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delt worden. Wat is voor jou een optimaal? En

Je weet niet altijd zeker of je de juiste infor-

waarom eigenlijk? Dit zal je allemaal te weten

matie te pakken hebt, of dat je echt op de

komen in dit boek.

juiste weg zit. Doordat er tegenwoordig zoveel

Het e-book van Protein dragon is geschreven

en de juiste mindset nodig. Dit is een hou vast

voor iedereen die iets wil veranderen aan

om jou goed van start te laten gaan met alle

zijn of haar lichaam, ongeacht het geslacht,

benodigde kennis over fitness en voeding.

kennis, doel of ervaring die de persoon heeft.

Daarom heb ik dit E-book geschreven. Om

Wil je nou juist net zo gespierd worden of zo’n

jou niet de fouten te laten maken die ik heb

grote kont als je idool. Hier leer je hoe dit

gemaakt en meteen met een goede start te

mogelijk is. Het doel is om mensen te hel-

beginnen.

pen of net het duwtje in de rug te krijgen na
het lezen van dit boek. Je weet waar je kunt

Ik wens jullie veel leesplezier en kennis om

beginnen om jouw ideale beeld achterna te

jouw dromen achter na te kunnen gaan. We

durven gaan. Met deze kennis in huis ben je

leven allemaal maar één keer en maak er

verzekerd van een juiste start van je verander-

daarom iets moois van waar je trots op mag

proces. Met het lezen van dit boek ben je er

zijn.

nog zeker niet. Je hebt hiervoor ook discipline
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“ The clock is
ticking. Are you
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person you want
to be? ”

7

Protein Dragon
W:

www.proteindragon.nl

E:

info@proteindragon.nl

Instagram: @Proteindragon
Facebook: @Proteindragon

131

