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WeÍeldlrcrrnpioen!
Met behulp van Nutrition for Life producten!
Nog niet zo lang geleden was fitness instruc-

teur en voedingsadviseur Thierry Maréchal
uit Belgiè sterk gekant tegen voedingssupplementen. "lk vond deze supplementen
belastend voor lever en nieren en geloofde in
gewenning ervan", zegt hr.t. Het was dus geen
verrassing dat hij niet meteen laaiend enthousiast was toen iemand hem vertelde over
de producten van Nutrition for Life. "De
Executive gaf mij echter literatuur over
Nutrition For Life en die kwam heel
geloofwaardig over. lk vroeg om meer informatie en verdiepte mu ook zelf in studies
over natuurlrJke supplementen uit binnen- en
buitenland. Toch was ik nog steeds niet overtuigd maar besloot toch te beginnen met
Fruits & Veggies. Baat het niet dan schaadt
het nietl"
Al gauw begon Thierry de positieve effecten
te ervaren en raadde de supplementen ook
aan tUdens zUn werk. "lk ontdekte dat Fruits
& Veggies een basissupplement is voor
iedereen. Het kan je weerstand verhogen en
je sportprestaties verbeteren."

of niet. binnen korte tijd verbrak
Thierry het nationaal record Powerlifting. "lk
was zo onder de indruk van het effect van
Toevallig

Fruits & Veggies dat ik ook Oraflow ging
gebruiken. De resultaten waren verbluffend.
lk boekte bijzondere vooruitgang en op zeer
korte termUn werd ik ook nationaal kampioen
Powerlifting. Als voedingsadvrseur begon ik
de producten'van Nutrition for Life aan mijn
klanten aan te raden. lk voegde M2 Power
Play en Ener-C toe aan mijn eigen dieet en
datzelfde jaar werd ik wereldkampioen en
wereldrecordhouder."

"Powerlifting
bestaat uit drie
krachtbewegingen: Benchpress (bankdrukken), Squat en
Deadlift. Voor iedere beweging zUn ook
aparte kampioenschappen. ln 1999 werd ik
wereldkampioen Deadlift en wereldkampioen
Powerlifting, waarbU ik een tegenstander
versloeg die de titel al jarenlang op zUn naam
had geschrevenl" ln 2000 werd Thierry
wereldkampioen Powerlifting in twee verschillende gewichtsklassen.
"lk zie al uit naar de volgende wereldkampi-

oenschappen en ben er van overtuigd dat ik,
gewapend met mUn Nutrition for Life producten, goede resultaten zal behalen," zegt
Thierry. Door Nutrition for Life en hun
geweldige producten heb ik al vele mensen
geholpen gewicht te verliezen en vele sportmensen, waaronder vele professionele
atleten, geholpen bU de verbetering van hun
prestaties. lk verwacht een enorme groei in
de verkoop van de natuurlijke producten van
Nutrition for Life. Aan mUn klanten durf ik
het niet over wonderproducten te hebben,
omdat dit zo ongeloofwaardig overkomt,
maar voor mU zun het wonderproducten!
MUn dochtertje van 5 neemt Yummies en

het lUkt erop dat zij wat betreft sportprestaties in de voetsporen van haar vader gaat
treden. ln mUn gezin worden meer dan 50
producten van Nutrition for Life gebruikt.
Zowel mUn vrouw Resi (een Biologe en postacademica lmmunologie)en ik zUn overtuigd
van het belang van het gebruik van natuurlUke supplementen en de producten van
Nutrition for Life zijn voor ons je van het!"

