
In deze enthousiaste presentatie van 
Sonja Kimpen zal je gemotiveerd en 
begeesterd worden om je gezonde 

verstand te laten spreken.
 

Zo herontdek je de gereedschapskist die 
je bij je gebooje bij je geboorte als geschenk van 

de natuur hebt meegekregen en waarin 
alles zit om gezond, t en slank te zijn.

Je gaat gegarandeerd naar huismet massa’s 
onmiddellijk toepasbare tips en trics.

Het juiste inzicht geeft 
altijd een boost aan motivatie!

WWil je een leven vol kwaliteit en energie 
zonder diëten en fanatiek gedrag 

kom dan luisteren!

Sonja, enorm prociat met je energieke presentatie. 
Je inspireert me enorm en laat me inzien dat ikzelf 
de verantwoordelijkheid draag voor mijn lichaam en geest.  

Brigitte Van Schelhout

Hallo Sonja! Het was schitterend! Mijn man en ik 
zaten op de 2de rij, en we konden je bruisende 
energie gewoon voelen :-) . Het heeft zeker inspirerend 
gewerkt! We gaan er weer volop tegen aan. 

Ruben en Hilde Robeyns

Ik wens je van harte te bedanken om je wijsheid 
en kennis aan ons allemaal mee te delen op zo een 
doeltreffende manier. Sonja, blijf mensen coachen naar 
het meest kostbare dat we bezitten: g e z o n d h e i d, 
blijf bruisen ! Linda en Marc

Dank je wel Sonja Kimpen om je bruisende energie en tips 
te delen. Het doet je nadenken  over je huidige levensstijl 
maar het zet je ook  emotioneel in beweging om er effectief 
iets mee te doen. Thx voor de topcoaching! Enthousiaste groet. 

Johan Driesen

Het was een geweldige avond, je belichaamt gewoon 
je losoe en hebt het  op een unieke  wijze gebracht! 

Annick Wouters

Volg ons op:

www.sonjakimpen.com

Sonja Kimpen is master in de 
bewegingswetenschappen (KU Leuven).
Wars van trends en hypes promoot 

ze reeds 35 jaar gezonde 
levensstijl op een creatieve 
manier. Zij is TV–coach en 
auteur van 15 bestsellers.auteur van 15 bestsellers.

Nieuw!


