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Martine Prenen (1964) is een Vlaamse tv-presentatrice en journaliste 
die onder andere bij de NCRV, RTL4 en Veronica werkte en ook bek-
end is van haar deelname aan Expeditie Robinson. Zij studeerde af als 
gezondheidscoach en bundelde alles wat ze belangrijk vindt voor een 

leven in balans: goed eten, lol maken, liefh ebben, bewust opvoeden, ge-
zond genieten, energiek bewegen, natuurlijk genezen… 

• Mini-rituelen voor dagelijkse ontspanning 
• Healthboosters: wat zijn de àllergezondste voedingswaren? 
• Hoe kick je af van een suikerverslaving?
• Hoe leer je je kind groenten eten? 
• Hoe vermijd je dat anderen je kinderen volproppen met snoep? 
• Moet je met een beetje hoofdpijn meteen naar pijnstillers grijpen? 
• Hoe blijf je mentaal en fysiek in topconditie? 

Vanuit haar eigen ervaringen geeft Martine – met Vlaamse humor 
en een knipoog – niet alleen heldere oplossingen, maar ook prak-
tische tips ‘n trick én recepten. Van zelfgemaakte echinacea-ijsjes 
(helpen tegen verkoudheid!) tot het geheim van de zoete stevia, 
van de Ritssluitingsoefening tot het geheim van een geslaagde 
romantische avond... met dit boek in de hand is bewust en gezond 
leven een peuleschilletje!

MET GRATIS ABONNEMENT OP HET ONLINE LIVE, LOVE & LAUGH LIFESTYLE MAGAZINE
zie pagina 2

‘Wat een hip boek! Heerlijk om te lezen, inspirerend om mee te werken. Het is net Eten, bidden, beminnen 
van Elizabeth Gilbert, maar dan tot leven gebracht voor ons - mensen met een gezin en een baan!’
Edith Hagenaar, auteur en public speaker

‘Nu kan iedereen net zo goed en liefdevol door Martine verzorgd worden als wij bij Robinson. Ik zou zeg-
gen: grijp die kans!’
Nienke Römer, actrice

Live, Love, Laugh is een boek geschreven met liefde en zorg. Net zoals Martine is. En zelfs als je veel weet van 
eten en bewust leven, zul je door de inhoud van dit boek verrast worden. Een absolute aanrader! 
Regina Romeijn, presentatrice

bezoek Martine nu op:
WWW.LIVELOVELAUGH.NL
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‘Mijn tips ’n tricks voor een gezond & gelukkig leven!’
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www.sunshineforthesoul.nl


