
In het kader van functioneel afslanken is ook het 

voedingsaspect belangrijk. “Aan de hand van we-

kelijkse metingen en een aantal persoonlijke pa-

ramaters die je metabolisme beïnvloeden, stellen 

we een voedingsprogramma op, waarbij we 6 eet-

momenten per dag voorzien en je een boodschap-

penlijstje bezorgen.” Daarnaast kan B-Well je ook 

bijstaan bij het gebruik van een proteïnedieet, 

waarbij je zeer snel afslankt en op basis van eiwit-

ten. “Onder functioneel afslanken verstaan wij het 

verlies aan vetmassa en dus niet het verlies aan 

vocht- en/of spiermassa, wat bij veel crashdiëten 

het jojo-effect kan veroorzaken.” Tot slot kan men 

ook steeds bij B-Well terecht om te ontspannen. Je 

kan een ontspanningsmassage krijgen in de mas-

sagezetels, begeleid met een rustgevend muziekje 

en een ontspannend aroma ofwel kan je een af-

spraak maken met de massagetherapeut. Die kan 

je verwennen met een deugddoende hotstone-

massage, een relaxatiemassage of Hopitherapie.

hier mannen en vrouwen van 15 tot 75 jaar en of 

je nu een goede conditie hebt of je basisconditie 

op 0 staat, wij helpen je erdoor.”

Doordat B-Well een “personal trainingsstudio” is, 

zijn de sessies erg functioneel en op maat, met 

begeleiding door de zaakvoerder zelf. Als Licen-

tiaat in de Lichamelijke Opvoeding en in het bezit 

van het ACSM-diploma is hij op de hoogte van het 

reilen en zijlen in de fi tnesssector. De nodige op-

leidingen en bijscholingen van o.a. Hypoxi en Po-

werplate zorgen ervoor, dat je voor al je vragen bij 

hem terecht kan. Je trainingen worden nauwgezet 

genoteerd alsook de resultaten van je maandelijk-

se weging en conditietest. Ook het hypermoderne 

Hypoxi-toestel kan je bij B-Well gebruiken. Het is 

een vacuümtherapie met een minimum aan inzet 

en een maximum aan resultaat op plaatselijke pro-

bleemzones. Het draait vooral rond het verbeteren 

van je doorbloeding, zodat de vetverbranding zijn 

werk doet op de plaatsen waar je het niet wil, nl. 

van de buik tot je voeten.”

Tril je sterk en slank
B–Well, hét fi tnesscentrum van 
 de nieuwe generatie

Je bent dringend aan sporten toe, maar je hebt 

geen of te weinig tijd? Je wil wel die vervelende 

cellulitis kwijt, maar alle eerder geprobeerd me-

thodes en middeltjes hielpen niet. Bovenal wil 

je effi ciënt te werk gaan, weinig tijd verliezen en 

vooral snel resultaat behalen in een kleinschalige 

studio…

Dan moet je zeker kennismaken met B-Well. Die 

zorgt voor een optimale en persoonlijke begelei-

ding op jouw maat. “In maart 2005 zijn we gestart 

met B –Well. Vanaf toen kon je bij ons gebruik 

maken van de Powerplate maar ondertussen zijn 

we uitgegroeid tot een volwaardig fi tness- en well-

nesscentrum met alle nodige toestellen, die je toe-

laten om gewicht te verliezen en af te slanken op 

de plaatsen waar je het nodig vindt”, licht zaak-

voerder Bram Timmerman toe. “Waarom wij het 

verschil kunnen maken? Doordat we met heel wat 

minder klanten werken, is het steeds mogelijk voor 

ons om persoonlijke begeleiding te blijven geven. 

Ook de leeftijd heeft geen belang: wij begeleiden 

Het fi tnesscentrum van de nieuwe generatie
Ons aanbod : 
4 Powerplates, 6 Technogym Cardiotoestellen, Hypoxi L 250, NARL, 
PowerWrap, Proteïnedieet, Diplan voedingsbegeleiding, Fitfl ops, 
MBT en Massages.
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