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Welkom bij de BOOST! app. Deze
kickstart guide helpt jou op weg om de
app optimaal te ontdekken. 
Zo wordt gezond gemakkelijk.  

Heb je vragen? Je vindt vast het antwoord
op onze website of je kan ons altijd
bereiken op support@getyourboost.be.

Laat ons zeker weten wat je van de app
vindt door een leuke review achter te laten
op de App Store en deel jouw BOOST!
moments op jouw socials met de tag
@getyourboost.

https://getyourboost.be/boost-tutorial-faq/
https://www.instagram.com/getyourboost/


DE BOOST! APP?

BODY FOOD MIND

De BOOST! app wil gezond leven voor iedereen
haalbaar en gemakkelijk maken.

De app biedt een unieke combinatie van de drie
belangrijkste pijlers voor ieders mentaal en fysiek

welzijn: body, food en mind. 



ACCOUNT

Pas hier jouw gegevens zoals
naam en e-mail aan.

Stel hier jouw dieetvoorkeur
en allergieën in.

Wijzig of annuleer hier je
abonnenement. 



ACCOUNT

Stel hier jouw dieetvoorkeur
en allergieën in. Producten
die veilig zijn krijgen een
duimindicator. Recepten die
voldoen aan de ingestelde
voorkeuren worden eerst
getoond.



FAVORIETEN

Door op het sterretje te
klikken kan je workouts,
recepten, producten en
video's toevoegen aan jouw
favorieten.



BODY

Kies hier tussen home of 
gym workouts.

Kies hier een losse training.

Kies hier een workoutplan.

Bekijk hier jouw activity tracker.

Bekijk hier de video's van het 
gekozen workoutplan.



BODY

Hier zie je jouw vooruitgang 
in het plan.

Hier zie je je huidige 
workout plan.

Kies hier voor een 
ander workoutplan bij 'wijzig'. 
Je vooruitgang per plan wordt
behouden, dus je kan
afwisselen tussen plannen en
losse trainingen.

Stel hier het gewenste aantal 
workouts per week in.

Plan of training kiezen



BODY

klik op de 3 bolletjes naast een
training om de training in jouw
plan te vervangen door een
willekeurige of zelfgekozen
training.

Training in workoutplan vervangen



BODY

Voeg zelf een training toe 
aan jouw activity tracker.

Training handmatig toevoegen aan activity tracker



BODY

Het label toont het niveau 
van de workout.

Bekijk alle trainingen of zoek 
naar een specifieke training 
of trainer.

Stel hier de gewenste filters in.

Training filteren of zoeken



BODY

Stel hier de gewenste filters in.

Filters instellen



FOOD

Bekijk hier je huidige
foodthema.

Wijzig hier je foodthema.

Bekijk en wijzig hier je
weekmenu.

Bekijk en wijzig hier je
boodschappenlijstje.



FOOD

Klik op de 3 bolletjes naast een
recept om het recept te
vervangen door een
willekeurig of zelfgekozen
recept.

Weekmenu aanpassen



FOOD

Bekijk de recepten per
receptcategorie of zoek een
recept.

Recept zoeken



FOOD

Zoek naar een recept en stel de
gewenste filters in. Opgelet:
ook de in jouw account
ingestelde filters worden in
acht genomen.

Recept zoeken en filters instellen



FOOD

Filter recepten.

Filters instellen



FOOD

Pas het aantal porties aan.

Recept bekijken

Voeg het ingrediënt of alle
ingrediënten toe aan je
boodschappenlijstje.



FOOD

Zoek een product op naam.

Product zoeken

Zoek een product per
supermarkt en per categorie.



FOOD
Product zoeken

Ontdek alle voedzame keuzes
per productcategorie.



FOOD
Boodschappenlijstje

Stel je boodschappenlijstje
samen met producten uit de
app, ingrediënten van recepten
of voeg zelf je eigen producten
toe.

Klik op de 3 bolletjes om je
boodschappenlijstje aan te
passen.

Vink de aangekochte
producten af van je lijstje.



MIND

Wijzig je mindthema.

Bekijk hier je moodtracker en
track dagelijks je mood.

Bekijk de video's van je
gekozen mindthema.

Bekijk alle educatieve
mindsetthema's bij 'Learn' of
ga voor een relaxerend
mindplan met yoga en
meditatie bij 'Relax'.

Learn



MIND

Bekijk je gekozen mindplan.

Wijzig je gekozen relaxerende
mindplan.

Relax

Kies hier een losse yoga- of
meditatiesessie.



VEEL PLEZIER MET DE 
BOOST! APP 

NOG VRAGEN OF SUGGESTIES?
WE STAAN VOOR JE KLAAR VIA
SUPPORT@GETYOURBOOST.BE


