
l{0t houdt dilfantaslhch sqsleem in?
Vio een ip.Ílw.lardopgclilc lêí woÍdl
eerí heel nowleurig nogegoon hoe hel net uv
lFi*e íitfield gerteld is.
Hel0n0lFeroppod dd u meekÍiigl, geefi een
heel goed beeld von w oduele uihoudingsver-
m0gen.
Aon de hond von uv cond ieftsl, bêrprêkeí
we rw wenren, doeler en rnogefilheden.
000Ín0 r,oÍdl e€n lÍoiningspl0n opgem00kl. [)il
plon zeÍeÍ uê op de Ádion ftb lÍ0iningskoorl.
0p die monier kon u een individueel en op
nodl gênddll pÍogromn! volgen,
0ovendieí lon u heel eeívoufig lroinen door
uw pêÍsoonlÍl(e k00d in hel geweníe oÍdioloÈ
slel le ploolsen.
liel is 0ol een yeifrg sy{ê.m doordd de om-
puleÍ de heloíing íeeds 00n ie [0írl0g !on-
poJl, {00ÍdooÍ oveíroining niel kon.
Bovendien is dil 0ol de rnCsle no c. om
yooíuitgoig te boelen. 00or die 0ulom0li-
Íh€ donpossing 00n ie h0rldog, woÍdl eÍvoor
geroÍgd dd u niet enkel le 

^w0Í 
m00r ook niel

yermogeÍen, zwooÍdeÍ r{oÍden, hebre rpoÍtpíeÍ
lolies,... een goede voeding li4oon de horis om
uw doel te bereiken! Dit woÍdl beveíigd dooÍ
publiotier von versthillende prolessoren in ver.
srhillende landen.

Vslen elen h weinig fÍuil en groenhn en zekeÍ
niet voldoende gevoieerd!Bovendien zijn de
'vèÍ$' lruil- en groenlensooÍhn die vre benullen
dikvriik niel zo vers ok we denken. 0Ível wor-
den ze oníiip ge pluh, vr0o Ídoor de ene Ígeli* he
wuorde veel loger wordt don wrnneer ze riip
geplult vrorden, ofuelworden reweken oÍ
moonden beuoord vooroleer re vers indewin'
lelveÍÍhiinen.

le lkhl lr0ird. I)us u lroiít .llÍd in dê idêolê
hílrlalrom w!!ídooí u ool opfinool
lÍlinl.

Hêl êllidënlo Adior-Club{ysleen gfirr-
d.êí u rcrullorl. vviibhden u ook gÍ00g mel
plezieÍ onze odie: lerulllol
goronie of lidgeld terug'. Door
de tweemmndeliilre cledr-up
kon u uvr penoonlijle prxtoti* en
vorderingen volgen. lJ zolsnelhr
kunnen lopen, horder kunnen liet
sen, uw velperantoge zolgedoold
ziin en u roleen gÍoleÍe lpiennoi-
so hebben (ol een belere lirhoorns-
bouul, oller noorgelong uw

Sommige mensen qriipen noor de
mis$e sopplemênhn die dikvliils
onvoldoends dooÍ hel lidoom wor-
den opgenomen en relt beloíend kunnen zijn
voor onre orgonen. Voorolde lever en de nieren
woÍden doodoor exlro belosl.

Nu beí001eÍ een n0luuÍliik pmdud dol ie voor
ziêl vdn vilominen, minerolen, vèzels en enry
men woordoor oÍvollen, spieropbouwen belere
rpodp Íesl0lies bevorde rd worden. lnÍ0 rmolie
hiêrover kon u hiiÀdion (lub Ántuerpen beko-
men- Dil n0luurprodud is vooÍiedeÍeen 00n ]e
Í0den, omd0l hel ie vooniel v0n de elêmenl0ire
bdsisíolÍen. Bo,/endien is hel nog goèdkoopook.

ftiury lfueldtu I neliu$tMu)

ll zoekt ieh over de invloed von roken
op uw sp0rtpÍest0lies..... [J wil zoveel
mogeliik doen 0m spoÍflehek te voorko
men... [J vÍ009t zi(h of of uw voeding
wel evenwicht( ís somengesteld... lJ
kent iem0nd met diobetes en wil er wot
over lezen ... U mookt plonnen om uw
huisopotheek eens ' uit te kuisen ' ... uiltllST 0I|0 crl nnrueoen
wil uw ÍÍess beter de b00s woÍden....


