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Beste collega’s,
Tegen de tijd dat dit artikel wordt gepubliceerd, kan ik met plezier
terugkijken op mijn eerste 10 jaar als jullie MD. Als ik terugkijk naar mijn
eerste werkdag bij Reliv op 14 maart 2005 en het vergelijk met waar we
nu - in 2015 - staan, sta ik versteld van de grote stappen die we, dankzij
de fantastische inzet van onze Distributeurs en de werknemers hier op
kantoor, hebben gemaakt.
Het Reliv bedrijf van vandaag de dag hier in Europa, is onherkenbaar
vergeleken met het bedrijf waar ik 10 jaar geleden naar binnen liep.
We hebben een onderneming gecreëerd waar we met z’n allen trots op
mogen zijn en ik wil bij deze iedereen bedanken, zowel de Distributeurs
als onze werknemers op kantoor, voor alles wat jullie hebben gedaan
om van Reliv een succes te maken. Samen hebben we, door gebruik
te maken van een werkend Systeem, een bedrijf opgebouwd die als
podium kan dienen voor de komende 10 jaar, terwijl wij geschiedenis
schrijven als het grootste succesverhaal in de geschiedenis van EU netwerk marketing. We hebben alles in ons voordeel: we hebben de beste
producten, in hun soort, die op de markt beschikbaar zijn, een helder
marketing plan en een Systeem die de tand des tijds heeft doorstaan en
keer op keer weer bewijst succesvol te zijn. In tegenstelling tot 10 jaar
geleden, hebben we nu een netwerk van Distributeurs en leiderschap
door heel Europa. Zij zijn toegewijd aan de missie om onze wereld te
voeden in lichaam en geest. 10 jaar geleden was ik enthousiast maar
lang niet zo enthousiast als ik vandaag de dag ben over dit geweldige
bedrijf. Ik ben er van overtuigd dat de Europese markt binnenkort de
grootste markt in de wereld wordt voor Reliv.
Het enige wat ons tegen kan houden om geschiedenis te schrijven zijn
wij zelf. Als groep moeten we ons hoeden tegen zelfingenomenheid
over onze prestaties tot nu toe. We dienen ons altijd te richten op het
verbeteren van onze service jegens jullie, onze Distributeurs. We moeten nieuwe technologieën omarmen zonder het persoonlijke contact
met onze Distributeurs te verliezen. We moeten alle uitbreidingsmogelijkheden onder de loep nemen om zo jullie kansen op de Europese
markt te vergroten. Tevens dienen we altijd te streven naar vooruitgang, zonder de normen en waarden die ons toch toe zo goed hebben
gediend, uit het ook te verliezen.
Uit een netwerk perspectief, is de voordehandliggende suggestie dat er
meer mensen aan moeten worden getrokken middels het Systeem en
dat een groter aantal distributeurs zich tot Presidential Directors moeten
gaan ontplooien. Ik heb het al eerder gezegd maar zal het nogmaals
herhalen; we zullen onderweg allerlei uitdagingen tegenkomen, zeker,
maar na 10 jaar weten we als geen ander hoe we uitdagingen kunnen
overwinnen en ik weet dat we het in ons hebben om alle uitdagingen
die we tegemoet gaan aan te kunnen pakken. We kunnen een historische overwinning behalen. Niet alleen voor onszelf, maar – in mijn ogen
– ook voor de mensheid. We gaan ervoor!

Eric Vill

Algemeen Directeur Reliv Europe
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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 en de 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 heeft geboden. Deze verhalen
dienen enkel als voorbeeld en kunnen niet als gemiddelden of garanties worden opgevat.
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soja

Niet alle soja zijn hetzelfde. Het bewijs? De feiten spreken voor zich:

Jaar: 1995
Onderzoek: Meta-analyse van klinische trials toont
een daling van LDL-cholesterol met 12,5% bij een
dagelijkse consumptie van 25 gram soja-eiwit.
Resultaat: De Amerikaanse voedselautoriteit FDA verleent in 1999 goedkeuring aan de gezondheidsclaim dat
25 gram soja-eiwit per dag, als onderdeel van een dieet dat
arm is aan verzadigd vet en cholesterol, het risico op hartziekten kan verlagen.

Jaar: 2006
Onderzoek: Meta-analyse van klinische trials die na de
FDA-goedkeuring zijn uitgevoerd laat zien dat 50 gram
soja-eiwit per dag het LDL-cholesterolgehalte gemiddeld met slechts 3% verlaagt.
Resultaat: De Amerikaanse Hartstichting (AHA) roept
op om de FDA-gezondheidsclaim uit 1999 voor sojaeiwit in te trekken.
Wat is er tussen 1995 en 2006 gebeurd met het vermogen van soja-eiwit om het cholesterolgehalte te verlagen? Als gevolg van de FDA-gezondheidsclaim schoot
de vraag naar soja omhoog en producenten gingen
efficiëntere productieprocessen ontwikkelen om aan
die vraag te kunnen voldoen. Helaas verwijderden veel
van deze processen het bestanddeel uit soja-eiwit dat
nou net verantwoordelijk is voor de cholesterolverlaging: lunasine, een natuurlijke peptide.
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Baanbrekende ontdekking
Dr. Alfredo Galvez van de UC Berkeley ontdekte lunasine
in 1996. Vervolgens zijn er meer dan 50 studies over lunasine
gepubliceerd, uitgevoerd door meer dan 25 onderzoeksinstituten. In 2012 erkende de AHA, dezelfde organisatie die de
FDA-gezondheidsclaim voor soja-eiwit wilde laten herroepen,
dat lunasine de cardiovasculaire gezondheid ondersteunt.

Jaar: 2008
Onderzoek: Een klinische studie wijst uit dat het lunasine-peptide in soja-eiwit het actieve bestanddeel is dat
voor verlaging van het LDL-cholesterol zorgt.
Resultaat: De Amerikaanse Hartstichting nodigt Dr.
Alfredo Galvez, de leider van het onderzoek en de ontdekker van lunasine, uit om zijn resultaten te presenteren op
haar landelijke congres en publiceert in 2012 een samenvatting van de studie in haar tijdschrift Circulation.

Een betere boon
Geen enkel ander product optimaliseert het lunasinegehalte zoals de LunaRich®-productlijn van Reliv dat doet. Dit
is allemaal te danken aan de speciale zaadselectie en het
unieke productieproces van Soy Labs, de partner van Reliv.
De LunaRich-screening van sojaboonkiemen wordt uitgevoerd in het National Center for Soybean Biotechnology
(NCSB), dat zich bevindt in het Bond Life Sciences Center

De geschiedenis van
LunaRich in vogelvlucht
1996: Lunasine wordt ontdekt door Dr.
Alfredo Galvez van UC Berkeley
1999: FDA keurt gezondheidsclaim voor
soja-eiwit goed
2008: Dr. Galvez presenteert het
epigenetische werkingsmechanisme waarmee
lunasine het cholesterolgehalte verlaagt
2009: Amerikaans patent verleend aan Soy
Labs voor het werkingsmechanisme
2011: Het Missouri Plant Science Center
wordt geopend, Reliv gaat samenwerking
aan met Soy Labs en het MPSC
2012: Reliv introduceert LunaRichsojapoeder
2013 & 2014: Reliv brengt LunaRich X en
LunaRich C op de markt

Evolutie van voedingswetenschap
op de campus van de University of Missouri. Daar hebben
wetenschappers een database opgezet die de kenmerken
van duizenden sojaboonsoorten bevat. Alleen zaadsoorten met de hoogste lunasineconcentratie worden geselecteerd voor gebruik in LunaRich.
Deze specifieke soorten worden continu verbeterd door
plantenveredeling, zodat elke volgende zaadoogst nog
hogere lunasineniveaus oplevert. Dit betekent dat alle
sojabonen die in LunaRich worden gebruikt niet genetisch
gemodificeerd zijn, de absoluut hoogste kwaliteit hebben
en alleen nog maar beter worden.

Fase I: Macronutriënten
• Eiwitten, vetten, koolhydraten
• Werking op fysiologisch basisniveau

Fase II: Micronutriënten
• Vitaminen, mineralen
• Werking op systemisch niveau
• Basis voor 20e-eeuws voedingsonderzoek

Gezondere oogst
Ook de productietechnologie van LunaRich is essentieel.
In dit zelf ontwikkelde proces worden geen agressieve
chemicaliën gebruikt die de peptide kunnen vernietigen
of wegspoelen. Veel sojapoeders worden gemaakt met
behulp van chemische extractie. Bij de productie van
LunaRich wordt echter uitsluitend gebruik gemaakt van
mechanische extractie om de diverse sojabestanddelen van elkaar te scheiden. De resulterende producten,
LunaRich-sojapoeder en het nog verder verfijnde LunaRich
C™, zijn de enige producten op de markt waarvan de hoeveelheid bioactieve lunasine gegarandeerd is. Bij LunaRich
ben je er bij elke schep zeker van dat je profiteert van al het
goede van deze opmerkelijke sojapeptide.

Fase III: Bioactieve verbindingen
• Fytochemicaliën, peptiden, isoflavonen
• Werking op epigenetisch/cellulair niveau
• Voedings- en medische innovatie voor de
21e eeuw

Lunasine is een van de eerste bioactieve
verbindingen waarvan is vastgesteld dat
deze de genexpressie kan beïnvloeden
en een optimale gezondheid op epigenetisch niveau bevorderen.
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De gezondheidsvoordelen van soja zijn uitvoerig beschreven, maar pas onlangs zijn wetenschappers erachter gekomen welk voedingsbestanddeel in soja hiervoor grotendeels verantwoordelijk is: lunasine, een natuurlijke sojapeptide.
Lunasine werd in 1996 ontdekt door Dr. Alfredo Galvez tijdens zijn onderzoek aan de UC Berkeley
naar het verbeteren van het voedingsprofiel van soja-eiwit. “Ik ontdekte lunasine bij toeval”, geeft
hij toe. “Sindsdien zijn onderzoekers van toonaangevende instellingen uit de hele wereld net als
ik aan de slag gegaan om de potentie van deze opmerkelijke peptide te ontrafelen. En in vele
opzichten zijn we eigenlijk pas net begonnen!”

Echte wetenschap.

Echte resultaten.
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Supplementen met
superkrachten
“Een van de belangrijkste dingen die ik zag tijdens het urenlange turen door de microscoop,
is dat lunasine zichzelf aan het epigenoom in
de cel kan hechten”, zegt Dr. Galvez. “Hierdoor
kan het de expressie verhogen van genen die
belangrijk zijn voor een normale celwerking en
bescherming bieden tegen celbeschadiging
wanneer deze optreedt.”
LunaRich® en LunaRich C™ zijn de eerste producten die de kracht van de ontdekking van
Dr. Galvez ten volle benutten. LunaRich is een
uniek sojapoeder dat 5-10 keer zoveel lunasine
bevat als gewone sojapoeders. LunaRich C is
de sterkst geconcentreerde vorm van lunasine
die ooit werd geproduceerd — het is ruim 200
zo krachtig als hoogwaardig soja-eiwit.

Klaar om te werken
Niet alleen bevatten LunaRich-producten meer
lunasine, ze versterken ook de biobeschikbaarheid van deze lunasine voor het lichaam.
“Biobeschikbaarheid heeft centraal gestaan
bij het Reliv-verschil sinds we onze allereerste
producten ontwikkelden”, legt Chief Scientific
Officer Dr. Carl Hastings uit. “Met LunaRich
hebben we de biobeschikbaarheid van lunasine naar een compleet nieuw niveau getild.”
Het unieke verfijningsproces van LunaRich
zorgt voor het behoud van een meer uniform
en geïntegreerd molecuulomhulsel dat de
lunasine beter beschermt tegen vernietiging in
de maag. Deze ‘schil’ wordt vervolgens afgebroken om te zorgen voor maximale absorptie van
lunasine in de dunne darm, waar de stof het
grootste voordeel biedt.
Het resultaat: producten met optimale lunasineniveaus in een vorm die direct door het
lichaam wordt geabsorbeerd, zodat je maximaal
van de gunstige eigenschappen profiteert.

Essentieel voor cholesterolbeheer
In 1999 verleende de FDA goedkeuring aan de gezondheidsclaim
dat “25 gram soja-eiwit per dag, als
onderdeel van een dieet dat arm is
aan verzadigde vetten en cholesterol, het risico op hartziekten kan
verlagen”. Onderzoek wees uit dat
diëten op sojabasis het gehalte aan
(slecht) LDL-cholesterol en triglyceriden verlaagden en het gehalte aan
(goed) HDL-cholesterol verhoogden.
Sindsdien hebben wetenschappers ontdekt dat lunasine de sleutel
vormt tot de cholesterolverlagende
eigenschappen van soja.
Er zijn twee bronnen van cholesterol:
inname via het voedsel en lichaamseigen productie in de lever. Ruim
80% van de cholesterol is afkomstig
uit de lever. De meest effectieve
manier om het gehalte aan (slecht)
LDL-cholesterol te verlagen, is dus
om de interne productie in de lever
te reguleren. Lunasine verlaagt het
cholesterolniveau op twee manieren:
1. het verstoort de productie van
cholesterol in de lever
2. het vergroot het vermogen van
de lever om LDL-cholesterol uit
de bloedstroom te verwijderen

Een nieuwe benadering
“Cholesterolbeheer begint met een
goed dieet en voldoende beweging”, zegt Dr. Galvez. “Lunasine biedt
een aanvullende manier om je cholesterolniveaus te verbeteren, een
methode die ingrijpt in een vroeg
stadium van de lichaamseigen cholesterolproductie.”
De meeste cholesterol wordt in
de lever geproduceerd door het
HMG-CoA-reductase-gen. Het simpelweg blokkeren van HMG-CoA
kan gezondheidsproblemen geven,
aangezien je lichaam een minimumniveau aan cholesterol nodig
heeft voor een goede celwerking.
Lunasine werkt daarentegen in een
vroeger stadium van de cholesterolproductie en vermindert het
HMG-CoA zonder het volledig te
blokkeren. Je profiteert dus van de
cholesterolverlagende voordelen
zonder de normale werking van het
lichaam te verstoren.
Let op: Raadpleeg je arts voordat je
een vastgesteld programma voor
cholesterolbeheer wijzigt.

In 2000 ben ik begonnen met het innemen van Reliv Now
en Innergize samen met mijn statinen (medicijnen). Dit
zorgde er toen voor dat mijn cholesterolgehalte daalde naar
onder de 5. Inmiddels neem ik ook Reliv Now voor kinderen
dagelijks in. Door de toevoeging van LunaRich aan de Reliv
Now producten, heb ik kunnen stoppen met het innemen
van mijn statinen en mijn cholesterolgehalte is nu 3.8! Ik
voeg nu dagelijks 2 LunaRich C capsules aan mijn shake toe
als een extra zetje voor een goede gezondheid. Ik vier binnenkort mijn 77e verjaardag en voel me geweldig!
Brian Probart / Onafhankelijk Reliv Distributeur, UK
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Trainingspartner

Immuniteitsverhogend

Studies laten zien dat soja een optimale gezondheid
helpt bevorderen. De verhoogde lunasineniveaus in
LunaRich, bieden nog eens extra voordelen. Lunasine
beschermt tegen oxidatieve stress en ontstekingen
die worden veroorzaakt door intensieve training.
Op de langere termijn kan deze oxidatie in het hele
licham voor celschade zorgen.

Omdat het op epigenetisch niveau werkt — helemaal
aan de basis van de genexpressie en celwerking —
heeft lunasine effect op meerdere aspecten van de
menselijke gezondheid. Een van de meest recente
studies naar lunasine heeft laten zien dat het effectief
het immuunSysteem versterkt. De immuuncellen in
je lichaam bevatten receptoren die genetisch zijn
geprogrammeerd om te reageren op ziektekiemen en
andere omgevingstoxines en om deze te verwijderen.
Als deze receptoren in je immuuncellen traag reageren, werkt het ingebouwde verdedigingsmechanisme
van je lichaam niet goed.

Volgens een studie van de University of Illinois
beschermt lunasine cellen door de negatieve effecten
van oxidatieve stress te verminderen en door de ontstekingsreactie van het lichaam te reguleren. Op die
manier kan lunasine bij regelmatige consumptie voor
langdurige bescherming van de cellen zorgen.

De producten zijn geweldig maar
ik ben vooral enthousiast over Reliv
Now. Het houdt me gezond en energiek en is echt een verrijking voor mijn
sportleven en leven in het algemeen.
Richard Buck / Lid van Reliv Athletic, GB

Een studie die in 2012 werd uitgevoerd aan de
Indiana University-Purdue University Indianapolis
wees uit dat lunasine dit proces kan beïnvloeden.
De onderzoeksresultaten lieten zien dat lunasine de
receptoren van immuuncellen stimuleert, waardoor
de natuurlijke immuniteit — de eerste verdedigingslinie van je lichaam tegen infecties — wordt versterkt.

LunaRich C heeft mij goed geholpen toen
ik de Ziekte van Pfeiffer had. Ik nam de capsules in samen met de shakes en voelde
me veel fitter. De meeste mensen met de
Ziekte van Pfeiffer zijn erg moe en slapen
het klokje rond. Ik had nog wel een paar
powernaps nodig maar voelde me al snel
weer energiek. Reliv heeft mij echt geholpen om weer beter te worden!
Corné de Koning / Lid van Reliv Athletic, NL

Anders, maar toch hetzelfde
LunaRich C is een nieuw type product voor Reliv, maar sluit tegelijkertijd perfect aan op de bekende voedingsbenadering van Reliv, het Reliv-verschil:
Biobeschikbaarheid: Speciaal ontworpen capsules maximaliseren de absorptie van lunasine door het lichaam.
Synergie: Wanneer andere voedingsstoffen gezonde genen activeren, kan lunasine ervoor zorgen dat de cel deze
genen makkelijker herkent.
Optimale voedingsstofniveaus: Jarenlang onderzoek en ontwikkeling hebben geresulteerd in de meest zuivere,
geconcentreerde vorm van lunasine die er te krijgen is.
Gegarandeerd hoogwaardige bestanddelen: Alle LunaRich-producten worden vervaardigd volgens de strikte
kwaliteitseisen van Reliv.
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Celversterker
Lunasine hecht zich in het epigenoom aan de zogenoemde histonen, het verpakkingsmateriaal van het
DNA, om een goede celwerking te ondersteunen.
Lunasine voedt: het zorgt voor de voedingsbrandstof om een optimale expressie te stimuleren van
genen die nodig zijn voor een normale celwerking.
Lunasine beschermt: het vermindert ontstekingen
en celbeschadigingen die veroorzaakt worden door
vrije radicalen en andere omgevingsgevaren. Het
beschermt op twee manieren:
1. Preventie. Het activeert de expressie van genen die
celschade helpen te verminderen en voorkomt de
expressie van genen die celschade kunnen veroorzaken.
2. Onderhoud. Het helpt beschadigde cellen uit het
lichaam te verwijderen die chronische gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Reliv Now met LunaRich is met stip mijn
favoriete product. We zijn zo bevoorrecht
om zo’n product met zoveel gezondheidsvoordelen tot onze beschikking te hebben.
Het is eenvoudig te consumeren, smaakt
goed en geeft mijn lichaam de brandstof
die het nodig heeft om optimaal te kunnen
functioneren.

Wat kan jij van Reliv verwachten?
Voortdurende kwaliteit; voortdurende innovatie; voortdurende universitaire onderzoeken en voortdurende werkzaamheden gericht
op nieuwe ingrediёnten en formules. Met
andere woorden meer van hetzelfde van wat
je de afgelopen 25 jaar van ons gewend bent.
Alleen beter dan ooit!
Dr. Carl Hastings

Martina Reilly / Onafhankelijk Reliv Distributeur
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optimale gezondheid

van binnen buiten
door Tina Van Horn

Director of Research and
Business Development bij SL Technology Inc.

Voedingskundige epigenetica kan ervoor zorgen dat je er net zo goed uitziet als je je voelt

Wie is jouw ‘Super You’?
•

Heeft je ‘Super You’ meer energie? Loopt hij/zij harder? Ziet hij/zij er
jonger uit?

•

Is je ‘Super You’ minder gestresst? Meer gefocust?

•

Verbetert je ‘Super You’ de gezondheidsgeschiedenis van je familie?

Welke definitie je ook gebruikt, voedingskundige epigenetica biedt oplossingen
om jouw ‘Super You-status’ te bereiken. Voedingsbestanddelen die op epigenetisch
niveau werken, kunnen de werking van vele soorten cellen in ons lichaam verbeteren. Onderzoekers van epigenetica identificeren voortdurend verbindingen in ons
voedsel die ons welzijn stimuleren, onze gezondheid optimaliseren en het verouderingsproces tegengaan op zowel cellulair als moleculair niveau.

Het superbestanddeel lunasine
Lunasine is het perfecte voorbeeld van een voedingsbestanddeel dat diverse
celtypen ondersteunt. Onderzoekers ontdekken voortdurend nieuwe voordelen
die het gevolg zijn van de zichtbare epigenetische werkingsmechanismen van
lunasine. Steeds weer wijzen nieuwe studies uit dat deze natuurlijke sojapeptide
de gezondheid van cellen kan bevorderen. Tot de specifieke voordelen behoren
de gezondheid van het hart, antioxiderende effecten, een versterkte immuniteit en
ontstekingsremmende eigenschappen. Samen vormen deze voordelen een complete gezondheidsformule:

gezondheid + vitaliteit + energie = ‘Super You’!
Hoe kan één enkel voedingsbestanddeel zo veel effecten hebben? Kijk als
voorbeeld alleen maar naar de ontstekingsremmende kwaliteiten van lunasine.
Wetenschappers hebben vastgesteld dat lunasine een sterke remmer is van het
belangrijkste ontstekingseiwit, NF-ĸ-β. Omdat NF-ĸ-β in vrijwel alle menselijke
celtypen (bloed, huid, organen, spieren, neuronen, etc.) voorkomt, speelt het een
sleutelrol in de regulering van de ontstekingsreactie bij vele gezondheidsaandoeningen en bij het verouderingsproces in het algemeen.
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spieren

jonge
cellen

•

Gelijkmatige verdeling van celtypen

•

Weefsels zijn sterk georganiseerd voor
specifieke functies

huid

beenmerg

Normaal verouderingsproces

verouderde
cellen

•

Geleidelijk verlies van normale structuur
en functie leidt tot cellulaire differentiatie

•

Celwerking vermindert

Epigenetisch ingrijpen herprogrammeert
cellen naar hun jeugdige toestand

verjongde
cellen

•

Fenotypen van jeugdige cellen en
weefsels worden hersteld

•

Verbeterde celwerking

Er goed uitzien, je goed voelen
Laten we verder inzoomen op de potentiële ontstekingsremmende
voordelen voor huidcellen en het verminderen van zichtbare ouderdomsverschijnselen. Onderzoek laat zien dat het remmen van de productie van
NF-ĸ-β huidcellen naar een jeugdiger toestand kan terugbrengen en de
huid dikker kan helpen maken. Een grotere dikte geeft de huid meer stevigheid en vermindert zichtbare lijntjes, rimpels en onregelmatigheden.
Chronische ontsteking kan ook voor versterkte allergische reacties zorgen
die bijdragen aan een gevlekte huid, donkere wallen, opgezwollen ogen
en roodheid. Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij haaruitval, acne
en diverse andere huidaandoeningen die samengaan met veroudering.
Wetenschappers zijn het erover eens dat de genexpressie verandert
met het ouder worden en leidt tot fysieke tekenen van veroudering.
Celstoornissen ten gevolge van een veranderde genexpressie kunnen resulteren in rimpels, huidverzakking en ouderdomsvlekken.
Voedingskundige epigenetica en het identificeren van bestanddelen die
de genexpressie naar jeugdige niveaus kunnen terugbrengen, spelen een
belangrijke rol in het nieuwste verouderingsonderzoek. Stel je eens voor
dat je met behulp van eenvoudige voedingsstrategieën je huidcellen zo
kunt herprogrammeren dat ze zich jaren jonger gedragen.

Voedingskundige epigenetica geeft
een geheel nieuwe betekenis aan het
gezegde “schoonheid zit van binnen”.
We weten dat voedingsbestanddelen zoals lunasine, gecombineerd met
een positieve levensstijl en ingrijpen in omgevingsfactoren, een proactieve benadering vormen voor het optimaliseren van de epigenetische
gezondheid en het bevorderen van het algehele welzijn. Onderzoek laat
nu zien dat dezelfde epigenetische mechanismen ook kunnen helpen
om de effecten van veroudering tegen te gaan. Voedingskundige epigenetica geeft een duidelijke richting aan voor mensen die graag langer
willen leven, zich beter willen voelen en er net zo goed willen uitzien als
ze zich voelen. Jouw ‘Super You’ wacht op je!

Jouw ontstekingsbestrijders
De lunasine in LunaRich® werkt in synergie met andere voedingsbestanddelen in andere Reliv-producten
om ontstekingsveroorzakers te onderdrukken. Het
resultaat: een krachtige nutritionele aanpak om de
verouderingseffecten van ontstekingen te bestrijden.
Een overzicht van deze ontstekingsbestrijders:
Eigen mengsel
van Reliv
LunaRich
Cayennepeper
Knoflook
Rutine
Zoethout
Kelp

Algemene
bestanddelen
Reliv Now

Te vinden in
andere Relivproducten

Vitamine A
Vitamine B6
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Zink
Magnesium
Sojaisoflavonen

Omega 3s
Gember
Papaïne
Aloe Vera
Camomile
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De LunaRich-productlijn>
Door de constant problemen met
mijn sinussen, was ik vele jaren
geleden mijn reukvermogen kwijtgeraakt. Toen ik echter aan Reliv
Now met LunaRich werd geïntroduceerd, besloot ik een combinatie
te nemen van Classic en Reliv Now
samen met FibRestore en Innergize!
en binnen enkele dagen was mijn
reukvermogen weer terug!
Lesley Probart, Verenigd Koninkrijk

Mijn zoon Tobias vindt zowel de
chocolade en vanille smaken, van
Reliv Now voor kinderen, lekker.
Hij had vroeger veel last van zijn
huid en verschillende allergieën,
maar de producten hebben Tobias
heel erg geholpen. Hij is nu een
gezonde en blije jongen.
Maria Harringer, Oostenrijk

Ik wilde graag wat kilo’s kwijt en
probeerde daarom Simplicity. Ik
nam 2 shakes per dag en verving
daarmee het ontbijt en avondeten.
Na 9 weken was ik het gewicht
kwijt en voel me nu lichamelijk veel
beter en heb veel meer energie.
Eva Wingartz, Duitsland

Ik had erg veel last van trillingen in
mijn rechterhand en kon veel dingen om die reden niet doen. Nadat
ik ruim een maand, dagelijks 2 capsules van LunaRich C aan mij Reliv
dieet had toegevoegd had ik geen
hulp meer nodig in huis. Ik heb
mijn vrijheid terug. Dank je Reliv!
Isabelle de Gassart, Frankrijk
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Reliv Now®

Essentiële voeding
Je gezondheid is meer waard dan een standaard
multi-vitamine. Reliv Now, dat boordevol vitaminen, mineralen en krachtige antioxidanten
zit, is gebaseerd op de nieuwste bevindingen in
de voedingswetenschappen. De ongeëvenaard
effectieve formule biedt een uitgebalanceerd
scala van de meest geavanceerde bestanddelen
om je lichaam alles te geven wat het nodig
heeft om te floreren. Wees niet tevreden met
‘goed’ – voel je geweldig!

Reliv Now® for Kids
Kindergezondheid

De meeste kinderen krijgen niet de aanbevolen
hoeveelheden voedingsstoffen binnen. Reliv
Now for Kids helpt je gezin om dit gat in hun
voeding op te vullen. Essentiële vitaminen,
mineralen en micronutriënten geven lichamen
in de groei wat ze nodig hebben om op te
bloeien, en geavanceerde bestanddelen geven
hun energieniveau en hersenen een steuntje in
de rug. En het is ook goed voor volwassenen!

Slimplicity

Voedselvervanger
Slimplicity zit vol met geavanceerde bestanddelen die je metabolisme in de hoogste versnelling te zetten en ervoor zorgen dat je je
langer vol voelt. Ondertussen werkt LunaRich
op epigenetisch niveau in je cellen om een
gezonde genexpressie te stimuleren, terwijl
optimale niveaus aan vitaminen, mineralen en
eiwitten je lichaam de hele dag door energie
geven.

LunaRich C

Lunasineconcentraat
LunaRich C is de meest pure, geconcentreerde
vorm van lunasine die ooit werd geproduceerd — en is alleen verkrijgbaar bij Reliv.
Behalve de eigen gezondheidsvoordelen —
van cholesterolverlaging tot verbetering van
de totale celgezondheid — versterkt LunaRich
C ook nog eens de voordelen die andere
Reliv-producten bieden.

En
Wij
Dan?
LunaRich maakt alle producten van Reliv beter….zelfs de producten zonder LunaRich!
Onderzoek toont aan dat lunasine de invloed en efficiëntie van andere voedingsstoffen vergroot.
Wanneer voedingsstoffen de gezonde genen activeren, zorgt lunasine ervoor dat deze genen
sneller worden herkent door de cel. Zo worden gezondere resultaten geboekt. Door LunaRich
aan je dieet toe te voegen, zorg je er voor dat de voordelen die je geniet van alle Reliv producten,
worden bekrachtigd.
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VOEDING

NAAR EEN
HOGER
		NIVEAU
We hebben Reliv’s Voorzitter en Chief Scientific Officer Dr.
Carl Hastings gesproken over de voedingsindustrie en
Reliv’s plek binnen deze industrie - nu en in de toekomst.

HET GEBRUIK VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN ZIT
IN DE LIFT. DENK JE DAT DIE TREND ZICH VOORTZET?
Absoluut. Onze slechte moderne eetgewoonten maken supplementen belangrijker dan ooit. We moeten overstappen op voedingsproducten die zowel smakelijk als voedzaam zijn, vooral voor
onze kinderen. Ons voedsel zou de belangrijkste voedingsstoffen
moeten bevatten die we nodig hebben, waarbij supplementen dan
de gaten opvullen.
Als je niet ziek bent, betekent dit nog niet dat je gezond bent. Om
een optimale gezondheid te bereiken en in stand te houden, moeten we voldoende noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgen. Een
groot obstakel is een algemeen gebrek aan kennis over supplementen binnen de medische gemeenschap. Artsen leren maar weinig
over voeding, terwijl ze continu aandacht krijgen van de farmaceutische industrie. Ze richten hun aandacht gewoonlijk eerst op farmaceutica, zelfs voor preventie. Die situatie begint echter te veranderen. Steeds meer professionals in de gezondheidszorg beginnen de
waarde in te zien van voeding als strategie voor een goede gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat we in onze sector de minder
hoog aangeschreven producenten goed in de gaten blijven houden
en het is de reden waarom Reliv uitsluitend bestanddelen gebruikt
waarvan de waarde wetenschappelijk is bewezen. Als bestuurslid
van het Council for Responsible Nutrition zit ik bovenop de nieuwste ontwikkelingen, en ik zie de toekomst voor zowel de sector als
voor Reliv erg zonnig in.
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WAAROM ZIJN RELIV-PRODUCTEN EEN SLIMME KEUS VOOR DE CONSUMENT?
Er zijn twee belangrijke redenen: innovatie en kwaliteit. LunaRich® illustreert perfect hoe wij innoveren.
LunaRich is een uniek Reliv-bestanddeel dat meer bioactieve lunasine biedt dan welke andere bron
dan ook die op dit moment verkrijgbaar is. Lunasine is het eerste voedingsbestanddeel waarvan is
aangetoond dat het een optimale gezondheid op epigenetisch niveau stimuleert. Daarmee behoort
Reliv tot de voorhoede van de voedingskundige epigenetica, een vakgebied waarover je de komende
jaren nog veel meer zult horen.
Er is echter meer dan alleen maar LunaRich. We innoveren met elk product dat we maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar FibRestore®, een van mijn favorieten. We weten dat vezels vele voordelen bieden en
dat mensen meer vezels zouden moeten eten, dus gebruiken we zowel oplosbare als onoplosbare
vezels. Daaraan voegen we antioxidanten, kruiden en enzymen toe om de effectiviteit van die vezels
te verhogen en voor andere synergievoordelen te zorgen. Het resultaat is een product dat zijn gelijke
niet kent.
Een formule ontwikkelen is één ding, alle bestanddelen samenvoegen is nog iets anders. Het productie- en
kwaliteitscontroleproces van Reliv is toonaangevend in de sector. We streven ernaar om steeds weer de
best mogelijke formulering te maken bij elke productierun — van de selectie van onze leveranciers tot het
sluiten van het blik. En elke stap daartussenin wordt er door ons getest, getest en nog eens getest.
Meer over het productieproces van Reliv kun je lezen op relivinc.nl/nutrition-you-can-trust

VERTEL NOG EENS WAT MEER OVER WAAROM JE ZO ENTHOUSIAST BENT OVER
LUNARICH.
We hebben nog lang niet al het terrein ontgonnen als het gaat om de potentie van LunaRich. Uit
studies zijn al tal van voordelen van lunasine gebleken — cholesterolverlaging, verbeterde immuniteit, ontstekingsremming, cellulaire gezondheid etcetera. En de resultaten die mensen in de praktijk
met LunaRich boeken, zijn zelfs nog opmerkelijker.
De resultaten van een dierstudie door de University of Missouri naar Reliv Now® en LunaRich C™ (ga
naar reliv.co.uk/nowlrcstudy voor meer informatie) waren zo indrukwekkend dat we nu voorstudies
verrichten en samen met universiteiten bezig zijn om klinische trials op te zetten. Ik vertrouw erop
dat de kennis die we daarbij zullen opdoen de voordelen van onze epigenetische supervoeding nog
verder zal bevestigen.

WAAROM IK DUS ZO ENTHOUSIAST BEN? IK WERK LANG GENOEG
IN DEZE SECTOR OM TE WETEN WAT EEN UNIEKE KANS WE HEBBEN
MET DE EXCLUSIEVE RECHTEN OP EEN BESTANDDEEL ALS LUNARICH.

WAT KUNNEN RELIV-GEBRUIKERS DE KOMENDE MAANDEN EN JAREN VERWACHTEN?
Het zijn opwindende tijden bij Reliv. Door het verwerven van LunaRich is ook het innovatieteam van
SL Technology, inclusief Dr. Alfredo Galvez, onderdeel geworden van Reliv.
Dr. Galvez wordt wereldwijd erkend als een pionier op het gebied van voedingskundige epigenetica. Hij sprak over LunaRich voor een volle zaal op het VitaFoods-congres in Genève en was daar het
gesprek van de dag. Het is een ongelofelijk voordeel om iemand van Alfredo’s kaliber in het Relivteam te hebben.
Binnenkort werkt hij op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van Reliv. We hebben een speciaal laboratorium ingericht zodat hij zijn onderzoek kan blijven voortzetten en wetenschappers en
medewerkers kwaliteitscontrole van Reliv kan trainen in de productie van LunaRich. Dit valt samen
met de lancering van een nieuwe productielijn bij Reliv voor de capsulering van LunaRich C.
Wat je kunt verwachten van Reliv? Dat we kwaliteit en innovaties zullen blijven bieden, doorgaan met
universitair onderzoek en blijven werken aan nieuwe bestanddelen en nieuwe formuleringen. Met andere woorden: meer van hetzelfde waar je al 25 jaar bij ons op kunt rekenen — maar dan beter dan ooit.
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DE KANS DIE
			RELIV LUNARICH 		
DE INNOVATIE
Een nieuwe dimensie in gezondheid
Wie je bent, staat opgeschreven
met pen en potlood. Zaken
die met pen zijn geschreven,
kun je niet veranderen. Dat is
DNA. Maar wat met potlood is
geschreven, is wel te wijzigen.
Dat is epigenetica.

Elke cel in je lichaam - van je hersenen tot je teennagels - bevat hetzelfde DNA, of genoom.
Wat zorgt er dan voor dat verschillende cellen verschillende taken uitvoeren? Het antwoord ligt in je epigenoom, een hoger complexiteitsniveau in de cel.
Het epigenoom bestaat uit DNA-verpakkingsmateriaal dat je genoom laat weten welke
genen moeten worden in- en uitgeschakeld. Het bepaalt zowel de celfunctie als hoe
goed iedere cel zijn taak uitvoert. Goede keuzes in je levensstijl, zoals een gezond dieet
en beweging, zorgen ervoor dat gezonde genen worden ingeschakeld en ongezonde
genen worden uitgezet. Slechte keuzes doen precies het omgekeerde en kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

Een grensverleggende ontdekking
De sojapeptide lunasine is het eerste voedingsbestanddeel waarvan is vastgesteld dat
het de genexpressie beïnvloedt en een optimale gezondheid bevordert op epigenetisch niveau. Uit meer dan 50 publicaties door ruim 25 onderzoeksinstellingen blijkt dat
lunasine een positief effect heeft op:
• Beheersing van het cholesterolgehalte
• Ontstekingsremming
• Antioxidatieve voordelen
• Versterkte immuniteit
• Totale celgezondheid
• En de lijst blijft groeien…

Een doorbraak in voeding
Het gepatenteerde LunaRich® van Reliv is het enige voedingsbestanddeel dat het
stimulerende effect van lunasine op de gezondheid ten volle benut.
1. Bron: niet genetisch gemodificeerde sojaboonsoorten met de hoogste concentratie lunasine
2. Proces: eigen producttechnologieën die de bioactiviteit van lunasine behouden
3. Product: een maximale hoeveelheid lunasine voor maximale voordelen en een
type productlijn dat vandaag de dag door niemand anders wordt geboden
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		 JE BIEDT
DE KANS
Waarom Reliv?

gerenommeerde onderneming

+

Reliv is een beursgenoteerde onderneming met een solide staat van dienst
van 25 jaar. In 2013 verwierf Reliv de exclusieve rechten op het lunasine dat
wordt gebruikt in LunaRich. Reliv biedt je dus het beste van twee werelden:
een bewezen onderneming met de nieuwste technologie.

geavanceerde technologie

=

Lunasine komt van nature voor in zaaddragende planten, maar geen
enkel ander product op de markt biedt een concentratie, kracht en
biobeschikbaarheid van lunasine die in de buurt komt van LunaRich.
Reliv ligt mijlenver voor op de concurrentie in het benutten van de
potentie van deze bewezen supervoeding.

unieke kans

Waarom nu?
De epigenetica begint ingeburgerd te raken als wetenschap en voedingskundige epigenetica zal spoedig volgen. In een tijdperk waarin
preventieve gezondheidszorg een explosieve groei doormaakt, zal
het idee dat je door voeding je DNA kunt helpen sturen veel mensen
aanspreken. Er zijn geen andere producten die beter op deze marktbehoefte inspelen dan de LunaRich-productlijn van Reliv..

Waarom ik?
Reliv biedt je een eenvoudige en bewezen mogelijkheid om te
ondernemen, of het nu voor een aanvullend inkomen is of als compleet nieuwe carrière.

Restinkomen t.o.v. Traditioneel inkomen

• Unieke, bewezen producten
• Doelgroep: iedereen
• Lage opstartkosten

stop working
(stop earning)

• Geld terug-garantie

• Succesvolle Reliv-distributeurs die er belang bij hebben om je te
helpen slagen

residual income
income $

• Geheel verzorgde productie, marketing, distributie, klantenservice
en meer

traditional income

• De mogelijkheid om extra inkomen te verdienen voor de rest van je leven.
Reliv biedt wat mensen het hardst nodig hebben — een betere
gezondheid en de kans op financiële zekerheid en persoonlijke vrijheid.
Dit is een reële kans die op je ligt te wachten. Het is aan jou om
hem te grijpen.

time
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RelivEuro
the Kalogris
Stichting

Reliv Europe Donatie Feiten
• Sinds 2008 hebben de donaties van Reliv Europe ervoor gezorgd dat 17.200 kinderen te eten kregen.
• Reliv Europe heeft in 2014 $19.904 ingezameld
• Deze donaties hebben 331 kinderen voor 1 heel jaar gevoed.
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Jouw inzet maakt het verschil. Blijf de Kalogris Stichting steunen!

ope

Anne du Rostu, een distributeur uit
Frankrijk heeft deelgenomen aan de
10km race tijdens de “Saint Nicolas”
loop in Nancy. Ze heeft in totaal
$260 opgehaald. Dit bedrag zal een
maand lang 52 kinderen voorzien
van een maaltijd.
Ik had eerder deelgenomen aan
een 5km race voor het goede doel
en dat is ook het moment geweest
waarop ik besloot om geld in te
gaan zamelen voor de Kalogris
Stichting. Ik vond het een goede
manier om bewustzijn te creëren
voor de Stichting en om te proberen anderen aan te zetten tot het
inzamelen van geld.
Zo kwam ik terecht in Nancy voor
de 10km race. De race heeft geholpen om de Stichting bij anderen
onder de aandacht te brengen.
Ik had namelijk het logo van de
Kalogris Stichting op mijn hesje
laten plaatsen en heb veel fotos’
gedeeld via sociale media. Doordat
de Stichting op dat moment van
meer zichtbaarheid genoot, kreeg ik
van verschillende mensen reacties
en vragen over de werkzaamheden

Patricia Pacaut, een distributeur
uit Frankrijk, heeft in de Filipijnen
een RKF-Welfarevillage bezocht. We
stelden haar enkele vragen:
1. Hoe heb je het bezoek aan de
RKF-Welfarevillage in de Filipijnen
georganiseerd?
Ik kon gewoon niet naar de
Filipijnen gaan, zonder de mensen
van de Kalogris Stichting te ontmoeten en met eigen ogen te zien
hoe zij zich inzetten voor dit prachtige doel. Belssie, een fantastische
vrouw, heeft mij verwelkomd en
dit bezoek mogelijk gemaakt. Ik wil
haar bedanken voor haar inzet en
voor het feit dat ze mij een onvergetelijke ervaring heeft bezorgd.
2. Hoe voelde het om de werknemers van de Kalogris Stichting en
de kinderen te ontmoeten?
De kinderen en het personeel waren
zo aardig. Het was ontroerend. De
glimlach op de gezichtjes van de

die de Stichting verricht. Door de
race heeft een heel ander publiek
kunnen kennismaking met Reliv en
de weldadigheid die zijn steunen.
Zelfs mijn eigen kinderen voelden zich meer verbonden met de
Kalogris Stichting en het inzamelen
van geld om kinderen in nood
te kunnen helpen. Het was het
gesprek van de dag!
Nadat ik de eindstreep had bereikt,
voelde ik me ontzettend trots.
De tijd en energie die ik er in heb
gestoken was het meer dan waard.
Ik voel me nou nog gemotiveerder
en verbonden met de Stichting dan
ooit te voren. De volgende keer wil
ik graag als team deelnemen aan
de race. Zo kunnen we hopelijk nog
veel meer mensen bereiken en op
de hoogte stellen van de Stichting.
Ik heb hele leuke mensen ontmoet
tijdens de race en een paar van hen
zijn al bereid om volgend jaar mee
te doen voor dit mooie doel. In de
toekomst wil ik ook graag andere
evenementen organiseren, waarbij
ik op een andere manier geld kan
gaan inzamelen.

kinderen terwijl ze hun Reliv shakes
dronken, was geweldig om te zien.
Het betekent zo veel voor ze!
3. Voelde je je anders na je bezoek?
Absoluut. Ik voel me zeker anders
na mijn bezoek aan Welfarevillage.
Nadat ik Blessie had ontmoet en de
kinderen voel ik me meer toegewijd aan de Stichting en trots om
hier aan bij te kunnen dragen. Al is
het maar een klein beetje.
4. Welke boodschap wil je, na jouw
ervaring, aan andere Reliv distributeurs overbrengen?
Dankzij Reliv en de Kalogris
Stichting kunnen onze distributeurs, kinderen over de gehele
wereld helpen hun gezondheid te
verbeteren. Ze hebben ons nodig,
onze donaties, elke bijdrage, om zo
de belofte van een betere toekomst
in stand te houden.
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Promoties

Ina Assmuth-Oberle &
Alexander Assmuth
Key Directors
Het voelt geweldig om Key Directors te
zijn. Wij willen in de toekomst Ambassadeurs worden en mensen over de hele
wereld helpen met hun gezondheid en
financiën. We hebben het niveau van
Key Director bereikt door nauw samen
te werken met onze downline en hun
actief te helpen met hun klanten. Het
bewezen succes Systeem van Reliv heeft
ons enorm geholpen dit te bereiken. Iedereen die door wil stromen binnen Reliv
– geloof in jezelf en steun de mensen op
je heen.

Geneviève Frémont
Senior Director
Reliv biedt ons de mogelijkheid om te
dromen en om deze dromen te verwezenlijken. Mijn droom is om met
mijn hele familie op reis te kunnen! Ik
ben ervan overtuigd dat ik een solide
onderneming kan bouwen en genoeg
kan verdienen om de studiekosten voor
mijn 3 kinderen te betalen. Vergelijk
jezelf niet met anderen, werk in je eigen
ritme en volg je eigen pad zonder op te
geven.
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Irene & Vincent Mancebo
Key Directors

Petronilla Nyiraneza
Key Director

Toen we In oktober 2013 Reliv distributeurs werden, bezochten we alle Reliv
bijeenkomsten, presentaties en trainingssessies. We zijn heel blij dat we het
Key Director niveau hebben behaald
maar willen blijven groeien. We hebben het Key Director niveau behaald
door onze volume. We hebben ook veel
mensen meegenomen naar de 2014
European Conference. Werk nauwkeurig
en wees vlijtig in het gebruik van het
Systeem want dit niveau bereiken is het
echt waard!

Ik ben zo blij dat ik nou Key Director ben.
Mijn team is heel sterk en ik heb geweldige mentoren waar ik veel van heb
geleerd. Ik ben doorgestroomd omdat
ik het 7 elementen Systeem constant
gebruik. Ze zijn een geweldige steun
binnen mijn bedrijf en simpel te gebruiken. Mijn doel voor 2015 is om het Senior
Director niveau te behalen maar ook om
een aantal promoties te winnen waaronder de Win Your Way naar de Internationale Conferentie. Naast doorzettingsvermogen is het gebruik van het Systeem
essentieel om door te kunnen stromen.

Martin Müller &
Stephanie Schwan
Senior Directors

Colette & Bernard Dhellemmes
Presidentiёle Bronzen
Ambassadeurs

We zijn erg blij dat we Senior Directors
zij. Het bevestigt dat we op de goede
weg zitten. Het is vooral een beloning
voor het helpen van onze Master Affiliates en dat is een fijn gevoel. Door
het Reliv Systeem te volgen is het ons
gelukt Senior Directors te worden. We
werken nauw samen met iedereen in
onze omgeving en gebruiken elk onderdeel van het Systeem in ons voordeel. Het komende jaar willen we van
Reliv ons hoofdberoep maken.

We zijn trots en blij dat we Bronzen Ambassadeurs zijn. Onze groei en het succes
van ons netwerk is wat ons gemotiveerd
houdt. We hebben dit niveau behaald
door meerdere Reliv evenementen in
Frankrijk te bezoeken. Ons doel voor de
toekomst is om onze dochter te helpen
groeien met haar Reliv onderneming.
Ons advies voor iedereen die wil promoveren is om het Systeem te gebruiken, goed te luisteren en altijd professioneel en vriendelijk te blijven.

Jacqueline Schön
Presidentiёle Bronzen Ambassadeur

Wat waren we blij toen we te horen kregen
dat we het niveau van Presidentiёle Director
hadden behaald. We hebben onszelf altijd
haalbare doelen gesteld – van niveau, naar
niveau. Doordat wij zeer gemotiveerd raken
van trainingssessies, hebben we er altijd voor
gezorgd dat we zoveel mogelijk mensen uit
onze downline meenamen naar de MATS en
de Europese Conferentie zodat zij net zo gemotiveerd zouden raken. We kijken uit naar
nog meer succes binnen Reliv en naar een
goed pensioen. We zullen onze downline aandacht blijven schenken en hopen dat zijn ook
ooit Ambassadeurs zullen worden. Een ander
belangrijk doel van ons is dat we nooit zullen
stoppen om nieuwe mensen te introduceren
aan Reliv. Om verder te komen dien je een
goed voorbeeld te zijn voor je downline!

Dit niveau behalen laat zien dat je veel mensen hebt geholpen om hun doelen te bereiken.
Anderen ondersteunen en helpen bij het verbeteren van hun omstandigheden, is wat dit
werk leuk maakt. Als je anderen helpt groeien,
dan groei je zelf ook en de bedrijfsfilosofie bevestigt dit keer op keer weer. Richt je op anderen, blijf op de hoogte en wees een goed voorbeeld. Mijn doel voor de toekomst is om anderen te helpen bij het bereiken van hun doelen.
Doorzettingsvermogen en vastberadenheid
zijn twee van de belangrijkste eigenschappen
die nodig zijn om een succesvolle onderneming op te bouwen. Houd je visie altijd voor
ogen!

Silvia Weissmann
Presidentiёle Bronzen Ambassadeur

Etienne & Noella Van Huffel
Presidentiёle Bronzen Ambassadeurs

Het is een geweldig gevoel als je gewaardeerd wordt voor het werk dat je doet, maar
dit niveau behalen doe je zeker niet alleen.
Het vergt samenwerking. Het is belangrijk om
doelen te stellen. Leiders dienen overzicht te
hebben en een goede beeld van hun downline om deze zo goed mogelijk te trainen en
ondersteunen. Het gebruik van het Reliv Systeem is essentieel. We zijn een groot team en
werken allemaal volgens dezelfde principes.
Erkenning creëert motivatie. Het zorgt tevens
voor een goed sfeer binnen het team. In de
toekomst wil ik graag veel meer mensen vertellen over Reliv en aan hun laten zien wat
voor geweldige dingen Reliv allemaal voor ze
kan doen.

Wat voelen we ons fantastisch nu we dit niveau hebben behaald. Het blijft geweldig om
te zien hoe Reliv ons werk keer op keer beloond. We kijken ontzettend uit naar de reis
naar Punta Cana, samen met ons team. We
hebben dit niveau bereikt door nauw samen
te werken en door alle 7 stappen van het
Systeem te implementeren. We waren niet
bang om nieuwe mensen aan te spreken. Dit
is funest als je wilt dat je onderneming groeit.
Ons doel is om steeds meer mensen aan Reliv
te introduceren en hen de kans te geven
om hun gezondheid en financiële situatie te
verbeteren. Ook willen we onze distributeurs
helpen met het bereiken van hun doelen.
Om door te stromen binnen Reliv dien je altijd eerlijk te zijn en je niet door anderen laten
ontmoedigen. Deel ervaringen met anderen
en heb plezier in je werk!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gabi & Toni Wochner
Presidentiёle Ambassadeurs
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Nu heb ik, dankzij Reliv, vrienden over heel de wereld.

Naam: Liudmila Kubu

Naam: Laurence Guerin

Woonplaats: Wenen, Oostenrijk

Woonplaats: Vence, Frankrijk

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur

Huidig: Directeur in een cosmetische kliniek,
Onafhankelijk Reliv Distributeur

Reliv dieet: Classic, FibRestore, Innergize!, LunaRich C, Reliv Now voor kinderen
Actief leven: Ik had vroeger last van pijnlijke
gewrichten, schildklierproblemen en eczeem.
Na de Reliv producten zo’n 7-8 weken te hebben
ingenomen had ik minder last van mijn huid. Na
3-4 maanden was de pijn in mijn gewrichten
verdwenen en na ongeveer 11 maanden waren
mijn bloedwaarden weer normaal.
Samenwerken: Ik begon mensen over Reliv te
vertellen en zo begon ik mijn eigen onderneming. Ik heb veel mensen ontmoet door Reliv
en we werken allemaal samen, om zo de beste
resultaten te kunnen behalen.
Onafhankelijkheid: Ik geniet echt van de vrijheid die dit bedrijf mij biedt. Ik kan mijn eigen
tijd indelen en dankzij internet kan ik overal ter
wereld werken.

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize! FibRestore,
Reliv Now voor kinderen
Reliv levenswijze: Ik werk in een cosmetische
kliniek en houd van mijn werk. Ik had nooit
gedacht dat ik in iets anders geïnteresseerd zou
zijn, maar toen ik begon met de Reliv producten zag ik al snel goede resultaten. Mensen in
mijn omgeving zagen dit ook en wilden zich
graag aansluiten bij het bedrijf. Sinds ik meer
tijd in mijn Reliv onderneming steek, groeit het
als een speer. Ik vind de producten geweldig en
kan me zeker vinden in de Reliv levenswijze. Iedereen deelt informatie met elkaar, respecteert
elkaar en helpt elkaar.
Nieuwe doelen: Ik wil mijn kinderen graag
helpen bij het financieren van hun studie. Ik
zou mij graag fulltime willen richten op mijn
Reliv onderneming en zo meer te reizen en van
de wereld te zien.

Naam: Renate Niederbichler
Woonplaats: Feldkirchen in Carinthia, Oostenrijk
Huidig: Accountant en Onafhankelijk Reliv
Distributeur
Reliv dieet: Classic, Innergize!, FibRestore, Reliv
Now voor kinderen
Burn-out: Ik had al jaren last van allerlei gezondheidskwaaltjes en aan het begin van 2013 kreeg
ik een burn-out. Als gevolg hiervan moest ik naar
verschillende therapeuten en revalidatiesessies.
Deze waren gedeeltelijk succesvol maar ik was
nog steeds zwak en was constant moe. Ik werd
toen aan Reliv geïntroduceerd en begon de
producten meteen te gebruiken.
Geweldige vooruitgang: Na een korte periode
was de constante vermoeidheid iets uit het
verleden. Dankzij Reliv werd mijn gezondheid
steeds beter en in maart van 2014 kon ik weer
aan het werk
Doel voor de toekomst: Ik heb veel aan Reliv
te danken. Mijn gezondheid is er niet alleen
op vooruitgegaan maar Reliv heeft me ook
een zakelijke kans geboden. Mijn doel voor de
toekomst is om mijn onderneming uit te breiden en mijn andere werkuren terug te brengen
zodat ik meer tijd overhoud voor mijn hobby’s.
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Naam: Stella Drury
Woonplaats: Nottingham, Verenigd Koninkrijk
Huidig: Kapster, huisvrouw
Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, FibRestore,
LunaRich C
Geweldige vooruitgang: Vóór Reliv, leed ik aan
bloedarmoede, had ik schildklierproblemen en
had ik een gezwel op mijn oog. Na 3 maanden
de producten te hebben gebruikt, was mijn
bloedarmoede een stuk minder en hoefde ik
mijn medicijnen hiervoor zelfs niet meer in te
nemen. Het gezwel op mijn oog was verdwenen en mijn schildklier functioneerde weer
normaal. Ik heb nou veel meer energie en dat
heb ik wel nodig met 4 kinderen.
Nieuwe vrienden: Dankzij mijn Reliv onderneming heb ik de kans gekregen om naar Florida,
Costa Rica en Parijs te reizen. Het beste wat ik
aan Reliv te danken heb is de verbetering in
mijn levenswijze. Ik vond het altijd moeilijk om
nieuwe vrienden te maken en had nooit echt
tijd om nieuwe mensen te ontmoeten. Nu heb
ik, dankzij Reliv, vrienden over heel de wereld.

Nu heb ik, dankzij Reliv, vrienden over heel de wereld.

Naam: Subusola Ogunsanya

Naam: Nelly Woei

Woonplaats: Düsseldorf, Duitsland

Woonplaats: Almere, Nederland

Huidig: Huisvrouw, part-time Onafhankelijk
Reliv Distributeur

Huidig: Huisvrouw

Reliv dieet: Classic, Innergize!, FibRestore, Reliv
Now voor kinderen
Gezonde familie: Tegen het einde van mijn
zwangerschap ben ik begonnen met het innemen
van de producten. Na 4 dagen voelde ik me al fitter en gezonder. Na de producten 6 weken te hebben gebruikt en na te zijn bevallen van mijn baby,
was mijn ijzergehalte gestegen van 7.1 naar 12.1.
Dit was geweldig want ik heb mijn hele leven al
een laag ijzergehalte gehad. Mijn kinderen nemen
Reliv Now voor kinderen en zijn fit en gezond. Wij
zullen als gezin nooit stoppen met Reliv.
Uitbreiden van de onderneming: Na 5
maanden actief te zijn geweest binnen de Reliv
onderneming, besloot ik om verder te gaan
als Master Affiliate. In diezelfde maand werd ik
Director. Ik heb nu 26 business partners en bijna
30 klanten in 5 verschillende landen. Ik kan vanuit thuis aan mijn onderneming werken, terwijl
ik voor mijn 6 maanden oude dochter zorg.

Reliv dieet: Classic, FibRestore, Innergize!, Now
voor kinderen, Lunarich C
Geweldige resultaten: Mijn algemene gezondheid is enorm vooruitgegaan dankzij de
Reliv producten. Zeker als het gaat om de gebruikelijke ouderdomskwaaltjes zoals rugpijn,
pijnlijke gewrichten en slaapproblemen.Ik ben
altijd al een fan geweest van voedings-supplementen maar ze hadden nooit echt het
gewenste resultaat. Sinds ik de Reliv producten
gebruik ben ik zeer tevreden over de resultaten.
Zonnige toekomst: Zodra ik er de kans voor
krijg, begin ik over Reliv. Het is fantastisch dat ik
aan het einde van elke maand door Reliv wordt
beloond voor het helpen van anderen. Ik
voel me ontspannen en ben veel leuker in de
omgang – vraag het maar aan mijn man! De
toekomst ziet er zonnig uit en de producten
werken dus ik zal ze blijven innemen!

Naam: Patricia Pacaut

Naam: Victoria Mapengo

Woonplaats: La Colle sur Loup in Alpes Maritimes, Frankrijk

Woonplaats: Coventry, Verenigd Koninkrijk
Huidig: Student Computer Wetenschappen

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, FibRestore

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

Gezond en blij: De producten zijn geweldig
geweest voor mijn acné. Ik heb veel minder
last dan voorheen. Mijn algehele gezondheid
is verbeterd en ben blij dat deze producten
alle voedingsstoffen bevatten die mijn lichaam
nodig heeft.

Mijn gezondheid is weer terug: Nadat ik de
producten 3 maanden had ingenomen, kreeg
de de uitslag van mijn meest recente bloedtest
binnen. Mijn dokter was zo onder de indruk dat
hij het aantal medicijnen die ik al 24 jaar gebruik,
voor een verminderde schildklierfunctie, heeft
kunnen verlagen. Een geweldig resultaat! Mijn
dokter verlaagde zelfs mijn dosering medicijnen. De producten hebben mij ook erg
geholpen met mijn hooikoorts waar ik al 50
jaar last van had. Nu kan ik, net als iedereen,
genieten van de lente.
Een lonende onderneming: Ik ben in februari
2013 met mijn Reliv onderneming begonnen en
het past precies binnen mijn ambities en mijn
pensioenplan. Het is gericht op mensen, op helpen en ondersteunen. Elke dag helpen we klanten
hun leven te verbeteren. Ik vind het fantastisch om
deel uit te maken van een bedrijf met een sterke
ethische basis en normen die mij aanspreken.

Toekomst vrijheid: Mijn onderneming is internationaal, momenteel actief in 5 landen en
mijn cheques groeien iedere maand een klein
beetje. Ik vind het geweldig om mensen te
kunnen helpen en ben erg gepassioneerd over
Reliv. Ik kijk uit naar de vrijheid en financiële
onafhankelijkheid die Reliv mij kan bieden.
Mijn moeder en zus zijn nu ook betrokken bij
mijn onderneming en wij zullen gezamenlijk
dit bedrijf gaan opbouwen.
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NEEM EEN HAP UIT DE BIG APPLE!
Reis voor Reliv’s Presidential Directors
4 – 7 December 2015, New York, V.S.

De ultieme presidentiёle retraite is hier – een reis naar New York, V.S.!
Verblijf 3 nachten in deze fantastische stad, boordevol opwindende activiteiten en
iconische trekpleisters. Je kunt schaatsen bij het Rockefellar Centre, het Vrijheidsbeeld
en de Empire State Building bezoeken, rondlopen in Central Park of genieten van een
musical op Broadway!
Zo, vlak voor de Kerst, wordt dit een magische en onvergetelijke ervaring in één van
de meest beroemde en begeerde steden ter wereld.

KWALIFICATIE:
Tussen 1 januari en 30 september 2015 dien je te
voldoen aan één van de volgende eisen:
• Je behaalt het niveau van Presidential Director
• Je herkwalificeert je minimaal 2 x als Presidential Director

Reliv Europe Limited
Unit 10
Colemeadow Road
North Moons Moat
Redditch
Worcestershire
B98 9PB
Verenigd Koninkrijk
relivinc.nl

Zoek ons op!

