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Mensen:  
- Die MEER ENERGIE willen krijgen 
- Leiden aan DIABETES en/of OBESITAS 

 
  

Zomercursus Intermittent Living  
  
Veel mensen gaat sporten om af te vallen, conditie te verbeteren, belastbaarheid te vergroten of 
gewoon voor de gezelligheid. Bewegen is uiteraard belangrijk voor onze gezondheid naast het kiezen 
van de juiste voedingsmiddelen. Maar is al het bewegen en de voeding die geadviseerd wordt altijd 
goed. Helaas is dat niet het geval. Niet voor iedereen is dezelfde vorm van bewegen goed en ook is er 
niet één voedingsplan wat voor iedereen goed is. Zowel bewegen als voeding is persoonsgebonden. 
Sommige vormen van bewegen kan iemand volledig uitputten terwijl die juist de beweging doet om 
meer energie te verkrijgen. En niet voor iedereen is een koolhydraatarm dieet goed om af te vallen of 
meer energie te verkrijgen. Ja hoe zit dat dan? 
 
Al jaren (sinds 2002) begeleiden wij Diabetes en Obesitas Patiënten naar een betere gezondheid. 
Hierbij hebben we menig diabetespatiënt medicijnvrij gekregen! Dat komt uiteraard door een goede 
samenwerking tussen de coaches en de patiënt zelf. U als diabetes en/of obesitas patiënt zal hierin 
de grootste impact hebben. De cursussen die we tot nog toe hebben gegeven waren meestal een ½ 
jaar of een jaarcursus waarin gewerkt werd aan het veranderen van de leefstijl.   
  
Veelal wordt vooral de tijdsduur van de bovengenoemde cursussen vooraf als een zware belasting 
ervaren, waardoor men twijfelt om hier aan deel te gaan nemen. Naderhand vertellen de cursisten 
echter dat het jaar om is gevlogen.  Maar om de drempel kleiner te maken gaan we nu in de zomer 
van start met een geheel nieuwe opzet.  Eerst in een week tijd ERVAREN wat een verandering van 
leefstijl teweeg kan brengen voor je gezondheid, energielevel en geluk.   
  
Omdat dit een TRY-OUT is zijn we  op zoek naar mensen die meer energie willen hebben en mensen 
met diabetes en/of obesitas die een start willen maken naar een gezonder, energieker lijf en leven 
door met ons vooral praktisch aan het werk te gaan. Dus niet te veel theoretisch ‘geneuzel’, maar 
daadwerkelijk de verandering in leefstijl gaan BELEVEN.   
  
Bent u op zoek naar handvatten om uw probleem de baas te worden?  
- Wilt u ook meer energie? 
- Wilt u ook dat je ’s avonds nog puf hebt om iets leuks te gaan doen? 
- Wilt u ook dat je gezond eten volhoudt?  
- Wilt u ook dat je de energie hebt om te gaan sporten?  
Gun jezelf dan deze zomercursus ‘Intermittent Living’.  
    



  
Door deel te nemen aan deze week wordt je weer de leider van je gezondheid en geluk. Je krijgt 
voldoende handvatten in deze week om het daarna thuis ook vol te kunnen houden. In ieder geval 
weer een start te maken naar een gezonder, energieker en gelukkiger leven.   
 
Om weer leider te worden van je lijf en leven moet je wel die eerste stap maken. En dat begint met 
jezelf een weekje Intermittent Living te gunnen. Want Intermittent Living is de oplossing voor vele 
chronische problemen.   
  
Wanneer?   
Deze ZOMER TRY-OUT wordt gegeven van  
Maandag 21-8 t/m vrijdag 25-8  17.30 – 21.30 uur  
  
De kosten voor deze zomercursus zijn zeer laagdrempelig slechts € 50,- p.p. Inclusief:  

- Begeleiding tijdens verschillende trainingen  
- Educatie o.a. over; (dit is niet uitgebreid, omdat het vooral een praktische cursus is)  

o waarom er op een bepaalde manier bewegen noodzakelijk is. Niet alle vormen van 
bewegen zijn namelijk relevant om dit probleem aan te pakken  

o ademhalingstechnieken. Zelfs met de juiste ademhalingsoefeningen kunt u  
 de suikerspiegel geheel reguleren!   
 Depressieve klachten temperen en zelfs teniet doen 
 Meer energie verkrijgen 

- wanneer, hoe vaak we moeten eten. Vaak gaat het er niet eens zo zeer om wat je eet, maar 
meer wanneer en hoe vaak! Veelal wordt hier anders over geïnformeerd  

- Cursusmap met alle tools die we in deze week gaan uitproberen - Testen   
  
Nieuwsgierig geworden?  
Durft u deze uitdaging aan te gaan?  
Heeft u interesse, dan kunt u zich opgeven via Fitnesscentrum Unique, Anemoonstraat 5 te Koog aan 
de Zaan.  
Via: Tel: 075-6315184 Of info@unique-fitnesscentrum.nl  
  
Wenst u eerst wat meer informatie over de betreffende cursus, dan kunt u via bovenstaand adres 
een afspraak maken voor verdere informatie.  
  
Wij hopen u te mogen begroeten in onze TRY-OUT zomercursus ‘Intermittent Living’ 


