Suzanne Hendrix
Laat de zomervakantie van
2018 maar komen!
Suzanne Hendrix (36 jaar) is 22 kilo
afgevallen bij Into Beauty met de
afslankmethode van PowerSlim. Wij
zijn heel blij dat wij de ervaring van
Suzanne met jullie mogen delen…
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Al zolang ik weet, voer ik een gevecht tegen
overgewicht en hebben talloze diëten de
revue gepasseerd zonder blijvend resultaat.
Als moeder van drie jonge kinderen ben ik
altijd druk in de weer en neem ik te weinig tijd
voor mezelf. Overgewicht, ja daar kon ik zeker
over meepraten, weinig energie, vaak moe
en vaak geen zin om ook maar iets te ondernemen.
De maat was vol. 13 juli, de dag dat de
zomervakantie begon in 2017, heeft voor
mij de verandering gebracht. Ik ging op
intakegesprek bij Marly van Into Beauty en
dacht daarna gelijk: “Ik ga beginnen, geen
excuus, gewoon doen!”.
Gelijk in het begin had ik het idee dat ik maar
moest blijven eten. Veel vaker en meer dan
wat ik voorheen deed. Ergens dacht ik:
“Dit kan niet goed gaan op de weegschaal”,
maar het tegendeel werd bewezen en ik was
geheel overtuigd dat dit me zou gaan lukken!
De producten waren echt heel lekker en ik
heb PowerSlim dan ook niet echt als een
dieet ervaren. PowerSlim heeft me doen
beseffen dat ik een andere eetgewoonte
heb aangeleerd en de juiste keuzes weer
moet leren maken. Nu heb ik weer volop
energie, ik voel me weer vrouwelijk en mooi.
Zelfs het winkelen is een hele ervaring als er
ineens veel leuke en mooie kleren passen.
Mijn partner is trots op me en zeker de
kinderen zijn in hun element als mama
weer volop mee kan doen.

Suz anne Hendrix

Na Fase 1 A en B was ik bang dat mijn kilo’s
er bij het opbouwen weer aan zouden komen.

Maar door de stofwisseling die echt beter
wordt en de spiermassa die behouden
blijft tijdens het programma, gaat dat niet
gebeuren. Met dit vertrouwen durf ik nu weer
alles te eten en maak ik de juiste keuzes.
Ook de smaak van het eten is veranderd
en mijn vetverbranding is beter geworden.
In het gehele proces ben ik stapje voor stapje
begeleid naar een gezond gewicht. In een
half jaar tijd heeft mijn leven een drastische
wending gekregen. Het begeleidende team bij
Into Beauty, Marly, Dominique en Hans, heeft
me hierin volop gesteund. Ik kwam bij hen
elke week met veel plezier op de weegschaal
staan. Bedankt allemaal voor de geweldige
begeleiding!
Groetjes Suzanne Hendrix

PowerSlim werkt!
Kijk maar...

Wil jij ook afvallen?
Maak dan nu een
afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek
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Hans Litjens, Marly Litjens en Dominique Wilschut
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