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Minder kilo’s  
meer gezondheid

Veel mensen kampen met gezond-

heidsklachten zoals overgewicht, 

hoge bloeddruk, diabetes, darmpro-

blemen of te hoog cholesterol. Juist 

ook een ziekte als Covid-19 geeft 

meer problemen bij overgewicht. Daar 

is gelukkig iets aan te doen. 

Gewichts- en leefstijlcoach Elles van 
Nieuwenhuizen gunt iedereen levenskracht 
om onbelemmerd voluit te kunnen leven. 
“Met de Slim (di)Eet methode die ik bied, 
bereik je niet alleen je ideale gewicht maar 
vind je ook je gezonde levensstijl. Men 
is zich er onvoldoende van bewust dat 
voeding een belangrijke pijler is in leefstijl. 
Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. 

Voeding heeft echt een enorme impact 
op je gevoel en ook op je gedrag. Minder 
suikers geven meer energie. Suiker geeft 
alleen kortstondig energie en daarna zak 
je weer in. Deze golfbeweging gaat de 
hele dag door. Deze pieken en dalen vreten 
energie en de alvleesklier en de lever heb-
ben het zwaar te verduren.”

Elles startte 12 jaar geleden als gewichts-
consulent en ervaarde zelf dat gewicht ver-
liezen de grootste stap is naar meer gezond-
heid. “Maar ook voldoende voedingsstoffen 
uit een goede eetstijl én voedingssupple-
tie zorgen ervoor dat je echt fit en vitaal 
ouder kan worden. In 3 maanden werk ik 
met mijn klanten met een duidelijk stappen-
plan met als resultaat minder kilo’s en meer 
gezondheid. Ik leg uit en ik spiegel. Ik steun 

met kennis en meet en weeg. Ik organiseer 
geregeld een supermarktavontuur, etiketten 
lezen, ontdekken hoe je eigenlijk vaak mis-
leid wordt door mooie termen.”

Stappenplan 
Stap 1: 4-6 weken. Kickstart eiwitdieet.
Stap 2: 4-6 weken. Ontdekken van eigen 
eetstijl met een gezondheidsprogramma.
Stap 3: Verder ontwikkelen en vooral op 
gewicht blijven.

Elles: “Ik merk dat wanneer mensen het 
stappenplan doen ze meestal tot rust 
komen en afvallen. Het motiveert. Het 
gezondheidsprogramma van 3Care is 
gestoeld op detoxen en milde ketose (vet 
verbranden). Daarbij worden de dagelijkse 
tekorten aangevuld en de belasting op de 
darmen wordt beperkt. Een schoon lichaam 
kan beter voedingsstoffen opnemen en 
zorgt voor een sterk fundament. Het pro-
gramma is medisch verantwoord en weten-
schappelijk onderbouwd.” 

“Ik geef nog 15% korting tot einde van 
het jaar. Als je nu start val je de komende 
december maand af in plaats van dat je 
aankomt.”
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