
Winkeliers kunnen grote vraag naar afslankhype Lipo-13 bijna niet aan:

‘Nieuwste ‘fatkiller’ alweer uitverkocht!’
Als je veel en vooral snel 
wilt afvallen, moet je 
beslist Lipo-13 gebruiken. 
Het is nu de tijd om de 
vakantiekilo’s er af te 
branden en weer terug 
te keren naar je oude 
slanke figuur! 

Deze ijzersterke vet-
verbrander zorgt er-
voor dat u de draad 
van het afvallen 
weer gemakkelijk op 
kan pakken en biedt 
wel de lusten, maar 
niet de lasten van 
afvallen. Je hoeft 
geen zwaar di-
eet te volgen en 
ook niet veel 
te gaan sporten. 
Het enige dat je 
hoeft te doen is 3 
maal per dag 1 tablet 
Lipo-13 te nemen. Als 
het afslanken te snel 
gaat, wat natuurlijk ook 
niet gezond is, dan mag 
je gerust overstappen op 2 
tabletten per dag.

BELGISCHE ‘FATKILLER’ 
VEROVERT HEEL 
EUROPA!
Zo makkelijk was afslan-
ken nog nooit! Lipo-13 is 
een geweldig wapen in de 
strijd tegen overtollige ki-
lo’s en dankt zijn naam aan 
de 13 unieke en zeer snel 
werkzame ingrediënten. De 

Lipo-13 tabletten 
hebben tevens 
een bijzondere 

‘extended re-
lease technolo-
gy’ die er voor 

zorgt dat de 
ingrediënten 
zeer geleide-

lijk door het 
lichaam wor-
den opgeno-
men. Hier-
door kun je 
er zeker van 
zijn dat ie-
der tablet 
maximaal 

r e s u l t a a t 
oplevert bij 

het verbran-

den van overtol-
lig vet. Een aantal 
extra voordelen 
van de werking 
van deze bijzon-
der krachtige sa-
menstelling zijn 
bijvoorbeeld het 
versnellen van de 
vetstofwisseling, het af-
drijven van overtollig vocht 
en het onderdrukken van 
het hongergevoel. Daarnaast 
vermindert Lipo-13 vetop-
slag zodat je eindelijk ook de 
traditionele ‘probleemzones’ 
zoals billen, buik en benen 
aan kunt pakken. Met Lipo-
13 verlies je zonder jojo-ef-
fect op een natuurlijke en 
veilige manier zeer eenvou-

dig gewicht. Weet 
u wat het geheim is 

van geboren slanke 
mensen? Ze hebben 

gewoonweg een veel 
snellere vetstofwisse-
ling. Lipo-13 gaat er 
voor zorgen dat ook 
jouw stofwisseling een 

steuntje in de rug krijgt, 
zonder dat je een gejaagd of 
nerveus gevoel krijgt. Je zult 
je zeer energiek voelen en 
klaar om veel en vooral snel 
gewicht te gaan verliezen. 
Dat wil jij toch ook?

Aanbieding

Een pot Lipo-13 ta-
bletten kost normaal 

 69,95 en nu 
slechts   49,95
Twee verpakkingen nu 
tijdelijk 
slechts   89,95
Lipo-13 is verkrijgbaar 
op www.beauvica.nl, 
www.lipo13-shop.nl, 
bij de betere reform- en 
gezondheidswinkels 
en uw drogist.
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‘Rennen op blote voeten 
zou iedereen moeten doen’ 
Myckel Bodt, ChiRunning 
Trainer en Natural 
Running Trainer, zweert 
erbij: lopen en rennen op 
blote voeten. Minstens 
drie keer per week rent 
hij blootsvoets door de 
Vechtstreek. Het lopen 
zonder schoenen zou 
blessures en klachten 
aan knieën, heupen en 
onderrug voorkomen. 
“Eigenlijk zou iedereen 
dit moeten doen!”

Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT - Myc-
kel Bodt  (46) is van oor-
sprong technisch bedrijfs-
kundige. Tijdens een stage 
in China ontmoette hij zijn 
Chinese vrouw, met wie hij 
in 1996 trouwde. Van 2006 
tot 2009 woonden ze in Chi-
na, waar hij fanatiek ging 
hardlopen. “Toen ik de ma-
rathon van Shanghai had ge-
lopen, raakte ik geblesseerd 
aan mijn knieën. De artsen 
zeiden dat ik moest stoppen 
met rennen, maar daar legde 
ik me niet bij neer; ik ging 
me verdiepen in verschil-
lende methoden van lopen. 
Uiteindelijk heb ik mezelf 
aangeleerd om weer te gaan 

lopen als een kind. Door 
blootsvoets te gaan rennen, 
kon ik uiteindelijk weer 
meedoen aan wedstrijden 
van honderd kilometer!”
In China kwamen steeds 
meer expats Bodt om advies 
vragen. Uiteindelijk ging hij 
hardlooplessen geven en rei-
zen organiseren naar diverse 
marathons en races in Chi-
na. Terug in Nederland legde 
hij zich helemaal toe op les-
geven in de juiste looptech-
niek: “Rennen en wandelen 

lijken zo vanzelfsprekend, 
maar ons moderne schoei-
sel brengt ons helemaal uit 
balans. We zijn daardoor 
onze natuurlijke houding en 
onze natuurlijke manier van 
lopen kwijtgeraakt. In het 
Westen reageren we over het 
algemeen kritisch als het 
over Chinese ingebonden 
voetjes gaat, maar met onze 
schoenen doen wij eigen-
lijk precies hetzelfde. Met 
verhoogde hakken, ook in 
sportschoenen, sta je in feite 

op een kunstmatige helling. 
We corrigeren dat met onze 
houding; we strekken onze 
knieën en trekken onze rug 
hol, met blessures tot gevolg. 
Mijn trainingsmethodiek 
kan blessures voorkomen, 
daar ben ik van overtuigd.”
Bodt adviseert iedereen in 
en om het huis op blote voe-
ten te lopen, tenzij er medi-
sche bezwaren zijn. 
Informatie over natuurlijk lopen 
of rennen, ook over lessen: 
www.happy2run.nl

Myckel Bodt rent lange afstanden op blote voeten. Foto Esther Smid

Marathon 
Stichtse Vecht
STICHTSE VECHT - Vorig jaar is 
voor de eerste keer de eerste 
Stichtse Vecht Marathon 
gelopen door twaalf deelne-
mers. Hardlopers in de ge-
meente willen hiervan een 
traditie maken en de Sticht-
se Vecht Marathon lat,en 
uitgroeien tot een beeldbe-
palend evenement. Zij zoe-
ken andere, actieve lopers, 
meedenkers en helpende 
handen om een goede basis 
neer te zetten voor de derde 
Stichtse Vecht Marathon in 
2015. De tweede editie op 
19 oktober dient daarbij als 
warming-up.
Dit jaar kan de marathon 
in Stichtse Vecht nog geen 
groot deelnemersveld heb-
ben; wie mee wil doen moet 
de kilometers al in de benen 
hebben. Langeafstandloper 
en initiatiefnemer Myckel 
Bodt uit Loenen grijpt de 
tweede editie aan om ge-
lijkgestemden te vinden. 
‘We willen de start van een 
blijvend evenement maken 
en een team creëren om een 
goede basis te leggen. Het 
idee is om de marathon jaar-
lijks te organiseren als alter-
natief voor de Marathon van 
Amsterdam. Op dezelfde 
dag dus. Het parcours leidt 
grotendeels langs de Vecht, 
De bedoeling is om deze 
keer met iets meer deelne-
mers dan vorig jaar te lopen. 
We zoeken ook nog lopers.’’

Opgeven kan bij Myckel 
Bodt, telefoon 06-53526996 
of run@happy2run.nl 

Â

Meehelpen 
bij Marathon 
Stichtse Vecht 
STICHTSE VECHT - De organi-
satoren van de Marathon 
Stichtse Vecht kunnen nog 
hulp gebruiken: bezetting 
van verzorgingsposten, ver-
keersregelaars, fietsers die 
de route uitzetten, enzo-
voort. Ook inzet van buurt-
verenigingen om lopers een 
warm onthaal te kunnen 
geven en samenwerking met 
andere sportverenigingen 
wordt op prijs gesteld.
Wie ervaring heeft of goede 
ideeën en mee wil helpen 
de Stichtse Vecht Marathon 
een blijvend succes te ma-
ken, kan daarvoor contact 
opnemen met Myckel Bodt 
van Happy2Run op tel. 06-
53526996 of via een e-mail 
naar run@happy2run.nl

Webshop 
sponsort 
verenigingen
STICHTSE VECHT - Sinds kort 
kunnen sportverenigingen  
geld verwerven via de web-
shop Edropa. Van elke aan-
koop die leden doen in de 
webshop, stort Edropa tien 
procent in de clubkas. Zo 
sponsoren zij gezamenlijk 
de club.
Clubs sluiten een partner-
overeenkomst af en ontvan-
gen dan automatisch 10 % 
van het aankoopbedrag, le-
den krijgen 10% korting. 

www.edropa.comÂ


