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Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De maker
stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter een keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit document. De auteur stelt zich niet
aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen
uit dit document. Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan
je voeding en leefstijl gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en
wil je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com
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Dankjewel dat jij aandacht aan jezelf wilt besteden. 

Ik help jou graag om jouw lichaam en geest weer in balans te krijgen zodat jij je
energie, humeur en het lichaam terugkrijgt, waar jij zelfverzekerd van wordt. 
Zodat jij weer de energie hebt om het leven te leiden dat jij graag wilt.

We moeten nog even wachten op de bloeduitslag, maar met deze basisinformatie
en tips kun jij alvast starten om je hormonen weer in balans te brengen.

In jouw lichaam wordt bijna alles geregeld door hormonen. Hormonen hebben dus
een enorme invloed op jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ben jij al tijden
op zoek naar een oorzaak van jouw klachten, maar kun je er maar niet achter komen
waardoor je met deze soms “vage” klachten blijft rondlopen? Je hoeft niet rond te
blijven lopen met deze “vage” klachten. Er is vaak iets aan te doen. 

Hi, ik ben Inge, 

Nederlands (Friezin),  woonachtig in Lviv (Oekraïne), 36 lentes jong, al 18 jaar verliefd
op Willem, en trotse mama (mem) van Elise (9) en Thijs (4) mijn kenmerken:
enthousiast, wordt onrustig van chaos om mij heen, denkt graag out of the box, alles
is mogelijk mentaliteit en ben ondernemend. 

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Chronische Ziekten met 16 jaar fulltime
werkervaring in de Nederlandse Huisartsenpraktijk,Orthomoleculair voeding-
suppletie- & hormoontherapeut. 

Ben dus een echte zorgprofessional, ervaringsdeskundige en vól enthousiasme en
passie voor gezondheid, hormonen en voeding. Een betere combinatie kun je niet
krijgen als je het mij vraagt. 

Ik wil vrouwen in hun kracht zetten en ze weer het zelfvertrouwen geven zodat ze
gaan stralen. Je hormonen spelen daarbij een cruciale rol. Wat je eet en drinkt, hoe
je slaapt, beweegt, denkt, tegen jezelf praat en welke informatie je tot je neemt:
alles heeft invloed op je hormoonbalans.
Voordat ik begreep hoe dit werkte, had ik zelf jarenlang last van o.a. hormonale
schommelingen zoals hormonale migraine, darmklachten, zwangerschapsdiabetes
bij de eerste zwangerschap en haaruitval na de laatste zwangerschap.  Soms was ik
totaal niet mezelf. En ik wist vanuit mijn werk dat de zwangerschapsdiabetes die ik
had gehad een voorbode kon zijn voor de diabetes type 2 op latere leeftijd en dit wil
ik graag proberen te voorkomen. Ik heb toch best wel veel reguliere artsen bezocht,
er werden geen verklaarbare afwijkingen gevonden en geen antwoorden of
oplossingen voor mijn klachten. Op een gegeven moment had ik er echt genoeg
van. Ik wilde weer die energieke en zelfverzekerde vrouw zijn die stralend in het
leven staat. 
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Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in suppletie, voeding en hormonen, kwam ik
erachter dat je hormonen alle processen in je lichaam aansturen. Zowel fysiek,
mentaal als emotioneel. Ik legde me toe op verschillende studies en heb bij mijzelf
toegepast wat ik leerde. Ik kreeg weer evenwicht in mijn hormonen en in mijn
leven, voel me weer energieker, zelfverzekerd en straal meer dan ooit. Dit gun ik
jou ook!

Mijn vakgebied is reguliere geneeskunde maar ook complementaire
geneeskunde. Het is een aanvullende vorm van geneeskunde die zich richt op het
hele lichaam en niet alleen de klacht staat centraal. Hierbij is voeding en suppletie
een belangrijk aandachtspunt. Met voeding wordt pure, onbewerkte en verse
voeding bedoeld. Gezonde voeding(stoffen) is zeker niet het enige middel wat
wordt ingezet. Advies over gedrag, beweging en ontspanning spelen ook een
belangrijke rol en komen daarom ook uitgebreid aan bod.

Mijn overtuiging is dat een gezonde leefstijl dé sleutel is om je hormonen weer in
evenwicht te krijgen. 

Mijn missie? Ik wil niets liever dan 1000den vrouwen, wereldwijd laten inzien dat
onze hormonen ons zo optimaal mogelijk willen laten functioneren, maar dat
kunnen ze niet alleen. Wij zullen ze daarin moeten ondersteunen! Doe jij dit dan
krijg jij de passie in het leven terug en sta jij weer met een stralende glimlach voor
de spiegel. 

Ik ben overtuigd van het feit dat een goede hormoonbalans, vitaliteit en
levensgeluk voor alle vrouwen is weggelegd. Gezondheid reikt namelijk veel
verder dan wat je in je mond stopt. Het gaat ook over je gedachtes, slaapkwaliteit,
liefde voor jezelf, en je omgeving zoals de mensen om je heen. Ik ga je helpen om
je op alle fronten weer te voeden in plaats van vullen.  

„Wake up call“ Hormonen zijn de basis van onze gezondheid. Zij bepalen hoe jij je
voelt, of je lekker in je vel zit, ze bepalen of je lekker slaapt, of je uitgerust wakker
wordt, ze bepalen ook je gewicht en ze bepalen zelfs hoe het met je darmen gaat.
Die hormonen willen niets liever dan jou zo optimaal mogelijk te laten functioneren
en dat kunnen ze alleen als jij ze een handje helpt.
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Wat zijn hormonen en wat doen ze?
Hormonen en je gewicht
Wat houdt een verstoorde hormoonbalans in?
Wat zijn oorzaken van een verstoorde hormoonbalans?
Hoe herken je een verstoorde hormoonbalans?
Hoe krijg je je hormonen weer in balans?

Een goede hormoonbalans is van invloed op je hele gestel. Ontstaat hierin een
disbalans krijg je allerlei vervelende kwaaltjes, die veel mensen dus onnodig voor
lief nemen. Denk hierbij aan vermoeidheid, geen zin in sex, niet lekker in je vel
zitten, afvallen wat maar niet lukt en stemmingswisselingen. Je herkent het vast
wel, je gedraagt je als een ware Hormonia en zeurt en snauwt wat af, zonder dat je
eigenlijk begrijpt waarom. Deze kwaaltjes zijn een signaal van je lichaam dat er iets
niet goed gaat. Door goed naar je lichaam te luisteren kun je met kleine
aanpassingen vaak al groots resultaat behalen. De meeste van deze kwaaltjes
komen door een verstoord ritme, of de vele verstorende factoren van onze bizar
drukke maatschappij tegenwoordig. Alles is energie en als jouw energie naar de
verkeerde plekken gaat ontstaat er disbalans in je lichaam. Het is erg vervelend als
je hiermee te maken hebt, maar gelukkig zijn er ook manieren om je hormonen
weer in balans te krijgen nadat deze verstoord zijn. 

Ik leg ik je graag  uit wat een verstoorde hormoonbalans is, waardoor het mogelijk
wordt veroorzaakt en waar je mee kunt  beginnen om je weer gezonder en
energieker te gaan voelen. 

De inhoud van dit document:
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Je stofwisseling en gewicht
Je lichamelijke ontwikkeling
Je seksuele functie en voortplanting
Je slaapcyclus
Je stressniveau
Je humeur

Wat zijn hormonen en wat doen ze?

Hormonen zijn signaalstoffen ofwel neurotransmitters in je lichaam die zich via je
bloedstroom naar organen en weefsels toe bewegen.
Deze stofjes zijn werkzaam op de lange termijn en ze zijn van invloed op allerlei
processen die zich in je lichaam afspelen, waaronder:

Hormonen worden aangemaakt door een speciale groep cellen die verbonden is
aan de bloedbaan. We noemen deze groep cellen de endocriene klieren.
Daarnaast worden hormonen bij mannen in de testikels en bij vrouwen in de
eierstokken aangemaakt.

Hormonen en je gewicht

Onderzoek toont aan dat hormonen een groot effect op je eetlust en vetopslag
hebben en daardoor dus je gewicht beïnvloeden.
De volgende hormonen zijn van grote invloed op je gewicht:
1.      Insuline
2.      Leptine
3.      Ghreline
4.      Cortisol
5.      Oestrogeen
6.      Neuropeptide Y (NPY)
7.      Glucagon-achtige peptide-1 (GLP-1)
8.      Cholecystokinine (CCK)
9.      Peptide YY (PYY)

Wat houdt een verstoorde hormoonbalans in?

Omdat hormonen zo’n groot effect hebben op je gewicht, is het belangrijk om ze in
balans te houden.
Je hebt een verstoorde hormoonbalans wanneer je te veel of te weinig van
bepaalde hormonen aanmaakt. Dit kan leiden tot lichamelijke en mentale klachten.
Over het algemeen houdt je lichaam de hormonen goed in balans. Het kan echter
gebeuren dat de balans wordt verstoord. Je merkt dit al gauw doordat je dan niet
lekker in je vel zit en met gezondheidsklachten te maken krijgt.
Bij Nederlanders zijn de meest voorkomende hormonale klachten:
insulineresistentie, bijnieruitputting en een trage schildklier. Met name vrouwen
krijgen hiermee te maken. De disbalansen worden vaak veroorzaakt door hun
geslachtshormonen. 
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Wat zijn oorzaken van een verstoorde hormoonbalans?

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die leiden tot een verstoorde
hormoonbalans. De vijf meest voorkomende oorzaken zijn: een verkeerd
voedingspatroon, te weinig lichaamsbeweging, stress, weinig slaap en een
ongezonde darm- en leverfunctie.

Een verkeerd voedingspatroon is een voedingspatroon waarin onder meer veel
snelle suikers zijn opgenomen.
Een teveel aan snelle suikers zorgt voor een snelle stijging van de
bloedsuikerspiegel. Je lichaam moet daardoor continu insuline aanmaken om die
suikerspiegel weer te laten dalen.
Op een gegeven moment kunnen je cellen ongevoelig worden voor insuline. Ook
het gehalte aan het hormoon cortisol kan zich gaan verhogen. Schommelingen in de
bloedsuikerspiegel zorgt voor stress in het lichaam.

Los van het feit dat door lichaamsbeweging je botmassa en spieren sterker worden
en dat je minder gevoelig raakt voor ontstekingen, speelt het ook in de
hormoonbalans een grote rol.
Door voldoende te bewegen worden bepaalde hormonen gestimuleerd om actief
aan het werk te gaan.

Stress helpt je van origine om goed en snel op gevaar te reageren. Wanneer je
stress hebt, wordt de productie van bepaalde hormonen aangewakkerd.
Zo wordt het hormoon cortisol aangemaakt wanneer je te maken hebt met
stressvolle of zelfs gevaarlijke situaties. Ook verhoogt de aanmaak van het hormoon
adrenaline wanneer je stress ervaart.

Weinig slaap of een slechte slaapkwaliteit dragen ook bij aan een verstoorde
hormoonhuishouding.
Het hormoon melatonine zorgt ervoor dat je in slaap valt en goed doorslaapt. Als je
te weinig van dit hormoon aanmaakt, dan kun je te maken krijgen met
slaapproblemen.
Een te lage melatonine-aanmaak kan veroorzaakt worden door te weinig serotonine
of progesteron, wat weer komt door een slechte darmwerking of trage schildklier.

Tot slot dragen je lever en dikke darm bij aan je hormoonbalans. Ze voeren stoffen
af die het lichaam niet nodig heeft.
Het kan gebeuren dat hormonen niet goed worden afgevoerd wanneer hun taak
erop zit. Klachten als een vette huid, haaruitval, eczeem en een vervelende
lichaamsgeur kunnen dan het gevolg zijn. 
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Conclusie

Een verstoorde hormoonbalans kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het
worden veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon waarin bijvoorbeeld te
veel snelle suikers zijn opgenomen. Ook kan het zo zijn dat je te weinig
lichaamsbeweging hebt, stress ervaart of slecht slaapt of veel toxische stoffen
binnenkrijgt. Tot slot kan een ongezonde darm- en leverfunctie ertoe leiden dat je
hormonen uit balans raken, doordat ze bepaalde hormonen niet goed afvoeren.

Hoe herken je een verstoorde hormoonbalans?

Er zijn verschillende symptomen die wijzen op een verstoorde hormoonbalans. Ik
heb tien veelvoorkomende klachten voor je op een rijtje gezet.
1.      Overgewicht of moeite met gewicht verliezen
2.      Slaapproblemen
3.      Stemmingswisselingen
4.      Opgefokt én opgebrand gevoel tegelijkertijd
5.      Onregelmatige menstruatie
6.      Acne
7.      Veranderingen aan de borsten
8.      Continu aanhoudend hongergevoel
9.      Extreem laag libido
10.    Droge huid en broos haar
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Hoe krijg je je hormonen weer in balans?

Nu we begrijpen waardoor een verstoorde hormoonbalans wordt veroorzaakt en
hoe je het kunt herkennen, is het zaak om te weten hoe je je hormonen weer in
balans kunt krijgen.

In veel gevallen kan een verstoorde hormoonbalans verholpen worden. Met de
juiste gezonde voeding & leefstijl kun je jouw hormonen beïnvloeden. Door terug te
gaan naar de basis, middels leefstijl veranderingen, de juiste voeding, eventueel
suppletie, mindset en daarbij de onbewuste patronen te doorbreken. 

Ik geef je graag alvast een paar tips waarmee je aan de slag kunt gaan. Nadat wij de
bloeduitslag hebben kunnen we concreet aan de slag gaan. Ben je op zoek naar
meer verdieping en houvast dan kun je deelnemen aan mijn online programma:
Voel je gezonder en zelfverzekerder in 8 weken. Alle tips komen uitgebreid terug in
mijn online programma. Ik zal je later meer over het programma vertellen. 

Onmisbare tips want ik gun jou een energiek en gezond leven. 

1.Vermijd suiker en bewerkte koolhydraten
Verschillende onderzoeken tonen aan dat fructose-inname kan leiden tot een
toename aan insuline in het bloed, vooral bij mensen met overgewicht en diabetes.
Voedingspatronen die rijk zijn aan bewerkte koolhydraten, zoals wit brood en pasta,
zijn een belangrijke veroorzaker van insulineresistentie bij adolescenten en
volwassenen.

2.Eet gezonde vetten
Door het toevoegen van hoogwaardige, natuurlijke vetten in je voedingspatroon kun
je je insulineresistentie en je hongergevoel verlagen.

Je vindt deze vetten in onder meer kokosolie, vette vis, noten en avocado’s.
Volgens verschillende onderzoeken draagt de consumptie van enkelvoudig
onverzadigd vet uit olijfolie en noten ook op positieve wijze bij aan je
insulinegevoeligheid.

Daarnaast is het aangetoond dat het consumeren van gezonde vetten de aanmaak
van hormonen stimuleren die je een vol en verzadigd gevoel geven, zoals
Glucagon-achtige peptide-1 (GLP-1), Cholecystokinine (CCK) en Peptide YY (PYY).

Transvetzuren (vet uit vlees van herkauwers, melk, harde margarines, frituur-, bak-
en braadvetten, gebak, koek en snacks) daarentegen dragen juist bij aan
insulineresistentie en aan de opslag van buikvet. Probeer deze vetten daarom
zoveel mogelijk te vermijden
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3. Zorg voor genoeg eiwitten in iedere maaltijd
Eiwitten bevatten essentiële aminozuren die niet door je lichaam zelf aangemaakt
kunnen worden.
Je moet ze iedere dag binnenkrijgen, wil je je spier- en botmassa behouden en je
huid in goede conditie houden.
Bovendien beïnvloeden eiwitten de afgifte van hormonen die je hongergevoel en
voedselinname reguleren.
Onderzoek heeft aangetoond dat het eten van eiwitten de waarden van het
‘hongerhormoon’ ghreline aanzienlijk vermindert. Ook stimuleren ze de productie
van hormonen die zorgen voor een vol gevoel: de al eerdergenoemde Glucagon-
achtige peptide-1 (GLP-1) en Peptide YY (PYY).

Om de hormoonhuishouding gezond te houden, wordt aangeraden om minimaal 20
tot 30 gram eiwitten per dag te eten.

Gezonde bronnen van eiwitrijke voedingsmiddelen zijn:
1.Eieren
2.Amandelen
3.Havervlokken
4.Ongezoete kwark of Griekse yoghurt
5.Onbewerkt vlees
6.Quinoa
7.Peulvruchten
8.Cottage cheese
9.Pompoenzaden
10.Spruiten

4. Eet regelmatig vette vis
Vette vis is veruit de grootste bron van omega-3 vetzuren, die indrukwekkende
ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

Daarnaast tonen diverse onderzoeken aan dat deze vetzuren gunstige effecten
hebben op de hormonale gezondheid. Dit komt doordat ze onder meer de niveaus
van de stresshormonen cortisol en adrenaline verlagen.

Bovendien hebben sommige studies aangetoond dat het verhogen van de inname
van omega-3-vetzuren met lange ketens de insulineresistentie in verband met
obesitas, polycysteus ovariumsyndroom en zwangerschapsdiabetes kan
verminderen

Het is aan te raden om minimaal twee porties verse vis per week aan je maaltijd toe
te voegen. Denk aan vissoorten als zalm, sardientjes, haring en makreel.
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Peren
Aardbeien
Avocado’s
Frambozen
Bananen
Wortelen
Rode bieten
Broccoli
Artisjokken
Bruine bonen
Kikkererwten
Zoete aardappelen

5. Ga voor een vezelrijk voedingspatroon
Vooral oplosbare voedingsvezels zijn een belangrijk component van een gezond
dieet.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het consumeren van
voldoende voedingsvezel de gevoeligheid voor insuline verhoogt en dat het de
hormonen stimuleert die je een vol en verzadigd gevoel geven.
Je vindt voedingsvezels onder meer in:

6.Kijk uit met suikerhoudende drankjes
Ik gaf eerder al aan dat je je suikerinname zoveel mogelijk moet zien te beperken.
Suikers in vloeibare vorm zijn echter veruit de ergste variant die er bestaat.
Onderzoeken laten zien dat het drinken van grote hoeveelheden van
suikerhoudende drankjes leidt tot insulineresistentie en een toename in
buikvetopslag, met name bij volwassen en kinderen met overgewicht.

Daarnaast zorgt consumptie van suikerhoudende drankjes tot een overmatige
calorie-inname, omdat het niet dezelfde verzadigings-signalen triggert zoals vast
voedsel doet.
Voorkom dat je veel te weinig of juist veel te veel eet

Dit kan namelijk resulteren in hormonale veranderingen die tot gewichtsproblemen
leiden.

Te veel eten zorgt voor een toename in insulinewaarden en voor een afname van
insulinegevoeligheid.

Het binnenkrijgen van te weinig calorieën (crash dieet bijv.) kan daarentegen leiden
tot een toename van het stresshormoon cortisol. Hierdoor wordt de kans op
gewichtstoename sterk vergroot.

Een onderzoek wees uit dat het verlagen van de calorie-inname naar minder dan
1200 per dag een toename van cortisolwaarden veroorzaakt.
Zorg er dus voor dat je eetgewoonten passen in de calorie-bereik die bij jouw
lichaam past.
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7. Drink voldoende groene thee

Dankzij het antioxidant epigallocatechin gallate (EGCG) en haar gunstige effecten op
de gezondheid, kunnen we dit drankje als één van de meest gezonde beschouwen.

Het is aangetoond dat het drinken van groene thee de toename van
insulinegevoeligheid bevordert en dat het insulinewaarden in het bloed verlaagt.

Behalve een zeer positief effect op de hormoonspiegel, beschikt groene thee over
nog veel meer gezondheidsvoordelen. Het is daarom aan te raden om één tot drie
kopjes groene thee per dag te drinken.

8. Zorg voor een goede nachtrust
Je dieet kan nog wel zo goed zijn, als je niet genoeg slaap krijgt dan lijdt je lichaam
alsnog.

Een slechte nachtrust wordt gelinkt aan een verstoorde balans van onder meer de
hormonen insuline, cortisol, leptine, ghreline en groeihormoon.
Bovendien wordt je hongergevoel gestimuleerd wanneer je te weinig slaapt. Dit
zorgt ervoor dat je trek krijgt in voeding met veel calorieën en koolhydraten.

Maar niet alleen de kwantiteit van slaap is belangrijk, de kwaliteit van de slaap is
minstens zo belangrijk.

Streef naar minimaal zeven uur van kwalitatieve slaap per nacht om je
hormoonbalans zo optimaal mogelijk te houden.

9. Krijg voldoende lichaamsbeweging
Lichaamsbeweging kan de hormonale gezondheid sterk beïnvloeden. Een groot
voordeel van beweging  is het vermogen om de insulinespiegels te verlagen en de
insulinegevoeligheid te verhogen.
Insuline is een hormoon dat verschillende functies heeft. Een daarvan is het
toestaan van cellen om suiker en aminozuren uit de bloedbaan op te nemen, die
vervolgens worden gebruikt voor energie en het behoud van spieren.

Hoge insulinespiegels zijn gekoppeld aan ontsteking, hart-en vaatziekten, diabetes
en kanker. Bovendien zijn ze verbonden met insulineresistentie, een aandoening
waarbij je cellen niet goed reageren op de signalen van insuline. 

Er zijn vele soorten lichaamsbeweging gebleken die de insulinegevoeligheid
verhogen en de insulinespiegels verlagen, waaronder krachttraining en duurtraining. 
Maar ook lekker wandelen, tuinieren, autowassen etc kan ook helpen bij het
behouden van spier-handhavende hormonen die afnemen met de leeftijd, zoals
testosteron, IGF-1, DHEA en het groeihormoon waardoor de kracht en kwaliteit van
leven mogelijk worden verbeterd. 
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10. Beperk de hoeveelheid xeno-oestrogenen

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijke, milieuvriendelijke huishoudproducten. Deze zijn
doorgaans ook vriendelijk voor jou. 60% van alles wat we op onze huid smeren of
waar onze huid mee in contact komt wordt opgenomen en komt in ons lichaam
terecht. Denk ook aan luchtverfrissers, wasmiddelen. Of leer schoonmaken zoals
onze oma's deden: met citroen, azijn, zuiveringszout, uien enz. Met een paar
druppeltjes etherische olie erbij ruikt het heerlijk.

Verzorgingsproducten en cosmetica: vermijd alles wat niet nadrukkelijk biologisch
is. Verdiep je er maar eens in. Er zijn geweldig goede producten op de markt in
allerlei prijsklassen die wél natuurlijk zijn. Denk ook aan deodoranten, shampoos,
zeep ed. 

Als het even kan, zoek een hormoonvriendelijker alternatief voor de “pil” als
voorbehoedsmiddel.
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Het is nu nog even wachten op jouw bloeduitslag. Zodra we die hebben, werk ik
het voor je uit en bespreken we deze met een opmaat gemaakt plan voor jou. 

Wil je daarna graag actief aan de slag om je hormoonbalans te herstellen, dan is ons
nieuwste online programma Voel je gezonder en zelfverzekerder in 8 weken een
mooie manier om je hierbij te helpen.

Jarenlang heb ik kennis opgedaan in zowel de reguliere als complementaire
gezondheidszorg. Ik heb geleerd dat een goede hormoonbalans doorslaggevend is
voor een gelukkiger gevoel, een beter humeur en meer zelfvertrouwen. Met de
juiste gezonde voeding & leefstijl kun je jouw hormonen beïnvloeden. Door terug te
gaan naar de basis, middels leefstijl veranderingen, de juiste voeding, eventueel
suppletie, mindset en daarbij de onbewuste patronen te doorbreken. 

Ik help jou graag om jouw lichaam en geest weer in balans te krijgen  zodat jij je
energie, humeur en het lichaam terugkrijgt, waar jij zelfverzekerd van wordt. 
Zodat jij weer de energie hebt om het leven te leiden dat jij graag wilt. Wanneer ik
dat zie ontstaan is mijn missie geslaagd.

Ik werk met 4 verschillende modules en leer je stap voor stap aan hoe je naar een
gezonde levensstijl kan gaan. Ik geef je toegang tot mijn brein, en ga mijn 10 gouden
basistips met je delen. Elke 2 weken wordt er een online module vrij gegeven en
kun je alles per thema leren. Dit aan de hand van filmpjes, podcasts, oefeningen,
complete weekmenu’s met heerlijke recepten en vele extra bonussen! 

Je kunt het volgen op een moment wanneer het jou past en wanneer je het
programma hebt doorlopen heb je nog 6 maanden toegang tot het programma. Je
kunt het er dus gerust nog eens bij pakken wanneer je hier behoefte aan hebt. 
Voel je gezonder & zelfverzekerder na 8 weken! En straal als nooit tevoren!
Stralende vrouwen zijn het mooist! 

Mijn programma is zo samengesteld dat jij op jouw eigen tempo de lessen kunt
volgen en elk moment kunt starten met het programma. Je hebt ook 6 maanden
toegang tot het programma. Waardoor jij in jouw tempo controle krijgt over jouw
lichaam en geest. Het programma bevat 8,5 uur aan video en of audiolessen, lente &
zomer / herfst & winter weekmenu's, boodschappenlijstjes, oefeningen en
bonusmaterialen.

Wil jij je ook echt goed voelen? Je kunt vandaag al starten met het programma,
deze helpt jou om na 8 weken weer gezonder en zelfverzekerder te zijn! 

Investeer in jezelf waar jij en je naasten je hele leven van blijven profiteren. Wordt
een gezondere verzie van jezelf! Als jij beter voor je innerlijke zelf zorgt, zul je
vanzelf aan de buitenkant gaan stralen! 

 

ONMISBARE TIPS
 

https://nl.narcissushub.com/online-program/
https://nl.narcissushub.com/online-program/

