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  Body2Balance  
Back in your old jeans 

Challenge 
 
Dit herken je vast wel. Langzaamaan moet je steeds meer moeite doen om je favoriete jeans 

dicht te knopen. Of dat leuke feest jurkje waarvan je de rits echt niet meer dicht krijgt zonder het 

risico dat alles zou scheuren! 

 

En nu met de zomer voor de deur, hangt die jeans of dat leuke zomer jurkje in de kast en als je er 

nu niks aan doet, hangt het daar volgend jaar nog. Maar dat laat je toch niet 

gebeuren zeker? Ga je samen met ons de uitdaging aan? 

 

Wij dagen je uit! Meld je aan en dan gaan wij je helpen zodat je binnen 10 

weken weer in die oude jeans past! 

 

De Hoofdprijs 

De winnaar krijgt 5 behandelingen aan de spierstimulator (ter waarde van € 

127,50), hierbij worden je spieren getraind en het bindweefsel verstevigd. 

 

Maar ook als je niet wint, heb je zeker wat gewonnen. Je past je good old jeans weer en je bent 

zeker 1 of zelfs wel 3 maten slanker! 

 
Hoe werkt het?   

 

Belangrijk is wel dat het kleding stuk dat je weer wilt passen minimaal 1 tot maximaal 3 maten te 

klein is. Nadat je bent aangemeld nodigen wij  je uit en neem je dit kledingstuk mee naar het 

intake gesprek. 

 

Daar ga je dit kledingstuk passen en maken wij een foto als bewijs. Vervolgens ga je naar huis 

maar je kledingstuk blijft bij ons en wordt keurig opgehangen zodat je bij de vervolgafspraak deze 

weer gaat passen. 

 

Zodra je binnen 10 weken weer in je oude spijkerbroek of zomerjurkje past, zoals het ooit was 

bedoeld, ding je mee naar de hoofdprijs van deze Challenge. En het mooie is, je bent zeker niet 

alleen! Wij starten de Challenge bij 10 kandidaten. 
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Schrijf je nu in voor de Challenge, via de website of bel direct met 0252-519296 / 06-42711145. 

Inschrijven kan tot en met 1 juli 2018. Wij maken een afspraak met jou en je Challenge gaat dan 

voor jou van start na je eerste weging! 

Neem als je het leuk vindt iemand mee die ook af wil vallen en je krijgt bovendien dan 1 

spierstimulator behandeling cadeau!  

 
Ga je samen met ons deze uitdaging aan? Klik hier voor aanmelding 
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