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HI HEALTH LOVER

YOUR SUPERFOODS VOOR EEN HAPPY HEALTHY LIFE
Iedereen weet dat je veel vers fruit, groenten en vezels moet eten voor een optimale gezondheid
en energie. Helaas consumeert 90% van de mensen niet elke dag voldoende vitamines en
mineralen. Tijd om daar wat aan te gaan doen..........Start met Your Super organic food mix!

Your Super food mix en plantaardige proteïne mix zijn samengesteld uit 100% organic, vegan,
paleo en glutenvrije superfoods die boordevol vitamines en mineralen zitten en vrij zijn van
toevoegmiddelen, zoetmakers of andere kunstmatige ingrediënten. Alleen het beste dat de natuur
biedt, zit erin. 

Met deze krachtige, voedingsrijke en 100% natuurlijke ingrediënten maak je in een handomdraai
heerlijke en verantwoorde juices, smoothies, yoghurts, shakes, oatmeals,  snacks, powershots,
toasts en dressings.

Kristel heeft met behulp van haar moeder en tante, beiden orthomoleculaire therapeuten, diverse
superfood mixes samengesteld, die Michael gemakkelijk kon toevoegen aan zijn dagelijkse
voedingspatroon. In korte tijd zat Michael weer op zijn oude energieniveau met een sterk
immuunsysteem. Met deze ervaringen zijn ze samen en met veel succes Your Superfoods gestart.

In dit boekje vind je een overzicht van alle mixen en een aantal makkelijke en heerlijke recepten
om te starten met Your Super organic food mix en organic proteïne mix.

Stay Happy, Be Healthy!

Kirstel & Michael

DE START VAN YOUR SUPER
Your Super is opgericht door Kristel en Michael.
Tot voor kort twee professionele tennissers
genietend van een sportief en gezond leven op
en naast de tennisbaan.

Toen Michael op zijn 24e de diagnose kanker
kreeg veranderde hun leven drastisch. 

Na operatieve ingrepen en intensieve
chemotherapie werd Michael gelukkig kankervrij
verklaard. Helaas voelde hij zich niet beter maar
eerder slap, energieloos en met een verzwakt
immunsysteem.



Shake 1 theelepel Super Green mix in een flesje water om je dagelijkse portie groenten binnen
te krijgen.
Mix 1 eetlepel Muscle Power in je amandel-, haver- of sojamelk voor een dosis plantaardige
proteïne na je workout.
Pas je ochtendritueel met koffie aan: roer 1 theelepel Energy Bomb door je yoghurt en je hebt
energie genoeg voor de hele dag.
Begin je dag met een Skinny Protein smoothie: blend 1 banaan, 1 glas water, een beetje kaneel
en 1 eetlepel Skinny Protein.
Blend 1 theelepel Chocolate Lover met amandel-, haver- of sojamelk als een (h)eerlijke en
gezonde beloning voor jezelf.
Meng 1 theelepel Forever Beautiful in een flesje water en je hebt je dagelijkse dosis vitamine C
en anti-oxidanten binnen.
Voeg 1 theelepel Moon Balance aan een karaf met water en voeg wat munt, citroen, water-
meloen en aarbeien toe. Het ondersteunt je hormoonbalans en helpt je bij problemen met
PMS en menopauze.
Gestrest? Leg de chips opzij en maak Energy Balls met Mellow Yellow. Je knapt er van op.
Pre-work-out-snack nodig? Maak Chocolate Protein Bites;  een boost voor lichaam en geest.
Ben je een liefhebber van havermout? Begin dan je dag met een mix van Magic Mushroom;
heerlijk en rustgevende ingrediënten gecombineerd met chocolade.  
Roer een theelepel Power Matcha in een kom amandel-, haver- of sojamelk. Het zorgt ervoor
dat je beter kunt focussen en boost je energielevels voor de rest van de dag.

STEPSTONES HEALTH

HAPPY HEALTHY LIFE
Iedereen houdt van gezond en lekker eten, er goed uitzien en lekker in zijn of haar vel zitten.
Omdat het nastreven van een gezonde leefstijl heel gemakkelijk klinkt maar voor velen toch een
uitdaging is,  heeft Stepstones Health een assortiment 100% natuurlijke gezondheids- en
lichaamsverzorgende produkten die je ondersteunen bij  een Happy Healthy Life.

Met Your Super organic food mix en organic proteïne mix ondersteunen we je bij het vinden en
vasthouden van een gezonde leefstijl. Tijd om jezelf opnieuw uit te vinden.

Enjoy your happy & healthy life

Stefanie

HOW TO BE THE BEST VERSION OF YOURSELF?
START NU!
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Relax, Read, Reflect, Repeat.



YOUR SUPER ORGANIC FOOD & PROTEIN MIXES

De superfood mixes en plantaardige proteïne mixes zijn samengesteld uit 100% organic,
vegan, paleo en glutenvrije superfoods zonder toevoegmiddelen, zoetmakers of andere
kunstmatige ingrediënten. Alleen het beste dat de natuur biedt, zit erin.

SUPER GREEN
verbetert je immuniteit

ENERGY BOMB
verhoogt je energieniveau

FOREVER BEAUTIFUL
verjongt je huid

De 'easy way' om je dagelijkse inname
van voedzame groenten te verhogen.
Super Green is van nature rijk aan
vezels, probiotica, vitamines en
mineralen. Bevat 6 groene superfoods. 
1 theelepel = een handvol groenten.
Verpakking 150 gr (~30 porties).

Verhoogt je energieniveau tot wel 8 uur.
Een geweldig gezond alternatief voor
koffie. Energy Bomb zit vol anti-
oxidanten en belangrijke vitamines en
mineralen. Bevat 5 gezonde superfoods.
1 theelepel = 1 kopje koffie. 
Verpakking 200 gr (~40 porties).

Voor een gezonde en stralende huid.
Forever Beautiful verjongt je huid door
deze van binnenuit te voeden. Bevat 
6 krachtige skinfoods, anti-oxidanten,
vitamines en mineralen. Niets meer!
1 theelepel = een handvol verse bessen.
Verpakking 150 gr (~30 porties).

POWER MATCHA
boost je focus + productiviteit

Optimaliseert je focus en productiviteit.
Power Matcha is een gezonde mix van
groenten en hersenversterkende
superfoods om urenlang je focus te
optimaliseren en dingen gedaan te
krijgen. Bevat antioxidanten en
natuurlijke cafeïne. 1 theelepel = 1
kopje koffie + 1 portie groente. 
Verpakking 150 gr (~30 porties).

MELLOW YELLOW
helpt je ontspannen

MUSCLE POWER
versterkt je spieren

Vind je rust in de chaos met Mellow
Yellow! Deze krachtige mix van
ayurvedische en adaptogene kruiden
vermindert op natuurlijke wijze stress,
angsten en ontstekingen en zorgt voor
een betere nachtrust en vitaliteit.
 1 theelepel = 1 kopje relaxation.
Verpakking 200 gr (~40 porties).

Super Muscle Power is een complete
60% veganistische mix met 9
essentiële aminozuren, 2 veganistische
eiwitten en 3 stimulerende superfoods,
(géén zoetstoffen!). Bevat 60% zeer
goed opneembare proteïne, vitamines
en mineralen.  1 eetlepel is veel energy
voor een stevige workout.
Verpakking 400 gr (~26 porties).



CHOCOLATE LOVER
verbetert je humeur

SKINNY PROTEIN
verbetert je metabolisme

MAGIC MUSHROOM
verlaagt de spanning/stress

Beperkt je onbedwingbare trek en
verbetert je humeur. Chocolate Lover is
een uitstekende bron van antioxidanten
en essentiële omega 3-vetzuren,
vitamines en mineralen. Bevat 5
superfoods. 1 theelepel = pure joy.
Verpakking 200 gr (~20 porties).

Houd je honger onder controle en stimu-
leert je lichamelijke herstel na een uitge-
breide training. Bestaat uit 62% zeer
goed opneembare proteïne, 1,4 g kool-
hydraten (portie), vitamines en mine-
ralen. 1 lepel creëert de beste versie van
jezelf. Verpakking 200 gr (~26 porties).

Deze magische mix van functionele
paddenstoelen en superfoods onder-
steunt je immuunsysteem en helpt 
 tegelijkertijd je stress te beheersen.
Bevat 6 superfoods, vitamines en
mineralen. 1 theelepel = stresscontrol.
Verpakking 150 gr (~30 porties).

CHOCOLATE PROTEIN
versterkt je lichaam + geest

Eindelijk een echt schoon chocolade-
eiwitpoeder! Gemaakt van slechts 6
biologische ingrediënten. Deze power
mix van plantaardige eiwitten,
functionele paddestoelen en super-
foods helpt je een sterk lichaam en
geest op te bouwen. Met 2 eetlepels
mix creëer je de booster for body &
mind. Verpakking 400 gr (~26 porties).

MOON BALANCE
brengt je hormonen in balans

STARTER KIT
7 superfood mixes

Met behulp van 6 krachtige superfood
ingrediënten helpt deze op vrouwen
gerichte mix, je hormonen op natuur-
lijke wijze in balans te brengen en de
symptomen van PMS en menopauze 
te verminderen. 1 theelepel mix zorgt
voor Healthy Hormones, Happy You!
Verpakking 200 gr (~40 porties).

Ontdek hoe gemakkelijk en lekker
superfoods kunnen zijn. 
Het Starter Pack bevat één starter pack
voor elk van de 7 originele superfood-
mixen: Super Green, Forever Beautiful,
Chocolate Lover, Power Matcha,
Energy Bomb, Muscle Power, Skinny
Protein.  7 days of pure joy.
Verpakking 60 gr (~7 porties).



ZO MAAK JE EEN SMOOTHIE

Er bestaat geen gezonder ontbijt of tussendoortje dan een smoothie. Hieronder het
stappenplan voor een lekkere en gezonde smoothie.

KIES EEN VLOEISTOF
Begin met 200 á 250 ml water, plantaardige melk, cocoswater of vers sap.1
VOEG DE MIX(EN)TOE
Kies 1 to max 3 van je favoriete mixes toe. Experimenteer met verschillende combinaties.2
VOEG INGREDIËNTEN TOE
Vers of bevroren fruit (banaan, ananas, mango, etc.), groene bladeren (munt, spinazie, etc.)
en extra's zoals kaneel, notenpasta's (amandel, pinda, cashew, etc.). Tip: met bevroren fruit
wordt je smoothie romiger!

3

BLENDEN & GENIETEN
Voeg eventueel een ijsblokje toe en geniet (lanzaam drinken maakte lekkerder)4



ZO MAAK JE EEN OATMEAL

Begin je ochtend met een waanzinnig lekkere en gezonde kom havermout supercharged
met een van de heerlijke en gezonde superfood mixes .

KIES JE BASIS
Combineer 75 g havermout met 350 ml water of plantaardige melk en voeg wat verse of
gedroogde vruchten, notenpasta of honing toe.

1
VERWARM
Kook je havernout tot gemiddelde warmte en blijf roeren (om aanbakken te voorkomen).2
VOEG JE MIX TOE
Haal van het vuur en roer je favoriete superfood mix er door.3
DOE JE OATMEAL IN EEN KOM & GENIET
Voeg nog wat lekkere en gezonde toppings (vruchten, noten, honing, etc.) toe.4



FOREVER
BEAUTIFUL

FUNCTIE
Voor een gezonde en stralende huid.

SMAAK
Een lichtzoete en heerlijke bessensmaak.

FUN FACTOR
Eén theelepel (5 g) Forever Beautiful bevat
een volledige portie Vitamine C, vitamine A,
B2, B3 en E en veel anti-oxidanten. 
 

COMBINEREN MET
Energy Bomb & Muscle Power

BLAUWE BES

ACEROLA

MACA ACAI

CHIA

MAQUI



FAVORIETE RECEPTEN

BEAUTY WATER
Roer 1 theelepel Forever Beautiful in 400 ml
water.

YOGHURT
Mix 1 theelepel Forever Beautiful in yoghurt en
top het af met fruit.

OATMEAL
Kook 50 gram havermout met 200 ml water, 3
dadels ontpit en in stukjes en een halve
banaan. Haal het van de warmtebron en roer er
1 theelepel Forever Beautiful en 1 theelepel
Energy Bomb door.

BERRY SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Forever Beautiful,, 2
theelepels Muscle Power, 100 gr bevroren
mango en 200 ml amandelmelk.

ACAI BOWL
Blend 1 theelepel Forever Beautiful, 1 thee-
lepel Super Green, 1 banaan, 200 g bevroren
bessen en een scheut water.

POWER BALL
Blend 2 theelepels Forever Beautifull met 
50 g cashewnoten, 50 g rozijnen en een
stukje kaneel.

DRESSING
Roer 1 theelepel Forever Beautiful met  1
eetlepel olijfolie, 1 eetlepel balsamico azijn
met een beetje zout en peper.

TOAST
Strooi 1 theelepel Forever Beautiful over een
toast met amandelpasta.



ACAI

CHIA

MAQUI

SUPER
GREEN

FUNCTIE
Versterkt je immuunsysteem.

SMAAK
Smaakt naar citroen en groene groenten.

FUN FACTOR
Eén theelepel (5 g) Super Green zit boordevol
vezels, proteïne, vitamine A, C, B1-7, B9, B12,
E, K, calcium, kalium en ijzer.

COMBINEREN MET
Forever Beautiful, Power Matcha & Skinny
Protein.

GERSTEGRAS

MORINGA

TARWEGRAS SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS



FAVORIETE RECEPTEN

IMMUNITY SHOT
Roer 1 theelepel super green met 100 ml
water, voeg een klein beetje citroensap toe.

INSTANT GREEN JUICE
Roer 1 theelepel Super Green met 400 ml
water.

GREEN SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Super Green, 1 banaan, 50 gr
spinazie, 200ml water en optioneel 1 theelepel
amandelpasta.

GREEN PARADISE
Blend 1 theelepel Super Green, 1 theelepel
Power Matcha, 1 passievrucht, 100 gr bevroren
ananas en 100 ml water of kokoswater.

SMOOTHIE BOWL
Blend 1 theelepel Super  Green , 1 theelepel
Power Matcha, 1 banaan, 200 gr bevroren
mango en een scheutje water.

POWER BALL
Mix 2 theelepels Super Green , 25 gr
amandelen, 25 gr granen , 50 gr dadels (zonder
pit) en een beetje citroensap.

DRESSING
Roer 1 theelepel S uper Green met 1 eetlepel
pindakaas. Water en een beetje zout/peper.

TOAST
Sprenkel 1 theelepel Super Green over toast
met hummus.

CURRY
Roer 1 theelepel Super Green door de curry.



ACAI

CHIA

MAQUI

ENERGY
BOMB

FUNCTIE
Energieboost!. Je alternatief voor koffie.

SMAAK
Een lichte nootachtige en bessensmaak.

FUN FACTOR
Eén theelepel (5 g) Energy Bomb zit boorde-
vol vezels, proteïne, vitamine A, B1-3, B6, C, E,
koper, calcium, kalium, magnesium en ijzer.

COMBINEREN MET
Forever Beautiful & Muscle Power

MACA

BANAAN SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS

ACAI

GUARANA

LUCUMA



FAVORIETE RECEPTEN

PRE-WORKOUT-SHOT
Roer 1 theelepel Energy Bomb met 100 ml
amandelmelk.

ENERGY JUICE
Roer 1 theelepel Energy Bomb in elk soort
sapje

KICK-START YOGHURT
Roer 1 theelepel Energy Bomb in je yoghurt en
leg er fruit op.

POWER OATMEAL
Kook 50 g granen met 200 ml amandelmelk en
30 g rozijnen. Verwijder van warmtebron en
roer er 1 theelepel Energy Bomb en 2 eetlepels
Muscle Power door en leg er fruit op.

BERRY SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Energy Bomb met 1 banaan,
100 g bevroren aardbeien en 200 ml water

SMOOTHY BOWL
Blend 1 theelepel Energy Bomb met 1 theelepel
Forever Beautifull, een halve avocado, 200 g
bevroren bessen, een scheutje water en
eventueel 1 theelepel ahornsiroop.

POWER BALL
Blend 2 theelepels Energy bomb met 50 g
cashewnoten en 50 g abrikozen.

TOAST
Strooi 1 theelepel Energy Bomb op je toast met
pindakaas.

SALAD
Strooi 1 theelepel Energy Bomb over je salade.



POWER
MATCHA

FUNCTIE
Optimaliseert je focus en productiviteit.

SMAAK
Een lichtzoete en groene thee smaak.

FUN FACTOR
Eén theelepel (5 g) Power Matcha zit vol
anti-oxidanten, cafeïne, vitamin A, B1-7, B9,
B12, E, K, ijzer en kalium. 
 

COMBINEREN MET
Super Green & Chocolate Lover

TARWEGRAS

MACA

GERSTEGRAS

MATCHA

MORINGA



FAVORIETE RECEPTEN

INSTANT GREEN TEA
Roer 1 theelepel Power Matcha in 250 ml
warm of koud water.

MATCHA LATTE
Mix 1 theelepel Power Matcha in een koud of
warm glas amandelmelk.

YOGHURT
Roer 1 theelepel Power Matcha en 1 theelepel
Chocolate lover in yoghurt en top af met fruit. 

GREEN SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Power Matcha, 1 avocado, 1
dadel, een halve limoen en 200 ml kokosmelk.

SMOOTHIE BOWL
Blend 1 theelepel Power Matcha met 1 thee-
lepel Super Green, 1 banaan, 50 g bevroren
spinazie en een scheut water.

POWER BALL
Blend 2 theelepels Power Matcha met 
50 g cashewnoten en 50 g dadels.

DRESSING
Roer 1 theelepel Power Matcha met 1 eetlepel
citroensap, 1 eetlepel olijfolie, halve theelepel
azijn en een beetje zout en peper.

TOAST
Strooi 1 theelepel Power Matcha over je
avocado toast.

SALAD
Strooi 1 theelepel Power Matcha over de
salade.



ACAI

CHIA

MAQUI

SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS

CHOCOLATE
LOVER

FUNCTIE
Verbetert je humeur en stopt je aanleiding tot
snoepen.

SMAAK
Een lichtzoete chocoladesmaak.

FUN FACTOR
1 theelepel zit vol antioxidanten, essentiële
omega 3-vetzuren, vitamines en mineralen.

COMBINEREN MET
Alle andere mixes.

JOHANNESBROOD

CACAO CHIA

KOKOSNOOT

LUCUMA



FAVORIETE RECEPTEN

CHOCOLATE MILK
Roer 2 theelepels Chocolate Lover in 200 ml
warme amandelmelk.

CHOCOLATE OATMEAL
Kook 50 g granen met 200 ml water. Verwijder
van warmtebron en roer 2 theelepels Chocolate
Lover en roer er 1 á 2 theelepels Muscle Power
door.

YOGHURT
Roer 2 theelepels Chocolate Lover en 1
theelepel Forever Beautiful door je yoghurt en
top het af met fruit.

CHOCOLATE SMOOTHIE
Blend 2 theelepels Chocolate Lover, 2 bevroren
bananen, 1 eetlepel pindakaas en 50 ml
amandelmelk.

CHOCOLATE ICE CREAM
Blend 2 theelepels Chocolate Lover met 1
theelepel super green, 1 banaan en 1 kopje
amandelmelk

CACAO BALLS
Blend 2 theelepels Chocolate Lover met 50 g
amandelen en 50 g ontpitte dadels.

CHOCOLATE SPREAD
Roer 2 Theelepels Chocolate Lover in 30 g
notenpasta (amandel, cashew, pinda).

MOUSSE
Blend 2 theelepels Chocolate Lover, 1 avocado,
1 eetlepel ahornsiroop en 2 eetlepels
kokosmelk. 



MELLOW 
YELLOW

FUNCTIE
Ontspannen, ontstressen, uitrusten.

SMAAK
Een lichtpittige en frisse smaak.

FUN FACTOR
Ayurvedische kruiden (kurkuma) zorgen
voor ontstekingsremmende werking.
 

COMBINEREN MET
Super Green & Muscle Power

LUCUMA

KANEEL

GEMBER

KURKUMA

ASHWAGANDHA

PEPER



FAVORIETE RECEPTEN

KURKUMA SHOT
Roer 1 theelepel Mellow Yellow in 100ml
water.

YELLOW LEMONADE
Roer 1 theelepel Mellow Yellow, 400 ml water
¼ gesneden sinaasappel en 1 theelepel ahorn-
siroop.

GOLDEN LATTE
Mix 1 theelepel Mellow Yellow in warme
havermelk en voeg eventueel nog 1 theelepel
kokossuiker toe.

TROPICAL SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Mellow Yellow, 2 eetlepels
Muscle Power, 100 g bevroren mango en 1
banaan in 200 ml amandelmelk.

OATMEAL
Kook 50 g granen in 200 ml water met 1
banaan en 2 eetlepels rozijnen. Verwijder van
warmtebron en roer er 1 theelepel Mellow
Yellow door.

POWER BALL
Blend 2 theelepels Mellow Yellow met 25 g
cashewnoten, 25 g snelle havers/granen en 
50 g ontpitte dadels.

DRESSING
Roer 1 theelepel Mellow Yellow met 1 eetlepel
amandelpasta, 1 eetlepel water en een beetje
zout en peper.

CURRY
Roer 1 eetlepel Mellow Yellow door je curry.
.



ACAI

CHIA

MAQUI

SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS

FUNCTIE
Verlaagt je stress, verbetert je humeur en
versterkt je immuunsysteem.

SMAAK
Een lichte kaneel met chocoladesmaak.

FUN FACTOR
Magische mix van Chaga en Reishi
paddestoelen en superfoods.

COMBINEREN MET
Forever Beautiful, Power Matcha & Muscle
Power

MAGIC
MUSHROOM

ASHWAGANDHA

CACAO CHAGA

KANEEL

LUCUMA

REISHI



FAVORIETE RECEPTEN

HOT CHOCOLATE
Roer 1 theelepel Magic Mushroom  in 200ml
warme noten melk, en voeg 1 theelepel
ahornsiroop toe.

CHOCOLATE OATMEAL
Kook 50g granen met 200 ml water, 1 banaan,
2 eetlepels rozijnen. Verwijder van wartebron
en roer 1 er theelepel Magic Mushroom
 erdoorheen.

MAGIC YOGHURT
Roer 1 theelepel Magic Mushroom  en 1 thee-
lepel Forever Beautiful in de yoghurt en doe er
fruit boven op

DOUBLE CHOCO SMOOTHY
Blend 1 theelepel Magic Mushroom , 1 thee-
lepel Chocolate Lover met 1 banaan en 1 kopje
amandelmelk.

MAGIC SMOOTHIE
Blend 1 theelepel Magic Mushroom , 1 thee-
lepel Super Green, 2 eetlepels Muscle Power, 1
banaan en 1 kopje havermelk en ½ kopje
ijsblokjes.

CACAO BALLS
Blend 2 theelepels Magic Mushroom , 50 g
cashew noten, 50 g ontpitte dadels en een
beetje zout en peper.

MAGICAL SPREAD
Roer 1 theelepel Magic Mushroom in 30 g
amandelpasta.

TOAST
Strooi 1 theelepel Magic Mushroom op je toast
met pindakaas of amandelpasta.



FUNCTIE
Verbetert je metabolisme en helpt je bij het
krijgen van een gezond gewicht.

SMAAK
Een nootachtige- en groene groentensmaak.

FUN FACTOR
62% goed opneembare vegan eiwitten.
 

COMBINEREN MET
Super Green, Power Matcha & Chocolate
Lover.

SKINNY
PROTEIN

ERWT PROTEINE SPIRULINA

HENNEP PROTEINE MORINGA

ALFALFA



FAVORIETE RECEPTEN

GREEN MILK
Roer 2 eetlepels Skinny Protein in 250 ml
amandelmelk.

OATMEAL
Kook en roer 1 eetlepel Skinny Protein samen
met 50 g granen, 200 ml amandelmelk, 30 g
rozijnen, 1 appel, een beetje kaneel en 1
theelepel amandelpasta.

GREEN SMOOTHIE
Blend 2 eetlepels Skinny Protein, 1 theelepel
Super Green, 1 banaan, 1 kopje amandelmelk,
en een beetje kaneel.

SMOOTHIE BOWL
Blend 2 eetlepels Skinny Protein met 200bg
bevroren bessen, 1 eetlepel amandelpasta, 
2 ontpitte dadels en een beetje water.

POWER BALL
Blend 2 eetlepels Skinny Protein met 50 g
amandelen,50 g rozijnen en een beetje zout en
peper.

DRESSING
Roer 1 eetlepel Skinny Protein samen met 1
eetlepel tahin en 1 eetlepel water met een
beetje zout en peper.

DIP
Roer 1 á 2 eetlepels Skinny Protein door  een
bakje hummus.

PASTA
Roer 1 á 2 eetlepels Skinny Protein eetlepels
door je pastasaus.



ACAI

CHIA

MAQUI

SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS

FUNCTIE
Geeft een boost aan je workout en helpt je
met afvallen.

SMAAK
Een lichtzoete neutrale smaak.

FUN FACTOR
60% goed opneembare eiwitten, aminozuren
en 3 groene superfoods.

COMBINEREN MET
Energy Bomb, Super Green & Chocolate Lover.

MUSCLE
POWER

MACA

CACAO ERWT PROTEINE

LUCUMA

BANAAN



FAVORIETE RECEPTEN

MUSCLE POWER MILK
Roer 2 theelepels Muscle Power met 200 ml
amandelmelk.

OATMEAL
Kook en roer 2 theelepels Muscle Power met
50 g granen, 200 ml water, 1 banaan en 1 eet-
lepel pindakaas.

YOGHURT
Roer 2 eetlepels Muscle Power in je yoghurt en
top af met fruit. 

POWER SMOOTHIE
Blend 2 eetlepels Muscle Power met 1 thee-
lepel supergreen, 1 banaan en een handje
spinazie met 200 ml water.

BANANA SMOOTHIE
Blend 2 eetlepels Muscle Power met 2
bananen, 200 ml amandelmelk en 1 eetlepel
pindakaas.

POWER BALL
Blend 2 eetlepels Muscle Power, 50 g cashew
noten en 50 g rozijnen.
 
DIP
Roer 2 eetlepels Muscle Power door een bakje
hummus.

COOKIES
Roer 2 eetlepels Muscle Power met 2 thee-
lepels Chocolate Lover, 1 banaan, 50 g granen,
50 ml amandelmelk. Kneed hier een deeg en
verdeel ze in je favoriete koekjesvorm. Bak
vervolgens 20 minuten in de oven



ACAI

CHIA

MAQUI

SPIRULINA

BAOBAB

CHLORELLAGRAS

FUNCTIE
Verlaagt je stress, verbetert je humeur en
versterkt je immuunsysteem.

SMAAK
Een lichte kaneel met chocoladesmaak.

FUN FACTOR
Magische mix van Chaga en Reishi
paddestoelen en superfoods.

COMBINEREN MET
Forever Beautiful, Power Matcha & Muscle
Power

MOON
BALANCE

HIBISCUS

BAOBAB MACA

RODE BIET

AMLA BESSEN

SHATAVARI



FAVORIETE RECEPTEN

DETOX WATER
Meng 1 Theelepel Moon Balance, 1 kleine in
plakjes gesneden limoen, 1 handje verse
muntblaadjes, 50 g gesneden aardbeien, 50 g
stukjes watermeloen, 750 ml gefilterd water.

MOON BALANCE JUICE
Roer 1 theelepel Moon Balance in elk soort
sapje.

MAGIC YOGHURT
Roer 1 theelepel Moon Balance in je yoghurt en
leg er fruit op.

MOON BERRY SMOOTHY
Blend 1 Theelepel Moon Balance, 1 banaan,
100 g  bevroren bessen en 250 ml plantaardige
melk.

POWER BERRY SMOOTHIE
Blend 1 Theelepel Moon Balance, 1 theelepen
Energy Bomb, 1 banaan, 100 g  bevroren
bessen en  250 ml plantaardige melk.

CHERRY NUT BARS
Blend 2 theelepels Moon Balance, 100 g
gedroogde kersen, 150 g ontpitte dadels, 60 g
amandelen, 50 g walnoten, 70 g cashewnoten
en optioneel 1/4 theelepel vanillepoeder.

MAGICAL SPREAD
Blend 2 theelepels Moon Balance met 50 g
cashewnoten en 50 g kersen.

COCONUT BLUEBERRY IJSLOLLY
Blend 2 theelepels Moon Balance, 2 theelepels
Forever Beautiful, 500 ml cocosmelk, 100 g
blauwe bessen, 3 theelepels ahornsiroop en 1
theelepel citroensap. Doe het in een ijsjesvorm
en laat ze 6 uur vriezen.



ZO MAAK JE BLISS BALLS

Bliss Balls, de uitieme healthy snacks, zitten boordevol gezonde voedingsstoffen die
ervoor zorgen dat je je aandacht kunt focussen en je genoeg energie hebt om de dag
door te komen. Het leuke is dat je maar een beperkt aantal ingrediënten, een food
processor of blender en 5 minuten nodig hebt. 

NOTEN zoals amandelen, cashewnoten, pinda;s, walnoten, hazelnoten, pecan, etc..
ZADEN zoals pompoen, hennep, zonnebloempitten, lijnzaad, etc.
VEZELS van havermout, kokossnippers, ETC.

KIES JE BASIS
Mix & Match: 1

GEDROOGD FRUIT zoals dadels, rozijnen, cranberries, kersen, ananas (alles ontpit).
PASTA van pinda's (pindakaas), cashewnoten, amandelen, zonnebloemzaad, etc.
SIROOP van agave, dadel, ahorn.

ZOET & KLEVERIG
Gebruik dezelfde hoeveelheden zoet & kleverig als je in de basis hebt gebruikt:2

VOEG JE MIX TOE
Voeg een aantal porties (servings) van je favoriete mixen toe.3
EXTRA SMAAK
Voeg eventueel nog wat kaneel, nootmuskaat, chai kruiden of zeezout toe.4
BLENDEN & ROLLEN
Doe alle ingrediënten in de blender of food processor en meng tot het een goed gemengde
en kleverige massa is. Maak met je handen bolletjes, blokjes of repen. READY!
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info@stepstones-health.nl
via de chatbox (website)
whatsap +31 652 509 029
mobiel +31 652 509 029
facebook.com/stepstones

BESTEL YOUR SUPER ONLINE
Je kunt de producten van Your Super online bestellen bij Stepstones Health:

stepstones-health.nl/yoursuperfoods

We hebben alle producten ruim op voorraad en ze worden binnen 1 á 2 werkdagen bij je
afgeleverd. We hebben ook bundels gemaakt van populaire mixen die elkaar goed aanvullen.

Als je een account maakt op de website van Stepstones Health profiteer je ook van interessante
aanbiedingen en ontvang je regelmatig nieuwe Happy Healthy Recipes. Daarnaast spaar je bij elke
aankoop punten. 4 keer per jaar ontvang je een kortingsvoucher ter waarde van je gespaarde
punten. Deze voucher kun je online gebruiken als korting op jouw favoriete product.

Voor vragen of opmerkingen kun je ons als volgt bereiken: 



Alle ingrediënten komen direct uit het land van herkomst en worden betrokken bij lokale
producenten. Door bij de bron in te kopen levert Your Super een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van lokale gemeenschappen.
De ingrediënten zijn 100% organisch geteeld (gecertificeerd) en vrij van GMO.
De ingrediënten worden met liefde geoogst.
Na de oogst worden ze gecontroleerd (getest) op een eventuele aanwezigheid van pesticiden,
zware metalen en microbiologische afwijkingen.
Vervolgens worden de ingrediënten door de zon of gevriesdroogd om het maximale aan
voedingsstoffen te behouden.
De ingrediënten worden gemalen tot poeders voordat ze naar Your Super worden verzonden.
Alle ingredienten worden bij binnenkomst bij Your Super nogmaals getest door onafhankelijke
laboratoria om zeker te stellen dat ze van de hoogste kwaliteit zijn.
Hierna worden de mixen samengesteld en afgevuld in de recyclebare verpakkingen en
verzonden naar jou.

100% DUURZAAM & TRANSPARANT
Your Super staat voor duurzaam en transparant:

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.



TERUGGEVEN AAN DE MAATSCHAPPIJ
B CORP CERTIFIED
Your Super is B Corp Certified, het keurmerk voor ondernemingen die naast aandacht voor winst
en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. 

De drijfveer voor Your Super is om verandering in het denken over gezonde voeding te stimuleren
en het creëren van een healthy lifestyle over de gehele wereld. 'Onze klanten, werknemers,
leveranciers, business partners, de gemeenschap en natuurlijk de natuur hebben voorrang boven
profit'.
 
HULP BIEDEN
Elk jaar sterven er wereldwijd 2.6 miljoen kinderen door ondervoeding en verkeerde voeding. Op
dit moment hebben ruim 20 miljoen kinderen te maken met deze levensbedreigende situatie. Your
Super doneert via haar partnership met Action Against Hunger voor elk verkochte Your Super Mix
een levensreddende etensreep (1:1). Zo lever je met jouw aankoop van Your Super ook een
bijdrage aan de wellbeing van deze kids.



ORGANIC SUPERFOODS & PROTEINE MIXEN
Superfoods zijn fruit, groenten, zaden, grassen, algen, wieren, paddestoelen, oliën, noten en

planten die hoge doses vitamines, mineralen, anti-oxidanten, enzymen (eiwitten) en gezonde
vetten bevatten. Deze voedingsstoffen zijn van essentieel belang voor je gezondheid en welzijn.
De 100% organic superfood en proteïne mixen worden samengesteld door de orthomoleculaire

voedingsspecialisten van Your Super. Ze bieden je het gemak van een voedingssupplement en de
kracht van gedroogde voeding en ondersteunen je bij een Happy Healthy Life!

STEPSTONES

HEALTH

YOUR SUPER BESTEL  JE  ONL INE  B I J

info@stepstones -health .nl

 +31  652  509  029

WWW.STEPSTONES-HEALTH.NL


