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PROOST OP 30 JAAR EN OP DE TOEKOMST!
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Beste collega’s,
Allereerst wil ik jullie van harte bedanken voor alles wat jullie doen
om jullie bedrijven uit te breiden en voor jullie bijdrage aan het succes van Reliv Europe – wat er voor zorgt dat wij de nummer 2 positie
binnen Reliv nog altijd weten te behouden. Gedurende dit jaar heb ik
het genoegen gehad om met enkele voortreffelijke mensen samen
te werken en getuige te mogen zijn van enorme groei. We hebben
in ons midden voortreffelijk leiderschap en wat ik het allerleukste
vind, is het aantal mensen dat wij momenteel door zien stromen
naar het Ambassadeurs- en Presidential Director niveau. Wij zijn, het
aankomende jaar, in staat om de nummer 1 positie van de V.S. over te
nemen. Dat geloof ik echt!
Om deze potentie te benutten, moeten we aan de slag. We dienen
een systeem en patroon vast te stellen, waarbij we constant op zoek
zijn naar groei, manieren om samen te werken en elkaar aan te moedigen. We kunnen dit samen, geloof me. In mijn 14-jarige carrière
binnen dit geweldige bedrijf, heb ik vele mooie, succesvolle en fantastische momenten meegemaakt. Dat is echter het verleden, een
geweldig verleden, maar niettemin het verleden. Onze toekomst kan
niet bestaan uit kreten zoals “Kijk eens wat we hebben bereikt.” Onze
toekomst is afhankelijk van mensen die bereid zijn om een nieuwe,
nog betere, geschiedenis te creëren.
Voor diegenen die dit lezen en denken dat we dit niet kunnen…ga
een stapje opzij en laat de mensen die er wel in geloven langs. 12
maanden waarin we getuige zullen zijn van de meest dramatische
groei in de geschiedenis van Reliv Europe…dat is het doel. De vraag
is: Ga jij de uitdaging aan of ben je een toeschouwer?
Bedankt voor alles wat jullie doen.
Trots dat ik jullie Voorzitter mag zijn,
Eric.
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De uitspraken in deze uitgave zijn nog niet
door de Amerikaanse voedings- en
warenauthoriteit (FDA) geverifieerd.
De in deze uitgave opgenomen
persoonlijke getuigenissen zijn de
persoonlijke ervaringen van onafhankelijke
Reliv distributeurs en hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de resultaten die u behaalt. Reliv producten zijn niet
bedoeld voor de
diagnose, behandeling, genezing of
preventie van welke ziekte dan ook.
Net als bij alle andere vormen van
onafhankelijk zakendoen, is uw succes als
Reliv distributeur afhankelijk van het harde
werk ende toewijding die u erin stopt.
De personen in deze uitgave bieden u een
kijkje in de levensstijl en financiële
voordelen die ze met behulp van hun eigen
vaardigheden en persoonlijke inspanning
hebben opgebouwd op basis van de
kansen die Reliv hen heeftgeboden. Deze
verhalen dienen enkel als voorbeeld en
kunnen niet als gemiddelden of garanties
worden opgevat.
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Reliv’s streven is om reizen naar de meest fantastische locaties aan te bieden. Van Monte Carlo, New
York en Londen tot Noorwegen, Orlando en Tenerife.
Geen enkele bestemming is buiten bereik van onze
Distributeurs!

REIZEN

MET

RELIV
4

De Evenementen & Marketing Manager van Reliv Europe –
Dominique Vill – heeft in de 11 jaar dat ze in dienst is, al meer
dan 50 reizen georganiseerd. We vroegen haar wat reizen met Reliv
zo bijzonder maakt en waarom zij het zo fijn vindt om deze reizen
te organiseren en onderdeel uit te maken van deze exclusieve en
unieke reizen die Reliv biedt!

WAT IS JOUW FAVORIETE ONDERDEEL VAN EEN RELIV REIS?

Mijn favoriete onderdeel van de Reliv reizen zijn de excursies die
we doen. Tijdens onze reis naar Tenerife, genoten onze doorgestroomde Distributeurs ontzettend van het kajakken! Ik had het
nog nooit eerder gedaan en vond het erg leuk om te doen. De
reizen zijn voor mij ook een manier om de Distributeurs beter te
leren te kennen en er achter te komen wat hun motiveert. Deze
informatie komt dan weer van pas wanneer ik nieuwe promoties
moet bedenken.

WAAR ZOU JIJ IN DE TOEKOMST MET RELIV NAAR TOE
WILLEN REIZEN?

Ik heb zo veel ideeën, maar ik zou iedereen dolgraag mee op safari
nemen in Zuid Afrika – het is echt de moeite waard! Ik denk dat we
inmiddels vele ervaringen hebben gedekt, maar een safari moet
daar nog aan toegevoegd worden.

WAT IS JOUW FAVORIETE RELIV REIS TOT NOG TOE?
Ik vind het heel moeilijk om een keuze te maken, maar ik denk
dat onze reis naar Noorwegen in 2014 één van mijn favorieten is.
Het was de eerste grote reis die ik mocht organiseren en ik was
ontzettend nerveus omdat iedereen er zo naar uitkeek. De groep
Distributeurs die meeging was zo divers. Iedereen had een andere
achtergrond en we hebben zo ontzettend met elkaar gelachen, dat
de tranen over onze wangen liepen. Ik weet nog dat iemand mij
wakker moest maken na een overnachting in het ijshotel, omdat
ik mezelf helemaal had ingenesteld – wat een ervaring was dat!
We gingen tweemaal op excursie, beide waren geweldig. Bij de
eerste mochten we op sneeuwmobielen rijden en hebben we een
ontzettend mooi uitzicht mogen ervaren en de rijvaardigeheden
van Presidentiële Bronzen Ambassadeur Andreas Reinold moeten
ook zeker genoemd worden. Tijdens de tweede excursie mochten
we mee met de hondenslee. Dat was voor vele aanwezigen een
droom die uitkwam. We werden eerst aan de honden voorgesteld
en hebben even met ze gespeeld, voordat ze ons lieten zien hoe
we de honden aan de slee vast konden maken. Frances Webb –
onze Evenementen & Communicatie Coordinator en ik hadden al
snel door dat onze honden erg ondeugend waren. Ze gingen vanaf
het begin de verkeerde kant op! We zaten vrij snel weer op het
goede pad, maar met nog een vierde van de weg te gaan, begonnen onze honden weer te dollen en namen ons – en 4 andere
stellen achter ons – mee over een bevroren meer, naar een koeienboerderij! Het was chaos! Deze reis heeft bij iedereen een schat aan
herinneringen achtergelaten.

WAT MAAKT HET REIZEN MET RELIV ZO SPECIAAL?
Ik denk dat er een geweldige teamgeest wordt gecreëerd, wanneer
er zoveel mensen van verschillende culturen bij elkaar komen.
Iedereen is zo vriendelijk, oprecht geïnteresseerd in een ander en
iedereen neemt de tijd om elkaar te leren kennen. In 2015 gingen
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we naar New York en namen Franse, Engelse, Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse
Distributeurs met ons mee. De groep was zo gevarieerd! Op een van de avonden
deden we een rivier cruise op de Hudson en iedereen haastte zich naar het dek, om
het Vrijheidsbeeld te bekijken. Het was hartverwarmend om de band te aanschouwen die deze groep mensen in korte tijd hadden opgebouwd, terwijl zij elkaar in het
dagelijks leven waarschijnlijk nooit hadden ontmoet.

WAAROM DENK JIJ DAT HET REIZEN MET RELIV ZO’N POPULAIRE BELONING IS?
Ik denk dat het populair is omdat reizen een echte luxe is en het je de kans biedt om
uit je dagelijkse routine te stappen. Wij nemen mensen mee naar plekken waarvan ze
misschien alleen durven en kunnen dromen!

REIS JE GRAAG IN JE VRIJE TIJD? ZO JA, WAT IS JE FAVORIETE
BESTEMMING?
Ik hou enorm van reizen en zou een kans op reis nooit afslaan. Ik kom regelmatig
boven de 30 vluchten per jaar uit – dit is uiteraard inclusief werkreizen!
Zuid Afrika is mijn favoriete bestemming. Ik heb het land al 4 keer mogen bezoeken en heb daardoor Kaapstad, Durban en een gedeelte van de Tuinroute kunnen
bewonderen. Een schijnende zon in Hermanus, een drankje met vrienden terwijl we
in de verte walvissen konden aanschouwen, is een ervaring die ik nooit zal vergeten.
Ik zou de Reliv Distributeurs dolgraag mee naar Zuid Afrika nemen. Het is een ongelooflijk levendig land, vol met cultuur.

WAAR GENIET JE HET MEESTE VAN TIJDENS HET REIZEN?
Ik geniet van de anonimiteit van het reizen. Niemand kent je en niemand heeft verwachtingen van je. Je kunt ervoor kiezen om de onbetreden paden te verkennen, nieuwe
vrienden te maken of om te relaxen en de cultuur op te snuiven. We merken dat alle
Distributeurs die we op reis meenemen, de reis anders ervaren en het is geweldig om die
diversiteit te hebben.

WELKE BESTEMMING STAAT BOVENAAN JE VERLANGLIJST?
Binnen Europa is dat Polen en wereldwijd is het India – ik wil graag de Taj Mahal
bezoeken en het kleurenfestival Holi vieren!

WAT ZIJN JOUW BESTE REISADVIEZEN?
• Maak foto’s en video’s, maar ze je telefoon ook een keer uit. Absorbeer de
atmosfeer en de cultuur om je heen, maar doe dit niet alleen voor de ‘likes’ op social
media! Geniet van elk moment, je zult dankbaar zijn voor de herinneringen.
• Neem een dagboek mee en schrijf de grappige en gedenkwaardige momenten op.
• Gooi niks weg – ik bewaar al mijn toegangskaartjes, rekeningen, folders en vliegtickets en maak er, wanneer ik terug ben, een plakboek van.
• Geduld is erg belangrijk.
• Lach!

WELKE BESTEMMING ZOU JE NOGMAALS WILLEN BEZOEKEN EN WAAROM?
Ik denk dat er nog ontzettend veel bestemmingen door Reliv ontdekt moeten worden, maar dat gezegd hebbende zou ik graag nog een bezoek aan Banff brengen,
waar ik Lake Louise wil bezichtigen. We zijn er in het verleden twee keer geweest,
maar helaas kon ik er beide keren niet bij zijn. Ik was zo jaloers!
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De wereld is een boek. Degenen
die niet reizen, lezen alleen de
eerste pagina.
— Augustine
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Proost op
Door CEO
Ryan Montgomery

“RELIV ZAL ZICH BLIJVEN ONTWIKKELEN EN RELEVANT BLIJVEN MET ONZE
PRODUCTLIJN EN ZAKELIJKE AANPAK, MAAR BOVENAL ZULLEN WE ONS BLIJVEN
TOEWIJDEN AAN HET SUCCES VAN JULLIE - ONZE RELIV FAMILIE.”
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jaar!
Dit jaar bestaan we 30 jaar en we geloven oprecht dat onze beste dagen nog voor ons liggen.
Sinds de oprichting gaat het Reliv om het veranderen van levens. Of het nou gaat om het verbeteren van je gezondheid middels onze 8 gepatenteerde voedingsproducten, of om het vinden van
de financiële vrijheid waar je altijd al van gedroomd hebt. Reliv heeft mogelijkheden gebracht aan
diegenen die hun levens van het normale naar het bijzondere wilden transformeren.
Nu, bijna 3 decennia na dato, is Reliv een globaal bedrijf, met meer dan 60.000 Distributeurs
wereldwijd. Ik kan, als ik terugkijk, nauwelijks geloven hoe ver wij het geschopt hebben en wat nog
indrukkwekkender is, is wanneer ik naar de toekomst kijk. De toekomst biedt oneindige mogelijkheden voor jullie allemaal. Met onze nieuwe hulpmiddelen en initiatieven, maakt Reliv het nu nog
makkelijker om het leven wat je voor jezelf wilt, te creëren.
Product innovatie is voor ons altijd een topprioriteit geweest en dat is de reden waarom we deze
herfst een nieuw product aan onze productenlijn zullen toevoegen, namelijk ProVantage© met wei.
Met 14 gram op wei gebaseerde proteïnen – wat bijdraagt aan het onderhoud en de groei van
spieren – zal ProVantage met wei cruciaal zijn voor het succes van onze Distributeurs.
We zijn een bedrijf gebaseerd op mensen en organisaties groeien door persoonlijke interacties en
relaties – dat zal bij Reliv nooit veranderen. Maar we moeten ook technologisch gezien
stappen blijven nemen om er voor te zorgen dat we meer mensen bereiken. Met de mobiele app,
die er in 2019 aankomt, zal je Reliv letterlijk binnen handbereik hebben.
Als je een van onze partners bent en dus je eigen Reliv onderneming runt, verwachten wij van je
dat je met ons in contact blijft en van alle hulpmiddelen, ondersteuning en updates gebruik maakt
om jouw bedrijf succesvol te runnen. We leven in een wereld van technologie en
informatie en door de mobiele app te gebruiken, kan je je bedrijf naar een hoger niveau tillen. Dit is
verreweg het meest belangrijke en uitgebreide hulpmiddel dat ooit door Reliv is samengesteld, ten
behoeve van haar Distributeurs.
Reliv zal zich blijven ontwikkelen en relevant blijven met onze productlijn en zakelijke aanpak, maar
bovenal zullen we ons blijven toewijden aan het succes van jullie - onze Reliv familie.
Ik ben ontzettend trots op de 30-jarige geschiedenis van Reliv en ik geloof dat we met jullie
energie en toewijding, levens zullen blijven veranderen en een onvergetelijk pad voorwaarts
zullen smeden!
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Over een periode van meer dan 30 jaar, hebben Reliv
Distributeurs een succesvol en bewezen Systeem ontwikkeld, die binnen de industrie ongeëvenaard is. Het
Systeem stroomlijnt en vereenvoudigt het introductieproces aan nieuwe prospects en onderwijst Distributeurs over
het bedrijf. Lees hier over alle zeven onderdelen van het
Systeem en waarom elk onderdeel van essentieel belang is
voor de Distributeurs in het veld.
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De
onderdelen
van het
Reliv
Systeem

1 // Upline
Een goede Upline is de sleutel tot succes, daar zij een
overvloed van kennis hebben! Je Upline ondersteunt je bij
het eerste contact momenten met klanten en Distributeurs.
Samen kunnen jullie jouw behoeften identificeren en tevens
de behoeften van nieuwe prospects. Je leert hoe je het beste
met tegenslagen om kunt gaan en je krachten te identificeren.
Mijn Upline moedigt me aan om zelfstandig te werken en mijn
eigen beslissingen te maken. Ze laten zien hoe je het Systeem
het beste kunt gebruiken en je kennis toe te passen. Een goede
Upline is zeer belangrijk, daar je tekortkomingen kunt herkennen en goede kwaliteiten kunt stimuleren – problemen
worden als een team opgelost. Zie je Upline als rolmodel!
Wanda Ostwald, Duitsland

2 // 3-weg gesprekken
3-weg gesprekken spelen een belangrijke rol binnen het Reliv
Systeem. Alvorens ik een 3-weg gesprek in ga, stel ik mezelf
altijd dezelfde vraag: Wat is mijn objectief voor deze klant of
Distributeur. Waarom gebruik ik dit 3-weg gesprek vandaag?
Onze klanten en Distributeurs hebben ondersteuning nodig.
Sommigen willen de producten beter begrijpen en anderen
vragen om hulp met hun klanten en Distributeurs. Middels de
3-weg gesprekken, waarbij ze naar de succesverhalen van anderen kunnen luisteren, krijgen ze deze hulp. De ervaringen zijn
echt en helpen iedereen bij het vergroten van het geloof in de
producten, wat weer resulteert in meer zelfvertrouwen.
Virginie Le Pan D’Epenoux, Frankrijk
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3 // Maandagavond gesprekken
De maandagavond gesprekken zijn een geweldig hulpmiddel, die nieuwe Distributeurs een inzicht geven in wat Reliv
allemaal kan doen. Echte verhalen van echte mensen. Mensen die praten over de persoonlijke veranderingen die zij
dankzij Reliv hebben ervaren en wat voor een invloed het op hun levens heeft gehad. Het motiveert Distributeurs en
geeft de week een positieve start. Terwijl je naar de sprekers luistert, denk je meteen aan iemand waarmee je over Reliv
wilt praten. Je hoort zeer persoonlijke verhalen en het is aangeraden om aantekeningen te maken. Je kunt ook een
lijstje maken van mensen aan wie je de link naar de Podcast wilt sturen. Ik kan niet meer zonder mijn maandagavond
gesprekken!
Sonja Brandstetter, Oostenrijk

4 // Business Opportunity Meeting (BOM) op dinsdag
Tijdens de Business Opportunity Meetings wordt het grote geheel van Reliv, voor nieuwe mensen, vaak duidelijk.
Tevens biedt het Distributeurs de kans om actief deel te nemen aan hun bedrijf. We moedigen alle Distributeurs aan
om hun verhalen te delen en een presentatie te geven. Het is een geweldige manier om uit je ‘comfort zone’ te stappen
en jezelf verder te ontwikkelen. Deelname aan de wekelijkse BOM houdt de groei en momentum van je onderneming
gaande en geeft je de mogelijkheid om anderen te ondersteunen. De ervaringen die tijdens de BOM worden gedeeld
herinneren ons er steevast aan, wat voor een vermogen wij in handen hebben. Bezoek de BOM bij jou in de buurt en
deel met anderen wat Reliv voor jou betekent. Jouw verhaal kan het leven van een ander drastisch veranderen.
Leah Zwecker, Verenigd Koninkrijk

5 // Zaterdag training
Elke keer als iemand mij een vraag stelt over de Reliv ondernemingskansen, is een moment om de zaterdag training te
promoten. Ik zeg daarom altijd: “Je vraag is relevant. We zullen hem aankomende zaterdag tijdens de training bespreken. Kom je ook?”
De zaterdag training bestaat uit 8 onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanpassen van je houding
Reliv’s ongelooflijke compensatie plan
Het Reliv Systeem
Hoe begin je
Hoe nodig je mensen uit
Hoe volg je kansen op
Delen van ervaringen
Teamwerk, bedrijfsethiek, promotie van opkomende evenmenten.

De training op zaterdag helpt ons om de groei van onze onderneming te meten, je team te ontwikkelen en relaties op
te bouwen. Zo creëer je momentum.
Jessy Arnold Ndepe, Frankrijk

6 // Speciale evenementen & MATS
Speciale evenementen & Mats zijn hét moment om iets van onze Ambassadeurs te leren, te herfocussen, nieuwe doelen te bepalen en elkaar aan te moedigen. Als we met z’n allen bij elkaar komen, raken we geïnspireerd. De speciale
evenementen op de vrijdagavond vóór de MATS zijn daarom net zo belangrijk als de MATS zelf. Indien je je niet hebt
gekwalificeerd, heb je deze speciale evenementen nodig om mensen uit te kunnen nodigen en je eigen zelfvertrouwen weer op te bouwen. Indien je je wel hebt gekwalificeerd dan zetten deze speciale evenementen de toon voor de
rest van het MATS weekeinde en bouw je relaties op met mensen waarmee je de volgende dag aan de slag gaat.
Elisabeth Martin, Verenigd Koninkrijk

7 // Conferenties
Dit jaar wordt mijn 7e Conferentie! Het is het hoogtepunt van het jaar voor Reliv en een belangrijk onderdeel van
het Systeem – je ontmoet nieuwe mensen en komt oude vrienden vanuit heel Europa weer tegen. Tevens profiteer
je van alle interessante workshops. Je ververst wat je eerder al geleerd hebt, maar misschien even vergeten was. Elke
Conferentie is bijzonder inspirerend en je gaat naar huis met het gevoel dat alles mogelijk is. Je maakt onderdeel uit van
een geweldig evenement, voelt the fantastische atmosfeer en neemt nieuwe informatie tot je. Ik hou van de jaarlijkse
Conferentie, het voelt als thuis!
Jutta Preute, Duitsland
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Reliv Bosvruchten Smoothie
1 schep Reliv Now® of Reliv Classic
240 ml ongezoete amandelmelk
170 gram bevroren bosvruchten
½ bevroren banaan
1 beker spinazie

Reliv
Verzin eens wat nieuws in de keuken

Piña Colada Shake

met je favoriete Reliv producten. Deze

1 schep Reliv Now® of Reliv Classic

smakelijke traktaties zijn makkelijk te

170 gram ananas

bereiden en een perfecte aanvulling op

240 ml ongezoete kokosmelk

je dagelijkse voedingsschema. Of je nou

2 ijsblokjes

thuis van je shake geniet of op pad, deze
heerlijke recepten zullen je dag
zeker opvrolijken!
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Fruitige vezels Smoothie
1 schep FibRestore®
1 banana

recepten

230 ml appelsap
1 scheut geconcentreerde kersensap

Super Groene Smoothie

Deel jouw favoriete recepten met ons
en maak daarbij gebruik van de hashtag

#RelivRecipe

1 schep Reliv Now® of Reliv Classic
120 ml kokoswater
1 banaan
1 komkommer
2 eetlepels verse gember
1 eetlepel appelazijn
½ beker ijsblokjes

‘Een perzik gevoel’ Smoothie
1 schep Reliv Classic®
1 schep Citroen Innergize!®
120 ml passievruchten- of sinaasappelsap
65 gram magere perzik- of passievruchtenyoghurt
1 perzik in stukjes
4 ijsklontjes
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We merken dat steeds meer Distributeurs, van over de hele wereld, nieuwe prospects binnen ons continent
weten te bereiken. Maar waarom breiden zoveel Distributeurs hun netwerk uit naar Europa? We vroegen aan
twee Reliv International Distributeurschappen, die nauw samenwerken met groepen in Europa, wat ze daar
nou interessant aan vinden en waarom juist deze markt zo aantrekkelijk is.

WAAROM IS RELIV EUR
ZO INTERESSA
Jennifer Weaver
Toen ik aan Reliv werd geïntroduceerd, werd mij aangeraden
om het dicht bij huis te houden. Ik heb echter al een jarenlange connectie met Europa en wist dat ik deze speciale producten en de ondernemingskansen ook daar wilde delen. Ik wist
niet zeker hoe ik het allemaal moest aanpakken en in mijn
stoutste dromen had ik mij geen betere groep gepassioneerde, gemotiveerde en enthousiaste leiders kunnen indenken,
dan wat er is gecreëerd.
Dat enthousiasme was de hoeksteen, en in zekere zin ook
de omvang, van de hulpmiddelen die toenertijd binnen
Europa beschikbaar waren. Het is en blijft een sleutelcomponent voor iedereen die vandaag de dag onderdeel uit wil
maken van Reliv Europe!
Terwijl het enthousiasme blijft groeien, belooft 2018 wederom een buitengewoon jaar te worden. Overal in Europa
worden, door de leiders van de Foundation Cities, succesvolle evenementen georganiseerd. Hun inzet en ondersteuning tijdens deze bijeenkomsten mag niet worden
onderschat. Dit jaar vieren we, tijdens de langverwachte en
veelbesproken Europese Conferentie, het 30-jarige bestaan
van Reliv International. Het Newport Bay Club Hotel zal op
zijn grondvesten trillen!
Europese leiders zijn dagelijks bezig met het uitbreiden van
hun onderneming. Het momentum wordt gecreëerd door
hun betrokkenheid en de consistentie waarmee zij met
nieuwe mensen over Reliv praten. Ze houden het vuurtje
brandend! Iedereen heeft Reliv nodig en als het nieuws
over de geweldige verbeteringen die mensen hebben ervaren zich blijft verspreiden, dan is er geen twijfel mogelijk dat
Reliv Europe zal blijven groeien!
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ROPE
ANT?
Tony Pezzullo
Zoals Walt Disney ooit zei: “Al onze
dromen kunnen werkelijkheid worden, als we de moed hebben om
ze na te streven.”
Momenteel merken we dat mensen over heel Europa de moed hebben om hun levens
te veranderen. Ze stappen uit hun comfortzone. Ze delen hun hart met vrienden, familie
en collega’s en zelfs vreemden, om hen te laten weten dat er een oplossing bestaat voor
hun problemen. Wat het allemaal nog meer bijzonder maakt is dat er niet alleen nieuwe
klanten of Distributeurs gesponsord worden, maar dat er binnen heel Europa nieuwe Reliv
Systemen ontstaan. Europa bruist momenteel en dat is prachtig om te zien. Mensen helpen
elkaar bij het verwezenlijken van hun dromen. Reliv Europe zit in sneltreinvaart. Spring aan
boord, voordat het te laat is!
Het is een genot om te zien als dromen uitkomen! Moeders die vanuit huis kunnen werken
en meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen, mensen die geld overhouden om met
vakantie te gaan, families die eindelijk een eigen huis kunnen kopen en dit alles terwijl ze
zich actiever en gezonder voelen dan ooit.
Levens zijn aan het veranderen. Hoop leeft voort. Dromen komen uit.
Gefeliciteerd Reliv Europe!
15

Generose & Willy Uy
Reliv Presidentiële Ambassadeurs
& leden van het Reliv Asia Pacific
President’s team in de Filipijnen
Filipijnen
Reliv is echt een zegen voor ons en één
van de beste cadeaus die we ooit hebben
mogen ontvangen. We vinden het geweldig om dit cadeau met anderen te delen
en daar vervolgens, met talrijke reizen naar
o.a. de Filipijnen, voor beloond te worden.
Het heeft ons als man en vrouw dichterbij
elkaar gebracht.
We zullen voor altijd dankbaar zijn, dat
iemand Reliv met ons wilde delen. Ik moet
altijd denken aan de Chinese uitspraak:
“Wanneer je een gift van onschatbare
waarde ontvangt, is het jouw verantwoordelijkheid om dit vervolgens weer met
anderen te delen.”
Reliv bedankt!

Gina Rivera & Alejandro
González
Reliv Presidentiële Platinum
Ambassadeurs
Mexico
Mijn man was aan het begin zeer
sceptisch over de ondernemingsmogelijkheden, maar zag al gauw dat
mijn cheques maand na maand
groeiden en dat ik reizen begon
te winnen.
Vandaag de dag is onze dochter
afgestudeerd, hebben we een zoon
die nu aan dezelfde universiteit studeert en we kunnen hem makkelijk
ondersteunen. We hebben verscheidene bestemmingen in Amerika,
Europa en het Caribisch gebied
mogen bezoeken en zijn zo blij dat
we dit allemaal mogen meemaken.
Eén van onze grootste rijkdommen is
echter de vrijheid die we hebben om
te genieten van onze familie.

Robert & Lauren Laird
Reliv Key Directors
Verenigde Staten
Reliv is zo’n zegen geweest in ons
leven! Het heeft ons niet alleen de
mogelijkheid geboden om naar plekken te reizen waar we anders misschien nooit waren geweest, maar
het heeft ons ook vrijheid en flexibiliteit gegeven, waarvan we eerst
alleen maar durfden te dromen. Reliv
gaf mij (Lauren) tevens mijn allereerste bonus als professional!
Terwijl wij onze Reliv onderneming
uitbreiden, bouwen we een leven
van vrijheid en positiviteit en dit
alles door een verschil te maken! We
kunnen ons leven echt leven – niet
alleen overleven – en dat is een
geweldig cadeau!

De deur naar vele mogelijkheden
staat voor je, maar alleen jij kan
hem openen!

Reliv verhalen van
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Lynne Culph

Kimberly Burns

Julie Moeller

Reliv Ambassadeur

Australië

Reliv Bronzen Ambassadeur

Verenigde Staten

In eerste instantie was ik niet geïnteresseerd in de Reliv ondernemingskansen.
Ik had al twee bedrijven, waaronder een
kapsalon aan huis, en daar was ik erg
druk mee.

Verenigde Staten

Wat betekent Reliv voor mij? Het
betekent dat ik thuis kan blijven bij
mijn zoontje van 5 jaar en de moeder
kan zijn die ik wil zijn. Het betekent
dat ik mijn zoon naar een privé school
van mijn keuze kan sturen en mij
geen zorgen hoef te maken over hoe
ik dat ga betalen. Het betekent dat ik
een doel in m’n leven heb, namelijk
het doorgeven van dit geweldige
cadeau van welzijn en financiële
vrijheid, die mij 13 jaar geleden
is aangereikt!
Wij houden van Reliv. Het heeft het
leven van ons hele gezin veranderd
en we zullen dit geweldige cadeau
voor altijd met anderen blijven delen.

Toen ik echter een aanzienlijke contante bonus won, vanwege de beste
verkoopcijfers in Australië en Nieuw
Zeeland, paste ik mijn houding aan en
wist ik dat dit een kans was die serieus
genomen moest worden. Door de jaren
heen heb ik naast reizen naar Londen,
de V.S., Fiji, Bali, Phuket en Maleisië, vele
bonussen gewonnen!
Mijn Reliv inkomen heeft mij de vrijheid
gegeven om keuzes te maken, die ik
anders niet gemaakt zou kunnen hebben. Het is pure vreugde als iemand me
opbelt en zegt: “Bedankt Lynne, je hebt
mijn leven veranderd.” Het is een geweldige manier om een inkomen te verdienen en daarnaast heb ik ook nog eens
levenslange vriendschappen gesloten.

Door als Distributeurs aan de slag te gaan,
hebben wij kunnen sparen en de deur naar
financiële vrijheid kunnen openen. Ik heb
het leven dat ik altijd wilde kunnen leven,
namelijk thuiswerken en er voor mijn kinderen zijn. Ik heb tevens de flexibiliteit om
vrijwilligerswerk te kunnen doen.
Ik ben nu een Bronzen Ambassadeur en
mijn recentelijke prestaties zijn o.a. het
behalen van 3 Dr. Ted Prijzen en het winnen van een reis naar Puerto Vallarta. Dit is
het hoogtepunt van doelbewust en zeer
lonend werk.
Reliv heeft een ongelooflijk goed ondersteuningssysteem, met mentors, lokale
vertegenwoordigers, online trainingen en
podcasts. We delen verhalen vol hoop met
echte mensen, die echte resultaten ondervinden. Ik weet dat Reliv mijn familie zal
blijven ondersteunen, terwijl we een leven
van welvaart en vrijheid voor
onszelf creëren.

rond de wereld
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Het Reliv Athletic team gaat van kracht tot kracht, met onze gesponsorde atleten die momenteel op het hoogste
niveau van hun carrière trainen en presteren. Terwijl ons team blijft groeien, willen wij de schijnwerpers richten op
3 van onze leden. Zo kunnen wij meer over hun opwindende sporten leren!

Reliv Athletic

FREDDY FORAY
Land: Frankrijk
Sport: Motorrijden
Wat maakt jouw sport zo spannend?
Ik wist toen ik 5 jaar oud was al dat ik professioneel motorrijder wilde worden. Ik hield van de snelheid en de spanning
die het motorrijden met zich meebrengt. De races waar ik nu aan mee doen, betekent dat ik elke overwinning met
mijn teamgenoten en technisch team kan delen.
Wat is het moeilijkste aspect van je sport?
De duurtesten duren tussen de 8 en 24 uur. Je moet dus niet alleen fysiek heel sterk zijn, maar ook mentaal.
Wat is tot nu toe je grootste sportsprestatie?
Ik heb de 24-uurs race van Le Mans gewonnen en diverse keren de Bol d’or competities op mijn naam kunnen
schrijven. Tevens wist ik de World Endurance Kampioenschappen twee keer te winnen.
Wat voor advies heb je voor iemand die jouw sport zou willen uitoefenen?
Met passie en talent, volgen de resultaten vanzelf. Blijf toegewijd en je zult zegevieren.
Wat is je voornaamste sportsdoel voor de toekomst?
Ik hoop nog een World Endurance titel in de wacht te slepen. Ik ben hongerig naar overwinningen en titels en wil de
beste van de wereld worden!
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Lees meer over deze geweldige, door Reliv Athletic, gesponsorde atleten op onze website: reliv.co.uk/reliv-athletic.
Vergeet niet op Reliv Athletic op Facebook en Instagram te volgen!

RAPHAËL LESCORCE
Land: Frankrijk
Sport: Kano-kajak (wild water kanoën en sprint racen)
Wat maakt jouw sport zo spannend?
Ik vind het gemak en het plezier van op het water zijn geweldig en
hou tevens van het gevoel dat je krijgt als je racet.
Wat is het moeilijkste aspect van je sport?
Het moeilijkste aan mijn sport is dat je het hele jaar door moet
trainen, in alle soorten weersomstandigheden. Ook moet je rekening
houden met hoog en laag staand water en dus ook met de
verlichting die je van de rivier kan verwachten.
Hoe vaak train je?
Ik train zo’n 7 tot 10 keer per week.
Wat is tot nu toe je grootste sportprestatie?
Mijn grootste succes behaalde ik in 2015, toen ik tijdens de Franse
Kampioenschappen twee opeenvolgende titels wist te winnen.
Namelijk de Kajak sprint in de Classic Race en de Single Junior
Mannen Race.
Wat voor advies heb je voor iemand die jouw sport zou
willen uitoefenen?
Wees geduldig en gemotiveerd. Verbreed je interesse in andere
boten, zodat je je makkelijk aan kunt passen en je in meerdere
disciplines van het kano-kajakken ontwikkelt.
Wat is je voornaamste sportsdoel voor de toekomst?
Ik wil graag omhoog klimmen in de ranglijsten en de Nationale
Top 10 bereiken. Binnen 1 of 2 jaar wil ik een Internationale plek
bemachtigen in oftewel het wild water racen of de sprint.

L AURA GL ÄSNER
Land: Duitsland
Sport: Atletiek – 400 meter horden
Wat maakt jouw sport zo spannend?
Tijdens de 400 meter hordenlopen kan er van alles gebeuren. Tot de laatste meters
blijft het spannend. Diegenen die voorop lopen kunnen tijdens de laatste horde
nog worden ingehaald door een fout die ze maken.
Wat is het moeilijkste aspect van je sport?
Elk foutje tijdens de 400 meter is desastreus en het is vaak je mentale kracht die
bepaalt of je de race kan winnen.
Hoe vaak train je?
Ik heb ongeveer 8 of 9 trainingsessies in een week. Elke sessie duurt ongeveer
2 ½ uur.
Wat is tot nu toe je grootste sportsprestatie?
De 3e plaats bereiken in de 4x400 estafette tijdens Jeugd
Wereldkampioenschappen in Eugene en de 5e plek gedurende de Europese
Jeugdkampioenschappen in Eskilstuna zijn tot op heden mijn grootste prestaties.
Wat voor advies heb je voor iemand die jouw sport zou willen uitoefenen?
Je moet gedisciplineerd zijn en goed naar je lichaam luisteren. Herstel is net zo
belangrijk als het trainen.
Wat is je voornaamste sportsdoel voor de toekomst?
Mijn grootste doel is om mijn prestaties te blijven verbeteren en weer te kunnen
trainen na een lange fase van blessures. Ik wil met de top meedoen!
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PROVANTAGE® MET W

Gloednieuw en exclusief voor de producte
Reliv Europe!
Met 14 gram wei-proteïne, wat bijdraagt aan het behoudt en
groei van spierenmassa, is ProVantage met wei een perfecte
ondersteuning voor een fysiek actieve levensstijl.
Voeg ProVantage met wei toe aan je Reliv dieet en kijk wat
het voor jou kan doen!
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Een
Bijzondere

Reis

Het begon allemaal met een handje vol Distributeurs
die de kansarmen wilden helpen met een enkele blikken voeding. Vandaag de dag levert de Reliv Kalogris
Stichting 155.000 blikken per jaar, aan ondervoede kinderen in zeven onderontwikkelde landen over heel de
wereld. Naast de Internationale programma’s, biedt de
Stichting ook product assistentie aan meer dan 6.000
individuen en groepsprogramma’s in de Verenigde
Staten. De assistentie in de V.S. bestaat onder andere
uit een jeugdprogramma in Oklahoma en de Catholic
Sisters Outreach aan de Oostkust. Dat
is het verhaal van de Reliv Kalogris Stichting in
een notendop.
Of het nou een kind in de Filipijnen betreft of een familielid in Frankrijk, het doel van de Stichting is om zoveel
mogelijk voedingsondersteuning te bieden aan mensen
die óf in kansarme gebieden wonen, óf zich
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in medische of financiële moeilijkheden bevinden. Het
werk van de Stichting bestaat uit het verbinden van
mensen die kunnen geven, met mensen in nood.
Wat ooit begon als een klein, ongedwongen programma van ondersteuning, in een individueel kantoortje op
het hoofdkantoor van Reliv International, is uitgegroeid
tot een netwerk van honderden vrijwilligers
die de distributie van de Reliv producten draaiende
houden. Dit alles mogelijk gemaakt door een
non-profitorganisatie met de naam Reliv Kalogris
Stichting. Distributeurs van over heel de wereld doneren
maandelijks aan de Stichting. Dit geld wordt gebruikt
om Reliv producten – voornamelijk Reliv Now en Reliv
for Kids – aan te schaffen en vervolgens naar zowel de
verschillende voedingslocaties, als naar de personen in
tijdelijke nood te verschepen. Zonder de donaties van
de Distributeurs zou dit programma niet bestaan.

Toen Scott Montgomery in 2006 tot
Voorzitter van de Stichting werd benoemd,
was het jaarlijkse budget van de Stichting
$250.000. Dit jaar was het budget $850.000.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
“De toename in donaties, area coordinatoren en vrijwilligers, stond de Stichting
toe om op een zeker punt dagelijks bijna
40.000 kinderen in 9 verschillende landen
te voeden. De Stichting leek van de ene op
de andere dag te groeien en we konden
goed merken, wat voor een impact zo’n
kleine organisatie kan hebben.”
Scott Montgomery, RKF Voorzitter
Aan het begin werden de producten alleen
aan families in nood verstrekt. Toen begonnen de betrokkenen in Haïti en de Filipijnen
de producten aan te vragen voor ondervoede kinderen. Vandaag de dag worden
de producten in meer dan 100 scholen, 10
klinieken, 10 weeshuizen en bijna 200 wijkprogramma’s gebruikt. Dat is naast de 300
individuen die jaarlijks RKF ondersteuning
ontvangen.
Gedurende de ‘midden jaren’ van de organisatie, werden middelen vrij gegeven om
de constructie van multifunctionele en voedingscentra mogelijk te maken. Tussen 2007
en 2013 werden er 6 gebouwen gebouwd

om de lokale distributie van Reliv Now for
kids te vergemakkelijken. Deze gebouwen
werden voor meerdere gemeenschappelijke
doelen gebruikt, maar de meeste mensen
kenden deze plekken als “de plek waar mensen je chocola geven” en de gezondheid en
algehele welzijn van hun kinderen
verbeterd werd.
“Jammer genoeg is voeding voor sommige
mensen een luxe geworden, maar wij geloven dat ieder mens de kans verdiend om
de voeding te krijgen die nodig is om een
gezond en lang leven te leiden. De afgelopen 20 jaar heeft de stichting een enorme
impact gehad en ons doel is om dit in de
toekomst voor zo veel mogelijk mensen te
blijven doen.”
Annie Campbell, RKF Director
Net zoals de geschiedenis van de Stichting
in handen is van de vrijgevige Distributeurs,
geldt dit ook voor de toekomst van de
Stichting. Wij – en de kinderen – rekenen
op jou voor hun toekomst! En namens alle
kinderen en families die in de loop der jaren
van de vrijgevigheid van donateurs hebben
geprofiteerd, zeggen wij zeer welgemeend
en overdadig: “Dank Je Wel!”

ONS GROOTSTE SUCCESVERHAAL: Brix was twee jaar oud toen hij door de RKF
werd ontdekt, maar hij zag er amper uit als èèn. Zijn moeder was een zwerver en zijn
vader was een ananasboer. Ze leefden samen in een kleine sloppenwijk niet ver van
Cavite Stad in de Filipijnen. Na dagelijkse doseringen van Reliv Now® for Kids, leeft Brix
een gezonde levensstijl, samen met zijn ouders, in Mindoro een eiland in de Filipijnen
waar de landbouw steviger is en een gezondere levensstijl mogelijk is.
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PROMOTIES
KIRSTIN ROSENZWEIG, KEY DIRECTOR
Doorstromen naar het niveau van Key
Director kwam als een complete verrassing, al betekenen titels niet veel
voor mij. Ik vind het belangrijker dat de
mensen om mij heen de juiste voedingstoffen binnenkrijgen en dankzij de geweldige Reliv producten, hebben we een echt
cadeau in handen.
Toen ik met Reliv begon had ik niet een bepaald niveau in mijn
hoofd, maar ik doe elke dag mijn best. Ik heb steeds meer mensen
kunnen bereiken met Reliv en wat mij nog blijer maakt, is dat het
hun leven positief heeft beïnvloed. Ik ben daar ontzettend dankbaar
voor!
Ik wil zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over Reliv. Ik ben
er niet alleen van overtuigd dat deze producten de levenskwaliteit
verhogen, maar dat we nog veel meer op deze planeet kunnen
bereiken dankzij Reliv. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zich
op hun best voelen, het makkelijker is om richting vrede te werken.
Stap voor stap. De echte grootse momenten zijn ook met kleine
stapjes begonnen.
Het allerbelangrijkste is je enthousiasme voor Reliv tonen en de
verborgen potentie zien. Als je dat in gedachten houdt, word je succesvol net als ik en wat een verrassing is dat geweest.

RAINER RÖDE, KEY DIRECTOR
Het voelt geweldig om in zo’n korte
tijd zo veel bereikt te hebben. Om dit
niveau te bereiken, heb ik mensen uit
alle lagen van de bevolking en met verschillende professionele achtergronden
aangesproken. Ik probeerde me niks van
afwijzingen aan te trekken en organiseerde,
toen ik eenmaal een netwerk had opgebouwd, een conferentie gesprek. Mijn afwijzingsangst overkomen heeft echt zijn
vruchten afgeworpen. Een voorbeeld is Kirstin Rosenzweig die
zich, na zo’n gesprek, bij Reliv aanmeldde. Ze werd in maart tot
Kampioen der Kampioenen gekroond!
Ik wil doorgaan totdat ik financiële vrijheid heb bereikt.
Waar ik woon duren beroepsopleidingen meestal 3 jaar.
Ik heb daarom besloten om minimaal 3 jaar consequent
met Reliv aan de slag te gaan. Als ik dat doe, dan is succes
onvermijdelijk.
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De basis voor je succes is je eigen enthousiasme. Je zou de Reliv
shakes zelf dagelijks moeten drinken en tegen jezelf zeggen dat
mensen het waarschijnlijk niet van je gezicht af kunnen lezen, dat
je iets bijzonders te bieden hebt! Met dat in gedachten, spreek ik
zoveel mogelijk mensen aan en leef ik volgens het motto: “hoe
meer contacten, hoe meer contracten!” Nadat ik iemand heb
gesproken vraag ik ze of ze Whatsapp hebben (bijna iedereen
heeft dat tegenwoordig) en vraag ik of ik hun nummer mag
hebben – de rest is geschiedenis. Ga nooit de deur uit met de
intentie om contacten te leggen, want dat werkt niet. Ga gewoon
de wereld in en herken de mogelijkheden in je dagelijkse leven
en reageer meteen.

ANETA BARBARA & WALDEMAR KWISDORF,
KEY DIRECTORS
Het voelt geweldig om onszelf Key Directors
te mogen noemen. Dat je beloond wordt
voor je inzet en de erkenning die je ontvangt
in de vorm van bonussen, titels en reizen zijn
geweldig! We genieten optimaal van alles!
Uithoudingsvermogen, zelfdiscipline, plannen
en de bereidheid om te leren, zijn vereist om vooruit te kunnen
gaan! Het samenwerken met de Upline, de wekelijkse Business
Opportunity Meetings en de aanwezigheid en bereidheid om actief
de MATS te steunen, zijn allemaal stimulansen om er bovenop te
blijven en je niet te laten hinderen door negatieve invloeden. We
kunnen natuurlijk de Europese Conferentie niet vergeten – dat is
pas pure motivatie! We hebben alle hulpmiddelen die Reliv biedt
gebruikt om tot dit niveau te komen.
We willen dat zo veel mogelijk mensen de producten leren kennen
en waarderen, omdat we er persoonlijk van overtuigd zijn dat ze
onze levenskwaliteit enorm hebben verbeterd. We hebben ons oog
al op de “Reliv Ring” laten vallen, die je krijgt als je het niveau van
Presidential Director bereikt!
Ons advies aan iedereen die hun eigen onderneming wil beginnen,
is dat je bereid moet zijn om te leren. Stel je doelen vast en werk
met een gedisciplineerde houding...de rest volgt dan automatisch!

BÉATRICE & ALAIN LE FAUCHEUR,
SENIOR DIRECTORS
Het is zeer bevredigend voor ons en ons
team om erkend te worden voor ons harde
werken. We worden hierdoor gestimuleerd
om de Reliv weg te blijven volgen – mensenlevens veranderen, terwijl we onze onderneming blijven ontwikkelen.
Om dit niveau te kunnen bereiken, hebben we met heel veel
mensen over Reliv moeten praten. We hebben een basis stad in
Lamballe gecreëerd en hebben evenementen georganiseerd die
altijd door Reliv werden ondersteund. De samenwerking met het
zakelijke team van Reliv Europe is van onschatbare waarde geweest
voor de ontwikkeling van ons bedrijf en ons team.
We kijken vol zelfvertrouwen uit naar de toekomst en we zijn
zeer gemotiveerd, omdat er nog veel mensen zijn die nog nooit
van Reliv hebben gehoord. Het is aan ons om deze geweldige
zakelijke kans aan anderen voor te leggen en het is onze
verantwoordelijkheid om hun van alle informatie te voorzien die
ze nodig hebben. Wij willen onze reis met Reliv graag voortzetten,
want we weten maar al te goed hoe Reliv haar Distributeurs aanmoedigt. Onze reis naar Sicilië was daar het perfecte voorbeeld van!
We raden mensen die een Reliv onderneming aan het bouwen
zijn, aan om hun betrokkenheid dagelijks te laten zien, het zal je
niet teleurstellen. Consistentie loont en helpt bij het behalen van
je doelen. Je moet vertrouwen hebben in het Reliv Systeem. Heb
je ooit gehoord van iemand die succesvol was met Reliv, maar het
Systeem in twijfel trok? Nee, dat komt omdat ze niet bestaan. Houdt
vol en volg het Systeem, dat is een succesvol recept!

DE WEG NAAR

PRESIDENTIAL DIRECTOR
Director

Bereik: Voeg jouw eerste frontline MA toe
Verdien: Een Director speld, overrides
over de volume van alle MA’s binnen de
eerste 5 niveaus

Key Director

Bereik: Overrides van £600 /
€700 in 1 maand of behaal een
maandvolume van 20.000 PGPV
Verdien: Een KD speld. Aandeel
in een wereldwijde bonuspot – dit
kan oplopen tot $500

Senior Director

Bereik: Overrides van £1200 /
€1500 in 1 maand
Verdien: Een SD speld

Master Director

Behaal: Overrides van £2300 / €2800
binnen een kalendermaand
Verdien: een MD speld, £1000 / €1000
geldbonus

Presidential Director

Bereik: Overrides van £4600 /
€5700 in 1 maand
Verdien: Een PD ring, Leadership
Celebration reis
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ambassadeur special

mijn verhaal
Eric Vill (Reliv HQ)

Anne & Jean De Chassey

Home: Knowle, Solihull, Verenigd Koninkrijk

Woonplaats: Asnières, Frankrijk

Huidig: Voorzitter van Reliv Europe Ltd.

Huidig: Anne is Apotheker en Jean is een
aannemer in de hotelindustrie.

Reliv dieet: Reliv Classic, Reliv Now,
FibRestore en Reliv Now for Kids twee keer
per dag en Innergize! Tijdens het sporten.
Reliv voor het leven: Ik neem de shakes nu
inmiddels al 13 jaar. Gedurende die periode
heb ik me geweldig gevoeld en het zal altijd
onderdeel uitmaken van mijn dagelijkse
routine.
Mogelijkheden: De afgelopen 13 jaar heb ik
de kans gehad om met enkele van de meest
geweldige mensen en groepen samen te
werken. Zowel het zakelijke team, als het netwerk van Distributeurs zijn uitermate succesvol geweest en dankzij hun geloof en inzet is
Reliv Europe uitgegroeid tot de grootste Reliv
markt buiten de VS. Als je er dan rekening
mee houdt dat dit nog maar het begin is en
dat de bevolking van Europa ruim drie keer
zo groot is als dat van de V.S., geloof ik dat ze
dit ‘Mega Mogelijkheid’ noemen.

Andreas & Britta Bullmann

Reliv dieet: Reliv Now, FibRestore, Innergize!
Groeiende onderneming: Ik (Anne) begon
met mijn Reliv onderneming toen ik nog studeerde, zodat ik later zou kunnen kiezen tussen
deze mogelijkheid of een betaalde baan. Mijn
onderneming is steeds blijven groeien, ondanks
dat ik altijd part-time heb gewerkt en dankzij
de fantastische bijeenkomsten, het geweldige
team om me heen, de oprechte ondersteuning
en fijne sfeer. Toen Jean er in 2013 bijkwam,
werd het een echt familieproject en we zijn blij
dat we Reliv om ons gezin heen kunnen bouwen. Op professioneel vlak, werken we allebei
op compleet verschillende vlakken, dus is het
fijn om nu een gezamelijk werkproject te hebben wat ons samenbrengt.
Positieve impact: Van het begin af aan, neemt
iedereen in onze familie de producten, inclusief onze jonge kinderen! Vanuit een financieel
standpunt heeft Reliv een positieve impact
gehad op ons leven, zowel voor de toekomst als
het heden.

Woonplaats: Duitsland, Schermbeck
Huidig: Gevel Adviseur en huisvrouw en
Onafhankelijke Reliv Distributeurs
Reliv dieet: Reliv Classic, FibRestore,
Innergize!
Familie tijd: Sinds we met Reliv aan de slag zijn
gegaan, is onze levenskwaliteit enorm verbeterd. We genieten ervan dat we kunnen bepalen
wanneer, hoeveel en waar we willen werken.
Reliv heeft ons de mogelijkheid gegeven om als
gezin veel dingen samen te kunnen doen en
het is leuk om samen de dag te kunnen beginnen met ontbijt.
Bouwen aan een toekomst: Waar we van
houden is het feit dat wat we hebben opgebouwd met Reliv niet alleen voor het heden is,
maar ook voor de toekomst. Deze onderneming
garandeert ons op onze oude dag een inkomen
en het kan aan onze kinderen worden overgedragen. Zelfs op hun jonge leeftijd, waarderen
onze kinderen Mandy (23) en Nick (26) niet
alleen de Reliv ondernming, maar ook de Reliv
producten. Een Reliv onderneming betekent
dat alle moeite die je doet, zich uit betaalt op
het gebied van jouw welzijn en je financiën,
vandaag en in de toekomst.
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Jason Gregory
Woonplaats: Waltham Abbey, Engeland
Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur
Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, FibRestore,
LunaRich C
Familietijd: Reliv heeft het leven van mijn
hele gezin veranderd. Mijn kinderen hebben
mij nooit hoeven missen. Ik heb altijd vanuit
huis gewerkt en ik ben er altijd als ze thuiskomen van school. Dat soort dingen zijn onbetaalbaar. De mogelijkheid om een residueel
inkomen te verdienen en andere mensen te
helpen hetzelfde te doen, is geweldig. Het feit
dat mijn inkomen overdraagbaar is aan mijn
kinderen, biedt mij de mogelijkheid om een
nalatenschap voor hun op te bouwen.
Reizen: Reliv heeft mij een gevoel van voldoening gegeven. Ik heb veel kunnen reizen
en meerdere culturen kunnen ervaren. Het
heeft mijn ogen naar de wereld geopend.

ambassadeur special

mijn verhaal
Andreas & Nadja Reinold
Woonplaats: Salzkammergut, Oostenrijk
Huidig: Onafhankelijke Reliv Distributeurs
Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!,
FibRestore
Ongelooflijke levensstijl: Voor ons
betekent Reliv een mogelijkheid om uit het
dagelijkse gehaast te stappen. We vinden
het heerlijk om een gezonde balans tussen
werk en prive te hebben en een KEUZE te
hebben hoe wij onze tijd indelen.
Deel de mogelijkheden: We zijn inmiddels 17 jaar gelukkig getrouwd en hebben
twee geweldige zonen. Reliv voelt voor ons
niet als werk – het is een lonend familieproject. We zijn nu Presidentiële Bronzen
Ambassadeurs en zijn dankbaar dat we elke
dag persoonlijk een beetje groeien en met
anderen kunnen samenwerken.
Eglantine & Joseph Lerolle
Woonplaats: Toulouse, Frankrijk
Huidig: Joseph is een Netwerk
Administrateur en Eglantine is een
Onafhankelijk Reliv Distributeur.
Reliv dieet: Reliv Now, Reliv Classic,
FibRestore, Innergize!, Reliv Now for Kids,
LunaRich C
Familie voeding: Ons hele gezin houdt
van de Reliv producten en tussen mezelf
(Eglantine), Joseph en onze drie kinderen,
gebruiken we alle producten!
Consistente ontwikkeling: Het werken
met Reliv heeft me de afgelopen 8 jaar veel
vrijheid gebracht. Dankzij de flexibele aard
van mijn werk en het regelmatige inkomen,
kan ik er voor mij kinderen zijn, ook vóór en
na school. Ik heb kunnen ontdekken wie ik
ben en heb mijn sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Etienne & Noella Van Huffel
Woonplaats: Saalfelden, Oostenrijk
Huidig: Onafhankelijke Reliv Distributeurs
Reliv dieet: Reliv Classic, FibRestore,
Innergize!, Reliv Now for Kids
Verbeterde levensstijl: We voelen
ons fantastisch en zijn Reliv ontzettend
dankbaar. We vinden de Reliv producten
geweldig en delen ze graag met anderen.
Onderdeel uitmaken van Reliv heeft ons
leven aanzienlijk verbeterd en we hebben landen bezocht, die we anders nooit
bezocht zouden kunnen hebben.
Financiële zekerheid: We ontmoeten
continue nieuwe mensen en helpen hun de
leuke kanten van Reliv te ervaren. Wij profiteren daar ook van, namelijk als je mensen
helpt ga jij er zelf ook op vooruit. Reliv geeft
ons financiële zekerheid en we hoeven ons
dus geen zorgen te maken over onze financiële situatie.
Tijd samen doorbrengen: We zijn een
geweldig team – we werken samen,
ontbijten samen, we verzorgen de klanten
samen en doen nog veel meer samen.
We vinden het heerlijk om tijd met elkaar
door te brengen en daarom zeggen we:
“Bedankt Reliv”!

Reizen met Reliv: Daar Reliv je overal mee
naartoe neemt, is het mijn droom om met
mijn gezin twee maanden door Australië
te reizen en mijn goede vriendin die daar
woont te ontmoeten. Ik zou het geweldig
vinden om de kinderen daar bij te scholen
en meer over het Australische Reliv Systeem
te weten te komen! Met Reliv zijn we naar
o.a. de Bahamas, Tenerife en Stratford-uponAvon afgereisd. Zonder Reliv hadden we
deze reizen nooit kunnen betalen. We zullen
deze herinneringen altijd koesteren.
27

Kwalificatie periode: 1 juli – 31 december 2018
Verdien een onvergetelijke reis naar Scandinavië, middels onze Bingo promotie! Spaar
voor een volle kaart, door aan alle kwalificatie-eisen te voldoen, en je zult worden
uitgenodigd om deze, met sneeuw bedekte, unieke bestemming te verkennen!
Bezoek onze website om je Bingo kaart te downloaden!

.
.
.
.
B I N G O
Reliv Europe Limited
Unit 10
Colemeadow Road
North Moons Moat
Redditch
Worcestershire
B98 9PB
United Kingdom
relivinc.nl

zoek ons op!

colofon
hoofdredacteur
Dominique Vill
Frances Webb
eindredacteur
Mark Malott
bijdragen van
Kim Monk
Frances Webb
Lisa Schwarz
Dominique Vill
vertaling
Edmée Antonio
vormgeving
Lesli Schmitt
Wilt u meer weten over Reliv? Neem dan
contact op met de person vanwie u dit tijdschrift heft gekregen of ga naar relivinc.nl
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