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Herstel je hormonen



www.hersteljehormonen.be

Heb je al een tijdje last van vage klachten en gaat je lichaam steeds meer een beetje
haperen.
Zit het energiegebrek, je kwakkelende gezondheid en gekke kwaaltjes je enorm dwars en
wil je graag die extra kilo’s kwijt en je cyclus een beetje relaxt doorlopen?
Of word je ’s ochtends vroeg al moe wakker, heb je last van stemmingswisselingen en
minder zin in seks?
Heb je vaak last van hoofdpijn en migraine, ben je prikkelbaar en last van moodswings?
Heb je een onregelmatige cyclus en heb je moeilijkheden met zwanger worden?

Schitterende en stralende vrouw, 

Proficiat, omdat jij de beslissing hebt genomen om aan de slag te gaan met je hormonen. 

De komende 10 weken zal ik je begeleiden doorheen dit "herstel je hormonen" programma. 
Je zal in dit programma zowel video's, podcasts, downloads en print outs terugvinden. 
Op die manier zal ik vooral kennis delen over jouw hormonen, voeding, je leefstijl,
supplementen, beweging, .... 

Om je lichaam te begrijpen gaan we terug naar de basis. We gaan op zoek naar waar jouw
klachten vandaan komen om op die manier de juiste keuzes te kunnen maken en hier
verandering in kunnen brengen. 

Welke reden het ook is, je hebt de juiste beslissing genomen om mee te gaan doen aan dit
herstel je hormonen programma en terug te schitteren en stralen. 

Schitterende & stralende groet,

Karoline Van de Mergel 



www.hersteljehormonen.be

Hoe werkt dit programma en wat heb je nodig?

Eigenlijk heb je niets specifieks nodig. Je kan stap voor stap het programma volgen via jouw
computer of tablet. 
Als alles goed zit heb je bij de aankoop jouw accountgegevens gekregen via email. 
Op die manier kan je ook steeds inloggen in jouw account en het programma volgen. 

Het programma bestaat uit 10 modules onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. 
Deze bevatten downloads, video's, podcasts,... kortom een naslagwerk die je voor jezelf kan
uitprinten of bewaren. 

Bepaal je doel en we gaan samen van start! 

Overzicht van de modules/ week:

Wat zijn onze hormonen
en wat doen ze

Hormonen in balans
brengen

Insulineresistentie Oestrogeendominantie Te weinig omega 3
vetzuren

Stresshormoon Spijsvertering, lever en
darmen

Sociaal leven en seks Bewegen en slaap Supplementen de basis


