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GRATIS AVIS

Varig vekt-
reduksjon
og livsstils-
endring!

Først gikk Ann Kristin Kleppe 
(43) ned 20 kilo, før hun selv ble 
EasyLife instruktør. Så fikk hun 
med seg moren sin også, som 
gikk ned 18 kilo ved hjelp av
det samme livsstilsprogrammet.

Les mer om mor (til h)
og datter, her i den
hyggelige treningssalen
på MyLife, på s 4-5.

Les også
om at vi
feirer 5 år
på side 6-7 og
side 12, og andre
reportasjer fra
MyLife på side 3
og side 10-11.

Mor og datter ned 18 og 20  
     kilo ved MyLife
     Livsstilssenter

Samme jente
2 år etter at hun
gikk ned 70 kilo
Les mer om
Kristine på side 8-9.

Nye kurs
starter nå!
Ring 940 09 718
for å sikre
deg plass!



l  For deg som skal ned i vekt.
l For deg som ønsker et lettere liv.
l Tilbys på treningssentre, fysikalske institutt
 og i egne grupper utenom treningssentre.
l Fokus på bedre helse gjennom: Balansert og variert kosthold.
 Aktivitet og trening. Mental trening og motivasjon. Endring av vaner.

Vi tilbyr også forskjellige MyLife programmer!
l Komme i gang med trening
l Få bedre helse
l Bare gå ned noen få kilo
l Sykle Birken litt fortere
l Oppfølging etter vektnedgang

Trening
Du får hjelp til å finne en aktivitet som 
passer for deg og ditt nivå. Dette selv 
om du aldri før har trent, eller om du 
føler deg i elendig form. Vi setter din 
trenings- og helsetilstand i fokus. Du tre-
ner med andre EasyLife-medlemmer, og 
treningen skal være lystbetont.

Mental trening
Det viktigste for å oppnå varig livss-
tilsendring er din egen motivasjon. 
Livsstilsendring handler om vilje til å 
endre. EasyLife hjelper deg med å opp-
rettholde drivkraften. Vi har verktøyene!

Kosthold
Med EasyLife spiser du et variert og 
balansert kosthold basert på norske 
anbefalinger. Dette er ikke en lavkar-
bodiett. Du lærer hvordan du skal sette 
sammen måltidene i henhold til EasyLife 
sin tallerkenmodell. Du veier ikke maten, 
og du teller ikke kalorier.

Oppfølging
EasyLife-programmet varer i ett år. Det 
er 24 nyttige og lærerike leksjoner. 
Utdannede instruktører følger deg opp. 
Dette er hyggelige og kunnskapsrike 
personer som virkelig bryr seg om deg 
og din utvikling på veien mot dine egne 
mål.

Gruppetilhørighet
Med EasyLife blir du medlem av en 
gruppe der alle de andre deltakerne har 
akkurat samme mål som deg selv -  varig 
endring av livsstil. Dere motiverer hver-
andre, og du får støtte og oppmuntring. 
Noen får også venner for livet i disse 
gruppene.

Varig endring
EasyLife er ikke en lettvint slankekur, 
men hjelp til varig livsstilsendring for å 
holde vekten på det nivået du ønsker. 
Følger du programmet, lærer du meto-
dene for hvordan du skal få til dette.

Bedre helse
Trening og kosthold har positive innvirk-
ninger på livstilssykdommer som diabe-
tes 2, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 
Vi har også eksempler på at det kan 
være gunstig for revmatikere. Ofte blir 
man også kvitt vondter i kroppen ved å 
leve sunt.

Kickstart
Med EasyLife går du raskt ned i vekt i 
starten av programmet, og du blir moti-
vert til videre innsats. For å få en god 
start på endringsprosessen, benytter de 
fleste et VLCD (very low calory diet) pro-
dukt i starten av programmet. Parallelt 
med din vektreduksjon, får du kunnska-
per om trening, som blir en del av din 
nye hverdag.

Dette er EasyLife
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– Jeg har gått ned 18 kilo og føler 
meg mye bedre. Men først og 
fremst så er humøret mitt blitt 
mye bedre, fastslår Linda Rognlien 
(44) fra Skien, som stortrives på 
«annerledes sentret» MyLife i 
Ulefossveien.

Hun gyver løs på vektene i den hjem-
mekoselige treningssalen til MyLife 
Livsstilssenter og kan ikke forstå hvor-
for mange damer er så redd for styrke-
trening. 
– Det er jo så viktig både for å holde 
en høy fettforbrenning og for å ha 
en fin figur, sier kulturformidleren fra 
Borgestad i Skien som kombinerer 
styrke og kondisjonstrening 3 ganger 
i uka. 
Da han hun ble medlem ved MyLife 
Livsstilssenter i september i fjor var 
det likevel noe annet som var vikti-
gere for henne, nemlig vekta. Kiloene 
hadde nemlig trillet på Linda etter et 
helt år med akilles-betennelse og null 
bevegelser. 
– Heldigvis kjente samboeren min 
til EasyLife programmet. Han hadde 
også sett magasinet deres. 

Målet var 20 kilo
Hun hadde som mål å gå ned 20 kilo 
da hun startet opp i EasyLife gruppa 
til Randi på sentret i september. Etter 
9 måneder er hun nesten i mål. Hun 
har tatt av 18 kilo og er bare 2 kilo fra 
målet. 
– Det var veldig tøft i starten. Det er 
ikke til å unnslå. Etter at jeg kom gjen-
nom den første og andre uka, gikk alt 
så mye lettere. Nå er jeg bare over-
lykkelig for at jeg fant fram til dette 
treningssentret. For jeg har ikke bare 
klart å gå ned 18 kilo. Enda viktigere 
er det at jeg har klart å legge om livs-
stilen min, både i forhold til hva jeg 
spiser, hvordan jeg trener og hvordan 
jeg tenker, sier 44 åringen, og nevner 
blant annet at hun har lært hva hun skal 
spise, hvordan hun skal sette sammen 
måltidene og ikke minst når hun skal 
spise. 
– Ja, det har smittet over på sambo-
eren min også. Vi spiser jo det samme, 
så han har også gått ned i vekt. 

Trener regelmessig
Linda har også lært hvordan hun skal 
trene og nå trener hun regelmessig. 
– Jeg kombinerer kondisjons- og styr-
ketrening, og jeg kombinerer gruppe-
trening og individuell trening. Det er jo 
så mange supre gruppetreningstimer 
her som passer for meg. Dessuten har 
jeg fått et skreddersydd program som 
har hjulpet meg til å bli sterkere, sier 
Linda, som har en favoritt øvelse i styr-
ke programmet sitt, nemlig knebøy. 
– Da har jeg lært å gå dypt ned, slik at 
effekten både på lår og setemuskula-
tur blir maksimal. 
Hun avslutter med å fortelle om fre-
dagene, som er blitt hennes såkalte 
«superfredager». Da har hun fri fra job-
ben og kan tilbringe hele formiddagen 
på MyLife, før hun kan ta helg med god 
samvittighet. 
– Først er jeg med på en time med 
Spinning, deretter 45 minutter med 
Styrke i Sal (gruppetime) og så trener 
jeg knebøy og armtrening for meg 
selv. Til sammen 3 timer, før jeg avslut-
ter med en kopp kaffe i sofakroken 
her. For det er jo så mange hyggelige 
mennesker og et så fantastisk miljø 
her på MyLife. 

Linda Rognlien liker å trene 
styrketrening og anbefaler 

andre damer å gjøre det 
sammen. Selv er knebøy 
øvelsen hennes favoritt 

øvelse. Den gir bra trening 
både for lår og setemus-
kulatur. Her ser vi henne 

sammen med en av instruk-
tørene på MyLife, Åsne 

Holte (til h), som du for øvrig 
også treffer på vår stand
på Herkules Kjøpesenter 

hver torsdag.

Gladere
og lettere
med Easylife
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Ann Kristin Kleppe (43) fra 
Skien har hjulpet mange fra 
Grenland til å gå ned i vekt og 
legge om livsstilen, etter at 
hun selv gikk ned 20 kilo og 
deretter ble EasyLife instruk-
tør ved MyLife Livsstilssenter 
i Skien. Tilslutt klarte hun 
også å få med seg moren sin, 
som gikk ned 18 kilo fra sep-
tember i fjor til april i år.  

Det tok likevel lang tid før den dyk-
tige medlemsrådigiveren og EasyLife 
instruktøren ved livsstilssentret, klarte 
å overtale sin mor, Mona Moen (64) 
fra Drangedal, om at hun også burde 
prøve EasyLife programmet. 

– Hun hadde så mange unnskyldninger 
hele tiden. Enten var det for glatt over 
heia eller så hadde hun for mye å gjøre. 
Det passet liksom aldri, selv om hun så 
hvor fint jeg fikk det etter at jeg gikk 
ned fra 90 til 70 kilo for 6 år siden. 
Det var i 2010 at Ann Kristin gjennom-
førte EasyLife programmet i Skien og 
tok av 20 kilo. Hun var svært plaget 
av prolaps i ryggen på den tiden. Men 
etter at hun klarte å legge om livsstilen 
og gå ned i vekt, har hun ikke vært pla-
get av prolaps en eneste dag. 
– Programmet fungerte veldig bra. 
Ja, så bra at jeg senere valgte å bli 
EasyLife instruktør og medlemsrådgi-
ver her på MyLife Livsstilssenter. 

Fikk diabetes
Medlemsrådgiverens jobb er blant 
annet å selge inn livsstilsprogrammet 
EasyLife til folk som trenger å legge 
om livsstilen, slik at de både går ned i 
vekt og holder vekten. Det tok likevel 
lang tid før moren hennes innså at hun 
trengte EasyLife også. 
– Ikke før jeg var hos legen og fikk 
beskjed om at jeg hadde fått diabe-
tes 2. Samtidig hadde jeg hatt høyt 
blodtrykk lenge, og fikk beskjed om at 
jeg måtte gjøre noe med vekten min, 
forteller Mona. Mona veide 91.6 kilo 
da hun startet i EasyLife gruppen som 
datteren hennes hadde ansvaret for i 
september i fjor. 
Da hadde hun gått sakte men sikte 
opp i vekt år etter år, og selv om hun 
prøvde ulike kurer og program, gikk 

Mona Moen (til h) kjører 6 mil hver vei for å komme til MyLife Livsstilssenter i 
Skien. Men det er det verdt, sier Mona, her sammen med sin datter og EasyLife 
instruktør, Ann Kristin Kleppe,  i den koselige treningssalen på sentret.

Tilslutt fulgte hun datterens råd, noe Mona Moen er glad for i dag. Datteren, Ann Kristin Kleppe, som
også jobber som EasyLife instruktør på MyLife, var spent på hvordan det var å være læremester for
sin egen mor. Men det har gått over alle forventninger. Her er de to i undervisningsrommet på MyLife. 

Før EasyLife 
var alt et ork...“

Mona Moen (64)
l Bosted: Drangedal.
l Sivilstand: Enslig,
 2 barn, 37 og 43,
 5 barnebarn, 15-23 år. 
l Yrke: Hjelpepleier
 i hjemmesykepleien
 i Drangedal.

fakta

Ann Kristin Kleppe (43)
l Bosted: Kleiva i Skien.
l Sivilstand: Gift,
 3 barn, 15, 20 og 23 år. 
l Yrke: Medlemsrådgiver 
 og EasyLife instruktør 
 ved MyLife
 Livsstilssenter i Skien. 

fakta

hun like fort opp igjen etter først å 
ha gått ned. Når vi treffer henne i 
juni, viser derimot vekten at hun har 
gått ned 18 kilo. Mona forteller at livet 
hennes er helt annerledes nå, både i 
forhold til maten hun spiser, fysisk tre-
ning og hvordan hun tenker. 

Spent datter
– Jeg var veldig spent på hvordan det 
ville bli å ha moren min som en av del-
tagerne i EasyLife gruppen jeg hadde 
ansvaret for. Men det har gått bra. Hun 
har lagt om kostholdet sitt og hun tre-
ner regelmessig, sier Ann Kristin. 
– Nå vet jeg hva jeg skal spise for å 
holde vekta og jeg synes det er lett å 
sette sammen måltidene. Dessuten 
vet jeg når og hvor ofte jeg skal spise. 
Det er lett når man kan det.

– Samtidig har jeg begynt å trene 
regelmessig for aller første gang i mitt 
liv. Nå kommer jeg hit til MyLife ved 
Herkules, selv om jeg kjører 6 mil hver 
vei, og trener styrketrening 1-2 ganger 
i uka. 
– I tillegg går jeg lange turer nesten 
daglig hjemme i Drangedal, forteller 64 
åringen, som også kan berette at både 
helsen og formen er blitt en helt annen 
etter 9 måneder med EasyLife. 
– Jeg er helt kvitt diabetes. Blodsuk-
keret er nå normalt. Det samme gjelder 
blodtrykket. 

Løper opp trapper
Mens hun tidligere syntes det var et 
ork bare å gå opp ei trapp og slet på 
jobben, er hun nå så sprek at hun løper 
opp alle trapper. 

– Det er blitt morsomt å jobbe igjen. 
For nå blir jeg ikke sliten slik som tid-
ligere. 
– Du må også få med at humøret ditt 
er et helt annet enn tidligere. Du takler 
stress og utfordringer så bra nå.  Det 
merker vi som kjenner deg, supplerer 
Ann Kristin. 
– Eneste «minuset» må være at jeg har 
vært nødt til å bytte ut hele gardero-
ben min, etter å ha gått ned fra 48/50 
til 40 i størrelser, avslutter Mona.

Til slutt
klarte hun
å overtale
moren
sin også!

Mor og
datter ned
18 og 20 kilo
med EasyLife
i Skien!
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Du har kanskje lest om EasyLife-
deltageren Kristine Henriksen som 
kvittet seg med 70 kg på et år?  
Nå er det to år siden hun avsluttet EasyLife-
kurset. Kristine har vært omtalt i EasyLife-
magasinet to ganger tidligere, i tillegg til Se 
og Hør, Varden og Treningsforum, for å nevne 
noen, og vi får fortsatt spørsmål om hvordan 
det går med henne. Kristine er viktig for mange 
som går og lurer på om de skal ta tak i sin egen 
livsstil, så her er hun, igjen.

Nesten 150 kg høsten 2013
Første gang Kristine kom innom MyLife livss-
tilssenter deltok hun på «Åpen dag» sammen 
med en venninne. Kristine var ung, blid, pen og 
stor. Hun prøvde ulike treningsapparater og 
det var åpenbart at vekta hemmet henne. Et 
av tilbudene til dem som deltok på åpen dag, 
var totalkroppsanalyse utført på Tanita-vekten 
vår, en avansert vekt som brukes i behand-
ling av overvektige i helsevesenet. Akkurat 
den dagen veide Kristine nesten 150 kg. Hun 
meldte seg inn.

Ned 70 kg på et år
Kristine ble med på et EasyLife-kurs som star-
tet bare noen uker etter hun hadde begynt på 
MyLife. Hun var topp motivert og gjøv løs på 
livsstilsendringen med vitebegjær, viljestyrke 
og massiv innsats. I løpet av 12 måneder gikk 
hun ned 70 kilo!

Status våren 2016
Kristine står i resepsjonen. Det er herlig å se 
henne. Hun er ung, blid, pen og slank.  Hun er 
sunn og frisk, skravlete og som unge jenter 
flest. Vi tar en kopp kaffe og setter oss og 
prater.
Jeg spør henne hvordan hun har det nå og hva 
som er forskjellen fra første gangen vi møttes?
– Jeg har det bra. Alt er jo på en måte anner-
ledes, og likevel ikke. Jeg var den samme inni 
meg da jeg var stor. Jeg var glad og ubekym-
ret, men det er klart, jeg orket ikke så mye før 
som jeg gjør nå. Nå sier jeg JA til mange flere 
ting. Jeg har mye mer krefter og energi. Før 
satt jeg mye. Jeg reiste meg bare når det var 
helt nødvendig. Hadde jeg ikke meldt meg på 
EasyLife-kurs, hadde jeg sikkert blitt sittende, 
ler Kristine.

Gutter og sånt, før og nå … 
– Når jeg ser på bilder av meg selv fra den 
tiden, blir jeg overrasket. Jeg visste jo at jeg 
var stor, men ikke at jeg var så stor … Jeg har 
alltid vært rund, og på ungdomsskolen fikk 
jeg kyssesyken og måtte ta det med ro, og fra 
da av gikk vekta raskt oppover. Jeg hadde jo 
lyst til å ha kjæreste, men hver gang jeg møtte 
noen, tenkte jeg på hvor stor jeg var, og tok 
for gitt at ingen var interessert i meg. Jeg turte 
ikke å flørte eller noe. Jeg gikk bare rett til 
«vennesonen».
Da jeg begynte på EasyLife-kurset, kom resul-
tatene fort. Det motiverte meg og jeg sto på. 
Fra før visste jeg at det ikke var så lett å gå ned 
i vekt. Jeg bestemte meg for at nå ville jeg i 
hvert fall IKKE ha kjæreste. Jeg trengte å holde 
fokus på meg og mitt prosjekt. 
Etter at det hadde stått om meg i Se og Hør og 
Treningsforum fikk jeg masse tilbakemeldin-
ger. Mange var jo veldig hyggelige, mens noen 
var ekle og innpåslitne. Jeg husker at jeg snak-
ket med PT-en på MyLife, Gunn Vintervold, 
om hvordan jeg skulle håndtere det. Det hjalp 
veldig å ikke måtte takle det alene!

Han ene …
– Det var én fyr som ikke ga seg. Jeg avviste 
ham mange ganger, forteller Kristine. Jeg for-
klarte at jeg ikke ville ha noe forhold, men han 
bare fortsatte å sende meldinger. Han bodde 
ikke i Skien, men skulle dit en fredagskveld og 
han ville komme innom på jobb først. Jeg sa 
nei, men han dukket opp likevel. For å gjøre en 
lang historie kort: Han var ikke ekkel. Han het 
Philip og var søt, hyggelig og sympatisk. Vi fant 
ut at vi hadde mye felles. Vi ble kjærester og 
nå bor vi sammen. Vi  trener masse sammen 
og backer hverandre opp. Det er fint, smiler 
Kristine.

Framtida
Kristine har stått i kø for å få utført bukplastikk 
siden hun avsluttet EasyLife-kurset. Etter å ha 
gått ned så mange kilo har hun en del overflø-
dig hud på magen. Køen er lang, men nå ser 
det ut til at det skjer noe i løpet av høsten. De 
siste par årene har hun studert regnskap ved 
Høgskolen i Telemark. Så fort hun er ferdig 
med siste eksamen og operasjonen, er planen 
å utdanne seg videre innen ernæring og tre-
ning. Hun drømmer om å bli personlig trener 
og jobbe med vektreduksjon.
Å endre livsstil har vært så viktig for meg, og nå 
vil jeg hjelpe andre, sier Kristine.

Før satt jeg mye. 
Jeg reiste meg 
bare når det var 
helt nødvendig...

Slik så Kristine 
Henriksen ut 
før hun ble 
EasyLife med-
lem ved MyLife 
Livsstilssenter. Da 
veide hun 150 kilo. 

Lille Linea er også for-
nøyd, over hvordan tante 

Kristine ser ut 3 år etter 
at hun gikk ned 70 kilo. 

Her ser vi dem i den hyg-
gelige sofakroken på 

MyLife Livsstilssenter. 

“

Samme jenta - nytt liv

Slik ser Kristine Henriksen i juni 2016, nesten tre år etter at hun kom til MyLife Livsstilssenter og veide 150 kilo. Forvandlingen er 
total og Kristine har vist at hun ikke bare har gått ned 70 kilo. Hun har også lagt om livsstilen og klart å holde vekten, takket være 
EasyLife programmet hun har vært gjennom. Her ser vi henne i apparatsalen på MyLife sammen med tantebarnet sitt, Linea (4 år). 

   FØR
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Han stortrives ved «annerledes» 
sentret vegg i vegg med Herkules 
Kjøpesenter. Her har han funnet plas-
sen sin og her har han fått hjelp til å 
redde helsen. 
– Vi får så mye hjelp og støtte her, 
både fra instruktørene og de andre i 
EasyLife-gruppa. Vi er jo alle i samme 
båt, og støtter og hjelper hverandre. 
Samtidig har vi det morsomt sammen 
og jeg liker så godt å være her og 
trene. Dette er virkelig som mitt andre 
hjem, sier 54 åringen fra Siljan, som 
stråler av selvtillit og pågangsmot når 
vi treffer ham i juni. 
Like fornøyd var han ikke om vi skrur 
klokken tilbake til januar, like før han 
startet opp med EasyLife. Da var han i 
elendig form, etter å ha vært gjennom 
nesten 3 år med sykdom og han veide 
over 142 kilo. 

Hjerteflimmer 
– Jeg fikk hjerteflimmer i 2013 
og begynte å gå på medisiner for 
dette. Like etter ble jeg rammet av 
bindevevssykdom, sannsynligvis 
som resultat av hjerteflimmeret, og 
måtte gå på kortisontabletter også. 
Medisineringen førte til at jeg gikk 
opp i vekt, fra 125 kg som jeg veide 

da jeg fikk hjerteflimmer, helt til 142.6 
kilo som vekten viste da jeg ble med i 
EasyLife-gruppa. 
At han også akkurat hadde fått satt in 
pacemaker, gjorde at Glenn forsto at 
det var lurt å gå ned i vekt. Alt var rett 
og slett blitt et slit for ham. Selv å få på 
seg sokkene og knyte skolissene var 
litt av en utfordring. 
– Derfor startet jeg sammen med en 
kamerat her i januar, etter å ha lest om 
Jarle som ikke fikk på seg motorsyk-
keldressen. Der kjente jeg meg hjem-
me. Kjører nemlig motorsykkel selv. 

Vil under 110 kilo
Han hadde gått ned 28 kilo, til 114 kilo, 
da vi traff ham, og han skulle fortsette 
å gå ned. For målet for den 197 høye 
karen fra Siljan var å komme under 
110 kilo. 
– Det skal gå greit. EasyLife fungerer 
veldig bra, selv om jeg skal innrømme 
at det var tøft i starten.  Jeg har klart å 
legge om livsstilen min både i forhold 
til mat og trening, sier 54 åringen, som 
har lært mye han ikke visste om mat 
og hvordan han skal sette sammen 
måltidene. 
– EasyLife instruktøren min, Bente 
Austad, har hjulpet meg med å bli kvitt 

en masse uvaner jeg hadde i matveien 
tidligere. Jeg har begynt å trene regel-
messig, hele 4 ganger i uka her på 
MyLife-senteret. 
– Du kan si jeg har gått fra null til fire 
treninger i uka i løpet av 4 måneder, 
sier Glenn, som har prioritert styrke-
trening gjennom den første perioden 
av EasyLife programmet. 

Klar for halvmaraton
– Senere skal jeg også trene mer kon-
disjonstrening. Jeg har et mål om å 
nærme meg det nivået jeg var på for 
10 år siden. Da var jeg nemlig med i 
mosjonsløp og løp blant annet halv-
maraton. 
Han har ingen planer om å slutte å 
trene på MyLife Livsstilssenter etter 
at han avslutter EasyLife-programmet 
i januar. For her har han funnet sin 
plass. 
– Det er veldig mange her som er i 
samme situasjon som meg. Miljøet er 
dessuten veldig bra her. Alle prater 
med hverandre og ingen trenger å 
bekymre seg for hvordan de ser ut 
eller hva de skal ha på seg når de tre-
ner. Nei, her er det ingen «motegreie» 
som gjelder.

Glenn Blomquist (54)
l Bosted: Siljan.
l Sivilstand: Samboer,
 2 barn, 20 og 23 år. 
l Yrke: Maskinfører.

fakta

Da jeg begynte 
her hadde jeg
problemer med 
å få på meg
sokkene!

“

Glenn fra Siljan ned 
28 kilo på 4 måneder 

– Da jeg leste om Jarle Øygarden som ble med i 
EasyLife-programmet fordi han ikke fikk på seg mot-
orsykkeldressen, kjente jeg meg igjen, forteller Glenn 
Blomquist (54), som gikk ned fra 142 til 114 kilo i løpet 
av 4 måneder på MyLife Livsstilssenter i Skien. 

Fra knapt nok å klare å få på seg
sokkene til å trene fast 4 ganger i uka på MyLife 
Livsstilssenter i Skien. Det har vært veien for 
Glenn Blomquist fra Siljan, her i gang med styrke-
trening på annerledessentret i Ulefossveien. 

Foreløpig nøyer jeg meg med 
å gå på tredemøllen. Men jeg 
skal tilbake dit jeg var for 10 
år siden, da jeg løp halvma-
raton, sier Glenn Blomquist, 
som føler seg veldig hjemme 
i det voksne miljøet på 
MyLife Livsstilssenter. 



Hvis du har lyst til og behov for å legge om hverdagen litt til
en bedre og sunnere livsstil skal du passe på nå.

Nå starter vi nye EasyLifeLettere-kurs for deg som skal ned 5 – 8 kilo og 1 års EasyLife-kurs for
deg som ønsker å gå ned enda mer. Vi lover deg en tid med glede, humor, utfordringer,
mestring, nye venner, trening og bedre helse

Velkommen til MyLife livsstilssenter!
Vi er nok ikke helt som de andre treningssentrene…
Vi er ikke størst. Vi er et passe stort og hyggelig senter der du lett finner deg til rette.
Vi har ikke flest medlemmer. Vi kjenner våre medlemmer og forsøker å gi hver enkelt den
treningen de trives med.
Vi er ikke nyest. Vi har lang erfaring i å motivere og legge til rette slik at treningen finner plass
i hverdagen din.
Vi er ikke bare unge, hverken vi som jobber her eller medlemmene. Hos oss er det et mangfold
av aldre, fasonger og fysisk form.
Vi driver ikke bare med trening. Vi har livsstilskurs, fysioterapeut uten ventetid, sofagrupper
og kaffemaskin.

Vinn et 3 måneders
EasyLife Lettere-kurs!
Ta kontakt med oss, så er du med i trekningen.
Send inn et interesseskjema via hjemmesiden vår:
mylifelivsstilssenter.no eller easylife.no,
send en mail til post@mylifelivsstilsenter.no,
ring eller send en sms til 940 09 718, eller kom innom!

MyLife livsstilssenter feirer fem år 
med energi og overskudd
og vi deler så klart med deg!

Det stråler energi og treningsglede på gruppetreningstimene ved MyLife Livsstilssenter i Skien når de nå feirer 5 års jubileum. 
Som nummer 3 fra v i 2 rekke ser vi den fornøyde gruppetreningsinstruktøren, EasyLife instruktøren og medlemsrådgiveren,
Ann Kristin Kleppe (se også s 4-5).


