
1. Slanke & koolhydraatarme lifestyle. Want
koolhydraten maken je dik. Maar jouw lichaam
heeft ze ook nodig (aangeraden is zo’n 40% van
je dagelijkse voeding). Maar de ene koolhydraat
is de andere niet. Snelle koolhydraten
(witbrood, pasta en snoep) maken je dik. Terwijl
langzame koolhydraten (quinoa, havermout en
zoete aardappelen) juist goed voor je zijn. Wil jij
ook 2 kilo per week afvallen met een
koolhydraat arm dieet? Lees dan dit artikel.

2. Afvallen is geen race! Honger jezelf daarom
niet uit met een crash dieet. Dit ga je nooit
volhouden en alles komt er dubbel zo hard weer
aan. Kies daarom voor een gebalanceerd dieet
met voldoende beweging en stapje voor stapje
bereik jij jouw streefgewicht. Het is veel
belangrijker om op de lange termijn een gezonde
lifestyle te leven en niet elke keer te jojo-en.

3. Belonen is volhouden. Beloon jezelf rijkelijk bij elke kilo die je afvalt. In het begin
doe je 5 euro per kilo in een spaarpot. Later wordt het natuurlijk lastiger om de kilo’s te
verliezen. Geef jezelf dan bijv. die leuke nieuwe schoenen als je weer een kilo kwijt bent.
Zit je op je streefgewicht? Beloon jezelf dan elke week dat je dit volhoudt. Of als je weer
3 x per week hebt gesport! Belangrijk bij belonen: Doe het direct! Begin met een
beloning nadat je de eerste dag diëten hebt volgehouden. Wacht niet tot dat je 5 kilo
bent afgevallen. Het is bewezen dat je hierdoor veel meer kans hebt om blijvend af te
vallen.
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5. Train je buikspieren! Sporten helpt niet alleen om calorieën te verbranden. Het helpt
je ook om je lichaam sterk te maken. En een sterk lichaam is een sterke geest. Hierdoor
zul jij het afvallen dus ook beter volhouden. MA weet hoe lastig het is om uit jezelf weer te
beginnen met sporten. Vooral als je een tijd lang niets hebt gedaan. 
Tip: Als jij echt serieus bent over buikvet verbranden, kijk dan eens naar de "king of all
exercises",

6. Suiker is de vijand. Gezond eten gaat een stuk makkelijker als er geen junkfood in
huis is. Haal daarom geen suikers en andere snelle koolhydraten in huis. Zorg ervoor
dat je niet verleid wordt in de supermarkt. En zoals je weet is dit niet gemakkelijk. Het
helpt ook als je alle boodschappen 1 x per week doet. Tip: zorg dat je geen honger hebt
als je naar de supermarkt gaat!

7.Detox je lichaam! Een detox kuur kan je helpen om je lichaam te ontgiften. Bovendien
zul je gezond eten weer gaan waarderen. Wil jij meer energie, een stralende huid en een
heerlijke lichtheid ervaren? Dan is een detox kuur precies waar jij naar op zoek bent. 
In dit artikel ontdek je 11 tips om je lichaam te ontgiften.

8. Gezond eten is lekker! Je hoeft niet te lijden om af te vallen… Je kan gewoon lekker
blijven eten waarbij je eenvoudigweg elk ongezond hapje vervangt voor iets lekkerders &
gezonders. Heb je weer dat hongergevoel? Kies voor een rauwe snack. Bijvoorbeeld
lekkere worteltjes, noten of een stuk fruit. Wil je meer tips over hoe jij gezond kunt eten?
Lees dan dit artikel.

9. MA Loves Paleo! MA houdt van gezond eten. "Back to her roots" met natuurlijk
geproduceerd voedsel. Het Paleo dieet is een van de populairste dieten van dit moment.
Weet jij al hoe je Snelle en Gemakkelijke Paleo Recepten Klaarmaakt met
Buikvetverbrandende Ingrediënten? Verwen jezelf dan met het 101 Paleo Recepten
kookboek.

4. Vraag om support. Je vriend, jouw kinderen of je ouders.. Die houden
onvoorwaardelijk van jou, toch? Maar toch voelen veel vrouwen zich niet gesteund. En dat
maakt afvallen niet makkelijker helaas. Duidelijke communicatie zorgt voor commitment.
Doe dit vooral in je gezin. Maar vergeet niet te zeggen, dat gezond eten minstens zo lekker
is als snelle koolhydraten. Naast de support van je sociale omgeving, is het ook raadzaam
om professionele hulp in te roepen. Je wordt persoonlijk begeleidt met en iedereen heeft
hetzelfde doel. Dit maakt afvallen makkelijker! Lijkt je dit wat, wordt dan lid van een
community.

MA, VROUWEN OM VAN TE HOUDEN!
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