Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Verhuisbericht!

Verhuisd!

Zoals jullie op het social media al hebben kunnen zien waren wij aan het schilderen
in mijn nieuwe praktijkruimte en ben ik inmiddels verhuisd. De verhuizing is per 1
december officieel, het ging iets sneller dan gepland en zo kon ik deze week al
starten. Het is prettig werken op deze nieuwe locatie en leuk vlakbij het centrum
van `s-Gravenzande. Ik ben er nu al erg blij mee en heb een aantal van jullie al
mogen ontvangen en de reacties waren erg leuk!
Iedereen die de maand november of december komt, nieuwe en of bestaande
klanten krijgt een leuke attentie!

Wees de feestdagen te slim af!

Dan nog een reminder van deze super leuke actie voor de feestdagen waar je aan
mee kan doen, ook als herstarter en bestaande klant!
15 november start deze actie die boordevol verrassingen zit met een leuke
surprisekalender die online gebruikt kan worden. Je krijgt als je meedoet een eigen
unieke code om elke dag een vakje te openen, tevens is er nog een klein prijsje te
winnen.
Plus en zie dit als extraatje voor jezelf, je komt zo ook niet aan tijdens de
feestdagen, je krijgt zoveel tips, recepten en een heerlijk kerstmenu gemaakt door
een chef kok van My-LifeSlim zodat je de feestdagen goed doorkomt en toch kan
genieten.
Hoe leuk wil je het nog hebben, doe mee en plan die intake in bij mij zodat je tijdens
de kerstdagen kan stralen in dat leuke jurkje of mooie pak wat je zo graag wilt
dragen tijdens de feestdagen.
Gezonde groet, Petra

Afspraak inplannen

Ik heb nog een leuke
aanbieding voor de
feestdagen van de
Smokkelhulptablet voor
jullie.
Zorg dat je hem bij je
hebt op de moeilijke
momenten, een etentje,
verjaardag, receptie en
andere feesten en
partijen. We zijn niet
altijd sterk!
Het helpt de
bloedsuikespiegel
neutraal te houden, het
helpt voor een deel mee
vet weg te vangen en
het gaat de omzetting
tegen van de complexe
koolhydraten naar
glucose en dat scheelt
weer calorieën.
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Petra Sol
Voeding & Leefstijlcoach
My-LifeSlim Westland
Sand-Ambachtstraat 47
2691BL `s-Gravenzande
tel: 06.43829710

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u petrasol@mylifeslim.com toe aan uw adresboek.

