
Meer oefeningen op PronoKal® Club

Duur ong. 6 - 8 minuten.
Deze positie 10 sec. 
volhouden per kant
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Buikspieren

2

10 herhalingen 

Deze positie 10 sec. 
volhouden 

We blijven focussen 
op spierversterkende 
oefeningen tijdens de 
tweede stap 

Lichaamsbeweging, 
van essentieel belang

Duur ong. 6 - 8 minuten. 10 herhalingen 
per been
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Dijen, heupen 
en billen
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10 herhalingen per been10 herhalingen

Duur ong. 6 - 8 minuten.
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Borst
en rug
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10 herhalingen10 herhalingen 10 herhalingen

Duur ong. 6 - 8 minuten.
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Armen en 
schouders
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10 herhalingen 10 herhalingen 10 herhalingen

Laten we beginnen!

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? 

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.

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 2
5 stappen naar een gezond gewicht



Welkom bij Stap 2.
Je bent op de goede weg. 
Wij staan nog steeds aan 
je zijde. 

Profi ciat 

Stap 2 in 5 tips

Voedingsrichtlijnen
Welke groenten mag je juist eten tijdens Stap 2:

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

Kies of je tijdens het middag- of avondeten dierlijke eiwitten wil consumeren.

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 
of dierlijk eiwit 1 1 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product 

___ : ___ h Avondeten ___ PnK® product 
of dierlijk eiwit 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product 

Totaal 4/5 x PnK®

1 x dierlijke eiwitten
2 

porties
2 

liter 3 2 1 1 1

Opmerkingen: ______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Maaltijden  
Introduceer dierlijke 
eiwitten (mager 
vlees, witte vis of 
eieren) in één van de 
hoofdmaaltijden.

Ondersteuning
Blijf werken met je 
diëtist(e)-coach aan je 
motivatie en bereid je 
voor op het behouden 
van de resultaten.

Groenten
Groenten zijn erg 
belangrijk. Eet 
je porties tijdens 
het middag- en 
avondmaal.

2

Beweging 
Doe meer en meer 
aan spierversterkende 
oefeningen. Overtref 
jezelf elke dag!

Tip
Neem steeds één 
eetlepel olijfolie 
per dag. Dit is 
belangrijk voor
de inname van 
goede vetten.
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Eiwitten die je mag eten
Welke soorten dierlijke eiwitten mag je consumeren tijdens Stap 2: 

Gebruik specerijen om je gerechten meer smaak 
te geven. Let wel op dat deze steeds gedroogd

of in poedervorm zijn.

   3 kernpunten

1 Kies voor magere vleessoorten. Deze bevatten 
minder vetten en calorieën. 

2 Introduceer ook witte vis in je dieet. 

3 Bereid je maaltijden op verschillende manieren 
zodat je gevarieerd kan genieten. Bak, stoom, gril 
of gebruik eens een papillot. 

 Let steeds op dat je de juiste groenten eet en blijf de tips van 
Stap 1 volgen. 

100 - 150 g / inname
Vlees en gevogelte Vis en zeevruchten

Tonijn uit blik 
in eigen nat

Witte vis
Zeevruchten 
en afgeleide 
producten

2 eieren

KipPaardenvlees

Konijn

VarkenshaasVarkenshaas
Kalfsvlees

Kip

Varkenshaas
OssevleesKwartel

Varkenshaas

Kalkoen

Witte vis: koolvis, kabeljauw, rode 
of bruine schorpioenvis, schol, tong, 
zeebaars, heek, wijting, bot, zeeduivel, 
rog, tarbot en baars

Eieren, kip, kalkoen, 
konijn en zeevruchten

Rood vlees: kalfsvlees, 
paardenvlees en 
varkenshaas
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Coaching

Want het belangrijkst is dat je voor jezelf zorgt:

Je bent op de goede weg. Het is belangrijk gemotiveerd te blijven: 

Deel je ervaring en resultaat met familie, vrienden en je diëtist(e)-coach.
Dit helpt je om vol te houden.

Maak een foto van jezelf en noteer je gewicht en maten.

Stel jezelf voor in de toekomst. Hoe zal je eruit zien als je jouw doel bereikt?

Gevoelsmatig Mentaal

Lichamelijk

Vetgehalte

Vetgehalte

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. 

Voeding en 
coaching 
Aan je zijde 
gedurende de hele rit

300 g per dag

Groene
paprika
Groene

VenkelWitlofSnijbiet CourgetteSelder Waterkers Chinese  Kool

100 g per dag

Andere 
paprika’sAubergine AspergesRaap

Prei

Groene bonen Artisjok

Tomaat

Spruiten

Gesuikerde, light of zero 
dranken, kauwgom,

muntjes en snoep zijn
niet toegelaten.

Je mag zwarte koffi e 
drinken. Let op dat je geen 
melk, suiker of koffi e met 

een extra smaak (zoals 
caramel) consumeert.

 
Vergeet niet  

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

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

Een nieuwe levensstijl aannemen.

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

De behaalde resultaten
te behouden.

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

Gepekelde
augurken

Veldsla

SpinazieSpinazieSla

paprika

Sla

ChampignonsChampignons
Rucola RadijsRadijs

Bloemkool augurken

Sojascheuten

Snijbiet Selder

Andijvie Komkommer

Broccoli


