Even voorstellen...

Sporttop is
een initiatief van
Jochem Uytdehaage
en werkt mee aan
de ontwikkeling van
jeugdig sporttalent.

Rolien Scheepbouwer is zelfstandig voedingsdeskundige en wellnesscoach
bij Prowellness in Amsterdam. Ze is al jaren personal trainer en gebruikt haar
ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van bewegen en
voeding in haar voedingspraktijk. Rolien schreef met haar vriendin Nicoletta
het boek ‘Gewoon Gezond’. Hierin laten ze zien wat volgens hun gezond is en
wanneer u wat en hoeveel moet eten. Elk eetmoment is in het boek terug te
vinden. De gezondheidstips en meer dan 50 makkelijke en heerlijke recepten
helpen u goed op weg. Voor iedereen binnen handbereik: ‘Gewoon Gezond!’
Speciaal voor u heeft Rolien enkele heerlijke PUUR® belegtips ontwikkeld die
prima passen bij een goed voedingspatroon.
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Ambassadeur van PUUR®

‘ Ik ben Sara Wennekes
en ik vertel u graag
meer over Sporttop
en Puur®!’
Kijk op de achterzijde
voor het recept van
mijn lekkerste
PUUR® boterham

Sporttop & puur®
Sporten en goede voeding zijn onafscheidelijk. Maar weet u ook dat u
bij het eten van PUUR® niet alleen uzelf goed doet, maar ook iemand
anders?
Met het kopen van PUUR®, steunt u direct Stichting Sporttop en daarmee
helpt u jeugdig sporttalent uit Nederland hun doelen te bereiken.
Sporttop, een initiatief van Jochem Uytdehaage, werkt mee aan de
ontwikkeling van Nederlands sporttalent: de sportambassadeurs van
de toekomst en PUUR®. Sporttop biedt de geselecteerde talenten,
naast materiële en incidentele financiële steun via een talentenfonds,
ondersteuning door ervaren sporters die als mentoren fungeren.
Zo is Sara Wennekes een veelbelovend talent van Sporttop.

Download ‘Layar’ gratis in de
Appstore. Scan Sara met
‘Layar’ en bekijk de video!
U kunt de video ook bekijken
op www.puur-brood.nl

