RainPharma Smart Nutrition Project
Het Smart Nutrition Project kan om verschillende redenen ingezet worden. Het einddoel is hoe dan
ook hetzelfde: een betere versie van jezelf!
In een strikt dieet heb je geen zin. Je wilt jezelf immers niet alles ontzeggen. Maar je wilt wel even op
de rem gaan staan. Het moment om jezelf (en je lichaam) een nieuwe start te gunnen!

Je kan Smart Nutrition Project starten met verschillende doelen:

→ als detox-moment tussendoor, om je lichaam te zuiveren en opnieuw meer energie te krijgen
→ als voorbereiding op je vakantie of een ander belangrijk moment waarop je die paar extra kilo’s
liever kwijt bent

→ als aanvulling tijdens het sporten, met het oog op afslanken

Deze voordelige box (je bespaart 15% in vergelijking met de afzonderlijke prijzen) is hét duwtje in de
rug dat je nodig hebt. Een duidelijke en efficiënte manier om zonder hongergevoel af te vallen.

Ga zelfstandig aan de slag met het makkelijke programma of laat je begeleiden door ons bij Salons.
Heb je het even moeilijk? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je er samen door!
In deze doos vind je een aantal handige hulpmiddeltjes om verstandig te detoxen, zonder roofbouw
te plegen op je lichaam. Combineer ze met gezonde, evenwichtige voeding en je bent zeker van het
beste resultaat.

Breek nu met je oude, minder goede voedingsgewoonten. Onze tips en jouw inzet vormen de sleutel
tot een sterker, gezonder lichaam.
Uiteraard blijven we je begeleiden na het afronden van het Smart Nutrition Project.

Inhoud van de doos
1x Daily Boost 60 tabletten
1x Mighty Night 60 tabletten
1x Dry Energy 60 capsules
1x Dynamic Q10 45 capsules
1x RainPharma Shake (zelf te kiezen uit vele smaken)
1x Shaker Drink More Water
1x Gebruiksaanwijzing
Ook is het mogelijk alle componenten apart aan te kopen bij Salons.

Graag nog meer informatie of ben je geïnteresseerd om eens echt aan jezelf te werken?
Bel naar: 03/766.36.68
Mail naar: titta.de.vogel@hotmail.com
Of kom even langs bij Salons: Zamanstraat 20, 9100 Sint-Niklaas
Tot snel, en veel succes!

Groetjes, Titta

