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Annons

Ida blev 37 kilo lättare med xtravaganza!
Att ändra sin livsstil är en utmaning som 
kräver motivation, vilja och starkt stöd. 
Men för Ida Johansson rådde det aldrig 
något tvivel. Genom ett skarpt fokus på 
den mentala träningen genom hela vikt-
minskningsresan är nu Ida 37 kilo lättare 
och har stärkt sin självbild på ett mycket 
positivt sätt. 

Ida såg en annons för 
xtravaganza. Hon tog ett 
beslut med sig själv och 
kontaktade sin lokala 
xtravaganza enhet. Då 
vägde hon nästan 98 kilo 
och kände att nu var det 
verkligen på tiden att byta 
livsstil.

 - Jag åt fel och för 
mycket, säger Ida som star-
tade ett av xtravaganzas 
viktminskningsprogram 
för sin livsstilsförändring. 
Xtravaganzas helhetskon-
cept för viktminskning 
med fokus på de fyra led-
stjärnorna Mental träning, 
Mental näring, God energi 
och Rörelseglädje tilltalade 
mig, fortsätter Ida. Och att 
få en egen personlig häl-
sokonsult kändes som en 
extra sporre! 

 Fem veckor efter starten 
hos xtravaganza hade Ida 
minskat 15 kilo och sedan 
rullade det bara på. 

 - Jag var till och med 
före det mål jag satte upp. 
Jag tyckte att om jag vägde 
65 kilo så var det jättebra. 
Men det blev ännu bättre. 
Nu väger jag 61 kilo och 
har gått ner totalt 37 kilo. 
Här stannar jag kvar. Jag 
har nått mitt mål! 

 Ida menar att det är först 
och främst den mentala 
träningen som hjälpt henne 
att nå målet. Att ändra sina 
invanda rutiner, att tänka 
om i sin vardag och att 
komma igång med trän-
ingen. Även stödet av de 
andra i gruppen har varit 
viktigt. Allt har samverkat

Kände inte igen Ida  
Ida trivs med sitt nya 
utseende och har handlat en 
helt ny garderob. Förut var 
det storlek 48 som gällde, 
nu är det storlek 38. 

 - Jättekul! Jag har till 
och med köpt nya skor och 
strumpor, allt var för stort.

Vill du också gå ner i vikt?

xtravaganza Viktcenter™ Solbräckegatan 3 44245 Kungälv 

Läs mer om xtravaganzas helhetskoncept för 
viktminskning på xtravaganza.se. 

Nu följer Ida xtravagan-
zas viktminskningsprogram 
för jämvikt och det tycker 
hon går jättebra. Hon får 
helhjärtat stöd från sambon 
Henrik och döttrarna Nath-
alie och Cornelia. 

 - Jag har lärt mig en hel 
del om matlagning nu och 
tycker det är kul att göra 
nya maträtter. Det är så en-
kelt med xtravaganza. 
 Ida tycker att viktmin-
skningsresan varit rolig att 
göra.

 - Ja, det har gått väldigt 
smidigt. När jag väl 
bestämt mig var det bara 
att köra på.

till att Ida tycker mer om 
sig själv nu. Dessutom har 
Ida kommit igång med 
rörelseglädjen.

 - Det är tack vare 
xtravaganza jag kommit 
igång med träningen, förut 
rörde jag mig alldeles för 
lite, säger Ida. 

Ett roligt minne är när jag
kom till xtravaganza och
de inte kände igen mig.
Min hälsokonsult fick titta
två gånger innan hon såg
att det var jag. Det är väl ett
gott betyg, skrattar Ida.

Hälsokonsulterna peppade Ida genom hela 
viktminskningsresan.
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Nu är Ida i mål. Glad, 
lättad och med en 
mycket starkare självbild.

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Vi söker hus med lantligt läge!

Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90

David Strid

SKEPPLANDA
1-plansvilla om 131 kvm. Stor tomt och endast 
ca 5 min till Skepplanda centrum. Bekvämt 
med allt i ett plan. bl a med 4 st sovrum, ett 
stort vardagsrum med braskamin och utgång 
till inglasat uterum. Nybyggt garage-08 (ej helt 
färdigställt). 

Pris: 1.650.000:-/hbj. • Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

2:A NOL
Skulle du vilja bo billigt nära Göteborg? Då kan 
denna lägenhet i Nol med centralt läge vara något 
för dig! Låg månadsavgift i förening med god 
ekonomi. Parkering invid huset och balkong i 
sydläge. Vån. 2/3. 52 kvm. Avg. 2.073:- 

Pris: 495.000:-/hbj • Ring för bokad visning
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33
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LÖDÖSE CENTRALT
Hyresfastighet med två lägenheter,  fem rum och kök om 130 
kvm och tre rum och kök om 93 kvm samt en lokal som i dag är 
Pizzabutik med uteservering. Total boarea 303 kvm Källare med 
garage, tvättstuga pannrum samt stora förrådsutrymmen. Total  
yresintäkt 222.000:- Centralt belägen i Lödöse.  

Pris 1.675.000:-/hbj.Boka visningstid.
Mäklare Hans Götestam 0708-28 90 29

LILLA EDET GÖTA
Gedigen soutterängvilla, fem rum och kök om 
totalt 191 kvm. Tomt om 962 kvm. Naturnära 
belägen i lugnt villaområde som sista hus vid
återvändsgata. Gångavstånd till skola 1-6, 
förskola samt ridhus. 

Pris 1.595.000:-/hbj • Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29
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