
                                     
Gebruikshandleiding en Voordelen – in één oogopslag 
 
Algemeen Gebruik 
 

 Leng aan naar smaak. Wij verkiezen het aanlengen van de portie van 45g. in een ¼ 
rijstmelk,sojamelk  of water 

 Spreid de vijf porties gelijkmatig over de dag  
 Gebruik uitsluitend (zonder ander voedsel) voor de snelste resultaten 
 Of gebruik als een maaltijdvervanger voor caloriecontrole 
 Neem een ruime hoeveelheid vloeistof tot u – tenminste twee liter per dag 
 Volg het door ons gesuggereerde ‘drie dagen wel, drie dagen niet’ Squeezy Dieetplan  
 Vermijd alle eenvoudige suikers in voedsel en drank. Suiker leidt ertoe dat uw 

lichaam stopt met het verbranden van vet gedurende de dag.  
 
Het is niet zo duur als het in de eerste plaats kan lijken 
 

 Vervangt al uw voeding gedurende drie dagen. Wat zou u normaal gesproken 
uitgegeven hebben aan voedsel? 

 
Een eenvoudig plan 
 

 Eenvoudiger en gemakkelijker dan alternatieve diëten. Geen complicatie, geen 
poeha, geen problemen 

 
Voordelen 
 

 Moedigt uw lichaam aan om haar eigen vetvoorraad te verbranden  
 Verslaat knagende honger en begeerte  
 Voedt volledig – het is niet slechts iets dat vult 
 Onderhoudt de gezondheid en vitaliteit  
 Vermijdt verhongeringreacties 
 Levert een breed scala aan vitaminen en mineralen  
 Rijk aan belangrijke proteïnen en natuurlijke volkoren tarwevezels 
 Een eenvoudige, gemakkelijke en rendabele oplossing voor de gebruikelijke 

dieetproblemen 
 
 
Squeezy Athletic en lichaamsbeweging 
 

 Squeezy Athletic werd ontwikkeld voor elite atleten om vet te verbranden – en fit te 
blijven 

 Maar voor een effectieve werking van Squeezy Athletic is het niet nodig om beweging 
te nemen of te trainen. 

 Het dieet is het primaire element voor gewichtsverlies – niet lichaamsbeweging 
 Lichaamsbeweging is erg goed, maar het dieet legt het meeste gewicht in de schaal 

als u werkelijk gewicht wil verliezen  
 
Lange, ‘gemakkelijke’ sessies van lichaamsbeweging zijn geweldig voor het 
verbranden van vet. Indien u recreatieve lichaamsbeweging onderneemt met een lage 
intensiteit, zoals stevig wandelen, zwemmen, vrijetijdsfietsen, dansen, etc.  
 
Indien u uithoudingsoefeningen van hoge intensiteit onderneemt, zoals 
aerobicsessies, rennen, intensieve sportschooloefeningen, training voor sporten of het 
deelnemen aan sport 
 

 Vul uw Squeezy dieet aan met één koolhydraatmaaltijd per dag. 
 


