trnd-projectboekje

arkorelax slaap
Verbetert je nachtrust en zorgt ervoor
dat je ’s morgens uitgerust wakker wordt

trndproject

Projectblog www.trnd.com/be-nl/arkorelax
Jouw contactpersoon louise@trnd.be

Ontdek het
voedingssupplement
ARKORELAX SLAAP en deel
je ervaring

Jouw missie als ambassadeur

1. Ontdek ARKORELAX SLAAP en maak foto’s
Samen met 499 andere trnd-partners ontdekken
we het voedingssupplement ARKORELAX SLAAP.
Gedurende het project delen we onze ervaring
online en met de mensen rondom ons.
Slaapproblemen kunnen op elk moment van je leven
opdagen: ’s nachts wakker worden, moeilijkheden om
de slaap te vatten, vroeg wakker worden, onrustige
nachtrust… De Laboratoria Arkopharma zorgen met
het programma ARKORELAX SLAAP voor een goede
nachtrust en dat je ’s morgens uitgerust wakker wordt.

Ik ontdek mijn trnd-startpakket.
Ik deel mijn foto’s op de projectblog.
Ik ken het ARKORELAX SLAAP programma.
Ik deel mijn ervaringen via de comments op de projectblog.

2. Geef je mening
Eerste survey ingevuld

Nieuw trnd project:
ARKORELAX SLAAP

Eindsurvey ingevuld

3. Schrijf online je mening met hashtag #FrisOntwaken
Review op Newpharma.be geschreven en link doorgestuurd.
Review op Farmaline.be geschreven en link doorgestuurd.

ARKOPHARMA en trnd wensen je een #FrisOntwaken
tijdens dit project!

Stuur al je vragen en opmerkingen over dit project via mail naar louise@trnd.be

ARKORELAX SLAAP: een totaalformule
om beter te slapen…

… En je dag goed te beginnen!

Slaapstoornissen komen vaak voor en hebben belangrijke gevolgen
voor de kwaliteit van onze nachtrust en op ons dagelijks leven!

Dankzij ARKORELAX SLAAP, word je uitgerust
wakker!

De Laboratoria ARKOPHARMA hebben dat goed begrepen en hebben een
natuurlijke totaaloplossing ontwikkelt die ons slaappatroon herstelt.

Een goede nachtrust is essentieel om met het
geode been uit bed te stappen en je een hele dag
goed te voelen. ARKORELAX SLAAP:

Deze 5 plantenextracten zijn gelinkt aan melatonine, het
slaaphormoon dat ervoor zorgt dat je snel in slaap valt.
Vitamine B6 zorgt voor een goede werking van je zenuwstelsel
en helpt de vermoeidheid te bestrijden.
Een voedingssupplement met 3-voudige werking voor elke
oorzaak van je slaapprobleem:
• Ontspanning & makkelijk in slaap vallen
• Voor een betere slaapkwaliteit
• ’s Ochtends uitgerust wakker worden
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Een natuurlijk programma met 5 plantenextracten en vitamine B6:
• Valeriaan, Hop en Passiebloem helpen te ontspannen, zo
kan je de dagelijkse stress aan en makkelijker in slaap vallen.
• Dankzij Melisse en Goudpapaver ga je minder ’s nachts
wakker worden. Zodoende slaap je vaster en langer.
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maakt je niet slaperig
zonder gewenning

Voor een betere nachtrust en een #FrisOntwaken!
Volg de volgende gebruiksaanwijzingen om zoveel mogelijk voordelen uit het
ARKORELAX SLAAP programma te halen:
• 1 tablet innemen 1 maal per dag,
• ½ uur vóór het slapengaan,
• Laat voldoende tijd tussen je maaltijd en het innemen van het tablet,
• Inname met een groot glas water,
• Volg het programma gedurende 1 maand.
Voorzorgsmaatregelen
Het ARKORELAX SLAAP programma is enkel voor volwassenen en is niet
aanbevolen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
In geval van medische behandeling (antidepressiva, slaapmiddelen of andere
kalmerende middelen) raadpleeg je best je arts voor dit voedingssupplement
te gebruiken.

Deel je mening online
Als ambassadeur voor dit project is je
mening op verschillende platformen, online
communities en fora heel waardevol.
Dankzij jouw ervaring kan je anderen helpen in
hun zoektocht naar een oplossing om makkelijker
de slaap te vatten. Deel met hen nuttige info
en je eerlijke mening.
Het is essentieel dat je gestructureerde en constructieve meningen
schrijft die consumenten echt kunnen informeren in hun zoektocht naar
informatie. Stel je daarom in de plaats van mensen die vragen hebben over het
ARKORELAX SLAAP programma en denk na over de antwoorden die jij graag
zou vinden!
Onderwerpen die kunnen behandeld worden in jouw online
beoordelingen:
•
•
•
•
•

Val je makkelijker in slaap sinds je het ARKORELAX SLAAP programma volgt?
Hoe voel je je ’s morgens? En gedurende de dag?
Hoe is je slaapkwaliteit? Is die beter?
Word je nog steeds ’s nachts wakker?
Is je levenskwaliteit verbeterd (minder stress, verbetering van je
concentratie,…)?

Om te onthouden
ARKORELAX SLAAP verbetert je nachtrust en zorgt ervoor dat je ’s
morgens uitgerust wakker wordt
Een voedingssupplement met 3-voudige werking voor elke oorzaak van je
slaapprobleem:
1. Ontspanning & makkelijk in slaap vallen
2. Voor een betere slaapkwaliteit
3. ’s Ochtends uitgerust wakker worden
Op basis van 5 plantenextracten die gekend zijn voor hun relaxerend effect,
gelinkt zijn aan melatonine, het natuurlijk slaaphormoon, en aan vitamine B6.
4 weken kuur, voorbehouden voor volwassenen vanaf 15 jaar. Niet aangeraden
voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Zonder gewenning.
In de apotheek en parafarmacie.
Vervaardigd in Frankrijk.
Winkeladviesprijs*: €14,5 per doosje van 15 tabletten.

Nog inspiratie nodig? Je vindt meer ideeën op de projectblog.
www.trnd.com/be-nl/arkorelax

* Adviesprijs. De uiteindelijke prijs wordt door de verkoper bepaald.
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