gezond en verantwoord afvallen
"Voorkomen is beter dan genezen!"
Hermien Renting (Cure4Life Enschede)
gewichtsconsulent, voedingsdeskundige en verpleegkundige

Ik wil u graag begeleiden/coachen tijdens het programma op weg naar uw streefgewicht en gezonde
leefstijl. In een 1e gratis vrijblijvend consult bespreek ik met u de oorzaken van overgewicht en
geef ik informatie over het Cure4Life programma en is er gelegenheid voor vragen.
Website:
Mail:
Tel.:
Locatie:

www.Cure4Life.nl / vestiging Enschede
hrenting@cure4life.nl
06-10843651
Ruimte voor Balans, Potsweg 15 b, Enschede / www.ruimtevoorbalans.nl

Het Cure4Life programma is een medisch onderbouwd voedingsprogramma. Het zorgt ervoor
dat u snel en verantwoord afvalt. De basis van het afslankprogramma is een persoonlijk, op maat
gemaakt voedingsprogramma. Het pakt de oorzaken van overgewicht aan en brengt de
hormoonhuishouding in balans.
Normale, gezonde voeding
Cure4Life werkt alleen met normale, gezonde voeding. Geen dure en chemische pillen, poeders of
afvalshakes. U krijgt een persoonlijk voedingsprogramma. Het programma is tot op de gram
nauwkeurig samengesteld, op basis van uw persoonlijke profiel en bloedwaarden. Cure4Life helpt u
niet alleen om af te vallen, maar ook om op gewicht te blijven.
Resultaten
De resultaten van het Cure4Life programma zijn indrukwekkend. Wat het meest opvalt, is dat de
resultaten veel verder reiken dan alleen het verliezen van vet.
• de hormoonbalans wordt hersteld
• meer energie
• snel en verantwoord gewichtsverlies
• minder gezondheidsklachten
Uw lichaam en hormonen weer in balans
Het is misschien wel het mooiste en allerbelangrijkste resultaat van het Cure4Life programma. Uw
lichaam komt weer in balans. Door disbalans van de hormonen en het eten van verkeerde
voedingsstoffen, wordt voedsel omgezet in vet. Het resultaat van Cure4Life is dat voedsel niet meer
wordt omgezet in vet, maar in energie. Van disbalans, naar balans.
Verbetering van uw gezondheid
Doordat de hormonen en uw spijsvertering weer in balans komen, merkt u een verbetering van uw
algehele gezondheid. Vet wordt afgebroken en spieren worden verstevigd. Gezondheidsklachten en
vermoeidheid verminderen en u ervaart meer energie.

