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Slank & fit

Ook dit kan helpen
Omdat we graag volledig zijn, geven we nog vijf mogelijke
hulpmiddeltjes. Zo ben je helemaal zwembadklaar.
Tekst Anouk Van Gestel, Belen Ucros en Laura de Coninck.

De buikmassage van Chi Nei Tsang

De zuignap

Soms hmnen we letterlijk vastzitten op aUe niveaus: op

Deze vacuùmtechniek wordt al jaren gebruikt in schoon-

het vlak van vertering, stress, emoties... Toxines stape-

heidscentra om de doorbloeding in probleemzones

len zich dan op en ontregelen ons métabolisme. Deze

zoals dijen en buik, te stimuleren. Het is een van de

Chi Nei Tsang-massage uit China bestaat al duizenden

weinige efEciënte méthodes in de strijd tegen cellulitis.

jaren en ze ontgift en revitaliseert je vitale organen aan

Daarom lanceerde Puressentiel een zuignap bij haar

de hand van zachte aanrakingen en palpaties. Nadien

verstevigende lichaamsolie. Zo kan je voortaan ook

verbeteren vertering en consdpade en verlaagt je stress-

niveau. € 70 per beurt van één uur bij Nadia di Pasqua-

jezelf een massage geven, waarbij je ook echt resultaat
mag venvachten. Anti-cellulite Vacuùm cup Cellu Vac

le, een experte in de techniek, E. Michielsstraat 50, n8o

van Puressentiel, € 23,30 en in combinatie met de

Brussel. www.shenkimassaffe.be

afslankende olie (die de zuignap goed over de huid
laat glijden), € 56,95, in de apotheek. (2)

Supplementen
Er gaat niets boven een work-out om vetten te verbran-

Lijnvriendelijke tussendoortjes

den maar om het vetverbrandingsproces te versnellen

Voor zoetekauwen is het vaak erg veel gevraagd om

en je te motiveren om te bewegen, hmnen supplemen-

tussendoortjes links te laten liggen. Maar gelutddg zijn

ten van pas komen. Indien je ze neemt voor je maaldjd

er altematieven zosds de koekjes en de snacks van Ligna-

hmnen ze, m combmatie met een evenwichtige voeding,

vita. Ze zijn ann aan koolhydraten (dus je mag ze zelfs

je energieverbruik verhogen. Onze selectie: Boost

met een kooUiydratenann diëet combineren) en ze zijn

Minceur van Œnobiol met granaatappelpitolie en

verrijkt met eiwitten die je vetverbranding stimuleren.

wakame-algen, een 100 procent natuurlijk voedingssup-

Lekker zijn ze ook, een echte verademing voor wie naar

plement dat je tôt 400 caloriën extra per dag doet ver-

suiker snakt! Nieuw zijn de Cracottes met melkcho-

branden. Doos van 90 capsules, € 54,90 in de apotheek.

colade van Lignavita, € 11. Voor adressen en de web-

XtraSlim 700 van Forte Phanna: wakame, kurhima en

shop neem een kijkje op www.U^navita.be. (3)

konjac maken onder andere deel uit van dit supplément
van acht actieven die vetverbranding versneUen, draineren en de eetlust venninderen. € 49, in de apotheek.

Een kopje vetverbranding
Een thee met een cocktail van planten, biologisch fruit
en groenten die bekendstaan om hun afslankende
eigenschappen. Guarana bevordert gewichtsverlies,

groene thee stimuleert je métabolisme en de vetoxidade en venkel en netel werken vochtafdrijvend en zorgen
voor een betere uitscheiding van de gifstoffen, terwijl
zachte munt de spijsvertering bevordert. En muntcitroen? Dat is gewoon lekker!
Thee Bio Minceur Express J14 van LPG, 28 zakjes voor
€ 30, te gebruiken in een kuur van 14 dagen. Verkooppunten Op www.endermologie.com. (1)
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