
ÄLVÄNGEN. Båda hade 
etablerat sig i frisk-
vårdsbranschen i Stock-
holm.

Jimmie Bält Antman 
är legitimerad kiroprak-
tor och hade en mer än 
fulltecknad kalender.

Plötsligt bestämde de 
sig för att börja om – i 
Älvängen.

Friskvårdsbranschen utvecklas 
vidare i Älvängen. X animo 
– från hjärtat - satsar på per-
sonlig träning och kiropraktik.

– Vi är inget gym, utan 
jobbar närmare individen och 
gruppträning sker i mindre 
grupper, säger Gina Bält Ant-
man som tillsammans med 
maken Jimmie startar upp 
verksamheten på Göteborgs-
vägen 94 i Malis lokaler.

För Ginas del är Älvängen 
inget äventyr. Hon är upp-
växt här, men fl yttade 2001. I 
Stockholm där hon har bott 
större delen av tiden har hon 
främst jobbat i gymbranschen. 
Paret Bält Antman väntar sitt 
andra barn och Gina ville ha 
närmare till föräldrarna.

– Det var dags att göra nå-
got nytt och ta vara på våra 
gemensamma erfarenheter. Vi 
vill hitta en bra kombination 
av personlig träning, både en-
skilt och i smågrupper, samt 
Jimmies kunskaper i kiroprak-

tik. Vad vi erbjuder är i grun-
den en hållningsträning. Det 
handlar om att få en kropp 
som håller i längden och det 
får du om du tränar rätt. Vi 
lägger stort fokus på bål, rygg, 
rumpa och lårträning, berättar 
Gina.

Det är inte tal om något 
nytt gym. X animo använder 
bara enkla hjälpmedel som till 
exempel den numera så popu-
lära foamroller.

– Det är en form av ”själv-
behandling” av stela och 
ömma muskler. Med hjälp av 
rullen masserar du upp mjuk-
delarna i kroppen, förklarar 
Gina.

Jimmie kommer fylla ett 
stort behov i Ale. En av So-
cialstyrelsen legitimerad kiro-

praktor är sällan sysslolös.
– Det är tyvärr väldigt van-

ligt med värk i nacke, rygg och 
axlar. Orsakerna kan vara så 
många och det är känsliga de-
lar vi pratar om. Utbildningen 
är femårig och de tre första 
åren är samma som en läkare 
läser, säger Jimmie som själv 
är uppväxt i en boxarfamilj och 
har fyra egna SM-guld.

– Min idrottsbakgrund har 
givit mig ett särskilt intresse av 
idrottsrelaterade skador som 
jag har stor erfarenhet av.

Gina bär också på en spän-
nande erfarenhet.

– I Stockholm var jag am-
bulerande instruktör, vilket 
betyder att jag ofta var ute hos 
företagen och ledde träningen. 

Det kanske vore något?
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UTLÄNDSK MEDBORGARE*

VAR TREDJE PERSON
SOM SITTER I SVENSKT FÄNGELSE ÄR

Ale

Sverigedemokraterna kommer att arbeta för:

Skärpta straff för våldsbrott
Kriminella utländska medborgare ska kunna utvisas lättare
Mängdbrottslighet ska dömas hårdare
Offentligt tiggeri ska förbjudas
Återupprättade gränskontroller för att motverka brottslighet

Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.se

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens bästa glasögonglas.

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1 |  Tel: 0303-746 006 

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00, lör 10:00-14:00

Erbjudandet gäller t.o.m 25 september 2014. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Välj kvalitet &

SPARA pengar!

*KAMPANJPRIS GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS.
KOSTNAD TILLKOMMER FÖR HÖGBRYTANDE GLAS, GRÖN BÅGE INGÅR.
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Ett Bas-paket

GRATIS
SPARA minst 

1.990:-

Ett Allround-paket

GRATIS
SPARA minst 

3.890:-

Ett Elit-paket

GRATIS
SPARA minst 

4.590:-

Ett Supreme-paket

GRATIS
SPARA minst 

5.290:-

TVÅ PAR –
      ETT PRIS!

X animo. Ett nytt friskvårdsföretag har startat i Älvängen. Kiro-
praktik, personlig träning och small group (gruppträning med max 
tio deltagare). Bakom företaget står Gina och Jimme Bält Antman.

Personlig träning och 
kiropraktik
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