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Wat gaat 2019 jullie bieden? Ik weet niet welke targets en doelen jullie voor 

jezelf hebben opgestelt, maar wanneer jullie dit lezen zijn jullie hopeli-

jk op weg om deze te bereiken. Sommige van jullie zullen met de beste 

intenties van start zijn gegaan, maar “dingen” staan ons in de weg en oude 

gewoontes komen vaak terug. Sommige doelen zullen langzaam vervaagd 

zijn en wellicht stevenen we af op een jaar dat hetzelfde is als alle anderen. 

Nieuwjaarsvoornemens laten me altijd glimlachen, daar de meeste voorne-

mens halverwege februari alweer vergeten zijn.

Waarom maken we in plaats van nieuwjaarsvoornemens, niet gewoon dage-

lijkse voornemens? Waar jullie je ook momenteel bevinden met jullie doelen 

voor 2019, elke dag is een nieuwe dag. Een nieuwe dag om jullie dromen 

na te jagen. Reliv is een bedrijf van mogelijkheden en kansen. Het biedt de 

mogelijkheid voor een beter welzijn, een beter leven en gigantische per-

soonlijke groei – wat onbetaalbaar is! Deze mogelijkheden worden echter 

alleen realiteit, als wij elke dag ons uiterste doen. Sommige dagen zullen we 

grote stappen maken, terwijl we op andere dagen het gevoel hebben niks te 

hebben bereikt. Dat is voor mij de waarheid van Reliv. We hebben goeie en 

slechte dagen, maar elke dag is een nieuw begin.

Ik hou van Reliv en ik hou in het bijzonder van haar Distributeurs hier 

in Europa. Ik heb net als jullie goeie en slechte dagen, maar ik weet en 

waardeer dat ieder dag een nieuw begin is. Een dag waarop ik weer aan mijn 

doelen kan werken, ongeacht wat er gisteren is gebeurd! Falen bestaat niet 

zonder de vastberadenheid om te slagen. Ik moedig jullie stuk voor stuk aan 

om die vastberadenheid, om met Reliv te slagen, te ontwikkelen.

Het team hier op het hoofdkantoor is er om jullie hierbij te helpen en ik zal 

jullie altijd persoonlijk aanmoedigen als het allemaal niet meezit. Ik zal hel-

pen waar ik kan en zal jullie als eerste feliciteren wanneer jullie doelen zijn 

bereikt. Het andere belangrijke element van de Reliv mogelijkheden is ech-

ter, dat jouw succes door jou bepaald wordt. Laten we een fantastisch 2019 

tegemoet gaan en wat er ook gebeurt, geef vooral niet op! Laat niemand je 

dromen van je afnemen!

Trots dat ik met jullie mag werken!

Eric.

Eric Vill  // Voorzitter

Beste collega’s,
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The statements contained in 
this material have not been 
evaluated by the Food and 

Drug Administration. The 
personal testimonials shared 

reflect individual experiences of 
Independent Reliv Distributors 
and are not necessarily typical 
of the results you may obtain. 

Reliv products are not intended 
to diagnose, treat, cure or  

prevent any disease. 

As with any independent 
business, success as a Reliv 

Distributor requires a significant 
amount of hard work and  

dedication. The individuals 
featured in this material offer a 

glimpse into the lifestyle and 
economic benefits they are 
enjoying through the Reliv 

opportunity as a result of their 
own skills and personal effort. 

These stories are examples only 
and are not intended as  
averages or guarantees. 

Inhoud
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In augustus 2018 heeft Reliv Europe het eiland van Sicilië tijdelijk 

overgenomen, met onze grootste reis ooit! Gedurende de eerste 6 

maanden van het jaar konden Distributeurs, middels een promo-

tie, kans maken op een 3, 4 of 5 daags verblijf in het ongelooflijke 

4 * Four Point by Sheraton Catania Hotel.

Hier volgen de ervaringen van enkele Distributeurs die een plek 

op deze reis naar Sicilië hadden verdiend.

ONTSNAP NAAR Siciliëu u
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Als beloning voor het behalen van het Senior Director niveau en 
het sponsoren van nieuwe Distributeurs, werden we uitgenodigd 
voor de reis naar Sicilië.

We hebben drie onvergetelijke dagen doorgebracht in een  
adembenemende locatie met Distributeurs vanuit heel Europa.  
We hebben deze reis met onze teamleden Nadine & Christophe 
Aignel gedeeld en we hebben de reis kunnen verlengen om zo  
wat tijd door te brengen met onze kinderen en vrienden die in 
Sicilië wonen.

Het was een van de beste vakanties die we ooit hebben meege-
maakt en we zullen er nog heel lang van nagenieten.

BÉATRICE & ALAIN LE FAUCHEUR 

Toen de Ontsnap naar Sicilië promotie werd gelanceerd, sprak 
de bestemming mij meteen aan daar ik er al eerder vakantie heb 
gevierd met mijn familie. Mijn man Christophe houdt van dit eiland 
en wilde ik er dus voor zorgen dat we een plek op deze reis konden 
verdienen – het was een onmisbare kans.

Nadat we in Sicilië waren geland, werden we naar een fantastisch 
hotel aan de zonnige kust gereden. Al snel ontdekten we het 
prachtige zwembad en het aangrensend prive strand! Op de laat-
ste dag van onze reis werd er op het strand een geweldige BBQ 
georganiseerd door Reliv. We hadden zelfs onze eigen chef! Het 
was een overgetelijke avond. We hebben de hele avond met onze 
Oostenrijkse en Duitse vrienden gekletst en gelachen met mensen 
die we drie dagen daarvoor nog nooit eerder hadden ontmoet.

We hebben zoveel plezier beleefd en we zullen fijne herinneringen 
aan deze reis overhouden!

NADINE AIGNEL

Onze eerste Reliv reis bestond uit vijf heerlijke dagen op het zonni-
ge, vulkanische eiland Sicilië! Ons avontuur begon toen onze chauf-
feur ons van het vliegveld haalde en ons naar het hotel bracht. Het 
startpunt van onze twee hoogtepunten: de kookles en de excursie 
naar Mount Etna! 

De tweede dag begon met een uitstapje naar de locale markt om 
producten in te slaan voor onze kookles. Vervolgens hebben we in 
de tuin van het hotel verse kruiden geplukt voor ons menu. In de 
keuken kregen we elk een taak toegewezen door onze chef Saverio 
Piaca en na drie uur hard werken werd de tafel opgediend met zes 
verschillende gerechten! Het was puur genieten van deze delica-
tessen.

Onze excursie naar Mount Etna heeft iets bijzonders aan onze reis 
toegevoegd. Na aankomst hebben we gekoelde lava kunnen zien, 
de grot bezocht en de omgeving ontdekt met een ervaren gids.

Sicilië was een geweldige reis met parchtige mensen en georgani-
seerd door een bedrijf die echt om haar Distributeurs geeft.

ANETA & WALDEMAR KWISDORF
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Ik zal altijd met plezier terugdenken aan Sicilië. Het was zo’n geweldige 
reis en zo geweldig georganiseerd door Reliv, iets wat ze heel goed 
doen.

Ons eerste activiteit was een bezoek aan de vismarkt in Catania. De chef 
van het 5 sterren hotel – Saverio – leidde ons rond en we hebben daar 
ook van een heerlijk ontbijt en Siciliaans drankje genoten. Vervolgens 
nam Saverio ons mee naar zijn boomgaard en dat was een paradijs op 
zich! In de keuken werden we getrakteerd op een exclusieve kookles 
van de masterchef zelf. Als beloning mochten we van de voorbereidde 
hapjes smikkelen. Ook de excursie naar Mount Etna was indrukwekkend 
en het landschap was adembenemend. Het uitje naar de kloven van 
Alcantara was ook een hoogtepunt.

Op de laaste avond was er een afscheidsfeest waar naast geweldige 
muziek, ook een feestelijk maal door Saverio werd opgediend. We heb-
ben veel plezier gehad en hebben elkaar beter leren kennen.

Dank je wel Reliv voor deze onvergetelijke ervaring. Ik kijk nu al uit naar 
volgende reizen. Laten we de kans pakken en de unieke producten van 
Reliv over de hele wereld aan prijzen. Op die manier maken we kans op 
bijzondere reizen. Sicilië was een droom die uitkwam!

KIRSTIN ROSENZWEIG

Ik had me voorgenomen dat ik in 2018 mijn bedrijf zou gaan uit-
breiden, door hard en consistent te werken. Op die manier heb ik mijn 
plek op de Sicilië reis verdiend! Ik was so blij dat ik de kans kreeg om 
dit mooie eiland te bezoeken. Mijn man en ik hebben onze 3 daagse 
reis verlengd naar een week. Ik hoefde niks te organiseren – Reliv 
heeft alles voor ons geboekt, echt super!

Onmiddellijk na onze landing werden we opgehaald door een prive 
chauffeur, wat ontzettend fijn was. De excursies naar Mount Etna en 
de adembenemende Alcantara kloven waren leuk en interessant! 
Deze herinneringen zullen we altijd bij ons dragen.

Als aanvullende bonus ontvingen we allemaal een persoonlijke brief 
met een groepsfoto en een souvenier. Ik heb nog nooit zoiets  
meegemaakt!

HEDWIG LETTNER

Ik vind het heerlijk om in de zee te zwemmen, maar door onze 
financiële omstandigheden hebben we ons jarenlang geen strand-
vakantie kunnen veroorloven. Dankzij Reliv is één van mijn grootste 
dromen werkelijkheid geworden. De reis naar Sicilië was zo bijzonder! 
Een hoogtepunt voor ons was de jeepsafari naar Mount Etna, waar 
we de ware pracht van het eiland hebben kunnen ontdekken. We 
zijn ontzettend verwend met Siciliaanse delicatessen, wijn en de aan-
wezigheid van zoveel vrienden. We hebben echter ook de kans gehad 
om tijd met z’n tweeën door te brengen.

We zijn zo dankbaar dat alles voor ons is georganiseerd. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat we van elke minuut hebben kunnen genieten. 
Wij willen iedereen die deze reis mogelijk heeft gemaakt ontzettend 
bedanken. Het was een onvergetelijke reis en we kijken nu al uit naar 
onze volgende Reliv reis.

SONJA BRANDSTETTER
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Ik kan me het moment nog goed voor de geest halen. Ik was op 
kantoor, opende mijn mail en daar stond het: Je hebt een reis naar 
Sicilië verdiend! Het was fantastisch!

De reis was een droom die uitkwam. We hebben de zonovergoten 
Italiaanse kust verkend en genoten van “la dolce vita” of het zoete 
leven! De climax was voor ons de jeeptocht naar Mount Etna. Een 
ander hoogtepunt was het strandfeest op de laatste dag. Het was 
speciaal voor ons als groep georganiseerd op een prive strand. We 
hadden onze eigen DJ, bar en een heerlijke BBQ – het was een fan-
tastische avond. Reliv, ontzettend bedankt voor deze reis!

ANGELA & KLAUS WIESNER

We waren blij verrast zowel met het geweldige reisarrangement, als 
de accommodatie zelf. We hebben er drie heerlijke dagen beleefd 
in dit luxueuse paradijs aan de zee.

Het hoogtepunt van onze reis was de excursie naar Mount Etna. We 
hebben samen met iedereen het prachtige vulkanische landschap 
verkend. Deze tour heeft ons met levenslange herinneringen ach-
tergelaten. We hebben tevens genoten van de Siciliaanse keuken 
en wijn en gedanst tijdens het strandfeest op de laatste avond. Dit 
samenkomen in de open lucht tijdens de Sicilaanse zonsondergang, 
was het perfecte einde voor deze geweldige reis.

We hebben ontzettend genoten tijdens onze eerste Reliv reis en 
hopen van harte dat het niet de laatste is!

ANNA & JACEK FRYDRYZAK

We hebben een geweldige tijd gehad in Sicilië en hebben onszelf 
zo welkom gevoeld. De hoogtepunten van deze reis waren de 
excursies die ontzettend goed georganiseerd waren en de culinaire 
hoogstandjes die we hebben mogen ervaren. Het voelde totaal niet 
aan als een bedrijfsreis – het was veel aangenamer en we hebben 
veel plezier beleefd!

Wat we heel speciaal vonden was het feit dat je de reis kon ver-
lengen en dat de vluchten naar jouw persoonlijke wensen door 
Reliv werden geboekt. Wij hebben nog 10 dagen aan onze reis toe-
gevoegd en hebben nog veel meer van het eiland kunnen zien.

Wij willen Eric Vill, Dominique Vill en heel Reliv Europe van harte 
bedanken. Werken voor Reliv is zeker de moeite waard!

ANETTE & DIETER METZ

See where you could be travelling to with Reliv Europe by visiting 
reliv.co.uk/travel-with-reliv or ie.reliv.com/travel-with-reliv.

   

Bekijk waar jij met Reliv  
naar toe kunt reizen op  
relivinc.nl/travel-with-reliv
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Er is nog nooit – en we bedoelen nooit – een beter moment 

geweest om bij Reliv te beginnen als een Onafhankelijke 

Distributeur. Waarom ? Omdat het leiden van een Reliv 

imperium nu zo makkelijk is als een druk op een knop van je 

smart telefoon.

Een partnerschap aangaan met Reliv door je eigen on-

derneming te beginnen, betekent dat je in contact moet 

blijven met Reliv en alle hulp, informatie en hulpmiddelen 

die daarbij komen kijken. We leven in een informatietijdperk 

en met de nieuwe mobiele app, heb je alles omtrent je Reliv 

onderneming binnen handbereik. Dit is de belangrijkste en 

meest uitgebreide hulpmiddel die we ooit voor onze Distrib-

uteurs hebben gecreëerd.

Reliv International CEO, Ryan Montgomery

Een Reliv onderneming  
beginnen – daar hebben  
we een app voor.

De app zal de onderneming zo ontzettend faciliteren. Mensen die Reliv gebruiken om een aanvullend inkomen 

op te bouwen, hebben snelle en efficiënte mobiele hulpmiddelen nodig. Het is een ultiem gereedschap voor een 

nomaden baan zoals Reliv. 

Presidentiële Bronzen Ambassdeur, Caroline Labourier 

Door Marketing Directeur  Erin Koch

8
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Rekruten
Al jouw rekruten zijn bewaard en bereikbaar via  
de app. Je kunt hun activiteiten bekijken, een video 
of website met ze delen en je kunt informatie naar 
keuze filteren ! Dit maakt het makkelijk om opvolging 
te geven.

Videos
Je kunt nu met slechts een druk op een knop, de 
video’s van Reliv afspelen, delen en downloaden. Er 
is zelfs geen internetverbinding nodig om video’s te 
downloaden !

Websites
Bezoek alle belangrijke Reliv websites vanuit 1 plek !

Metriek
Bekijk je laatste activiteiten, inclusief je herkwalificatie 
informatie en het bedrag van je laatste cheque. Je 
kunt nu zelfs de verkoopcijfers van de laatste twee 
maanden traceren, inclusief nieuwe aanmeldingen, 
groepsvolume en doorstromingen !

Mijn verkoopcijfers
Hier kan je jouw persoonlijke groepsbestellingen be- 
kijken. Je kunt tussen de huidige en de vorige maand 
heen en weer springen en zelfs op datum sorteren.

Mijn downline
Ooit alle gegevens van je downline tegelijk op een 
scherm willen zien ? Nu kan dat ! Zowel je persoon- 
lijke groep als vertakkingen daarvan zijn zichtbaar  
inclusief alle gegevens van de leden. Vanuit dit 
scherm kan je mensen sms-en, bellen of een email 
sturen. Zo handig !

Hulpmiddelen en training
Van de allernieuwste trainingsvideo’s tot belan-
grijke hulpmiddelen zoals de rekenmachine voor 
bestellingen en de prijslijst, hier vind je alles wat je 
nodig hebt om een nieuwe Distributeur te helpen.

Winkel
Of je nu een nieuwe klant aan het helpen bent, 
een nieuwe Distributeur, of zelf een bestelling wilt 
plaatsen…het is nu ontzettend simpel om de Reliv 
producten aan te schaffen !

Kalender
Loop nooit meer een bedrijfsevenement van  
Reliv mis !

Never—and we mean never—in the history of Reliv has there been a better time to start your own busi-

ness as an independent Distributor. Why? Because now running your Reliv empire is as easy as pushing 

a button on your smartphone. In April of this year, fans flocked to Reliv Live in Anaheim, California to be 

NEEM EEN TOUR !

Op het hoofdscherm vind je alles wat je nodig hebt om nieuwe klanten en Distributeurs aan te melden, de nieuwste  
trainingen te volgen en tevens hulpmiddelen die je zullen helpen bij het vergroten van jouw maandelijkse cheque  
(en die van je downline !).

Wil je de mobiele app van Reliv uitproberen ? Nieuwe Distributeurs mogen de app 30 dagen na hun aanmelding 
gratis uitproberen ! Daarna kost de app slechts £3.00/€3.50 per maand en annuleren kan altijd! Bezoek www.reliv.co.uk/
join om je als Distributeur aan te melden en begin vandaag nog!

Ben je al een Distributeur? Download dan nu de app via reliv.co.uk/p/app. Bovendien kan je de mobiele app ontvan-
gen wanneer je de Reliv Webbundel bestelt. Voor slechts £10 ontvang je dan toegang tot het Distributeur’s Dashboard 
waarmee je jouw bedrijf kunt managen en traceren, een persoonlijke website en de nieuwe mobiele app! Bezoek reliv.
co.uk/p/web-bundle en bestel hem nou!

9
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Ik geloof dat iedereen weet dat zij voor iets groters 
gemaakt zijn. Als Reliv Distributeurs, kunnen wij deze 
potentie omzetten middels persoonlijke ontwikkeling. 
Ik wil echter eerder duidelijk maken wat niet onder 
persoonlijke ontwikkeling valt. Persoonlijke ontwikke-
ling is geen programma, theorie of goeroe met een 
nieuwe methode die jou een goed gevoel geeft. Het 
is niet de hoeveelheid geld op je bankrekening of je 
niveau binnen Reliv. Persoonlijke ontwikkeling begint 
met weten wat je wilt, de realisatie dat je daar hulp bij 
nodig hebt, gevolgt door het aanvaarden van die hulp 
en de inzet om je doel te bereiken.

Ik zal mezelf als voorbeeld gebruiken. Ik ben een 
Amerikaanse woonachtig in Frankrijk en alhoewel ik 
het redelijk goed spreek, is Frans niet mijn moeder-
taal. Toen ik bij Reliv begon, realiseerde ik me dat ik 
mijn vaardigheden op verschillende vlakken diende 
te ontwikkelen. Eén van deze vaardigheden was het 
spreken van de Franse taal aan de telefoon. Ik moest 
leren hoe ik mijn Reliv verhaal binnen een minu-
ut in het Frans kon vertellen en ik moest leren om 
3-weg-gesprekken te voeren. Mijn Upline is volledig 
Amerikaans, dus ik moest mij tot mijn Franse colle-
ga’s wenden voor hulp over hoe ik zekere uitspraken 
moest verwoorden. Ik vond zelfs een business coach 
die mijn geholpen heeft met mijn Franse telefoon 
etiquette. Ik wist dat als ik mijn onderneming uit wilde 

Persoonlijke Ontwikkeling
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breiden, mijn telefoonvaardigheden optimaal moesten 
zijn. Ik heb meerdere mensen benaderd om hulp, zodat 
ik kon groeien in zelfvertrouwen. Dit vertrouwen kwam 
echter niet vanzelf. Keer op keer de telefoon oppakken 
is wat daar toe heeft bijgedragen. Soms heb ik iemand 
een tijdje niet gebeld en dan is het vertrouwen weer 
een beetje weggeëbd. Ik begin dan weer van begin af 
aan en pak keer op keer de telefoon op, totdat het ver-
trouwen weer terug is. Het is niet glamoureus, maar het 
is wel zelfontwikkeling!

Hier is nog een voorbeeld: het 1 minuut verhaal. Voor 
de praatgrage onder ons is de 60 seconden regel een 
hele uitdaging en voor de introverten onder ons is 
een minuut ontiegelijk lang! Maar iedereen weet wat 
hij moet doen: je moet je verhaal net zo lang oefenen, 
totdat het compleet natuurlijk aanvoelt wanneer je 
hem met anderen deelt. Hierbij mag je gerust om hulp 
vragen. Mijn upline hielp mij met de authenticiteit en 
mijn Franse collega’s hielpen mij met de spelling en 
grammatica en het juiste gebruik van de Franse taal. 
Het vragen om hulp vereist nederigheid en biedt ons 
een leermoment. Ben ik te trots om naar hulp te vra-
gen? Nee, anders kan ik de ontwikkeling die ik nodig 
heb om mijn bedrijf te laten groeien niet verwachten. 
Ben ik te ongedisciplineerd om het verborgen werk te 
doen? Er is veel werk dat door niemand wordt gezien, 
maar dat van essentieel belang is voor het succes van 
een stabiele onderneming. 

Doe het Reliv sommetje:
Weet wat je wil + vraag om hulp x doe 
het werk keer op keer op keer = 

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe kun jij jouw ontwikkeling in gang zetten? Ga een 
gesprek aan met je upline, vertel ze wat je wil en be- 
paal een streefdatum. Wellicht ben je net begonnen 
en streef je naar afspraken. Je team zal je helpen bij het 
maken van je lijst en bij het uitnodigen van je vrien-
den voor een bijeenkomst. Of wellicht wil je nieuwe 
mensen bereiken via social media? Jouw team zal je 
de hulpmiddelen geven waarmee je de levens van 
anderen kunt raken. Bepaal voor jezelf hoeveel nieu-
we mensen je per week wilt benaderen en je zult je 
momentum zien groeien. Actie brengt resultaat!

Persoonlijke Ontwikkeling Door Senior Director, Shelby Hill
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SAMENVATTING VAN DE RELIV 30 
EUROPESE CONFERENTIE
In 2018 hebben we het 30 jarige bestaan van Reliv gevierd tijdens 

onze jaarlijkse Conferntie in Disneyland Parijs. We hebben genoten 

van inspirerende verhalen, motiverende workshops en vooral van 

het eindfeest met het thema ‘de jaren 80’ !

Bekijk hier een paar van onze favoriete foto’s van dat weekeinde en 

vergeet niet dat de toegangskaarten voor de Conferentie van dit jaar 

nu verkrijgbaar zijn. Bel met het hoofdkantoor voor meer informatie.
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HET BELANG VAN 

Sponsoren is een belangrijk onderdeel van een groeiende 

Reliv onderneming en het delen van deze geweldige onder-

nemingskans met anderen die van de Reliv levensstijl zoud-

en kunnen profiteren. Echter, hoe maak je sponsoren een 

prioriteit binnen je onderneming? Lees hier waarom Reliv 

Europe Voorzitter Eric Vill sponseren zo belangrijk vindt en 

hoe je hiermee aan de slag kan!

sponsorenDoor Voorzitter, Reliv Europe,  Eric Vill
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HET BELANG VAN sponsoren

De laatste paar maanden heb ik veel mensen gesproken over het nemen van 

beslissingen en over de beslissing van wat je precies met je onderneming wilt 

bereiken. Veel mensen komen het bedrijf binnen en kabbelen voort. Ze genieten 

van alle producten, genieten van alle Reliv collega’s en vinden het fijn om naar 

de Reliv bijeenkomsten te gaan. Ze maken echter geen beslissen over wat ze nou 

van hun Reliv onderneming willen en wat ze moeten leren om dat te kunnen 

bereiken. Als je niet weet waar je naar toe gaat, dan kom je er nooit! Die besliss-

ing nemen is de eerste stap in het bereiken van je potentie en wat voor besliss-

ing dan ook…het is een goeie.

Ik heb er 6 maanden over gedaan om mijn beslissing te maken en toen was het 

zo klaar als een klontje en kon ik me focussen. Voorheen deed ik maar wat, als 

ik het maar druk had. Met de hulp van mijn Upline leerde ik hoe belangrijk het 

sponsoren van nieuwe mensen voor een bedrijf is en hoe essentieel het is om 

hen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Toen ik de beslissing eenmaal had genomen, realiseerde ik me dat sponsoring 

de levensader van een netwerkonderneming is. Het was mijn levensader, omdat 

het mij een fantastische mogelijkheid gaf om te leren en als persoon te groeien. 

Denk er maar eens over na – door anderen te sponsoren, maak je de weg vrij 

naar vele andere mogelijkheden zoals persoonlijke groei, persoonlijk inkomen, 

zakelijke groei en de mogelijkheid om een verschil maken in het leven van 

anderen. Door anderen te coachen en aan te moedigen om te sponsoren,  maak 

je voor hen de weg naar diezelfde mogelijkheden vrij. 

Sponsoring is de “elixir” voor het opbouwen van een succesvol netwerkmarket-

ing bedrijf. Het is een fundamenteel ingrediënt. Sponsoring creëert spanning, 

momentum en groei. Sponsoring creëert uitdagingen die je kennis en vaar-

digheden zullen vergroten. Door de beslissing te nemen om te gaan sponsoren, 

heb je besloten om een traject in te gaan die ik als zeer stimulerend heb ervaren. 

Ik hoop dat jij dat ook ervaart.

TOE DAN, IK DAAG JE UIT! NEEM DIE BESLISSING OM JEZELF EN 
ANDEREN TE HELPEN BIJ HET CREËEREN VAN EEN SUCCESVOLLE 
RELIV ONDERNEMING. HET BEGINT MET EEN BESLISSING EN 
WORDT GEVOLGD DOOR STAP 2: SPONSOR STAND! STAP 3 IS HOU 
JE VAST, WANT HET WORDT EEN SPANNENDE RIT!

Ik zie je aan de top

Door Voorzitter, Reliv Europe,  Eric Vill
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Als je onderweg bent is het handig 
als je al je belangrijke papieren voor 

je volgende vergadering op een 
orderlijke manier kan bewaren. De 

natuurvriendelijke jute schoudertas 
van Reliv biedt deze mogelijkheid. 

Verkrijgbaar in de kleuren blauw en 
groen, alsmede als trendy ‘bling’ tas.

Imago is alles – wees het merk!

Promoot je onderneming en het Reliv merk in stijl! Reliv  
beschikt over een scala aan kleding en accessoires die  
ontworpen zijn met onze Distributeurs in gedachten.

Bij Reliv kennen we het belang van een 
eerste indruk. De business card houders 

van Reliv geven meteen meer geloof-
waardigheid tijdens elke ontmoeting, in 

het bijzonder onze premium business 
card houders. Deze zijn beschikbaar in 

de kleuren roze, groen en zwart. Je kunt 
je tablet beschermen en tegelijkertijd 

je onderneming promoten met de iPad 
omslag van Reliv. Deze zijn verkrijgbaar 

in zwart, roze, groen of blauw.
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Heb je onze mega populaire en coole Twist n’ 
Lock mengfles al gezien? Voorzien van een blend-
er bal en opstapelbare containers waar je jouw 
favourite shake formule in kunt bewaren. Vergeet 
ook de ProVantage sportfles niet. Deze bevat een 
ingebouwd en vouwbaar rietje en is BPA en PVC 
vrij. Een essentie bij elke sportstraining!

Imago is alles – wees het merk!
Onze kledingcollectie bevat voor iedereen wat wils! 
De blauwe of roze “Get fit” T-shirts zijn verkrijgbaar 
voor zowel mannen als vrouwen en de zwarte “Get 
fit” top is perfect voor de sportschool. Of waarom 
promoot je Reliv niet door één van onze exclusieve 
en sprankelende topjes te dragen?

Voor een wat formelere gelegenheid, hebben we 
dames en heren blouses met een prachtig gebor-
duurd Reliv logo. Of voel je lekker comfortabel in 
een unisex Reliv trui met capuchon.

Waar je ook naar toe gaat of met wie je ook hebt afgesproken, 
zorg dat het in stijl doet met de accessoires van Reliv! Bel met het 
hoofdkantoor of bezoek onze website om je bestelling te plaatsen. 
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Land: Frankrijk

Sport: Tennis

Reliv dieet: Reliv Now, Lunarich C, Innergize!, FibRestore

Hoe voelt het om onderdeel uit te maken van Reliv 
Athletic?

Ik ben een trots lid van het Reliv Athletic team. De Reliv pro-
ducten ondersteunen mij elke dag, zowel perssonlijk als sportief 
gezien. Ik hou van de wederzijdse verhouding binnen het Reliv 
Athletic programma. Ik ben blij dat ik de Reliv naam een boost 
kan geven en dat Reliv mij helpt met mijn werk.

Welke evenementen staan het aankomende jaar op de 
planning?

Ik hoop in zoveel mogelijk toernooien te spelen en ik hoop dat 
ik de Europese Conferentie in oktober kan bijwonen. Dit hangt 
echter van mijn tennis verplichtingen af.

Wat is jouw hoofddoel voor de toekomst?

Ik geniet echt van mijn sportleven, train dagelijks. Ik kruip 
telkens een beetje ophoog in de ranglijsten en speel de beste 
tennis uit mijn leven. Mijn ultieme doel is om weer in een 
Grand Slam te spelen!

Lou Brouleau

2019 IS TOT NU TOE EEN SPANNEND JAAR 

VOOR HET TEAM VAN RELIV ATHLETIC, 

MET 3 NIEUWE LEDEN, FANTASTISCHE 

PRESTATIES EN NOG VELE DOELEN OM 

NAAR UIT TE KIJKEN !

WIJ STELLEN JULLIE AAN ONZE NIEUWE 

LEDEN VOOR EN DE HUIDIGE LEDEN 

VERTELLEN WAAROM ZE HET ZO LEUK 

VINDEN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN RELIV 

ATHLETIC !

RELIV  
ATHLETIC

Dit zijn onze nieuwe leden :
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Lou Brouleau Paul Piedelievre Thomas Niflore

Land: Frankrijk

Sport: Golf

Reliv dieet: Reliv Now, LunaRich C, Innergize!

Hoe voelt het om onderdeel uit te maken van  
Reliv Athletic?

Ik vind het super om onderdeel uit te maken van het team! 
Het is geweldig dat ik mijn dromen kan najagen naast andere 
atleten die dezelfde soort doelen hebben. Het is interessant om 
de producten te bespreken met mensen die ook de top van 
hun sport proberen te bereiken.

Welke evenementen staan het aankomende jaar op  
de planning?

Ik stroom van de derde divisie door naar de tweede en doe  
mee aan 4 Europese toernooien in Frankrijk. Zij maken 
onderdeel uit van de Challenge Tour.

Wat is jouw hoofddoel voor de toekomst?

Mijn doel is om zo snel mogelijk in de eerste divisie van Europa 
te spelen. Ik hoop dat binnen drie jaar te bereiken.

Land: Frankrijk

Sport: Basketbal

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, LunaRich C

Hoe voelt het om onderdeel uit te maken van  
Reliv Athletic?

Het voelt goed om onderdeel uit te maken van dit team! Ik ben 
heel enthousiast over dit project en kijk uit naar de ontmoeting 
met de rest van het team. De ervaring met de mensen waarmee 
ik binnen Reliv contact heb is zeer prettig en lonend. Ik ben ook 
zeer tevreden over de producten.

Welke evenementen staan het aankomende jaar  
op de planning?

Ik weet mijn volledige planning voor dit jaar nog niet, 
maar ik doe in ieder geval mee aan de Franse Universitaire 
Kampioenschappen.

Wat is jouw hoofddoel voor de toekomst?

Mijn hoofddoel is om mijn eigen sportprestaties te blijven  
verbeteren. Ik wil mijn fysieke kenmerken verbeteren en de  
producten in mijn voordeel gebruiken.

Dit zijn onze nieuwe leden :
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Axel Kempf Corentin Angot Corné De Koning

Land: Frankrijk

Sport: Kajakken

Reliv dieet: Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!

De samenwerking met Reliv 
heeft mij in de gelegenheid 
gesteld om mijn ervaringen met 
anderen te delen. Mensen die 
net als ik het hoogste niveau in 
hun sport willen bereiken!

De voeding die ik binnenkrijg 
middels de Reliv producten heb-
ben mij ondersteund tijdens mij 
wedstrijden, geholpen bij mijn 
herstel en hebben mijn concen-
tratievermogen verhoogd.

Mijn doel voor dit jaar is 
om geselecteerd te worden 
voor de Ocean Kayak 
Wereldkampioenschappen 
die komende september in 
Quiberon plaatsvinden.

Land: Frankrijk

Sport: Boogschieten

Reliv dieet: Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!, LunaRich C

Ik vind het fijn om onderdeel uit te 
maken van het Reliv Athletic team, 
de ondersteuning is geweldig! Het 
helpt me met alle elementen van 
mijn sport voorbereiding: geduren-
de mijn trainingsessies, wedstrijden 
en in mijn dagelijkse leven.

Een paar maanden geleden was ik 
betrokken bij een ongeluk en kreeg 
ik last van mijn nek en schouder. 
Ik kon daarom een periode niet 
trainen. Reliv ondersteunde mij 
gedurende mijn herstel, zowel met 
de producten als persoonlijk.

Vandaag de dag kan ik met een 
gerust hart trainen. Ik ben me aan 
het voorbereiden op de seizoen-
scompetitie en de nationale kam-
pioenschappen. In de toekomst 
hoop ik onderdeel uit te mogen 
maken van het nationale team!

Land: Nederland

Sport: Para-roeien

Reliv dieet: Reliv Now, 
FibRestore, Innergize!

Ik maak nu al 5 jaar uit van het 
Reliv Athletic team en geduren-
de die tijd heb ik veel ervaring 
opgedaan met racen. Ik deed 
mee aan wereldbekers, wereld-
kampioenschappen en de 
Paralympische Spelen in Rio de 
Janeiro. Ik ben meerdere keren 
wereld kampioen geweest en 
maak onderdeel uit van het 
Nederlandse Nationale Roei 
team. Momenteel ben ik aan het 
trainen voor de Paralympische 
Spelen van 2020 in Tokyo.

Ik voel me vereerd om deel uit te 
mogen maken van dit team en 
de producten te mogen ontvan-
gen. Het team bestaat uit atleten 
die allemaal de top willen bereik-
en. Het is fijn om door gelijkgez-
inden omringd te zijn en ik ben 
dankbaar voor deze kans.
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Delfina Gaspari Freddy Foray Laura Gläsner

Land: Frankrijk

Sport: Hockey

Reliv dieet: Reliv Now, 
Innergize!

Het is een ware eer en kans om 
deel uit te mogen maken van 
dit team! Reliv past echt goed 
op haar atleten en luistert naar 
onze gedachten en suggesties 
over wat we nodig hebben.

Vorig jaar heeft Reliv me onder-
steund bij het herstel van een 
enkelblessure. Dit jaar zal Reliv 
mij blijven ondersteunen, 
tezamen met het zware her-
stelprogramma die mij door 
het nationale team is voorges-
chreven. Ze willen dat ik me 
focus op cardio en krachttrain-
ing, dus ik ben nu vaak buiten 
aan het hardlopen en vaak in de 
sportschool te vinden.

Ik ben blij en dankbaar dat Reliv 
mij ook dit jaar blijft onders-
teunen met mijn hockeydoelen.

Land: Frankrijk

Sport: Motor racen

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, 
LunaRich C, FibRestore

Onderdeel uitmaken van Reliv 
Athletic voelt net als onderdeel 
zijn van een grote familie. Wat 
nog beter is, is hoeveel ik van de 
producten geniet. Sinds ik me 
bij Reliv heb aangesloten, voel ik 
dat mijn sportleven en prestaties 
zijn verbeterd en makkelijker zijn 
geworden.

Mijn doel voor dit jaar is om 
wederom wereld kampioen te 
worden en zoveel mogelijk races 
te winnen. Ik kijk momenteel uit 
naar de 24 uur race van Le Mans!

Land: Duitsland

Sport: Atletiek

Reliv dieet: Reliv Now for Kids, 
Reliv Now, Innergize!

Ik ben al 5 jaar een actief lid 
van het Reliv Athletic team en 
gedurende deze periode heb 
ik vele pieken en dalen gekend. 
Reliv heeft echter nooit aan mijn 
sportcapaciteiten getwijfeld.

Het bijwonen van de Europese 
Conferenties zijn goed gewe-
est voor het ontmoeten van 
anderen en het delen van ervar-
ingen. Het komt overeen met 
een groot familiereunie.

Dit jaar wil ik, na een lange peri-
ode van blessure, mijn krachten 
weer opbouwen en weer mee 
doen aan wedstrijden met Reliv 
aan mijn zijde!

Wil je meer te weten komen over alle leden van het Reliv Athletic team?  
Bezoek dan onze website relivinc.nl/reliv-athletic.
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Als Reliv Distributeurs en klanten geni-
eten we van onze shakes en weten we 
als geen ander dat de producten levens 
kunnen veranderen. Maar wist jij dat de 
donaties aan de Reliv Kalogris Sticht-
ing over de hele wereld ondervoede 
kinderen ondersteunen ? Zowel ouders 
als leraren hebben hun dankbaarheid 
getoond voor deze ondersteuning jegens 
berooide kinderen. Reliv Now for Kids 
bevat essentiële zoals calcium, vitamine 
D, ijzer en omega 3.

Dit jaar zullen er 4.4 miljoen shakes 
worden uitgedeeld aan ondervoede 
kinderen over heel de wereld ! Hoe is het 
mogelijk om zoveel kinderen te bereiken ?

Donateuren zoals jij geven de Stichting 
geld cadeau, wat vervolgens wordt geb-
ruikt om Reliv Now for Kids te produc-
eren. Pallets vol met deze producten 
worden dan verscheepd naar onze ver-
scheidene internationale programma’s. 
Aan de andere kant werken honderden 
vrijwilligers samen – leraren, pastoren, 
jeugdwerkers, ouders – om deze shakes 
in de handen van de juiste kinderen te 
krijgen. Als de kinderen hun ochtend 
shake niet ontvangen zijn ze, op z’n 
zachts gezegd,  teleurgesteld !

Met jullie royale donaties hebben  
deze kinderen een kans op een betere 
toekomst !

Honderden kinderen worden elk jaar 
geserveerd in plaatsen zoals de V.S., Can-
ada, Europa en Australië. Jullie donaties 
maken dit mogelijk.

Selecteer tijdens je volgende  
bestelling een “Now we Can” donatie 
pakket. Dit is een £45/€51 donatie 
waarmee je punten verdiend en die 
mee tellen jegens je PVQ.

3 makkelijke manieren  
om te doneren

1

4.4 Miljoen shakes verder
VOEDING IN DE HARTEN EN  
HANDEN VAN DE  
ONDERVOEDE MENSEN
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Honderden kinderen 
worden elk jaar geserveerd 
in plaatsen zoals de V.S., 
Canada, Europa en 
Australië. Jullie donaties 
maken dit mogelijk.

Haïti 
Hier zullen 1.7 
miljoen bekers 

uitgedeeld worden 
dit jaar en de 

kinderen zorgen er 
altijd voor dat ze de 
allerlaatste druppel 
uit hun beker halen.   

Filipijnen
2.1 miljoen ijskoude 

shakes worden 
hier jaarlijks aan 

kinderen uitgedeeld. 
De vrijwilligers hier 
zorgen zelf voor het 
ijs om de hitte iets te 

verlichten.

Maleisië
Sri Lanka 
Cambodja

Hier houden ze van 
luchtige shakes, dus de 

vrijwilligers zorgen ervoor 
dat ze blijven over 

schenken om zoveel 
mogelijk schuim te 
creeren. Vervolgens 

worden er dit jaar 600.000 
luchtige shakes 

uitgedeeld.

Wanneer je morgenochtend jouw shake aan het 
klaarmaken bent, denk er dan aan dat 30.000 
kinderen dezelfde shake van hoogwaardige voeding-
sproducten als jij die dag binnenkrijgen.

Misschien voel je binnenkort een moment van 
dankbaarheid en maak jij, door middel van een gulle 
donatie,  het voor de Reliv Kalogris Stichting mogelijk 
om nog meer kinderen te bereiken.

Weet jij date en kind een maand lang Reliv Now for 
Kids kan ontvangen voor slechts £4.00/€4.50? Het 
is een geweldig gevoel om te weten dat jij ervoor 
hebt gezorgd dat de kleintjes die het het meeste 
nodig hebben, de juiste voeding binnenkrijgen. Ook 
al weten ze jouw naam niet persoonlijk, ze zullen je 
ontzettend dankbaar!

Selecteer tijdens je volgende  
bestelling een “Now we Can” donatie 
pakket. Dit is een £45/€51 donatie 
waarmee je punten verdiend en die 
mee tellen jegens je PVQ.

Doneer in de winkelwagen. Er is een 
‘Kalogris donatie” optie. Hiermee kan je 
een bedrag naar keuze doneren door 
deze aan je bestelling toe te voegen.

 

Vind ons op facebook.com/relivka-
logrisfoundation en doneer via onze 
pagina of organiseer een fondsenw-
erver. Het is veilig en betrouwbaar en 
beschikbaar voor iedereen met een 
facebook account.

2 3

23
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0 0
Maak je dagelijkse Reliv Shake nu nog spannender met de hulp van onderstaande recepten!

Deel je favoriete recepten met ons en vergeet niet om de hashtag #RelivRecipe te gebruiken.

Groene Smoothie

1 schep Reliv Classic of Reliv Now®

235 ml ongezoete amandelmelk

350 gr spinazie

½ beker peer stukjes

½ beker bevroren druiven

½ bevroren banaan

Aardbei en kiwi Smoothie

1 schep Innergize!® of Reliv Now®

235 ml kokosmelk

1 bevroren banaan

1 kiwi

1 beker aardbeien

Blauwbessen Shake

1 schep Reliv Now® of Reliv Now® for Kids

½ schep Innergize!® citroen

¾ beker blauwbessen (vers of bevroren)

½ beker kwark

225 ml melk

2 eetlepels gemalen lijnzaad

IJs
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0

D O O R S T R O M I N G E N

Nadine & Christophe Aignel  // Key Directors

Dat we dit niveau hebben kunnen bereiken en 
te zien hoe ver we het hebben geschopt, werkt 
ontzettend motiverend. We hebben hard gewerkt 
samen met onze sponsor. We wilden dit heel graag! 
Reliv heeft een paar uitzonderlijke mensen met 
buitengewone succesverhalen in haar midden. Deze 
mensen, meestal Ambassadeurs – maar niet altijd -, 
hebben ons geinspireerd. Zij hebben de ervaring en 
hebben de weg voor ons vrijgemaakt en wij willen 
graag in hun voetsporen treden.

Het Reliv systeem speelt een belangrijke rol binnen 
dit bedrijf. Wij proberen alle beschikbare hulpmid-
delen te gebruiken. Ons stopwoordje is ACTIE! We 
proberen graag nieuwe dingen uit en staan altijd 
open voor nieuwe ideëen. Tevens spreken we elke 
dag met nieuwe mensen over Reliv. We dromen over 
financiële vrijheid en helpen iedereen die geholpen 
wil worden.

Wij vinden het belangrijk om soms om hulp te vra-
gen, omdat jij daarna op jouw beurt anderen kunt 
helpen. Zet door, geef niet op en vergeet nooit waar 
je het voor doet!

Patricia Le Carré  //  Master Director

Mijn avontuur met Reliv begon 20 jaar geleden. 
Elke stap en elk niveau dat is bereikt is een waar 
genoegen geweest en bewijst dat het Systeem 
werkt! Volharding en doorzettingsvermogen zijn 
sleutelwoorden. Het advies dat Marge en Jim 
Rodgers voortdurend hebben herhaald is, “Dag 
per dag, persoon na persoon.” Elke dag is een 
nieuwe dag!

De volgende stap is het helpen van mijn team 
met het bereiken van hun doelen, zodat ook zij 
verder binnen Reliv door kunnen stromen!
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Mijn verhaal
Woonplaats: Vannes in Morbihan, Brittanië 
Huidig: Jean-Yves was tot voor kort een 
Management Consultant, maar is nu een full-
time Onafhankelijk Reliv Distributeur. Françoise 
is een part-time administratief assistent voor 
het stadhuis en part-time Onafhankelijk Reliv 
Distributeur.

Reliv dieet: LunaRich C, Reliv Classic, 
FibRestore, Innergize!

Terugkeer: Reliv heeft mij (Jean-Yves) enorm 
geholpen in het ondersteunen van mijn 
welzijn. En heeft er tevens voor gezorgd dat ik 
op werkgebied een terugkeer kon maken. Ik 
vind het fijn om in mijn eigen tempo te kun-
nen werken en om omringd te kunnen zijn 
door familie. Mijn vrouw Françoise is ook zeer 
gepassioneerd over het bedrijf. We vinden het 
gemeenschappelijke gevoel en de welwillend-
heid van dit bedrijf geweldig.

Geen drang: Dit is voor ons een nieuw avon-
tuur en we doen het met veel plezier, ook al 
zijn we het niet altijd met elkaar eens. We vin-
den het fijn om als team samen te werken en 
waarderen de ervaring die de Ambassadeurs 
hebben. We zijn ons bedrijf zonder drang aan 
het opbouwen. Dat voelt goed!

Ontwikkelen van een team: Het is onze 
hoop dat Françoise bij binnenkort op full-time 
basis kan komen vergezellen. We willen onze 
drie kinderen blijven ondersteunen met hun 
studie en een team in Vannes opzetten.

Woonplaats: Glossop Derbyshire, Engeland

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, FibRestore, 
LunaRich C 

De producten delen: Ik geniet elke dag van 
de Reliv producten en ze hebben een grote 
invloed op mijn welzijn. Ik deel de producten 
met mijn vrienden, familie en alle nieuwe 
mensen waarmee ik in contact kom. Dit is de 
basis voor mijn onderneming.

Groei in zelfvertrouwen: Het leren omgaan 
met moderne methodes zoals social media, 
het deelnemen aan internationale netwerk-
groepen en spreken in het openbaar, hebben 
een stimulerend effect op mijn zelfvertrouw-
en. Door deze dingen te blijven doen, hoop 
ik zowel zakelijk als persoonlijk te blijven 
ontwikkelen.

Woonplaats: Bad Ischl, Oostenrijk

Huidig: Huisvrouw

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore en mijn kinderen nemen Reliv 
Now for Kids.

Mijn kinderen onderwijzen: Reliv geeft 
ons de mogelijkheid om onze kinderen vanu-
it thuis te onderwijzen. Ik kan ze een ander 
perspectief bieden, omdat ze kunnen zien 
dat als je anderen helpt hun doel te bereiken, 
jij je eigen doelen ook kunt bereiken.

Flexibiliteit: Reliv biedt mij de mogeli-
jkheid om te werken, waar en wanneer ik 
wil. Ik praat er constant over. Of het nou in 
de speeltuin is of tijdens een kop koffie met 
vriendinnen. Het geeft me veel flexibiliteit 
en ik ben dankbaar dat ik, naast de tijd die ik 
met mijn kinderen kan doorbrengen, ook iets 
nuttigs kan doen.

Mensen onderneming: Mijn vriendenkring 
is ontzettend gegroeid, dankzij mijn Reliv 
contacten. Het is zo fijn. Reliv draait om 
mensen en het werken met mijn collega’s 
voelt als 1 grote familie! Het netwerken met 
verschillende mensen en hun laten zien wat 
ik dankzij mijn werk allemaal kan doen, is een 
geweldige prestatie.

Woonplaats: Neu Dessau, Duitsland

Huidig: Stagiaire Office Management

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore

Blij: Ik geniet eindelijk weer van het leven, 
wat onmogelijk leek vóór Reliv. Ik ben veel 
gelukkiger, heb meer energie, durf meer 
en ben actiever. Ik doe ook weer vrijwil-
ligerswerk in de buurt en dit geeft een 
ontzettend voldaan gevoel.

Vrij gevoel: Anderen helpen terwijl ik voor 
mezelf wat financiële vrijheid creëer, daar 
geniet ik van. Ik kan ook veel meer met mijn 
familie ondernemen, zoals reizen en motor-
rijden met mijn man. Ik had niet gedacht dat 
dit ooit weer mogelijk zou zijn!

Jean-Yves & Françoise Picard

Lynne Lea

Nicole Heihsler

Petra Kühne
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Woonplaats: Grisolles, Toulouse
Huidig: Zelfstandig agent zorgverzekeringen 
en Onafhankelijk Reliv Distributeur
Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, FibRestore
Levenslust: Vóór Reliv had ik totaal geen 
motivatie en nu ben ik door een nieuwe 
levenslust bevangen! Ik ben zelfs weer 
begonnen met sporten en wil in 2019 graag 
een halve marathon lopen. Ik heb de pro-
ducten met vrienden en familie gedeeld en 
binnen een paar maanden kwamen ze me 
stuk voor stuk bedanken omdat ik hun leven 
heb veranderd. Ik heb altijd een baan gewild 
waar ik doelbewust aan de slag kon gaan en 
met mensen samen kon werken.
Familieleven: Ik vind het geweldig dat ik 
mijn uren aan kan passen op mijn gezin (ik 
heb 4 kinderen). Ons familieleven is enorm 
veranderd, de kinderen hebben hun moeder 
terug! Mijn dochter van 7 zegt dat als ze later 
groot is, ze ook Reliv ondernemer wil worden.
Wacht maar af: Ik wil mijn bedrijf blijven 
uitbreiden, zodat ik steeds meer mensen 
kan helpen. Ik heb vaardigheden ontdekt 
waarvan ik niet wist dat ik ze in mij had en 
mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid. Dit is 
echter pas het begin...wacht maar af!

Woonplaats: North Rhine-Westphalia, 
Duitsland
Huidig: Jurkenmaker en Onafhankelijk Reliv 
Distributeur
Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore
Positieve veranderingen: Mijn leven is 
positief veranderd door Reliv – het is fantas-
tisch! Ik kan reizen, werken en meer tijd met 
familie en vrienden doorbrengen. Ik ben finan-
cieel onafhankelijk geworden, door de Reliv 
producten aan anderen te introduceren en ik 
heb mijn stressvolle baan kunnen verlaten.
Optimistisch: Mijn balans en geluk hebben 
een positief effect op mijn gezinsleven. Vele 
van mijn familieleden zeggen hetzelfde en 
zijn dankbaar voor de producten. Dit werkt 
motiverend en we zullen met mensen over 
de producten blijven praten. Met deze pro-
ducten ben ik in goede handen en ik ben 
optimistisch over de toekomst! 

Woonplaats: Noord Ierland

Huidig: Gepensioneerd na 40 jaar in sales en 
management

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore, LunaRich C

Levens transformeren: Sinds ik aan de 
producten ben geïntroduceerd, is mijn 
welzijn verbeterd en het leven is goed! Het 
is een genot om naar de succesverhalen van 
anderen te luisteren en te zien hoeveel levens 
zijn getransformeerd.

De Reliv familie: Ik heb veel werkervaring, 
maar Reliv is het eerste bedrijf waarbij ik het 
gevoel kreeg dat ik onderdeel uitmaak van 
een grote familie. De hulp en ondersteuning 
die ik van mijn upline heb ontvangen, zelfs tot 
aan de Voorzitter Eric Vill toe, is geweldig.

Kers op de taart: Wij zien deze onderneming 
als een kans om iets op te bouwen voor de 
toekomst en iets wat we aan familie door kun-
nen geven. Waar wordt je nog meer beloond 
voor het helpen van anderen? De maandeli-
jkse cheques zijn de kers op de taart!

Sonia Maillot

Wanda Ostwald

Mijn verhaal

Wij willen het horen! 
Stuur ons jouw Reliv 
succesverhaal en als 
deze in onze volgende 
Lifestyle tijdschrift wordt 
gepubliceerd, dan ontvang 
je een gratis Mengbeker!

Stuur je verhaal vandaag in 
via: fkeaney@relivinc.com

  wat is    jouw  
  verhaal?

William McClelland
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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 
Frances Webb
Dominique Vill

Kim Monk

vertaling 
Edmée Antonio

vormgeving 
Lesli Schmitt

Wilt u meer weten over Reliv? Neem dan
contact op met de person vanwie u dit tijd-

schrift heft gekregen of ga naar relivinc.nl
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Details volgen spoedig...


