
 

Nulmeting-  word je bewust van het effect van de 
exogene ketonen van Prüvit op je gezondheid 
 

Gefeliciteerd met jouw besluit om met exogene ketonen te beginnen! 

Een mooi advies is om een soort ‘nulmeting’ te doen, voor je met een nieuwe stap in je leven 

begint. Hierdoor leg je vast hoe je je voelt voordat je aan de slag gaat met de ketonen en kijk je 

na één week, 2 weken en een maand ook weer even hoe je je op dat moment voelt. Zo word je 

je er bewust van wat de ketonen voor een impact heeft in jouw leven en gezondheid. 

Neem een paar minuten de tijd en plan alvast je volgende ‘meet’ momenten in.  

Geef cijfers tussen de 1 en de 10.  Geef een 1 als je je er helemaal niet in herkent – Een 10 als je 

je top voelt binnen dat thema. 

 

Nulmeting 
 Start Na 1 week Na 1 maand Na 3 maand Na 1 jaar 

Energie voor de 
dingen die 
belangrijk voor je 
zijn 
 

     

Helderheid in je 
hoofd 
 

     

Focus, je doet 
wat je wilt 
 

     

Slaap, je slaap is 
herstellend, diep 
en gemakkelijk 
 

     

Bloedsuiker, ik 
heb nooit last 
van snoep of eet 
aanvallen 
 

     

Hoofdpijn, heb ik 
geen last van 
 

     

Vetverbranding, 
mijn gewicht is in 
balans 
 

     



 

Zelfvertrouwen, 
Ik heb  een stevig 
vertrouwen in 
mij zelf 
 

     

Moed, ik durf 
gewoon alles te 
doen wat ik 
werkelijk wil 
 

     

Als ik s ochtends 
opsta voel ik mij 
meteen fit en 
lekker en heb zin 
in de dag 
 

     

Prikkels, ik raak 
niet overprikkeld 
door mijn 
omgeving. 
 

     

Ik kan het 
sporten 
gemakkelijk 
volhouden  

   
 

  

Ik herstel 
gemakkelijk na 
mijn sport 
activiteit 

     

Mijn conditie is 
goed 

     

Ik heb geen pijn 
klachten  

     

Ander thema ?? 
……… 

     

 
 
Heel veel succes van het begin van zomaar een vernieuwde en gezondere leefstijl! 

Whatsapp/bel me gerust als je vragen hebt: 06 -50603401 

Liefs Suzanna 

 


