Het is geen toeval dat steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten zoals kanker, harten vaatziekten en suikerziekte. Deze gevaarlijke situatie zorgt ervoor, naast alle persoonlijke ellende,
dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is. Hebt u zich ooit afgevraagd, waarom er steeds meer
mensen kanker krijgen? Zonder dat u het wellicht doorhebt, loopt ook u een groot risico. Deze dreiging
past in een horrorfilm, maar vindt nu en in het echte leven plaats. Misschien kent u zelfs een aantal van
de slachtoffers. Dagelijks worden keiharde leugens gebruikt die ons ziek maken en houden - dodelijke
leugens als we het niet overleven. Dit boek onthult de rauwe werkelijkheid. Het zal u wapenen tegen
geknoei met uw gezondheid en geeft u oplossingen. Over de auteur Dodelijke Leugens - artsen en
patiënten misleid is het debuut van C.F. van der Horst als auteur. Vanuit zijn achtergrond als
fysiotherapeut maakte Van der Horst kennis met de mogelijkheden, maar ook met de beperktheid van
artsen en medisch handelen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

Dit boek staat nog steeds in mijn ‘bibliotheek’. Dus wanneer je interesse hebt kan je het gewoon
bij me komen lenen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Recept van de week
Geroosterde wortel-pompoensoep

Benodigdheden:
• 1 kleine oranje pompoen
• een vergelijkbare hoeveelheid wortels
• een flinke scheut olijfolie
• versgemalen peper en zout
• 1 theelepel kaneel
• 1 eetlepel geraspte gember
• het sap van een halve citroen
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Bereiding:
Verwarm je oven voor op 180 graden. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Snijd de pompoen in kleine stukken en verwijder de pitten.
Snijd de wortels in schijfjes.
Doe ze beiden over in een grote kom en bestrooi ze royaal met olijfolie, kaneel, peper en zout.
Meng met je handen alles goed door elkaar. Leg de stukken pompoen en wortel op het bakpapier
en schuif dit in de oven. Laat het in ca 45 minuten gaar worden. De wortels moeten zacht zijn. Doe
het geheel over in je blender en voeg vier kopjes water en de gember toe.
Blend tot een romig geheel. Proef en maak het af met voldoende citroensap. Voeg zo nodig wat
bouillon toe.
Zorg voor een juiste verhouding zoet-zuur.
Serveer met een flinke lepel groene pesto en wat verse, groene kruiden
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Is er een verband tussen 5G, het virus en vaccinatie?
Thomas Cowan over theorie van Rudolf Steiner aan het woord hierover
Vergiftigen we onszelf met 5G?
Is dat de reden waarom het ‘virus’
zich zo snel over de hele wereld
heeft kunnen verspreiden?
Is ons immuunsysteem hiertegen
bestand?
Volgens Thomas Cowan wordt het
een enorme uitdaging om nog
mens te blijven wanneer we
steeds meer elektrische straling
om ons heen gaan creëren.
Volgens hem, en zeker niet alleen hij, is het niet zo’n goed plan geweest dit door te drukken. Het
zou zelfs nog wel eens de ondergang van de mens kunnen betekenen.
Wij slapen in ieder geval nooit met de mobiel bij het bed (behalve als Piet nachtdienst heeft en
opgeroepen kan worden)
U kunt het allemaal horen in deze 10 minuten durende uiteenzetting. (in Engels en Franse
ondertiteling)
Klik hieronder om te luisteren. Zeker de moeite van het beluisteren waard!
https://youtu.be/a4JGw8RunhE

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Agenda Unique Therapie:
Rugfitlessen (elke week) :
Maandag
15.30 – 16.30 uur
(VOL)
Woensdag
17.30 – 18.30 uur
(VOL)
Donderdag
16.30 – 17.30 uur
(VOL)
Het is nog wel mogelijk om je op de ‘reservelijst’ te plaatsen. Zodra iemand afmeldt, wordt je
gebeld dat je de les mee kan doen.
Volgend jaar maart of april dus meerdere mogelijkheden
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Webinar Hormonen in balans
Zoom sessie ………. 2020:
ERGENS IN DECEMBER
Bij interesse een mail sturen naar inezplaatsman@gmail.com
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand
Voor meer informatie betreffende deze cursus klik hier
Dit krijgt een ander jasje
Meer informatie volgt

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren
Voor meer informatie over deze workshop klik hier
Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven
Waarschijnlijk pas weer na november

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Therapie en massage op afspraak
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Afspraak maken kan door een mail te sturen naar
inezplaatsman@gmail.com
Of bel/ app naar 06-29088180

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Voedingssupplementen en andere online producten
3 verschillende opties om Vitaily te bestellen:
Wanneer u op de link hiernaast klikt leest u wat de inhoud is van Vitaily
Maandpakket:
klik op Vitaily-basis-maand
voor slechts € 2,- per dag
Kwartaalpakket: klik op Vitaily-basis-kwartaal voor slechts € 1,75 per dag
Jaarpakket:
klik op vitaily-basis-jaar
voor slechts € 1,50 per dag.

1 boom / box
3 bomen / box
12 bomen / box

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ALOE VERA productlijn van LR
Klik op de LR CATALOGUS om de catalogus te kunnen bekijken
Klik op webshop van LR om uw bestellingen te kunnen plaatsen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Vitaliteitscursus ONLINE te volgen bij Richard de Leth
Voor meer informatie klik op vitaliteitsformule training
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Vitaliteit en gezondheid een boost geven door de adviezen na te leven uit het
boek
In 10 stappen je gezondheid in eigen hand
Geef je lichaam de tools om zichzelf te herstellen
Geschreven door Iñez Plaatsman
Te bestellen bij Bol.Com.
Of af te halen bij Unique Therapie

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lieve, Gezonde groet
Piet en Iñez

