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Koppel bouwt garage om tot professioneel afslankcentrum

Lerares helpt je afvallen
met speciale therapie
Gespot
Vosselaar
Nancy Van Ballaer (30) heeft
in haar garage op Heieinde in
Vosselaar het Hypoxiafslankcentrum Body
Balance geopend. De juf
promoot er een therapie om
snel gewicht te verliezen.
De leerkracht van de basisschool
van Sint-Victor in Turnhout is sinds
enkele maanden verknocht aan de
toestellen van het merk Hypoxi om
gewicht te verliezen. Nancy Van
Ballaer en haar man Wesley
bouwden hun garage naast hun
woning op het Heieinde

in Vosselaar om tot een kleinschalig
afslankcentrum. Wesley runt de
winkel ’t Dobbelsteentje in
Weelde (Ravels).
“Tijdens een diner op kerstavond
kwam mijn broer met het geweldig
idee om een weegschaal boven te
halen. Het resultaat daarvan kon
me niet bekoren”, lacht Nancy Van
Ballaer. “Ik ben beginnen te zoeken
op het internet naar een manier om
efficiënt gewicht en centimeters te
verliezen. Ik heb een kuur gevolgd
met de toestellen van Hypoxi en ik
heb gemerkt dat het echt werkt.”

Nancy Van Ballaer toont de toestellen die in haar omgebouwde garage in Vosselaar staan. “Ik heb de
afslankingstoestellen zelf gebruikt en ze werken echt”, zegt Nancy. FOTO MIA UYDENS

Hypoxi werkt met toestellen met
bovendruk of compressie of onderdruk vacuüm waarin je moet plaatsnemen. Door een afwisseling van
hoge en lage druk worden de vetdeeltjes in het lichaam geactiveerd.

tempo, zodat de spieren de inhoud
van de vetcellen als energie gebruiken”. De meeste vrouwen die
gewoon op dieet gaan,
verliezen wel centimeters in
het gezicht en aan hun borsten, maar
niet op de billen of dijen. Hypoxi pakt
ook die probleemzones aan.”

guuranalyse. “Het is voor mij eigenlijk de uitoefening van een hobby”,
vervolgt ze. “Een afslankingskuur
bestaat uit 22 beurten. Op andere
plaatsen betaal je al gauw 596 euro
voor een kuur. Wij bieden een kuur
van 22 beurten aan voor 250 euro.
Maar je kan reeds starten
vanaf 150 euro.

Probleemzones
“De verandering van druk stimuleert de bloedtoevoer en versnelt Slechts € 250 voor een kuur
BART VAN DEN LANGENBERGH
het transport van vetzuren. De
De zaakvoerster geeft haar klanten Hypoxi.vosselaar@hotmail.be
klant beweegt intussen in een rustig ook voedingsadvies en maakt een fi- Telefoon 0497-57.88.66

