X-FITTT

X-Fittt Club in Beeld:
Personal Sports Brummen
X-Fittt is dé gecombineerde leefstijl interventie om op een verantwoorde wijze in een korte periode veel af te vallen
en om een actievere en meer gezonde leefstijl aan te nemen. X-Fittt is tegelijkertijd elke club een blijvende bron
van nieuwe leden.
X-Fittt is een unieke combinatie van bewegen, de juiste voeding en professionele betaalbare begeleiding. Na X-Fittt
volgt nazorg door middel van maatwerk zoals sportabonnement, leefstijl coaching en diëtist-advies. X-Fittt ging
voor het eerst in 2015 in Arnhem van start met een klein groepje mensen met overgewicht. X-Fittt is uitgegroeid
tot het meest succesvolle programma van Nederland. Het programma X-Fittt wordt op meer dan 35 locaties
in Nederland aangeboden. Goede resultaten en tevreden deelnemers zorgen voor een verdere uitbreiding van
X-Fittt locaties. Heb jij interesse om X-Fittt in jouw centrum uit te voeren, neem dan contact op met X-Fittt B.V. via
info@x-fittt.nl of 06-57320111.
Body Biz stelt elke maand een X-Fittt club voor. Deze maand is dat Personal Sports in Brummen.
Naam:

Personal Sports Brummen (PSB)

Plaats:

Brummen

Ondernemer:

Christel Thuis-Willems

X-Fittt sinds:

September 2017
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X-FITTT

WANNEER IS PERSONAL SPORTS BRUMMEN OPGERICHT?

WAT MAAKT
UNIEK?

VOLGENS

JOU

X-FITTT

2012

X-Fittt zorgt daadwerkelijk voor een verandering
van de mindset bij mensen. X-Fittt is geen dieet

HOE ONDERSCHEIDT PERSONAL SPORTS BRUMMEN
ZICH VAN CONCURRENTEN?

maar zorgt voor gewichtsverlies én bewustwor-

Wij zijn kleinschalig, met oog en respect voor iedereen. Wij denken
in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bij ons zal je geen
spiegels vinden. Wij passen ons aan de sporter aan en niet andersom.

mensen gemotiveerd en overtuigd. Met de bewust-

WAT DOET PERSONAL SPORTS BRUMMEN MET SOCIAL
MEDIA?
Vooral Facebook gebruiken wij om te laten zien wat we doen en
waarom.

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN PERSONAL SPORTS
BRUMMEN?
In de toekomst is Personal Sports Brummen nog een stapje gegroeid. De persoonlijke benadering zal er nog steeds zijn. Dat is onze
belangrijkste eigenschap, daar staan we voor en daar zullen we voor
blijven staan.

WAAROM BIEDT PERSONAL SPORTS BRUMMEN X-FITTT
AAN?
Omdat veel mensen behoefte hebben aan een goed werkend programma waarmee zij gewicht verliezen en waarmee zij tegelijkertijd
hun mindset veranderen. Onze ervaring is dat mensen geen dieet
willen maar een programma zoals X-Fittt.
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ding van je leefstijl. Door het gewichtsverlies raken
wording leren mensen tijdens X-Fittt een gezonde
leefstijl aan.

WAT ZOU JIJ WILLEN ZEGGEN TEGEN ONDERNEMERS DIE OVERWEGEN OM X-FITTT
UIT TE VOEREN?
Twijfel niet, maar pak je kans. X-Fittt aanbieden zal
je enorm veel positieve ontwikkelingen brengen.

WIL JIJ NOG IETS TOEVOEGEN?
Werk en handel vanuit je gevoel en passie, dan zal
je je doelen bereiken. Geloof in jezelf.

