
Move and burn your fat



Ontdek in deze video

Hoe ik mijn vetverbranding kan boosten

Hoe ik structureel sport/beweeg op een manier die bij mij past
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Vetverbranding boosten en daarnaast...

Hormonaal beter in balans komen

Moeiteloos afvallen zonder honger

Energie voor 10 krijgen



Met als extra voordelen...

Een rustige platte buik

Een mooie huid 

Sterke nagels

Meer daadkracht 

Meer zelfvertrouwen

Vage klachten die verdwijnen zoals hoofdpijn 

Zelfs de uitingen van auto-immuunziekten die verminderen



Vetverbranding Boosters

Al veel over gesproken in dit traject...

De 5 gouden sleutels voor het optimaliseren van jouw vetverbranding



Sleutel 1: Verminder de hoeveelheid insuline 

3 eetmomenten per dag, evt. 1 tussendoortje in de middag

Verminder de hoeveelheid koolhydraten



Sleutel 2: Intermittent fasting

16 uur aaneensluitend niet eten

Praktisch is na avondeten niets eten, ontbijt uitstellen

Bijvoorbeeld: 18u laatste maaltijd, 10 uur ontbijten

Je hoeft geen maaltijden over te slaan

Kan enkele keren per week tot dagelijks



Sleutel 3: Nuchter bewegen

‘s Morgens eerst bewegen, dan ontbijten

Dit gecombineerd met IF = GOUD voor je vetverbranding!

Nuchter bewegen kan ook later op de dag: voor de maaltijd bewegen

Wandelen, fietsen (naar werk), sport, etc.

Probeer of dit bij je past



Sleutel 4: Krachttraining

Krachttraining = GOUD voor je vetverbranding!

Spieren helpen hormonen in balans te brengen

Betere hormonale balans = betere vetverbranding

Hoeft niet perse in een sportschool

Thuis work-out programma’s ook heel effectief



Sleutel 5: De juiste voedingsstoffen

500 gram groenten, voorzichtig met rauw

Dagelijks goede vetten

Voldoende eiwitten

Beperk zuivel en gluten, in ieder geval tarwe

Verwarmende voeding

De juiste suppletie
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Wat past bij mij?

Welk Ayurvedisch type ben je?

Is er een hoge mate van stress? Mentaal of lichamelijk

Wat vind je leuk, wat is passend bij jou?



Structureel sporten / bewegen

Dé gouden tip: plan het in je agenda in

Denk goed na over de beste timing voor jou: voor/na het werk?

Tip: liever niet te laat ‘s avonds i.v.m. je bioritme

Wie of wat is jouw stok achter de deur?



Actie!

Opdracht: MOVE

Bedenk welke vorm van sport/beweging jij (meer) wilt gaan doen

Kijk of dit ook passend is qua Ayurvedisch type, stress, leuk?

Plan dit structureel in je agenda in, zorg dat het realistisch is



Veel succes!


