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“LeefstijLpLan 
heeft mijn Leven 
veranderd!”

RIaNNE KlaVER uIT alKMaaR HEEfT HET lETTERlIjK aaN DEN lIjVE ONDERVONDEN: CRaSHDIëTEN 
wERKEN NIET, allEEN VERaNDERING VaN lEEfSTIjl GEEfT uITEINDElIjK HET GEwENSTE GEzONDE ÉN 
MOOIE EINDRESulTaaT. Na EEN jaRENlaNG GEVECHT TEGEN ONGEzOND OVERGEwICHT MET ONDER 
MEER EEN DIEET VaN 1.000 CalORIEëN PER DaG (“DaT wERKTE PRIMa, MaaR BINNEN EEN Half jaaR 
zaTEN DE KIlO’S ER wEER aaN.”) KOOS zE EIND VORIG jaaR VOOR EEN aNDERE aaNPaK: GEzONDE 
VOEDING EN MEER BEwEGING, ONDER lEIDING VaN EEN PROfESSIONElE lIfESTylECOaCH. DE INSTEEK: 
HET MaKEN EN uITVOEREN VaN GEzONDERE KEuzES DIE BlIjVEND RESulTaaT GEVEN. MET lEEfSTIjlPlaN 
ROSalIfE VIEl RIaNNE - NaaR EIGEN zEGGEN SPElENDERwIjS - RuIM 30 KIlO af IN NEGEN MaaNDEN TIjD.

In een half jaar tijd viel Rianne Klaver af van ruim 142 kilo naar 110 
kilo. Nu is ze op de helft van waar ze wezen wil. Het programma 
werd voor Rianne persoonlijk op maat gemaakt en ze kreeg een 
inspirerende coach die haar met raad en daad bijstond. Iedere 
twee weken was er - per mail of telefonisch - contact. “In mijn 
omgeving is nog geen schoonheidssalon die RosaLife op locatie 
aanbiedt. Als dat wel zo is, kun je iedere twee weken een per-
soonlijk gesprek hebben met je coach. Maar voor mij werkte de 
e-coaching prima. Ik ben aardig gedisciplineerd en als ik ergens 
voor ga, doe ik dat voor 100 procent.” Rianne is veel fitter, ziet 
er frisser uit en een geplande knieoperatie kon worden afgezegd 
omdat de pijn drastisch is verminderd. “Ik kan weer met gemak 
tien kilometer wandelen, héérlijk als we straks op vakantie zijn 
in Engeland. Leefstijlplan RosaLife heeft mijn leven veranderd!”

Gezonder leven
Rianne is blij dat ze eind vorig jaar het team van Leefstijlplan 
RosaLife ontmoette tijdens de Beauty Trade Special in de Jaar-
beurs in Utrecht. “Tijdens de beurs raakten we aan de praat en 
ik weet nog dat ik dacht: het is nú of nooit… Ik was zó klaar 
met al die diëten en had de moed eerlijk gezegd opgegeven. 
Maar de vrouwen van RosaLife bemoedigden me en vertelden 
over een andere manier, een liefdevolle en natuurlijke weg, 
waarbij je je lichaam gaat voeden in plaats van vullen, zonder 
dieetproducten. Het gaat ons niet alleen om de buitenkant, en 
de kilo’s, de binnenkant is ook belangrijk, zeiden ze. RosaLife 
kijkt naar lichaam en geest. Gezond van binnen, mooi van bui-
ten. Ik ben de uitdaging aangegaan en heb er geen moment 
spijt van gehad. Het programma vind ik niet moeilijk om te 
volgen. Het verbaasde me wel dat ik zoveel móest eten en dat 
ik desondanks maar blééf afvallen. Ik heb voortdurend nieuwe 
kleren nodig..!” Ook Rianne’s man en kinderen gingen gezon-
der leven. “Je hoeft namelijk niet apart te koken. Mijn dochter 
is zomaar een paar kilo kwijtgeraakt, alleen al door een ande-
re manier van eten die we nu hebben. En zij heeft niet eens het 
hele programma gevolgd, zoals ik. Mijn man vindt de RosaLife 
menu’s die ik nu op tafel zet heerlijk. Feitelijk is ons hele gezin 
ervan opgeknapt.”

30 KIlO afVallEN zONDER DIEETPRODuCTEN

rianne’s coach: “het was nu of nooit…!”
Rianne Klaver werd gecoachd door Marianne Hak uit Waddinx-
veen. Marianne: “De reden waarom RosaLife voor Rianne een 
succes werd? Zij had het gevoel dat het leefstijlplan op het juiste 
moment in haar leven kwam en ze wist: het is nu of nooit! Ze was 
van begin af aan gemotiveerd en wilde er volledig voor gaan. Op een 

gegeven moment ging Rianne zelfs naar de sportschool voor extra 
beweging, terwijl wij dat niet standaard adviseren. Wij hameren 
vooral op voldoende dagelijkse beweging en geven onze cliënten 
een beweegplan voor thuis. Maar de sportschool kwam echt uit 
haar zelf, omdat ze meer energie kreeg en steeds enthousiaster 
werd over de resultaten. De knop was echt om bij haar en ze snapte 
dat als ze af wilde vallen ze er ook echt wat voor moest doen. Ze 
stond open voor de coaching, was niet eigenwijs. Ze liet zich waar 
nodig bijsturen en pakte op wat ik aanreikte. Ik ben er van overtuigd 
dat Rianne uiteindelijk komt waar ze zijn wil. Ik vind het fijn om haar 
coach te zijn.”

Rianne Klaver verloor in negen maanden tijd zo’n 30 kilo.
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rosalife ook elders in het land succesvol
Angelina Noordzij van The Skin Conditioner in Barendrecht 
werkt sinds vorig jaar met Leefstijlplan RosaLife. Zij coachte 
Annemieke (verpleegkundige, 38 jaar) met succes naar een 
gezondere leefstijl en een slanker figuur. Annemieke is in 
acht maanden tijd twintig kilo afgevallen. Ze begon met een 
gewicht van 93 kilo en een vetpercentage van 48,3 in oktober 
vorig jaar. In mei 2015 woog ze 73 kilo en was het vetpercenta-
ge met ruim tien procent gezakt. Annemieke is zelfstandig met 
het programma verder gegaan, maar staat nog wel onder con-
trole bij haar coach. Ze vertelt: “Het grootste deel van mijn leven 
strijd ik al tegen overgewicht. Ik heb de gekste diëten gevolgd, 
met vooral jojo-effecten, totdat Angelina mij vertelde over het 
nieuwe leefstijlprogramma voor een gezond BMI van Rosalife 

die zij ook in haar salon aan-
biedt. Zonder te aarzelen ben 
ik eraan begonnen. Zeker na 
het zien van de menu’s. Op 
vakantie naar Turkije heb ik 
oer-Hollands mijn volkoren 
crackers meegenomen. Het 
all-inclusive eten was een 
hele test. Maar omdat het 
programma mijn manier van 
eten stapje-voor-stapje heeft 
veranderd, ben ik goed langs 
het buffet gekomen. Wel was 
ik wat ongeduldig, want ik 
wilde eigenlijk net als andere 
keren snél afvallen. Maar mijn 
coach heeft mij herhaaldelijk 
uitgelegd dat gedragsveran-

dering het allerbelangrijkste is, zodat ik in de toekomst óók 
verder kan op deze manier. Overbelastingsklachten zijn sterk 
verminderd tot helemaal weg. Doe ook braaf mijn core-stability 
oefeningen. Ook is mij opgevallen hoe mooi mijn huid is gewor-
den, terwijl ik toch twintig kilo ben afgevallen. Ik ben blij met 
de nieuwe mij!”

sandra en annemarie van studio Belleza uit Borculo
Sandra en Annemarie van Studio Belleza uit Borculo heb-
ben in de zomer van 2015 met goed gevolg de basistraining 
RosaLifestyle Coach afgerond. Leefstijlplan RosaLife past bij 
hun salon omdat zij voorstander zijn van een natuurlijke bena-
dering. Als onderdeel van de training moesten zij het pro-

gramma, dat minimaal 
drie maanden duurt, 
ook zelf volgen. Na vijf 
weken zei Sandra (foto 
rechts): “Na een paar 
weken bezig te zijn met 
Leefstijlplan RosaLife 
voel ik me fitter, heb ik 
meer energie en ben 
ik al vier kilo kwijt! Het 
bewust bezig zijn met 
wat je moet eten vind ik 
erg leuk. De menu’s zijn 
simpel en erg lekker. Ik 
kan het iedereen aan-
bevelen.” Annemarie, links op de foto: “Het concept spreekt 
me aan omdat alle aspecten met betrekking  tot een gezonde 
leefstijl aan de orde komen. Dit komt ook goed naar voren in 
de opleiding. Er wordt aandacht besteed aan voeding, bewe-
ging en ontspanning. Deze kennis wordt op een leuke, ont-
spannen manier overgebracht.”

anneBeth van Gent, de oase, amersfoort
Schoonheidssalon De Oase werkt met het Rosalife Leefstijl-
plan omdat het een mooie combinatie is van voeding, bewe-
ging en ontspanning. Annebeth van Gent: “Juist dat laatste 
aspect, ontspanning, geeft 
vanuit ons vak een toege-
voegde waarde. Afvallen is 
vaak zo’n beladen onder-
werp voor veel mensen, 
nu kan het gecombineerd 
worden met een ontspan-
nende behandeling. Het is 
mooi om te zien hoe men-
sen zich bewust worden 
van wat hun lichaam nodig 
heeft. Een hongergevoel 
bijvoorbeeld hoort daar 
niet bij. Dat spreekt men-
sen aan! Leefstijlplan Rosa-
Life is vaak zo anders dan alle andere diëten die men al kent. 
En als het dan ook nog echt werkt, is dat fantastisch om te 
zien. Voor mijn salon is het nét even iets extra’s. Met RosaLife 
kijk je verder dan alleen schoonheid van buiten.”

Basistraining: ieder voor- en najaar
lEEfSTIjlPlaN ROSalIfE BESTaaT SINDS 2013 EN IS DOOR lEEfSTIjlSPECIalISTEN GEMaaKT VOOR ONDERNEMERS IN DE BEauTy- EN 
wEllNESSBRaNCHE. HET CONCEPT KOMT uIT DE KOKER VaN ‘GEzOND & wElDOEN’, EEN laNDElIjKE ORGaNISaTIE DIE alS MISSIE HEEfT OM 
SaMEN MET aNDERE VaKMENSEN EEN BIjDRaGE TE lEVEREN aaN EEN GEzONDERE SaMENlEVING. MET HET aaNBIEDEN VaN PROfESSIONElE 
lEEfSTIjlCOaCHING zORGEN SCHOONHEIDSSPECIalISTEN EN MaSSEuRS VOOR MEERwaaRDE VOOR HuN PRaKTIjK EN KuNNEN zIj EEN 
GROTERE DOElGROEP aaNSPREKEN. lEEfSTIjlPlaN ROSalIfE KaN OVERal IN HET laND GEVOlGD wORDEN. wIl MEN zElf alS PROfESSIO-
NEEl COaCH aaN DE SlaG, DaN IS HET VOlGEN VaN EEN MEERDaaGSE BaSISTRaINING EEN VOORwaaRDE. GESElECTEERDE SCHOONHEIDS-
SPECIalISTEN EN MaSSEuRS KuNNEN IEDER VOOR- EN NajaaR DEElNEMEN aaN EEN VIjfDaaGSE BaSISTRaINING. EEN ONDERDEEl VaN DE 
TRaINING IS DaT MEN zElf HET ROSalIfESTylE PROGRaMMa VOlGT EN GECOaCHT wORDT DOOR EEN SENIOR COaCH. ROSalIfE wERKT 
SaMEN MET VaKMENSEN DIE GÉÉN DIEETPRODuCTEN VERKOPEN EN DIE waaRDE HECHTEN aaN EEN NaTuuRlIjKE EN HOlISTISCHE aaNPaK. 

optie voor salons: uitBesteding via e-coaching
SCHOONHEIDSSalONS EN MaSSaGEPRaKTIjKEN DIE SaMENwERKEN MET ROSalIfE KuNNEN lEEfSTIjlBEGElEIDING VaN HuN ClIëNTEN zElf 
TER HaND NEMEN óf uITBESTEDEN. BIj uITBESTEDING wORDEN ClIëNTEN VaN DE SalON Of DE PRaKTIjK DOOR ERVaREN SENIORCOaCHES 
VaN ROSalIfE BEGElEID VIa E-COaCHING. VIa E-COaCHING IS afSTaND GEEN BEzwaaR. BIj uITBESTEDING IS GEEN MEERDaaGSE TRaINING 
VOORaf VEREIST, wEl EEN EENDaaGSE KENNISMaKINGSTRaINING. KIjK VOOR MEER INfORMaTIE OP DE wEBSITE www.ROSalIfE.Nl Of MaIl 
NaaR: INfO@ROSalIfE.Nl.
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