
Start deze maand lekker licht en fris met het 100% Vitaal detox-menu. Een menu met lekkere
ingrediënten die je lever ondersteunen bij het ontgiften.

Wanneer u het gehele 100% Vitaal Menu bestelt, betaalt u voor het 
complete menu slechts €29,50.

100% Vitaal Menu Juli

Voorgerecht 'Meloensalade'
Een frisse salade met watermeloen, cantaloupe, rode ui, rucola, komkommer, 
verse basilicum, gorgonzola en noten met een lichte balsamicodressing.

Wist je dat deze salade met 2 soorten meloenen je lever ondersteunt, zodat giftige afvalstoffen 
makkelijker je lichaam kunnen verlaten? Watermeloen is een mooie zomervrucht die je overal 
voor kunt gebruiken, probeer er bijvoorbeeld zelf eens ijsjes van te maken. Het bestaat voor 95% 
uit water, heerlijk verfrissend dus en goed voor je vochtgehalte. Ook beschermt deze vrucht je 
tegen schadelijke stoffen door de aanwezigheid van bèta-caroteen, een krachtige anti-oxidant.

€ 9,95
Als hoofdgerecht:

€ 15,95

Hoofdgerecht 'Heilbot & Haver'
Heilbot in een knapperige havermoutkorst met limoen dille saus, geserveerd 
met een mix van groente met broccoli.

Havermout is de laatste tijd erg in trek als ontbijt, maar wist je dat je er ook lekker mee kan 
koken? Havermout bevat oplosbare vezels en geeft je langere tijd een vol gevoel. De koolhydra-
ten in haver zijn van de langzame soort en worden dus geleidelijk afgebroken in je lichaam, dit 
voorkomt pieken in de bloedsuikerspiegel. Wist je trouwens dat je lever in 2 fasen het lichaam 
helpt te ontgiften? En dat broccoli zóveel vitaminen en mineralen bevat dat het belangrijk is voor 
beide fasen van leverontgifting?

€ 18,95

Nagerecht 'Crêpe Vitaal'
Een crêpe gemaakt van havermeel en plantaardige zuivel, geserveerd met 
verse aardbeien, mango en amandelsnippers.

Deze crêpe wordt gevuld met het lekkerste zomerfruit, zodat je dit verfrissende menu mooi 
af kan sluiten. Tijdens een detox zijn vooral vruchten als meloen, mango, papaya, abrikozen, 
perziken en rood fruit belangrijk. Deze bevatten een behoorlijke hoeveelheid anti-oxidanten en 
vitamine C die je lichaam ondersteunen. Bovendien zijn ze nog lekker ook!

€ 7,95
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L' Elefante Bianco &  
100% Vitaal:  
Een unieke samenwerking in het Gooi
L'Elefante Bianco stelt elke maand in samen-
werking met Cynthia Joseph, oprichter van 
100% Vitaal en vitaliteitscoach, een speciaal 
100% Vitaal menu samen. Dit complete menu 
draagt bij aan een gezonde leefstijl en kan 
jou door de specifieke samenstelling een 
gezonde start richting 100% vitaliteit geven! 

Op de achterzijde van deze flyer lees je alles over het 100% Vitaal menu 
van deze maand.

De unieke aanpak van 100% Vitaal maakt vitaliteit voor iedereen haal-
baar. Ben jij ook benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is? Neem 
dan eens contact op. Cynthia vertelt je graag hoe ook jij 100% Vitaal 
kunt worden. Kijk op Facebook of www.100procentvitaal.nl en mail 
(info@100procentvitaal.nl) of bel (06- 525 64 777) als je vragen hebt.


