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 Gezond, slank  
  en op gewicht 

      

Onze eiwitrijke en koolhydraatarme producten 

zijn perfect voor iedereen! 

 
Wil jij eenvoudig op gewicht blijven? Wat meer eiwitten eten om je spieren te ondersteunen of ben je op 

zoek naar een eiwitrijke vleesvervanger? Gebruik de eiwitrijke en koolhydraatarme producten van 

SanaSlank/Medislank/Vitaslank als vervanging!  

Specialist in eiwitrijke en koolhydraatarme producten SanaHealthProducts is al 13 jaar gespecialiseerd 

in eiwitrijke en koolhydraatarme producten. De combinatie van veel eiwitten en minder koolhydraten zorgen 

ervoor dat je makkelijker op gewicht blijft of gewicht kunt verliezen. De grote hoeveelheid eiwitten in onze 

producten ondersteunen je spieren na een sportprestatie. En onze pasta’s, rijst, aardappelpuree en kant en 

klare maaltijden zijn ideaal als je vegetarisch bent of een dagje geen vlees of vis wilt eten.  

Waar wacht je nog op? Of je nu wilt afslanken of op gewicht wilt blijven, met behulp van de  

eiwitrijke en koolhydraatarme producten van SanaHealthProducts weet je zeker dat je goed zit! 

 

Wil je dat  

jouw goede voornemen  

dit jaar zeker slaagt?  

Blader dan snel verder!  

Van de redactie 

Gelukkig 2017! 
 
Zou het niet een winterwonderland zijn als we 

allemaal iets slanker waren?  

In deze winterse glossy lees je verschillende tips, 

recepten en nieuwe weetjes over hoe je jouw 

ideale gewicht kan bereiken!  

Daarnaast 3 heerlijke recepten in onze 

vegetarische special, wist je namelijk dat een 

vegetarische leefstijl helemaal hip is anno 2017? 

 
Liefs, Team SanaHealthProducts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Succesverhaal  

Pamela, 43 jaar: "Ik ben heel tevreden over 

het gebruik van de eiwitrijke en 

koolhydraatarme producten*. Ik ben nu zes 

weken bezig zonder gebruik te maken van 

begeleiding. Ik vond, in combinatie met het 

boek Afslanken met het eiwitdieet, het prima 

te doen, buiten het feit dat ik gewoon weinig 

tijd heb om naar een dieetcoach te gaan waar 

je begeleid kunt worden. Nadat ik in blok 2 

bezig was heb ik besloten om zelf zo door te 

gaan, dus nog steeds geen brood, aardappelen 

of pasta. Het gaat nog steeds super, ik heb 

nog steeds geen drang naar brood en pasta, 

zelfs patat laat ik staan. Het enige wat ik nu 

wel doe is dat ik soms een lekker broodje 

neem. Maar dat is alleen als ik op een 

verjaardag of uitje ben. Ik hoop dat het roer 

deze keer blijvend om is! En mocht het nodig 

zijn dan bestel ik gewoon weer wat producten 

om een paar weken weer pas op de plaats te 

nemen. De extra kilo's zijn absoluut niet voor 

herhaling vatbaar maar deze heerlijke 

producten zeker wel!  

*producten van SanaSlank / Medislank / 
SanaSlankSport / Vitaslank  

Heb jij ook een mooi succesverhaal te 

vertellen? Mail ons dan via 
info@sanahealthproducts.nl.  

Detox! 
 

Detoxen is dé trend in Amerika en ook in Nederland is er steeds meer vraag naar. Detoxen biedt veel 

voordelen. Zo zorgt het voor meer energie en fitheid en is er bij huidproblemen in veel gevallen een 

verbetering zichtbaar. Met de detoxkuur van Sanavitamins kun je het lichaam al in 6 dagen van alle gifstoffen 

ontdoen. Door een ongezond eetpatroon tijdens de feestdagen met veel dierlijke eiwitten, suiker, verzadigde 

vetten en giftige stoffen, zoals alcohol, zit het lichaam vol met gifstoffen. Als deze zich teveel ophopen worden 

de darmen en lever zwaar belast. Dit kan leiden tot hoofdpijn, overmatige zweten of overgewicht.  

Stress verergert dit proces. Het goede nieuws is dat je hier 

eenvoudig iets aan kunt doen met behulp van de detoxkuur van 

SanaVitamins. Hierbij eet je normaal maar wel erg gezond en je 

gebruikt twee verschillende supplementen ter ondersteuning. 

  

Start nu met detoxen en ervaar zelf  

de voordelen van ontgiften! 

 

        Productinnovaties 
 

SanaHealthProducts is steeds vernieuwend,  

het assortiment wordt voortdurend  

kritisch bekeken, smaken verbeteren en we voegen  

nieuwe heerlijke producten toe.   

Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met 

heerlijke eiwitrijke en koolhydraatarme chips in de 

smaken paprika, naturel en sweet chili.  

De ideale snack in het weekend!  

Daarnaast komen er knapperige kaasballetjes, lekker 

als tussendoortje maar ook top in een salade.  

Dit is een limited edition dus wees er snel bij!  

En als laatste wordt ons koolhydraatarme repen 

assortiment uitgebreid met twee nieuwe  

LOW CARB toppers: reep chocolade crisp en  

crunchy chocolade hazelnoot.   

 

Meer informatie 

Meer weten, producten kopen of op zoek naar 

begeleiding bij het afslanken? SanaHealthProducts heeft 

200 gecertificeerde verkoop- en begeleidingspunten door 

heel Nederland en België dus ook bij jou in de buurt! Kijk 

op www.sanahealthproducts.nl voor meer informatie.  

Pamela 

mailto:info@sanahealthproducts.nl
http://www.sanahealthproducts.nl/


  

Vegetarische Special! 

 
De receptenspecial van dit seizoen staat in het teken van vegetarisch eten. Deze leefstijl wordt steeds 

populairder! Vooral groenten hebben de hoofdrol. En wist je dat alle producten van 

SanaSlank/Medislank/SanaSlankSport/Vitaslank ook vegetarisch zijn?! De recepten in deze special zijn 

heerlijke vegetarisch, uiteraard met een winterse twist. 

 
 

 

Pizza quatro fromaggi 
 

Niet persé heel mager, maar wel heel lekker! Én 

vegetarisch natuurlijk. 

 

Ingrediënten: 2 zakjes pizzadeeg met saus*, 30 

gram Mozzarella, 30 gram Parmezaanse kaas 30 

gram Gorgonzola 30 gram Emmentaler, gedroogde 

oregano, peper en zeezout naar smaak.  

 

Bereiding: neem 110 ml koud water in een 

kommetje en giet de inhoud van de zakjes 

pizzadeeg erin. 

Kneed het geheel goed door met de hand. Maak 2 

bolletjes van het deeg en druk het deeg plat, met 

droge handen, op een anti-kleefplaat of op 

bakpapier. Meng de inhoud van het zakje 

tomatensaus met 40 ml water tot een homogeen 

mengsel. Laat 5 minuten rusten en verdeel 

vervolgens over het pizzadeeg. Beleg de pizza’s 

daarna met de kazen.   

Bak de pizza’s in ongeveer 

15 minuten in de oven  

op 180°C. 

 

Wintergroenten uit de oven 

met aardappelpuree 
 

 

 

Ingrediënten: 2 zakjes warme maaltijd 

aardappelpuree*, 2 rode bieten,  

in partjes, 1 pastinaak,  

geschild en in blokjes,  

¼ knolselderij, geschild en  

in blokjes, ¼ pompoen,  

geschild en in blokjes,  

1 teen knoflook, in plakjes, 2 eetlepels olijfolie, 1 

theelepel gedroogde tijm, 1 theelepel gedroogde 

rozemarijn, versgemalen peper, zeezout.  

 

Bereiding: verwarm de oven voor op 200 graden. 

Meng alle groenten en de knoflook door elkaar en 

verdeel ze op bakpapier over de bakplaat. Sprenkel 

de olijfolie er overheen en bestrooi met de tijm, 

rozemarijn, versgemalen peper en zeezout. Zet 

voor minimaal 30 minuten in de oven. Halverwege 

even door elkaar husselen.  

Maak in de tussentijd de zakjes warme maaltijd 

aardappelpuree volgens de bereidingswijze.  

Serveer deze samen met de groenten.  

 

 

 Witlofsalade met sojanootjes 
 

Ingrediënten: 1 zakje sojanootjes*, 3 stronkjes witlof, de harde kern verwijderd en in reepjes gesneden, 

2 tomaten, in reepjes, 100 gram brie, in stukjes, 3 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroensap, versgemalen 

peper, zeezout.  

 

Bereiding: meng de olijfolie en citroensap door elkaar. Breng op smaak met versgemalen peper en 

zeezout. Meng de witlof, tomaat en sojanootjes door elkaar en roer hier de dressing doorheen. Verdeel de 

brie er over.  

 

Tip! Voor een veganistische salade laat je de brie weg.  

 



*Eiwitrijk en koolhydraatarm product van SanaSlank, Medislank, SanaSlankSport of Vitaslank. 

Volg het eiwitdieet onder begeleiding bij dieetcoaches of diëtisten. 
Dit magazine is een uitgave van: 

www. .nl 

www.sanaslank.nl • www.sanaslanksport.nl  • www.medislank.nl • www vitaslank.nl    
www.sanabeauty.nl • www.sanavitamines.nl • www.superslankbox.nl • www.newinshape.nl 
Dr. C.J.K. Van Aalstweg 13d • 1625 NV Hoorn • 0229-304 200 • info@sanahealthproducts.nl 

 

Pasta met Cavolo Nero 
“Cavolo Nero herontdekt in de gezonde keuken.” 

 Cavolo Nero ofwel 'Italiaanse' boerenkool  

wordt ook wel palmkool genoemd.  

De vorm van de bladeren zorgt ervoor  

dat de plant iets weg heeft van een palm.  

Cavolo Nero staat van alle kolen het dichtst bij de wilde soort.  

Het is een typisch Toscaanse kool die in de 19e eeuw volop in Nederland werd geteeld.  

Het is een kool met een verfijnde smaak, milder dan de andere kolen.  

Het kan natuurlijk in een stamppot worden verwerkt. 

Ingrediënten: 2 zakjes pasta penne (eiwitproduct), 400 gram Cavolo Nero blad, zonder nerf in stukken, 1 

bakje kastanje champignons in stukjes, 1 ui gesnipperd, 2 teentjes knoflook zeer fijn gesneden of geperst, 

1/2 rode peper zonder zaadjes fijn gesneden, (verse) oregano, 1 eetlepel olijfolie, extra vierge olijfolie, 

versgemalen peper, zeezout. 

 Bereiding: Kook de pasta in ruim water in tien minuten gaar. Bak de ui, knoflook en rode peper zachtjes aan 

in de olijfolie. Voeg de Cavolo Nero en champignons toe en laat beetgaar worden. Maak op smaak met (verse) 

oregano, versgemalen peper en zeezout. Voeg het groentenmengsel toe aan de gekookte pasta. Roer door en 

voeg voor de smaak een scheutje extra vierge olijfolie aan het geheel toe. Laat nog even kort doorwarmen. 

 

Tip! Je kunt in plaats van Cavolo Nero ook Hollandse boerenkool gebruiken. 

 

Voel je lichter in 2017! 

Is afslanken een goed idee? Als jij veel te zwaar bent wel! Start snel met een eiwitdieet van 

SanaHealthProducts en voel je lichter in 2017! 

 

Heb jij een ongezond hoog gewicht en een te hoog BMI? Dan is dat een risico voor je gezondheid en is het tijd 

om gewicht te verliezen. Want zeg nou zelf, met minder kilo’s zit je toch een stuk lekkerder in je vel? 

  Gewicht verliezen doe je het allerbeste met SanaSlank of Medislank. Met behulp van een compleet 

dieet op basis van meer eiwitten en minder koolhydraten. Samen met een gecertificeerde dieetcoach of diëtist 

ga jij werken aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Want afslanken hoef je niet alleen te doen! 

  SanaHealthProducts is sinds 2002 dé aanbieder van eiwitrijke en koolhydraatarme producten in 

Nederland en België. Door onze jarenlange ervaring kunnen we zeggen dat onze methode werkt!  

Vooral omdat we begeleiding bieden tijdens én na het dieet. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat 

mensen die afslanken onder begeleiding zeer positieve resultaten boeken. 

Met SanaSlank of Medislank gaat het je deze keer echt lukken!  

 

Ga ervoor en maak van 2017 jouw succesjaar! 

Vind jij jezelf, net als 43% van de Nederlanders,  

te dik en is jouw goede voornemen afslanken?  

Waag dan de sprong en start met gewicht verliezen,  

gezonder, eten en meer bewegen. 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op  

onze website en neem direct contact op  

met een van onze dieetcoaches bij jou in de buurt.  

www.sanaslank.nl of www.medislank.nl.  
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