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Nieuws 

Na een drukke tijd met nieuwe contacten en interessante ontmoetingen 
en een informatie avond bij ons thuis, ik krijg er warempel plezier in, ben 
ik blij zoveel mensen te hebben geïnformeerd over deze baanbrekende 
producten. Het support van mijn man, die als arts eerst opzoek gaat naar 
de feiten en feitjes, heeft daarbij goed gewerkt. 
 
De ASEA bijeenkomst op 28 november was een zeer geslaagde dag en 
avond. Wij hebben kennis gemaakt met de sales manager van ASEA 
Europa Kristijan Sipus en een stel uit Australië, Sepp en Jesca Hock, die 
hier in Nederland ook een team hebben. Geen wonder, want zij is een 
geboren Nederlandse. 

’s Avonds was er een openbare bijeenkomst waar bijzondere verhalen gedeeld werden en 
zinnige vragen gesteld werden en beantwoord natuurlijk. 
Kristijan’s vrouw maakte tijdens de conventie in Frankfurt am Main een prachtige foto van mij, ga 
maar eens kijken op www.omnifit.teamasea.com  
 
Mocht je nog opzoek zijn naar een kerst cadeautje voor een dochter of lieve vriendin kijk dan 
eens naar deze aanbieding voor een stralende en gezonde huid! 

Renu 28: 1 Tube van € 64 voor € 45 

Renu 28: 2 Tubes van € 58,75 voor € 41 

Agenda 

De presentaties van 2016 zijn voorbij behalve op 17 december in Apeldoorn. Wie belangstelling 
heeft deze te bezoeken moet even contact opnemen zodat je bezoek aangekondigd kan worden. 
Activiteiten voor  het komende kwartaal zijn als volgt: 
 

Activiteit Datum Tijd 

Ervaar en Proef ASEA Za. 14 januari 14:00- 15:30 uur 

Ervaar en Proef ASEA Za. 4 februari 14:00- 15:30 uur 

Ervaar en Proef ASEA Za. 25 februari 14:00- 15:30 uur 

Ervaar en Proef ASEA Za. 18 maart 14:00- 15:30 uur 
 

Tenslotte rest mij het volgende : 

Beste wensen voor een prachtige Kerst en jaarwisseling en een 
voorspoedig en gezond 

2017 
Met warme groeten, 
Leonie van den Berg 
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