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Wij wensen jullie een 
fijn en gezond 2014 
Het team Slender You salon Joy 

 
Nieuwsbrief: 
Hierbij de eerste nieuwsbrief 
van Slender You salon Joy. 
Het is de bedoeling deze 
nieuwsbrief maandelijks te 
verspreiden. In de nieuwsbrief 
zullen wij de actualiteiten 
vermelden van de komende 
maand zoals bijzondere acties, 
achtergrondinformatie, 
ontwikkelingen, weetjes, 
recepten etc. Ook stellen wij 
het op prijs als u leuke tips 
heeft, deze kunt u mailen naar 
ons mailadres. 
Els 

Aktie januari:  
Al onze Slender klanten 
krijgen in de maand januari 

50% korting op een  

10-rittenabonnement FAME 

FAME:  
De Fame Toestellen zijn 
gemotoriseerd en bieden 
versterkende oefeningen voor 
wervelkolom, bekken, 
gewrichtsverbindingen en alle 
belangrijke spieren in het 
lichaam. Door de intensievere 
werking van voornamelijk het 
bovenlichaam, de variatie in 
kracht, de zittende positie 

en de uigebalanceerde 
oefeningen, zal FAME in 
combinatie met Slenderen een 
heel goed resultaat geven. 
Een groot voordeel is dat de 
toestellen zijn gemotoriseerd 
waardoor de spieren niet 
extreem zullen worden belast.  
Zelfs als u last van rugpijn of 
artritis heeft kunt u profijt 
hebben van de moeiteloze 
conditietraining met de FAME 
toestellen. Zie voor verdere 
informatie onze website en de 
presentatie in de salon. 

Facebook   
Sinds 2010 hebben wij al een 
eigen facebook pagina.  
Deze maand willen we onze 
facebook pagina upgraden, 
toegankelijker maken en verder 
promoten. Als dit is gerealiseerd 
zullen wij jullie hiervan op de 
hoogte stellen. Ondertussen 
kunnen jullie onze Facebook 
pagina natuurlijk wel raadplegen 
en je hierop aanmelden! 

Internet:  
Sinds de start van onze salon 
staan wij al op internet. Onze 
pagina wordt regelmatig bezocht 
en een aantal van jullie hebben je 
via de website aan- gemeld als 
klant. 
In de komende weken zal onze 
website geheel vernieuwd 
worden waardoor het raadplegen 
via smartphone of tablet ook 

eenvoudig kan plaatsvinden. 
Tevens zijn wij aan het kijken 
of het mogelijk is deze 
nieuwsbrief en onze 
facebookpagina te integreren in 
onze nieuwe website. Daarnaast 
is het de bedoeling dat we 
binnenkort ook zullen starten 
met Twitter. 

Gezonde sappen:  
Om de december calorieën 
kwijt te raken is het vooral 
belangrijk veel te bewegen en 
de darmflora weer te herstellen. 
Diverse sappen hebben een 
ontspannende werking op de 
darmen en vormen een 
uitstekende remedie voor de 
maag die een overdaad aan vet 
en pittig eten te verstouwen 
hebben gekregen. Dit als 
vervanger voor lunch of de 
warme maaltijd 
Spinaziespoeling: 
3 tomaten, 3 grote 
spinaziebladeren en 1 wortel 
(geeft een ontspannende 
werking op de darmen en rijk 
aan mineralen en vitaminen) 
Trio van abrikozen/peer en 
mandarijnen: 
4 abrikozen, 1 peer en 2 
mandarijnen (bevat veel beta-
caroteen en antioxidanten. 
Broccolisymfonie: 
4 sinasappels en 75gr broccoli 
(bomvol foliumzuur en 
vitaminen)  
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