
 

  

 

Vitaler door heerlijke voeding! 
 
Eten u en uw medewerkers gezond?! 
Gezonde voeding voed je lichaam en je geest. 
Goede voeding sterkt het lichaam, maar slechte voeding 
maakt het zwakker. 
De voordelen van een gezond voedingspatroon zijn enorm en 
een grote rijkdom! 
  
De voordelen van gezonde voeding  

• Betere nachtrust 
• Vitaler, meer energie, kortom; je voelt je beter 
• Beter presteren 
• Weerstand verhogen en verbeteren 
• Betere werking van je brein   

 
Overgewicht 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een 
gewichtsafname (bij overgewicht) van 5% al kan leiden tot 
een afname van gezondheidsrisico's. 
 
 
Gezonde voeding 
Het is met name heel belangrijk om voldoende groenten en 

 

 
 

Vitality Bootcamp verhoogt de 
Vitaliteit bij "To Increase"! 
 
Vitality Bootcamp heeft diverse 
workshops gegeven bij To Increase; 
http://www.to-increase.com/ 
 
To-Increase is een wereldwijd 
opererende Independent Software 
Vendor (ISV) en Microsoft Gold 
Certified Partner. To Increase geeft 
graag aandacht aan een gezondere 
levensstijl voor hun personeel. De 
ervaring bij To Increase is dat 
wanneer je aandacht geeft aan een 
gezondere levensstijl er ook 
gezondere keuzes worden gemaakt. 
 

 



fruit te eten. 
Hoe zit dat bij u?  

• 1 op de 10 Nederlanders denkt te weinig groente te 
eten, maar 8 op de 10 eet te weinig groente; 

• 3 op de 10 Nederlanders denkt te weinig fruit te eten, 
maar 6 op de 10 eet te weinig fruit. 

Groente en fruit hebben een gunstige invloed op bijvoorbeeld 
hart- en bloedvaten. 
  
Eet vooral pure en natuurlijke voeding en vermijd zoveel 
mogelijk 'pakjes en zakjes'. Met pure en natuurlijke voeding 
bedoel ik groenten, fruit, noten, zaden, vlees, vis en eieren. 
  
Hierbij ontvang je een recept met asperges, makreel en 
aardbeien. Echt iets voor deze tijd van het jaar! 
http://www.vita-health.nl/portfolio/golden-white-asperges-
met-makreel-en-aardbeien/ 
 

 
 
Stap over op een gezonder voedingspatroon en verhoog je 
vitaliteit! Geniet van alle positieve effecten die gezonde 
voeding je brengen. 
  
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn?  

• Wij geven diverse workshops op het gebied van 
voeding, beweging en mentale vitaliteit; 
http://www.vita-health.nl/workshops 

Daarnaast is ook individuele ondersteuning mogelijk door:  

• Inloopspreekuur op locatie bij een Vitaal Coach 
• Individuele coaching 
• Voedingsadvies  

Wil jij graag voedingsadvies in jouw bedrijf en verhoging van 
het werkplezier? 
Neem dan contact op met http://www.vita-health.nl/contact/ 
Wij ondersteunen je graag en zijn altijd bereid je vragen te 
beantwoorden! 
 

 

Zo wordt er sinds het Vitaliteits 
programma door meer 
medewerkers deelgenomen aan de 
lunch wandeling en staan de 
paraplu's klaar zodat ze zich door 
een buitje niet laten weerhouden! 
To Increase heeft voor de 2e keer 
besloten om de kwartaal 
bijeenkomst af te sluiten met 
workshops van Vitality Bootcamp. 
De medewerkers hebben 
deelgenomen aan de volgende 
workshops;   

• Boxclinic 
• Stressreductie 
• Actief Outdoor 
• Mentaal Vitaal 

De deelnemers geven aan dat ze 
met hetgeen ze hebben 
meegekregen in de workshops 
zowel zakelijk als privé aan de slag 
gaan! 
 
We hebben mooie reacties mogen 
ontvangen, zoals;  

• "Dankzij de Vitale 
Workshops is er op de 
werkvloer een vergroting 
van de onderlinge 
verbinding"  

Reactie deelnemer stressreductie:  

• "Het toepassen van de 
microbreaks is een 
mooie uitdaging" 

Reactie deelnemer boxclinic;  

• "Even je zinnen 
verzetten, heerlijk!" 

Heeft u interesse in een van onze 
workshops http://www.vita-
health.nl/workshops en wilt u 
kennis maken met het aanbod van 
Vitality Bootcamp neem dan geheel 
vrijblijvend contact op met 
www.vita-health.nl/contact/ 
 

 

 

 

 

	


