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Nieuwsbrief: 
De vakantieperiode is voorbij. De routine 
van alle dag wordt hebben we weer 
opgepakt.  In de nazomer/ herfst worden 
we ons vaak weer bewust  om meer te 
bewegen, minder te snoepen en verant-
woord te eten. Wij vinden het leuk om 
jullie hierbij te helpen en te adviseren. 
Een nieuwe start van het seizoen 
betekent voor mij ook dat ik de inrichting 
van de salon aanpast aan het jaargetijde. 
Ook hebben we een gehele nieuwe 
presentatie gemaakt met deze keer veel 
natuurfoto’s, tips en trends over 
bloemen, extra oefeningen voor thuis 
voor rug, billen en buik (de uitgebreide 
versie is verkrijgbaar aan de balie) en je 
keuken als eigen apotheek.  
 
Nieuwe collectie sieraden en tassen: 
Vanaf maandag presenteren wij weer 
onze nieuwe najaarscollectie Bulaggi 
tassen en Squadra Blu sieraden. Beide 
merken staan garant voor eigentijdse 
vormgeving, veel aandacht voor details 
en afwerking, kwaliteit en service.  
 
Workshops: 
Wil je een keer wat anders met vriendin-
nen, zussen en/of collega’s. Wat te 
denken van een workshop bij Slender 
You salon Joy? Op een zeer informele 
wijze kan kennis gemaakt worden met 
Slenderen, Famen, snelbruiners etc. Wil 
je wat extra’s? alles kan. Vraag een van 
de gastvrouwen voor verder informatie. 
 
Mijn succeservaring: 
Wellicht overbodig om u te vertellen 
waarom Slenderen zo goed voor u is. 
Graag wil ik langs deze weg mijn succes-
ervaring met u delen, want Slenderen bij 
‘Slender You salon Joy betekent voor 
mij... Slender je Fit’. Voordat ik twee jaar 
geleden kennis maakte met het 
trainingsprogramma van Slender You bij 
salon Joy, was ik op zoek naar een 
mogelijkheid om actief te bewegen wat 
paste bij mijn lichamelijke conditie en 
dicht bij huis. Dit laatste geeft een extra 
stimulans om door te gaan.  

Het ondersteunt mij in het kiezen voor wie 
ik wil zijn, nl gezond en fit voelen. Afge-
lopen jaren maakte ik vnl. gebruik van de 
tien rittenkaart. Voor mijn gevoel was er al 
sprake van regelmaat, maar ook hier had ik 
nog niet het gewenste resultaat bereikt. 
Eerder had ik ook al op de sportschool een 
poging gedaan om op een andere manier te 
gaan sporten om meer energie te krijgen, 
het figuur te verbeteren, er jong en vitaal 
uit te blijven zien, het uithoudings-
vermogen te verbeteren of om beter te 
presteren. Desondanks heb ik ook hier niet 
het gewenste doel bereikt. Het programma 
Slender you op de bewegingsbanken blijkt 
een positieve uitwerking te hebben op mijn 
lichamelijke klachten. De steeds wisselende 
aangeboden oefeningen door de 
begeleiders, rekening houdend met de 
actuele situatie in mijn gezondheid, houdt 
het oefenen stimulerend en resulteert in 
minder klachten en toename van spier-
kracht. Momenteel Slender ik drie tot vier 
dagen in de week. Ik ben verrast hoe je met 
'bank you fit' werkelijk al je spieren op een 
prettige en toch intensieve manier fit kunt 
krijgen en houden. Ik ben ontspannen, 
intensief met mijn lichaam bezig en dat 
voelt heel goed Ik ben nu 2 maanden bezig 
en voel mij weer lekker fit en ga er elke dag 
met plezier naar toe. Ik zit nu nog strakker 
in mijn vel en enkele kilo’s afgevallen. Mooi 
meegenomen, toch! Slenderen heeft nog 
meer voordelen. Bij Slender you Joy hangt 
een gezellige sfeer wat mede wordt 
bepaald door de gezellige en deskundige 
begeleiding van het team. Tevens 
bevordert Slenderen de sociale contacten 
bij de ‘slenderaars’ Slenderen bij salon Joy 
is echt een aanrader voor iedereen! 
Rachida-Carla Ramzan 
 
Hallo allemaal, 
In de Slender You salon Joy kunnen we 
altijd genieten van een schitterende 
collectie sieraden van Squadra Blu. 
Ik heb een aantal jaren geleden een mooie 
ketting en bijpassende ring gekocht en 
draag deze nog altijd met veel plezier. 
Omdat mijn ring een beetje begon te 
slijten, is hij op een dag doorgebroken, deze  

is toen kosteloos gemaakt. Na een tijdje 
waren er slijtplekken te zien op de ring, 
misschien toch door het vele dragen. 
De ring werd terug gestuurd, en wat 
denken jullie………? Ik heb gewoon een 
hele nieuwe ring gekregen. Nou ja 
“gewoon” is dit niet, het is gewoon een 
hele goede services van Squadra Blu. 
Dus bij dezen, een groot compliment 
hiervoor !!!! 
Groetjes, Marrie Veken 
 
Ervaring: 
Heb jij ook een fijne ervaring met 
Slenderen en wil je deze met ons delen, 
mail dit dan even naar 
info@slenderyousalonjoy.nl 
 
Acties: 
Wegens succes wordt de voorjaars actie 
‘voor elke nieuwe klant, bij doorboeken, 
50% korting op het eerstvolgende 
abonnement’ verlengd. 
In oktober hebben we ook weer een 
speciale actie voor FAME. Alleen in 
oktober een 10 rittenkaart FAME, 
15 minuten voor slechts € 25 en  
30 minuten voor slechts € 35!!!! 
 
Inhalen: 
Regelmatig komt het voor dat men 
verhinderd is om te komen Slenderen. 
Binnen onze salon is de afspraak dat het 
abonnement ‘gewoon’ doorloopt, maar 
dat een sessie altijd ingehaald kan 
worden. Om nu te voorkomen dat dit een 
administratieve rompslomp gaat worden, 
is de termijn waarbinnen ingehaald kan 
worden vastgesteld op 3 maanden. 
 
Medicijn gebruik: 
Nog een verzoek. Als je gebruik maak van 
medicijnen voor bijvoorbeeld hoge 
bloeddruk, dit graag kenbaar maken bij 
één van onze gastvrouwen. We kunnen 
hier dan bij de oefeningen rekening mee 
houden. 

 


