
 

 

 

Slank en fit het jaar door met LR Health & 
Beauty Systems !! 
Zou je je graag jonger voelen en er beter willen uitzien? 
Zou je graag nieuwe vlotte kleren willen gaan kopen? 
Zou je graag terug je bikini aandoen of aan het strand kuieren in badpak? 
Zou je graag energieker en fitter zijn? 
Een aanlokkelijk vooruitzicht? 
Wel, werk aan de winkel! 
Hoe moet je nu te werk gaan om je lichaam gezond en fit te houden??? 
Veel bewegen. 
Een gezonde voeding gebruiken. 
Je calorie-inname aanpassen aan je levensstijl en 
veel drinken, caloriearme dranken, vooral water en regelmatig een kruidenthee. 
EENVOUDIG, toch? 
Toch blijft zwaarlijvigheid één van de grootste welvaartproblemen! 
En kampen we meer en meer met hart- en bloedvatproblemen, hoge bloeddruk, 
suikerziekte,rug- en gewrichtspijnen… 
Heb je last van overgewicht, voel je je niet lekker in je vel, ben je snel buiten adem en 
snel moe? Dan moet je er iets aan doen! 
En LR Health & Beauty Systems kan je helpen in woord en daad. 
In woord met deze brochure die je nuttige tips geeft, lekkere receptjes, een 
opvolgingskaart en een woordje meer uitleg over het hoe en waarom van onze 
producten. 
En in daad met onze producten: 
met onze FiguActiv dranken en bars boek je snel resultaat, 
met onze Natural Life producten ondersteun en zuiver je je lichaam en bescherm je het 
tegen de schadelijke invloeden van buitenaf. 
Met onze Body Vital huidverzorgingsproducten help je cellulitis te bestrijden en verzorg 
je de huid. 
In deze brochure geen hoogdravende peptalk, moeilijke woorden of loze beloften, 
maar wel een leerrijke babbel rond vermageren, welzijn en goedgevoel. 
Veel plezier bij het lezen van dit boekje en als je vragen overhoudt na het lezen ervan, 
kan je steeds je vraag doormailen naar SERVICE.BE@LRWORLD.COM 
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Hoe weet je nu of je overgewicht hebt? 
Er zijn verschillende methoden beschreven, de ene manier is al gecompliceerder dan de 
andere en kan je niet zelf uitvoeren. 
Met de Body Mass Index kan je zelf berekenen hoe het met jou gesteld is. 
Is je gewicht OK of heb je licht overgewicht of is er een daadwerkelijk probleem en is 
vermageren sterk aan te raden? 
Hoe bereken je nu die BMI ? 
1) Ga ’s morgens, nuchter en in je adamskostuum op de weegschaal staan en noteer je 
gewicht. 
2) Vul dit gewicht in op de volgende formule en reken uit, misschien best met een 
rekenmachientje 
Gewicht in kilogram 
lengte in meter x lengte in meter 
Voorbeeld: gewicht 72 kg en de lengte 1.68 m: 
De BMI is : 72/ 1.68 x 1.68 = 
72/ 2.82 = 25.5 
BMI = 25,5 : iets te hoog, maar geen obesitas 
Kijk nu naar de tekening op de volgende bladzijde en kijk waar 
ons voorbeeld zich bevind 
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Ons voorbeeld heeft dus een BMI die iets te hoog ligt en zou best een paar kg lichter 
wegen. 
Zullen we eens kijken waar tussen het ideale gewicht ligt van deze persoon? 
Daar is een eenvoudige algebra- oefening voor nodig : 
Lengte : 1,68 m 
Gewicht : X 
Formule: BMI = X/ LxL 
BMI = 20 = X / 1,68 x 1,68 
20 = X/ 2,822 
X= 20 x 2.822 
X= 56.4 
BMI = 25 = X / 1.68 x 1.68 
25 = X / 2.822 
X = 70.6 
Ons model zou dus tussen de 56.4 kg en 70.6 kg moeten wegen. 
Dus ons model is 2 kg te zwaar, dit is geen onoverwinbare hindernis! 
Met een beetje diëten kan er snel resultaat geboekt worden. 
 
 
 
 
 
3 



 

 

Nu weet je of je overgewicht hebt…. 
Wat ga je er nu aan doen? 
1 Meer bewegen!! 
Hoe ? 
Kijk je dagprogramma na en evalueer waar je meer beweging kan inlassen. 
- Laat de auto staan als je te voet of met de fiets kan gaan: veel goedkoper, 
natuurvriendelijker en rustgevender! 
Van fietsen op lage versnelling krijg je slanke spieren op je kuiten en dijen. 
- Neem altijd de trap in plaats van de lift: controleer wel je ademhaling anders kom je 
buitenadem boven. 
- Loop de trap op op je tenen, zo span je de kuit- en dijspieren op en krijg je prachtig 
gespierde benen. 
- Als je iets moet oprapen of de wasmachine moet inladen, ga door je knieën, dan 
verbruik je veel meer calorieën dan door te bukken en spaar je eveneens je rug. 
- Lach veel, dan gebruik je veel meer aangezichtspieren en span je de buikspieren op. 
- Als je ergens langdurig moet zitten, in de auto of op je werk, span regelmatig je 
buikspieren, je bilspieren en je bekkenbodem spieren; niemand ziet er iets van en jij 
bent ongemerkt aan je figuur aan het werken en calorieën aan het verbranden. 
- Bedgymnastiek is goed voor je lijn, je verbruikt er namelijk veel calorieën mee. 
Hoeveel, daarover doen de wildste cijfers de ronde maar dat zal wel persoonlijk zijn  
zeker? 
Kijk je week- en maandprogramma na en ga bewegen. 
Maak vaste afspraken met jezelf en (of) vrienden: 
-2 tot 3 X per week, 1 uur sporten is een goed gemiddelde 
- lopen, zwemmen, fietsen, stappen : 
Deze sporten vereisen geen speciale kunde of dure uitrusting, kan iedereen en trainen 
het hele lichaam 
Jogtip: download een loopwijzer van het Internet : www.cm.be: de ” loop je fit ” folder 
- fitnessen, stepping, spinning, BBB, zumba…. kan je in een sportcentrum doen onder 
deskundige begeleiding en hiermee kan je bepaalde zones van je lichaam meer 
aanpakken: borsten, buik, billen… 
- alle andere sporten: als je maar beweegt en je spieren gebruikt !! 
Belangrijk: Ook als je je streefgewicht bereikt hebt , moet je blijven sporten , anders 
komen de kilo’s er gemakkelijk weer aan! 
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Calorieverbruik per activiteit. 
 
Met behulp van de volgende tabel kunt u zien hoeveel calorieën u per uur verbruikt 
met een bepaalde 
activiteit. Zoals u zult zien, wordt het energieverbruik door beweging en sport 
aanzienlijk verhoogd. 
 
Dagelijkse activiteiten energieverbruik per uur in calorieën: 
slapen, liggen  60 kcal 
zitten  70 kcal 
staan  85 kcal 
lopen, wandelen  175 kcal 
autorijden  85 kcal 
fietsen (woon- werk en boodschappen)  250 kcal 
huishoudelijk werk  200 kcal 
middelzwaar werk (verpleging, postbode, productie)  250 kcal 
zwaar werk (bouw, loodspersoneel)  300 kcal 
 
Sportactiviteiten energieverbruik per uur in calorieën: 
stevig wandelen 250 kcal 
joggen, loopband wandelen met helling 6-7 km/h  450 kcal 
hardlopen  650 kcal 
zwemmen  350 kcal 
skeeleren, skaten  450 kcal 
step aerobic, tae bo  700 kcal 
squash  800 kcal 
krachttraining  400 kcal 
tennis  400 kcal 
spinning  850 kcal 
cardio fitness  600 kcal 
basketball  500 kcal 
bbb*, callanetics, shape-up  350 kcal 
fietsen flink tempo  350 kcal 
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2 Voeding aanpassen 
Je kan gewoon minder gaan eten, maar hou je dat vol? 
Je kan gezonder gaan eten, zeker, en je zal daar naartoe moeten groeien! 
Maar… het duurt zo lang voor je resultaat ziet op de weegschaal . 
Welk dieet moet je dan volgen? Er zijn er zoveel… 
LR Health & Beauty Systems kan je helpen met de FiguActiv Dieet Shakes, 
de  Soepen en de Bars. Onze instantdranken en bars bevatten hoogwaardig eiwit, 
belangrijke ballaststoffen, vitamines en mineralen. 
Met deze maaltijdvervangers kan je volledige maaltijden vervangen en ligt de weg open 
naar jou droomfiguur! 
FiguActiv Instantdranken en FiguActiv Bars 
- zijn gemakkelijk in gebruik, je hebt alles bij de hand om een volledige maaltijd te 
bereiden. 
- ondersteunen je lichaam, ze bevatten al de noodzakelijke voedingstoffen die je lichaam 
nodig heeft en de hoogwaardige eiwitten voorkomen dat er roofbouw gepleegd wordt op 
je spieren. 
- laten je toe een normaal sociaal leven te leiden, je kan ze combineren met 1 (gezonde) 
normale maaltijd per dag 
- stillen voldoende je honger zodat je het dieet kan volhouden 
Als ondersteuning voor je dieet kan best 2 tot 3 liter drinken per dag, water, thee, 
kruidenthee, suikervrij verdund fruitsap. LR Health & Beauty Systems biedt je ook een 
kruidenvastenthee, de FiguActiv Vastenthee en een geconcentreerd 
vruchtensapsupplement, VitaAKTIV aan, om je dieet te ondersteunen en lekker te 
maken.  
De Figu Acti Vastenthee werkt opwekkend, vochtafdrijvend, zuiverend, stimuleert de 
vetverbranding en remt het hongergevoel. Bovendien is het een welkome afwisseling bij 
de drankopname van 2-3 liter per dag. 
VitaAKTIV is lekker, en dat is héél belangrijk, en het is een natuurlijke bron van 
vitaminen en je kan VitaAKTIV op vele wijze inzetten in je dieet, laat je fantasie de vrije 
loop…. 
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Het doel van een dieet is de calorie-inname te beperken, maaltijdvervangers streven 
ernaar tussen de1200 en de 800 calorieën per dag aan te brengen. 
Lees aandachtig het etiket op de FiguActiv producten en volg de raadgevingen die LR 
Health & Beauty Systems u geeft. 
Indien je langer dan 3-4 weken wil lijnen, laat je dan controleren door een dokter . 
 
Enkele raadgevingen vooraf: 
Geen suiker gebruiken in de dranken of de zuivelgerechtjes. 
Magere groentesoep maak je zelf, commerciële voorverpakte soepen zijn te zout en 
zorgen ervoor dat je water ophoudt . 
Groenten als tussendoortje kan, maar geen peulvruchten, want deze zijn te 
koolhydraatrijk. 
Drink geen alcohol. 
Geen frisdranken drinken, vermijd ook de light-dranken, ze zijn niet echt gezond en de 
drang naar zoet blijft behouden. 
Wees matig met koffie; het maakt je zenuwachtig en wordt afgeraden indien je last hebt 
van cellulitis. 
Startfase: 
’s morgens: 1 portie dieetdrank of bar. 
 1 koffielepel VitaAKTIV in een glas water 
4 tabletten Probalance 
tussendoor : thee, koffie, water, FiguActiv Vastenthee 
Indien je tijdens de overgangsdagen tussendoor een knabbel nodig hebt , mag je rauwe 
groenten eten: komkommer, witloof, paprika, tomaat, bloemkool, broccoli…. 
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’s middags: 1 portie dieetdrank of bar 
4 tabletten Probalance 
tussendoor: thee, koffie, water 
Indien je tijdens de overgangsdagen tussendoor een knabbel nodig hebt , mag je rauwe 
groenten eten: komkommer, witloof, paprika, tomaat, bloemkool, broccoli… 
 ‘s avonds: 1 gezonde maaltijd met voldoende koolhydraten: dit is een energiebron voor 
de hersenen 
4 tabletten Probalance, Vastenthee 
 
Een gezonde maaltijd is een combinatie van vlees, vis of gevogelte met groenten en fruit 
en volkoren brood, volkoren rijst of volkoren spaghetti of granen. 
Groenten: bloemkool, broccoli, bonen, kool, rapen, tomaten , sla, paprika, augurken, 
spinazie, wortelen, aardappelen( gekookte) 
Vlees, vis ,gevogelte, geen varkensvlees (te vet). Zuiver vlees waarvan de structuur nog 
zichtbaar is. Geroosterd,gegrild, gekookt of met plantaardige olie gebakken . 
Minstens 1 x per week vette vis, deze bevatten veel essentiële vetzuren. 
Beperk frietjes, brood, pizza en sausjes en vette dressings. 
Controleer je gewicht op een vast tijdstip en houdt vol tot je het doel bereikt hebt! 
Vergeet niet veel te drinken! 
Onderhoudfase 
Je bent nu op je streefgewicht. 
Neem 3 maaltijden per dag, je lichaam verbruikt immers calorieën bij de vertering van 
het voedsel, het is meer voldoeninggevend en je bent nooit zo echt uitgehongerd dat je 
je  gezond verstand verliest en het eerste het beste dat je tegen komt opeet! 
Vervang 1 hoofdmaaltijd door een FiguActiv Instantdieetdrank of door een FiguActiv 
bar. 
Blijf veel drinken, beperk nog altijd frietjes en brood. Wees matig met vlees, sausjes, 
room, boter, zoetigheden, zoute snacks en alcoholhoudende dranken. 
 
Tips voor blijvend resultaat! 
Drink veel water.(minimum 2 liter per dag) en thee, vergeet de FiguActiv Vastentee 
niet: deze stimuleert de vetverbranding, werkt zuiverend en vochtafdrijvend 
Controleer op regelmatige tijdstippen je gewicht en meteen ook je BMI: 
altijd in dezelfde omstandigheden op de weegschaal staan 
(vb. zaterdagmorgen bij het opstaan in je adamskostuum) 
Sport regelmatig. 
De dag na een feestmaaltijd doe je een zuiverdagje, kijk naar het schema bij 
STARTFASE. 
Verzorg je huid goed met onze LR Health & Beauty Systems producten aangepast aan 
je  leeftijd en je huidtype; een goed gehydrateerde huid toont jonger! 
Verwen jezelf regelmatig met iets moois, iets luxueus, iets extravagants: zo beloon je je- 
zelf  voor de inspanningen die je doet om de snoeperijen (zoet of zout) te vermijden 
Ga nooit inkopen doen op je lege maag, want dan koop je veel te veel lekkers waar je 
later spijt van hebt!! 
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Als je zondigt, doe dat dan bewust , geniet ervan maar maak er geen gewoonte van. 
Bekijk regelmatig de etiketten van de voeding die je eet: 
er staat steeds vermeld wat de voedingswaarde van het product is: 
hoeveel calorieën per 100 gram of ml. 
En houd er rekening mee dat afhankelijk van je lichaamsbeweging, je maximaal 2000 tot  
2300 calorieën per dag mag innemen! 
 
BIJKOMENDE INFORMATIE ROND GEZONDE LEVENSWIJZE 
1 Zuiveren 
Hoe zuiver je lichaam? 
Door veel te drinken: min 2-3 liter per dag. 
Wat kan je drinken om het beste resultaat te bekomen? 
Water!Eventueel aangelengd met ongezoet fruitsap of VitaAKTIV of Aloe Vera 
Drinking Gel 
Kruidenthee! De Figu Activ Vastenthee zorgt voor variatie en remt het hongergevoel. 
AloeVera Gel! Aloe-Vera  zuivert je lichaam en stimuleert bovendien de afweer. 
Via een gezonde en vezelrijke voeding: vezels zorgen voor voldoende 
volume in de darm. 
Voldoende volume en vocht in de darmen en een goede darmmotoriek zorgen voor een 
goede darmtransit. 
Een goede darmtransit zorgt voor een optimale opname van voedingsstoffen in de 
dunne darm en voorkomt uitdroging van de stoelgang in de dikke darm, één van de 
oorzaken van constipatie, en een vlotte afvoer van de reststoffen van het voedsel 
tezamen met de afbraakproducten van je lichaam. 
De FiguActiv Dieetproducten zijn extra gesupplementeerd met vezels om een goede  
darmtransit te garanderen. 
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Hoe elimineert je lichaam zijn afvalstoffen? 
Via 4 wegen : - via de ademhaling 
- via de huid 
- via de darm 
- via de nieren. 
Via de ademhaling: 
Via de ademgassen wisselt het lichaam gassen en in beperkte mate vloeistof uit met de 
omgeving: zuurstof (O2 ) wordt ingeademd en koolstofdioxide (CO2) wordt uitgeademd 
tezamen met kleine hoeveelheden water ( H2O ) . 
Via de huid : 
Via het zweet verliezen we water en micro-elementen Natrium (Na) en Chloor (Cl) onder 
vorm zout (NaCl) . 
Daarom smaakt zweet zout. 
Ook de andere micro-elementen worden uitgescheiden via het zweet maar wel in 
mindere mate . 
Andere wateroplosbare bestanddelen gaan ook via het zweet mee verloren en moeten 
bij overmatig zweten terug aangevoerd worden. 
De talgklieren in de huid scheiden talg af, in deze talg zitten de vetoplosbare stoffen. 
Via afschilfering: onze huid vernieuwt zich regelmatig, de opperhuid vernieuwd zich elke 
30 dagen. 
De bovenste laag van huid bestaat uit de hoornlaag: de bovenste lagen van deze 
hoornlaag bestaat uit dode huidcellen. 
Deze schilferen af en worden vervangen door de onderliggende cellen. 
In deze dode cellen zitten al de bouwstenen die nodig waren om de jonge cel te maken, 
met het verlies van deze cellen gaan dus de originele bouwstenen verloren.  
In de oude cellen zitten ook opgestapelde afvalstoffen die mee afgeworpen door het 
lichaam. Dit procédé herhaalt zich in de haren: opbouwen, afsterven en uitvallen. 
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Via de darm 
De stoelgang elimineert de resten van de voeding die het lichaam niet kan gebruiken of 
niet nodig heeft. 
Wateroplosbare en vetoplosbare stoffen worden actief uitgescheiden via de volgende 
weg: afvalstoffen in bloed → naar de lever → naar de gal → naar de darm → via de 
stoelgang weg. 
Zoals de huid vernieuwt de darm zichzelf, de afgestorven cellen worden tezamen met de 
stoelgang verwijderd. 
Een goede darmtransit zorgt er dus voor dat afvalstoffen zich niet gaan opstapelen in de 
lever of belasten de nieren niet met de uitscheiding ervan, vandaar het belang van een 
vezelrijke voeding. 
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Via de nieren 
Een ingewikkeld systeem in de nieren gaan onze waterhuishouding regelen. 
De nieren gaan het overtollige vocht uit ons lichaam verwijderen via de urine. 
Dit systeem neemt ook een groot deel van de wateroplosbare afvalstoffen mee. 
Dus veel drinken, veel plassen en betere eliminatie van de afvalstoffen. 
Deze 2 laatste systemen kan je vergelijken met ons eigen afvalbeheer: de darm en de 
lever zorgen voor de afvalverwerking. 
De nieren zijn het waterzuiveringsstation van het lichaam. 
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“Jojo”-effect….Ja, dat is een kinderspeeltje maar het wordt ook dikwijls gebruikt 
in verband met diëten en afslanken! 
Met JOJO bedoelt men het op en neer gaan van je gewicht: diëten , kilo’s verliezen, 
weer bijkomen en terug diëten, afslanken en weer bijkomen….. 
Het is belangrijk dat je op een verstandige manier gaat lijnen en dat je je levenswijze op 
een realistische manier aanpast zodat je dit ook volhoudt! 
Want een drastisch dieet is een aanslag op je lichaam: 
- je spiereiwitten worden afgebroken in plaats van je vetreserves 
- je waterhuishouding wordt in de war gestuurd, snel vermageren betekent meestal 
vocht verliezen, dat je er snel weer bij drinkt 
- je suikerhuishouding wordt helemaal in de war gestuurd : 
tijdens het diëten ga je de suikertoevoer naar je bloed verminderen en verminder je ook 
de insulineproductie in de pancreas (of de alvleesklier). 
Insuline zorgt ervoor dat de suiker die vanuit de darm in het bloed opgenomen wordt , 
doorgestuurd wordt naar de spieren en de hersenen waar de suiker verbruikt wordt. 
Als er weinig suikers in het bloed zitten maak je weinig insuline aan en als er een grote 
toevoer is, wordt er meer insuline aangemaakt. En een hoog insulinegehalte in het bloed 
geeft een hongergevoel waardoor je weer zin krijgt om te eten. 
Dit is een zeer delicaat systeem en daar wordt beter niet mee gerommeld want als de 
insulineproductie verkeerd loopt en er is te weinig insulineproductie dan is er kans dat je 
suikerziekte ontwikkelt!( Suiker blijft hoog in bloed , gaat niet naar de spieren en wordt 
uitgescheiden via de nieren) 
Als je dus je lichaam blootstelt aan een steeds wisselende toevoer van suikers, hetgeen 
gebeurt tijdens de vicieuze cirkel van streng lijnen, terugbijkomen en terug lijnen….dan 
loop je het risico om problemen te krijgen met dit gevoelig systeem . 
De LOGi- piramide helpt je een keuze te maken uit het brede aanbod van voeding op 
de markt: onderaan de piramide staat de voeding die je bloedsuiker laag houdt en geen 
pieken in je insulineproductie veroorzaakt. Hoe meer naar de top van de piramide hoe 
meer suiker er in het bloed komt, hoe meer insuline er geproduceerd wordt met de 
gevolgen vandien… 
Van de voeding onderaan mag je veel eten, van de top zo weinig mogelijk! 
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Overgewicht schaadt, maar verkeerd lijnen is zeker zo gevaarlijk voor het lichaam! 
Bovendien is het Jojo-effect ook slecht voor je moraal, en zal je vaak merken dat je 
uiteindelijke gewicht soms hoger ligt dan je begingewicht en dat alle moeite voor niets 
geweest is. 
MORAAL van het verhaal: kies een dieet dat je kan volhouden en leef gezond, nu en 
volgende maand en volgend jaar en verder…. 
 
Vermoeidheid en dipje tijdens je vermagerfase 
 
Veel mensen hebben in het begin van hun dieet, last van vermoeidheid. Dit is een 
normaal gegeven want tijdens de vetafbraak komen er afvalstoffen vrij die opgestapeld 
waren in het vetweefsel. En deze afvalstoffen moeten verwerkt en uitgescheiden 
worden. Dit is een extrabelasting voor het lichaam en dat uit zich in vermoeidheid. 
Neem dan voldoende rust en bijt door! 
 
Tijdens een dieet kan je een Dipje krijgen, zowel wat betreft het verminderen van 
gewicht als het volhouden van het dieet.  Maar volhouden is dan de boodschap ! 
Praat erover met je mentor of met andere mensen die al gelijnd hebben of die nog aan 
het lijnen zijn.  
 
Op dieet zijn is WERKEN, niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk is … 
Stel je een leuk vooruitzicht voor ogen. 
Probeer samen met andere mensen te beginnen dan heb je steun aan elkaar en houdt 
vol, ook al gaat het de ene dag beter als de andere, uiteindelijk wordt je beloond voor je 
inspanningen .   
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Tekorten voorkomen en eventueel aanvullen. 
Micro-elementen 
Micro-elementen zijn wateroplosbaar en verlaten het lichaam via de urine, via het zweet 
en via de dode cellen. 
Door veel te zweten en veel te drinken spoel je micro-elementen uit en moet je tekorten 
aanzuiveren . 
Het zou ons te ver leiden om ieder tekort te specificeren, maar algemeen kan je stellen 
dat snel vermoeid zijn, spierzwakte, stijve spieren, duizelingen, lusteloosheid, 
futloosheid, doffe huid... tekenen van tekort kunnen zijn. 
Maar zover mag je het niet laten komen! 
Probalance met mineraalstoffen helpt om tekorten aan te vullen en 
je zuur-base evenwicht in orde te houden. 
Natrium, Kalium, Magnesium en Calcium zijn belangrijk om de verzuring tegen te gaan. 
Verzuring van het lichaam: de ideale PH van ons lichaam ligt rond de 7.2-7.4. 
Door roken , stress, koffie, alcohol,overmatig sporten , e.a. gaat de PH in ons lichaam 
naar beneden, door deze verzuring wordt de uitwisseling tussen de cellen verstoord en 
worden cellen vernietigd. Natrium, magnesium en calcium vangen de zuren en voeren 
deze af via de nieren. 
Dus bescherm je lichaam tegen verzuring en put de reserves in je lichaam (o.a. het 
beendergestel) niet onnodig uit, en neem regelmatig Probalance tabletten in! 
Vitamines 
Verschillende vitaminen zijn eveneens wateroplosbaar en volgen dezelfde excretieweg 
als de micro-elementen. 
Vetoplosbare vitaminen binden zich aan het vet dat opgenomen wordt vanuit de darm. 
Bij verminderde aanvoer van vetten is er ook een verminderde opname van deze 
vitaminen. Als je lichaam een tekort heeft zijn de eerste symptomen altijd dezelfde (zie 
ook micro-elementen tekort): snel vermoeid zijn, spierzwakte, stijve spieren, duizelingen, 
lusteloosheid, futloosheid, doffe huid. 
Wederom, laat het niet zover komen! 
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VitaAKTIV is een natuurlijke bron van vitamines en is bovendien erg lekker! 
In je drinkwater, op je yoghurt, in je shake: 1 koffielepel per dag is voldoende. 
Opgelet! Bij aanhoudende problemen van vermoeidheid, spierzwakte, duizelingen e.a. 
moet een dokter geconsulteerd worden! 
 
Beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf en 
ondersteuning tijdens het lijnen en sporten 
Over de verzuring van het lichaam hebben we het reeds gehad , Probalance helpt ons 
lichaam om de verzuring tegen te gaan. 
Maar ook UV-straling ( zonlicht) en andere straling, luchtvervuiling, ozon, electrosmog 
(electriciteit- en gsm-pilonen), stress, sommige medicijnen, chemicaliën, zware metalen 
zijn andere schadelijke invloeden die je algemeen welzijn kunnen bedreigen. 
Onder andere door de vorming van radicalen: dit zijn chemische elementen ( vb 02 
radicalen= zuurstofmoleculen) die niet in evenwicht zijn , ze hebben een oneven aantal 
elektronen ( de negatief geladen microdeeltjes van atomen) . 
Ze gaan elektronen van andere chemische verbindingen stelen om terug in evenwicht te 
geraken. 
Met deze diefstal ( oxidatie) beschadigen ze celstructuren ( de bouwstenen) van ons 
lichaam en ze kunnen zo tot ernstige celontaarding leiden, zelfs kankerverwekkend zijn. 
En welk natuurprodukt kan ons dan beter beschermen als ALOE VERA BARBADENSIS! 
De AloeVera Life Essence Gels ontgiften, ontslakken, ontvetten en ontzuren ons 
lichaam: ze bezorgen ons de noodzakelijke vitaminen en voedingsstoffen, ze werken 
antiviraal en antibacterieel, ze binden zware metalen en schadelijke stoffen, ze 
harmoniseren onze stofwisseling, verhogen onze geestelijke en lichamelijke vermogens, 
reguleren eveneens het zuur- base evenwicht, ze werken bloedzuiverend en pijnstillend 
en last but not least, zeker tijdens een dieet: ze beschermen tegen depressies. 
Bovendien zijn ze lekker van smaak! Een aanradertje: verdund de 30 ml Aloe Vera Gel 
in een groot glas water zo heb je weer 3 glazen meer gedronken en het smaakt niet zo 
flets als water. 
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Verwen jezelf!Verzorg jezelf! 
je bent hard aan het werken aan je lijn en je conditie. 
Prima! Volhouden! 
Maar vergeet je huid niet! 
Verzorg je gelaat, hals en lichaam met een goede hydraterende producten, 
vraag hierover raad aan je consulent. 
Verwen jezelf regelmatig met een ontspannend oliebadje. 
Een beetje make-up met de nieuwe kleuren, fleurt je helemaal op. 
Probeer dat nieuwe geurtje eens uit. 
Daag de zon uit met een zelfbruinende lotion. 
Cellulitis 
Maak je huid steviger. 
Indien je last hebt van cellulitis, dan is het nu het moment om hieraan iets te doen: 
Stop met roken, drink geen alcohol,wees matig met koffie. 
Drink veel water, fiets en zwem, draag geen spannende kledij…. 
Of heb je dat allemaal al geprobeerd? 
Blijven doen, maar combineer het met onze nieuwe producten, 
met de kracht uit de zee, met de nieuwe Algetics Lichaamsverstevigers van LR 
Health & Beauty Systems: 
- de Algae Silhouette cream : verstevigend, werkt stimulerend in op vetmetabolisme 
- het Algae Performance Bath : tonifiërend, activerend, als voorbereiding op echte 
werk… 
- de Algae Douche Peeling : een scrub die je huid glad maakt, dode cellagen 
verwijdert, 
de doorbloeding stimuleert en het lichaam voorbereidt op de contourgel 
- de Algen lichaamscontourengel: verstevigt je het weefsel en werkt positief in op de 
vet en waterhuishouding in je probleemzone. 
Volhouden is de boodschap want cellulitis is niet enkel een probleem bij zwaarlijvigheid 
maar is meer een constitutioneel probleem : het zit deels in de genen en je moet ertegen 
blijven vechten of het komt terug tevoorschijn.. 
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Recepten van shakes : 
Variatie breekt de sleur en we eten voornamelijk met onze ogen dus… 
Uitproberen maar! 
Deze shake zijn hongerstillende gezonde tussendoortjes, ze kunnen niet dienen  
als volledige maaltijd die je kan combineren met een gezonde maaltijd . 
 
EENVOUDIGE RECEPTEN 
  
De zoete shake: 250 ml suikervrij fruitsap met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
De frisse shake: 250 ml ijsthee met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
De vullende shake: 250 ml magere yoghourt met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
 
 DE SPECIALITEITEN 
 
De Sunny boy: 125 ml appelsiensap met 125 ml kersensap , een snuifje geraspte 
gember met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
De Hawaï shake: 200 ml magere yoghourt , gemixt met 50 gr Ananas en 50 gr 
Aardbeien met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
De Mocca shake: 100 ml koude koffie , 100 ml koude melk, 1 dl ijssnippers met 2 
eetlepels FiguActiv Shake Latte 
De Banana shake: 1 banaan in 125 ml, mixen met 2 eetlepels FiguActiv 
De Coffee shake: 250 ml water met 1 eetlepel oploskoffie met 2 eetlepels 
FiguActiv Shake Latte 
De Tropical shake: 100ml appelsiensap, 100 ml water, een halve banaan met 2 
eetlepels FiguActiv Shake 
De Ijsdroom: 200 ml afgeroomde melk met 2 bollen suikervrije ijsroom met 2 
eetlepels Figu-Activ Shake 
De Choco shake: 200 ml magere cacaodrank met 2 eetlepels FiguActiv Shake 
Latte 
De Marsepein shake: 250 ml sojapudding vanille, 50 ml water, amandelessence 
met 2 eetlepels FiguActiv Shake  
De Appelshake: 150 ml appelsap, 1 snuifje kaneel met 2 eetlepels FiguActiv 
Shake  
De Vruchtendroom: 200-300 gemengd fruit, 50 ml water met 2 eetlepels 
FiguActiv Shake  
Het Dessert: 300 gr diepgevroren fruit mengen met 3 eetlepels FiguActiv Shake, 
mixen en 15 à 20 min in diepvries zetten. 
 En laat zelf je fantasie maar los op de shakes, creër je eigen tussendoortje en 
wissel receptjes uit met je vrienden die ook een gezond vieruurtje zoeken 
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Smakelijk! 
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