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Samenvatting De 4 Keniaanse langeafstandlopers Wilson Kipsang, Geoffrey Mutai,
Dennis Kimetto en Frankline Chepkwony gaan met Herbalife een 1
jarige samenwerking aan. De sportvoedingsspecialist voorziet deze
wereldtoppers van hoogwaardige sportvoedingsproducten en
voedingsadvies, om de prestaties nog verder te optimaliseren.

Details De 4 Keniaanse langeafstandlopers Wilson Kipsang, Geoffrey Mutai,
Dennis Kimetto en Frankline Chepkwony gaan met Herbalife een 1
jarige samenwerking aan. De sportvoedingsspecialist voorziet deze
wereldtoppers van hoogwaardige sportvoedingsproducten en
voedingsadvies, om de prestaties nog verder te optimaliseren.

De samenwerking kwam tot stand via een Distributeur van het
voedingsconcern. Die voorzag deze Keniaanse lopers al enige tijd van de
Herbalife24 sportvoedingsproducten. Na goede persoonlijke resultaten is het
management van de lopers, Volare Sports, in gesprek gegaan met Herbalife
over een samenwerkingsovereenkomst.

Herbalife voorziet deze 4 Keniaanse toplopers, waaronder de huidige
wereldrecordhouder Wilson Kipsang en de winnaar van de New York
Marathon van 2013 Geoffrey Mutai, het komende jaar van advies en de
Herbalife24 productlijn. Deze lijn is speciaal ontwikkeld voor en door sporters
zodat zij een optimale voorbereiding krijgen, de juiste training genieten en snel
herstellen na de inspanning. De sportlijn, die gedurende 24 uur
voedingsondersteuning biedt, bestaat uit vijf producten waarmee de toplopers
hun voedingsprogramma op basis van hun inspanning, dagelijkse behoeften
en trainingseisen kunnen aanpassen. De producten worden continu getest
door een onafhankelijk laboratorium op verboden middelen (anti-doping
testing) en zijn opgenomen in de NZVT lijst waardoor topatleten de producten
zonder problemen kunnen gebruiken.

Samenwerking

Herbalife Country Director Nederland en België, Michiel Sinot, is erg blij met
de samenwerking: “De samenwerking met deze absolute wereldtoppers
verbreedt ons huidige sponsorprogramma. Wij werken al nauw samen met
verschillende topatleten en organisaties. Naast een verbintenis met nationale
topclubs als bijvoorbeeld Ajax & PSV, is Herbalife ook trots om onderdeel te
kunnen worden van de successen van deze toplopers".
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Topprestaties

Gerard van de Veen, oprichter en mede-eigenaar Volare Sports, over de
samenwerking: “Diverse atleten van ons team gebruikten al geruime tijd
producten van Herbalife onder begeleiding van Nienke Visscher-van
Norden en waren daar enthousiast over. Zij gaven aan de nodige profijt van de
producten te hebben, zowel in de training als bij hun herstel. Dat is de reden
geweest dat wij een samenwerking met Herbalife zijn aangegaan”.
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Citaten De samenwerking met deze absolute wereldtoppers verbreedt ons
huidige sponsorprogramma. Wij werken al nauw samen met
verschillende topatleten en organisaties. Naast een verbintenis met
nationale topclubs als bijvoorbeeld Ajax & PSV, is Herbalife ook trots om
onderdeel te kunnen worden van de successen van deze toplopers. 
— Michiel Sinot, Herbalife Country Director Nederland en België, is erg blij
met de samenwerking.

Diverse atleten van ons team gebruikten al geruime tijd producten van
Herbalife onder begeleiding van Nienke Visscher-van Norden en waren
daar enthousiast over. Zij gaven aan de nodige profijt van de producten
te hebben, zowel in de training als bij hun herstel. Dat is de reden
geweest dat wij een samenwerking met Herbalife zijn aangegaan 
— Gerard van de Veen, oprichter en mede-eigenaar Volare Sports, over
de samenwerking.
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Over Herbalife

Herbalife is een van ’s werelds meest vooraanstaande aanbieders van
producten voor gewichtsbeheersing, doelgerichte voedingssupplementen,
energie, sport en fitness en verzorgingsproducten voor mensen die een
evenwichtige levensstijl nastreven. Wetenschappelijk onderzoek staat aan
de basis van de ontwikkeling van de producten van Herbalife. Alle producten
worden exclusief aangeboden via een netwerk van meer dan een miljoen
onafhankelijke distributeurs wereldwijd. Zij begeleiden hun klanten intensief
en maken programma’s op maat. Gezien de nadruk op gezonde voeding en
een actieve levensstijl, sluiten sportsponsorships goed aan op de visie van
Herbalife.
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