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Sommige mensen kunnen eten wat ze willen, maar 

komen toch niet aan. Ervaar jij dit ook? Dit kan heel 

vervelend zijn als je jezelf te mager vindt.

Het kan frustrerend zijn als je pogingen om aan 

te komen steeds mislukken. Baal je ook, omdat je 

vaak tevergeefs goud geld uitgegeven hebt aan 

pillen en poeders die beloven je overnacht in een 

top model te veranderen?

Ben je daar helemaal klaar mee en wil jij nu echt het 

heft in eigen hand nemen? Dan ben jij toe aan het 

Bodystore Aankomplan.

Bekijk hier onze
Aankomplan video:
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Kom 4 tot 6 kilo aan in 21 dagen

Bodystore Aankomplan is speciaal ontworpen door 

voedingsexperts en mental coaches om jou snel te 

helpen met aankomen.

Met dit Aankomprogramma kom je in slechts 21 dagen 

4 tot 6 kilo aan! En belangrijker na deze 21 dagen heb 

je de kennis in huis om op gewicht te blijven.

Door dit plan 21 dagen te volgen kom je niet alleen in 

kilo’s aan maar merk je ook dat je lichaam er voller uit 

gaat zien. Je ziet dat je kleding beter opgevuld wordt 

en je gaat je met de dag beter in je vel voelen. Je leert 

met welke voeding je het beste aankomt en krijgt 

alle tips en tricks die je nodig hebt om de gewonnen 

kilo’s vast te houden. Bereik je streefgewicht en reken 

definitief af met het patroon van aankomen en weer 

afvallen.

Ondersteuning door

mental coaching

Je kunt bij ons ook rekenen op mentale 

ondersteuning van onze coaches. Wij onder-

steunen je op zoveel mogelijk manieren.

Je kunt met ons appen, mailen en bellen.

We motiveren en adviseren je graag, omdat wij 

willen dat je slaagt in je missie om aan te komen. 

 Whatsapp +316 426 517 46

 ENVELOPE klantenservice@bodystore.nl

 MOBILE 0180 558 002
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Bereik nu jouw Best Body!

Check  Compleet voedingsplan

Check  Ontwikkeld door voedingsexperts 

en mental coaches

Check  Geen calorieën tellen

Check  Bodystore Aankomplan Pakket 

met producten

Check  Voedingsadvies en mentale 

ondersteuning

Check  Support per WhatsApp, mail, en 

telefoon  Whatsapp  ENVELOPE  MOBILE

Check  Gratis Bodystore Plan t.w.v. €49,95

Check  4 tot 6 kilo aankomen in 21 dagen.

Jouw aankompakket
staat voor je klaar!

Vul de actiecode 'Aankomen' in en krijg €2,50 extra korting! 

Bestel nu  arrow-circle-right

€76,39

€67,99

4

bodystore.nl

https://www.bodystore.nl/bodystore-aankomplan-pakket
https://www.bodystore.nl


Zo werkt bodystore 
aankomplan

Check  Neem als aanvulling op je gewone 

voeding tweemaal daags een 

Colossus 2500 shake. 

Meng per shake 2,5 maatschep 

Colossus 2500 met 525ml volle 

melk. Colossus 2500 levert de extra 

calorieën die je nodig hebt om aan 

te komen en zwaarder te worden.

Check  Zorg voor een calorierijk ontbijt, 

lunch en avondeten. Zie voor 

voorbeelden onze diverse 

aankommaaltijden (pagina 5-7).

Check  Neem een calorierijk tussendoortje. 

Zie voor voorbeelden onze lijst met 

tussendoortjes (pagina 8).

Check  Mocht je meer of sneller willen 

aankomen, kun je de porties 

verhogen en/of een extra 

tussendoortje nemen

Check  Leer zelf wat gezond calorierijk eten is. Zie hiervoor 

Zo maak ik een goede calorierijke maaltijd (p. 10).
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Diverse  
aankommaaltijden

Ontbijt

Variatie 1 (blender)

–   500 ml volle melk

–   80 gr havermout

–   1 eetlepel honing

–   1 banaan

Variatie 2 (blender)

–   400 ml volle yoghurt

–   125 gr frambozen

–   80 gr muesli

–   50 gr walnoten

Variatie 3

    4 volkoren boterhammen met 

appelstroop, 

honing of roer gebakken ei (2 eieren)

Variatie 4

–   400 ml halfvolle yoghurt

–    1 middelgrote banaan

–   25 gr blauwe bessen

–    50 gr havermout
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Lunch

Variatie 1

4 volkoren boterhammen met 

tonijn op olie basis

Variatie 2

4 volkoren boterhammen met 

chocolade pasta

Variatie 3

4 volkoren boterhammen met 

banaan

Variatie 4

–   2 boterhammen met pindakaas

–  1 middelgrote banaan

–  Glas volle melk

Variatie 5

4 boterhammen met 50 gram 

kipfilet

Variatie 6

4 boterhammen met

honing/stroop/ jam
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Avondeten

Variatie 1

–  100 gr koude volkoren pasta 

(pasta salade)

–  150 gr gerookte zalm

–  125 gr cherry tomaten

–  Paar eetlepels Yogonaise (naar 

smaak)

Variatie 2

–  100 gr rijst

–  150 gr kipfilet in olijfolie 

gebakken

–  50 ml kokosmelk

–  50 gr cashew noten

–  1/2 rode paprika in stukjes

Variatie 3

–  200 gr krieltjes

–  200 gr runder hamburgers

–  2 kaas plakken 48+

–  100 gr champignons plakjes

–  1/2 groene paprika in stukjes

Variatie 4

–   100 gr macaroni (ongekookt 

gewogen)

–  150 gr rundergehakt

–  150 gr Italiaanse groentemix

–  100 gr tomatensaus van Bertoli

–  20 gr geraspte kaas
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Tussendoortjes

–  een schaaltje amandelen

–  een mueslireep

–  1/2 liter vruchtenyoghurt

–  3 plakken ontbijtkoek

–  250 gram Griekse 10% yoghurt met 

(wal)noten en honing

–  eenen pannekoek met kaas of stroop

–  100 gram Noten Gedroogd Fruitmix

–  een Energy Cake 115 gram

–  2-4 plakken 48+ kaas

–  75 gr gekookte worst

–  2 broodjes met volle geitenkaas, 

walnoot en honing

–  2 broodjes met kaas, tomaat, 

komkommer en een lekkere dressing

–  2 broodjes met een lekkere 

gedroogde ham en een pesto

–  2 dikke plakken ontbijtkoek met boter

–  een dikke plak pure chocolade

–  een grote banaan

–  2 krentebollen met boter

–  een grote beker chocolademelk

–  een tosti met ham en kaas

–  3 gebakken eieren

–  2 harde broodjes (met veel pitten en 

noten) met gerookte zalm

–  2 broodjes met roomkaas
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Zo maak je een
goede calorierijke 
maaltijd

Kies voor gezonde calorierijke voedingsmiddelen.

Calorierijke producten zijn:

–   Brood

–   Rijst

–   Macaroni

–   Spaghetti

–   Aardappelen

–   Havermout

–   Brinta

–   Rijstebloem (Bambix)

–   Bananen

–   Dadels

–   Druiven

–   Mango

–   Avocado

–   Notenpasta

–   Pannekoeken

–   Noten

–   Gedroogd fruit

–   Eieren

–   Volle yoghurt

–   Volle melk

–   Volle kwark

–   Vruchtenyoghurt

–   Kaas

–   Rundergehakt

–   Vette vis

–   Olijfolie

–   Roomboter

–   Kokosolie

–   Kokosmelk
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Maaltijd 1

–  4 eiwitrijke pannen-

koeken met honing of 

stroop

–  Groot glas melk

–  Tros druiven

Maaltijd 2

–   4 boterhammen met 

kipfilet en pindakaas

– 500 gr magere kwark

– 2 stuks fruit

– 100 gr noten

–  Groot glas melk + glas 

water

Maaltijd 3

–  100 gr macaroni

– 200 gr rundergehakt

– Italiaanse groente mix

–  Zongedroogde 

tomatensaus van 

Bertoli

Maaltijd 4 (milkshake)

–   500 ml volle melk

–  20 ml slagroom

–  100 gr roomijs

–  Tros druiven

Maaltijd 5

–  4 volkoren 

boterhammen met

–  pindakaas en banaan

–  500 gr magere kwark

–  Groot glas melk + glas 

water

–  100 gr noten

Maaltijd 6

–  4 meergranen 

boterhammen met een 

omelet van 4 eieren 

met kaas

–  Glas volle melk of een 

groot glas vruchtensap

Maaltijd 7

–  100 gr macaroni, 

spaghetti of rijst

–  150 gr rundergehakt 

gebakken in olijfolie

–  Geroerbakte 

groenten (bv brocolli, 

champignons, paprika 

en courgettes) 

Maaltijd 8

–  400 ml melk

–  1 banaan

–  Handje gemengde 

noten

–  80 gram havermout

–  Handje rozijnen

–  Beetje kaneel

Maaltijd 9 (ontbijtshake)

–  100 gram havermout

–  400 ml halfvolle melk

–  50 gram bladspinazie

–  20 gram eiwitpoeder

–  1 banaan

–  20 gram pindakaas

–  1 eetlepel olijfolie

Maaltijd 10

–  4 boterhammen, 

waarvan 2 met 50 gram 

kipfilet en de andere 2 

met honing/stroop/jam

–  Groot glas melk

–  Tros druiven

Voorbeelden
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Bestel vandaag nog 
jouw aankompakket!

Bestel  nu  arrow-circle-right

Vul de actiecode

'Aankomen' in

en krijg

€2,50 extra korting! 

€76,39

€67,99
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