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Nieuwsbrief: 
Ondanks dat we geen strenge 
winter hebben gehad kijken 
we reikhalzend uit naar de 
lente. De tijd van de eerste 
bloeiende bomen en bloemen, 
een heerlijk lente zonnetje en 
de eerste warme dagen. In de 
salon heb ik geprobeerd dit 
gevoel tot uitdrukking te 
brengen. De gele narcissen 
dragen bij aan het ultieme 
lente gevoel. Doordat de 
dagen langer worden, krijgen 
we meer energie en zin om te 
bewegen. Op de nieuwe 
presentatie in de salon laat ik 
het belang van bewegen zien. 
Een belangrijk facet hierbij is 
de juiste wijze van ademhalen. 
Ingegaan wordt op het 
verschil tussen borst- en buik 
ademhaling. Verder wordt een 
uitgebreide toelichting gegeven 
op het functioneren van de 
gewrichten en hoe je deze het 
beste soepel kunt houden. 
Ook het gebruik van een 
gezonde lunch en diner wordt 
toegelicht. 
Voor de maand maart veel 
Slender en FAME plezier,  
 

Els. 
 
Nieuwe collectie tassen en 
sieraden: 
De nieuwe collectie tassen 
laten veel glans, metallic en 
grafische designs zien.  

Zowel de grotere tassen als de 
kleine tassen hebben dit jaar een  
verfrissende uitstraling.  
De sieraden zijn dit voorjaar 
stoer en toch elegant.  

Aktie maart:  
In de maand maart krijgen al 

onze klanten 10% korting op 

de nieuwe collectie tassen en 
sieraden. 
Bij aankoop van 2 stuks, 
bijvoorbeeld een tas met een 
collier, of twee tassen en/of 
twee sieraden, alleen in de 

maand maart, 25% korting op 

één van de artikelen, zie voor 
deze extra korting de 
presentaties in de salon. 
 

Bedankje:                
Hallo allemaal, 
 

Omdat het lastig is iedereen 
persoonlijk te bedanken, wil ik 
langs deze weg iedereen hartelijk 
danken voor de leuke, lieve en 
opbeurende berichtjes op de 
super mooie grote kaart. Dit 
heeft mij echt goed gedaan en 
het herstel zeker versneld. Ik 
hoef geen medicijnen te slikken 
omdat de uitslag goed was. Het 
gaat ook steeds beter. Half maart 
moet ik nog een keertje bloed 
prikken en eind maart hoor ik of 
de rest van de schildklier mij 
hormoon huishouding goed 
overgenomen heeft.  
 

Ada.  

Workshops (vervolg):  
Naar aanleiding van het 
artikeltje in de vorige nieuws-
brief heb ik diverse reser-
veringen ontvangen voor een 
gezellige middag. Omdat er nog 
door diverse klanten geïnfor-
meerd wordt waar de workshop 
precies uit bestaat, hieronder in 
het kort het programma: 
 Kennis maken met Slenderen 

en FAME 

 Gratis gebruik van de 
snelbruiner 

 Koffie en thee met iets lekkers 

 Eventueel na afloop een hapje 
en een drankje 

 Extra korting op de sieraden en 
tassen 

 En een cadeautje na afloop 
  
Een gezonde energiedrank, 
een bietenshake:  
Krachtvoer voor 
sportievelingen. 
2 gekookte bieten,  
¼ komkommer en een ½ appel 
en een ½ sinaasappel, 2 takjes 
muntblaadjes en eventueel een 
eetlepel honing. 
 

Snijd de bieten, komkommer 
en appel met schil in stukken,  
schil de sinaasappel tot op het 
vruchtvlees. Doe het fruit en de 
bieten in de blender. Maak alles 
zo fijn mogelijk en drink dit 
direct op. Doe er eventueel 
voor de smaak wat munt-
blaadjes bij of een beetje 
honing.  

 


