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‘‘Vanaf de eerste dag van open gaan
hebben wij op de clubs een InBody. De
meerwaarde die je met een InBody
meting kunt bieden bij fitness afspraken
sluit naadloos aan bij de kwaliteit die we
graag willen uitdragen. Daarbij is een
meting laagdrempelig, van korte duur en
kun je leden veel specifieker inzicht
geven in de voortgang en beter coachen
naar het behalen van het doel’’

- Luke Landman, Corporate Club Coach,
Anytime Fitness Benelux, Heerlen-
Centrum|Heerlen-Zuid|Voerendaal

+31 (0)20 238 6080
contact.eu@inbody.com

FitFair 2019

Op 22 & 23 november zal FitFair 2019 weer plaatsvinden in de jaarbeurs te Utrecht.
Deze tweedaagse kennis en netwerk beurs is weer een goed moment om elkaar te
ontmoeten. Onze accountmanagers zijn er om je te helpen met al je vragen over het
gebruik van InBody binnen jouw sportclub en de digitale oplossingen die wij kunnen
aanbieden. Dit is ook de uitgelezen mogelijkheid om te zien hoe fit je écht bent.

Ben je geïnteresseerd? Boek dan nu een afspraak met ons: info.eu@inbody.com

Wij zien je graag op FitFair, tot dan!

Dag van de Fysiotherapeut

Zaterdag 16 november 2019 is de vijfde editie van de Dag van de Fysiotherapeut. En
InBody is erbij! Het wordt een dag vol met interessante workshops en lezingen over
actuele onderwerpen, posterpresentaties en een uitgebreide beursvloer waar je ons kan
vinden! Ervaar wat de InBody apparatuur kan bieden en ga in gesprek over de
toepassingsmogelijkheden van InBody.

Gebruikerservaring

Blog | Hoe weet ik of ik “Skinny Fat “ ben

De term “skinny fat” bestaat al lang, maar werd pas echt bekend in maart 2014 toen
deze in het tijdschrift TIME Magazine verscheen. Daarin werd beschreven dat een slank
figuur en een gezonde lichaamsbouw mogelijk ook een gevaarlijke kant kan hebben.

En gelijk hadden ze. Dat iemand slank is, betekent niet automatisch dat hij of zij ook
gezond is. Voor degenen die niet weten wat skinny fat is: iemand die skinny fat is, heeft
een gewicht en BMI die normaal zijn voor de lengte van de persoon, maar heeft meer
lichaamsvet en onvoldoende spiermassa voor een optimale gezondheid. Van de
buitenkant zien deze mensen er slank uit, maar hun lichaamssamenstelling is niet in
balans. Mensen die skinny fat zijn, zijn dus niet gezond.

Lees hier verder.

Nog geen Inbody?

Heb jij nog geen InBody en je zou er graag meer informatie over willen? Bezoek onze

website of klik hier:
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