
8 ugers Slanke hold - til dig der vil være slankere, for altid. 

Slankehold
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Jeg tror på god og nærende mad, 
positive tanker og vedholdenhed. Spis 
godt og vær fysisk aktiv – din krop vil 
belønne dig.  

Jeg er uddannet Slankekonsulent® og 
senere Konsulent i Proces Ernæring® 
(speciale i Sport & Ernæring). Jeg har 
de sidste 10 år interesseret mig for 
ernæring, da det har været en stor del 
af den sport jeg har dyrket – fra livet 
som landevejscykelrytter, med bl.a. to sæsoner i Danmarks A-klasse - til 
timerne i træningscentret med håndvægte, da jeg ville stille op til Athletic 
Fitness. 
 
Jeg har været godt 14 år i fitness branchen, med en masse forskellig privat –
og holdundervisning. Jeg ejer og driver nu Træningshuset la’tiff i Nykøbing 
F. sammen med Tiffanie Overgaard - er uddannet Slankekonsulent® og 
Konsulent i Proces Ernæring® gennem AtWork.  

Jeg har hjulpet en masse med store vægttab – atleter mod store resultater, 
og hjælper gerne dig mod netop dine mål. 

DIT LIV 

DIT ANSVAR!

DU KAN 

HVAD DU VIL!

Slankere for altid? 

Tilmeld dig nu! 

info@la-tiff.dk

Lasse Overgaard
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Portionsstørrelser

BEGRÆNSEDE PLADSER 

På la’tiff Slankehold skal du føle dig speciel. Derfor har vi begrænsede 
pladser, så du som deltager får størst mulig opmærksomhed og støtte 

- da netop disse værdier er grundpiller til et sundt vægttab, et 
vægttab der holder.

la’tiff Slankehold bygger på tillid, nærvær, motivation og sund, nærende 
mad - og frem for alt, gode vaner som danner grobund for vores valg dagen 
igennem. Gennem de 8 uger, får du en masse redskaber, input og oplevelser 
som alle bidrager til mere opmærksomhed omkring din adfærd. Du får 
vejledning i kost, træning på lukket hold (kun for Slankeholdet), personlig 
vejledning og støtte gennem hele forløbet.  

Holdet er for dig, der er parat til at gøre en aktiv indsats for dig selv - og én 
gang for alle, gøre op med dårlige vaner og undskyldninger. 

Fordelen ved Slankeholdet er, at alle er i samme båd, alle har samme mål - så 
vi sammen kan støtte og hjælpe hinanden, ligesom vi inddrager 
holdtræning i landsdelens bedste faciliteter, med de bedste instruktører. 

Det får du med i Slankehold’s pakken

Sammenhold 

Et lukket hold, alle med samme mål: 

• Ændring i vaner  
• Mere energi & overskud  
• Større velbefindende 

8 uger på et lukket hold 

Som deltager modtager du: 

• Personlig vejledning og støtte  
• Ugentlig træning på lukket hold  
• Ugentlig vejning og opfølgning  
• Vejledning i god kost 
• Foredrag om kostens rolle 
• Spændende opskrifter 
• Undervisningsmateriale 
• Tilbud på Klippekort i la’tiff

Pris og tilmelding 

Først til mølle! -skynd dig! 

• 8 ugers SlankeHold:        kr. 1.495,- 
• la’tiff medlem                    kr. 1.295,- 
• Tilbud på Klippekort  
   (normalpris 500 kr.)          kr. 300,- 
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Om Slankeholdet

“Slankeholdet har givet mig et nyt liv” -Anita 
“8 ugers inspiration til til resten af livet” -Ania 
“Jeg har fået meget mere energi og overskud” -Laila 
“Har lært at leve sund, uden det er kedeligt” -Trine 
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