
 

Duur ong. 6 - 8 minuten. 10 herhalingen 
per been

O
P

TI
O

N
E

E
L:

1
Dijen, heupen 
en billen

10 herhalingen 10 herhalingen per been

Duur ong. 6 - 8 minuten. O
P
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O
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Buikspieren

10 herhalingen

Deze positie 10 sec. 
volhouden 

Deze positie 10 sec. 
volhouden per kant

Duur ong. 6 - 8 minuten.
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Borst
en rug

10 herhalingen
10 herhalingen 10 herhalingen

Duur ong. 6 - 8 minuten.
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Armen en 
schouders

4

10 herhalingen 10 herhalingen

Tijdens de derde stap
blijven we
spierversterkende 
oefeningen doen. 

Lichaamsbeweging, 
van essentieel belang

10 herhalingen

Meer oefeningen op PronoKal® Club

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 3
5 stappen naar een gezond gewicht



Voedingsrichtlijnen

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

Vanaf nu nuttig je dierlijke eiwitten tijdens het middag- én avondmaal.

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 Dierlijk eiwit 1 1 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product 

___ : ___ h Avondeten Dierlijk eiwit 1 1

___ : ___ h Tussendoortje ___ PnK® Product 

Totaal 3/4 x PnK® 

2 x dierlijk eiwit
2 

porties
2 

liter 3 2 1 1 1

Opmerkingen: _________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Vergeet niet dat je enkel de toegestane groenten mag eten in 
de juiste hoeveelheden. Volg steeds het advies van Stap 1 en 2. 

Gember

 Zout

Tamarisaus

OreganoOlijfolie

Peterselie

Peper

Kurkuma

Groenten die je mag eten
Deze groenten mag je eten tijdens Stap 3: 

300 g per dag:
Snijbiet, selder, waterkers, chinese kool, broccoli, sojascheuten, 
courgette, veldslav, bloemkool, witlof, andijvie, spinazie, venkel, 
sla, komkommer, gepekelde augurken, groene paprika, 
champignons en rucola.

GROEP A

100 g per dag:
Artisjok, aubergine, groene bonen, asperges, spruiten, andere 
paprika’s, prei, raap en tomaat.

GROEP B  Olijfolie
Dit is een bron van goede vetten. Dankzij het gehalte

aan vitamines en antioxidanten, houd je je cholesterol
in balans. 

  Verzadigd gevoel
Langzaam eten helpt je beseffen wanneer je voldaan bent.

Neem je tijd. Zo vermijd je dat je te grote hoeveelheden
eet en controleer je je gewicht. 

4 of 5 porties 
witte vis 

100 - 150 g / inname

1 portie tonijn
uit blik

(in eigen nat) 

1 of 2 porties 
zeevruchten 
100 - 150 g / 

inname

2 of 3 porties ei
(1 portie = 2 eieren)

1 of 2 porties rood 
vlees 

100 - 150 g / inname

3 of 4 porties kip, 
kalkoen, konijn 

100 - 150 g / opname

Dierlijke eiwitten die je mag nuttigen 
Soorten dierlijke eiwitten die je mag consumeren tijden Stap 3: 

Geef meer smaak aan je eten...
Maak steeds gebruik van gedroogde specerijen of kruiden
in poedervorm.

100 - 150 g / inname:
Kalfsvlees, varkenshaas, ossevlees, kip of 
kalkoen (zonder vel), konijn, kwartels en 
paardenvlees.

Vlees en gevogelte
100 - 150 g / inname:
Witte vis, zeevruchten en bijproducten 
en ingeblikte witte tonijn zonder olie.

Vis en zeevruchten 2 eieren

Stap 3 in 5 tips

Maaltijden  
Het nuttigen van 
5 maaltijden per 
dag is één  van de 
sleutels voor een 
succesvol behoud 
van je gewicht.

1

Tip 

Varieer met eiwitten 
en kies steeds voor 
soorten met een
laag vetgehalte:
kip, kalkoen, witte
vis of eieren. 

2

Geniet
Is je kledingsmaat 
veranderd? Koop 
iets nieuws en 
geniet van je 
metamorfose.  

5

Beweging
Hoeveel dagen 
doe je aan 
lichaamsbeweging? 
Verhoog dit
met 1 dag.
Ge de uitdaging aan!

4

Variatie
Zorg voor voldoende 
variatie in je 
maaltijden. Zo zal 
je de behandeling 
makkelijker 
volhouden. 

3

Je bent halverwege en 
heel dicht bij een succesvol 
gewichtsverlies. 
Wij zijn er om je te 
ondersteunen en te 
begeleiden.

Doe zo voort
Voeding en 
coaching 
Aan je zijde 
gedurende de hele rit

Coaching

Je bent nog dichter bij je doel. Vergeet niet:

Wat was je doel in het begin? Is je doel nog hetzelfde of is het veranderd?  

Maak een nieuwe foto van jezelf en noteer je kledingsmaat. Hoe voel je je 
met de veranderingen die je hebt gemaakt? 

Waarom ben je gestart? Hou deze motivatie in gedachten en blijf volhouden. 

Gevoelsmatig Mentaal

Lichamelijk

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. 

De coachingsmethodologie van
de PnK-Methode® is erkend door de 
Spaanse Vereniging van Neuro-Linguïstische 
Programmering

  Varieer
Varieer met dierlijke eiwitten.

De aanbevolen hoeveelheid per week is:

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

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:


