
pure food for radiant health

Marie - Claire Hermans startte een nieuw 

leven als raw food chef en -coach nadat ze 

z i c h z e l f g e n a s v a n h e t c h r o n i s c h 

vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie 

door rauw te eten. Ze helpt nu mensen die 

worstelen met deze aandoeningen en 

wereldklasse !jazzmuzikanten!die oplossingen 

zoeken voor de gezondheidskwesties 

waarmee zij geconfronteerd worden. Haar 

passie kent geen grenzen: ze heeft een 

wereldwijde reputatie opgebouwd met 

"Ravishing Raw" en in Amerika is ze 

aangekondigd als de "next generation" van 

raw food experten. Laatst gaf ze nog een 

interview voor tien miljoen luisteraars. Als 

" e e u w i g e s t u d e n t " i n v e s t e e r t z e 

onophoudelijk in haar eigen kennis en 

persoonlijke groei.!

      ravishingraw 
Marie-Claire Hermans maakte naam als expert in raw 

food en detox met sapvastenkuren. Ze wordt 

geprezen om haar verfijnde stijl, fotografie en de 

manier waarop ze rauwe gerechten nieuwe body 

geeft. Marie-Claire inspireert iedereen die op zoek is 

naar de vroegere vertrouwde elementen in gekookte 

voeding met nieuwe technieken en verleidt zonder 

pinken moeili jke eters en sceptici met haar 

smakenpalet. Met haar live workshops in België wil ze 

het concept leven inblazen en als levensstijl 

aantrekkelijk maken. Iedere workshop draait rond 

een thema dat ze helemaal uitdiept. Niet enkel krijg 

je heerlijke recepten voorgeschoteld, ook het hoe en 

waarom. Hoe kan je jezelf slank, gezond, sexy en 

mooi eten? Hoe kan je jezelf warm eten in de winter? 

Hoe maak je gourmet desserten klaar zonder te 

bakken? Ze onthult alle culinaire geheimen zodat je 

met dezelfde passie thuis aan de slag kan.!

Bent u geïnteresseerd in een interview voor 

uw magazine, radio of televisieprogramma, 

neem dan contact op met Marie-Claire 

Hermans via marieclaire@ravishingraw.com 

of +32 494 31 35 39.

www.ravishingraw.com


