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Update 18-10-2020 
 

Preventie: 
Simpel, maar niet makkelijk 
 
Waarom staat die linker rij toch helemaal vol? 
En is het bij de meer constructieve balie 
helemaal leeg?  
Is het vanwege de angst die wordt 
ingeboezemd met de melding dat alleen het 
vaccin een oplossing kan bieden voor het 
inmiddels beruchte Corona virus? 
Of is het ook een stukje gemakzucht?  
Het is natuurlijk wel veel gemakkelijker om 
gewoon even een prikje te halen en ‘klaar is 
Kees’. Maar weet je wel wat je in je lichaam 
laat spuiten? Is het al voldoende uitgetest? 
Wat doen deze stoffen op de langere termijn?  
Op deze manier leggen we de 
verantwoordelijkheid voor onze gezondheid in 
handen van een ander. De overheid, de WHO 
en Big Pharma. 
Ikzelf verkies meer de rechter rij. Ik neem de 
verantwoordelijkheid van mijn gezondheid 
liever zo veel mogelijk in eigen hand. Versta 
me niet verkeerd. Ik ben niet tegen 

maatregelen die genomen worden wanneer ik inzie dat dit een juiste optie is. Ik ben ook niet 
tegen Big Pharma. Zij hebben absoluut ook hele goede dingen. Maar nu verkies ik om zo veel 
mogelijk in eigen hand te houden. Ik zoek het liever in leefstijlinterventies op alle gebieden.  
 
En ja, dat klinkt simpel, verandering van leefstijl om je immuunsysteem te versterken, maar ik snap 
heel goed dat het niet altijd even makkelijk is om in praktijk te brengen. De verleidingen om ons 
heen zijn groot.  
 
Ik heb er alleen op dit moment een beetje moeite mee dat er alleen aandacht wordt geschonken 
hoe we onze weerbaarheid van buitenaf kunnen bevorderen en er geen woord over wordt 
gesproken hoe we onze weerstand van binnenuit kunnen versterken. Volgens mij zit daar veel 
meer heil in. Want hoe zit het volgend jaar? Dan is er ongetwijfeld weer een ander virus wat de 
kop op komt steken. Wanneer je immuunsysteem dan niet versterkt is dan zit je opnieuw met de 
gebakken peren. Mij lijkt het dus zinvol om in ieder geval OOK voor het rechtse loketje te kiezen. 
Natuurlijk maakt iedereen zijn eigen keuze . We hebben een vrije wil en ieders keuze dient 
gerespecteerd te worden. Daar kom ik straks nog even op terug.  
 
Om je immuunsysteem op een, zowel preventieve als curatieve, natuurlijke manier te 
ondersteunen heb je naar mijn idee dus meer aan een constructieve benadering zoals het 
aanpassen van je leefstijl. Het zijn nog steeds vooral de mensen met een onderliggende ziekte bij 
wie het Coronavirus harder toeslaat. Hoe komt dat? 
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De hormonen leptine, insuline en cortisol 
Het heeft in ieder geval met verschillende hormonen te maken, namelijk leptine, insuline en 
cortisol.  
Wanneer u meer wil weten hoe dit in elkaar steekt, dan nodig ik u van harte uit om op 27 oktober 
mijn GRATIS webinar ‘Hormonen in balans’ te volgen. 
Na het volgen van dit webinar weet u precies hoe deze hormonen zich tot elkaar verhouden en 
wat (mede) de oorzaak is van de ernstiger gevolgen van besmetting door het coronavirus wanneer 
deze hormonen niet in balans zijn. Ik zou het superleuk 
vinden wanneer u aan dit webinar deel zou willen nemen. Ik 
wil mezelf namelijk hierin wat meer bekwamen. Ik weet van 
het begin van dit jaar dat ik het heel lastig vind om les te 
geven / informatie te verstrekken, wanneer ik niet direct 
contact heb met de mensen. Maar dat hoort natuurlijk wel 
bij online training geven. Dus u krijgt niet alleen 
waardevolle informatie. Ik krijg hopelijk ook weer 
waardevolle informatie door uw feedback. Zo blijven we 
elkaar versterken. Hoe leuk is dat  
De links hiervoor vindt u hieronder.  
Zoom sessie 27 oktober 2020: Hormonen in balans 

10.00 uur https://us04web.zoom.us/j/71675201927?pwd=cyt4cTdiSWxTSXFsRGZnSVo1enJCQT09  
19.00 uurhttps://us04web.zoom.us/j/72453637330?pwd=SVF6ODFJeHZGYStRdzdaKzdUc05mdz09 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent, zie ik graag een mail van u retour en het tijdstip er bij wanneer u 
de webinar wil bijwonen (10.00 uur of 19.00 uur). Dan weet ik een beetje hoeveel mensen ik kan 
verwachten in de Zoom-room 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
De vitamines D3 en K2 
Verder blijkt uit recent onderzoek dat de ernst van het virus ook veel te maken heeft met tekorten 
aan een aantal zeer belangrijke vitamines, met name Vitamine D3 en K2. Vitamine K2 vind je in 

https://us04web.zoom.us/j/71675201927?pwd=cyt4cTdiSWxTSXFsRGZnSVo1enJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/72453637330?pwd=SVF6ODFJeHZGYStRdzdaKzdUc05mdz09
https://oersterk.acemlna.com/lt.php?s=991c75a3e5f79518c5f482e7450e62d1&i=843A1194A1A120717
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gefermenteerde en dierlijke producten, vooral de vettige delen. De kans is groot dat je deze 
producten te weinig eet voor de vitamine K2 die je nodig hebt. 
Zeker nu de zon het een beetje laat afweten en we de winterperiode tegemoet gaan, waarbij de 
zon sowieso te laag staat om zelf via de huid vitamine D3 aan te kunnen maken, is het verstandig 
om deze vitamine te suppleren.  

 
Verband tussen vitamine D-status en Corona 
In verschillende – maar niet alle – onderzoeken is een verband gevonden tussen de vitamine D-
status en Corona.[1] Er zijn aanwijzingen dat mensen met een lage vitamine D-waarde in het bloed 
(<50 nmol/L) vaker besmet zijn.[2] Ook zijn er aanwijzingen dat de vitamine D-status in verband 
staat met de ernst van een Corona infectie. Het lijkt erop dat mensen met een lagere vitamine D-
waarde (<75 nmol/L) zwaarder getroffen worden en meer kans hebben om op de IC te belanden 
en te overlijden. [3] 
Het verband tussen vitamine D en Corona wordt ondersteund door de volgende feiten: 

 De Corona uitbraak vond plaats in de winter, een periode waarin de vitamine D-status op 
zijn laagst is. (en we gaan nu weer de winter in!) 

 Het is aangetoond dat een vitamine D-tekort bijdraagt aan de ontwikkeling van het ‘acute 
respiratory distress syndrome’ (ARDS), een ontsteking van de longen waarbij 
vochtophoping de zuurstofopname belemmert met een zuurstoftekort als gevolg. 

 Sterftecijfers stijgen met de leeftijd en bij de aanwezigheid van bepaalde chronische 
aandoeningen. Zowel ouderen als mensen met chronische aandoeningen hebben vaak een 
vitamine D-tekort. 

 
Vitamine D en het immuunsysteem 
Voor een goed werkend immuunsysteem is voldoende vitamine D nodig. Vitamine D heeft een 
regulerende rol binnen het immuunsysteem. Dit betekent dat het ervoor zorgt dat 
ziekteverwekkers, – zoals virussen – goed aangepakt kunnen worden, maar dat het 
immuunsysteem niet overactief wordt. Vitamine D houdt het immuunsysteem dus in bedwang. 
 
Het immuunsysteem hoort wel actief te worden, maar niet té actief. Een overactief 
immuunsysteem leidt tot schade en is een belangrijke oorzaak van sterfte op de Intensive Care 
(IC). Bij mensen met een longinfectie – bijvoorbeeld door Corona – kan een zogenoemde 
cytokinenstorm optreden, waarbij het immuunsysteem niet meer in bedwang gehouden kan 
worden en té actief wordt. Dit leidt tot enorme (long)schade, waardoor men kan overlijden. 
 
Het is dus niet per sé het virus zelf waaraan men overlijdt, maar de schade die door het 
immuunsysteem wordt veroorzaakt als reactie op het virus. [4]  
Bij het in bedwang houden van het immuunsysteem spelen de regulatoire T-cellen (Tregs) een 
belangrijke rol. Dit zijn immuuncellen die tegen incorrecte immuunreacties – zoals cytokinestorm, 
chronische ontsteking, auto-immuunziekten en allergieën – horen te beschermen. Het lijkt erop 
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dat mensen met een ernstiger verloop van Corona minder Tregs in het bloed hebben dan mensen 
met een milder verloop. Daarom denken sommige wetenschappers dat het stimuleren van de 
Tregs mogelijk een beschermend effect kan hebben. Hiermee doelen zij met name op medicijnen, 
maar er zijn ook voedingsstoffen die de Tregs kunnen stimuleren. 

 
Vitamine D is één van de 
voedingsstoffen die in staat is om 
de Tregs bij mensen te stimuleren. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek bij 
dieren dat de Tregs gestimuleerd 
worden door de omega 3-vetzuren 
EPA en DHA, vitamine A, selenium 
en zink. Dit zit met name in vette 
vis. 
 
 

Vitamine D is dus erg belangrijk voor het immuunsysteem. Het grote probleem is dat er 
wereldwijd een tekort is.  
 
[1] Ali, N. (2020). Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. Journal of 
infection and public health. 
[2] Kaufman, H. W., Niles, J. K., Kroll, M. H., Bi, C., & Holick, M. F. (2020). SARS-CoV-2 positivity rates 
associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. Plos one, 15(9), e0239252. 
[3] Maghbooli, Z., Sahraian, M. A., Ebrahimi, M., Pazoki, M., Kafan, S., Tabriz, H. M., … & Holick, M. F. 
(2020). Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse 
clinical outcomes in patients with COVID-19 infection. PloS one, 15(9), e0239799. 
[4] Liu, Y., Qi, G., Bellanti, J. A., Moser, R., Ryffel, B., & Zheng, S. G. (2020). Regulatory T cells: A potential 
weapon to combat COVID‐19?. MedComm, 1(2), 157-164. 

 
Wacht niet langer met het extra suppleren van deze belangrijke vitamines. Zeker nu we nog niet 
klaar zijn met het COVID-19 virus. Maar ook met de opkomst van de winterperiode is het wellicht 
verstandig om preventief je immuunsysteem een boost te geven. De cijfers in de verschillende 
onderzoeken liegen er niet om.  
 
Maar welke vitamines ga je nu kiezen? Tegenwoordig vind ik het heel handig dat alle belangrijke 
vitamines die we juist ook NU nodig hebben in één handig zakje verpakt zitten van Vitaily. Niet 
meer 10 verschillende potjes op je tafel. Wat de inhoud is van Vitaily ziet u door op de link te 
klikken. Ook kunt u daar een bestelling doen.  
 
Bij de aanschaf van Vitaily bent u niet alleen met uw eigen gezondheid bezig, 
maar tevens met de gezondheid van de aarde en van de rest van de 
mensheid. Voor elke maandabonnement plaatst Vitaily namelijk een boom. 
Meer zuurstof voor iedereen! 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
We blijven nog even bij de komende winterperiode en om ons daar zo goed mogelijk doorheen te 
slaan. Om je immuunsysteem een boost te geven zou je ook kunnen denken aan Cistus Incanus. 
Daar moet je dan nu al mee beginnen en niet pas wanneer je al verkouden en grieperig bent. Des 
te eerder je start des te beter je bestand bent tegen de griep en verkoudheden. 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/vitaily
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Met Cistus Incanus  
gezond de winter door 
Foto Door Peter A. Mansfeld, CC BY 3.0,  
 
(Wiki) Cistus incanus is een plant uit 
de zonneroosjesfamilie (Cistaceae). 
In Griekenland wordt deze plant in gedroogde 
vorm gebruikt als kruidenthee. De 'thee' is ook 
elders in Europa te verkrijgen in apotheken 
en natuurvoedingswinkels. (Cistus Incanus Thee 

is ook in de webshop van LR te bestellen). Aan 
deze infusie wordt door liefhebbers een 
medicinale, met name antivirale, werking 
toegeschreven. De plant bevat veel polyfenol (o.a. proanthocyanidine en flavonoïde) die werken 
als adstringentia (zijn stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt om verlies van bloed, slijm en andere 
lichaamsvloeistoffen tegen te gaan. De betekenis van het woord geeft de werking aan: samentrekkend 
geneesmiddel). De infusie kan inwendig en uitwendig gebruikt worden en wordt onder andere toegepast 
ter behandeling van diarree, huidziektes en ook tegen griep.  
We gaan de koude winter weer tegemoet. Velen zullen al weer zijn opgeroepen om de griepprik te komen 
halen. Wanneer je niet van plan bent om gehoor te geven aan de oproep van de griepprik, maar je wel wil 
behoeden tegen een griepvirus kan het dus verstandig zijn om nu al te beginnen met het innemen van deze 

natuurlijke kruidenthee of de Cistus Incanus Capsules. Beide zijn in de webshop van LR te verkrijgen.  

In de LR CATALOGUS kunt u iets meer informatie krijgen betreffende deze producten en de prijzen 
hiervan. 

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

 
Een grillige tijd 
 
Er lijken nu 2 kampen te ontstaan.  

- Je bent VÓÓR de coronamaatregelen of 
- Je bent TEGEN de coronamaatregelen 

Iedereen denkt er het zijne van, wat natuurlijk ook 
mag.  
Veelal zijn de mensen die VÓÓR de 
coronamaatregelen zijn ANGSTig (gemaakt) door de 
continue waarschuwingen en het smijten met cijfers 
hoe besmettelijk het coronavirus is. 
De andere groep die TEGEN de maatregelen zijn, 
zetten grote vraagtekens bij deze maatregelen. Zij zien 
de economie instorten en voor wat? Deze mensen zijn 
vooral BOOS.  
Ik probeer zelf in kamp 3 te zitten. 
Of je nu angstig bent of boos, het zorgt er in beide gevallen voor dat je immuunsysteem wordt 
verzwakt. Dit komt doordat in beide gevallen het hormoon coritsol op gaat spelen. We gaan in de 
vlucht- of vecht houding. Dit zorgt er voor dat alle lichaam barrières open gaan staan waardoor 
allerlei toxische stoffen en ook bacteriën en virussen makkelijker naar binnen komen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneroosjesfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidenthee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_winkel
https://shop.lrworld.com/home/nl/nl?PHP=7ODPkSHlwApbvhuS7zHjIQ%3D%3D
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infusie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyfenol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proanthocyanidine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adstringentia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adstringentia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adstringentia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adstringentia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep
https://shop.lrworld.com/home/nl/nl?PHP=7ODPkSHlwApbvhuS7zHjIQ%3D%3D
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/BE_nl_Coll012020%20%281%29.pdf
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Hoe moeilijk het ook is. Probeer je rust te bewaren. Hiervoor kun je zowel aan 
ademhalingstechnieken denken als aan meditatie. In eerdere nieuwsbrieven hebben we hiervoor 
oefeningen aangeboden. Wat ook kan helpen is niet te veel naar radio en televisie te luisteren. We 
worden overspoeld met informatie. Alleen dat al kan je zeer onrustig maken.  
Meditatie Unique: https://www.youtube.com/watch?v=R9f5NNlOTBk&t=48s  
Ademhalingsoefening Unique: https://www.youtube.com/watch?v=-hlzFzg8tTU&t=27s  
 
Wat vooral belangrijk blijft is dat we elkaars meningen blijven 
respecteren. Wordt niet boos als iemand zich anders gedraagt dan wat 
jij het liefst zou willen. Blijf ieders mening respecteren. We moeten er 
met elkaar doorheen. Wanneer we in de stress schieten,  angstig of 
boos worden, dan verlagen we daarmee gelijk onze trillingen. Probeer 
hoe dan ook positief te zijn, positief te handelen. Blijf elkaar steunen. 
Dat is zeker in deze tijd zo belangrijk. Denk meer in ‘wij’, dan aan ‘ik’. 
Natuurlijk doen jullie dit ook  
Hieronder een korte video waarin dit mooi naar voren komt.  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=539337050336118 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
 
 
Wie hier ook iets over te zeggen heeft is Psycholoog Bjarne Timonen. Hij zegt veel, maar heeft het ook 
steeds over een compassie vol hart. Aan het eind ook nog een mooie boodschap.  
Klik hieronder om de video samen met Richard de Leth te kijken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5SKHB8t8CGM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=R9f5NNlOTBk&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=-hlzFzg8tTU&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=5SKHB8t8CGM
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Walnoten bloemkool stamppot 
 

 Ingrediënten:  

- 250 g rundergehakt,  
- 1 ui,  
- 60 g geraspte 30+ kaas,  
- 2 el kokosolie, of roomboter 
- 2 el verse bieslook,  
- 1 bloemkool,  
- 8 gepelde walnoten,  
- snufje zout en chilipoeder.  
 

 
Bereidingswijze:  

De bloemkoolroosjes kook je gaar. Snipper de ui in stukjes en bak ze in kokosolie of roomboter. 

Voeg rundergehakt toe en bak dit rul. Je kunt naar eigen smaak zout en peper toevoegen. De 

bloemkool giet je af en pureer je samen met de bieslook. Doe de kaas er doorheen en roer het 

gehaktmengsel door de bloemkoolpuree.  

Geniet van je stamppot (bewaar de overige portie in de koelkast).  

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

 
Agenda Unique Therapie: 
 

Rugfitlessen (elke week) :  
Maandag  15.30 – 16.30 uur  (VOL)  
Woensdag  17.30 – 18.30 uur  (nog 1 plekje vrij) 
Donderdag  16.30 – 17.30 uur   (VOL / tijdelijk 1 plekje vrij) 
Wanneer je toch op maandag of donderdag de lessen wil volgen, kan je je wel op de 
‘reservelijst’ laten plaatsen. Zodra iemand afmeld, wordt je gebeld dat je de les mee kan doen. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Webinar Hormonen in balans 
Zoom sessie 27 oktober 2020:  
 

10.00 uurhttps://.zoom.us/j/71675201927?pwd=cyt4cTdiSWxTSXFsRGZnSVo1enJCQT09  
19.00 uurhttps://us04web.zoom.us/j/72453637330?pwd=SVF6ODFJeHZGYStRdzdaKzdUc05mdz09 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

https://.zoom.us/j/71675201927?pwd=cyt4cTdiSWxTSXFsRGZnSVo1enJCQT09
https://us04web.zoom.us/j/72453637330?pwd=SVF6ODFJeHZGYStRdzdaKzdUc05mdz09


Unique Corona nieuwsbrief nummer 47 (18-10-2020) 
 

 

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 
Voor meer informatie betreffende deze cursus klik hier 
Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 
Waarschijnlijk pas weer na november 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Voor meer informatie over deze workshop klik hier 
Druk op inschrijfformulier om u in te schrijven 
Zaterdag 24 oktober 2020 9.30 – 17.00 uur inloop 9.00 uur 

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

 
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 
 

https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/1DVO%20%2B%2010%20weken%20cursus%20sept%202020.pdf
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/media/images/upload/Deelnameformulier%20sept-okt%20Workshop%201DVO%20en%2010%20weken%20cursus.pdf
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
mailto:inezplaatsman@gmail.com
https://www.unique-fitnesscentrum.nl/nl/vitaily
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-maand/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-kwartaal/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
https://vitaily.nl/afrekenen/vitaily-basis-jaar/ref/66/?campaign=nieuwsbriefseptember
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Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 


