
Dirk Vissers, wetenschapper ver-
bonden aan de Universiteit Ant-
werpen, onderzocht de werking 
van de Power Plate® in vergelij-
king met andere fitness oefenin-
gen. Zeer opvallend is dat bij de 
Power Plate® groep het buikvet 
beter wegsmelt dan bij andere ge-
teste groepen. Deze opmerkelijke 
resultaten deden vele ogen open-
gaan wat vervolgens de aanzet 
was tot de ontwikkeling van een 
‘leefwijze’ die Power Plate® voor-
stelt als het ‘Power Plate Slim-
ming Concept’.

Het Power Plate Slimming 
Concept vindt u terug in 
de Power Plate Studio’s en 
Centra.

Power Plate 

Slimming 
Concept?
Het geheim van deze doeltref-
fende methode zit verscholen 
in het ‘concept’, bestaande uit 
3 essentiële peilers: coaching, 
voeding en beweging. Dit geheel 
garandeert absoluut een beter re-
sultaat dan afzonderlijk fitnessen 
of diëten. In de eerste fase wordt 
men “gemeten”, vervolgens krijgt 
men voedingsadvies en als laat-
ste bewegingsadvies. Op ba-
sis van deze factoren wordt het 
doel vastgelegd. Uw persoonlijke 
coach zorgt ervoor dat er naar dit 
doel gestreefd wordt. De verzor-
ging bestaat uit een specifieke 

Eerste Antwerpse 
Power Plate 
slimming studio
Kies voor het Power Plate concept!

B-Well kiest resoluut voor gerichte resultaten en 
coaching met Power Plate Slimming Studio. 
Bij B-Well kan u terecht voor een individuele 
begeleiding van 2,3…. tot 10 kg gewichtsverlies. 
U wordt gemotiveerd en het programma wordt 
volledig op uw kunnen afgesteld. De resultaten zijn 
gegarandeerd! Maak vandaag nog een afspraak 
met Bram, uw persoonlijke B-Well coach.  
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Power Wrap® behandeling (ont-
giften, vetafbraak, anti-cellulitis en 
verstevigen van de huid). Het Po-
wer Slim® proteïne dieet bestaat 
uit betrouwbare en hoogwaardige 
natuurlijke voedingsupplementen 
op basis van proteïnen. Hierdoor 
wordt de vetmassa afgebroken 
en niet de spiermassa. En ten 
laatste natuurlijk de Power Plate® 

trainingen. Deze korte trainingen 
(20 min, 3x week) bevorderen on-
der andere het welbevinden, de 
bloedcirculatie, de spieropbouw 
en vetverbranding. Power Plate® 
is onmisbaar in het behalen van 
het beoogde resultaat.

Uw resultaat: 
• verzekerd gewichtsverlies 
• fijner silhouet 
• mooie strakke spieren 
• een gladde huid 

Personal Training 
Concepts & Lifestyle 
Support

Met Power Plate® Slimming BETER afslanken

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen toont aan 
dat men beter afslankt met behulp van de Power Plate®. Deze wetenschappelijke re-
sultaten werden onlangs voorgesteld op het Europees obesitas congres in Amsterdam.

B-well_sportslive_06-09.indd   1 4/06/2009   13:39:45


