Vermoeid na een lange dag werken en dan nog een
uur naar de sportschool? Het is soms lastig de juiste
motivatie te vinden om dat strakke lichaam te behalen

		 SPIEROPBOUW

en te behouden. Dankzij Wav-e stimulatie is het nu

MET DE WAV-E

voor het eerst mogelijk om het gehele lichaam in
slechts 15 minuten te trainen. De Wav-e maakt gebruik

BRENG JE LICHAAM IN TOPVORM!

van elektronische impuls stimulatie, waarbij een golf
aan impulsen naar de spiergroepen wordt gestuurd.
Bij traditionele oefeningen is het fysiek niet mogelijk
om het gehele lichaam tegelijkertijd te trainen.
De Wav-e trainingsmethode zorgt ervoor dat het niet
meer nodig is om je trainingen te verdelen over
meerdere dagen in de week, aangezien de resultaten
met slechts 15 minuten per week behaald worden.
Deze total-body-training versterkt, modelleert en
verstevigt jouw lichaam!

WIST
JE DAT?
RUGPREVENTIE
		 MET DE WAV-E
VERMINDEREN VAN RUGKLACHTEN
EN HOUDINGVERBETEREND
85% van de mensen heeft of krijgt weleens te maken met rugklachten. Dit komt vaak door stress, weinig beweging, zittend
beroep of een verkeerde houding. Het is dan ook raadzaam
om de rug- en buikspieren sterk en stabiel te houden. Door
te trainen met de Wav-e worden de diepliggende en kleine
rugspieren die moeilijk te trainen zijn aangesproken. Zo ook de
buikspieren, die vaak een belangrijke rol spelen

Door middel van Wav-e training er ook heel
veel mogelijk is op het gebied van REUMA,
OEDEEM, MS, FIBROMYALGIE, HERNIA,
ARTROSE en nog veel meer andere medische
klachten.

AFSLANKEN
MET DE WAV-E
VERLAAG JE VETPERCENTAGE
EN VERMINDER CELLULITE
Het Wav-e toningsprogramma biedt de allernieuwste behandel
techniek op het gebied van afslanken – figuurverbetering spieropbouw en het verminderen van cellulite. De Power Suit
van Wav-e bestaat uit 22 segmenten. Deze kan je samen geheel
op maat instellen samen met jouw personal trainer. Hierdoor is
het mogelijk om zelf aan te geven welke spiergroepen extra
aandacht verdienen of welke probleemzones jij zou willen aanpakken. Met de Wav-e kom je niet alleen op het juiste gewicht,
maar breng je jouw lichaam ook weer in topvorm!

VOEDINGSADVIES
BEHAAL 60% MEER RESULTAAT
Wist je dat voeding 60% invloed heeft op het maximaal te
bereiken resultaat? Wav-e Studios werkt daarom samen met het
voedingsprogramma van Re-Size, Het programma maakt gebruik
van 6 voedingsmomenten per dag waardoor jouw lichaam beter
in staat is om af te vallen. Je zult merken dat je meer gaat eten dan
je gewend bent, maar hierbij toch zult afvallen. Dit is gemiddeld
1kg per week.

KENNISMAKINGSTRAINING
Tijdens onze GRATIS kennismakingstraining van gemiddeld 50 minuten
wordt er samen met een van onze personal trainers besproken wat jouw
doelstellingen, wensen en eventuele (fysieke) beperkingen zijn. Nadat
alles is besproken kan de training beginnen. Je krijgt vanuit ons een
setje onderkleding en de Wav-e Power Suit aangeboden. Het enige
wat je zelf mee hoeft te nemen zijn sportschoenen en eventueel een
handdoekje. De Power Suits zijn er in de maten XS tot en met XXL.

Niet alleen efficiënt maar ook optimaal sporten, het kan met het
krachtprogramma van Wav-e. Door te trainen met EMS stimulatie
bereik je tot 70% van de spiervezels, waar dit bij traditionele
krachttraining maar 30% is. Hierdoor wordt er sneller resultaat
behaald, omdat alle spiergroepen tegelijkertijd worden aangespannen en er meer dan het dubbele aantal spiervezels wordt
geactiveerd ten opzichte van de traditionele training. Daarnaast
neemt door de toename van spiermassa ook de verbrandingsmotor toe. Hierdoor verbrand je niet alleen meer calorieën tijdens
en kort na de training, maar ook gedurende de weken daarna.
Hoe meer spiermassa, hoe hoger je ruststofwisseling. Dit leidt
tot een aanzienlijk hoger calorieverbruik per dag. Met de Wav-e
kom je niet alleen op het juiste gewicht, maar breng je ook jouw
lichaam weer in topvorm.

