
Belle Health

afvallen-aankomen-sportvoeding-vitaalcoach-gezondheid

door Anoek Staphorst-Meijer



Belle health App

Voedingsdagboek



Persoonlijk pakket
-12,4 KG in 5 maand zonder honger



Belle health App

Persoonlijk eetschema 



Groepscursus met werkboek

Groep max 15 personen

Diverse groepscursussen 

- Stralend & fit    
- Gezond & fit
- Belle Health 



Belle health App

Leefstijl



Workshop   
Tricks voor slimme menu’s



Belle health App

Persoonlijke doelen 



Persoonlijke map met 
week eetschema
Variatielijst
Tips voor persoonlijke situatie



Belle Health App

Uitdagingen 

Ga jij de uitdaging winnen?

Strijd tegen mede belle health appers



Presentatie op locatie

sportvoeding



Belle health app         Fitpunten



Workshop tricks voor 
slimme menu’s

Kerst en dagmenu verbeter 
met kleine veranderingen



Belle health app

Houd je 
progressie bij!



13-wekenprogramma recept      
van normale producten en ook makkelijk en snel te maken



Voeding 
&

Beweging



Werkboek inhoud

Alle factoren die belangrijk zijn voor jou vitale leefstijl





Groepscursus 

Alcohol en feest tips



Uiteraard ook leuk 
om cadeau te geven



www.bellehealth.nl



Zie je vooruitgang 



13-wekenprogramma positieve resultaten en reacties



Belle health app

- trainingschema
- zelf bijhouden
- Schema uitzoeken in de app 

voor werk sportschool of 
thuis

Makkelijk uit te printen



Kantoor

Wegen en resultaten bekijken



Neo health go tracker

Connect met app op telefoon



Helpen met zoeken naar de 
beweging die bij jou past

Organiseren van 
proefles - clinics



Belle health app

eetdagboek



SPORTVOEDING

Wil jij je sportprestatie verbeteren? 
Op amateur en wedstrijd niveau

Klachten tijdens sporten?
Zijsteek, geen energie, maag-
darmklachten

Klachten na het sporten?
Spierpijn, slecht herstel, vermoeid



Neo health go 



BGN gewichtsconsulent

Vergoeding vanuit diverse 
aanvullende 
zorgverzekeringen 

Zonder eigen risico



Belle health app 
telefoon



Stralend & fit

1 uur voeding en 1 uur 
beweging bij vitality PT 
Emmen 

Boksen/circuit/bootcamp



Vergoeding 
zorgverzekering



Alleen wegen zonder advies is ook mogelijk



Permsal magnesium

Mineraal van de 
ontspanning

Opname via de huid



je moet het uiteraard wel zelf doen

Advies en 
begeleiding 
die bij jou past 
maar……………
……………………
…………..


