‘Malsovit heeft rust in
mijn leven gebracht’

(Advertorial)

Arjan Klein (55) uit Arnhem werkt als beveiliger.
Hij is sportief, maar houdt ook van lekker eten. En
dus was hij aan de zware kant. Dat was nooit een
probleem, totdat hij bij een routinebezoek aan de
huisarts erachter kwam dat hij diabetes had.
‘Vanaf dat moment was ik alleen maar bezig met
diabetes en afvallen. Malsovit bracht de rust terug
in mijn leven.’
Een standaard bezoekje aan de huisarts veranderde het leven
van Arjan Klein uit Arnhem. Omdat hij als beveiliger in topconditie moet zijn, vond hij dat hij moest afvallen. En dat lukte:
van 122 kilo ging hij naar 107 kilo. ‘Voor alle zekerheid wilde
ik toch een algehele bodyscan laten maken bij de dokter.
Een paar dagen later kreeg ik een paniekerige dokter aan
de lijn, die me vertelde dat ik suiker had, met een gemiddelde van 19. Ik wist niets van diabetes en zo’n telefoontje
zorgt dan uiteraard voor heel veel onrust.’
Sinds die tijd is Arjan bezig met diabetes, pillen en afvallen.
‘Het staat buiten kijf dat teveel gewicht slecht is voor het
bloedsuikerniveau. Maar ik was al behoorlijk afgevallen en
het was lastig nog meer gewicht te verliezen. Ik heb van alles uitgeprobeerd, maar mijn bloedsuikerspiegel bleef op en
neer gaan. Toen kwam ik in aanraking
met Malsovit. En dat heeft mijn leven
weer in een rustig vaarwater gebracht.’

Voedingsvezels

‘Mijn suikerniveau blijft nu
stabiel op 7.’

Malsovit VezelMuesli bestaat uit graanvlokken en zemelen, aangevuld met
abrikozen, rozijnen en dadels. Er is geen
vet, suiker of zout toegevoegd. ‘Ik eet Malsovit altijd met
aardbeienyoghurt, dat smaakt prima. En omdat ik veel in
de buitendienst werk, is het voor mij belangrijk dat ik mijn
lunch gemakkelijk mee kan nemen. Dit zijn kleine verpakkingen, dus dat is handig.’

Volgens Arjan is één van de grote voordelen van Malsovit dat
hij weer afvalt. Maar even belangrijk vindt hij dat zijn maag en
darmen tot rust zijn gekomen en de stoelgang goed op gang
blijft. Doordat zijn eetpatroon nu regelmatiger is, en de stoelgang goed blijft, komt Arjan ook weer aan sporten toe. ‘Dat is
belangrijk in mijn vak, want ik moet wel zonder problemen

Met 18% vezels, geen suiker,
zout of vet toegevoegd

een winkeldief kunnen achtervolgen.
Sinds ik Malsovit gebruik, ben ik weer
afgevallen. Ik weeg nu 98 kilo. Dat is
dus bijna 24 kilo minder dan een paar
jaar geleden. Dat heb ik zonder twijfel te
danken aan Malsovit en het sporten.
Ik ben blij dat ik het heb leren kennen.
En inmiddels heb ik met deze tip meer mensen blij
gemaakt.’

Voor informatie en online bestellen: www.malsovit.nl
Ook verkrijgbaar bij de drogist en
G&W Gezondheidswinkel.
Telefonisch kan ook: 085 0653286.
De verkoopadressen vind je op www.malsovit.nl
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