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Update 8-11-2020 
 
Ik ga (weer) starten met het schrijven van blogs.  
Deze zal ik dan ook op facebook gaan posten. 
Jullie kennen mijn nieuwsbrief waar ik veel informatie deel. Om nieuwe klanten te krijgen zal ik 
een andere bron moeten gaan aanspreken. Daarom ga ik weer blogs schrijven. Korte informatieve 
verhaaltjes om zodoende ‘gezien’ te worden. Wat ik in het verleden voor het ‘Rondje Koog’ heb 
gedaan. 
Wanneer jij ook op facebook bent, zou ik het enorm op prijs stellen wanneer je mijn blogs zou 
gaan delen. Wanneer er door jou toedoen nieuwe klanten naar me toe stromen zal ik je daar voor 
gaan belonen. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet precies. Ook dat zijn allemaal te nemen 
stappen in mijn leerproces. Een geheel nieuwe reis, dat online ondernemen. Vind het allemaal nog 
erg onwennig en spannend.  
Hieronder mijn eerste blog wat ik straks op FB heb geplaatst.  
Ik ben ook benieuwd of dit uitnodigt om te lezen. Graag repliek van jullie zijde. 
 
Ik draag steeds informatie aan wat ik denk dat belangrijk is voor u. Maar wanneer u naar heel 
andere informatie verlangd, kunt u dat te kennen geven door op de mail te reageren. 
Dus de vraag van mij aan u is: 

- Waarmee kan ik u van dienst zijn 
- Waarmee inspireer ik u 

Als ik dat weet kan ik misschien gerichter informatie sturen. Maakt niet uit wat  
 
BLOG 8-11-2020 door Iñez Plaatsman 

Ben jij al COVID-20 proof? 
 

Is er dan sprake van een COVID-20 zal je je nu misschien afvragen?  
Nou, dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat er zeker weer een nieuw virus de kop op zal 
steken.  
 
De vraag rijst of het komende virus net zo’n 
belasting op de zorg zal geven als COVID-19.  
Ik heb geen glazen bol, dus ook dat weet ik niet. Wat 
ik wel weet is dat de grootste complicaties bij het 
COVID-19 vooral mensen betreft die al een 
onderliggende ziekte hadden en/of hebben. Er is al 
sprake van, wat we noemen, laaggradige 
ontstekingen (LGI). Hierbij staat je immuunsysteem al 
in de ‘aan-stand’.  
 
Is er iets te doen aan die Low Grade Inflammation (LGI)?  
Met volle overtuiging zeg ik JA! Door ons huidige leefpatroon, voedingspatroon, slaappatroon, 
beweegpatroon en denkpatroon zijn er momenteel 9,9 miljoen Nederlanders chronisch ziek. Dat 
zijn behoorlijk hoge aantallen. Allemaal mensen met minimaal LGI. Maar je kan zelf een hoop doen 
om zowel curatief als preventief je immuunsysteem een handje te helpen. Door verandering van 
leefstijl via de B.O.S. methode. 
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- Meer Bewegen 

- Meer Ontspannen 

- Nuttigen van Specifieke voedingsmiddelen 

De verantwoording ligt geheel bij jezelf! 
 
Ik hoor je nu al zeggen: ‘We hebben voor het komende virus toch gewoon de griepprik?’  
Door het RIVM wordt er inderdaad voor een komend virus de griepprik aangeboden. Ook ik werd 
vorige week opgeroepen om de griepprik te halen. Ik heb die echter heel bewust afgeslagen. Ik 
geloof meer in de kracht van mijn eigen lichaam en zorg er zelf bewust voor dat mijn 
immuunsysteem sterk blijft. Daar zie ik meer heil in dan te vertrouwen op de ‘voorspellende blik’ 
(die ook zij niet hebben) van het RIVM dat ik voor de toekomstige griep de juiste ‘prik’ krijg.  

 
Je hebt het over voedingspatroon. Maar iedereen geeft andere adviezen over voeding. Wie zegt 
nu de waarheid? 
Ik snap dat je door de bomen het BOS niet meer ziet. De enige die het juiste antwoord heeft wat 
goed is voor jou, ben jezelf. Er bestaat geen dieet die goed ik voor iedereen. Mijn advies is zelf op 
ontdekkingsreis gaan om te voelen wat bij jou past. Er zijn wel wat basisrichtlijnen die ik graag met 
je wil delen.  

- Eet 500 gram groenten per dag. Dit houdt vaak in bij 2 maaltijden groenten eten 
- Eet gevarieerd 
- Eet voldoende vette vis. De omega 3 zet de ontsteking ‘uit’ 
- Eet minder geraffineerde koolhydraten zoals aardappel, rijst, pasta, vruchtensappen, koek, snoep 

etc. 

Hier zou je al vast mee kunnen beginnen.  
 
Wat moet ik onthouden?  
Er is geen glazen bol die kan voorspellen welk virus er op komst is. Daarom zou ik niet te snel 
vertrouwen op een griepprik. Wat je wel in eigen hand kan nemen is het versterken van je eigen 
immuunsysteem. Dat kan o.a. met de BOS methode. 
 
En nu?  
Wanneer je het heft in eigen hand durft te nemen, dan heb ik iets moois voor je.  

Woensdag 25 november start ik een PILOT Challenge van 5 weken; ‘Covid-20 proof’.  
Daarmee help je niet alleen jezelf, maar ontlast je in de toekomst ook de zorg. Mijn missie is de 
zorg betaalbaar en vooral ook sociaal te houden. 
Meer informatie volgt. 
 

Wanneer je voeding niet in orde is,  

hebben medicijnen geen zin. 

Wanneer je voeding in orde is,  

zijn medicijnen niet nodig 
Oude Chinese spreuk 
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Wil je op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.  
Schrijf bij commentaar: ‘inschrijven nieuwsbrief COVID-20 proof’ 
Iñez Plaatsman 
Toegewijd aan uw gezondheid 
Unique Therapie 
06-29088180 
 

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

 
1e GRATIS webinar 
 

Zo, dat was even spannend. 5 geïnteresseerden zaten achter het scherm om 
mijn presentatie over de verschillende hormonen die een rol spelen bij het 
immuunsysteem aan te horen.  
 
Het ging over de hormonen: 

- Insuline,  
- Leptine en 
- Cortisol 

Technisch gezien verliep het aardig. Hoewel ik na een korte pauze, omdat de beschikbare tijd was 
verstreken, niet meer hetzelfde beeld kreeg te zien als bij de 1e inlogsessie. Snapte daar niets van. 
Dus nog een hoop te leren hierin. 
Fijn dat ik commentaar heb gekregen. Vooral Pauline gaf aan dat ze mijn verhaal toch wel wat 
ingewikkeld vond. Ze snapte de inhoud wel, maar het was veel info in korte tijd en daardoor 
moeilijk om de ‘draad’ te blijven volgen.  
Dus Iñez, je moet het NOG EENVOUDIGER brengen! Poehh, dat wordt weer een uitdaging. Die 
uitdaging ga ik uiteraard graag aan, dus op  

Dinsdag 17 november 
Om 19.00 uur 

Herkansing (zowel voor jullie als voor mij) 
GRATIS WEBINAR 

‘Hormonen in balans’ 
Heb je interesse om dit gratis webinar te volgen? 
Geef het dan aan via de website www.unique-fitnesscentrum.nl bij contact.  
Schrijf bij commentaar: ‘webinar hormonen in balans’ 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Even een correctie van vorige nieuwsbrief 
In de vorige nieuwsbrief had ik een link doorgestuurd die ik via Ingeborg heb ontvangen. Een 
schrijven van Menno Jan Bouma met de mededeling dat het coronavirus een ‘vlieger’ is.  
Lees het hele interview hier 

Ik moet er nu even bij vermelden dat Ingeborg niet perse volledig achter de visie van Menno Jan 
staat. Ook zij is net als zovelen onder ons haar waarheid aan het vinden en staat open voor 
verschillende uitleg.  

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/contact
http://www.unique-fitnesscentrum.nl/
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/contact
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/
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Dat is heel mooi. Niet alles gelijk voor waarheid aannemen. Van wie dan ook. Ookal wordt er 
geschermd met allerlei wetenschappelijke bewijzen voor een bepaalde visie. Kijk dan in ieder geval 
naar de geldstroom. Wie heeft het gefinancierd en wat is het belang voor die partij betreffende de 
uitkomst van het onderzoek. 
Ik vertrouw zelf ook maar weinig wetenschappelijke onderzoeken. ‘alles is te koop!’ 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Wat bof ik toch met mijn kok! 
 
Piet is en blijft een echte brood eter. 
Zoals verschillende onder jullie weten is 
brood zeker geen goede optie voor mij 
als ‘Papoea’ zijnde  
Mijn lijf snapt hier geen barst van. 
Maar af en toe een zelfgebakken KETO 
brood op bananenbrood fietst er wel in. 
Het speltbrood wat ook op deze plank 
ligt is niets voor mij, maar die bakt Piet 
af en toe voor zichzelf. 
 
 

 
Hier het recept van het bananenbrood. (het meest linkse brood op deze plank) 
 
Benodigdheden: 

- 150 gr amandelmeel 
- 3 bananen 
- 40 gr vijgen – gedroogd 
- 40 gr dadels – vers zonder pit 
- 60 gr walnoten 
- 3 eieren 
- ½ theelepeltje zeezout 
- 1 tl bakpoeder 

 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 175 gr 
Ontpit de dadels en snij de steeltjes er af 
Maal de dadels, vijgen en de rijpe bananen tot een glad mengsel in de keukenmachine 
Klop de eieren goed luchtig in een grote kom en roer hier de amandelmeel en het mengsel uit de 
keukenmachine doorheen 
Hak de walnoten grof en roer ze samen met het zout en bakpoeder door het beslag 
Leg een vel bakpapier in een cakeblik en giet het mengsel er in  
Plaats in de voorverwarmde oven voor 55 minuten 
Zodra het brood klaar is, til je het voorzichtig met het bakpapier uit het cakeblik 
Trek het bakpapier er voorzichtig af en laat het brood minimaal 10 minuten afkoelen op een 
rooster 
 

Hiernaast een variatie 

van Lucie op het recept 

uit de vorige nieuws 

brief. 

Zij heeft er ipv kaneel, 

blauwe bessen, 

frambozen en 

granaatappel pitjes in 

gedaan 
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Eet smakelijk. Ik lust er wel pap van  
 
Wanneer je zelf een heerlijk recept hebt, wat in het BOS voedingsplan past, mag je dat gerust 
doorgeven. Dan zetten we die in een volgende nieuwsbrief. Zo maken we het weer een beetje 
interactief  

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

De ontbrekende schakel in het beleid tegen Corona 
 
Ja, ik blijf dezelfde boodschap uitspreken! Ook na vorige week dinsdag, waarbij in de 
persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge weer alleen sprake is van weerbaarheid van 
buitenaf. Alsof we met deze maatregelen de complicaties kunnen weghouden. Zo houden we de 
ziekenhuisbedden echt niet vrij.  
 

Volgens Liesbeth Van Rossum 

Professor at Erasmus MC/ Internist-endocrinologist/ obesity and stresshormones 

 

Een van de ontbrekende Corona maatregelen is het advies om er een gezonde leefstijl op na te houden 

zoals we bespraken bij Eva Jinek: gezond voedings- en beweegpatroon en voldoende slaap en 

ontspanning. Hiermee kan je al in een paar weken je immuunsysteem versterken wat mogelijk helpt om 

een ernstig beloop van COVID-19 te voorkomen. Voor mensen met obesitas ( NB obesitas is geen 

simpele kwestie van ‘eigen schuld, dikke bult’) geldt dat een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 

goed effect op het immuunsysteem kan hebben. Al bij 5-6% gewichtsverlies. 

 

Daarnaast is de kans aanzienlijk dat een Corona-vaccin (net als bekend is van de griepprik) minder 

effectief zal zijn bij mensen met obesitas, dus de tijd om de nieuwe effectieve aanpak in te zetten is nu! 

 

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

 
Door Edwin Selij: de hypnose expert van Nederland 

De afgelopen dagen ben ik een boek aan het lezen. Nu is dat niet zo heel spannend, want ik lees 
wel vaker boeken, maar dit boek wil ik toch even met je delen. 

Plan D, heet het boek. Het gaat over disruptie, oftewel ontwrichting. Sinds het jaar 2000 tot nu, 
zijn 52% van alle bedrijven op de Fortune 500 lijst, de best presterende bedrijven lijst, 
overgenomen, gestopt te bestaan of failliet. En de voorspelling is dat over vier jaar er meer dan 
75% van de bedrijven op die lijst staan die we nu nog niet eens kennen. 

Hoe dat komt? Technologie en de snelheid waarmee dat vooruit dendert. 

Disruptie zie je overal. Het grootste taxibedrijf ter wereld heeft geen auto’s (Uber). De grootste 
hotelketen heeft geen hotels (AirBNB) en het grootste mediabedrijf produceert geen content 
(Facebook).  

Tijd dus voor Plan D. Gewend raken aan ontwrichting en ja dat is nu ook aan de hand. Alles wordt 
ontwricht en wat ga je dan doen? 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAC7lIm4BwsqrAdKOJYu7e0iK-A504rbliN4
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Bij jezelf blijven en  

invloed uitoefenen op datgene waar je invloed op uit kan oefenen.  

Je gezondheid bijvoorbeeld. 

Volgens Edwin Selij is Richard de Leth, grondlegger van OERsterk, ook een disruptor. Hij heeft 
Geneeskunde gestudeerd maar is zich daarna gaan specialiseren in voeding en die roept al 
maanden dat vitamine D goed is voor je om corona te bestrijden. Je wordt minder snel ziek en als 
je ziek wordt zijn de klachten minder. 

In dit geval is plan D het suppleren van in ieder geval vitamine D. 

Ook ik heb aan het begin van de Corona crisis al meerdere keren aangegeven dat vitamine D, wat 
eigenlijk helemaal geen vitamine is maar een hormoon, een verschil kan maken in ieders 
gezondheid en vitaliteit. Maar nu wordt er in ieder geval wel meer geluisterd. Opeens is dit advies 
overal in het nieuws te horen en lezen en is de vitamine D niet aan te slepen. 

Maar er is meer nodig om je immuunsysteem te optimaliseren. Richard heeft iets heel tofs 
gemaakt. Iedere dag één zakje met supplementen. Heb je meteen alles binnen, hoef je niet 
allemaal losse potjes te kopen, lekker simpel. Heel effectief. Hou ik van. Jij ook? 

Slik geen zes verschillende potjes, maar kies voor gezond en gemak in één zakje! 
Vitaily is in verschillende mogelijkheden te bestellen: maand, kwartaal of jaarabonnement 

Klik op vitaily om meer informatie te krijgen en te kunnen bestellen 
 

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

Edwin Selij aan het woord in een podcast met Richarde de Leth 
 

 
 
Klik hier om de podcast te beluisteren. Hoe staat Edwin Selij in het leven? De docent van OERsterk 
die ik heb moeten missen vanwege het griepje van een aantal weken geleden.  

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/vitaily
https://www.youtube.com/watch?v=oPnopObf5d8&feature=youtu.be
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Wat is jouw waarheid? 
 
Dit plaatje kreeg ik doorgestuurd van één van mijn 
klanten. Een grappig plaatje toch? 
 
Maar ook hierin geldt weer.  
Snappen ‘ze’ het niet, of willen ‘ze’, die niet luisteren, een 
andere waarheid geloven? 
 
Het is een lastige situatie. 
Maar probeer nog steeds iedereen in zijn eigen waarde te 
laten. Ieder heeft zijn eigen beweegredenen om iets wel 
of niet te doen.  
 
Doe wat jij denkt dat goed is voor jou! Dat is heel 
belangrijk. Maar als een ander een andere waarheid 
heeft, probeer die dan ook te respecteren. Hoe moeilijk 
het nu op dit moment ook is.  
 

Het gaat nu ook een beetje om 
‘leven en laten leven’. 

 
Laat je niet gek maken. Zorg dat je zelf in een hoge 
frequentie blijft.  
Dat is eenvoudiger dan je misschien denkt.  
 
Doe de volgende oefening maar eens. Een oefening die 
ik regelmatig in mijn rugfit-relaxercise lessen doe bij de 
afsluiting. (nu dus even niet, want de komende week zal 
er nog steeds geen les gegeven worden).  

 
Ga eerst bij jezelf voelen hoe je je nu voelt. Opgetogen, vermoeid, lekker in je vel of wat dan ook. Dat is 
je basis.  
Breng dan nu een glimlach op je gezicht. Ja, gewoon echt letterlijk doen! Neem nu de reactie in je 
lichaam waar. Je zal merken dat wanneer je vermoeid of boos was, je je toch wat beter gaat voelen. Je 
maakt nu namelijk letterlijk het stofje endorfine aan, het geluksgevoel hormoon. Het omgekeerde werkt 
ook. Wanneer je je mondhoeken laat zakken, voel je je eerder terneergeslagen en down. Je brengt 
hierdoor je eigen trillingsfrequentie naar beneden. Dus hoe moeilijk het ook is, probeer te blijven 
lachen. Ook dat helpt je in het versterken van je immuunsysteem! Houd je trillingsfrequentie hoog! 

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

Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) : tot nader orde GEEN lessen 
Maandag  15.30 – 16.30 uur  (VOL)  
Woensdag  17.30 – 18.30 uur  (VOL) 
Donderdag  16.30 – 17.30 uur   (1 plekje vrij) 
Wanneer je toch op maandag of woensdag de lessen wil volgen, kan je je wel op de ‘reservelijst’ 
laten plaatsen. Zodra iemand afmeldt, wordt je gebeld dat je de les mee kan doen. 
 
In de ‘stiltegang’ wordt gevraagd om tijdens het wisselen van de lessen en het doorlopen van de 
gang een mondkapje te dragen. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Webinar Hormonen in balans 
Zoom sessie dinsdag 17 november 2020 om 19.00 uur:  
 

Bij interesse een mail sturen naar inezplaatsman@gmail.com 
OF  
Geef het aan via de website www.unique-fitnesscentrum.nl bij contact.  
Schrijf bij commentaar: ‘webinar hormonen in balans’ 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 

Challenge PILOT 
Ben jij COVID-20 proof 
 
Wil je hierover op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.  
Schrijf bij commentaar: ‘inschrijven nieuwsbrief COVID-20 proof’ 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Workshop Spiertesten (vanwege groot succes meerdere data voor deze workshop) 

Voor meer informatie over deze workshop klik op spiertesten 
Interesse voor deze workshop waarin we o.a. ook de belangrijkste hormonen cortisol, insuline en 
leptine gaan testen, meld je dan aan via de website www.unique-fitnesscentrum.nl bij contact.  
Schrijf bij commentaar: ‘workshop spiertesten 28-11-2020’ 
 

NIEUWE DATA! 
Zaterdag 28 november 8.30 – 16.00 uur 
Dit keer dus een 1-daagse workshop 
 
Mits de educatie wordt toegestaan met de corona maatregelen 

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

 
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 
 
Ook life educatieve programma’s mogen nu niet doorgaan.  

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

 

mailto:inezplaatsman@gmail.com
http://www.unique-fitnesscentrum.nl/
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/contact
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/contact
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/leren-spiertesten
http://www.unique-fitnesscentrum.nl/
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/contact
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/in-1-dag-je-vitaliteit-optimaliseren-180
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
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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 

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

 
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  1 boom / box 

Kwartaalpakket: klik op Vitaily-basis-kwartaal  voor slechts € 1,75 per dag  3 bomen / box 

Jaarpakket: klik op vitaily-basis-jaar  voor slechts € 1,50 per dag. 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  
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Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 


