


EEN LEVEN LANG 
SLANK ZONDER DIEET 

€ 12,50 

Nooit eerder verscheen er een boek 

waarin een gecombineerde aanpak 

van afslanken - lichaam, voeding, 

mentale inzichten en emoties - op 

zo'n duideliIke, down-to-earth, 

herkenbare en prettige manier 

wordt besproken. 

GEZOND ETEN, 
MAKKELIJKER DAN JE DEN KT 

€ 22,95 

Wat Je eet, bepaalt de kwaliteit 

en de energie van je lichaam. 

In Gezond eten, makke/1jker dan 

Je denkt legt SonJa K1mpen op 

een zeer overz1chteliJke manier de 

basisprincipes van gezonde eten uit. 

KOOK JE SLANK 
EN FIT 1 

€ 22,95 

Laat Ie inspireren door dit 

eenvoudige, supergezonde 

coachboek. Je kunt ermee heel 

lekker eten, blijft daarbiI toch 

slank en bovenal laat het Ie 

bruisen van energie om Ie 

dromen waar te ma ken I 

KOOK JE SLANK 
EN FIT 2 

€ 22,95 

Na het succes van kook je stank en 

fit 7, een boek met 54 inspirerende 

lekkere gerechten Alie recepten zijn 

zoals in het eerste boek bovendien 

geschikt om suikerziekte type 2 op 

een gezonde wijze aan te pakken. 

STEVIG IN JE LICHAAM, 
HET ACTIEBOEK VOOR THUIS 

€ 22,50 

Stevig in Ie lichaam is heel 

bewust gemaakt voor 

vrouwen om thuis aan de 

slag te gaan. 

Het boek geschreven door 

haar man Marc de Jonck zet Ie 

inspirerend en veilig op weg1 

STERKER DAN 
SUIKER 

€ 22,95 

Hierin wordt een strategie 

beschreven om jezelf weer suikervrij 

te maken, waardoor Je stofwisseling 

en hormonen opnieuw hun 

fantastische werk kunnen doen 

en jij terug fit en energiek wordt. 

DAGELIJKSE KOST ... 
GEZONDER 

€ 22,50 

Laat Ie met dit boek insp1reren 

biI het klaarmaken van Ie 

lievelingskost. Het boek biedt 

eveneens een oplossing 

om Ie kinderen moeiteloos 

en zonder weerstand gezonder 

te laten eten. 

DE 10 PRINCIPES VOOR 

EEN LEVEN LANG SLANK 

€ 22,50 

Je leert Jezelf te motiveren als 

het even wat moeilijk gaat. De 

denkstrategie is gebaseerd op 

het gedachtegoed van Sonia's 

vorige boeken en bevat pagina's vol 

inspiratie en eyeopeners. 

STERKER DAN 
STRESS 

I 

Sonja 
Kimpen 
Sterker 

dan 
stress 
-...... 

··-

€ 19,95 

Een zorgeloos bestaan is een 

utopie. ledereen heeft te maken 

met stress. Het komt er dus op 

aan om je weerbaarheid ertegen 

te vergroten, anders wordt Ie ziek, 

moe en dik. Sonia Kim pen maakt Ie 

sterker dan stress. 

DE LAATSTE S KILO, 
GEN I ET VAN JE BESTE VORM 

€ 22,50 

Sonja kan mensen motiveren en 

inspireren om eender welk doel te 

bereiken ... al is het maar 5 kilo of 

een maatJe afslanken Je beste vorm 

voor alt1Jd kriJg Je dankz1J de Juiste 

mindset. En die zit tussen je oren! 

GEZOND LEVEN 
IS KINDERSPEL 

Niels (sportievellng) en 

Arne (levensgen1eter) 

waren Sonja's eerste 

proefkoniInen 

Op hen testte ze haar 

10 principes voor een 

gezonde levensstijl uit. 

Met succes, al was het 

€ 22,50 

niet altiId even makkeliJk. 

Met hun frisse 

no-nonsensekijk bewijzen 

Niels en Arne dat gezond 

leven geen dagtaak is 

en geen negatieve 

invloed heeft op hun 

persoonlijke en sociale leven. 

Ze stofferen hun verhaal 

met grappige anekdotes, 

handige tips en vele ideeen 

om spelenderwijs en op 

elke leeftiJd goed voor 

Je lichaam te zorgen. 
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