
Dit plan draait volledig om balans,
balans is precies wat ons lichaam nodig heeft.

We hebben allemaal weleens een periode waarin we iets 
ongezonder eten, iets meer alcohol nuttigen en iets minder 

bewegen. Daarom hebben we een volledig 28 dagen voedings-
schema en trainingsschema voor jou uitgeschreven 

waarmee je weer volledig in balans kunt komen. 

Speciaal voor drukke powervrouwen
We got your back. De recepten zijn makkelijk en kunnen eventueel 

al de avond van tevoren geprept worden. Ook is onze on the go 
favorite High Protein Meal in het maaltijdschema verwerkt. 

Dit is een voedzame maaltijdshake met veel vitamines, mineralen, 
goede koolhydraten en eiwitten. Een gezonde maaltijd wanneer 

we haast hebben, onderweg zijn of er gewoon zin in hebben!

Focus op gewichtsverlies
Met het 28-Day Weight Loss Plan focussen we ons op gewichts-

verlies op een verantwoorde en gezonde manier. Hierdoor blijven 
we ons fit en energiek voelen. Ook wanneer je jouw streefgewicht 

hebt bereikt kan je dit plan als basis gebruiken. Natuurlijk kun je dan 
af en toe wat lekkers toevoegen – it’s all about balance. 

Val je toch weer terug in je oude eetpatroon en ben je weer iets 
aangekomen? Dan weet je waar het aan ligt en kun je het 

plan weer gebruiken om in balans te komen. 

Sporten op twee verschillende manieren 
Thuis sporten doe je met onze Cabau app. Deze kun je activeren in 

de mail die je ontvangen hebt met de titel: “Your now a proud 
member of our Cabau app”. Onder het kopje “Work-Outs’’ vind je 

helemaal rechtsboven een Weekschema. Deze kan je 
volgen op welke dagen je zelf wilt. 

Sport je liever in de sportschool? Dan kun je het ”Sportschool-
Schema’’ gebruiken. Deze is toegevoegd aan het bestand. Dit schema 
is goed voor 3 fitness dagen. Als je vaker wilt gaan, begin je gewoon 

weer opnieuw. Hou jij niet zo van sporten? Probeer dan zoveel 
mogelijk stappen te zetten op een dag. Bewegen is belangrijk voor 

onze fysieke en mentale gezondheid.

Als afsluiter
Laat deze 28 dagen alcohol, suiker, verzadigde vetten echt even links 

liggen en je zal merken dat dit wonderen doet voor je lichaam. Vergeet 
niet je rustmomenten te pakken en probeer ook voldoende te slapen. 

Een uitgerust lichaam functioneert beter en valt ook sneller af!
We hebben het grote geluk dat we een ontzettend fijne en warme 
community hebben met dames die elkaar steunen, adviseren en 

motiveren. Natuurlijk is het ook dé plek om al je succesverhalen te 
delen. De besloten Facebookgroep waarin je

onze community vindt heet:
Bloom Talk.
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