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Cellulite, hoe kom je
eraan en hoe kom je
eraf? Eliza legt uit

Detox, heeft het nut? Zo
ja, waarom en wanneer,
Jon verteld!

Muffinlook of bierbuik.
Wat kan je doen? Wij
weten raad.
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Wij zijn enorm trots op het feit dat wij in het jaar van ons 10 jarig jubileum genomineerd zijn voor
de Award voor beste Personal Trainer van 2017. Via een online stemming procedure en een jury
die langs gaan komen strijden honderden personal trainers in Nederland eerst voor de locale
titel, dan de provinciale titel en uiteindelijk voor de landelijke titel. Op 21 mei zullen wij horen of
wij de provinciale titel hebben gewonnen. Om ons te helpen winnen kunt u via onze website uw
stem geven. Ga naar: https://jonhorton-personaltrainer.nl/dutch-fitness-awards-stem-nu-op-jonhorton/ en breng uw stem uit!
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om het vak Personal Training extra aandacht te
geven. Het is een groeiende vakgroep in Nederland wat door een steeds grotere groep
professionele trainers als een full time baan word uitgevoerd. Samen helpen wij het beste uit
mensen te halen op een veilige, snelle wijze.
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DETOX, Je hoort het steeds
vaker. Waarom zou je het
doen? En waarom niet?
Mentaal heb je
regelmatig vakantie
nodig om balans te
vinden en dagelijkse
stress te
verminderen.
Je spijsvertering heeft
ook wel eens vakantie
nodig en dat is nu
precies wat detox is.

Een detox mag
alleen gedaan
worden door
mensen die een
goede
gezondheid
hebben. Als je
medische
klachten hebt is
het belangrijk
eerst een dokter
te vragen of het
verstandig is om
te gaan detoxen

DETOX IS JE LICHAAM
ZUIVEREN. DIT IS HEEL
VERSTANDIG!

DETOX
2 KEER
PER JAAR
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DETOX, WAAROM?
WAT IS EEN DETOX EN WAAROM ZOU IK MEZELF DIT AANDOEN?
Een “ schoonmaak” voor je lichaam word al eeuwen geadviseerd door gezondheidsexperts.
Net zo goed als dat je mentaal vakantie nodig hebt om weg te zijn van je dagelijks werk,
heeft je lichaam ook “ vakantie” nodig om weg te zijn van dagelijkse stress.
Een traditionele “ lichaamsvakantie” is een vastenkuur. In theorie geweldig, mits je de juiste
begeleiding krijgt, een flinke dosis doorzettingsvermogen bezit en een flink aantal dagen
niet hoeft te werken.
Voor veel mensen die detox retreats doen in Azië of in Duitsland werkt het dan ook
fantastisch. Echter mensen die het echt nodig hebben, vanwege een zeer druk leven en/of
een minder goede levensstijl klagen bij deze manier juist over veel hoofdpijn en extra
vermoeidheidsklachten. Daarom werken wij met een detox kuur die geschikt is voor de
drukke man of vrouw, een grondige schoonmaak maar dan met beleid.
Het is een kuur van 12 dagen. In deze 12 dagen ga je afbouwen, vasten en daarna weer
opbouwen. Het effect van vasten is niet alleen mooi vanwege het detox effect. Door het
vasten Krijgt het lichaam een sterke prikkel om meer weerstand op te bouwen en sterker te
worden. De lange termijn resultaten van deze detox zijn dan ook geweldig!
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WELK RESULTAAT KRIJG JE?

DETOX IS JE LICHAAM
ZUIVEREN. DIT IS HEEL
VERSTANDIG!

DETOX
2 KEER
PER JAAR

Zoals gezegd eten we dagelijks, hoe goed we
ook ons best doen gifstoffen. Het lichaam heeft
net als de geest daar wel eens vakantie van
nodig. En net zoals de geest komt het lichaam
fitter en energieker terug van de vakantie! Wat u
kunt verwachten als u de kuur succesvol
doorstaat?
1. Meer energie. Het lichaam is gezuiverd en
functioneert optimaler. Door minder gifstoffen
krijgen vitamine en mineralen de kans hun werk
te doen. In deze kuur heeft u een extra dosis van
deze positieve stofjes gekregen.
2. Een plattere buik. De darmen hebben het
meeste voordeel van deze kuur. Weg met een
opgeblazen gevoel, weg met de bolle buik. Ook

3. Een stralende huid. Minder gifstoffen, meer
vitaminen en beter gehydrateerd. Een ware boost
voor de huid van binnen uit. Je voelt je niet alleen
fitter, je ziet er ook nog stralender uit.
4. Beter slapen. Een lichaam met minder gifstoffen en
de juiste balans in vitamine en mineralen is een
relaxed lichaam. Hierdoor slaap je niet alleen beter, je
word ook fitter wakker!
5. Betere concentratie. Door de betere hydratatie en
balans van vitamine en mineralen functioneren zelfs
de hersenen beter. Je kunt jezelf beter concentreren,
bent minder snel mentaal uitgeput.
6. Ook al is deze kuur niet ontwikkeld als afvalkuur, de
kans dat je een paar kilo's kwijt raak is er zeker wel.

Een perfecte start voor een nieuwe gezondere levensstijl of de manier om voor de zomer nog even de
laatste winter kilo's te verliezen. INTERESSE OM EEN 12 DAAGSE KUUR TE DOEN? mail naar
info@jonhorton.nl voor meer informatie!
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LENTE FIT DRANKJES
Ginger Zinger
•
•
•
•
•
•
•

2 stengels selderij
½ komkommer
1.5cm gember
½ cup peterselie
½ citroen
1 groene appel
2 handenvol spinazie

Boerenkool & Peer
•
•
•
•
•
•

2 handenvol met boerenkool
1 handvol spinazie
1 peer
½ limoen
3 stengels bleekselderij
½ komkommer

Doe alles in een sap machine en genieten maar!
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MUFFIN LOOK/ BIERBUIK
Vrouwen hebben over het algemeen

voeding weg. Je hebt deze koolhydraten

minder vetopslag rondom de organen en

wel nodig. Kies dan voor de volkoren

meer verdeeld over het midden gedeelte

producten. Eet voldoende mager vlees,

van het lichaam met als gevolg een

vis en eieren en laat kaas en

overhangend gedeelte bij de broekrand,

melkproducten liever links liggen.

ook wel eens de “muffin look”genoemd.

Bewegen: Buikspieroefeningen zijn

Mannen creëren bij overgewicht in

prima om te doen maar leveren geen

verhouding vaker een “bierbuik” Deze

resultaat in het weg krijgen van

hangt dan ook wel over de broek heen

buikvetten. De buikspier is een platte

maar dan aan de voorkant. Het nadeel

spier die als deze zichzelf ontwikkeld niet

van deze buik ( die overigens helemaal

zichtbaar gaat zijn onder het vet. De spier

niets met bier te maken hoeft te hebben),

is niet krachtig genoeg om extra vet te

is dat het vooral vet is wat rondom de

verbranden. Cardio is perfect om te doen,

organen is gaan zitten. Dit geeft een

zeker voor het trainen van hart en longen.

verhoogde kans op hart en vaatziekte.

Jammer genoeg moet je wel minimaal 2

Hoe zijn we eraan gekomen?
Een combinatie van verkeert eten en te
weinig bewegen, met als versterkende
factor ouder worden.
Eten: Het gaat er meer om wat je niet eet
als wat je wel eet. Wat we te weinig eten
zijn de juiste koolhydraten, proteïnen en
de juiste vetten. Doordat we deze te
weinig eten gaan we snacken en eindigen
met snelle suikers en verzadigde vetten.
Als mensen dan gaan “lijnen” laten ze alle
slechte dingen weg maar vervangen deze
niet met voldoende van de juiste
voedingsmiddelen. Hier word het jo-jo
effect geboren. Eet meer groente en fruit.
Minimaal 200 gram groente per dag maar
liefst meer en minimaal 200 gram fruit per
dag. Eet beperkt brood, aardappelen en
pasta, maar laat het niet volledig uit de

uur per dag lopen of rennen om de buik
op deze manier te verliezen. Wat dan?
Kracht training. Met name aandacht
voor de grote spieren in benen en billen.
Hoe sterker deze worden hoe meer ze
gaan verbranden. Deze spieren zijn in
staat om de stofwisseling van het lichaam
omhoog te brengen zodat je vanzelf
voldoende gaat verbranden. Sluit
vervolgens af met een cardio oefening
voor het trainen van hart en longen en
vergeet niet om voldoend vlees, vis en
eieren te eten zodat je lichaam ook de
nodige bouwstoffen heeft om de spieren
te herstellen.

Als topatleet is het
belangrijk om je
lichaam ten alle tijde
in optimale conditie
te houden. De
dagelijkse impact van
de zware sport die
Jon Horton
beoefende vraagt
veel van een lichaam.
Trainen zorgt voor
een sterk lichaam,
maar zonder voeding
kan het lichaam niet
optimaal ontwikkelen
en herstellen.
In zijn professioneel
carrière was Jon
afhankelijk van zijn
lichaam voor zijn
beroep. De ervaring
die hij hier heeft
opgedaan motiveert
Jon tot mensen
inspireren meer uit
hun lichaam te halen
door de juiste
trainingen en juiste
voeding.
Eliza begeleide
atleten zoals Jon ruim
15 jaar op gebied van
voeding. Samen
vormen ze een uniek
team met uw
gezondheid als doel!
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4 VRAGEN OVER SPORTEN NA
DE BEVALLING
1. Wanneer mag je na de bevalling weer gaan sporten?
Indien de bevalling zonder complicaties is verlopen mag je onder begeleiding naar 8 weken weer
gaan sporten. Er zijn wel bepaalde restricties op het bewegen. Zo zijn zijwaartse bewegingen zoals
side lunges nog niet aan te raden. Tevens is het belangrijk het lichaam te pushen maar grenzen wel
te respecteren.
2. Hoeveel buikspieroefeningen moet ik doen om mijn buik na de bevalling sneller te
verliezen?
Daar is geen vast aantal voor. Sterker nog, buikspieroefeningen doen is niet het allerbelangrijkste.
De buikspieren zijn slechts hele dunnen spieren die onder een vetlaagje liggen. Als je alleen
aandacht aan deze spieren geeft zullen ze wel ontwikkelen maar je zult ze niet gaan zien. Je zult ook
niet het vet wat erop ligt verbranden.
Een goed programma voor na de bevalling bevat oefeningen die het lichaam in balans brengt
waardoor hormonen weer gaan optimaliseren. Het bevat oefeningen die benen en billen versterken
omdat je zo de meeste vetverbranding van binnenuit creëert. Daarnaast is het belangrijk oefeningen
te doen om de rug te versterken en de conditie te verbeteren.
3 Hoe lang duurt het voordat ik mijn zwangerschap kilo’s weer kwijt ben?
Ook hier is geen standaardantwoord voor. Het is afhankelijk van diverse factoren. Als je voor de
bevalling al overgewicht had, zal het iets langer duren voordat je op je ideaal gewicht bent.
Een andere factor is, hoe goed was je conditie voor de bevalling. Als je voordat je zwanger werd al
in een topconditie was, zal
het lichaam sneller
herstellen dan als je
daarvoor in een minder
conditie was. En dan is het
nog een verschil hoeveel
je bent aangekomen
tijdens de bevalling. Bijna
iedere vrouw komt aan,
maar sommige hebben
tijdens de zwangerschap
behoorlijk gesnoept. Dit
overgewicht is dus
eigenlijk extra, naast de
zwangerschap kilo’s en
ook dan duurt het langer
als bij een vrouw die
tijdens de zwangerschap
gezond is blijven eten en
het snoepen tot een
minimaal heeft gehouden.Wat wij wel kunnen zeggen is dat het tijd nodig heeft, maar geen jaren!
Een lichaam is wonderbaarlijk goed in het herstellen en met de juiste voeding en beweging kan
jouw lichaam in een korte tijd een hele transformatie doormaken.
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4 VRAGEN OVER SPORTEN NA
DE BEVALLING
4. Wat kan Jon Horton voor jou betekenen?
Doordat vele vrouwen specifiek na de bevalling snel terug in shape willen komen hebben wij een uniek
programma ontwikkeld. Het body sculpting programma for mama. In dit programma worden
voedingsadviezen gegeven, eventueel aangepast als je nog borstvoeding geeft. Tevens train je 3 keer per
week, 1 op 1 met Jon volgens een specifiek programma wat ervoor zorgt dat je lichaam veilig en snel weer
in shape komt en jij jezelf snel weer prettig in je lichaam voelt en jezelf kunt focussen op je nieuwe rol als
moeder.
Oppas hoef je niet te regelen, je kan de baby gewoon meebrengen en naast jou laten rusten terwijl jij
sport.
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Cellulite,
90% van de vrouwen heeft er last van

90% van alle vrouwen hebben last van
cellulite ook wel bekend als sinaasappel
huid. Putjes op de benen die met de
jaren meer zichtbaar worden. Het zorgt
voor onzekerheid in de zomer als de
benen weer bloot mogen. Wij adviseren
u graag wat u kan doen om met
strakkere benen en minder putjes deze
zomer op het strand te kunnen liggen

U HOEFT NIET OP TE GEVEN!
PUTJES OP DE BENEN
KUNNEN VERBETEREN

CELLULITE,
90% BIJ
ALLE
VROUWEN
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CELLULITE, HOE KOM JE
ERAAN EN HOE KOM JE ERAF?
Cellulitis is een complex probleem dat hoofdzakelijk
door het vrouwelijk hormoon wordt veroorzaakt. Het
zijn samengeklonterde vetvellen op benen, billen en
soms armen. De huid kan er daarnaast ook dof,
vlekkerig uitzien en je kan er gesprongen vaatjes bij
hebben.
Het is geen probleem van overgewicht. Sterker nog,
het vetweefsel wat ingekapseld is komt uit het “
onderhuids bindweefsel” Het lichaam is niet in staat
om dit te verbranden door sporten op dieet. We
moeten dus een andere strategie hebben om van de
putje af te komen. Duursporten brengen het
vrouwelijk hormoon omhoog en zijn daarom niet
bevorderlijk voor cellulitis.

Wat je kan doen om cellulitis te verminderen:
1. Krachttraining: dit verhoogt het vrouwelijk hormoon
niet en dus ook je cellulitis niet. Het normaliseert de
hormoonbalans, zorgt voor een betere doorbloeding
van het lichaam en voor het verbeteren van het
afvoeren van afvalstoffen.
Bovendien, als je benen meer volume gaan krijgen,
oogt je lichaam strakker en is cellulitis minder
zichtbaar.
Tot slot brengt krachttraining de verbranding van het
lichaam omhoog waardoor vetcellen geleegd worden
en de doorbloeding verbetert.

Het eerste probleem is het vrouwelijk hormoon.
Aangezien alle vrouwen hier last van hebben komt het
dus zeer veel voor. Krachtsport is bewezen om
hormoonbalansen optimaal te houden. Krachtsport is
daarom de manier om fysiek de cellulite te bestrijden.

Op alle punten is krachttraining dus de beste optie.
Lunges en squats zijn voorbeelden van oefeningen die
je kunt doen om dit probleem zo goed mogelijk aan
te pakken. Helaas, deze oefeningen doen pijn, maar
de resultaten zijn geweldig.

Het tweede probleem is de doorbloeding van het
lichaam. Mensen met een slechte doorbloeding
hebben meer last van cellulite. Door de slechte
doorbloeding is het netwerk van de huid niet optimaal
waardoor onderliggend weefsel omhoog kan kruipen.
Dit zijn vetcellen die vervolgens samenklonteren.
Hierdoor ontstaan de minder sierlijke putjes op benen
en billen.

2. Heel goed scrubben op het lichaam. Dit stimuleert
de aanmaak van nieuw huidweefsel en doorbloedt de
huid waardoor de huid versterkt. Ook worden crèmes
beter opgenomen.

Het derde probleem is de afvoer van afvalstoffen.
Door het samenklonteren komen bloed en lymfevaten
klem te zitten en hierdoor is de afvoer van afvalstoffen
verminderd. Hierdoor word het probleem steeds
groter.

4. Voeding: drink veel groene thee, neem extra
antioxidanten, eet waar mogelijk regelmatig ananas,
bleekselderij, enz. Vergeet ook je gezonde vetten niet!
Veel vezels helpen ook met de afvoer van afvalstoffen.

Het vierde probleem is huidverslapping. Als we ouder
worden gaat het collageen en de elastine achteruit in
de huid en daardoor verslapt de huid. De “strakke
panty” van de huid komt los te zitten en daardoor
wordt cellulitis meer zichtbaar.
Een complex probleem dus, maar dat wil niet zeggen
dat we hopeloos verloren zijn.

3. Goede, (hele goede), crèmes smeren. Helaas is er
veel rotzooi op de markt. Voor tips van merken mag je
mailen naar info@jonhorton.nl

5. Behandelingen: er zijn behandelingen die cellulitis
aanpakken. Deze stimuleren de doorbloeding, maken
de samenklonteringen van vetweefsel los en voeren
afvalstoffen af. Tevens verstevigen ze de huid. Ze
moeten altijd in kuurverband gedaan worden en
minimaal 1 keer per week, meestal 10 tot 15 keer
ondergaan worden.
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Graag danken wij iedereen
voor het vertrouwen in de
afgelopen 10 jaar

TROTS, STERK EN SAMEN

10 JAAR
JON
HORTON
PERSONAL
TRAINING

JON HORTON PERSONAL TRAINING
jonhorton.nl // info@jonhorton.nl
06-53809184 // 06-17611276
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