Vanaf aswoensdag 9 maart beschikbaar…..

Zie jij ook zo op tegen de Vastentijd? Denk jij elk jaar weer
dat je Pasen nooit zal halen?
Dan is dit iets voor jou!

OKOK-jongeren presenteert het nieuwe en revolutionaire
VTVT-40™
40™ systeem

Hét middel om de Vastentijd mee te tackelen. Maakt los wat vast zit, maakt ruimte
voor iets nieuws, schoont je gedachten op en richt je op het goede spoor.

100% natuurlijk en veilig! In slecht 40 dagen heb je het gewenste resultaat!

Hoor wat anderen er over zeggen!
Marjan: “zonder
zonder VTVT-40™
40™ was ik de Vastentijd nooit doorgekomen.
doorgekomen Ik heb het meteen
al mijn vriendinnen aangeraden”.

Bruno: “Vroeger was ik de hele Vastentijd altijd chagrijnig, maar nu ik VTVT-40™
40™ heb is
het een fluitje van een cent!”

Maar wacht, er is meer! VTVT-40™
40™ is dé ideale manier om je voor te bereiden op Pasen.
Jij wilt toch ook niet onvoorbereid de Goede Week in? VT-40™ helpt je om op je
Paasbest te verschijnen. Al je vrienden zullen zich verbazen en zich afvragen hoe jij
je hebt voorbereid.

Doe nu mee met VT-40™. Met slechts 5 minuutjes per dag ga jij de Vastentijd fluitend
door.
Ontdek het geheim van de zes V’s:
-

Verder (maandag)
Vast en zeker (dinsdag)
Verfrissend (woensdag)
Vreselijk (donderdag)
Verlos mij van (vrijdag)
Verbond (zaterdag)

Elke dag staat in het teken van een V, zo werk je elke week aan alle aspecten van de
Vastentijd.

Maar let op, dit is nog niet alles:
alles: als je je nu aanmeldt dan ontvang
je elke dag de nieuwste VTVT-40™
40™ in je mailbox. Gratis!
VT-40™: de web-only manier om de Vastentijd te beleven!

Volg de zes V’s; je dagelijkse portie VT-40™. Maar niet alleen de V’s tellen mee: op
zondag een extra speciale VT-40™, de T: Tijd voor ontspanning.
Volg VT-40™ op okj.okkn.nl en meld je aan voor je dagelijkse portie in je mailbox!
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