
Bij de eerste stap focussen 
we op spierversterkende 
oefeningen

Lichaamsbeweging, 
van essentieel belang

De volgorde is belangrijk. Start met je billen en dijen en werk dan verder naar boven.
     Denk eraan: voer de oefeningen minimaal 2-3 keer per week uit. 
Doe 3 series van iedere oefening.
Rust na elke serie 1 minuut uit.

Laten we beginnen!

Houd deze positie 10 
seconden vol
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Houd deze positie 10 
seconden vol

Meer oefeningen op PronoKal® Club

Duur ong. 8 min.

Duur ong. 8 min.

Duur ong. 6 - 8 minuten.

Duur ong. 6 - 8 minuten.

Voordelen:

De oefeningen zorgen voor 
een maximaal behoud van
je spiermassa en helpen je 
lichaam strak te houden. 

Tijdens de oefeningen komen 
er hormonen vrij die zorgen 
voor een blij gevoel. Dit zorgt 
voor extra motivatie.

Wat kan je nog meer 
wensen? 

Je ontvangt je gebruikersnaam en 
wachtwoord binnen de 24 - 72 uur na 
het eerste contact met de diëtist(e).

gebruiker

*****

Op de website tref je nog meer 
nieuws aan.

Recepten, weekmenu's,
coachingtools, 
oefeningen, video's ... 

Ontdek 
PronoKal® Club

Een exclusieve online 
ruimte met, tips en 
hulpmiddelen die je helpen 
jouw doel te bereiken.

Volg ons op

www.pronokal.com

info.belgie@pronokalgroup.com

Contact

03/808.29.91

Behoud van resultatenKwaliteit VeiligheidEffi ciëntie

Specialisten in ketogeen dieet voor gewichtsverlies

 
E-mail: info.belgie@pronokalgroup.com ma - vrij: 8-17 u Tel.: 03/808.29.91

Hoe verkrijg ik mijn voedingsplan en producten van PronoKal®?

Science and nutrition for weight loss

STAP 1
5 stappen naar een gezond gewicht



Deze overzichtstabel helpt je het dieet eenvoudig vol te houden.
Samen met de arts kan je het aanpassen aan je behoeften.

Inname van de supplementen: 1e dag geen supplementen    2e dag natrium 1 - 1 - 0, Unicomplex Plus 1 - 0 - 0    3e dag volgens de tabel

Stap 1 in 5 tips

Tijdstip: Menu Groenten Water Natrium Unicomplex 
Plus Omega Vetten Lichaamsbeweging

___ : ___ h Ontbijt ___ PnK® Product 1 1

1 eetlepel extra 
vierge olijfolie

20 minuten per dag, bij 
voorkeur 's ochtends

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product

___ : ___ h Middageten ___ PnK® Product 1 1 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product

___ : ___ h Avondeten ___ PnK® Product 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product

Totaal 5/6 x PnK® 2 porties 2 liter 3 2 1 1 1

Opmerkingen: _____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Maaltijden  
5 maal per dag een 
PnK® product en 2 
porties groenten. Je 
kan kiezen uit het 
brede assortiment 
van PnK® producten. 

1

Supplementen 
Neem altijd de
supplementen
zodat je lichaam alle 
nodige voedingsstoffen
binnen krijgt.

2

Water 
Drink 2 liter water.
Dit geeft je
een verzadigd
gevoel en helpt
ketonenlichamen
te elimineren.

3

Beweging
Doe 20 minuten 
per dag aan 
lichaamsbeweging 
en je zal het
verschil merken.

Ondersteuning
De diëtiste motiveert
je doorheen het traject 
en helpt je je relatie met 
voeding te veranderen.
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Voedingsrichtlijnen

Profi ciat! De eerste stap naar je 
nieuwe levensstijl is gezet. Je arts en 
het PronoKal-team zullen je vanaf nu 
begeleiden en helpen je streefgewicht 
te bereiken en te behouden.  
Samen lukt het ons!

Welkom bij 
PronoKal® 

Groenten die je mag eten
Zorg ervoor dat je tijdens de twee hoofdmaaltijden deze groenten
in de juiste hoevelheden consumeert. 

Durf creatief te zijn in de 
keuken: gril, wok, stoom of 
gebruik eens een papillotte!

Specerijen zijn perfect om 
de inname van zout te 
verminderen en meer smaak 
aan je gerechten
te geven. Maak enkel gebruik 
van gedroogde kruiden. 

Gesuikerde, light of zero 
dranken, kauwgom, muntjes 
en snoep zijn
niet toegelaten.

Je mag zwarte koffi e
en thee drinken. Beperk 
je hoeveelheid koffi e tot 4 
tassen per dag. 

Gebruik (kruiden)thee 
uit een zakje en vermijd 
vruchtenthee.

Je mag je koffi e of thee 
zoeten met zoetstof of stevia.

Je mag je salades op smaak 
brengen met met azijn 
(geen balsamico), citroensap, 
PnK© Saladedressing of PnK© 
Vinaigrette.

 Zout
Verminder je zoutinname. Maak gebruik van kruiden en maak

je groenten klaar in de oven of een papillot om de smaak
te versterken.

  Regelmaat 
Als je om de 3 - 4 uur eet, heb je minder honger doorheen de dag. 

Zo beheers je je eetlust. 

  Hydratering
Drink 2 liter water. Dit geeft je een verzadigd gevoel en helpt

ketonenlichamen te elimineren.

Coaching

Het team van diëtisten-coaches is gespecialiseerd in voeding en coaching.
Ze helpen je je streefgewicht te bereiken. Stap voor stap leren ze je op een andere 
manier omgaan met voeding waardoor je je gezond gewicht ook op lange termijn 
zal behouden. 

Coaching is een belangrijk onderdeel van al onze behandelingen. Hierdoor zal je 
technieken leren om je doel te bereiken. 

Voeding en 
coaching 
Aan je zijde 
gedurende de hele rit

De toegepaste coaching van de
PnK-Methode© is erkend door de Spaanse 
Vereniging van Neuro-Linguistische 
Programmering (NLP) 

Een nieuwe levensstijl aannemen.

Valkuilen herkennen en technieken
aanreiken die je helpen de juiste 
keuzes te maken.

De behaalde resultaten
te behouden.

Een team van professionals staat steeds ter 
jouw beschikking en zal je helpen:

Want het belangrijkst is dat je voor jezelf zorgt:

Motivatie is uiterst belangrijk bij deze eerste stap. Enkele tips:

Hou je doel altijd bij de hand: op een papiertje of op je telefoon. 

Maak een foto van jezelf voordat je begint. Noteer je huidige gewicht en 
maten om je startpunt te weten. Je behaalde resultaten evalueren zal je 
extra motiveren tijdens het traject.

Houd in gedachten wat precies je motivatie was om te starten.

Gevoelsmatig Mentaal

Lichamelijk

300 g per dag

Veldsla

Gepekelde
augurken

Groene
paprika

Venkel
Witlof

Spinazie

Sla Champignons Rucola

RadijsRadijs

Bloemkool

Snijbiet CourgetteSelder
Sojascheuten

Waterkers

Andijvie

Komkommer

100 g per dag 

PreiPrei

Asperges

Andere paprika’s

Spruiten

AubergineArtisjok

Tomaat

Groene bonen

RaapSpruitenSpruiten

Chinese  Kool
Broccoli


