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Jouw startpunt
Je wilt je gezonder voelen
Je baalt van ongezonde keuzes
Je wil geen falende voornemens meer
Je vergelijkt jezelf vaak met anderen
Je wil jezelf niet weer teleurstellen
Je wilt jezelf ook anders kunnen belonen dan enkel met
eten
Je verwacht dat afvallen je beperkt in het genieten
dit wil ik graag anders:

Op onderzoek uit
Je wilt de touwtjes in handen krijgen
en houden
Je beseft dat je enige bent die verantwoordelijk is voor
de keuzes die je maakt
Je weet dat gezonde keuzes meer energie geven
(letterlijk!)
Je kent blijdschap en wil hier meer van
Je wil jezelf uittesten; je weet dat je meer kunt dan je
laat zien
Je hebt zin om (vaker) te bewegen

Je wilt ontwikkelen
Je leert een haalbare doel stellen
Je leert te denken vanuit ruimte
Je gaat jezelf uitdagen
Je gaat grenzen stellen
Je gaat vaker rust nemen
Je leert omgaan met tegenslag
Je leert omgaan met verminderde motivatie

Wat ik wil ontwikkelen:

Leven vanuit liefde
Je slaapt dieper
Je lacht vaker
Je beweegt meer
Je leeft vanuit je eigen planning
Er zit balans in je eetpatroon
Je weet hoe je reageert bij
ups- & downs
Je vertrouwt op je eigen mogelijkheden
Er is niet 1 weg die naar Rome leidt,
jij hebt die van jezelf gebouwd

Hoe ik jou help!
Ik coach met een oplossingsgerichte visie
Ik geloof dat niet 1 weg naar Rome leidt, er is dus
niet 1 vaste methode
Het belangrijkste is dat jij jouw manier vindt om
meer uit jezelf en je leefstijl te halen. Ik sluit daar
bij aan.
Ik voorzie in concrete tips & adviezen
Ik geef je uitdagingen mee
Ik geef je stof tot nadenken
We pakken niet alleen voeding en beweging aan,
maar ook planning, mindset & zelfwaardering
Je hebt een vast gezicht, mij!
En 24/7 via WhatsApp bereikbaar

Tarieven
Alle afspraken duren gemiddeld 60 minuten.
Kies zelf welk programma het beste bij jou past en
bepaal zo zelf de duur en intensiteit
PROGRAMMA’S
NEWBEGIN (5x): 300,STEPPINGUP (10x): 600,STEADYPROCES (15x): 800,HIGHGOALS (20x): 1000,*ROUNDTWO (5x): 250,*BACKUPPLAN (2x): 125,*LET’STALK (1x): 75,OPTIONEEL (LOS TE KOOP)
Laat een persoonlijk voedingsplan maken: 75,Getoonde prijzen zijn incl. 21 % btw.

Kleine lettertjes
GRATIS startgesprek
Ondersteuning via WhatsApp is inclusief.
Tijdelijk 15% korting bij vooruit betalen
eerst gekozen traject.
Niet vast aan moeilijke abonnementen.
Mogelijkheid om per afspraak
middels factuur te betalen.
Exclusief reiskosten (buiten Kampen 0,19 p/km)
Afspraak afzeggen? Graag 24 uur van te voren.
Word dit vergoed door de zorgverzekering?
Nee, en dat is bewust gekozen.
Meer weten ? Check: www.ninirysh.nl

Starten?
Geef je op!

Naam

Adres

Mail & Telefoonnummer

Voorkeur programma

Dit formulier ingevuld? Opsturen/inleveren: Burgwal 32, 8261 EN Kampen.
Binnen 1 week krijg je reactie.

liever online inplannen ? Check: www.ninirysh.nl/Startgesprek

