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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 persoon-
lijke 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.

2015 ligt in het verleden en we kunnen ons allemaal verheugen op 
wat 2016 Reliv Europe zal gaan brengen. Tegen het eind van vorig jaar 
namen wij ineens een stijging in de verkoopcijfers waar en ik ben blij 
om te kunnen zeggen dat deze stijgende lijn zich aan het begin van 
2016 heeft voortgezet. Dit betekent dat Reliv Europe de grootste groei 
van alle Reliv markten heeft gegenereerd en dat we nu verder kunnen 
gaan bouwen.

De Kick-Off evenementen van afgelopen januari in Parijs, Birmingham 
en Frankfurt waren geweldig en druk bezocht. Ik wil iedereen die hier 
onderdeel van heeft uitgemaakt van harte feliciteren, in het bijzonder 
diegenen die de workshops hebben gepresenteerd en hun verhalen 
hebben gedeeld. Het algehele gevoel was dat 2015 een goed jaar was 
voor Reliv Europe, maar ik ben er van overtuigd dat 2016 nog beter 
zal zijn. Alle geweldige dingen die we vorig jaar hebben gedaan zullen 
ons helpen groeien en de basis hiervoor is zeker al gelegd.

Als we een thema voor 2016 zouden moeten kiezen dan zou ‘de focus 
op groei’ zeker één van de wederkerende gespreksonderwerpen zijn, 
met onze incentives, promoties en erkenningen die allemaal gericht 
zijn op diegenen die hun bedrijf laten groeien en het verschil willen 
maken. Zoals ik tijdens de Kick-Off evenementen al gezegd heb zijn 
de prestaties uit het verleden geweldig, maar daar hebben we in 2016 
weinig aan. We moeten die mooie herinneringen koesteren en vooruit 
kijken naar een spannende toekomst.

We weten dat het introduceren van nieuwe mensen de sleutel voor 
succes is in elk netwerk marketing bedrijf, maar het ontwikkelen van 
deze mensen is net zo belangrijk voor hun succes en zal, niet geheel 
onbelangrijk, jouw bedrijf ook ten goede komen. Focussen op groei 
middels het helpen van anderen zal niet alleen bevordelijk zijn voor 
het doorstromen naar een hogere rang, maar zal je financieel gezien 
ook geen windeieren leggen.

Rest mij alleen nog te zeggen dat we het jaar heel positief en vol 
enthousiasme zijn begonnen en dat we het vertrouwen moeten 
hebben dat 2016 simpelweg een groot succes gaat worden
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We vieren het leven van 
Sandy Montgomery
Sandy Montgomery, medeoprichtster en First Lady van Reliv, 
heeft miljoenen levens geraakt door haar hoop, kracht en lief-
de. Vanaf de eerste dag dat ze haar levenspartner, echtgenoot 
Robert, hielp bij het verwezenlijken van hun droom om een 
ideologisch bedrijf neer te zetten, heeft ze de Reliv missie om de 
‘wereld te voeden’ voortgedragen. Haar nalatenschap zal nog 
verder groeien als mensen over de hele wereld Reliv blijven de-
len en een verschil in het leven van anderen blijven maken – net 
als Sandy dat zo gepassioneerd deed.

Net zoals de drie vlaggen op het logo van Reliv de waarden van 
het bedrijf vertegenwoordigen – om de wereld te voeden in zo-
wel lichaam, ziel als geest – belichamen ze ook de waarden van 
Sandy. We vieren haar leven en nalatenschap met een glimp van 
de vele manieren waarop zij die waarden met anderen deelde.

Wanneer Bob en ik samen van onze tijd genieten, dan praten we over jullie – jullie 
families, jullie vriendschap. Onze Reliv vrienden zijn voor ons één van de meest 
belangrijke relaties in ons leven.  – Sandy

Mijn allerliefste Sandy – Moge God je hart en ziel zegenen. – Dr. Theodore Kalogris

Sandy Montgomery was en zeer special vrouw. Waarom? Simpel, iedereen die met haar 
in contact kwam voelde zich speciaal, dat is één van de meest bijzondere menselijke 
kwaliteiten. – Eric Vill

Sandy was een bemoedigende mentor voor mij. Ze deelde met ons hoe zij en Bob het 
bedrijf vanaf hun keukentafel oprichtten. Gewoon door de telefoon op te pakken, net 
zoals wij dat nu doen. – Britta Bullmann

Sandy Montgomery laat blijvende herinneringen achter. Een sierlijke dame vol medeleven 
en met een hongerige vastberadenheid om de missie van Dr Ted om - de wereld te 
voeden - te vervullen middels Reliv en de Kalogris Stichting.  – Lesley Probart

H E R I N N E R I N G E N  VA N  R E L I V
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~De waarde van het lichaam~
 GEZONDHEID EN VITALITEIT VOOR HET LEVEN.

~De waarde van de ziel~
EEN PASSIE OM TE LEREN, LEIDEN EN ANDEREN TE HELPEN OM HUN PO-
TENTIEEL, WAT VOLGENS HAAR IN IEDEREEN AANWEZIG IS, TE BEREIKEN. 

~De waarde van de geest~
BLIND VERTROUWEN IN HAAR FAMILIE EN IN HET GOEDE IN DE MENS, 

WAARDOOR ER EEN PASSIE ONTSTAAT VOOR HET HELPEN VAN DIEGE-

NEN DIE DAT HET MEESTE NODIG HEBBEN.
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Lichaam
Ziel[ Voel je op je best ]

Behoud van welzijn en fitheid
HOE? Door een actieve levensstijl en preven-
tieve aanpak te omarmen.

Bied je lichaam optimale nutritie
HOE? Door Reliv’s hoogwaardige aanpak van 
voeding, het Reliv verschil, voor jou te laten 
werken.

Schakel jouw goede genen in
HOE? Door LunaRich – de eerste epigene-
tische superfood – aan jouw voedingsregime 
toe te voegen.

[ Haal het maximale  
  uit het leven ]
Verdien wat je waard bent.
HOE? Door een Reliv onderneming te beginnen 
en betaald te worden middels het onevenaarbare 
compensatieplan van Reliv

Ervaar financiële vrijheid en persoonlijke groei.
HOE? Door een eigen organisatie op te bouwen, 
haar groei te leiden en hiermee een residueel inko-
men voor het leven te genereren.

Geniet van een leven die je altijd al wilde hebben.
HOE? Door vrienden voor het leven te maken, de 
wereld te verkennen en erkend te worden voor wat 
je hebt bereikt.

Wat is Reliv?
Goede vraag.  Hieronder omschrijven we de manier waarop Reliv een impact 

op jouw leven kan maken middels de fundamenten die wij het allerbelangrijkste 

vinden – lichaam, ziel en geest. Je zult zien dat “Wat is Reliv?” wellicht niet de juiste 

vraag is, maar “Wat kan Reliv voor mij betekenen?”

BEKIJK WAT WIJ ZIJN
Kom er achter wat Reliv voor jou kan betekenen door 
onze video’s online te bekijken via relivinc.nl/what-is-reliv
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Geest
Behoeftigen over de hele wereld te voeden.
HOE? Door jouw onderneming uit te breiden en 
zo de steun en het bewustzijn voor de Kalogris 
Stichting te creëren.

Help mensen om zich beter te laten voelen.
HOE? Door de levensveranderende gezondheids-
voordelen van de Reliv voeding met anderen te 
delen.

Help mensen een beter leven te leiden...en 
begin bij JOU!
HOE? Door jouw leven te verbeteren en anderen 
te laten zien hoe zij, middels de zakelijke mogelijk-
heden van Reliv, hun leven kunnen verbeteren. 

Onze missie: 
De wereld te voeden in zo-
wel lichaam, ziel als geest.

Onze boodschap: 
Don’t just live. Reliv.
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Het perfecte dieet
Moet er bij jou een paar kilo af? Zo 

ja, dan ben je niet alleen. Dit is bij 

de meeste van ons het geval. Vol-

gens de Wereldgezondheidsorga-

nisatie is het aantal personen met 

obesitas sinds de jaren ’80 wereld-

wijd verdubbeld.  Ruim 600 miljoen 

volwassenen hadden hier in 2014 

mee te kampen.

Deze tendens doorbreken is een enorme klus. Grote 
gezondheidscampagnes omtrent dit onderwerp hebben 
er niet voor gezorgd dat er minder ongezond voedsel 
wordt geconsumeerd of dat mensen meer zijn gaan 
sporten. Medische professionals hebben niet voldoende 
tijd of middelen om individuele patiënten te onderwijzen 
over gewichtsverlies. De informatie die ons via allerlei 
mediabronnen bereikt, spreekt elkaar vaak tegen en dat 
maakt deze kwestie nog gecompliceerder. Het zoeken 
naar individuele oplossingen voor gewichtsverlies is 
mede hierdoor een eindeloos proces geworden.

Ondanks de grote stappen die de voedingswetenschap 
in de afgelopen jaren heeft gemaakt, en die 
ervoor hebben gezorgd dat we onze kennis van 
gewichtmanagement en stofwisseling hebben verbeterd, 
bestaat er nog steeds verwarring. De diversiteit in de  
genetische opmaak van de mens en daarbij opgeteld de 
epigenetische (levensstijl) keuzes die wij als individuen 

maken, zijn de reden waarom de meeste “diëten” niet 
realistisch of effectief zijn. Is het echt zo raar dat bijna 
niemand, inclusief de meeste experts, het eens kan 
worden over wat het ideale dieetprogramma vormt?

Hier een idee – waarom vergeten we het hele “dieet” 
concept niet? Een dieet volg je om op korte termijn 
wat kilo’s te verliezen, om vervolgens weer terug te 
keren naar je oude eetpatronen (en al het gewicht 
weer aan te komen). Als jij als doel een lang en gezond 
leven voor ogen hebt, dan zou je op langere termijn 
beter afzijn met wat veranderingen in je levensstijl. 
In plaats van in één keer alles drastisch om te gooien 
is het beter om kleine, haalbare stappen te zetten, 
die jouw eetgewoontes na verloop van tijd zullen 
vebeteren. Ja, het vergt meer werk en bewustzijn dan 
je huidige eetgewoontes, maar verandering gebeurt 
niet zo maar...je moet daar voor kiezen.

Je levensstijl veranderen

Door Tina Van Horn 
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Een geliefde aanpak bij het veranderen van eetgewoontes is om je te richten op 
betere keuzes en deze keuzes te gebruiken om de dingen die je wilt vermijden 
te verdringen. Vul jouw bord met de volgende suggesties en je zult je niet alleen 
beter voelen maar er ook beter uitzien.

Volwaardige voeding: Dit voedsel is niet tot bijna niet verwerkt. Blijf in de 
supermarkt alleen in het gedeelte waar ze voedingsmiddelen verkopen die zo 
dicht mogelijk bij hun originele vorm uit de natuur zijn gebleven.

Magere eiwitten: Elke cel in het lichaam heeft eiwitten nodig om goed te 
kunnen functioneren en om schade te repareren. Magere eiwitten zijn nodig 
om droge spiermassa op te bouwen, wat weer kan leiden tot gewichtsverlies. 
Eiwitten worden langzamer verteerd dan de meeste koolhydraten en zorgen 
er dus voor dat je minder snel trek hebt. Vlees (mager), melk, vis, soja, eieren, 
bonen en peulvruchten zijn zeer goede bronnen van eiwitten.

Gezonde vetten: Niet alle vetten zijn “slecht” voor je. Vis, noten en zaden, 
olijfolie, eieren, avocados en kokosnootolie worden gezien als “goede vetten”. 
Vetten voorzien jouw lichaam van energie en bieden het tevens opslagplekken 
voor energie in het lichaam. De essentiële vetzuren in vetten spelen ook een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen, bloedstolling en bij het 
beheersen van ontstekkingen.

Natuurlijke suikers en samengestelde koolhydraten: fruit, groenten 
en volkoren granen (brood, pasta ect.) zijn natuurlijke bronnen van 
koolhydraten die jou in je energiebehoeften voorzien. Deze koolhydraten 
zijn gewenst omdat ze gecombineerd worden met vezels die hun absorptie 
vertraagt en zo bloedsuikerpieken minimaliseert. Ze bevatten tevens 
vitaminen, mineralen, antioxidanten en andere microvoedingsstoffen.

Kwalitatief goede producten: Zelfs wanneer je je best doet en goede 
keuzes maakt, kunnen er nog steeds voedingskloven ontstaan. Vul die kloven 
met Reliv’s lijn van uitzonderlijke producten.

Richt je op betere keuzes

Gezondere keuzes maken vergt discipline, 
maar het draait niet om perfectie – elk 
voedingsplan die perfectie eist zal op 
de langere termijn onmogelijk vol te 
houden zijn. Dat gezegd hebbende, 
om gewichtsmanagement met success 
te ervaren, zal je moeten proberen om 
onderstaande punten 80%-90% van de 
tijd te vermijden: 

Verwerkte voedingsmiddelen: 
Makkelijk, maar je betaalt de prijs voor 
dit gemak met chemische additieven, 
transvetten, zout en geraffineerde suikers.

Geraffineerde voedingsingrediënten: 
Witte bloem, suikers (fructose, witte 
suiker, bruine suiker en de rest) en 
transvetten. De labels op producten 
bevatten een schat aan informatie over de 
bron van de voedingsstoffen in jouw eten. 

Alcohol: Het lichaam metaboliseert 
alcohol op de zelfde manier als dat het 
suiker doet.

Gezoete dranken en fruitsappen: 
Limonade is vloeibare suiker, de 
zogenaamde “dieet” limonades zitten 
boordevol kunstmatige zoetstoffen en 
fruitsappen bevatten vaak toegevoegde 
suikers. Dit zijn allemaal lege calorieën die 
kunnen leiden tot trek en zijn zeker niet 
de meest ideale vorm van hydratatie.

De nee-lijst
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BE A PART OF IT…
Van de geweldige architectuur en uitzicht vanaf de Empire State Building tot de stedelijke oases van Central en Bryant 

park, New York is een samensmelting van stijl, muziek, kunst, mode en mensen. Het is de stad die nooit slaapt!

We namen een aantal Reliv Distributeurs van verschillende niveaus mee, op een onvergetelijke reis naar New York 

en boden ze de kans om deze geweldige stad te ontdekken en over de Hudson rivier te zeilen. Hier volgen enkele 

van onze favoriete momenten en foto’s van de Distributeurs die deze reis hebben mogen meemaken.

Onze reis naar New York was een mooi 
verhaal over vriendschap. Het was geweldig 
om de vrienden die we tijdens de vorige 
reizen hadden ontmoet weer te zien en 
ook om nieuwe vriendschappen te sluiten. 
We zijn met prachtige foto’s van New York 
teruggekomen. Foto’s van Central Park, Time 
Square, de vele wolkenkrabbers en het uitzicht 
vanaf het World Trade Centre en Brooklyn. 
Onze koffers kwamen ook voller terug! We 
hebben prachtige herinneringen over de tijd 
die we met z’n allen hebben doorgebracht, 
de discussies die we hebben gevoerd en de 
plekken die we hebben bezocht.

— Anne & Pierre-Marie Favrot, Frankrijk

Het was onze eerste reis naar de ‘Big Apple’ 
en we hebben plekken zoals Brooklyn en 
The Cloisters in Noord Manhattan kunnen 
ontdekken. Het gaf ons het gevoel dat we 
midden in de Provence zaten! Het Roosevelt 
Hotel was perfect gelegen, vlakbij Grand 
Central, Time Square en St. Patrick’s Cathedral. 
Het weer was geweldig en de sfeer in de 
groep was super. We hebben oude vrienden 
hervonden en nieuwe vrienden gemaakt. Dat 
is de magie van een Reliv reis.

— Pierre & Françoise Poulizac, Frankrijk

Het was onze eerste reis naar New York en 
tevens onze eerste reis naar de andere kant 
van de Atlantische oceaan. We werden als 
sterren behandeld en verbleven in een 
schitterend hotel. We genoten van een 
fantastisch diner, terwijl we over de Hudson 
zeilden en hadden een adembenemend 
uitzicht van New York en het Vrijheidsbeeld. 
We hebben onvergetelijke herinneringen aan 
deze reis overgehouden en dromen nu al van 
de volgende reis en hopen dat onze downline 
dan ook wint! Dank aan Reliv –het is echt een 
bijzonder bedrijf!

— Isabelle & Alain de Buyer, Frankrijk

“Reizen met Reliv – verre van gewoon” – ik 
hoef daar eigenlijk niks aan toe te voegen. 
Ik weet niet waar we meer van hebben 
genoten, van de stad die nooit slaapt of van 
het gezelschap. Marcus en ik zijn zeker van 
plan om nog meer van zulke Reliv reisjes mee 
te maken.

— Olivia & Marcus Augustin, Nederland



Wil je meer lezen over deze reis? 
Bezoek dan relivinc.nl/reizen-met-reliv om de hoogtepunten te bekijken.

Van de geweldige architectuur en uitzicht vanaf de Empire State Building tot de stedelijke oases van Central en Bryant 

park, New York is een samensmelting van stijl, muziek, kunst, mode en mensen. Het is de stad die nooit slaapt!

We namen een aantal Reliv Distributeurs van verschillende niveaus mee, op een onvergetelijke reis naar New York 

en boden ze de kans om deze geweldige stad te ontdekken en over de Hudson rivier te zeilen. Hier volgen enkele 

van onze favoriete momenten en foto’s van de Distributeurs die deze reis hebben mogen meemaken.

Gedurende mijn tijd in New York, kreeg 
ik de kans om mensen van verschillende 
achtergronden en culturen te ontmoeten. Ik 
reisde met mijn zoon en we hebben genoten 
van alle mooie plekken in deze stad, waaronder 
Manhattan Square en het zeilen over de 
Hudson rivier om het Vrijheidsbeeld te kunnen 
bezichtigen. Ik heb ook ontzettend genoten 
van het eten en het samenzijn met de andere 
collega’s. Het was verreweg de beste reis die ik 
ooit heb meegemaakt en kijk uit naar nog vele 
mooie reizen met Reliv.

— Halimo Ali, Verenigd Koninkrijk

Ik vond deze reis fantastisch – we zijn 
ontzettend verwend! Ik heb de stad, die 
ik mijn hele leven al had willen bezoeken, 
kunnen ontdekken. Ik heb een aantal 
ongeloofelijke mensen ontmoet en de 
sfeer in de groep was geweldig. Ik heb in 
het bijzonder genoten van het diner en de 
cruise. Ik ben ontzettend blij en trots dat 
ik voor een bedrijf werk waar geduld en 
doorzettingsvermogen worden beloond. Heel 
erg bedankt Reliv!

— Patricia Pacaut, Frankrijk

We waren volledig overrompeld toen we 
hoorden dat we de reis naar New York hadden 
gewonnen! Het hotel was op enkele minuten 
van een aantal fantastische attracties gelegen. 
Tijdens ons bezoek aan de Highline zagen 
we een poster met de tekst: “Wacht niet. 
Communiceer. Maak een plan!” Dit verwoord 
ons werk met Reliv perfect en de tijd die we 
met de Managing Director en Distributeurs 
vanuit heel Europa door hebben kunnen 
brengen was echt de moeite waard. Tijd 
doorbrengen met mensen die zo’n positieve 
instelling hebben, was simpelweg geweldig.

— Diana & Michael Tölle, Duitsland

Ik was zeer gemotiveerd om deze Reliv 
reis te winnen, daar ik in boeken dingen 
gelezen had die New York zeer fascinerend 
en mysterieus maakten. We hebben 
de meest fantastische tijd beleefd: een 
nacht cruise in een glazen boot over de 
Hudson rivier. De stad had iets magisch 
met duizenden lichtjes en de ontelbare 
gebouwen en de grote finale – een tour van 
het Vrijheidsbeeld! Heerlijk eten, muziek en 
dansen – wat een plezier!

— Myriam & Franck Bouvattier, Frankrijk

Het was onze eerste reis naar New York en 
tevens onze eerst reis met Reliv. We hebben 
een busrit gemaakt door de stad, bezochten 
de bar op de bovenste verdieping van het 
Marriott hotel en aten in verschillende 
restaurants – vooral de koekjes bij Dean 
and De Luca waren geweldig! Wat ons het 
meeste is bijgebleven is het uitzicht vanuit 
het Rockerfeller Centre, maar we hebben ook 
ontzettend genoten van het samenzijn met 
andere Distributeurs.

— Marc Chauvin &  
Blondine D’Hamonville, Frankrijk

De reis was absoluut fantastisch. We hadden 
het ons nooit voorgesteld om ooit naar New 
York te kunnen reizen maar Reliv maakte 
het mogelijk. Eén van onze hoogtepunten 
was de boottocht op de Hudson rivier met 
een gala diner. De skyline was prachtig en 
indrukwekkend. Hetzelfde geldt voor het 
uitzicht vanaf de Empire State Building. We 
waren met een kleine groep, wat ons de 
kans gaf elkaar beter te leren kennen en 
onze ervaringen te delen. Wij zullen deze 
reis nooit vergeten.

— Helga & Andreas Hemetsberger, Oostenrijk



Ooh lala, Reliv Europe’s 
enige echte Franse manager 

Reliv Europe’s enige echte IT goeroe 

Blijf kalm en laat de briljante Facility 
Manager van Reliv Europe het regelen 

Goedemorgen! Maak kennis met 
onze fantastische Franse vertaalster 

De Duitse precisie en geweldige 
klantenservice van Reliv Europe 

De prachtige en eloquente Events & 
Marketing Assistant van Reliv Europe 

Houdt de cijfers van Reliv Europe in de gaten 

 Brengt Franse perfectie naar de 
klantenservice van Reliv Europe

Het nieuwste gezicht van 
Reliv Europe en jullie MD 

Knap en intelligent, Reliv 
Europe’s bedrijfsaccountant 
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Zorgt ervoor dat jouw pakketjes op tijd bezorgd 
worden en doet dit altijd met een lach. Dit is 
de manager van het magazijn van Reliv Europe 

Onze fantastische Duitse 
vertaalster en expert in compliance 

Houdt de uitgaven van Reliv Europe op orde 

De klantenservice van Reliv Europe op z’n best 

De grappige en charmante Franse klantenservice expert 

Reliv Europe’s Events & Marketing 
Manager die alles voor elkaar krijgt 

De schattige en alleswetende secretaresse 

Ze beantwoordt jouw vragen of Reliv Europe’s 
voedingsproducten met een lach op haar gezicht 

De grappenmaker en Voorzitter van Reliv Europe 

Heeft altijd de juiste antwoorden, Reliv Europe’s 
betoverende Manager van Distributeur Zaken
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2016 belooft een spannend jaar te worden 
voor ons Reliv Athletic team. Wekelijks 
worden er door onze atleten fantastische 
prestaties neergezet en sommige van hen 
zijn zich druk aan het voorbereiden voor 
het grootste sportevenement van het jaar, 
de Olympische en Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro!

Ik ben me al acht jaar aan het voorbereiden op de Olympische 
Spelen. Kwalificatie is de eerste stap in de richting van een 
medaille en dit bereiken zal een enorme eer zijn, waar ik ook 
erg trots op zal zijn.

Dit is echter maar één stap, het moeilijkste gedeelte komt later 
pas. Ik weet dat de komende maanden moeilijk zullen zijn maar 
mijn plan is om te blijven doen wat ik doe, mijn beste beentje voor 
zetten tot de Olympische Spelen en nergens spijt van hebben.

Ik train elke dag – fysiek, mentaal maar ook op de boot. We 
moeten er ook voor zorgen dat de boot, met z’n instellingen 
en zeilen, klaar is. Wij vergelijken deze voorbereiding met de 
Formule 1 – alleen doen wij alles zelf!

Door dit alles, heb ik dagelijks veel energie nodig. Reliv helpt 
mij om me beter te laten voelen tijdens het trainen of tijdens 
een competitie. Ik heb meer energie en het helpt me mijn 
concentratie voor langere perioden te behouden. Ik heb het 
gevoel dat de producten mijn herstel bevorderen, daar ik 
mezelf hoogwaardige voeding geef.

Bedankt Reliv voor de steun die jullie me bieden op weg naar 
Rio. Ik zal m’n best blijven doen!

Je kunt Jérémie en zijn teamgenoot vanaf 8 augustus volgen tijdens de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Wat ik zo geweldig vind aan Reliv Athletic is de teamgeest. 
Tijdens de Reliv evenementen, leer je de andere teamleden 
kennen en deel je elkaars ervaringen. Daar komt nog bij dat 
Reliv mij ondersteunt tijdens mijn trainingssessies en vooral 
tijdens mijn wedstrijden. De producten die ik maandelijks 
ontvang, zijn perfect voor mijn persoonlijke welzijn.

Boogschieten is een sport dat veel concentratie, fysieke en 
mentale inspanning en regelmatig trainen vergt. De Reliv 
producten ondersteunen mij in mjin herstel en tijdens het 
trainen. Ik neem altijd een fles met Innergize! mee naar mijn 
trainingssessies en competities en dit helpt me om mijn 
prestaties, over een langere periode, op peil te houden. De 
Reliv producten zijn nu onderdeel van mijn dagelijkse routine. 
Reliv Athletic is mijn partner!

LAURA GLÄSNER 

JÉRÉMIE MION

CORENTIN ANGOT
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ESTHER 
In mei 2015, hebben Corné en ik twee zilveren medailles 
gewonnen tijdens de Para-roeien Regatta in Italië en in 
September werden we 5e tijdens de Wereldkampioenschappen 
in Frankrijk. Deze resultaten hebben ervoor gezorgd dat we ons 
hebben gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen van 2016 
in Rio De Janeiro!

Sinds oktober 2015, train ik 12 keer per week: 3 sessies gericht 
op krachttraining, 1 sessie gericht op uithoudingsvermogen, 
5 sessies gericht op lange afstand training en 3 intensieve 
sessies. Ik heb sinds oktober veel vooruitgang geboekt zowel 
wat betreft mijn techniek als mijn kracht! We hebben ook een 
nieuwe boot met op maat gemaakte stoelen en hebben veel 
geleerd van onze nieuwe trainer.

Reliv ondersteunt mijn herstel en ik voel me sterk en gezond. 
Voor hydratie gebruik ik Innergize! En Reliv Now for Kids helpt 
me met mijn concentratie. Ik neem Reliv Classic, FibRestore, 
Reliv Now en LunaRich C 3 keer per dag; Na het trainen neem 
ik vaak een Slimplicity shake, soms gecombineerd met een 
banaan en sojamelk...heerlijk! We zijn het eerste Nederlandse 
roei duo die naar de Paralympische Spelen gaan. Ik voel me zo 
gezegend dat onze droom nu uitkomt!

Je kunt Esther en Corné vanaf 7 September volgen tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

CORNÉ
Er zijn inmiddels een aantal maanden voorbij gegaan, sinds wij 
ons voor de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro hebben 
gekwalificeerd. Nadat we eerst even van het moment hebben 
genoten, werd het tijd om de plannen te smeden voor het 
aankomende seizoen. 

Er moet hard gewerkt en getraind worden, om in topvorm te 
zijn wanneer het allemaal begint.

Na een aantal weken, pakten we onze training routine weer 
op – 6 dagen per week, 2 keer per dag! Dit jaar zullen we een 
trainingskamp in Spanje bijwonen waar we twee weken lang 
aan onze techniek zullen werken. Daarna hebben we in april 
en juni wat internationale wedstrijden, waar vele van onze 
concurrenten ook aanwezig zullen zijn. We kunnen dan zien 
hoeveel vooruitgang we hebben geboekt.

Er komen spannende tijden aan en dat zal veel vergen van onze 
lichamen. Reliv ondersteunt mijn herstel na lange, uitputtende 
en zware trainingssessies. Het is fijn om te weten dat je lichaam 
hoogwaardige voeding binnen krijgt. Wij willen het beste in 
onze sport bereiken en daarvoor heb je de beste producten 
nodig. Ik ben blij dat Reliv ons dat geeft!

Een flinke blessure heeft ervoor gezorgd dat ik van juli tot en met 
december 2015 niet in staat was om rugby te spelen. In plaats 
daarvan besloot ik om mijn schoolwerk te vermeerderen, terwijl 
ik intensieve trainingssessies afwerkte zoals gewichtstraining, 
cardio en Crossfit. Ik stond versteld over wat ik allemaal aankon 
en ik denk dat de producten mij in deze periode zeker hebben 
geholpen, vooral LunaRich C. Ik ben blij dat ik deel uit mag 
maken van het Reliv Athletic team. Het is een eer om bij een 
groep van zulke gewaardeerde sporters te horen.

ESTHER VAN DER LOOS 
& CORNÉ DE KONING

GUILLAUME PIRON
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Het is een eer om onderdeel uit te maken van het Reliv 
Athletic team, samen met andere geweldige atleten uit allerlei 
verschillende disciplines. De laatste tijd heb ik enkele van mijn 
teamgenoten en andere sporters om mij heen kunnen helpen, 
dankzij de producten. Dat geeft echt een goed gevoel.

Ik heb mijn intensieve regime van race wandelen sinds 
december vorig jaar weer hervat. Naast de 200 km per 
week, doe ik ook aan spierontwikkeling en hardlopen. Ik 
neem dagelijks 5 capsules LunaRich C in, Innergize! Tijdens 
het trainen en een shake Reliv Now of Reliv Now for Kids in 
de avonduren. Als ik onderweg niet gezond kan eten dan 
neem ik Slimplicity en FibRestore om mijn spijsvertering te 
ondersteunen. Ik ben trots op de steun die Reliv me geeft – 
voeding, een ethische gemeenschap en een toegewijde en 
gepassioneerde sportploeg! DANK JULLIE WEL! 

PIERRE PÉRÈS

EMMANUEL 
LASSALLE
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Ik neem nu inmiddels twee jaar de Reliv producten in en 
ik ben zo blij dat ik daar mee begonnen ben. Ik ben heel 
blij dat ik deel uitmaak van Reliv Athletic en heb dit jaar 
geweldige resultaten behaald, waaronder het winnen van de 
Wereldkampioenschappen! Ik ben blij dat ik Reliv aan mijn 
zijde heb.

Lees meer over Reliv Athletic op onze website :  
relivinc.nl/reliv-athletic

Ik vond het geweldig om onderdeel uit te maken van de 
januari Kick-Off die in Parijs plaatsvond. Het was geweldig 
om naar al die enthousiaste verhalen te mogen luisteren 
en om mijn eigen verhaal te mogen delen. Sinds ik de Reliv 
producten aan mijn dieet heb toegevoegd, hebben ze mijn 
ondersteund tijdens fysieke trainingen en tijdens mijn herstel 
na een belangrijke competitie. Deel uitmaken van Reliv 
Athletic is een geweldige kans en ik vind het fantastisch om 
mijn verhaal te delen!

ANNIKA DRAZEK

JEANNE DANTÈS
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Als je aan de Reliv Kalogris 
Stichting denkt, denk je wellicht 
aan de duizenden kinderen die 
wereldwijd gevoed worden door 
onze voedingscentra in negen 
verschillende landen. We zijn 
weliswaar heel trots op die cijfers, 
maar het trotst zijn we op het 
verschil dat de RKS in de levens 
van deze kinderen maakt. Elk 
individueel kind, met een uniek en 
individueel verhaal

Hailey
Filipijnen

Hailey is 5. Ze is net geslaagd als bes-
te leerling van de kleuterklas van het 
RKS Huis in Cavite, Filipijnen onder 
leiding van Zuster Beth Perez van 
het Jesus King of Kings Lord of Lords 
voedingsministerie. Hailey woonde 
vroeger op de afvalstortplaats in 
Cavite, waar mensen door de afval 
struinen in de hoop herbruikbare 
producten te vinden, die ze kunnen 
inruilen tegen wat geld of eten. Het 
huis van Hailey’s grootmoeder is 
op loopafstand van de school van 
Zuster Beth gevestigd en toen Hailey 
bij haar ging wonen was het ineens 
mogelijk om naar school te gaan. Ze 
is nu 5 dagen per week aanwezig en 
krijgt dagelijks een Reliv Now for kids 
shake te drinken.

Zuster Beth is een zeer toegewijd 
persoon en wil vele andere kinderen 
net als Hailey helpen en hun een 
kans op onderwijs en waardigheid 
bieden. Daar heeft elk kind recht 
op, vindt de Zuster. Hailey is een 
fantastische leerling en klaar voor 
de volgende uitdaging in haar 
leven. Bedankt Zuster Beth! En goed 
gedaan Hailey, ga zo door!!

RKS IN ACTIE
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Stel je eens voor dat je 11 broers en zussen hebt. Stel je dan 
eens voor dat al je broers en zussen en je ouders niet meer 
leven. Een aardbeving, ziektes, honger...allemaal overleden 
behalve jij. Je bent alleen. Waar ga je dan op zoek naar familie?

Dat is het verhaal van het oudste “kind” in het RKS Kinder-
huis in Cap Haitien, Haïti. Carline’s verhaal is er één van 
wanhoop, ontbering en ontheemding.

Haar moeder dacht dat ze haar dochter redde toen ze haar 
aan een vriendin meegaf, die Carline naar een familie zou 
brengen die voor haar wilde zorgen. Ze werd echter behan-
deld als hun huisslaaf totdat ze wist te ontsnappen maar 
moest leven op straat.

Uiteindelijk belandde ze, met een jonger zusje van een familie 
waar ze toen bij woonde, op straat in Cap Haitien, waar ze 
werd ontdekt door een lid van de commissie van de Kathe-
draal van Cap Haitien. Deze commissie zorgt voor straatkin-
deren door ze een aantal keer per week te voeden, een school 
voor ze te vinden en zoekt soms zelfs een pleeggezin voor ze.

Na de voltooiing van het Kinderhuis in 2011, was Carline 
één van de eerste kinderen die door de commissie naar het 
huis werd gebracht. In het kinderhuis heeft ze eten, een 
slaapplaats en een nieuwe familie van broers en zussen die 
van haar houden. Ze gaat nu naar school maar helpt ook 
met de behoeften van haar jongere “broers en zussen”. Ze 
kookt, maakt schoon, kleedt de kleinere kinderen aan en 
is als een moeder voor hun. Een moeder die zij al heel lang 
moet missen. Ze zorgt ervoor dat de kinderen in het Kinder-
huis niets te kort komen.

Carline is ook erg muzikaal. Tijdens een recent, door Reliv 
gesponsord, bezoek van de Kerstman, werd er een saxofoon 
bezorgd. Dit zal Carline en de andere bewoners urenlang 
vermaken. Dankzij het medeleven van de Reliv Distributeurs 
die de Stichting blijven steunen, hebben Carline en vele 
anderen de kans op een beter leven.

Carline 

before

Brix
Filipijnen

Brix was een zwaar ondervoed kind, die volledig is 
hersteld nadat hij 6 weken lang, onder begeleiding 
van Zuster Beth Perez, Reliv Now voor kinderen heeft 
ingenomen.

Brix is net anderhalf jaar oud. Hij komt uit een familie van 
acht kinderen, Brit is de jongste maar zijn moeder is in 
verwachting van haar negende kind. Zijn vader is een boer 
en zijn moeder is een zwerver. 

Beide ouders werken goed mee en volgen de instructies 
van Beth, over hoe de Reliv producten door Brix 
ingenomen dienen te worden, goed op. Zijn huid en ogen 
zijn helder en zijn gewichtstoename is echt opmerkelijk. 
Hij rent nou blij rond, terwijl hij eerst amper op zijn benen 
kon staan.

Bekijk hier de video’s van de Reliv Kalogris Stichting via 
het Reliv International YouTube kanaal.

Cap Haitien, Haïti
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5TOP TIPS 
Door Presidentiële Bronzen Ambassadeur, Caroline Labourier
Voor Jouw Social Media Marketing Plan

Social media biedt je de mogelijkheid om een enorm netwerk van mensen te bereiken. Je bent relaties 
op aan het bouwen en je dient je geloofwaardigheid vast te stellen zodat mensen je gaan vertrouwen 
en zich uiteindelijk bij jouw onderneming gaan voegen, producten van je gaan kopen of anderen naar 
jou gaan doorverwijzen. Hier lees je hoe je een Social Media Marketing Plan kunt creëren.

Welke social media platformen moet je gebruiken?
Selecteer je platform op basis van je doelgroep. Is het je doel om meer klanten 
te vinden of juist meer Distributeurs? Van welke leeftijd? Waar zijn ze in 
geïnteresseerd? Ben je op zoek naar invloedrijke mensen die jouw onderneming 
aan zullen raden aan anderen? Twintigers en dertigers kijken op Instagram, Twitter 
en Facebook. Veertigers met een gezin zitten vaak op Facebook of LinkedIn.

1

2

4 5

3

Vul je profielen volledig in
Een volledig ingevuld profiel straalt professionaliteit uit. Gebruik een professionele foto, samen met 
een korte biografie. Mensen willen je leren kennen en willen meer weten over je persoonlijkheid 
en je interesses. Zorg dat je er op een positieve manier uitspringt. Laat het beste van jezelf zien!

Wees betrokken!
Mensen zitten op Social 
Media om sociaal te zijn. Geef 
iedereen die jouw publicaties 
deelt een bedankje. Vindt 
iemand je publicatie leuk? 
Probeer er dan achter te 
komen waarom en begin een 
gesprek. Wellicht kan je 
ze verder helpen met 
meer informatie. Wees 
niet opdringerig, maar 
speel in op de behoefte 
van de ander.

Analyseer, test en pas aan
Hoe meer je publiceert, hoe meer je zult 
ontdekken welke inhoud, tijdsplanning 
en frequentie het beste werkt. Terwijl 
je steeds behendiger wordt, zul je de 
rapportagemiddelen leren gebruiken en 
middelen die het mogelijk maken om 
tegelijkertijd op meerdere platformen 
te publiceren. Maar begin simpel.

Het kost tijd om relaties op te 
bouwen op Social Media. Om een 
Reliv onderneming te laten groeien, 
dien je deze alsnog met mensen 
uit je omgeving te delen, mensen 
die je kent, waar je dagelijks mee in 
aanraking komt en vrienden  
van vrienden.

Publicatie strategie
Wat kan je publiceren?
Afbeeldingen, citaten, handige links en je eigen ideëen. 
De sleutel naar succes is inhoud, dus investeer tijd in het 
vinden van de juiste content en houd een database bij 
zodat je dingen in de toekomst weer kunt publiceren. 
Als je mensen hun interesse weet te wekken, dan 
zullen ze je blijven volgen. Overlaad je profiel niet met 
publicaties over Reliv producten. Afbeeldingen krijgen 
de meeste aandacht maar vergeet niet om je publicaties 
af te wisselen.

Hoe vaak dien je iets te publiceren?
Het platform dat jij gebruikt zal z’n eigen richtlijnen 
hiervoor hebben. Vinden veel mensen je updates leuk, 
dan kan je er meer publiceren.

Wanneer kun je het beste iets publiceren?
Wanneer is jouw doelgroep online? 
Probeer een paar keer dezelfde 
tijdstippen uit en houd bij hoeveel 
reacties je krijgt. 
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promoties

David & Rachael Doey, Verenigd Koninkrijk 
Key Directors

We waren ontzettend blij toen we het niveau van Key Director 
behaalden. In de maand dat we deze mijlpaal bereikten, 

hielpen we drie mensen naar het niveau van Master Affiliate en 
verdienden we ook onze eerste Dr Ted plakaat. Ons volgende 

doel was om Rachael in de gelegenheid te stellen om zich 
volledig op Reliv te kunnen richten en dat hebben we ook 
bereikt. Rachael heeft haar baan als gastouder opgezegd! 

Hierna willen wij het niveau van Senior Director, Ambassadeur 
en Presidential Director behalen – alles is mogelijk met Reliv! 

Wij vinden het allebei belangrijk om positief te blijven, het Reliv 
Systeem te gebruiken en hard te werken. Gesprekken met je 

upline zijn ontzettend belangrijk.

Janice Campbell, Verenigd Koninkrijk
Key Director
Toen ik het niveau van Key Director had bereikt was ik dankbaar 
en vereerd. Ik was begonnen als een ‘fast start’ en nog voor het 
einde van de maand, had ik het hoogste winstniveau behaald 
en sleepte ik de Business Builder Bonus binnen. Gedurende mijn 
tweede maand bereikte ik het niveau van Key Director en kreeg ik 
nog een bonus. Ik behaalde toen de Top PGPV van Europa en won 
een cheque van £2000! Sindsdien heb ik nog een bonus van £200 
verdiend. Mijn doel is om anderen te helpen om hun droom van 
financiële onafhankelijkheid te bereiken. Volg het Systeem, jouw 
mentor is je leider – gebruik hem of haar. Wees bereid om te leren 
en sta open voor advies. Alles wat je nodig hebt is een hart die 
anderen wil helpen.

Lesley & Brian Probart, Verenigd Koninkrijk
Senior Directors
Onze weg naar het niveau van Senior Director ging niet over één 
nacht ijs. We hadden een solide inkomen opgebouwd, maar toen 
zich een mogelijkheid voordeed in onze downline, besloten we als 
team samen te werken en wijdden we onze tijd aan het mentoren 
van nieuwe Distributeurs. Gebruik maken van het Systeem was 
cruciaal voor ons succes en dat van hen. De inzet van onze upline 
Joe & Carol Felger was van onschatbare waarde. Het is onze 
intentie om het niveau van Presidential Director te behalen en we 
zijn ervan overtuigd dat als we dit bereiken, deze prestatie ons 
team enorm zal inspireren. Richt je op het helpen van anderen. Dat 
is ons beste advies!

Alexandra Granier, Frankrijk
Senior Director

Ik was dankbaar en zeer enthousiast toen ik het niveau van 
Senior Director bereikte. We werken, gedurende een lange 
periode, keihard en dan komt de beloning eindelijk! Ik ben 

het bedrijf, mijn sponsors en klanten heel dankbaar voor het 
vertrouwen en voor de aanbevelingen aan anderen. Om het 
niveau van Senior Director te bereiken, dien je veel tijd door 

te brengen met je Master Affiliates en veel presentaties te 
houden. Een aantal andere Senior Directors en ik hebben 

onszelf een jaar geven om Master Directors te worden! 
Sommige mensen zijn van nature goed in het opbouwen 

van relaties, diegene die dit niet van nature hebben kunnen 
net zo succesvol zijn maar dienen bereid te zijn om te leren.  

Overwin je angst en benader je buren en vrienden. Daar heb 
je zowel bescheidenheid als bravoure voor nodig – die twee 

gaan hand in hand!
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Naam: Lesley McBride

Woonplaats: Tassagh, Co. Armagh, Noord Ierland

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur en 
huisvrouw

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

Wereldwijde onderneming: Daar ik oorspron-
kelijk uit Vancouver in Canada kom, vind ik het 
geweldig om een wereldwijde Reliv onderne-
ming op te bouwen. 5 weken nadat ik me bij Reliv 
had aangesloten werd ik een Master Affiliate. 3 
Distributeurs sloten zich meteen bij mij aan en ik 
was enorm blij met de Business Builder bonus van 
£150 die ik daarvoor ontving. Ik heb nu Distribu-
teurs en klanten in mijn thuisland, in de V.S. en 
in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten die ik 
heb gezien bij anderen, hebben me geïnspireerd 
om Reliv te delen met iedereen waar ik mee in 
contact kom.

Ik vind het geweldig dat ik met deze onderne-
ming mijn eigen financiële onafhankelijkheid kan 
creëren en het leven van anderen kan verbeteren. 
Ik moedig mijn team nu aan om te groeien, net 
zoals ik ben gegroeid. Anderen helpen slagen, 
helpt mij ook. Ik vind alles aan Reliv geweldig en 
kan mij een leven zonder niet meer voorstellen.

Naam: Lydie Barresi

Woonplaats: Lyon, Frankrijk

Huidig: Qi Gong lerares (Chinese gymnastiek) en 
Onafhankelijk Reliv Distributeur

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

Dagelijkse steun: Twee jaar geleden toen ik voor 
het eerst over de Reliv producten hoorde, was ik 
een blije maar vermoeide moeder van 3 jongens. 
Zonder enige verwachting besloot ik om de pro-
ducten te proberen en merkte dat de producten 
een positief effect hadden op mijn energieniveau 
en dit helpt mij en mijn gezin dagelijks.

Werk dat loont: Als een Onafhankelijk Reliv 
Distributeur kan ik voor mezelf werken en dit 
geeft mij veel vrijheid. Ik kan mijn eigen uren 
bepalen, Qi Gong lessen blijven geven en dit alles 
kan gedaan worden rond de verzorging van mijn 
kinderen. Ik help anderen door klanten na te bel-
len en door de Distributeur,s die zich bij mijn team 
aansluiten, te trainen. Dit is precies het lonende 
werk waar ik naar op zoek was!

Naam: Marcus Augustin

Woonplaats: Schiedam, Nederland

Huidig: Ingenieur, Project Manager

Reliv dieet: Reliv Now, FibRestore, Innergize!, 
Slimplicity, Reliv Now for Kids, LunaRich C

Geweldige reis: In december 2015 werden mijn 
vrouw en ik op een 4-daagse reis naar New York 
uitgenodigd. We hebben een geweldige tijd ge-
had, in het bijzonder hebben wij van de Hudson 
boot cruise genoten. 

Gezondheidsresultaten: Sinds ik de producten 
gebruik, is mijn slaappatroon beter geworden en 
ik heb meer energie. Verder heb ik vastgesteld dat 
mijn  uithoudingsvermogen opmerkelijk beter is 
geworden tijdens het sporten.

Zakelijke succes: Mijn vrouw is de Reliv onder-
neming zo’n twee jaar geleden begonnen. Sinds 
januari van dit jaar ben ik zelf nu ook in de gele-
genheid om meer tijd te steken in de opbouw 
van onze zelfstandigheid. Door onze samenwerk-
ing en het resulterende momentum hebben 
we ons inkomen binnen drie maanden kunnen 
verdubbelen en we zijn door Reliv met een bonus 
beloond. We genieten ervan om de hele dag 
bij elkaar te zijn. Reliv heeft onze levenskwaliteit 
duidelijk verbeterd!

Naam: Pedro Pereira

Woonplaats: Buckinghamshire, Engeland

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur

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

Het Systeem omarmen: het vinden en men-
toren van gelijkgezinde personen die dezelfde 
passie delen, is de sleutel tot succes en groei 
van een stabiele organisatie. Ik ben één van de 
vele bewijzen dat iedereen die de integriteit en 
de  juiste eigenschappen heeft, een succesvolle 
onderneming op kan bouwen als je bereidt bent 
om het Reliv systeem te omarmen.

Genieten van het leven: Om van werknemer 
naar eigen baas te gaan is een zeer bevrijdende 
ervaring geweest, die mij in staat heeft gesteld 
om mijn eigen leven in handen te nemen. Tijd 
doorbrengen met vrienden en familie is belangrijk 
voor mij en is het dus geweldig dat ik tijd voor 
speciale gelegenheden vrij kan maken. Dankzij dit 
bedrijf verduur ik het leven niet, ik geniet ervan!

mijn verhaal
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Naam: Soei-Len Burggraaff

Woonplaats: Vlaardingen, Nederland

Huidig: Huisvrouw en Onafhankelijk Reliv Dis-
tributeur

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, FibRestore, 
LunaRich C, Reliv Now for Kids

Druk gezinsleven: Toen ik de producten begon 
te gebruiken was ik heel enthousiast, maar ik 
was niet van plan om te gaan werken daar ik een 
druk gezinsleven had met de zorg van onze twee 
kinderen. Ik had geen fijne ervaring met direct 
marketing, maar ik was zo enthousiast over het 
Reliv Systeem dat ik er niet over kon zwijgen. 
Binnen 6 weken, nadat ik me bij het bedrijf had 
aangesloten, had ik 10 klanten en ervaarde ik 
het werk als rustgevend en leuk. Het helpen van 
anderen gaf mij positieve energie.

Voortdurend blijven bouwen: Mijn beste 
maandinkomen tot nu toe was €900 plus een 
contante bonus. Ik werk ongeveer 8-10 uur per 
week en mijn gemiddelde inkomen is rond de 
€400-€600! Ik kijk er naar uit om mijn ondernemi-
ng, samen mijn man en ons Nederlandse team, 
uit te breiden!

Naam: Agnès des Déserts

Woonplaats: Marnes la Coquette, Frankrijk

Huidig: Onafhankelijk Reliv Distributeur

Reliv dieet: Reliv Now, Innergize!, LunaRich C

Nieuw avontuur: Ik heb 5 kinderen en de laaste 
4 en een half jaar hebben de Reliv producten 
ons geholpen met onze voeding. Ik was 7 jaar 
lang een Sales Executive, maar nadat mijn 
derde dochter werd geboren besloot ik dat ik 
mijn levensstijl om wilde gooien. Reliv kwam in 
mijn leven en ik stortte mezelf in dit spannende 
nieuwe avontuur. Het kostte me ongeveer 2 jaar 
om mijn netwerk op te bouwen, maar die blijft 
continue groeien – net als mijn commissies.

Levensstijl: Ik kan mijn Reliv onderneming com-
bineren met mijn vrijwilligerswerk en met mijn 
familie en dat is erg belangrijk voor mij. Ik kan het 
combineren met elke levenskeuze die ik in de 
toekomst zou kunnen maken en mijn commis-
sies vervangen langzamerhand het inkomen die 
ik vroeger als werknemer had.

Naam: Etienne & Noella Van Huffel

Woonplaats: Saalfelden, Oostenrijk

Huidig: Onafhankelijke Reliv Distributeurs

Reliv dieet: Reliv Classic, FibRestore, Innergize!, 
LunaRich C, Reliv Now for Kids

Reizen: Dankzij Reliv zijn wij in staat om naar 
verschillende landen af te reizen, waarvan we 
eerst alleen maar durfden dromen. We zijn 
tijdens de Internationale Conferentie in St Louis 
meer te weten gekomen over Reliv. Ook onze reis 
naar Banff was indrukwekkend en de tijd die wij 
in Punta Cana hebben doorgebracht heeft ons 
inzicht gegeven in hoezeer Reliv zijn Distribu-
teurs waardeert. We zijn ontzettend verwend!

Kwaliteit van leven: In vele opzichten is ons 
leven makkelijker dan het vroeger was. Reliv 
heeft een geweldige impact op ons gehad en 
heeft ons kwaliteit van leven zeker verbeterd. Wij 
willen deze mogelijkheid met anderen delen en 
hun aan de kwaliteitsproducten en levensstijl van 
Reliv introduceren.

mijn verhaal

Wij willen het horen!

Stuur ons jouw Reliv 

succesverhaal, en wellicht 

maakt jouw verhaal deel uit 

van de volgende Lifestyle 

editie. Dien je verhaal 

vandaag in: fwebb@relivinc.

com

   Wat is jouw 
verhaal?



Reis samen met Reliv Europe 

de wereld over
Voor vele van ons is februari een koude maand vol 

met regen en sneeuw. Reliv Europe wil voor wat 

zonneschijn in jouw leven zorgen, door je in februari 

2017 mee te nemen naar het mooie eiland Tenerife 

– een bestemming waar je het hele jaar door van 

zonneschijn en ontspanning kan genieten!

VERDIEN EEN VERBLIJF VAN MAXIMAAL 7 DAGEN OP DEZE EXCLUSIEVE  
REIS EN LAAT JE VERWENNEN DOOR RELIV EUROPE!

We zullen in het Sandos San Blas Nature Resort verblijven, 
een luxueus 5-sterren hotel met voor ieder wat wils qua activiteiten 
en faciliteiten. Verken het natuurreservaat rondom het hotel, speel een potje golf 
of kom tot rust in de thermen, waar je omringd wordt een door adembenemend landschap.

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

Zoek ons op!


