
Gratis intake gesprek 
+ gratis restart kookboek

Gratis intake gesprek  
E-Fit trainingen

Gratis proefsessie E-Fit

BRUSSELSESTEENWEG 191B, 9090 MELLE

0478 37 00 96   I   INFO@INSTITUUT-JOELLE.BE

WWW.INSTITUUT-JOELLE.BE

ENKEL GELDIG BIJ AFGIF TE BON T/M 

07/06/2022. NIE T CUMULEERBA AR  

ME T ANDERE AC TIES/KORTINGEN.  

1 BON PER KL ANT.

Meer dan 2500 klanten zijn reeds 
ge-Restart met hun leven en 90% 
hervalt niet. Ben jij de volgende? 
Restart vandaag nog!

restartdieet.com

Jouw ideale gewicht bereiken 
én levenslang behouden? 
Met Restart kan je dat!

Het programma is gebaseerd op gezonde voeding in 
combinatie met een 100% natuurlijk voedingssupplement, 
waarmee je, onder begeleiding van je persoonlijke mentor, 
jouw streefdoel behaalt.

Met een regulier dieet voor een korte periode slank je vaak 
snel af, maar eenmaal je er mee stopt, komen de kilo’s er 
snel weer bij. Met Restart herstart je je lichaam en ontdek 
je hoe het reageert op bepaalde voedingsmiddelen. Zo leer 
je wat voor jou werkt en wat niet en word jij uiteindelijk 
je eigen mentor. Daarna kan je dus levenslang van een 
gezonder lichaam genieten!

Jou ideale 
gewicht bereiken en 
levenslang behouden?
Met Restart kan je 
dat!

Het programma is gebaseerd op gezonde 
voeding in combinatie met een 100% natuurlijk 
voedingssupplement, waarme je, onder 
begeleiding van je persoonlijke mentor, jou 
streefdoel behaalt. 

Met een regulier dieet voor een korte periode 
slank je vaak snel af, maar eenmaal je er mee 
stopt, komen de kilo’s er snel weer bij. Met 
Restart herstart je je lichaam en ontdek je hoe 
het reageert op behaalde voedingsmiddelen. Zo 
leer je wat voor jou werkt en wat niet en word jij 
uiteindelijk je eigen mentor. Daarna kan je dus 
levenslang van een gezonder lichaam genieten!

instituut-joelle.be/restart

Meer dan 2500 klanten zijn 
reeds ge-Restart met hun 
leven en 90% hervalt niet. 
Ben jij de volgende?
Restart vandaag nog!

“

Het programma is gebaseerd op gezonde voeding in  
combinatie met een 100% natuurlijk voedingssupplementen.

FIT, SLANK & GESPIERDin 2 x 20 minuten per week.


