KLAEVER HEALTH 360 PROGRAM
Het Klaever Health 360 Program geeft je de volledige Klaever Health
experience. Je combineert personal training met orthomoleculaire
voedingsbegeleiding, lab onderzoek, een verse juice of smoothie na elke
training en een Klaever Cleanse! In dit programma werk je nauw samen
met je personal trainer en voedingscoach en leer je wat jouw lichaam
nodig heeft.
Een programma waar je voor het leven profijt van hebt!

INCLUSIEF
Twee keer per week personal (of small group) training
Persoonlijke intake met orthomoleculaire voedingscoach
Uitgebreid voedingsadvies gebaseerd op je persoonlijke wensen, intake en labonderzoek
Bloedonderzoek op voedselintoleranties, omega 3 en vitamine D
Maandelijkse check up met orthomoleculair voedingscoach
Elke 3 maanden een check up met je orthomoleculair voedingscoach en personal trainer
Verse juice of smoothie na elke training
Klaever Cleanse: 4 dagen juices, smoothies, soepen, kruidenthee en supplementen
Prive douche en handdoeken service
Klaever app: digitaal trainingsrooster, voedingsinspiratie en meer!
10% korting op supplementen, aanvullend labonderzoek, juices en smoothies.

1 JAAR PROGRAMMA

6 MAANDS PROGRAMMA

1 persoon €635 per maand

1 persoon €725 per maand

2 personen €389 per maand

2 personen €489 per maand

3 personen €290 per maand

3 personen €369 per maand

4 personen €240 per maand

4 personen €309 per maand

*prijs per persoon

*prijs per persoon

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING PLANNEN OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN?
MAIL INFO@KLAEVER-HEALHT.NL VOOR EEN AFSPRAAK!

PERSONAL & SMALL GROUP TRAINING
Onze personal- en small group training dagen jou keer op keer uit het
maximale uit jezelf te halen. Zowel fysiek als mentaal! Je traint 2 x per
week 45 minuten op vaste dagen en vaste tijden zodat er een routine
ontstaat waar je niet meer omheen kunt ;) Persoonlijke aandacht en
begeleiding staan centraal. Wij zijn er om op jouw niveau het maximale uit
jezelf te halen

INCLUSIEF
2 Keer per week personal (of small group) training
Prive douches en handdoeken service
Klaever app: digitaal trainingsrooster, voedingsinspiratie en meer!

Ben je opzoek naar een combinatie van training met orthomoleculaire
voedingsbegeleiding? Ook dat kan! Wij werken met verschillende therapeuten
en baseren onze adviezen bij voorkeur op basis van labonderzoek.

1 JAAR PROGRAMMA

6 MAANDS PROGRAMMA

1 p €522 per maand

1 p €595 per maand

2 p €275 per maand

2 p €297 per maand

3 p €185 per maand

3 p €198 per maand

4 p €137,50 per maand

4 p €148 per maand

*prijs per persoon

*prijs per persoon

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING PLANNEN OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN?
MAIL INFO@KLAEVER-HEALHT.NL VOOR EEN AFSPRAAK!

