
Diëten en sport beoefenen kunnen ervoor zorgen dat mensen
gewicht verliezen, maar vaak wil men werken op specifieke 
probleemzones zoals de billen, de buik of het achterwerk.
Afslanken op die bepaalde plekken van het lichaam is minder 
voor de hand liggend. Hardnekkige lokale vetophoping en
sinaasappelhuid vinden namelijk een oorzaak in de 
bloedsomloop. Het bloed transporteert onder andere energie
en speelt zo een cruciale rol in de vetverbranding. 
Probleemzones zoals de dijen hebben echter te kampen met
een slechte bloedcirculatie waardoor mensen daar minder
makkelijk centimeters zullen verliezen.

Hypoxi-therapie kan dit probleem echter aanpakken doordat
het de bloedcirculatie waar nodig verbetert en optimaliseert.
De toestellen werken met druktechnieken zoals vacuüm 
(onderdruk) en compressie (bovendruk). Doordat de computer 
deze lage en hoge druk gaat afwisselen wordt het lokale 
vetmetabolisme geactiveerd. De verandering van druk stimuleert
de bloedtoevoer en versnelt het transport van vetzuren weg 
van deze plaatsen. De klant beweegt intussen in een rustig 
tempo, zodat de spieren de inhoud van de vetcellen als energie
gaan gebruiken. Hypoxi is de allereerste gepatenteerde therapie
voor een figuur op maat en wereldwijd zijn er meer dan 
tweeduizend centra. Deze gezonde stijl zorgt ervoor dat Hypoxi 
ook voor mannen aantrekkelijk is.

In Vlaanderen wordt de therapie reeds aangeboden in 80 centra, 
maar bij DJ Medical zijn ze ervan overtuigd dat de bekendheid
nog veel beter kan. STYLE  opende zijn deuren eind 2006 en
staat voornamelijk in teken van Hypoxi, volgens de originele
Oostenrijkse normen.  
Een rondleiding, een glaasje champagne of een kopje koffie, een
persoonlijke aanpak met een leuke babbel, STYLE in Schilde 
(AllSTYLE in Brugge, en binnenkort BEAU STYLE in Ninove, net 
als de andere Hypoxi centra hiernaast) wil dat klanten helemaal 
zichzelf zijn. “Het is echt de bedoeling om onze klanten in de 
watten te leggen. Ze worden constant op een professionele 
manier begeleid, niet alleen bij de Hypoxi-therapie, maar ook 
wat betreft hun voeding en lichaam. Wat hebben ze zoal 
gegeten, bevat hun lichaam te veel vocht of vet, hoe voelen 
ze zich, hoe zit het met het energieniveau van hun lichaam …
Een klant zal hier nooit vijf minuten aan zijn lot over gelaten
worden.” 
Voor Dany Vanholme is Hypoxi duidelijk een visie, een stijl 
van leven. ‘Hypoxi geeft energie en enthousiasme en is 
duidelijk een hoogvlieger op lange termijn en zal meer en meer 
als meest succesvolle afslanktrend wereldwijd bij het grote 
publiek bekend worden’.

Op het TV-programma Uno Mattina, uitgezonden op Rai Uno, 
werd op 3 april de Hypoxi technologie als beste methode voor 
de gezondheid en schoonheid van benen voorgesteld; je vindt
de clip op de Belgische homepage van hypoxi.com maar ook 
op http://www.youtube.com/watch?v=YaulBYvBKj8; wanneer 
men in Google ‘Elisabeth Hurley hypoxi’ intikt leert men niet 
alleen dat Elisabeth op een maand tijd fantastische resultaten 
behaalde met Hypoxi na haar zwangerschap, maar ook dat 
Madonna ondertussen ook een fervent gebruikster van Hypoxi 
is … dus waarom nog wachten als het op een aangename, 
gezonde en snelle manier beter kan?
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Doelgericht afslanken met

H Y P O X I
Deze succesvolle afslanktrend 
w o r d t  n u  o o k  e e n  hy p e
Geen crashdiëten of zware, intensieve trainingen, 
Hypoxi is een gezonde therapie waarbij klanten 
op een snelle en aangename manier afvallen 
en centimeters verliezen. Ondertussen hebben 
ook de wereldsterren de weg gevonden naar 
deze medisch beproefde methode.


