
 

Mijn verhaal bij Lstyle begon 2 jaar geleden, ik heb mijn 

hele leven lang al verschillende sporten uitgevoerd. Van 

turnen naar zwemmen, van ballet naar jazz ballet, 

ropeskipping, MMA, lopen…noem maar op. Maar wegens 

tijdgebrek kon ik dit nooit heel lang uithouden. Ik ging 

dus op zoek naar een sport die niet al te veel tijd in 

beslag neemt, maar waar ik toch het gewenste 

resultaat mee kon bereiken. Dat klinkt te mooi om waar 

te zijn, niet? Dacht ik ook! Tot ik e-fit leerde kennen. Mijn 

moeder en ik waren op zoek naar een fit lichaam en een 

gezonde levensstijl. Et voilà, de proefsessie bij Els stond 

in het agenda. Na 1 sessie was het al duidelijk, dit gaat 

ons leven veranderen! Nu, meer dan twee jaar later, zijn 

we nog steeds 2 keer per week van de partij. 

 

Het leuke aan E-Fit is dat je op 30 minuten hetzelfde resultaat hebt als 1,5 – 

2 uur fitness. We dragen telkens een pak waarin elektroden verwerkt zitten. De 

pads in het pak worden nat gemaakt en dat zorgt voor een goede geleiding. Als 

je overdag veel drinkt dan is je doorbloeding optimaal en heb je ook meer 

effect van het pak. (kleine tip! ) Dan word je met kabels aan een machine 

gehangen en Els of Anke kunnen dan per spiergroep de contracties harder of 

zachter zetten. Er zijn ook verschillende soorten impulsen zodat je kan afwisselen 

tussen stimulatie van de diepere alsook de oppervlakkige spiergroepen. 

Vervolgens krijg je een programma met oefeningen op een iPad. Indien er 

oefeningen niet lukken, staan ze klaar met een vervangoefeningen. En handig is 

dat je op de iPad kan drukken en de oefeningen op pauze kan zetten . 

Ik ben nooit echt dik geweest, maar wel heel “geobsedeerd” met mijn 

lichaam. Ik heb voor het eerst in mijn leven zichtbare armspieren en begin ik een 

aflijning te zien op mijn buik. Mijn conditie is er fel op vooruit gegaan én ik ben al 

2 kg aan vet verloren! 

Lstyle biedt het volledige totaalpakket. Ik werd regelmatig onwel en had 

klachten van mijn prikkelbare darmsyndroom. Aangezien mama en ik nogal 

babbelaars zijn, kwam dit ter spraken tijdens onze e-fitsessies. Els, die ook diëtiste 

is, herkende mijn symptomen. Ze liet mij opschrijven wat ik at en wanneer ik last 

had van klachten. Ze gaf me een dieet mee dat ik een maand moest volhouden. 

Na een paar weken voelde ik het verschil al. Zo goed als geen flauwtes meer en 

maar af en toe buikpijn. Els heeft, niet om te slijmen maar echt serieus, mijn leven 

drastisch veranderd! Tijdens de BIVA metingen (die aantonen wat je vetgehalte, 

vochtgehalte, spiercapaciteit etc is) bleek ook dat mijn voedingskwaliteit een pak 

beter is. Dus bij deze nog eens danku Els voor al die hulp! 

Naar Lstyle gaan is sporten, recepten uitwisselen, begeleid worden, tips 

en tricks krijgen en leuke gesprekjes met de medesporters. En dat allemaal 



terwijl je sportief bezig bent. Super fijn als medesporters zien dat je “afziet” en ze 

dan mee beginnen aftellen tot je oefening gedaan is. En ook leuk als Anke met 

extra sportideetjes komt zoals “Bring Sally Up”. Mijn bilspieren zijn haar nog steeds 

dankbaar!  

Els en Anke doen het echt super! Ik kan Lstyle echt aanraden als je niet gewoon 

ergens wil gaan fitnessen maar écht op zoek bent naar hulp en dit ook nog eens 

in een superleuke omgeving en sfeer. Anke en Els luisteren ook echt naar je 

behoeften. 

Lois 

 


