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  Body2Balance Challenge 
 
  En de winnaar is…….. 
                  ***  Debby van der Lans  *** 

 

Debby melde zich aan voor de Body2Balance challenge in januari 2017. Binnen 7 weken was 

zij de 10 kg afgevallen. Een geweldige prestatie die nu ook nog eens beloond is met de hoofdprijs!  

 

 

Vanwege het overweldigende succes  zoeken wij opnieuw 

mensen die 10 kilo willen af vallen !! 

 

Wij gaan jou extra motiveren om 10 kilo af te vallen in 8 weken met behulp van ons Straight 

away-dieet. Maak een goede start en breng jouw lichaam weer in balans. 

Wij begeleiden jou tijdens de Challenge om af te vallen en daarna om op 

gewicht te blijven. 

 

De Hoofdprijs 

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

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

verstevigd. 

 

Hoe werkt het? 

De Body2Balance-Challenge werkt als volgt: Iedereen die 10 kilo afvalt 

binnen 8 weken maakt kans om de Challenge te winnen. Uit alle finalisten 

zal via een officiële loting de winnaar worden getrokken.  

 

Meedoen is belangrijker dan winnen ! 

Het doel van de Challenge is natuurlijk dat je die 10 kilo snel eraf krijgt 

en samen gaat het een stuk makkelijker. Via onze Challenge Whatsapp-groep zullen de 

deelnemers elkaar motiveren en zorgen dat iedereen de eindstreep haalt. 

  

Schrijf je nu in voor de Challenge, via de website of bel direct met 0252-519296 / 06-42711145. 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 2 juni. 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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