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GRATIS AVIS

Varig vekt-
reduksjon
og livsstils-
endring!

Om noen hadde sagt til Anja Sollid 
(41) fra Bratsberg at hun skulle 
begynne og trene regelmessig på et 
treningssenter, hadde hun ledd høyt. 
For det var helt utenkelig for bare 
åtte måneder siden. – Men nå stor-
trives jeg på MyLife Livsstilssenter 
og kommer hit tre ganger uka. Og 
jeg kommer ikke bare for å trene. 
Miljøet her er fantastisk og jeg har 
fått mange nye venner her, sier 
Anja, her i gang på en dansetime 
på MyLife (midt i bildet foran), mens 
vi ser henne i apparatsalen (inn-
felt) sammen med senterleder Ann 
Kristin Kleppe. Les mer side 6-7.

Ble medlem på Ble medlem på 
MyLife Mot alle MyLife Mot alle 
«odds»«odds»

– Tett oppfølging, et veldig bra program, fan-
tastisk oppfølging fra vår instruktør, Randi 
Jenshaug Arnesen, og et supert miljø i grup-
pen vår, hvor alle støtter og hjelper hveran-
dre. Dette er årsaken til at EasyLife-gruppen 
til Randi på MyLife har gått ned 205 kilo til 
sammen etter bare seks måneder.
Les mer side 4-5.  

10 gikk ned 205 kilo10 gikk ned 205 kilo

– Mange her i Skiens-området tror at MyLife 
Livsstilssenter bare er et senter for de som 
vil gå ned i vekt og være med i en av våre 
EasyLife-grupper. Men slik er det ikke.
Vi er også et senter for deg som bare vil 
trene, enten individuelt eller være med på 
en av våre mange gruppetreningstimer, sier 
senterleder på MyLife, Ann Kristin Kleppe.
Les mer på baksiden. 

MyLife også for degMyLife også for deg
som bare vil trenesom bare vil trene
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Det gir rask effekt, er positivt for helse,
kropp og hode. Det er konklusjonen etter
at EasyLife-deltakere ble fulgt gjennom
et helt kursår – og seks måneder etterpå.

Forskningsrapporten ble utført på Grande rehabiliterings-
senter i Hedmark, i samarbeid med Østlandsforskning. 
Den foregikk over tre år, det var altså forskjellige start-
tidspunkter på deltakerne. 
Følgende ble målt, testet eller besvart ved oppstart,
etter tre, seks, ni, 12 og 18 måneder. 

	 l BMI 
	 l Fettprosent 
	 l Muskelmasse 
	 l Midjemål (vi målte lår, midje og overarm) 
	 l Blodtrykk 
	 l Blodprøver 
	 l Kondisjon 
	 l Spørreskjema om selvopplevd livskvalitet

÷ 12 kilo
Mange kilo og mange centimeter forsvant i løpet av kur-
set. I snitt gikk man ned 12 kilo og 13,5 centimeter rundt 
livet. Muskelmassen ble bevart. Fettprosenten sank med 
seks prosent, BMI ble også redusert. I tillegg løp/gikk 
man fortere, fikk økt arbeidskapasitet, bedre selvbilde og 
mange fikk redusert risiko for utvikling av hjerte-/karsyk-
dom og nyresykdom.

Legen om resultatet
– Foruten de som fikk redusert risiko for utvikling av 
hjerte-/karsykdom og nyresykdom, så jeg at de som var 
i risikosonene for å utvikle diabetes, samt de som hadde 
livsstilsrelatert diabetes, hadde et pent fall i langtids-
blodsukkeret. Det igjen gir en reduksjon i risiko for utvik-
ling av hjerte-/karsykdom, nyresykdom. 
– Videre vil jeg påpeke at de deltagerne med et meta-
bolsk syndrom hadde en positiv effekt av denne formen 
for livs-stilsendring.

– Den mest gledelige meldingen ved studiet,
er i mine øyne at deltagerne syns de jevnt 
over har det bedre enn før, sier lege Hanne 
Skaalerud, medisinsk ansvarlig lege.

– fordi
det virker!

Forskning:

Thomas Evensen-Gusdal er fagansvarlig i EasyLife Norge
og har selv gått ned 72 kilo. 
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l Dersom du trenger hjelp til å gå ned 5-10 kilo før
 du skal på sommerferie, er dette fullt mulig ved hjelp 
 av vårt EasyLife Lettere program, som starter opp nå. 
l Dette programmet er beregnet på de som vil ned
 5-10 kilo. Men erfaringen viser at det er fullt mulig
 å gå ned mer.  
l Dette beviste MyLifes 3 Spinning instruktører,
 Arne Kolberg (63), Stian Oredalen (29) og Jarle 
 Stenshaug (48) som gikk ned henholdsvis 7, 13
 og 24 kilo ved hjelp av EasyLife Lettere programmet 
 første halvdel av 2019. 
l De tre karene hadde mange Spinning timer og de 
 syklet også mye utendørs. Likevel innså de at dette 
 ikke var nok til å gå ned de kiloene de ønsket.
 Derfor foreslo senter leder Ann Kristin Kleppe at
 de skulle prøve EasyLife Lettere programmet. 
l - Vi var ikke vonde å be. For vi hadde jo sett at så 
 mange av våre medlemmer hadde klart det før oss, 
 forteller de tre, som fikk hjelp til å legge om kostholdet 
 sitt. Treningen hadde de «inne». Det var maten de 
 måtte gjøre noe med. Dessuten innså jo også vi at det
  ikke er nok bare å trene om du skal ned i vekt,
 sier de tre. 

l EasyLife Lettere programmet varer i 3 måneder
 og består av 10 leksjoner. Det er en leksjon hver
 uke de første 6 ukene, og deretter annenhver uke
 de siste 6. Hver leksjon varer rundt en time,
 hvor EasyLife gruppen gjennomgår et tema
 sammen med sin EasyLife instruktør. 
l Her lærer du om kosthold, hva du skal spise,
 ikke spise, sammensetting av måltidene og hvor
 ofte du skal spise. I tillegg lærer du også om
 hvordan du skal trene og tenke riktig. 
l Vi har også vårt vanlige EasyLife program,
 som er beregnet på deg som skal ned mer enn
 10 kilo, kanskje 20, 30 eller mer. Det starter også
 opp nå. Dette programmet varer i et år og består
 av 24 leksjoner. 

l Ta snarest kontakt med oss om du ønsker
 å starte opp med et av våre program.
 Ring 45 26 66 33 eller send oss en mail til
 post@mylifelivsstilssenter.no 

– Vi innså at det ikke var nok selv om vi trener nesten hver dag. Nei, for å gå ned i vekt måtte vi justere kostholdet vårt også. Derfor 
ble også vi med på EasyLife-kurs, sier de tre kjente Spinninginstruktørene på MyLife, Arne Kolberg (fra v), Stian Oredalen og Jarle 
Stenhaug, her på hver sin sykkel i Spinningsalen på MyLife Livsstilssenter

Gå ned 5-10 kiloGå ned 5-10 kilo
før sommerenfør sommeren
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– Vi får så tett oppfølging 
hele tiden. Dessuten har 
vi et veldig godt samhold i 
EasyLife-gruppa vår, og hjel-
per hverandre hele tiden, 
sier fem av de 10 i EasyLife-
gruppa til Randi Jenshaug 
Arnesen, da vi møtte dem på 
MyLife Livsstilssenter etter at 
de hadde gjennomført halve 
livsstilskurset.
 
– Kursleder sender oss meldinger 
både med oppmuntringer og tips, til og 
med på fredags- og lørdagskveldene, 
og sammen med de andre i EasyLife-
gruppa vår hjelper det oss til å følge 
programmet. Slik går vi både ned i vekt 
og klarer å legge om livsstilen, sier de 
fem i EasyLife-gruppa som vi møtte på 

MyLife etter seks måneder av det ett 
år lange livsstilsprogrammet. 
– Jeg har prøvd å gå ned i vekt før. 
Men da har jeg alltid sklidd tilbake 
til gamle vaner igjen etterpå, slik at 
vekten har gått opp igjen. Nå er det 
annerledes. Dette er jo ingen slanke-
kur, men en skikkelig livsstilsendring. 
For nå både spiser jeg annerledes, tre-
ner annerledes og tenker på en annen 
måte, og jeg ser jo at jeg holder vekten 
selv nå to måneder etter at jeg nådde 
målet mitt, sier Arne Bjørn Lia (51) som 
hadde gått ned 29 kilo da vi møtte ham 
i begynnelsen av mars. 
– Det er snart to måneder siden jeg 
nådde målet mitt som var å gå ned 
25-30 kilo. Vekten holder seg nå sta-
bilt på 86 kilo, etter at jeg veide 115 
kilo da vi startet i fjor høst. 

Gått veldig greit
Bortsett fra at det var litt slitsomt helt i 
starten synes Arne Bjørn at det senere 
bare har gått lettere og lettere. 
– Det har rett og slett gått veldig greit, 
og det har vært mye lettere enn jeg 
trodde. 
Nå spiser han også helt annerledes 
enn tidligere. Han spiser annen mat og 
han spiser mye oftere enn før. 
– Jeg spiser hver tredje time, og er 
aldri sulten. Føler meg så bra og har 
fått mye overskudd. Derfor trener jeg 
også mer og annerledes enn jeg gjor-
de tidligere, sier den fornøyde 51-årin-
gen, som trener styrke MyLife to gan-
ger i uka. De fem andre dagene i uka 
løper han en mil hver gang. 
Arne Bjørn fikk også en ekstra «bonus» 
fra legen sin da han denne vinteren 
fikk melding om at han kunne kutte ut 
blodtrykkstablettene, som han hadde 

En fornøyd gjeng fra EasyLife gruppa til instruktøren, Randi Jenshaug Arnesen (foran) i undervisningsrommet på MyLife Livsstilssenter 
i Skien. Her ser 5 av de 10. Fra venstre ser vi (antall kilo ned etter 6 måneder i parentes): Mariann Aabø (15), Ellen Hvitsand (19),
Arne Bjørn Lia (29), Ingunn Skredtveit (8) og Jane-Berit Hørta (14).

Hun sender oss
meldinger, til og med
på fredagskvelden!“
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5 av de 10 i EasyLife gruppa til Randi Jenshaug
Arnesen (til h) i apparatsalen ved MyLife ivsstilssenter. 
Fra venstre ser vi Mariann Aabø, Jane-Berit Hørta,
Ellen Hvitsand, Ingunn Skredtveit og Arne Bjørn Lia. 

10 ned 205 
kilo på seks
måneder
i EasyLife-
gruppa
til Randi 

brukt fast siden han var 30 år gammel. 
– En fantastisk «gave» å få, fastslår 
51-åringen.  

Artrosetime
Veldig fornøyd er også Ellen Hvitsand 
(57) som har blitt mye bedre av sin 
artrose, etter at hun gikk ned 19 kilo 
og også ble med på artrosetimene på 
MyLife. 
– Dette er jo et livsstilsendringskurs. 
Og jeg har både lagt om kostholdet og 
trener annerledes enn før, sier Ellen, 
som berømmer artrosetimene på sen-
tret. 
Bedre helse føler også Mariann Aabø 
(55) at hun har fått etter at hun ble 
med  på EasyLife-kurset på MyLife. 
For 55-åringen lider av Diabetes, og 
for henne er det veldig viktig at hun 
spiser riktig. 

– Her har jeg lært å spise annerledes 
og jeg spiser også mindre, men ofte-
re, enn før. Treningsopplegget mitt 
er også blitt mer strukturert enn det 
var tidligere, sier Mariann, som føler 
at hun har fått et bedre liv etter seks 
måneder i EasyLife-gruppa til Randi. 
Nå har hun også bare fem kilo til å ta 
av, før hun har nådd målet sitt om å gå 
ned 20 kilo. Det er hun sikker på at hun 
skal klare i løpet av det halve året som 
står igjen av EasyLife-kurset. 

Bedre knær
Bedre helse har også Ingunn Skredtveit 
(65) fått, selv om hun «bare» har gått 
ned åtte kilo av de 12 kiloene hun har 
som mål å gå ned. 
– Disse åtte kiloene har jeg lagt på 
meg i løpet av de seks siste årene, og 
de har ført til at knærne mine er blitt 
dårligere. Jeg lider nemlig også av 

artrose og da er det viktig at vektbe-
lastningen på knærne blir minst mulig, 
sier 65-åringen, som også hadde 
prøvd å gå ned i vekt tidligere, men da 
gått opp igjen. 
– Men denne gang har jeg lært både 
å spise og trene riktig, så nå er jeg 
sikker på at vektnedgangen vil holde 
seg, sier Ingunn, som også berømmer 
artrosetimene på MyLife. 
Den siste vi pratet med var Janne-
Berit Hørta (69), som også sto omtalt 
i et tilsvarende EasyLife-magasin i 
januar i år. Da hadde hun gått ned 
10 kilo, og når vi treffer henne i mars 
hadde hun gått ned fire kilo til. 
– Dette programmet fungerer så bra 
og jeg har fått mye bedre helse etter 
at jeg ble med på kurs. Jeg har da 
også helt lagt om livsstilen min, avslut-
ter den fornøyde 69-åringen fra Åmot 
i Skien.
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Kroppen min er en helt annen enn før jeg begynte å trene her i august i fjor. For nå er jeg blitt mye sterkere og orker mye mer,
ikke minst på hjemmebane, sier Anja Sollid, her i apparatsalen på MyLife, sammen med daglig leder, Ann Kristin Kleppe (til v). 

– Jeg foretrekker å være med 
på en av de mange gruppe-
treningstimene. For de har så 
stort utvalg av timer her og 
miljøet er fantastisk, sier Anja 
Sollid (midt i bildet foran), her 
i gang med en dansetime. 

– Det går med noen timer hver gang jeg er her på MyLife.
For miljøet er så bra her og jeg har fått mange nye venner.
Så det blir litt tid i sofakroken også, både før og etter trening, 
sier Anja Sollid (2 fra h), og skryter av miljøet på sentret. 

Her vil jeg 
aldri slutte
å trene!“
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– Jeg var sikker på at de som trener 
på treningssentre er unge og «fres-
he», og ikke som meg. Men nå stor-
trives jeg på MyLife Livsstilssenter, 
og er sikker på at her skal jeg alltid 
være medlem, fastslår Anja Sollid 
(41) fra Bratsberg i Skien. 

Den 41 år gamle trebarnsmoren fra Skien 
måtte nesten begynne å le da hun tilfeldigvis 
traff naboen i byen, og naboen fortalte at 
hun hadde begynt å trene på MyLife. 
– Hva er det du sier? Har du begynt å trene 
på et treningssenter? Nei, du må være gal. 
For der går det vel bare unge sprekinger 
som skal dolle seg opp, sa jeg til naboen. 
– Nei, det er ikke slik på dette sentret. Ikke 
i det hele tatt. For der kan du komme som 
du er, og du trenger slett ikke spesielle klær 
eller være i god form for å begynne og trene, 
svarte naboen meg. 

Medlem i august 
Samtalen med naboen var årsaken til at Anja 
tok kontakt med MyLife sentret vegg i vegg 
med Herkules i fjor etter sommerferien. 
– Jeg ble medlem i august, og siden har det 
bare gått slag i slag. For jeg har virkelig fått 
erfare at naboen hadde rett. På MyLife kan 
du virkelig komme som du er, og der trenger 
du slett ikke å være i bra form eller se sprek 
ut for å begynne og trene. Du trenger heller 
ikke å ha på deg spesielle klær eller å «dolle» 
deg opp før du besøker det sentret. 

Store fremskritt 
Anja har vært uføretrygdet på grunn av 
ME (utmattelsessykdom) siden 2006, etter 
mange år som butikksjef og assisterende 
butikksjef hos Kiwi før det. Hun trengte vir-
kelig å begynne og trene, og har da også 

kommet i mye bedre form siden hun startet 
på Mylife. 
– Jeg trener tre ganger i uka her på MyLife. 
For det meste er jeg med på gruppetimer 
som dans, styrke og kondisjon, forteller 
41-åringen, som virkelig har kommet i bedre 
form i løpet av de sju månedene som har 
gått, når vi treffer henne i mars. 
– Kroppen min er en helt annen enn før jeg 
begynte her. Kjenner meg så mye bedre og 
har blitt sterkere i hele kroppen. Har også 
fått langt mer utholdenhet enn tidligere. Så 
hverdagen min er blitt en helt annen enn den 
var. Nå orker jeg også mye mer på hjemme-
bane, og har fått mer overskudd til å følge 
opp barna mine. 

Må være forsiktig
Hun må likevel være litt forsiktig når hun 
trener. På grunn av sykdommen hun lider av 
kan hun ikke bli for sliten, og må passe på. 
– Men det er lettere sagt enn gjort, for time-
ne er så morsomme og det er lett å bli revet 
med, forteller Anja, som også trekker fram 
det fine miljøet hun opplever på sentret. 
– Det er et veldig sosialt miljø her. Alle kjen-
ner hverandre, og om du ikke kommer en 
dag, så blir du etterlyst. Nei, her stortrives 
jeg og her har jeg også fått mange nye ven-
ner. 
Så innrømmer hun også at det kan gå med 
både to og tre timer når hun reiser til MyLife 
i Ulefossveien. 
– Ja! For vi sitter jo også mye i sofaen og 
skravler, både før og etter treningsøktene. 
Og vi fortsetter gjerne å chatte med hver-
andre på sosiale medier mellom treningsøk-
tene også, sier Anja, som svarte slik da man-
nen hennes lurte på hvor lenge hun skulle 
fortsette på MyLife: 
– Der skal jeg aldri slutte å trene. 

– Trodde aldri jeg 
skulle begynne
å trene på
et treningssenter!

Anja Sollid (41)
l	 Bosted: Bratsberg
 i Skien.
l	 Sivilstand: Gift,
 3 barn
 (21, 15 og 11 år)
l	 Yrke: Uføretrygdet,
 tidligere butikksjef
 hos Kiwi.

fakta

Men nå vet jeg at på MyLife vil jeg aldri slutte og trene
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Øverst fra venstre:
Stian Oredalen, Tone Solerød, 
Arne Kolberg, Åsne Holte, Kristin 
Kleppe, Bente Austad, Randi 
Jenshaug Arnesen, Morten 
Løver, Lise S. Skrårudseter, 
Ann Kristin Kleppe, Tora Kjersti 
Hyndøy, Lisa MErethe Eek, Jarle 
Stenhaug, Beate F. Rognlien, Elin 
B. Aas, Bouchra Guermati, Bjørn 
Berg, Birgitte Hansen og Anne 
Mette Høvås.

Velkommen til

l	 Et treningssenter med en 
 gjennomsnittsalder på 
 +40, som passer veldig bra  
 for deg som har trent lite
 eller ingen ting tidligere.
 Vi har lav terskel hos oss
 og du kan komme som
 du er. 
l	 Massevis av morsomme 
 gruppetreningstimer,
 både dans, styrke og
 kondisjonstimer, som
 passer
 godt også for de utrente. 
l	 Tett oppfølging av våre 
 instruktører. Du får hjelp
 til å trene riktig. 
l	 Alltid noen som tar i mot 
 deg når du kommer opp
 trappen til oss. 
l	 En stor og hyggelig
 sittegruppe hvor du lett blir
 kjent med de andre som 
 trener her. 
l	 Våre livsstilsprogram,
 EasyLife, for de som skal
 ned mer enn 10 kilo,
 og EasyLife Lettere,
 for deg som skal ned
 fra 5-8 kilo.

Du finner oss i Ulefossveien 40, vegg i vegg med Herkules Kjøpesenter i Skien. 
Stikk innom eller ring oss på 45 26 66 33 mylifelivsstilsenter.no  •  post@mylifelivsstilsenter.no
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– I disse dager er det 10 år siden 
jeg gikk opp trappa på MyLife for 
første gang. Det som den gang het 
Puls. Etter mange år med dårlig rygg, 
vondter og dårlig form var tiden inne 
for endring. Hva gjør jeg? 

Et EasyLife magasin i postkassen var 
det som skulle bli min vei til en bedre 
hverdag. Jeg meldte meg på kurs og 
gikk opp trappa til MyLife, nervøs, spent 
og nysgjerrig på hva som ventet meg. 
Overraskelsen var stor da alle hilste, 
smilte og pratet til meg. Mennesker jeg 
ikke kjente eller hadde sett før. Denne 
mottakelsen førte til trygghet, og ikke 
minst, trening ble gøy! Her var det plass 
for alle, uansett form og alder. At man 
må være i god form for å starte med tre-
ning, stemte ikke. Jeg oppdaget raskt at 
alle har forskjellig utgangspunkt og job-
ber ut ifra det. Om du er mosjonist eller 
maratonløper, spiller ingen rolle, du får 
tilpasset trening etter ønske og behov.

Mitt andre hjem 
MyLife ble raskt mitt andre hjem. Og 
etter hvert ble det også mitt arbeids-
sted. Først jobbet jeg som salinstruktør,  
medlemsrådgiver, EasyLife-instruktør, 

og de to siste årene som senterleder. 
Her møter jeg hver dag mennesker som 
gjør inntrykk på forskjellige måter. Et 
unikt miljø, som medlemmene, de som 
jobber her, og har jobbet her opp igjen-
nom årene, har skapt. For mange er det 
sosiale aspektet like viktig som selve 
treningen, og mange gode vennskap har 
oppstått her. Det er god stemning, stor 
takhøyde og latteren sitter løst, akkurat 
slik det skal være. 

God opplevelse
Sammen med dyktige kolleger jobbes 
det hver dag for at våre medlemmer 
skal få en god opplevelse når de kom-
mer til MyLife. Resepsjonistene, veile-
dere, fysioterapeut, Personlig Trener og 
instruktører. Om det er på gruppetimer, 
egentrening eller en kaffe i sofakroken, 
så er vi  her for dere.

Hvorfor MyLife?
Det er i hjertet mitt!

Hilsen 
Ann Kristin Kleppe 
Senterleder MyLife 

Hvorfor MyLife?

Ann Kristin Kleppe har tilbrakt mange år på MyLife Livsstilssenter, også som gruppe instruktør,
hvor hun har inspirert mange til innsats og en ny livsstil.  
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En «løsning» som har blitt foreslått er å endre definisjonen 
for hva som er overvektig. Flere av landets fedmeek-
sperter og autoritetene innen helsevesenet, med Jøran 
Hjelmesæth (leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse 
Sør-Øst) i spissen, har gått ut og sagt at dette er en veldig 
dårlig ide! Ved å normalisere overvekten blant oss nord-
menn vil lysten til å gjennomføre endring reduseres. Det 

er ikke sånn at alle må slanke seg, men mange må øke 
aktivitetsnivået og man bør spise sunn mat.
Det å endre definisjonen av fedme blir som å stikke hodet 
i sanda, altså bare å fornekte problemet. Vi må se etter 
løsninger, finne ut hvordan vi kan stimulere den norske 
befolkning til å spise sunnere og røre mer på seg.

70% av den
norske befolkning
er nå overvektige
Fra 70-tallet og frem til nå har nordmenn bare blitt større og større.
Nå har det blitt så ille at 60-70% av befolkningen er å regne som overvektige. 
Dette er basert på de nyeste tallene fra HUNT4
(HelseUndersøkelsen Nord-Trøndelag).
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My Life Livsstilssenter er et treningssenter for vanlige folk, også for de voksne og for deg som ikke har trent tidligere.
Her ser vi bilde fra en gruppetreningstime på MyLife.

For deg som ikke trives 
på vanlige treningssentre

l	 MyLife Livsstilssenter i Ulefossveien 40, vegg i 
 vegg med Herkules Kjøpesenter er ikke bare
 et senter for deg som vil gå ned i vekt og legge 
 om livsstilen ved hjelp av våre EasyLife program. 
 Nei, dette er også et senter for deg som bare
 vil trene og komme i form i hyggelige omgivelser. 
l	 MyLife er et treningssenter som passer godt for 
 deg som ikke har så mye erfaring med trening, 
 føler deg i dårlig form eller har noen kilo for mye
 å dra på. Det er også et senter både for unge
 og gamle. 
l	 Vi har et stort utvalg av gruppetreningstimer
 både på morgen/formiddag og ettermiddag/kveld 
 som er populære for folk på alle alderstrinn.
 Se vår timeplan på innsiden her, på side 11.
l	 Vi har timer som går på styrke, dans, kondisjon
 og yoga, i vår store gruppetreningssal, som
 nettopp har fått nytt gulv og nyoppussede
 vegger. Vi har også mange Spinningtimer i vår   
 moderne Spinningsal, og vi har gruppetimer
 i styrkesirkelen i treningssalen. 

l	 Vi har  en stor sal med styrke- og kondisjons-
 apparater for deg som vil trene på egenhånd,
 og også en stor frivektavdeling, for de som liker 
 denne type trening. 
l	 MyLife tilbyr som kjent også våre populære
 livsstilsprogram EasyLife, for deg som vil ned i vekt 
 og få hjelp til å legge om livsstilen slik at du holder 
 vekten. Vi har kurs både for deg som vil ned
 mindre enn 10 kilo og for deg som vil ned mer
 enn 10 kilo. Og nå etter påske er vårt EasyLife 
 Lettere program, for deg som vil ned 10-15 kilo 
 før sommerferien, veldig populært.
 Se mer om dette programmet på side 3. 
l	 Vi har egen fysioterapeut, som hjelper de som
 har muskel og skjelett lidelser. slik at de får et
 spesielt tilpasset treningsprogram. 
l	 Vi har også startet et livsstilsprogram for Seniorer 
 på formiddagen. Dette programmet varer
 i 6 måneder og skal hjelpe våre seniorer til å spise 
 annerledes og trene bedre. Dette er et program 
 både for deg som vil ned noen kilo, men også for 
 deg som bare vil ha hjelp til å leve sunnere
 og komme i bedre form. 


