
Mijn succesverhaal bij Ladyline! 
 
Een tijdje geleden ben ik, via een vriendin, terechtgekomen bij Ladyline Den Bosch. 
De dag was daar dat ik het punt bereikt had klaar te zijn met mijn overgewicht. 
Blijkende een ´emo-eter’ te zijn, gestopt te zijn met roken had ik een dermate gewicht bereikt dat ik 
er van de een op de andere dag ‘klaar’ mee was. 
Maar wetende dat ik het afvallen niet alleen kon ben ik terechtgekomen bij Ladyline, beginnende op 
een gewicht van ruim 103 kg. 
 
De afvalrace kon beginnen! 
Het twee keer in de week sporten in de cabines in combinatie met het afvalplan hadden al snel 
resultaat. Voordat ik het wist, zonder honger te lijden of dingen te moeten eten die ik eigenlijk 
helemaal niet lust zat ik op de 92 kg, dus al meer dan 10 kg kwijt. 
Toen viel het even stil….., weken volgde ik de precieze richtlijnen maar viel (tijdelijk) niet zoveel meer 
meer af. Terwijl ik nog ver weg was van mijn streefgewicht van 70 kg. 
Vooral gefrustreerd dat het niet meer zo snel ging heb ik toen mijn streefgewicht aangepast naar  
75 kg. In overleg met Esther en Carla ben ik toen een soort van ‘detox-plan’ gaan volgen waardoor ik 
in een paar weken diverse kilo’s zou afvallen. Dit lukte, waardoor ik de motivatie weer kon vinden om 
door te gaan! Afvallend aangekomen bij de 80 kg vond ik het eigenlijk wel prima. Beginnend aan het 
afvaltraject had ik nooit durven dromen te komen waar ik op dat moment was. 
Ik bleef wel ‘sporten’ in de warmte cabines bij Ladyline om de centimeters te blijven verliezen. 
 
Na enige tijd besloot ik om een ‘cryo-behandeling’ te doen op mijn buikstreek. 
Blijvend vernietigen van vetcellen. Dit had een dermate resultaat dat ik bij mezelf dacht…., misschien 
kan ik toch nog vijf kilo afvallen. Dit was in juli van dat jaar. Ik heb mezelf toen het streven opgelegd 
om die 5 kilo af te vallen voor de kerstdagen. Inmiddels zo gebakken zijnde binnen het Ladyline 
principe ben ik in die maanden de 5 kg afgevallen. Zonder dat het me al teveel moeite kostte. Kerst 
van dat jaar zat ik aan de 75 kg, wie had dat ooit gedacht…., ik zelf niet toen ik aan het Ladyline 
verhaal begon! 
 
Na het positieve resultaat van de ‘cryo-behandeling’ op mijn buik besloot ik na enige tijd om 
diezelfde cryo-behandeling te ondergaan maar dan op mijn heupen/bovenbenen. Dit in combinatie 
met de compressietherapie voor het meest gewenste resultaat. 
Mede doordat deze behandeling, voor het oog, ook z’n resultaat had bedacht ik me dat ik die 
‘laatste’ vijf kilo ook zou moeten kunnen afvallen. Weer heb ik voor mezelf, op dat moment, een 
streefdatum van ca. een half jaar aangenomen om die kilo’s kwijt te raken. 
En ja hoor, rondom de streefdatum had ik ook die 5 kilo verloren. 
Hoe was het mogelijk, mijn weegschaal stond op 70 kg!!! 
Toen ik aan het Ladyline traject begon had ik nooit durven dromen ooit op dat eerste streefgewicht 
van 70 kg aan te komen. Maar hoe goed voelt dat! 
 
Na al die maanden weet ik precies wat het beste is voor mij en mijn lichaam. 
De afvalmethode van Ladyline kan en wil ik dan ook aan iedereen aanbevelen. 
Zorg dat je je levenswijze en je eetpatroon verandert, eet niet te weinig, eet gezond! 
Gun jezelf ook regelmatig iets ‘lekkers’ maar weet dan wel wat je pakt! 
Waar ik jaren  geleden met een zak chips op de bank zat maak je me nu net zo blij (en misschien nog 
wel blijer) met een zak wortels, of een stuk komkommer. En als ik dan net dat beetje extra wil,  neem 
ik er een lekker (mager) dipsausje bij! 
 
Dankzij Ladyline Den Bosch  en dan vooral Esther en Carla, die mij al die jaren geweldig hebben 
begeleid, zit ik nu super in m’n vel! Zowel letterlijk als figuurlijk! Super BEDANKT! 
 


