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Wie ben ik
Al ruim 22 jaar ondernemer, met een missie 
mensen te helpen naar een fitter en gezonder 
leven. Het begon allemaal toen ik op zoek was 
naar een kleine bijverdienste.

Ik werkte destijds als reisadviseuse en vond mijn 
voldoening in het adviseren van mooie reizen. 
Omdat ik graag iets vanuit huis wilde doen, 
waarbij ik zelf mijn werktijden kon bepalen, 
was het voor mij een hele prettige en op de 
juiste tijd komende opportunity die op mijn pad 
kwam.
 
Ik heb altijd al een actief leven gehad, rondom 
huis, paardensport en sociaal leven.
Voeding sprak me altijd al heel erg aan en ik 
probeerde ook altijd gezond te koken en te 
eten. 

Toch was ik vaak moe en viel 's avonds 
regelmatig veel te vroeg in slaap op de bank. 
Door een andere leefstijl en aanvullende 
voeding heb ik veel gezondheidsklachten 
kunnen overwinnen en voel ik me fit en jonger 
dan toen, als moeder van 3 en oma van 5. 

Veel opleidingen gevolgd zoals 
gewichtsconsulente, orthomoleculaire 
voedingstherapie, diverse massage technieken 
en persoonlijke ontwikkeling . Momenteel bezig 
met orthomoleculaire voeding voor kinderen.

Dat heeft me gebracht naar waar ik nu sta. 
Dankbaar en blij het verschil te kunnen maken 
voor vele mensen.

Het geeft me vrijheid alle tijd voor alles te 
hebben en te genieten van het leven.
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Overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen. Als dit
het geval is, kunnen er stofwisselingsproblemen ontstaan.

Een verkeerde eet- en leefstijl. 

Functiestoornissen van bijvoorbeeld schildklier, bijnieren 
en de hypofyse, die diverse hormonen aanmaakt.

Vervuiling van ons lichaam door allerlei gifstoffen, zoals 
zware metalen en afvalstoffen die gemaakt worden door
allerlei verbrandingsprocessen in ons lichaam door o.a. 
inname van teveel synthetische stoffen.

Te veel of te weinig eten en te weinig of niet bewegen

Medicijngebruik

Je wilt afvallen en hebt al vele pogingen gedaan. Toch loopt
je leven nog steeds niet helemaal, zoals je het eigenlijk echt 
zou willen.

 
Hoe komt het nou precies dat je overgewicht hebt.

 
Er zijn een aantal redenen cq oorzaken te noemen, 
waardoor het lastig is je gewicht in balans te houden. Ik 
noem er een aantal, misschien herkenbaar voor je:

 

      Door allerlei omstandigheden, waarschijnlijk al vele 
      jaren geleden ontwikkeld, eten we te veel, snoepen we, 
      en eten we teveel bewerkte voeding. Denk aan junkfood 
      en alles uit pakjes, zakjes en potjes. 
      Kant en klaar is makkelijk maar niet altijd even gezond.

Bewustwording
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Wat we eten, wat voor beweging 
we wel of niet doen, TEKORTEN 
aan VOEDINGSSTOFFEN en onze 
LEVENSSTIJL hebben veel invloed. 
Het kan zijn dat je regelmatig 
sport, op je voeding let, gezond 
eet en toch niet afvalt. 
Hoe kan dat? Dit kan te maken 
hebben met een tekort aan 
bepaalde vitamines, mineralen 
en/of voedingsstoffen.

Balans is het grote toverwoord.

Ons hormoonstelsel is een 
ingewikkeld iets.
De belangrijkste dingen 
waardoor ons hormonaal stelsel 
uit balans raakt, zijn vooral 
voeding, (en dan een tekort 
aan) beweging en stress. 

NIET AFVALLEN

Ondanks 
dieet en sport



Avocado
with Egg

Egg
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Balans is het grote toverwoord.

Tekorten en gifstoffen zijn de 
basis.
Als er tekorten ontstaan aan 
voedingsstoffen, omdat je ze niet 
binnenkrijgt met je eten of 
omdat het niet goed wordt 
opgenomen mis je dus de 
mogelijkheid hormonen aan te 
maken. 
Daarom dus je onbalans in je 
hormoon huishouding. 
Het zou dus zomaar kunnen zijn, 
dat je daarom niet goed afvalt.

Essentieel dus om alle 
voedingsstoffen binnen te 
krijgen, iedere dag weer.



Ook een tekort aan omega 3 vetzuren 
kan er mogelijk voor zorgen dat het 

afvallen niet wil lukken. Deze vetten zitten
vooral in bepaalde zaden, noten, 

plantaardige oliën, vette vis en visolie. 

Een tekort aan vitamine D, magnesium of 
ijzer een negatieve invloed heeft op je

immuunsysteem en stofwisseling en op de 
hoeveelheid energie die je tot je 

beschikking hebt. 

Een gezonde leefstijl, niet voor even maar voor het leven!

Als je weinig energie hebt is het lastiger 
om de motivatie te vinden om te gaan 
sporten, en als je vermoeid bent neig je 
eerder naar ongezonde cafeïne, suikers 

en snelle koolhydraten.
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Uiteindelijk gaat het er om, je lichaam 
gezond te maken en je hormoon huishouding 
in balans te krijgen door het aanvullen van 

eventuele tekorten. 
Het kadootje: betere gezondheid, 
gewichtverlies en meer energie. 
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V I T A M I N E  D ,  
M A G N E S I U M  E N  I J Z E R

T E K O R T  A A N  V I S O L I E  
O M E G A  3  V E T Z U R E N

H E T  E E R S T E  
A D V I E S  

VERMOEID  EN  GEEN 
MOT IVAT IE

Wist je dat?

Tips
marion2

4fit

MARION / VITAAL ONTBIJT



IW
O

U
LD

RE
C

O
M

M
EN

D
THAT ½ AVOCADO

A

DAY
IS

REASO
N

AB
LE

Marion Stoekenbroek 
- Nutrition Advisor -

En nog zoveel meer .........
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FITPLAN VOOR JOU

Nutrition
Je ziet, of beter je hebt gelezen, 
dat kiezen voor zomaar een dieet 
 nooit gaat werken als er geen 
balans ontstaat.

Ga je minder eten en verander je 
niets aan je eten, dan zal er niets 
gebeuren. Je lichaam zal alleen 
maar verslechteren. 

Ga je een dieet volgen, dan zul je 
naar alle waarschijnlijkheid, geen 
of veel te weinig voedingsstoffen 
binnen krijgen.

Ieder lichaam is verschillend. Ieder 
mens is verschillend.
Er is dan ook geen een 
maaltijdplan hetzelfde.

Dan is het ook niet vreemd dat 
90% van de mensen een "dieet" 
niet volhoudt en vervolgens 
terugvalt in zijn/haar oude 
patroon.

En je voornemens waren nog wel 
zo goed.
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FITPLAN VOOR JOU 

Nutrition
Ik hoop dat bovenstaande tips  en
informatie jou helpen om in ieder
geval NIET bij die 90% te horen.

Het is een heel proces en alles begint
bij:
goed voor jezelf zorgen en dat
begint met gezond eten.
 
Voeding (gezonde voeding) is
absoluut noodzakelijk voor je
mentale en fysieke gezondheid.

Wist je bijvoorbeeld dat als je
gezond eet, je stress niveau af kan
nemen en je weer beter gaat slapen.
Ook goed slapen is noodzakelijk om
goed af te kunnen vallen. Je krijgt
meer energie en zit vele malen beter
in je vel.

Je zelfvertrouwen gaat omhoog en je
kwaliteit van leven wordt beter.

 
En je weet; Als jij hulp nodig hebt om
van jouw mooie lijf een enorm succes
te maken, ik ben er voor je. Aarzel
niet om contact met me op te nemen.

Marion / www.vitaalontbijt.info
06 - 53 72 53 66
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Food
WILL BOOST
YOUR
MOOD.


