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LR Health & Beauty
Wat is het en wat kan het jou brengen?
Gezondheid met natuurlijke zorg. En groeien!
Al mijn activiteiten; in mijn praktijk, met mijn cursussen, de producten, mijn gezondheid- en
leefstijlboeken RefleX Natuurlijk (w)eten, zijn er op gericht jou te laten groeien. Groeien in
gezondheid en groeien als mens en groeien als ondernemer.
Wat is LR Health & Beauty, hoe heb ik er kennis mee gemaakt, wat kun je ermee en hoe
werk ik er zelf mee? Je leest het allemaal in deze blog.
Goed zorgen voor je gezondheid is een must! Goed zorgen voor je gezondheid op een
natuurlijke manier met natuurlijke producten en goede voeding is de basis voor je gezondheid
nu en voor de rest van je leven. Gelukkig zijn hiervoor vele goede mogelijkheden. Goede
volwaardige voedende voeding is altijd nummer één, voldoende bewegen, goed slapen en
daar waar nodig aanvullen met supplementen en goede verzorgingsproducten. Hoe fijn is het
als dat alles samen komt en jij daar niet meer over na hoeft te denken, alles staat klaar. Het
enige wat jij hoeft te doen is er gebruik van te maken!
Vanuit mijn passie en mijn missie ‘Uw gezondheid met natuurlijke zorg’ is LR Health &
Beauty op mijn pad gekomen. LR World is opgericht in 1985, het is een Duits bedrijf en is
actief in 28 Europese landen.
In het begin was ik voorzichtig om er mee te werken, ik wil altijd eerst de praktijk ervaren of
mensen er baat bij hebben. Vooral de supplementen heb ik eerst uitvoerig getest. Ik heb van
de supplementen testbuisjes gemaakt en deze meegenomen in mijn bioresonantie – elektroacupunctuurtesten in mijn praktijk. Telkens bij een meeting waarbij mijn cliënten
supplementen nodig hadden heb ik ook deze mee getest, dit naast de supplementen van
andere merken. Wat bleek; de supplementen van LR Health & Beauty kwamen ook vaak als
goed naar voren. Pas na meerdere testen heb ik besloten te gaan werken met LR Health &
Beauty. Voor mij als therapeut gaat het om de gezondheid van mijn cliënten, dat staat altijd
voorop. Ik heb supplement testbuisjes van meerdere firma’s. Ik heb de keus gemaakt alleen
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met firma’s te werken die kwalitatief goede producten verkopen, goede opneembare vormen
zonder onnatuurlijke hulpstoffen.
Na de supplementen kwamen en komen er steeds meer producten van LR Health & Beauty
bij en kan ik alleen maar zeggen dat ik er erg blij mee ben en de toegevoegde waarde steeds
meer ga zien en ga waarderen.
Het is echt een mooi bedrijf die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Ze zorgen goed voor alle
partners en willen echt hun steentje bijdragen aan groei en ontwikkeling van mensen.
En dan de vraag en opmerking die regelmatig gesteld wordt; ‘Het is toch een Multi level
marketing bedrijf, die gaat toch alleen over geld verdienen?
En ja, het is een bedrijf die geld wil verdienen. En ja, het is een mlm bedrijf. En eerlijk is eerlijk,
bij veel mlm bedrijven zou ik nooit instappen. Bij LR Health & Beauty ervaar ik het anders.
Natuurlijk willen ze geld verdienen, maar wie wil dat niet met zijn bedrijf? Of als je in
loondienst bent wil je ook salaris voor je werken. Voor mij is het echter belangrijk; ‘de manier
waarop’. Laat je als bedrijf zien dat je goed voor je partners bent, zorg voor de partners hebt
en bovenal zorgt voor goede volwaardige producten. Er zit geen ‘moeten’ achter van per se
elke maand voor een bepaald bedrag moeten kopen of per se elke maand iets anders moet
doen. Ieder kan het op zijn of haar eigen manier uitvoeren. Dat vind ik mooi en sluit aan bij
mijn missie en manier van werken. Er zijn veel mogelijkheden, maar je moet niets.

Wat zijn de mogelijkheden?
Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van jouw wens. Het mooie is dat je niet echt een
keus hoeft te maken uit onderstaande mogelijkheden. Alles is mogelijk en iedereen is welkom.
Misschien weet je het nu nog niet wat bij jou past, begin dan met de VIP mogelijkheid, ervaar
het en bepaal dan of en hoe jij verder wilt.
Ik zet ze voor je op een rijtje:
1. VIP. Jij wordt een VIP klant wat betekent dat je met hoge korting inkoopt! Wel tot
30%. Echt mega veel. Hoe je een VIP klant word lees je hier;
2. Jij koopt zelf producten in met je hoge inkoopkorting en verkoopt ze volgens de
verkoopprijs waarmee jij jezelf een verdienste geeft. Dit kan natuurlijk klein in je
privésfeer maar ook als je bijvoorbeeld een salon of praktijk hebt;
3. Als partner kun jij je eigen e-shop aanmaken bij LR Health & Beauty en mensen hier
zelf laten inkopen. Zo hoef jij zelf geen voorraad te hebben maar je geeft mensen wel
de gelegenheid producten te bestellen en het geeft jou een verdien mogelijkheid;
4. Jij wordt zelf partner en bouwt zo aan je eigen bedrijf met een eigen groep partners.
Je ontwikkelt jezelf hiermee als ondernemer en groeit naar dat niveau wat bij jou past.
Mail mij gerust en ik vertel je de werkwijze en verzorg je aanmelding hiervoor.
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Weet dat er echt super veel mogelijkheden zijn. Je wordt niet ‘in het diepe gegooid’
na je aanmelding. Nee, je word goed begeleid, je kunt met al je vragen bij mij of ons
landelijke team terecht. Dit landelijke team waarbij wij behoren is actief in het
verzorgen van online trainingsvideo’s en helpt je daar waar wenselijk. En, er worden
veel trainingen verzorgd zodat je alle producten maar ook alle carrière mogelijkheden
goed leert kennen.

Je krijgt er veel voor terug!
Een eigen bedrijf opstarten kost normaliter (veel) geld en vraagt veel energie en
werkzaamheden. Bij LR Health & Beauty slechts een kleine investering bij start en geen
risico’s en geen (hoge) maandelijkse fee afdrachten;
Je werktijden? Die bepaal jij zelf;
Je blijft zelfstandig werken in je eigen bedrijf of koopt zelf in als VIP klant of kiest voor
een andere carrièregroei. Wel heb je een team aan collega’s achter je staan die je met
raad en daad willen bijstaan;
Persoonlijke groei en ontwikkeling;
Training mogelijkheden;
Alle ingrediëntenlijsten zijn openlijk, geen geheimen.

“your chance to change”

Hoe werk ik er zelf mee?
Vanuit mijn missie en mijn passie help ik mensen graag in gezondheid en in groeien zoals je al
hebt kunnen lezen. Hiervoor heb ik meerdere mogelijkheden ontwikkeld.
Dat betekent dat ik, wat LR Health & Beauty betreft, in mijn eigen praktijk de producten
adviseer in mijn behandeling. De supplementen zijn onderdeel van de andere merken
supplementen waarmee ik werk en test ik welke mijn cliënt nodig heeft.
De e-shop, die ik als partner bij LR Health & Beauty heb, geef ik door, eenieder kan zo
zelf snel en gemakkelijk de producten bestellen. En ik attendeer en adviseer op bepaalde
producten.
Omdat ik van nature mensen met veel liefde en passie ondersteun en ook iedere
ondernemer gun te groeien kan men zich aansluiten bij mijn team. De werkwijze en
aanmelding vertel ik je graag, mail mij als je weten hoe jij kunt groeien als ondernemer
en anderen mag helpen groeien in gezondheid.
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De combinatie met mijn voeding- en leefstijlprogramma RefleX Natuurlijk (w)eten. Dit
voedingsprogramma is ontwikkeld om mensen te begeleiden in gezondheid en/ of afvallen.
Hierbij word niet standaard supplementen of andere producten geadviseerd. Wel kan dit
(soms) wenselijk zijn. Dan bekijk ik welke dit zijn en adviseer ik hen hierin.
In mijn eigen praktijk heb ik al veelvuldig ervaren dat combinaties erg goed werken. Dus
bijvoorbeeld de combinatie; voeding en supplementen, voeding en Aloë Vera, voeding en
huidverzorging, voeding en voetreflex, voeding en? Wat iemand maar nodig heeft. Ook voor
iedere LR-partner is dit echt een gouden combinatie!
Om eenieder hiermee te kunnen laten werken en zo te kunnen groeien in gezondheid,
en als ondernemer en als praktijkhouder geef ik een aantal cursussen die iedereen de kans
biedt een totaal aanbod te kunnen ontwikkelen. Alle informatie over de verschillende
cursussen kun je hier nalezen. De mogelijke cursussen zijn:
1. Coachcursus RefleX Natuurlijk (w)eten;
2. Marketing; Dagcursus ‘Bloeiende praktijk’;
3. RefleX Natuurlijk (w)eten, avondcursus of een online cursus;
4. Dagcursus westerse en Chinese voetreflex;
5. Driedaagse cursus westerse en Chinese voetreflex bij spijsverteringsklachten en/ of
overgewicht;
6. Zevendaagse cursus tot westerse en Chinese voetreflex masseur.

Hoe kan ik jou helpen?
Het begeleiden van collega’s coaches, therapeuten en/ of consulenten doe ik met super veel
plezier en veel passie. Ik geloof sterk in verbinding en in samenwerking. Samenwerking geeft
verbinding en verbinding geeft kracht!
Dit doe ik door collega’s te leren en ondersteunen met:
Financieel meer omzet mogelijkheden aan te reiken;
Werken met hoogwaardige producten;
Werken met een compleet leefstijl- en voeding programma;
Deze beiden daar waar nodig te combineren;
Als vraagbaak voor jou praktijk casussen;
Je hoort bij mijn team van LR Health & Beauty en als je ook coach RefleX Natuurlijk
(w)eten wordt bij mijn landelijke team van voedingscoaches.
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Hopelijk heeft deze blog je inzicht gegeven in de vele mogelijkheden. Heb je vragen? Mail mij
gerust je vragen door, ik help je graag!

Met gezonde groet,
Celien van Dalen
info@reflex-zwolle.nl
www.reflex-leren.nl
www.reflex-zwolle.nl
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