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Gratis Omega 3 bij uw bestelling

Geachte heer jansen,

Dit zomerweekend heeft FitForMe een mooie aanbieding voor u. 
Tijdelijk krijgt u een verpakking Omega 3 Visolie t.w.v. € 8,95 
cadeau bij uw bestelling! 

Bestel dus nu uw favoriete FitForMe supplement naar keuze en 
profiteer. Wees er snel bij, want deze actie is geldig tot en met 
woensdag 27 juli aanstaande. 

 

Klik hier en bestel nu

 

Let op: uw gratis Omega 3 wordt automatisch toegevoegd aan 
uw winkelwagen.

 

In de spotlight: Slaap Comfort

Slaap Comfort van FitForMe is een natuurlijke hulpmiddel om 
uw nachtrust te bevorderen en bevat nu ook melatonine. 

Naast melatonine bevat Slaap Comfort een speciale 
combinatie van tryptofaan, 5-HTP, valeriaan en passiebloem. 
De samenhang tussen deze natuurlijke ingrediënten 
ondersteunt de aanmaak van de lichaamseigen stoffen 
serotonine en melatonine. Zo helpt Slaap Comfort u om 
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ontspannen in slaap te vallen en bevordert het uw 
natuurlijke nachtrust. Begin ook uitgerust aan uw dag met 
Slaap Comfort!

Klik hier en bestel nu

Ook bij uw bestelling van Slaap Comfort ontvangt u tijdelijk 
een gratis verpakking Omega 3. 

Vraag v/d maand: vitamines & dieet

Regelmatig krijgen we bij FitForMe de vraag of het nodig is 
om extra vitamines te slikken tijdens het afvallen. 

Wanneer u langere tijd aan het afvallen bent, neemt u 
minder energie tot u dan waar uw lichaam om vraagt. U 
snoept waarschijnlijk minder, maar grote kans dat u ook 
minder gezonde voeding neemt. Wanneer u heel gezond eet 
dan krijgt u voldoende vitamines en mineralen binnen. 
Tijdens het diëten bestaat er echter een kans dat u niet 
voldoende vitamines binnenkrijgt. Het is daarom verstandig 
om een goede multivitamine te slikken tijdens het afvallen, 
zoals de Personal Multi van FitForMe. 

Wilt u meer weten of advies? Neem dan contact op met de 
FitForMe Klantenservice.

Een hele fijne vakantie!

De zomervakantie is inmiddels voor iedereen begonnen. Een 
heerlijke periode om er samen met vrienden, uw partner of 
gezin op uit te trekken. 
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FitForMe wenst u alvast een hele fijne vakantie!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een e-mail naar klantenservice@fitforme.nl

Als u er zeker van wilt zijn dat u deze e-mail ook in de toekomst ontvangt voegt u dan aub
ons e-mailadres toe aan uw adresboek of de lijst met veilige adressen.

Afmelden voor de FitForMe nieuwsbrief.
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