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DOOR JUICYNELLY

Een zeer essentieel onderdeel van een bewuste
leefstijl: water!

 
Hoeveel water drink jij per dag?

 
..................................................

 
Je probeert zoveel mogelijk te drinken, maar het

lukt niet helemaal zoals je graag wilt. 
 

En daar gaat vanaf vandaag verandering in
komen!

 
We maken het onszelf vaak erg moeilijk en vanaf

vandaag gaan we water drinken vergemakkelijken
 

In dit werkboek ga jij met vragen/kleine
opdrachtjes je mindset aanpakken om meer

water te gaan drinken  en daardoor je energie te
verhogen in je leven!

 
Dit werkboek is dus helemaal voor jou!
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DOOR JUICYNELLY

Op deze manier maak je deze levensstijl al heel snel
'eigen' met jouw succesverhaal als gevolg.

 Om jou te voorzien van de juiste motivatie en
informatie kun je Juicy Nelly volgen, via Instagram

(juicynelly_foodcommunity) en Facebook (Slank en fit
in je vel).

 Sidenote:

Bij elke dag hoort een ''opdracht'' bijhorend
hoort informatie uit het e-book en komt dit ook

naar voren in de IG-groep. Tip: maak eerst de
opdracht en check dan de live/post in de

instagramgroep en lees dan als ''reminder'' het
stukje in het e-book nog eens!

Print 'm fijn en aan de slag maar!
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WATER: DE ONMISBARE STOF IN JE LICHAAM 

1 augustus: 
Water is dus onmisbaar voor al het leven op aarde. 

Hoelang kun jij denk je zonder water?
..................................................

Houdt eens voor een paar dagen jouw watergehalte bij
in een app (waterherinnering bv) of op papier. Met

name wanneer en hoeveel je drinkt. Let op: water en
thee tellen alleen mee!

. 
2 augustus: 

Aanvuloefening:
Wist je dat: een uitdroging van slechts ...% in het

lichaam, leidt tot een energieverlies van 20%.
Niet stiekem kijken in je e-book he! Maar schrikwekkend

he, ik hoop dt je nu extra aangaat om te drinken!
 

3 augustus: 
Even kennis testen! 

Er bestaan veel misverstanden over water drinken: 
- Moet je water voor, tijdens of na het eten drinken?

 ..................................................
- Hoeveel water moet je drinken? 
..................................................

- Moet je kraanwater of bronwater drinken? 
..................................................

 - Verdun ik met water mijn spijsverteringssappen? 
..................................................

In de live van vandaag ga ik hier uitgebreid op in :)
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Yes! We zijn 3 dagen onderweg.. wat

vind je er van?
 

Laat van je horen!!
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HET GOEDKOOPSTE RECEPT
VOOR GEZONDHEID

4 augustus:
We kijken vaak veel te grootst naar de simpele dingen

in het leven..

Wat is het goedkoopste medicijn voor ons lichaam en
echt onmisbaar?

..................................................

Instinker hé!:)
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5 augustus: 
De aarde heeft ook hard water nodig. De

waterkringloop komt je wellicht bekend voor.
(Aardrijkskunde he!)

Het is een open systeem en de stroming gaat eeuwig
door. 

De aarde heeft 70% oppervlakte aan water.

Uit hoeveel water bestaan wij denk jij?
....................................................................

 Dit bevindt zich in de bekende bloedvaten,
lymfevaten, hersenvocht, organen, maar ook in alle

cellen en in het bindweefsel.

DE BASIS
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6 augustus: 
Yes! Wat jouw een motivatie is om beter te drinken?

....................................................................
Vandaag zullen we het in de instagramgroep het verder

hebben over motivatie!

WATERFEITJES
&

MOTIVATIE
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7 augustus:
Water is leven, stilstaand water wordt brak en een bron van

......................................

8 augustus:

De meeste dranken worden verteerd en tellen niet mee als
WATER.

Vandaag mag je fijn luisteren en laat je meenemen door een reis
van aanvoer en afvoer! 
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WATER IN JE LIJF..



Extraatje..

Proefje met water, hij staat in jouw e-book.

Ik zou zeggen, uitvoeren maar - want waar jij praktijk
en theorie samenbrengt gaat jouw motivatie x10!
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WATER IN JE LIJF..



9 augustus:

Zoals al een paar keer gezegd in de challenge: daar
waar je kennis en kunde krijgt over een onderwerp ga

je aan!

Vandaag mag je vooral luisteren en lezen, maar ik
heb wel een vraag aan je!

Welk water denk je dat in één keer wordt doorgelaten
in je maag?

......................................................................
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WATER EN JOUW MAAG



10 augustus:

De vertering van eiwitten en koolhydraten kost
.............

Water dus! Water drink je dus niet alleen omdat je
dorst hebt: het is enorm goed voor je op veel heel

lichamelijke vlakken.

Vandaag gaan we in de groep weer wat verder over de
maag!

11 augustus: 

Darmflora zijn onze gasten en vrienden: houdt ze te
vriend! De flora leeft van ............... en ....................... .

Vandaag maken we een klein uitstapje op water: want
als je dit samenbrengt met water, dan gaan je darmen

echt AAN!
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Dunne darm 
12 augustus:

Aanvuloefening
Een ....................... darm is erg gevaarlijk.

Vandaag weer een lekkere bak info, laat je meenemen
door een klein reisje verder in jouw lichaam.

 
Dikke darm 
13 augustus

Het bijzondere aan de dikke darm is dat
...............................................................................

Informatie kan wat saai zijn, maar als je eens wat hoort vergeet je
het vast niet snel meer. Na deze wat 'saaie' info komen er weer

andere onderwerpen over water hoor!
 

WATER EN JOUW DARMEN
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Hé Juicy Nelly, we zitten nog wel steeds in de

vakantieperiode hé ;)
 

Yes! Daar heb ik rekening meegehouden, dus van
16 tot en met 21 augustus hoef jij je pen niet vast te
houden, hoef je slechts alleen maar present te zijn
in de instagramgroep en daar de polls in te vullen

én je mee te laten nemen.
 

Let's go!
 

PAGINA 16

TIJD VOOR FEITEN EN
FABELS OVER WATER!



WATER EN JOUW NIEREN
 
 

22 augustus:
Onze nieren!

Ongeveer 1,5 liter (hopelijk nu al wat meer,
trouwens!) vocht plassen we uit, hoeveel liter 

 wordt er terug gehaald naar het bloed?
 

..................................................................
 

Heerlijk, je mag weer luisteren en je mee laten
nemen door de nieren! :)
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23 augustus
Te weinig drinken kan heel veel problemen geven,

wauw een mooiere motivatie kun je niet hebben om
je watergehalte in jouw lichaam op orde te hebben!

In de instagramgroep ga ik hier vandaag live over en het
een en ander kun je ook in je e-book lezen!
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WAAROM WATER ZO GOED

VOOR JE IS.



HOEVEEL WATER
DRINKEN?

24 augustus:
 Ja! Na zoveel kennis zul je je afvragen: wat is dan

genoeg water? ......................................
 

Even een reminder: 
Water is een onmisbare stof voor je lichaam, zonder

water kun je maximaal 4 dagen overleven. Een gebrek
aan water kan tot vele aandoeningen leiden. Een

uitdroging van maar 2% resulteert in een energieverlies
maar liefst 20%. 

 
 

Weer heerlijke ''drogere'' stof, in de instagramgroep maak
ik het uiteraard leuker! Ben je erbij?

 
Neem als vuistregel: 0,03 cc per kilo

lichaamsgewicht!
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GOEDE GEWOONTES
 

25 augustus:
Maar Juicy Nelly, hoe ga ik dit in vredesnaam

allemaal toepassen?
 

Als je elke moet nadenken over alleen al water
drinken, zo zeg wat kosten jouw dagen veel

energie.... 
 

Dat gaan we vergemakkelijken!!!
 

Zie de instagramgroep en het e-book voor
inspiratie!
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EEN KORTE
SAMENVATTING

 
26 augustus

 
Waarom is water zo belangrijk voor je?

 
...............................................................................
..............................................................................

 
We gaan in een vogelvlucht de afgelopen maand door, ga

je mee? 
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START MET WATER..
 

27 augustus:
 

Het langzaam beginnen of af & toe een extra glaasje
water gaat niet helpen. 

 
Langzaamaan beland je toch weer in je oude

gewoonte van te weinig drinken. 
 

We gaan het vandaag hebben over tips en trucjes
om alle theorische informatie in jouw leven te

praktiseren!
 

Laat je verrassen, daag jezelf uit en DOEN! 
 

28 augustus:
 

Vandaag een 'eenvoudige' opdracht...
 

Drink 3 liter kraanwater per dag, (minstens 0,03 cc
per kilo lichaamsgewicht)

 
praktiseer het!!!
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29 augustus:

 

Wat kan jij nog verbeteren ten aanzien van water
drinken?

 
..........................................................

 
 Boek een op een sessie met mij, dan kijken we

samen naar jouw watergehalte. 
 

Mogelijk kan ik hier en daar nog wat beteken voor
je. 

 
Water drinken is nooit meer een probleem voor

mij.
 

30 augustus:
Houdt de uitdaging er in voor jezelf, varieer met

smaakjes en temperatuur.
Vandaag zal ik jullie meenemen in hoe ik dit

vorm geef! :)
 

31 augustus: 
Ik heb een hele toffe ''Waterdrinktips!'' kaart
ontwikkelt: als je hier interesse in hebt, vraag

het per e-mail (juicynelly.com) gratis aan!
 




