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Onze Lifeplus formula is een simpele
filosofie voor gezondheid en welzijn.
Gebaseerd op onze kennis en ervaring hebben we vier
aspecten van welzijn geïdentificeerd die de basis van onze
formule vormen. Deze zijn: Voedingssupplementen, Goede
voeding, Actief blijven en Levenshouding.
We erkennen dat elk van deze aspecten van welzijn van
belang is op zichzelf. Maar we geloven dat, wanneer ze
gecombineerd worden, ze een krachtige manier vormen
om uw holistische gezondheid en welzijn te bevorderen.
De Lifeplus formula website brengt deze vier aspecten
van welzijn samen op een informatieve, betrokken en
gebruiksvriendelijke manier.
Hier is een gids voor elk van de aspecten van welzijn en
waarom ze van belang zijn.

Conclusie
De vier aspecten van welzijn zijn er voor u, om te gebruiken
en als inspiratie. En vooral voor u om mensen te helpen om
zich gezonder en gelukkiger te voelen.

Introductie
Bij Lifeplus hebben we aandacht voor gezondheid en welzijn. We zijn bereid om alles te
doen wat we kunnen om anderen te helpen zich gezonder en gelukkiger te voelen, zowel
lichamelijk als geestelijk.
We weten dat er veel conflicterende
en verwarrende informatie in omloop
is over hoe je je gezondheid en
welzijn kunt bevorderen. Het kan
een mijnenveld zijn om de feiten uit
te zoeken over wat juist is en wat
misleidend. En we weten dat niet
iedereen daar de tijd of motivatie
voor heeft.
Om te helpen deze verwarring tegen
te gaan, hebben we de Lifeplus
formula gecreëerd. Deze is ontworpen
als praktische, toegankelijke en
nuchtere benadering van holistisch
welzijn.
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Actief blijven
Actief zijn en regelmatig
bewegen is een belangrijk
onderdeel van gezondheid
en welzijn. Het kan helpen u
lichamelijk in vorm te blijven,
maar het kan u ook helpen om u
van binnen beter te voelen.
Het is gemakkelijk om excuses te
verzinnen om niet actief te zijn of
goede bedoelingen te hebben die
niet vervuld worden. Maar om uzelf in
optimale gezondheid te houden, is
actief zijn essentieel.

Voor gezonde beweging hoeft u niet
per se naar de sportschool. Er zijn vele
manieren om actiever te zijn in uw dagelijks
leven. Van meer wandelen tot naar uw
werk fietsen, simpele veranderingen in uw
routine kunnen een grote impact hebben.
Actief blijven is niet alleen maar
gezond – het is nog leuk ook. Als u
nieuwe ideeën wilt opdoen over actief
blijven op een simpele, toegankelijke
en prettige manier, kijk dan eens op de
Lifeplus formula website.

Goede voeding
Er wordt veel gesproken over
de voordelen van een goede
voeding. Maar het is ook
belangrijk om goed te eten.
Dit betekent genieten van een
gevarieerd dieet. Het eten van
een combinatie van dingen waar
u van geniet en voedsel dat u
kent, is gezond.
Het wordt saai om steeds maar weer
dezelfde maaltijden te eten. Maar ook kunt
dan u een tekort krijgen aan essentiële
nutriënten.

Door een breed scala aan verschillend
voedsel in uw dieet te incorporeren, en
vruchten en groenten in een regenboog
aan kleuren, zult u een bredere variatie aan
nutriënten binnenkrijgen.
Dus wees geïnspireerd om nieuw voedsel
te proberen, test verschillende recepten
en geniet van nieuwe smaken. Zoals ze
zeggen, verandering van spijs doet eten!

Levenshouding
Uw levenshouding is een
krachtig instrument. Hoe u
zich voelt, kan uw fysieke
en geestelijke gezondheid
beïnvloeden.
Als u een druk leven heeft of lange
dagen maakt op het werk, is het
makkelijk om de potentiële impact
op uw mentale gezondheid over het
hoofd te zien. Maar het is belangrijk
een pas op de plaats te maken, de
balans op te maken en u ook op uw
geest te richten. Dat kan u helpen om
u meer ontspannen te voelen, u tijd
geven om helder na te denken, of zelfs
wat stress wegnemen.

Het beoefenen van meditatie en
mindfulness wordt bijvoorbeeld al
lang gezien als een positieve invloed
op uw geestelijke toestand. Recent
onderzoek heeft uitgewezen dat het
ook een diepgaand effect kan hebben
op uw lichamelijke gezondheid. Van
meditatie gelooft men bijvoorbeeld
dat het de bloeddruk verlaagt of slaap
bevordert.
Een positieve innerlijke houding kan
een wereld van verschil maken. Het
kan de alledaagse klusjes makkelijker
maken en negatieve gevoelens
omzetten in positieve.

Voedingssupplementen
Het menselijk lichaam gebruikt
elke dag vitaminen, mineralen,
enzymen, macronutriënten
en nog meer, op meerdere
manieren. Uw lichaam wordt
erdoor van brandstof voorzien.
Het is iets wat wij voor lief nemen, maar u
zou versteld staan van al de verschillende
manieren waarop ons lichaam
voedingsstoffen gebruikt. Talloze kleine
processen werken in natuurlijke harmonie
samen om uw lichaam dag in, dag uit
te onderhouden, te beschermen en van
brandstof te voorzien. Door evenwichtige
voeding blijven al deze processen goed
functioneren.
Niet iedereen is hetzelfde – verschillende
mensen hebben verschillende
voedingsbehoeften. Behoeften variëren
afhankelijk van uw leeftijd en levensfase.
Waar u nu meer van nodig heeft, kan

anders zijn dan wat uw lichaam over
tien jaar nodig heeft. En de meeste
mensen realiseren zich niet hoe specifieke
voedingsstoffen een beetje extra
ondersteuning kunnen bieden bij
hun levensstijl.
Dan kunnen supplementen helpen.
Voedingssuppletie betekent in de praktijk
vooral de behoeften van uw lichaam meer
in detail te leren kennen. Door meer te
weten te komen over de verschillende
vitaminen, mineralen, macronutriënten,
enzymen en meer, kunt u een beeld krijgen
wat specifieke combinaties van nutriënten
u zouden kunnen bieden.

Uw Lifeplus contactpersoon:
Roland Bakker, manueel therapeut
PIN: 6540220
Neem gerust contact op voor meer
informatie of advies!

Bestel Lifeplus producten eenvoudig
online Klik Hier

T: 023-5746785 / 06-27362566
W: www.rolandbakker.com
E: praktijkspaarnekade@gmail.com
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