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2017–2018  
Tijdslijn en beoordeling

Je kunt je op elk gewenst moment voor de IsaBody Challenge registreren!
Je Challenge van 16 weken begint op de datum waarop je je in je Back Office registreert. Je hebt een  

periode van twee weken na je einddatum om je vervullingsdocumenten te uploaden. De datum dat je je  
documenten upload bepaald in welke beoordelingsperiode je, je kan kwalificeren en of handhavingsfoto’s nodig zijn.

Beoordelings
periode

Schrijf je in op of 
voor deze datum 
of je voor deze 

beoordelingsperiode 
te kwalificeren.

Je moet tussen deze datums 
de Challenge voltooien en al 
het materiaal verzenden om 

voor de beoordelingsperiode 
in aanmerking te komen:

Als je de Challenge vóór 
deze datum voltooit, 

zijn handhavingsfoto’s 
vereist:

Inzenddatums voor  
handhavingsfoto’s

1 5 december 2017 7 november 2017  27 maart 2018 6 maart 2018 20 maart 2018  27 maart 2018

2 27 maart 2018 28 maart 2018  17 juli 2018 26 juni 2018 10 juli 2018  17 juli 2018

3 17 juli 2018 18 juli 2018  6 november 2018 16 oktober 2018 30 oktober 2018  6 november 2018

Beoordelingsperiode 1

7 november 2017 20 maart 2018 27 maart 2018

Beoordelingsperiode 2

28 maart 2018 10 juli 2018 17 juli 2018

Beoordelingsperiode 3

18 juli 2018 30 oktober 2018 6 november 2018

Voorbeelden van tijdslijnen
Hieronder volgen een paar voorbeelden om je meer duidelijkheid over de tijdslijnen van de 
beoordelingsperioden te geven.

Persoon A
• Registreert zich voor de IsaBody 

Challenge op 20 oktober 2017
• Voltooit de IsaBody Challenge op  

9 maart 2018
• Verzendt alle materiaal op  

26 maart 2018

Persoon A komt in aanmerking voor 
beoordelingsperiode 1

Persoon B
• Registreert zich voor de IsaBody 

Challenge op 14 januari 2018
• Voltooit de IsaBody Challenge op  

6 mei 2018
• Verzendt alle materiaal op 13 mei 2018
• MOET ‘handhavingsfoto’s’ verzenden 

tussen 10 juli en 17 juli 2018

Persoon B komt in aanmerking voor 
beoordelingsperiode 2

Persoon C
• Registreert zich voor de IsaBody 

Challenge op 27 maart 2018
• Voltooit de IsaBody Challenge op  

17 juli 2018
• Verzendt alle documenten op  

24 juli 2018
• MOET ‘handhavingsfoto’s’ verzenden 

tussen 30 oktober en 6 november 2018

Persoon C heeft zjin documenten 
niet voor de deadline van de tweede 
beoordelingsperiode (17 juli 2018) 
verstuurd, daardoor komt persoon C 
nu alleen in aanmerking voor 
beoordelingsperiode 3 en moet 
‘handhavingsfoto’s’ verzenden.

De in deze publicatie afgebeelde resultaten voor gewichtsverlies en levensstijl kunnen variëren, afhankelijk van het inspanningsniveau, hoe goed een caloriearm dieet wordt 
gevolgd en lichaamsgesteldheid. De resultaten werden verkregen toen Isagenix-producten onderdeel werden van een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging, 
gepaste portiecontrole en een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet om de gewenste doelen te behalen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met 
een medische aandoening worden aangeraden een arts te raadplegen alvorens Isagenix-producten te gebruiken of andere veranderingen in hun dieet door te voeren.

REGISTREER JE VANDAAG NOG IN JE BACK OFFICE!
IsaBodyChallenge.com ©
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