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Av Mads A. Holmvik

Kampanjen er åpen for både
medlemmer og ikke-medlemmer
og rettet mot personer som øn-
sker å gå ned i vekt, og samtidig
komme seg i god fysisk form.

Pengene tilbake
- Slankepakken innebærer 3 må-
neders trening, med en person-
lig trener, hvor man etter at
perioden er over skal ha oppnådd
et forhåndsbestemt mål. Dette
målet blir deltakeren og treneren
enige om på forhånd. Det blir da

skreddersydd en individuell tre-
nings- og kostholdsplan som del-
takeren forplikter seg til å følge,
sier Grankvist. 
- Dersom deltakeren derimot
ikke klarer å nå treningsmålet
etter at de 3 månedene er gått,
får vedkommende pengene til-
bake. Deltakeren har selvsagt full
tilgang til alle Elixia Lade sine
treningsfasiliteter i denne perio-
den, legger hun til.

Sunn og trygg vektreduksjon
- Hvordan fastsetter man målset-
ting for hver enkelt person?

- Målet fastsettes gjennom en sam-
tale og ulike tester. Ved Elixia
Lade benytter vi en avansert
kroppsanalyse som etter cirka 90
sekunder vil gi et godt bilde av
kroppens sammensetning. Ana-
lysen som blant annet avdekker
muskelmasse, fettprosent og
eventuell ubalanse i muskulatur
gir mange en økt motivasjon til
livsstilsendring, sier Grankvist.
- Målet for vektreduksjonen skal
ligge innenfor WHO`s (verdens
helseorganisasjon, red.anm.) sine
retningslinjer, som betyr at vek-
treduksjonen ikke skal være på
mer enn 0,5 til 1 kilo i uken. Om
målet til en gitt person er en vek-
treduksjon 20 kilo på tre måne-
der, så sier vi nei. Vi setter
grensen på 12 kilo. Noe mer enn
det er verken sunt eller realistisk,
legger hun til.

Populært treningstilbud
- Hvordan er interessen rundt
dette?
- Siden vi startet med dette i be-
gynnelsen av januar har vi hatt
stor pågang fra menn og kvinner
i alle aldre. Det er tydelig at det

å komme seg i form etter en ju-
lefeiring med mye god mat er en
prioritert oppgave for mange,
sier Grankvist.
- Hvor mange personlige trenere
har dere ved senteret?
- Totalt har vi 6 personlige tre-
nere som leverer treningsmotiva-

sjon av topp kvalitet. 
De vil for alle som ønsker å
prøve ut vår ”NED I VEKT”
sørge for tett oppfølging gjenn-
om hele perioden, og ikke minst
morsomme, varierte og effektive
treningsøkter som vil bidra til
måloppnåelse, avslutter hun.

Helse&velvære
Ned i vekt med 
fornøydhetsgaranti

- FLOTT TRENINGSALTERNATIV: Christine Mikkelsen til venstre er en av flere ved Elixia Lade med positive erfaringer
rundt det å benytte seg av en personlig trener. Til høyre personlig trener Elisabeth Holmstrøm

- UNIK SLANKEKAMPANJE: - Vår slankekampanje er unik fordi om man ikke
når målene sine har vi en pengene tilbake garanti, sier leder for support og 
trening Monica Grankvist.

- Siden januar har vi hatt en unik ”NED I
VEKT”- kampanje, som gir deg pengene til-
bake dersom du ikke når målet ditt innen tre
måneder, sier leder for support og trening ved
Elixia Lade, Monica Grankvist

www.nidarosnaprapati.no

Naturlig førstevalg 
ved muskel og 
leddplager individuelt 
tilpasset deg!

- Vond rygg
- Rygg og nakkeplager
- Muskelspenninger
- ”Kontor-nakke”
- Smerte i 

skulder/arm/hånd
- Isjias og falsk isjias

- Smerte i hofte, 
ben, kne og fot

- Idrettsskader
- Musearm/tennisalbue
- Hodepine og 

kjevesmerter
- Øresus

Valentinlyst senter - Tlf: 73 60 60 98

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

Plages du 
med smerter?
Verker 
kroppen?

“
Siden vi startet med 
dette i begynnelsen av 
januar har vi hatt stor 
pågang fra menn og 
kvinner i alle aldre

SENIORTRIM
Bydelen har flere trimgrupper for seniorer. Gruppene møtes onsdager på Folkets Hus på Ranheim, Kultursenteret i
Strinda i Brundalen på torsdager, og Valentinlyst helse- og velferdssenter mandager og torsdager. Tilbudet er ment
for seniorer som ønsker å komme i bedre form og bli sterkere, føler seg litt ustø og ønsker å få bedre balanse,
greier mindre i dag enn for ett år siden eller har vansker med å gå utendørs om vinteren. Tilbudet er et samarbeids-
prosjekt mellom Trondheim kommune, NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.


