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te kijken voor veel meer informatie

 
 

Waarschijnlijk gebruik jij als de ‘r’ in de maand is wel (extra)
vitamine C, maar wist je dat je nog veel meer kunt doen om je
weerstand op peil te houden?

Zorg er voor dat je voldoende slaapt, genoeg buiten komt,
voldoende beweegt en genoeg eiwitten binnen krijgt. Als je uit
gaat van 5 eetmomenten per dag, is het bijvoorbeeld heel
verstandig om aan al deze eetmomenten eiwitten toe te
voegen, omdat je lijf maar 25 gram eiwit per keer op kan
nemen en er gemiddeld 75 gram per dag nodig is. Neem dus je
fruit in een beetje yoghurt, of neem er een glas melk naast.
Andere optie is om een crackertje met roomkaas en/of kipfilet
te nemen als tussendoortje. Als je hier nog meer vragen over
hebt, stel ze dan gerust!

Uiteraard hoort in bovenstaande opsomming ook een
opmerking over water drinken thuis. Water drinken kan altijd,
maar deze tijd nodigt wellicht meer uit tot (kruiden) thee. Ga
eens voor vers citroensap en gember in een groot glas heet
water of probeer sinaasappelsap met kaneel/kruidnagel.
Beiden varianten bevatten vitamine C en zijn verwarmend. Zo
help je je lijf om zichzelf van binnenuit warm te houden en
houd je je vitamine balans op peil. (Je kunt vers
sinaasappelsap verwarmen met kruidnagel en/of kaneel en
een beetje water en dat in laten koken. Vervolgens kan je
gedurende de dag een beetje van deze ‘siroop’ aan je hete
water toevoegen. Dan heb je er maar 1 keer ‘gedoe’ van en
daarna alleen maar gemak gezondheid en warmte!

VITAMIN BOOSTER

https://www.allinbalance.eu/
https://www.facebook.com/AllInBalanceAalsmeer/?pageid=888396004606554&ftentidentifier=2380082692104537&padding=0
https://www.instagram.com/allinbalanceaalsmeer/


     Scrub je (gereinigde) huid regelmatig met een product dat bij je huid, je wensen en        

     Zet (zeker direct na een scrub een (extra) olie of serum in. LOOkX heeft verschillende   

     Zorg voor voldoende slaap, in een goed geventileerde slaapkamer, terwijl je slaapt met  

Het belangrijkste doel van water/thee drinken is uiteraard om je lijf te helpen om haar
afvalstoffen kwijt te raken. Soms is het echter niet genoeg om water te drinken en heeft je
lijf iets extra’s nodig om te kunnen ontgiften. Gelukkig heeft All in Balance diverse detox
behandelingen en producten, die later in deze nieuwsbrief ook nog in een spectaculaire actie
worden aangeboden! Geef aan wat je nodig hebt en All in Balance schiet te hulp…

Laten we eerst even kijken hoe je je huid heeeeeeel eenvoudig een boost(er) kunt geven:
   

           mogelijkheden past.

           oliën en serums en er is zelfs een nieuw product tegen pigment in aantocht…  
           Maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer informatie…

           1 van de (nacht) maskers van LOOkX op je gezicht. 
           Als je in februari het Vitamin C intense mask of het O2 relax eye& face mask    
           aanschaft, krijg je er een ‘Slaap lekker’ roomspray van Volatile bij cadeau.
          
 Zo wordt lekker slapen en (extra) mooi wakker worden wel erg verleidelijk, toch?



Als je huid dan een optimale weerstand heeft, mag je lijf niet achter blijven:
Kies jij voor:
 
 Holistic Pulsing (schuddende massage techniek),

 Oorkaarsbehandeling (inclusief hoofdhuidmassage),
 
 Kruidenstempels (die icm speciale olieen alle afvalstoffen loskloppen en afvoeren),

 Chi-Vitalizer (apparaat waar je op je rug met je voeten in ligt terwijl je hele lichaam 
 heen en weer geschud wordt),

 Kombucha ampullen (zetten de lever aan het werk, waardoor afvalstoffen losgemaakt 
 en afgevoerd worden),

 Kefir ampullen (Kefir vult de darm flora aan, waardoor de weerstand van binnenuit op 
 de rit gezet wordt),

 Detox voetbad (terwijl je met je voeten in heerlijk warm water zit te ontgiften, wordt je 
 neus verwend met werkzame geuren voor jou op dat moment en wordt er een 
 ontspannende visualisatie aangeboden.) 

Kan je niet kiezen, of wil je alles uit proberen en van top tot teen ontgiften en aan je
weerstand en vitaliteit werken? Boek dan deze klapper van een actie:

Als je in februari langs komt voor alle ontgiftende behandelingen in kuur verband, krijg je
maar liefst 50% korting op het hele traject, als dat geen mooie manier is om met je zelf aan
de bak te gaan, dan weet ik het ook niet meer. Welke behandelingen we op welk moment
combineren bespreken we vooraf en passen we indien nodig aan op hoe jij/je lichaam
reageert.

Als je voor alle eerder genoemde ontgiftende behandelingen achter elkaar komt, betaal je
normaal gesproken €173,40 en nu maar €86,70 daar zitten alle kosten (dus ook beide
ampullen kuren) bij in!

Als je eerst meer informatie wilt, vraag dan de ontgiften bij All in Balance flyer aan die bijna
voor je klaar ligt, of kijk op de website, waar binnenkort de laatste informatie op wordt
bijgewerkt. 

Het hele traject hoeft niet in februari plaats te vinden, als het maar in deze maand wordt
opgestart.

Zullen we samen het traject aangaan en fris en fruitig richting het voorjaar gaan? 
Ik doe mee, en jij? 


