
Vill du också gå ner i vikt?
I september startar 4 viktminskningsgrupper för 60 deltagare.

Ring nu! 0303-445900

Solbräckegatan 3, 44245, Kungälv

Läs mer om xtravaganzas helhetskoncept för 
viktminskning på xtravaganza.se. 
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Jessica Eliassons viktminsknings-
resa startade med extra spännband 
på Liseberg. Nu är det en ny Jes-
sica som är tillbaka, 33 kg lättare.
 – Det betyder otroligt mycket att 
kunna vara aktiv med barnen och 
inte hindras av min övervikt. Jag 
hoppas att min historia kan inspirera 
andra till att förändra sina liv till det 
bättre, säger Jessica.

Jessica blev � psad om xtravaganza av en mamma � ll 
en av hennes do� ers klasskompisar. Hon hade � digare 
prövat andra metoder som bara hade resulterat i kort-
sik� g viktminskning. 
 Under e�  besök på Liseberg med sina två barn såg 
de fram emot a�  åka den far� yllda åka� rak� onen 
Balder � llsammans. Redo för avfärd märkte Jessica a�  
spännbanden inte nådde runt hennes mage. Perso-
nalen var tvungna a�  hämta extra band för a�  kunna 
knäppa fast henne.
 – Just där och då i den pinsamma situa� onen be-
stämde jag mig för a�  bli av med min övervikt. Det 
fanns ingen återvändo, det var ”nu eller aldrig”.

Hjälp a�  bryta dåliga vanor
Det som påverkat Jessica mest under � den med xtra-
vaganza har varit förhållandet � ll mat. Nu äter hon när 
hon är hungrig och inte för ätandets skull.  
 – Det som var bra för mig, det var a�  bryta alla dåli-
ga vanor. Jag var tvungen a�  komma ifrån mi�  socker-
beroende som grundar sig i e�  beteende och en vana 

egentligen. Jag vill aldrig hamna där igen så nu tänker 
jag � ll kring vad jag äter. Numera längtar jag verkligen 
e� er fräsch och ny�  g mat.

Jessica fi ck sin revanch
Under e�  ny�  besök på Liseberg, med fotografen Bobbo 
Lauhage uppfl ugen på taket med kameran i högsta 
hugg, kunde Jessica och hennes två barn, 8 och 10 år, 
åka Balder och andra åka� rak� oner � llsammans. Denna 
gång utan extra spännbälten.
 – Det betyder otroligt mycket a�  kunna göra sådana 
saker med barnen och inte hindras av min övervikt. Jag 
hoppas a�  min historia kan inspirera andra � ll a�  för-
ändra sina liv � ll det bä� re, säger Jessica.

Jessica blev 33 kg lättare 
med xtravaganza

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Damkänga
1200:-

Herrkänga
1395:-
Stl 40-45

Madde Annika Mikaela Lisa

VÄSTRA GATAN 59 
0303-106 19

Tack till alla 

som var med och 

bidrog till en

fantastisk 
invigning 

Nu känner vi oss både 

välkomna och 

etablerade i Kungälv!

Salongen i ny regi

Fredag 25/9 öppnar vi!
Öppningserbjudande!
Köp Globals populära kockkniv Global G-2 för 995 kr 
(ordinarie pris1295kr) och få en 

Global skärbräda på köpet 
värde 110kr. Erbjudandet. Gäller september månad ut.

Välkommen in och ta del av många andra fi na öppningserbjudanden
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