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U bent nog niet te laat om voor de zomer kilo's lichter en in balans te
zijn. Lees: 3 klanten over het "Mijn Balans 60 dagen programma"

Bekijk deze e-mail in uw browser

In shape als de zon begint te
schijnen.
ontvang een gratis shakerbottle set bij aanschaf van het 60 dagen programma

2014 is in volle gang, zit u weer een beetje in uw dagelijkse routine? Lukt het om uw
lichaam weer in balans te brengen? Het voorjaar staat voor de deur, de dagen
worden langer, hoe lekker is het om In Shape te zijn als de zon gaat schijnen?
Raak extra kilo's kwijt. Breng het lichaam in balans.
Mijn Balans helpt u daarbij met het 60 dagen programma.
Maak tijdens deze 60 dagen kennis met de krachtige producten:
Nuplus®, Fortune Delight® en Suntrim+®, als aanvulling op uw dagelijkse
voedingspatroon, afvallen door weinig verandering.
Klik hier voor meer infomatie.
Met vriendelijke groet,
Marion Danenberg
contact@mijnbalans.nl
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Tips afvallen

Mijn Balans 60
dagen programma
voor afvallen
Met Suntrim® Plus
voelt u zich in slechts
30 minuten voller,
zodat u niet teveel zult
eten.
Deze innovatieve
formule helpt u al vanaf
de eerste dag minder te
eten! U neemt gewoon
drie capsules 30-45 min
voor een
maaltijd,.....lees verder

Fortune Delight® een
bekroonde drank wordt
exclusief geproduceerd
door Sunrider en is
gebaseerd op
kruidenkennis die al
duizenden jaren oud is.
Warm of koud
geserveerd: een
verkwikkend en gezond
alternatief voor koffie,
thee, en limonade,........
lees verder
Beste Marion, de
Sunrider Produkten zijn
een aanrader. Ik gebruik
nu Fortune delight sinds
enkele weken, en voel
me,....lees verder
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Zoals ik al eerder heb
gezegd, afvallen bestaat
niet bij Mijn Balans, het
gaat allemaal om het in
balans brengen van uw
lichaam. Gezond(er)
eten, (kleine)
verandering,....lees
verder
Sinds een paar
maanden doe ik `s
ochtends NuPlus in mijn
yoghurt. Verder eet ik
zoals ik altijd al deed.
Mijn ontbijt veranderen
heeft ervoor gezorgd dat
ik,.......lees verder

