
Wij zien dagelijks in onze praktijk voor vitaliteit, fysiotherapie en 
fitness dat er een toenemende aandacht is voor gezond leven, 
preventie en het verbeteren van een ongezonde levensstijl. 
Wij hebben ervaren dat cliënten, naast de fysiotherapie en 
fitness, zich er steeds meer van bewust worden dat gezonde 
voeding en voedingssupplementen een voorname rol spelen in 
het ontstaan en behoud van hun fysieke fitheid.

Als fysiotherapeut komen wij elke dag in de behandelkamer en 
ook in de fitness cliënten (patiënten/sporters) tegen die, naast 
hun problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, last 
hebben van over één of meerdere andere klachten. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om vermoeidheid, lusteloosheid, 
slecht in- en doorslapen, ‘s morgens niet direct fris en fit op-
staan, onregelmatige, slechte stoelgang (niet dagelijks), hoofd-
pijn- en migraine klachten, verminderde weerstand, snel vatbaar 
voor ziekten zoals verkoudheid en griep, allergieën, etc.

Hoe kunnen deze klachten ontstaan?
Eén van de oorzaken hiervoor kan de dramatische vermindering 
van essentiële voedingsstoffen in groenten en fruit zijn, soms wel 
90 % of meer (zie ook voedingsonderzoek van Geigy).
Door gronduitputting, mineraaltekort in de bodem, luchtvervui-
ling, zure regen, eenzijdige teelt, kasgroenten en -fruit, onrijp 

oogsten (bananen) etc. kunnen wij onvoldoende essentiële voe-
dingsstoffen binnen krijgen en kan er langzaam maar zeker een 
hiaat ontstaan in de voeding die we dagelijks tot ons nemen, 
ook als we denken dat we gezond eten.

Dit gaat sluipend, zeker wanneer we elke dag en over een peri-
ode van jaren onvoldoende essentiële voedingsstoffen binnen-
krijgen.

Wat te doen?
U kunt uw cliënten/sporters hiervoor producten adviseren zoals 
de Vitaliteits- en Lifestyle producten van FitLine. 
Het FitLine Vitaliteits- en Lifestyle concept omvat o.a. voedings-
supplementen en vitamines.
Hierdoor kunnen zij hun lichaam elke dag van essentiële  voe-
dingsstoffen (vitaminen, mineralen, melkzuurbacteriën etc.) 
voorzien door FitLine PowerCocktail als drankje in de ochtend 
en FitLine Restorate als drankje in de avond te nemen.

PowerCocktail bevat o.a. voedingsstoffen uit groenten en fruit, 
probiotische culturen en een spectrum aan B-vitaminen.
PowerCocktail drinkt men ‘s morgens voor het ontbijt.
De probiotische culturen in PowerCocktail stimuleren een goede 
darmwerking, hetgeen een positieve werking op het afweersys-
teem heeft.

Vitaliteits- en Lifestyle concept 
voor fysiotherapeuten
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De B6-vitaminen en vitamine C  in PowerCocktail dragen bij tot 
een normaal energieleverend metabolisme, de vitaminen B2 en 
B3 dragen bij tot vermindering van vermoeidheid.
PowerCocktail is verder rijk aan vitamine C en selenium en 
draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem.
De vitaminen E en C  helpen de lichaamscellen te beschermen 
tegen oxidatieve stress.
Restorate bevat o.a. tien hoogwaardige mineralen, vitamine D 
en zink.
De mineralen dragen bij aan de regeneratie en aan de afvoer van 
afvalstoffen uit ons lichaam.
Zink draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en tot een nor-
maal zuur-base evenwicht alsook een normaal koolhydraat- en 
vetzuurmetabolisme.
Het drinken van Restorate wordt geadviseerd na sportieve acti-
viteit en/of voor het slapen gaan.

Door het NTC (Nutriënt Transport Concept) van de FitLine pro-
ducten komen de voedingsstoffen precies daar waar ze nodig 
zijn, namelijk in de cellen voor een betere bio-beschikbaarheid. 
Door de FitLine producten wordt de opname van voedingsstof-
fen verbeterd.

De FitLine voedingssupplementen en vitamines zijn in meer dan 
40 landen succesvol. Het zijn Duitse premiumproducten en ze 
bestaan al 21 jaar. 
De FitLine producten hebben meer dan 30 patenten gekregen 
en worden door zowel jong als oud  gebruikt.
Meer dan 100 winnaars van gouden medailles in de topsport 
gebruiken FitLine en zij worden niet door het bedrijf gesponsord.
Alle FitLine producten zijn van zuivere kwaliteit, zij zijn goedge-
keurd door het Swiss Vitamin Institute in Lausanne en dragen 
het GMP (Good Manufacturing Practice) keurmerk. 
Dagelijks is een team wetenschappers onder leiding van dr. 
Tobias Kühne bezig om de FitLine producten verder te verfijnen 
en te verbeteren.

De Fitline producten vormen een logische, naadloze overgang 
tussen ons werk en de toegenomen aandacht van cliënten voor 
hun eigen gezondheid en fitheid. 

Dit gezondheidsconcept  heeft veel raakvlakken met ons dage-
lijks werk als fysiotherapeut/fitnessbegeleider  en is een welko-
me aanvulling voor cliënten in de fitness/medische training. 

U heeft uw cliënten hiermee een holistisch concept op het ge-
bied van Vitaliteit en Lifestyle te bieden.

Enkele praktische aspecten:
•	 Om	met	het	FitLine	concept	te	beginnen	hoeft	u	niet	te	
 investeren
•	 U	hoeft	geen	producten	op	voorraad	te	hebben,	de	producten	
 worden via de pakketdienst bij de cliënt thuis afgeleverd
•	 U	heeft	geen	(extra)	administratie
•	 Alle	informatie,	presentaties	en	informatievideo’s	zijn	uit-
 gewerkt en staan ter beschikking
•	 Er	worden	geen	targets	gesteld
•	 De	verdiensten	worden	elke	maand	automatisch	aan	u	over-
 gemaakt
•	 Regelmatig	worden	er	gratis	trainingen	gegeven	om	u	te	leren
 werken met dit concept
•	 Er	worden	colleges	over	voeding	gegeven

Kortom, het FitLine concept is 
een prima mogelijkheid om 
Vitaliteit en Lifestyle in uw 
onderneming te introduceren

Een toenemend aantal fysiotherapeuten werkt inmiddels met het 
FitLine concept.

Onze	persoonlijke,	zeer	positieve	ervaringen	en	de	goede	
resultaten bij onze cliënten (patiënten en sporters) hebben in 
grote mate bijgedragen tot ons enthousiasme over het FitLine 
concept.

Graag zouden wij ook bij u dit succesvolle Vitaliteits- en Lifestyle 
concept willen toelichten in een presentatie.

Wilt u dit artikel downloaden of deelnemen aan één van onze 
informatie-avonden, kijk dan op onze website.

Wanneer u interesse heeft kunt u ook contact opnemen met:
Anja van de Leur, fysiotherapeute
Harrie Kortekaas, fysiotherapeut

Praktijkhouders van Fysiotherapie & Fitness “De Sleutelbloem”
Sleutelbloemstraat 4 
7322 AG Apeldoorn Tel. 055-3604022
www.ftdesleutelbloem.nl
praktijk@ftdesleutelbloem.nl
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