
 ISABODY CHALLENGE
DE WEG NAAR VOLTOOIING

'Vóór'-foto's:  DE LAATSTE BLIK OP DE OUDE JIJ

Maak vier foto's van je hele lichaam terwijl je staat (minstens één 
foto met een bewijs van de startdatum). Om je te registreren 
voor de Challenge, moet je binnen twee weken na je startdatum  
je 'vóór'-foto's uploaden.

500 BV: 
DE PRODUCTEN GEBRUIKEN

Je moet tijdens de 16 weken van je Challenge-periode actief blijven door 
minimaal 100 BV per maand te kopen en minimaal 500 BV Isagenix-
producten te gebruiken.*

‘Na’-foto's: 
LAAT DE NIEUWE JIJ ZIEN

Maak vier foto's van je hele lichaam terwijl je staat (minstens één foto 
met een bewijs van de einddatum). De 'na'-foto's moeten op de laatste 
dag van jouw Challenge worden gemaakt en binnen twee weken 
na je einddatum worden geüpload.

Inspirerend essay: 
VERTEL ONS JOUW VERHAAL 

Schrijf een essay van 250-500 woorden waarin je jouw reis tijdens de 
IsaBody Challenge® beschrijft en vertelt hoe Isagenix jouw leven heeft 
beïnvloed en verbeterd. We moedigen je aan om ook andere materialen 
in te dienen, zoals lichaamsmaten en lifestylefoto's , om je algemene 
transformatie verder te illustreren. Dien je essay in met je 'na'-foto's.

Behoud: 
FOTO'S EN WEEGMOMENTEN

Als je de Challenge hebt voltooid drie of meer weken vóór de deadline 
van de Beoordelingsperiode, moet je aan het eind vier behoud-foto's 
van je hele lichaam indienen (minstens één met bewijs van datum). 
Of 'behoud-foto's' vereist zijn, kun je zien in de IsaBody™-sectie 
van je Back Office.
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* Om in aanmerking te komen voor prijzen moeten Associates actief zijn tijdens en na de Beoordelingsperiode, en de accumulatie van 500 BV wordt gevolgd vanaf 
je startdatum tot aan het einde van je 16 weken durende Challenge-periode. 

Zo kun je deelnemen
Je transformatie is binnen handbereik! Om je te registreren voor de Challenge, ga je naar IsaBodyChallenge.com 
en|klik je op de groene knop met de tekst 'Nu registreren voor de IsaBody Challenge!'. Je kunt je ook registreren 
in je Back Office, via het tabblad 'Contests and Promotions'. Scroll naar IsaBody Challenge en selecteer 
'View Contest'. Klik vervolgens op 'Start a new Challenge' om het proces te beginnen.
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