Landelijke Fitgirls 'Recharge Week' luidt jouw relaxte zomer in
-in 1 week in de perfecte mindset voor een zorgeloze en fitte vakantieAmsterdam, vrijdag 8 juli 2016 - De zomer- en vakantieperiode komt eraan. En dat zóu
een heel ontspannen periode moeten zijn, maar veelal blijven we in onze stressvolle
werkmodus hangen, razen we door en blijven we ook stressen op vakantie. En dat is
alles behalve relaxed! Terugschakelen is dan ook best een uitdaging. Hoe fijn is het dus,
dat je vol energie, ontspannen en fit de zomer kunt starten en je dus ultiem van je

Fitgirls.nl in samenwerking met 7 Day
Recharge vanaf maandag 11 juli de landelijke Fitgirls Recharge Week. Geweldige
vakantie kunt genieten? Daarom organiseert

timing want op 18 juli start officieel de zomervakantie. Door mee te doen aan deze
oplaadweek ben je dus al fit vóórdat de vakantie werkelijk begint!
Programma
Tijdens de Fitgirls Recharge Week gaan vrouwen gezamenlijk terug naar de basis met
het vitaliteitsprogramma van 7 Day Recharge dat hen helpt om meer energie, focus en geluk
in het leven te realiseren. Zeven dagen lang gaan de lezers samen met de redactie en de
ambassadeurs van Fitgirls.nl aan de slag met een combinatie van voldoende beweging,
gezond eten en ontspanning. Daarbij leren zij zich te focussen op zaken die ècht belangrijk
voor hen zijn.
Kortingscode
Fitgirls.nl biedt lezers een speciale kortingscode waarbij ze voor slechts € 29,50 (in plaats
van € 99,25) het complete 7 Day Recharge plan inclusief het boek ( zie visual in bijlagen)
ontvangen. Ook maken de lezers kans om in de week van 11 juli elke dag prijzen te winnen.
Voor meer info en aanmelden: www.fitgirls.nl/recharge
#Womenempowerment
Fitgirls.nl profileert zich als lifestyle brand en community die vrouwen, organisaties en
bedrijven bijeen brengt om elkaar te versterken. We leven in een prestatiegerichte
maatschappij waarbij we veel van onszelf verwachten en alles belangrijk vinden. Klachten als
overspannenheid, vermoeidheid en andere burn-out klachten liggen op de loer. Met de 7
Day Recharge stap je uit je comfort zone om vervolgens bewuster door het leven te gaan en
betere keuzes voor jezelf te maken Gezond leven, prioriteiten stellen en goed voor jezelf
zorgen zijn belangrijke aspecten in de Fitgirls Recharge Week. Hoe meer vrouwen mee doen
hoe meer awareness we kunnen creëren! Door jezelf te helpen, help je ook nog eens andere
vrouwen.

Over Fitgirls
Online platform Fitgirls.nl is een snelgroeiende community die zich focust op unieke content
op het gebied van mindset, balans, training en voeding. In tegenstelling tot andere ‘fit’communities legt Fitgirls het accent meer op innerlijke dan op uiterlijke fitheid. Zij stimuleren
dit met no-nonsense en toegankelijke artikelen. Daarnaast lanceren ze eigen
videocampagnes en organiseren ze workshops en events. Daarbij profileert Fitgirls.nl zich
als' lifestyle brand' dat een statement maakt in actuele, sociale en maatschappelijke
kwesties. Daarbij wordt de grens opgezocht door de strijd aan te gaan met
taboes. Fitgirls.nl helpt en inspireert vrouwen om een alledaags, druk leven te combineren
met een gezonde levensstijl.
Noot voor redactie/ niet ter publicatie:
Heb je een eigen blog of platform en wil je de 7 Day Recharge ook doen? Neem contact op
met lizzyb@fitgirls.nl en maak middels de voorwaarden zelf gratis gebruik van het
programma. Zie ook: Instagram: Fitgirls.nl en Facebook: Fitgirls.nl
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