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Kennismaker
Voeding heeft uw belangstellig. Maar wat kunt u
aan gezonde voeding doen in uw bedrijf? SanAvis
geeft u antwoord op deze en vele andere vragen
over gezonde voeding in uw bedrijf, zo uitgebreid
als u maar wilt. Geen standaard programma, maar
een programma dat inspeelt op uw bedrijf, uw
specifieke mogelijkheden en natuurlijk uw wensen.
Wij maken graag kennis met u en uw bedrijf om de
mogelijkheden te bespreken.

warm aanbevolen

Workshops
Bewustwording is de eerste aanzet tot gezonder
eten. Sanavis biedt interactieve workshops op maat
voor uw medewerkers. Sleutelwoorden hierbij zijn:
‘leuk, laagdrempelig, interactief en herkenbaar’. Elk
aan voeding gerelateerd onderwerp kan de basis
zijn voor een workshop. Van de invloed van voeding
op de prestatie of weerstand tot de relatie tussen
voeding en gewicht of sportprestaties. Wij weten er
alles van.
Energy Plan
Lekker in je vel zitten, fit zijn en bruisen van
energie, dat wil toch iedereen? De praktijk laat
weleens wat anders zien. Vermoeidheid,
verminderde concentratie en een acute energiedip
zijn heel herkenbaar. Met het ‘energy plan’ gaan we
in kleine behapbare stapjes naar een energieker
voedingspatroon, ieder op zijn eigen tempo.

specialiteiten

Continu gezond
´s Nachts werken vraagt een specifieke aanpak als
het gaat over eten en eetritme. Maar ook is voeding
van invloed op slaap. SanAvis is dé specialist als
het gaat over voeding en onregelmatige diensten.
Online voeding
Voedingsconsult is het online programma van
SanAvis. Achter de computer maar mét de
voedingsdeskundige als coach voor gezond eten
en gewichtbeheersing. Efficiënt en deskundig!

home made

Powerlunchbreak
Niet alleen praten over gezond eten, maar ook
doen. De deelnemer gaat het ervaren: lekkere
broodjes, verrassende recepten, slimme tips en
leuke weetjes. SanAvis maakt de workshop
speciaal op maat voor uw mensen.
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Lekker gezond
SanAvis praat graag over voeding, ook met uw
medewerkers. Een column of een artikel in het
bedrijfsblad, leuke voedingweetjes, tips of recepten
op het intranet. Regelmatig een leuke voedingsnieuwsbrief of voedingstip in uw mailbox of zelfs een
bedrijfskookboekje vol met leuke eigen recepten, het
is allemaal mogelijk. Zo blijft het onderwerp voeding
op de agenda.

gezond alternatief

Gezond check
Kunnen uw werknemers gezond kiezen in het
bedrijfsrestaurant? Vast wel, maar hoe kunt u
gezond eten ook stimuleren? SanAvis neemt het
geheel onder de loep. We brengen advies uit om,
samen met de cateraar, een gezond en vooral
lekker assortiment te bieden. De gezonde keuze:
gemakkelijk, herkenbaar en lekker!

voor u geselecteerd

Persoonlijk
Gezond eten, het lijkt zo simpel. Maar het is niet
voor iedereen even gemakkelijk. Een gezond
voedingspatroon is niet alleen beter, voor
sommigen is het zelfs noodzakelijk vanwege
gezondheidsredenen. De voedingskundigen van
SanAvis komen graag langs op de werkvloer. Dicht
bij de mensen voor een optimaal resultaat.
Deskundigheid, korte lijnen, vroegtijdig signaleren,
coachen en efficiëntie, daar staat de in company
diëtist van SanAvis voor.

kleine kaart

Groot en klein
Een gezondheidsevenement op stapel? Voeding
mag niet ontbreken. De mensen van SanAvis zitten
boordevol inspirerende ideeën. Een ludieke actie?
Een bijzonder thema? Wij doen graag mee!

afsluiter

Mix & Match
Gezonde voeding in uw bedrijf spreekt u aan en wij
weten alles van voeding. De perfecte match!
Voedingsprogramma’s, behoeftepeiling, projectondersteuning en consultancy, SanAvis heeft het in
huis. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.
Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.
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