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Geef ook uw gemoed genoeg aandacht…

Met een positieve kijk op het leven kunnen we gemakkelijker 
omgaan met onbekende of uitdagende omstandigheden. 
Een positieve instelling is ook een geweldige manier om 
zelfvertrouwen op te bouwen. Zo kunt u alle kansen in het 
leven herkennen en grijpen wanneer ze zich voordoen.

Waarom hechten we zoveel belang aan 
'tijd voor onszelf'?

We zijn er hartstochtelijk van overtuigd dat aandacht voor 
uw levenshouding en emotionele gezondheid essentieel 
is voor holistisch welzijn. Het is dus belangrijk ook genoeg 
tijd te besteden aan momenten van kalmte en innerlijke 
reflectie.

Wat u denkt en hoe u zich van binnen voelt, is een essentieel 
onderdeel van uw welzijn en kan een grote invloed hebben op 
uw dagelijks leven. Een positieve houding kan helpen om uw 
energie te richten op de dingen die u graag wilt bereiken.

Inhoud
Welzijn - de sleutel tot geluk.......................................4

Voeding voor de geest.................................................6

Meer natuurlijke energie opbouwen...........................7

Slaap - zorg voor evenwicht in het leven...................8

Scherp blijven..............................................................10

Uw hormoonhuishouding op orde houden..............11

Harmonie en balans...................................................12

02

Aandacht voor onze levenshouding is cruciaal om 
evenwicht te creëren in ons leven. 

Het goede nieuws is dat er heel veel manieren zijn 
om gelukkiger en positiever in het leven te staan - vol 
zelfvertrouwen, enthousiasme en levenslust!

Lees verder om te ontdekken hoe 
belangrijk het is om uw geest gezond te 
houden. 

www.lifeplus.com

Wilt u midden in het leven staan? Wees 
u dan ook bewust van de manier waarop 
u met de gebeurtenissen in uw leven 
omgaat. Wanneer u aandacht schenkt 
aan de positieve aspecten van uw leven, 
hoe onbeduidend deze ook mogen 
lijken, dan trekt u daarmee nog meer 
positieve gevoelens, handelingen en 
ervaringen aan. De kracht van mentale 
focus is ontzettend sterk! 

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

https://bit.ly/2WLBs1a
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REGELMATIGE 
LICHAAMSBEWEGING
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ZEKERHEID

TEVREDENHEID OVER 
CARRIÈRE

HECHTE 
VRIENDSCHAPPEN 

GEZOND 
VOEDINGSPATROON

GOEDE NACHTRUST

REALISTISCHE EN 
HAALBARE DOELEN

SPIRITUELE 
OF RELIGIEUZE 

OVERTUIGINGEN

LEUKE HOBBY'S

GELUKKIGE RELATIES

ZINVOL BEZIG ZIJN EN 
ERBIJ HOREN

De waarheid is dat iedereen geestelijk wel eens in de 
knoop kan zitten, en dat de meesten van ons dit ook 
daadwerkelijk tijdens het leven overkomt. Toch kiezen we 
er in zo'n situatie voor onze aandacht op andere dingen te 
richten. Soms negeren we emotionele signalen en hopen 
we dat problemen zich vanzelf oplossen. Het opbouwen en 
onderhouden van fysieke gezondheid kost tijd en moeite, 
en hetzelfde geldt voor uw geestelijke gezondheid. 

Elk aspect van ons leven heeft invloed op ons welzijn en al 
deze aspecten houden verband met elkaar en overlappen 
elkaar. Er zijn zo veel factoren die ons emotionele welzijn 
beïnvloeden dat we meer moeite moeten doen om onszelf 
tot prioriteit te maken. Misschien is dat de reden waarom 
optimisten, volgens sommige onderzoeken, langer leven 
dan pessimisten. Nog een overtuigend argument om een 
positievere levenshouding aan te nemen!

Geestelijke gezondheid  
– de sleutel tot geluk
Ons geestelijk welzijn is sterk gekoppeld aan geluk 
en hoe tevreden we zijn over ons leven. Eén van de 
elementen van geestelijk welzijn, is het cultiveren 
van geluk. Maar geestelijk welzijn draait ook om 
zelfvertrouwen, contact – al dan niet virtueel – met 
mensen, productief leven en werken, en omgang met 
stress en verandering.

Interessant feit!

Volgens de Britse NHS kunt u uw zelfvertrouwen het 
beste verbeteren door uzelf te behandelen zoals u 
een goede vriend zou behandelen; op een positieve 
maar eerlijke manier.1 

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/

www.lifeplus.com

https://bit.ly/2WLBs1a
http://bit.ly/2LqpgOc


1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
2  www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/have-

you-fed-your-brain-today
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117398/
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Voeding voor de geest

Welk voedsel is het beste voor mijn geest?
Er is een verscheidenheid aan biologische, voedzame, 
onbewerkte, suiker- en vetarme voedingsmiddelen waarvan 
wordt gemeld dat ze bijdragen aan een beter welzijn¹. Eet 
daarom voedsel dat beschikt over de voedingsstoffen 
(vitaminen, aminozuren en eiwitten) die nodig zijn om 
lichaam en geest met elkaar in evenwicht te brengen.

Wat kan ik verder doen om mijn geestelijke 
gezondheid te verbeteren?
Een gezond voedingspatroon zorgt niet alleen voor de 
brandstof die uw lichaam verbruikt. Ons lichaam en onze 
geest hebben ook energie nodig om de dag door te komen 
en deze energie halen ze uit voedsel. Eet dus regelmatig 
om te zorgen dat uw lichaam de energie krijgt die het 
nodig heeft om goed te kunnen presteren. Daarnaast is 
het belangrijk dat u voldoende drinkt. Houd daarbij wel de 
hoeveelheid cafeïne binnen de perken, zodat uw hoofd de 
hele dag fris blijft.

Hoe kunnen supplementen u helpen?
Vitaminen- en mineralensupplementen zijn bedoeld 
ter ondersteuning van een gezond, evenwichtig 
voedingspatroon en bevatten essentiële voedingsstoffen, 
zoals ijzer, calcium en vitamine A, C, D en E, die uw lichaam 
en geest in kleine hoeveelheden nodig hebben om goed te 
kunnen functioneren.

Welke voeding ondersteunt mijn 
geestelijke gezondheid2?

      Koolhydraten 
U kunt, in matige hoeveelheden, meer serotonine 
tot u nemen: een chemische stof waarvan is 
aangetoond dat deze een kalmerend effect heeft 
op uw stemming. 

Eiwitrijk voedsel
Eet bijvoorbeeld voedsel met een hoger gehalte 
aan norepinefrine, dopamine en tyrosine, zodat 
u alert blijft.

Groenten en fruit 
Deze zitten vol voedingsstoffen die elke 
cel van uw lichaam voeden, inclusief de 
voedingsstoffen die de chemische reacties in de 
hersenen reguleren. De aanbevolen hoeveelheid 
is ten minste vijf stuks fruit per dag.

Voedsel dat veel vitamine B bevat 
Deze voedingsmiddelen, zoals lever, vers 
sinaasappelsap, melk, kaas, gevogelte en 
rood vlees, kunnen bijdragen aan het normaal 
psychologisch functioneren.

Probiotica  
Uit onderzoek is gebleken dat probiotische 
voedingsmiddelen als miso, yoghurt, zuurkool 
en kimchi de spijsvertering3 bevorderen. 
Gevoelens als boosheid, angst, verdriet en 
opgetogenheid kunnen leiden tot darmklachten.

Rauw voedsel 
Van dit soort voedingsmiddelen (waaronder 
wortels, appels en donkergroene bladgroenten 
als spinazie) is bewezen dat ze verband houden 
met een verbeterde emotionele gezondheid. 

Interessant feit!
IJzertekort is het meest voorkomende 
voedingsprobleem ter wereld, waaraan ten minste 
2,5 miljard mensen wereldwijd lijden. De eerste 
symptomen van ijzertekort zijn vaak neurologisch 
en mensen die er last van hebben, klagen vaak over 
vermoeidheid en 'hersenmist'.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een gezond 
voedingspatroon niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook essentieel 
is voor de geest. Deze nieuwe kennis heeft de aanzet gegeven tot een 
nieuwe ontwikkeling die 'voedingspsychiatrie' wordt genoemd.

Meer natuurlijke 
energie opbouwen

Wat is de beste beweging voor u?
U kunt uw focus het best leggen op twee vormen van 
lichaamsbeweging:1 aerobe training, ook wel cardiotraining 
genoemd, en krachttraining. Met deze vormen van 
beweging zet u uw hart en spieren lekker aan het werk! Er 
zijn vele alternatieven voor een bezoek aan de sportschool. 
Probeer bijvoorbeeld zelf buiten te sporten, als dat mogelijk 
is. Misschien kunt u dit zelfs virtueel doen met een vriend 
of vriendin. Wandelen, joggen en fietsen zijn geweldige 
manieren om uw conditie op peil te houden, vooral bij goed 
weer.

Hoe kunnen supplementen u helpen?
Energiek blijven terwijl we ouder worden kan een hele 
uitdaging zijn. Niet alleen door onze drukke levensstijl, maar 
ook omdat ons lichaam minder natuurlijke hulpbronnen 
produceert die voor cellulaire energie zorgen. Deze 
natuurlijke hulpbronnen zijn onder andere het co-enzym 
Q10 of Co-Q-10; de zogenaamde 'bougie' van het lichaam. 
Dit enzym wordt nu veel gebruikt als voedingssupplement. 
Het stimuleert namelijk de omzetting van glucose in 
energie, die we gebruiken om ons metabolisme en andere 
belangrijke organen, zoals het hart, van energie te voorzien.

Interessant feit!

Uit recente onderzoeken aan de Canadese University of 
British Columbia blijkt dat regelmatige aerobe training 
(zoals nordic walking) bij oudere vrouwen leidt tot een 
groei in omvang van de hippocampus, het hersengebied 
dat betrokken is bij verbaal geheugen en leren2.

Hoe helpt lichamelijke oefening  
onze geest?

Betere stemming
Alle adaptieve lichamelijke activiteiten verhogen het 
niveau van de chemische stofjes die ervoor zorgen dat  
we ons goed voelen, zoals endorfine en serotonine.

Meer energie
Welke activiteit u ook kiest of met welke 
intensiteit u ook traint, alle beetjes helpen  
om u meer levenslust te geven.

Minder stress
Bij lichamelijke activiteit 
komt cortisol vrij; deze 
chemische stof zorgt 
ervoor dat we beter kunnen 
omgaan met stress.

Beter slapen  
Elke vorm van 
lichaamsbeweging 
kan de kwaliteit van 
uw slaap verbeteren 
en ervoor zorgen dat u 
langer slaapt.

Ook een ouder wordend lichaam heeft energie nodig om te werken, te 
bewegen en een gezinsleven en sociaal leven (virtueel of anderszins) 
te onderhouden. Al deze factoren dragen bij aan ons geestelijk welzijn.  
Fysieke activiteit zou chemische veranderingen in de hersenen veroorzaken die kunnen helpen ons humeur positief te 
beïnvloeden. Daarnaast leidt lichaamsbeweging tot meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing en zorgt het ervoor dat we 
beter in staat zijn uitdagingen aan te gaan.

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/mental-benefits-of-exercise/
2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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Slaap - zorg voor 
evenwicht in het leven
Slaap is net zo belangrijk voor onze gezondheid als eten, drinken en 
ademen. Het is meer dan alleen een 'time-out' van onze drukke dagelijkse 
bezigheden. Slaap heeft een herstellende werking en is van essentieel 
belang voor de geheugenfunctie en de informatieverwerking van ons brein.

Als u niet goed slaapt, kan dat ervoor zorgen dat u zich de volgende dag 
futloos voelt. Volgens recent onderzoek¹ komt dit omdat uw hersencellen 
ook moe zijn, waardoor u vergeetachtiger bent en sneller afgeleid raakt.

Hoe belangrijk is slaap?
Door een gebrek aan slaap kunnen we ons gespannen, 
ongerust, ongefocust en moe voelen. Vaak noemen we 
daarbij de aanbevolen hoeveelheid uren slaap die we per 
nacht nodig hebben, maar ook de kwaliteit van de slaap die 
u krijgt, is belangrijk. Wetenschappers zijn van mening dat 
een slechte nachtrust kan bijdragen aan hartaandoeningen 
en vroegtijdige veroudering2. 

Terwijl u rust, doorloopt uw lichaam verschillende fasen 
van de slaapcyclus. Deze cyclus is onderverdeeld in twee 
categorieën: REM-slaap (Rapid Eye Movement) en niet-
REM-slaap. Uw nacht begint met een niet-REM-slaap, 
gevolgd door een korte periode van REM-slaap. Deze 
cyclus bestaat uit vijf fasen en vindt ongeveer elke 90 
minuten plaats gedurende de nacht. 

Hoe kunt u uw slaapgewoonten 
verbeteren?
Focus op uw levensstijl…

Zorg voor een regelmatige bedtijdroutine om u te helpen 
ontspannen. De meeste volwassenen hebben elke nacht 
tussen de zes en negen uur slaap nodig.

Doe oefeningen. Met slechts 10 minuten aerobe oefening 
(zoals wandelen of fietsen) kan de kwaliteit (en kwantiteit) 
van uw slaap aanzienlijk verbeteren3.

Eet het juiste voedsel. Bepaalde voedingsmiddelen en 
dranken, zoals warme melk, amandelen, sla en kersen4, 
bevatten stoffen die helpen delen van de slaapcyclus te 
reguleren.

…En probeer te ontspannen

Neem een warm bad om uw lichaam te helpen op een 
temperatuur te komen die ideaal is voor rust.

Luister naar muziek of lees een boek.

Onderga ecotherapie. Maak contact met de natuur om uw 
stemming te verbeteren en uw emotionele veerkracht te 
vergroten5.

Voer sofrologische ademhalingstechnieken uit om uw slaap 
te bevorderen.

Doe yoga-oefeningen om stress te verlichten en tot rust te 
komen, om zo uw zenuwstelsel in balans te brengen.

Mediteer om een staat van mindfulness te bereiken voordat 
u gaat slapen.

Zorg voor een digitale detox door uw schermtijd te 
beperken.

2 www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

1 www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html

5 www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article

3 www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
4 www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php

Interessant feit!

Sofrologie is een methode die wordt gebruikt om 
mensen mentaal voor te bereiden op stressvolle 
activiteiten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een 
ziekenhuisbevalling (in Zwitserland, Frankrijk en 
Spanje). Daarnaast heeft het Franse rugbyteam 
naar verluidt gebruikgemaakt van sofrologie 
tijdens de voorbereiding op het meest recente 
wereldkampioenschap.

**Diepe slaap helpt de immuunfunctie te versterken, de gezondheid van het hart te ondersteunen en stress en angst onder controle te houden.

Fase 1  
Lichaamsfuncties 
vertragen, spieren 

ontspannen

Slaapcyclus

Fase 5

Dromen naarmate 
de hersenactiviteit 

toeneemt

Fase 2 

Het lichaam gaat 
door met vertragen, 

hersengolven 
nemen af

Fase 3 

De start van diepe slaap 
(of trage-golfslaap)

 

Fase 4 

Hartslag, ademhaling 
en hersenen 

functioneren op hun 
langzaamst*

www.lifeplus.com
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Uw hormoonhuishouding 
op orde houden

1 www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx
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Welke soorten hormonen kunnen 
invloed op u hebben?
Schildklier

Schildklierhormonen regelen de stofwisseling en de 
lichaamstemperatuur, maar spelen ook een belangrijke rol 
in de chemische processen in de hersenen. Vrouwen in 
de 40 ervaren vaak een achteruitgang in de gezondheid 
van hun schildklier en dat kan leiden tot stress, angst, 
depressie en stemmingswisselingen.

Bijnierklieren

Bijnierhormonen spelen een grote rol bij het reguleren van 
uw stemming en het in balans houden van de chemische 
processen in uw hersenen. Zorg er dus voor dat ze in de 
juiste hoeveelheden worden geproduceerd om het risico 
op angst en depressie te verminderen.

Insulineniveaus

Uw bloedsuikerbalans kan een enorm verschil maken 
in hoe u zich voelt. Bij het eten van suikerhoudend 
voedsel en geraffineerde koolhydraten wordt er insuline 
aangemaakt om de bloedsuikerspiegel weer in balans te 
brengen. Als deze bloedsuikerspiegel gedurende de dag 
voortdurend schommelt, beïnvloedt dit uw energieniveau 
en voelt u zich chagrijnig.

Wat kunnen we doen om onze 
hormonen in balans te houden?
1. Volg een voedingspatroon dat rijk is aan natuurlijk en 

onbewerkt voedsel. Vermijd suikerhoudende, bewerkte 
voedingsmiddelen en afhaalmaaltijden die transvetten 
en suiker bevatten en een negatief effect hebben 
op uw bloedsuikerbalans. Eet voldoende gezonde 
vetten (avocado's, vette vis, noten en zaden) om uw 
hormonen in balans te brengen.

2. Lichaamsbeweging bevordert de aanmaak van 
endorfine en daarmee ook uw stemming. U hoeft niet 
intensief te gaan trainen. Met een wandeling, fietstocht 
of rustige yoga kunt u ontspannen en uw evenwicht 
herstellen.

3. Goed voor uzelf zorgen is ook erg belangrijk als u zich 
neerslachtig en emotioneel voelt. Of u nu een bad met 
magnesiumkristallen neemt, een boek leest of contact 
opneemt met vrienden, doe iets waar u gelukkig van 
wordt.

4. U kunt overwegen gebruik te maken van supplementen 
als aanvulling op uw voedingspatroon.

Hormonen die in onbalans zijn, hebben invloed op uw stemming. Het is 
dus zaak dat hormonen in balans blijven om te voorkomen dat ze een 
kettingreactie veroorzaken op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

Wat zijn hormonen?
Hormonen zijn de chemische boodschappers van uw 
lichaam. Ze bewegen zich in de bloedbaan richting 
weefsels en organen ten behoeve van allerlei verschillende 
processen, waaronder stofwisseling, seksualiteit, 
voortplanting en stemming.

Interessant feit!

Er is voorlopig bewijs dat het nemen van vitamine 
E-supplementen bevorderend werkt voor vrouwen met 
PMS-klachten. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken 
dat vitamine-E-supplementen menstruatiegerelateerde 
pijn aan de borsten helpen verminderen.¹

Interessant feit!

Experts schatten dat we elke dag tussen 50.000 en 
70.000 gedachten hebben2.

Scherp blijven
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Het brein is het krachtigste en belangrijkste orgaan in het menselijk 
lichaam en reguleert alles wat we doen. Dus om op ons werk en thuis 
optimaal te functioneren en om op ons scherpst te zijn bij examens, 
sollicitatiegesprekken en andere mentaal uitdagende situaties, is het 
belangrijk om ook onze hersenen te voeden.

Hoe werkt het brein?
Uw hersenen bevatten miljarden zenuwcellen 
gerangschikt in patronen die gedachten, emotie, gedrag, 
beweging en gevoel coördineren. Alle delen van uw 
hersenen werken natuurlijk samen, maar elk afzonderlijk 
onderdeel is verantwoordelijk voor een specifieke functie, 
waarbij alles wordt geregeld, van uw hartslag tot uw 
stemming. 

Waarom is voeding belangrijk voor ons 
brein?
Het brein is een orgaan dat veel energie nodig heeft 
en ongeveer 20% van alle calorieën¹ van het lichaam 
verbruikt. Het heeft dus voldoende goede voeding nodig 
om gedurende de dag voor een optimale concentratie 
te kunnen zorgen. Het voedsel dat we eten, kan grote 
invloed hebben op de structuur en de gezondheid van 
onze hersenen. Het ondersteunt daarbij zowel korte- als 
langetermijnfuncties. Bovendien hebben hersenen ook 
bepaalde voedingsstoffen nodig om gezond te blijven, 
zoals DHA (docosahexaeenzuur), een omega-3-vet dat 
de normale hersenfunctie ondersteunt.

Wat kunnen we nog meer doen voor 
een gezond brein?
Wees actief. Wees met name actief bij het leren van 
nieuwe dingen en daag uzelf uit. Daarbij kunt u denken 
aan lezen, schrijven en het oplossen van puzzels of zelfs 
fysieke oefeningen, het bijwonen van lezingen en het 
voortzetten of uitdiepen van uw opleiding.

Wat gebeurt er wanneer u uw brein 
voedt?
Het activeren van uw hersenen lijkt de verbindingen tussen 
hersencellen te beschermen en kan zelfs helpen nieuwe 
cellen te ontwikkelen. Bovendien zijn mensen van nature 
sociaal, dus een actief sociaal leven is van essentieel 
belang. De theorie is dat sociale contacten helpen de 
verbindingen tussen uw hersencellen (neuronen) sterk te 
houden. Dankzij internet kunt u dit zelfs doen zonder dat u 
de deur uit hoeft.

Hoe kunnen supplementen u helpen?
B-vitamines zoals thiamine, riboflavine en pantotheenzuur, 
spelen een cruciale rol bij het omzetten van voedsel in 
energie. Daarnaast dragen ze bij aan de ontwikkeling van 
rode bloedcellen die zuurstof naar de hersenen voeren. 
Vitamine E heeft een antioxiderende werking. Het is 
een bron van ijzer voor de hersenen en kan bijdragen 
aan vermindering van vermoeidheid en energietekort. 
Kruidensupplementen zoals ginkgo biloba en omega-3-
vetzuren kunnen ook een belangrijke rol spelen3.

1 www.pnas.org/content/99/16/10237
2 www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330
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https://bit.ly/2WLBs1a


Er zijn geen grenzen aan wat u kunt 
bereiken; u hebt uw welzijn helemaal in 
eigen hand. Hoe u zich van binnen voelt, is 
een essentieel onderdeel van uw welzijn en 
kan een grote invloed hebben op de manier 
waarop u presteert.
Lifeplus is toonaangevend op het gebied van holistische gezondheid. 
Wij kunnen u inspireren om meer aandacht te geven aan uw geestelijke 
gezondheid.

Door in alle omstandigheden een optimistische levenshouding te omarmen, 
kunt u ontdekken wat voor u het beste werkt. Door te letten op uw 
gemoedstoestand, het voedsel dat u eet, de supplementen die u neemt 
en de soorten lichaamsbeweging die u doet, kunt u een gezonder en 
gelukkiger leven realiseren.
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Harmonie en balans

Ga naar www1.lifeplus.com/web-page/about-
lifeplus/our-lifeplus-formula en ontdek hoe kleine, 
maar belangrijke stappen kunnen leiden tot meer 
welzijn en een betere levenskwaliteit.

Levenshouding
Win uw positiviteit terug en wordt de beste versie van uzelf.

Voedingssupplementen
Ondersteun en verbeter uw evenwichtige levensstijl.

Actief blijven
Voel u beter en straal meer zelfvertrouwen uit.

Goede voeding
Geef uw lichaam goede voeding en voel de voordelen.

Lifeplus formula is onze filosofie  
voor holistisch welzijn:

Het heet holistische geneeskunde, maar 
heeft meer te maken met het vermijden 
van de noodzaak voor medicijnen. Mensen 
passen onze Lifeplus formula voor welzijn 
toe door goed te eten, actief te blijven en een 
positieve gemoedstoestand te behouden. 
Ook ontdekken ze dat deze alomvattende 
levensbenadering hen gelukkiger, gezonder, 
optimistischer en ruimdenkend maakt, en 
hoop en zelfvertrouwen geeft.

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus
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https://bit.ly/3CgJ7I0
https://bit.ly/3keHCE8
http://bit.ly/3aqbfwv
https://bit.ly/2WLBs1a
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3kaRKh1
https://bit.ly/3kbd31N


We hebben allemaal onze eigen 
doelen, maar ieder van ons heeft  
baat bij een steuntje in de rug en  
wat aanmoediging van anderen.

Daarom willen we dat u zich thuis 
voelt in de Lifeplus-familie.

facebook.com/lifeplus

@lifeplus.official

@lifepluscorp

          vimeo.com/lifeplusinternational 

   

Word lid van onze online gemeenschap…

Volg ons

Volg ons 

Abonneren
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youtube.com/lifeplusinternational #wearelifeplus

Vind ons leuk
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http://bit.ly/2LcCOuL
http://bit.ly/2X2WyYj
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https://ww1.lifeplus.com/uk/en/web-page/lifeplus-stories
http://bit.ly/2U7vTa3
http://bit.ly/2NxqK8I
https://www.instagram.com/lifeplus.official/
https://twitter.com/lifepluscorp
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