
Nu bij Slender You Fit: 
Pulzzz, Fitplan en Better Belly!

Kom langs en informeer naar de mogelijkheden tijdens de inloopavond op vrijdag 12 september 
van 19.00 tot 21.30 uur of maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek (tel. 06 33178333)

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst • www.slenderyoufi t.nl

1. Pulzzz
Defi nitief ontharen nu betaalbaar 
voor iedereen

2. Fitplan
10 kilo in 10 weken. Normaal  
€ 360,- nu € 275,-(€ 27,50 per week)
Gegarandeerd resultaat.

• uitgebreid individueel intakegesprek
• wekelijkse groepsbijeenkomst
•  geen maaltijdvervangers, maar 

bewustwording van een gezond 
voedingspatroon

•  onbeperkt sporten met een 
persoonlijk beweegplan

•  voedingssupplementen die het 
afslankproces krachtig ondersteunen

Je voelt het: 
 vitaler, energieker, betere conditie, 
minder klachten, een gevoel van trots

Je ziet het: 
 minder cm’s, een beter fi guur, 
een stralende look

Je verliest; 
kilo’s, cm’s, je loomheid en dip

3. Better Belly
8 centimeter in 4 weken.
Voor maar € 19,90 per week
3x per week 40 minuten trainen 
met een infrarood band.

•  strakke buik door de infrarood 
slimmingbelt

•  Snel en 
gegarandeerd 
resultaat

www.slenderyoufi t.nl

slimmingbelt

  Snel en 
gegarandeerd 
resultaat

Tel. 077 - 398 49 71 

•  1 fl its (10 cm2

voor € 1,-)
•  Ook voor blonde

en rode haren!
• Gratis testfl its  
   tijdens de 
    inloopavond.

Voorbeeld *
Bovenlip :
Wangen :
Oksels :
Bikinilijn :
Bikinilijn volledig :
Schouders man :
Rug man :

+/-  € 7,-
+/-  € 20,-
+/-  € 16,-
+/-  € 20,-
+/-  € 50,-
+/-  € 60,-
+/-  € 150,-

Pulzzz
€ 35,-
€ 59,-
€ 75,-
€ 79,-
€ 175,-
€ 120,-
€ 350,-

Concurrentie

*Bij een normale, gemiddelde haargroei

Kom langs en informeer naar de mogelijkheden tijdens de inloopavond op woensdag 10 september
van 18.00 tot 21.00 uur of maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek (tel. 06 33178333)

Tel. 0495 543919 • Kerkstraat 70, 6006 KR Weert • www.slenderyoufit.nl

Metamorfose bij Slender You Fit

Wilmie Hermans en haar vader Coy zijn de 

gelukkigen: Slender You Fit begeleidt hen naar 

hun doel. “Maar er is er maar eentje die het 

doel voor elkaar kan krijgen, dat is de persoon 

zelf. Wekelijks worden ze hierin ondersteund”, 

zegt Trix. “Deze professionele begeleiding is 

individueel mogelijk, maar vanaf september 

ook in groepsverband.”

Wilmie startte op 2 september op 79,2 

kilo en behaalde medio december haar doel: 

Ondanks een ruime keuze aan programma’s en intensieve begeleiding bij Slender You Fit, blijft afslanken lastig. Een nieuw kapsel en 
visagie, kledingadvies en een fotoshoot vormen een extra stimulans. “Door het verlies van vele kilo’s krijgt iemand een compleet ander 
uiterlijk. Het is geweldig om iemand, samen met andere bedrijven, hierbij te ondersteunen”, aldus Trix Peeters van Slender You Fit.

65 kilo. Ze koos voor het shakeprogramma, 

ontbijt en lunch worden dan vervangen door 

een proteïneshake. Op 14 januari startte Coy. Hij 

wilde 40 kilo afvallen. Dat haalde hij eind juli. Coy 

koos voor het SLiMM-supplementenprogramma, 

waarbij een normaal voedingspatroon wordt 

gevolgd. “De programma’s zijn geen crashdiëten, 

maar juist gericht op bewustwording van een 

gezond voedingspatroon.”

De deelnemers: “Het dieet is goed bevallen. 

Echt honger hebben we niet gehad, meer zin in 

iets lekkers. Het is mogelijk om heel gevarieerd 

te blijven eten. De begeleidingsboekjes met 

recepten helpen daarbij. Ook zijn er proteïnerepen 

en snacks om af en toe de lekkere trek tegemoet 

te komen.” Wilmie: “De grootste verleidingen 

waren de momenten dat ik alleen thuis was, 

tijdens stressperiodes en feestjes. Maar door de 

vooruitgang die we maakten, bleven we positief. 

Ook complimenten van andere mensen en de 

begeleiding bij Slender You Fit hebben me erg 

geholpen.”

Coy heeft tijdens het programma niet 

gesport, Wilmie twee keer per week. “Het 

sporten bij Slender You Fit is een aanrader. 

Door ‘het bewegen op de banken’ worden 

alle spieren getraind, calorieën verbrand, het 

fi guur verbeterd en vermindert het risico op 

huidverslapping. Het trainen in de vacumove 

stimuleert centimeters verlies op buik, benen 

en billen.” 

Slender You Fit blijft vernieuwen om 

haar klanten nog beter van dienst te zijn. In 

september wordt gestart met nieuwe formules: 

het Fitplan en de Better Belly. Coy: “Misschien 

is het nieuwe programma met de Better Belly 

iets voor de toekomst. Het zal meehelpen mijn 

resultaat te behouden.”

Hoe gaat het nu verder?

Ze zijn net klaar en tot nu toe gaat het 

prima. De (gratis) begeleiding bij Slender You 

Fit gaat ook nu door, zodat de juiste balans 

gevonden wordt en het resultaat behouden 

blijft. Als extra beloning kregen Wilmie en Coy 

beiden een cadeaubon van Pulzzz ter waarde 

van 25 euro.

De metamorfose werd aangeboden door:
Modewinkel Heerenstraat 
Ladies en Gentlemen in Horst 
Kapsalon Du Trezo in Horst
Photographie Linde Joosten in Meijel
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