
Etter to måneder hadde Linda gått ned hele 12 kilo, etter åtte måneder 26 kilo!
Les mer om Linda Stenseide (42) om hvordan hun når sine mål på side 6-7. 
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Nye kurs starter nå!  Ring 4000 47 60 å sikre deg plass!

– Samtidig har blodtrykket mitt falt fra faretruende høyt til normalt, mens 
jeg kjenner en glede over å trene som jeg ikke har kjent siden jeg gikk på 
Befalsskolen i 1980, forteller Arne Falch Vik (56), kommandør-kaptein på 
Haakonsvern. Arne har ved hjelp av EasyLife-programmet ved In Shape i 
Olsvik gått ned fra 128 til 106 kilo.
Les mer om Arne på side 4-5, og hvordan han har oppnådd

slike fantastiske resultater på kort tid.

8-barnsmoren fortsetter å gå ned i vekt

Se hvordan det går med
Linda etter 8 mndr. på kurs

Kommandør-
kapteinen
ned 22 kilo
på 4 måneder

÷26
   kg

Nye kurs starter i:
OLSVIK
ARNA
FYLLINGSDALEN



l  For deg som skal ned i vekt.
l For deg som ønsker et lettere liv.
l Tilbys på treningssentre, fysikalske institutt
 og i egne grupper utenom treningssentre.
l Fokus på bedre helse gjennom: Balansert og variert kosthold.
 Aktivitet og trening. Mental trening og motivasjon. Endring av vaner.

Trening
Du får hjelp til å finne en aktivitet som 
passer for deg og ditt nivå. Dette selv 
om du aldri før har trent, eller om du 
føler deg i elendig form. Vi setter din 
trenings- og helsetilstand i fokus. Du tre-
ner med andre EasyLife-medlemmer, og 
treningen skal være lystbetont.

Mental trening
Det viktigste for å oppnå varig livss-
tilsendring er din egen motivasjon. 
Livsstilsendring handler om vilje til å 
endre. EasyLife hjelper deg med å opp-
rettholde drivkraften. Vi har verktøyene!

Kosthold
Med EasyLife spiser du et variert og 
balansert kosthold basert på norske 
anbefalinger. Dette er ikke en lavkar-
bodiett. Du lærer hvordan du skal sette 
sammen måltidene i henhold til EasyLife 
sin tallerkenmodell. Du veier ikke maten, 
og du teller ikke kalorier.

Oppfølging
EasyLife-programmet varer i ett år. Det 
er 24 nyttige og lærerike leksjoner. 
Utdannede instruktører følger deg opp. 
Dette er hyggelige og kunnskapsrike 
personer som virkelig bryr seg om deg 
og din utvikling på veien mot dine egne 
mål.

Gruppetilhørighet
Med EasyLife blir du medlem av en 
gruppe der alle de andre deltakerne har 
akkurat samme mål som deg selv -  varig 
endring av livsstil. Dere motiverer hver-
andre, og du får støtte og oppmuntring. 
Noen får også venner for livet i disse 
gruppene.

Varig endring
EasyLife er ikke en lettvint slankekur, 
men hjelp til varig livsstilsendring for å 
holde vekten på det nivået du ønsker. 
Følger du programmet, lærer du meto-
dene for hvordan du skal få til dette.

Bedre helse
Trening og kosthold har positive innvirk-
ninger på livstilssykdommer som diabe-
tes 2, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 
Vi har også eksempler på at det kan 
være gunstig for revmatikere. Ofte blir 
man også kvitt vondter i kroppen ved å 
leve sunt.

Kickstart
Med EasyLife går du raskt ned i vekt i 
starten av programmet, og du blir moti-
vert til videre innsats. For å få en god 
start på endringsprosessen, benytter de 
fleste et VLCD (very low calory diet) pro-
dukt i starten av programmet. Parallelt 
med din vektreduksjon, får du kunnska-
per om trening, som blir en del av din 
nye hverdag.

Dette er EasyLife

www.easylifevest.no
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l  Vivian har mye og allsidig erfaring innen mat
 og helse. Hun har vært faglærer på Sandsli 
 videregående skole, og har de 7 siste årene 
 vært ansatt ved Hormonlaboratoriet (Haukeland 
 Universitetssykehus) og Det medisinske fakultet, 
 avd. for endokrinologi. Hun har arbeidet med alt fra 
 innsamling av prøver fra overvektsopererte
 databehandling, fedmeforskning, planlegging 
 av klinisk forskningsstudie og gjennomføring av 
 diettstudie for menn med mage. Hun har 
 Doktorgrad innen fedme og ernæring.
l  Frode er godkjent instruktør og koordinator for 
 alt som har med EasyLife å gjøre. Hans interesse 
 for vektreduksjon kom etter at han i 2010 åpnet 
 ett av de største treningssentrene i Bergen,
 In Shape som ligger i Olsvik. Han opplevde at 
 kunder ikke fikk den komplette oppfølgingen 
 utover treningen. Han er strategen bak konseptet 
 med å tilby en helhetlig løsning som inkluderer 
 spesialister innen ernæring og egen lege. 
l  Frode forteller at det er helheten som gjør det 
 mulig med så gode resultater over tid. Når vi har 
 samlet denne ekspertisen på en plass, har vi 

 kontroll i alle ledd. Vi tar blodprøver av kunden 
 ved oppstart og  ny prøve etter ca 10-12 uker. I 
 denne fasen får mange av våre kunder fjernet 
 eller redusert sin medisinbruk. Vi tar også blod-
 prøver tilpasset den enkeltes situasjon gjennom 
 hele kurset som varer i 1 år, samt ukentlig opp-
 følging med kroppsanalyser, der vi overvåker 
 utviklingen kontinuerlig. Nivået vårt med egen 
 lege gjør det mulig å følge med, inkludert
 medisinsk dokumentasjon, på alt vi gjør - og det 
 er vi det eneste livsstilsendringskurset som
 har i Norge.
l  På våre kurs skal alle bli sett og ivaretatt på en 
 skikkelig måte, forteller Frode, som  koordinerer 
 alt fra trening, kursdatoer, blodprøver,
 sammensetninger på kursene etc. Alle som 
 ønsker å begynne, må først inn til en personlig 
 samtale med meg, der jeg forteller om konseptet 
 og hører på hva målsettingen er for vedkom-
 mende. Med dette som utgangspunkt vurderer vi 
 sammen om dette er det riktige for den enkelte.  
 Dette er selvfølgelig helt uforpliktende og gratis,
 forteller Frode.

– Vi hjelper deg både til å gå  ned i vekt og holde vekten!

Denne trioen hjelper deg til å gå ned i vekt og legge om livsstilen, slik at du holder vekten også etter at du har gått ned.
Vivian (f.v.) er kursholder og ernæringsspesialist, Frode er kursholder og koordinator og Diana er lege. 
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– Takket være EasyLife-
programmet ved In Shape i Olsvik 
og de fantastiske instruktørene 
Vivian Veum og Frode Monsen har 
jeg fått et helt nytt liv og funnet en 
treningsglede jeg ikke har kjent 
på siden ungdommen. 

Kommandør-kaptein Arne Falch Vik (56)  
ved Haakonsvern er glad for at han ikke 
hørte på alle som prøvde å fortelle at 
han ikke burde starte med EasyLife- 
programmet. 
– Jeg fikk høre at jeg ikke kom til å klare 
det. Men dette har gått over alle for-
ventninger. Det har ikke vært vanskelig 
i det hele tatt, og jeg bare fortsetter å 
gå ned i vekt. Så nå er målet å komme 
ned i 98 kilo, det samme som jeg veide 
da jeg gikk Befalsskolen for 37 år siden, 
forteller offiseren, som hadde gått ned 
22 kilo, fra 128 til 106 kilo etter fire 
måneder av EasyLife-programmet ved 
In Shape. 

Det er fortsatt åtte måneder igjen av 
det ett år lange livsstilsprogrammet og 
trebarnsfaren fra Hjelteryggen på Sotra 
synes det har gått veldig fint så langt. 
– Hele livsstilen min er jo snudd opp-ned 
i løpet av disse fire månedene. Jeg spi-
ser helt annerledes enn tidligere, og jeg 
har ikke minst funnet tilbake til trenings-
gleden fra ungdommen. 

Kjempehøyt blodtrykk

Den kommandørkapteinen som vi tref-
fer på In Shape i mai er en helt annen 
mann enn den karen som tok kontakt 
med Frode Monsen etter sommerferien 
i fjor. 
– Jeg visste ikke at det sto så ille til før 
jeg så bilder av meg selv på cruiseferien 
familien var på i fjor sommer. Da forsto 
jeg at jeg måtte gjøre noe, og det var 
etter dette at jeg kom i kontakt med 
det treningssentret som tilbyr EasyLife 
i Bergen, nemlig In Shape i Olsvik. Kona 
traff naboen nede ved postkassene og 
lurte på hva som hadde skjedd med 

Kommandør-kaptein Arne Falch 
Vik har begynt å løpe, noe han 
ikke hadde gjort siden han gikk 
på befalsskolen i 1980. Her på 
tredemøllen på In Shape,
fulgt av  Frode Monsen. 

Klokken 05.20 tre ganger i uka 
sjekker kommandør-kapteinen 
ved Haakonsvern, Arne Falch 
Vik, inn ved In Shape trenings-
senter i Olsvik. I døren venter 
EasyLife-instruktør og daglig 
leder, Frode Monsen. 

– Slik så jeg ut i fjor sommer,
før jeg kom i kontakt med Frode 
Monsen på In Shape, 
sier Arne Falch Vik. 

Nå trener Kommandør-
kapteinen fra Sotra
6 ganger i uka
uansett om det
snør, regner
eller blåser!

FØR
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Arne Falch Vik (56)
l Sivilstand: Gift, tre   
	 døtre,	fire	barnebarn.
l Bosted: Hjelteryggen  
 på Sotra.
l Yrke: Kommandør- 
 kaptein på
 Haakonsvern.

fakta

5000 meter 

hadde jeg ikke 

løpt siden 1980.
“

Kona
kjempefornøyd
– Kona er veldig fornøyd 
med at hun har fått en 
mann med bedre helse. 
Kollegaer og venner føl-
ger også godt med på 
det som skjer med meg. 
Jeg får mange oppmunt-
ringer til å stå på videre, 
sier Arne Falch Vik. 

Bilder
hver søndag
Hver søndag gjennom de 
første ukene av EasyLife 
programmet tok kona til 
Arne bilder av ekteman-
nen, for å dokumentere 
fremgangen han hadde. 
– Da gikk jeg jo ned så 
mye hver eneste uke at 
vi kunne se det på bilder. 
En fin måte å hente opp-
muntring på, om du tar 
bilder i samme positur 
hver gang. 

To størrelser
i uniform
Arne Falch Vik har alle-
rede vært nødt til å bytte 
ut uniformen sin en 
gang i løpet av de første 
månedene av EasyLife 
programmet. Spørsmålet 
er når han må bytte den 
ut igjen. Livvidden min 
har gått ned fra 122 til 
105, mens fettprosenten 
har falt fra 33 til 23%.

henne. Svaret var EasyLife. 
Men før han rakk å starte opp hos Frode i 
Olsvik, fikk han sjokk  nummer to da han var 
inne til legesjekk hos fastlegen sin på Sotra 
i september. 
– Blodtrykket mitt viste 190 over 120, og 
legen min sykemeldte meg på timen. Det 
var faretruende høyt og jeg lå også an til å 
få diabetes. 

Normalt blodtrykk

4 måneder senere er faren over. Blodtrykket 
til kommandør-kapteinen viser nå normalt, 
mens kroppsvekten hans er på vei mot 100 
tallet. Legen har også for lengst friskmeldt 
ham. 
– Det mest fantastiske er likevel at jeg tre-
ner seks ganger i uka, og at jeg gleder 
meg til hver eneste treningsøkt. Nå veksler 
jeg mellom å trene styrke her på In Shape 
med kondisjonstrening utendørs, forteller 
56-åringen, som også setter seg stadig nye 
mål i forhold til treningen. 
– For eksempel hadde jeg satt meg som mål 
å løpe fem kilometer i Straumeløpet. Det 

klarte jeg fint og det var første gang jeg løp 
5000 meter siden aspirant-skolen i 1980. Så 
nå er mitt neste mål å løpe fem kilometer i 
Loddefjord løpet, mens jeg året etter skal 
løpe 10 kilometeren. Slike mål er god hjelp 
for motivasjonen. 
– Det er jo også fantastisk at jeg kan løpe 
igjen. For tidligere fikk jeg vondt i knærne 
hver gang jeg prøvde å løpe. De smertene 
er helt borte nå, etter at jeg har gått ned alle 
disse kiloene. 

Liker å lage mat

Kommandør-kapteinen forteller også at han 
alltid har likt å lage mat. Den maten han lager 
i dag er imidlertid litt annerledes enn den han 
lagde før han ble med i EasyLifeprogrammet. 
– Jeg har lært mye jeg ikke visste om, og jeg 
har blitt bevisstgjort på ting jeg ikke tenkte 
på før. Så nå bruker jeg den nye kunnskapen 
jeg har fått av EasyLife-instruktøren min 
her ved In Shape, Vivian Veum, til å lage et 
sunnere kosthold som er i tråd med det jeg 
lærer i EasyLife-programmet.

Nå trener Kommandør-

– Det mest fantastiske ved EasyLife-programmet er treningsgleden jeg opplever. Jeg trener 6 gan-
ger i uka og gleder meg til hver eneste treningsøkt, sier kommandør-kapteinen fra Hjelteryggen, 
Arne Falch Vik, her  i romaskinen ved In Shape i Olsvik, mens innehaver, Frode Monsen, følger med. 
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Linda Stenseide har god grunn til å smile fornøyd. Hun har bevist at det går 
an å legge om livsstilen, både i forhold til kosthold og trening, selv om du har 
åtte barn i alderen seks til 20 å ta vare på. Hun kan stå som et godt eksempel 
for andre småbarns mødre som ønsker å starte opp med EasyLife. Her i et av 
mange treningsapparater på In Shape, med Frode Monsen ved siden av seg. 

8 barnsmoren fra Kleppestø        fortsetter å gå ned i vekt 



www.easylifevest.no 7

Dette bildet tok vi hjemme hos familien Stenseide i oktober i fjor. Her ser vi de åtte 
barna sammen med moren, Linda Stenseide (bakerst i høyre rekke). På venstre side 
av bordet sett forfra (alder i parentes) ser vi Maren (18), Marte (16), Magnus (9) og May 
(20). På høyre side sett forfra ser vi Matias (14), Marius (12), Matea (7) og Mats (6). 

8 barnsmoren fra Kleppestø        fortsetter å gå ned i vekt 

Maskinen InBody 720 til Frode Monsen 
på In Shape i Olsvik måler alt, både 
vekt, fettprosent, muskelprosent og det 
farlige indre fettet. Og Linda Stenseide 
har grunn til å smile. For hun har gått 
ned 26 kilo, mens fettprosenten har
falt fra 41,8 til 20,9.

Da vi skrev om Linda Stenseide 
(42) i januarutgaven av EasyLife- 
magasinet dette året, hadde hun 
gått ned 12 kilo etter to måneder 
i livsstilsprogrammet EasyLife 
ved In Shape i Olsvik. Da vi tref-
fer henne igjen i mai, etter åtte 
måneder av programmet, har 
hun tatt av 26 kilo. 

– Jeg nærmer meg målet mitt, som er å 
komme ned på den vekten jeg lå på før 
jeg fødte mitt første barn for over 20 år 
siden, nemlig 68 kilo. Og det målet skal 
jeg klare. For jeg har bare fire kilo igjen 
å ta av, og jeg har gått jevnt og trutt 
ned hver eneste uke hele tiden siden 
EasyLife-starten ved In Shape i sep-
tember i fjor, forteller 42-åringen, som 
har åtte barn mellom seks og 20 år. 
Linda forteller at hun har funnet en 
livsstil og en rytme som hun kan leve 
med i fremtiden, både i forhold til tre-
ning og kosthold. Det er grunnen til 
at hun ikke har stagnert og heller ikke 
gått opp igjen, så mye som en kilo,  
etter EasyLifestarten i fjor. 

Spiser annerledes

– Den viktigste årsaken til at jeg har 
gått ned så mye, og fortsetter å gå 

ned, er nok at jeg har lagt om kosthol-
det og blitt veldig bevisst på hva jeg 
putter i meg. Samtidig er jeg også vel-
dig bevisst på at jeg ikke skal gjøre for 
store endringer i forhold til barna. Så 
du kan godt si at de endringene jeg har 
gjort tilsynelatende ikke er så store. 
Hele familien spiser likevel annerledes 
enn vi gjorde før, uten at noen har rea-
gert negativt på det. Tvert imot virker 
det som om de synes det er bra, for-
teller Linda, som kan stå som et godt 
eksempel på at det går an å lykkes 
med EasyLife selv om du har en stor 
familie å ta vare på. 
– Men jeg må innrette meg etter vir-
keligheten slik den er og gjøre det 
beste ut av det. Blant annet har jeg 
ikke mulighet til å trene så mye som 
jeg hadde ønsket her på In Shape, så 
lenge minstemann ikke har begynt på 
skolen og er hjemme med meg. Derfor 
blir det til at jeg går veldig mange turer 

i området der vi bor på Kleppestø. Her 
har jeg blant annet en runde på en 
halv mil som jeg går ofte og raskt. Ja, 
jeg merker jo at formen er blitt mye 
bedre etter at jeg har gått ned 26 kilo, 
forteller 42-åringen, som ser fram til at 
minstemann skal begynne på skolen 
denne høsten. Da kan hun nemlig få 
trent oftere på In Shape. 

Hele familien

Fremgangen Linda har gjort både i 
forhold til vektnedgang og bedre form, 
har også smittet over på hele fami-
lien. Eldste datteren trener mye på 
treningssenter selv, og i mai dro hun 
sammen med moren sin på trenings-
cruise til Danmark med 144 andre fra 
In Shape. 
– Den nest eldste har blitt veldig glad 
i å gå turer sammen med meg, mens 
guttene har begynt å jogge med faren 
sin. For han har også gått ned mange 
kilo ved hjelp av EasyLife-programmet, 
selv om han ikke har gått ned like mye 
som meg, avslutter 8-barnsmoren, 
som i tillegg til å gå ned 26 kilo også 
har halvert fettprosenten sin, fra 41,8 
til 20,9, i løpet av den samme åtte 
måneders perioden. 

Linda Stenseide (42)
l Sivilstand: Gift, åtte barn,
 fra seks til 20 år. 
l Bosted: Kleppestø.
l Yrk: Hjelpepleier i Askøy kommune, 
 60% stilling, jobber kveldsvakter.

fakta
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Hun har jobbet som regnskapsfører 
helt fra hun som 19-åring fikk sin før-
ste jobb på regnskapskontoret til det 
som den gang het Vestlandsbanken 
i Bergen. Siden har hun jobbet med 
regnskap ved mange firmaer i Bergen, 
før hun i 2002 begynte å jobbe for 
Frode Monsen og de firmaene han var 
involvert i. Et av disse firmaene var 
treningssentret In Shape i Olsvik, som 
startet opp med vektreduksjons- og 
livsstilsprogrammet EasyLife for hal-
vannet år siden. 
– Jeg hadde hørt mye om EasyLife- 
programmet siden Frode startet opp 
med dette. Men jeg var skeptisk til 
at det ville fungere på meg. Samtidig 
hadde jeg prøvd å gå ned i vekt på 
egenhånd, uten at jeg klarte å gå ned 
mer enn fire kilo på et helt år. Disse 
kiloene gikk jeg for øvrig opp igjen 
etterpå. Så jeg innså at jeg trengte 
hjelp, ikke bare til å gå ned i vekt, men 
til å legge om livsstilen slik at kiloene 
ikke kom tilbake,  forteller regnskaps-
føreren, som kan fortelle at kiloene 
hadde kommet langsomt sigende på 
gjennom årene. 
– Jeg har spist uregelmessig og jeg 
har spist for sent på kvelden også. 
Men jeg klarte å skjule de ekstra kilo-
ene godt ved hjelp av klærne. 

Pensjon

Like enkelt var det ikke å skjule at 
kiloene også førte til at overskuddet 
ble mindre og mindre. Derfor hadde 
64-åringen fra Olsvik begynt å tenke 

på om hun skulle pensjonere seg. Den 
tanken likte ikke Frode Monsen. 
– Derfor overtalte han meg til å starte i 
EasyLife-programmet her på In Shape 
21. februar i år. Det angrer jeg ikke 
på i dag, selv om den første uken var 
hard å komme gjennom. Senere deri-
mot, har det gått som en lek. Ja, jeg 
har knapt hatt mer overskudd enn jeg 
hadde de første ukene av EasyLife-
programmet. 
– Nå føler jeg meg kjempesprek og har 
et overskudd jeg ikke har opplevd på 
mange år. Så på den måten har Frode 
lyktes. Jeg har lagt bort planene om 
å pensjonere meg. Jeg har jo fått et ti 
ganger bedre liv enn jeg hadde, selv 
om jeg ikke hadde det så verst før 
heller. 

Veide 97 kilo

Hun veide 97 kilo da hun startet med 
EasyLife, mens hun veier 84 kilo to 
måneder senere. Samtidig fortsetter 
hun å gå ned i vekt, selv om hun ikke 
har satt seg noe endelig mål for hvor 
mye hun vil ned. 
– Det viktigste for meg nå er at jeg har 
lagt om livsstilen min, både i forhold 
til kosthold og trening. Nå har jeg lært 
meg å lage mat på ordentlig, og jeg har 
lært hva jeg skal kjøpe inn og hva jeg 
bør styre unna når jeg går i butikken. 
Gjennom EasyLife-programmet lærer 
jeg hvordan jeg skal forstå innholds-
fortegnelser og jeg lærer også hvor-
dan jeg skal sette sammen måltidene, 
og når jeg skal spise, forteller 64-årin-

Frode på In Shape
overtalte regnskaps-
føreren sin til
å starte opp med
EasyLife-programmet

gen, som også har blitt bevisst på 
fysisk trening. 
– Jeg har begynt med spinning og 
styrketrening her på In Shape og 
jeg prøver å gå turer i terrenget hver 
dag. Ja, jeg har også begynt å bruke 
skrittmåler og jeg har som mål å gå 
10 000 skritt hver dag, forteller den 
entusiastiske regnskapsføreren, og 
forklarer oss hvordan skrittmåleren 
er synkronisert med smarttelefo-
nen hennes, slik at hun hele tiden 
har oversikt over hvor mye hun har 
beveget seg.

Frode Monsen, innehaveren av In Shape på Olsvik, var redd
for at regnskapsføreren hans de siste 15 årene skulle
pensjonere seg. – Derfor overtalte han meg til å starte opp
med EasyLife-programmet, forteller Inger Ludvigsen (64),
som har gått ned 13 kilo allerede etter to måneder av det
velkjente livsstilsendrings-programmet på In Shape. 
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Inger Ludvigsen (64)
l Sivilstand:
 Samboer,   
 ingen barn.
l Bosted: Olsvik.
l Yrke: Regnskaps-
 medarbeider.

fakta

– Jeg kan hele tiden følge med på telefonen min 
hvor mange skritt jeg går hver dag. Målet mitt er 
10 000 skritt per dag, sier Inger Ludvigsen. 

– Se hvor sterk jeg er blitt, sier Inger Ludvigsen til 
sjefen sin på In Shape i Olsvik, Frode Monsen og 
demonstrerer med å løfte vektstangen over hodet. 

– Kondisjonen er blitt merkbart bedre i løpet av 
de to første månedene i EasyLife-programmet 
her på In Shape, fastslår Inger Ludvigsen, som 
også har begynt med spinning. Her på sykkelen 
sammen med Frode Monsen. 

Selv om jeg ikke 
hadde det så verst 
før heller, har jeg 
det 10 ganger 
bedre nå!

“
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Arne Eilertsen (bildet) har jobbet åtte år fulltid som
Personlig Trener i treningsbransjen. Først i tre år i SatsEli-
xia, før han startet et nytt, privat treningssenter ved navn 
Bergen PT-Senter for fem år siden. I dag har Bergen PT-
Senter 41 Personlige Trenere, en fysioterapeut og tre 
ernæringsveiledere fordelt på fem sentre. Arne er en travel 
mann, for han studerer også medisin for å bli lege.
Med kunnskap han har gjennom legestudiene, samt erfa-
ring som Personlig Trener, anbefaler han EasyLife på det 
sterkeste. 
– Et uttalt mål, og en fast avtale mellom kunde og instruktør 
over lang tid, er nøkkelen til suksess. 
EasyLife er det eneste konseptet som går over ett år, og 
den tiden trenger man hvis resultatet skal bli varig. For det 
er	vel	det	man	ønsker?	Det	finnes	mange	konsepter;	noen	
der man drikker og spiser diverse produkter, noen kurs 
varer i åtte uker, noen i 16 uker – MEN, det er for kort tid. På 
EasyLife-kurs lærer en om mat og trening - hvordan - hvor-
for – samt mye om mental trening. Ofte har man brukt man-
ge år på å komme dit en er, og tenker at en innskjerping må 
til. Hvorfor er det fortsatt noen som tror at det ordner man 
på 16 uker? Selvfølgelig fordi vi ønsker at det er slik, men 
den drømmen ødelegges – og vi ender opp som Jo-Jo 
slankere. Instruktørene til EasyLife er dyktige, og det er det 
eneste konseptet i Norge som kan dokumentere resultatet 
medisinsk, noe Arne setter pris på, som snart selv er lege.

Arne fra Bergen 

PT anbefaler 

EasyLife

Tilbyr

EasyLife

i Arna

Thomas  Ølnes (bildet) har jobbet sju år i treningsbransjen 
som Personlig Trener og er eier av et eget treningssenter 
i Arna. Gjennom sin erfaring i bransjen har han sett ”mye 
rart” i forhold til ulike opplegg som skal gjøre deg både 
”slank og sterk” uten at det holder på sikt. Thomas er 
kritisk til slikt, godt begrunnet med at han har kunnskap 
om kropp og kosthold i forbindelse med sin utdannelse. 
Når	han	har	sett	resultater	fra	EasyLife	over	flere	år,	er	han	
ikke i tvil at dette ønsker han å tilby kundene på sitt eget 
treningssenter.

Har aldri sett slike varige resultater

noen plasser, men jeg forstår

hvorfor når jeg ser konseptet

og kompetansen i EasyLife

som Frode har etablert.

“
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EasyLife starter opp

hos Sissel i Fyllingsdalen 

Sissel Knudsen er legende i bransjen.
Hun har over 30 års erfaring, og har vært
med på det meste gjennom disse årene,
helt tilbake til ”Sissel Aerobic” som trolig
de fleste i Bergen har hørt om, til i dag
å ha 2  flotte treningssentre i Fyllingsdalen. 
– Jeg har sett noen konsepter opp gjennom disse årene, 
og selv deltatt på noen. Når jeg ser forskjellen på EasyLife 
og alle andre konsepter, forstår jeg hvorfor Easylife er det 
beste.
For meg som leder av 2 treningssentre, var kompetansen 
og det systemet som Frode Monsen har satt sammen, 
veldig viktig. Det gjør at jeg vet at alle kundene mine blir 
ivaretatt på en skikkelig måte.

Dette er det eneste konseptet i Norge som har egen lege 
og kursleder med doktorgrad i ernæring. På grunnlag av  
de resultatene EasyLife programmet kan vise til gjennom 
mange år, var jeg aldri i tvil. Dette konseptet ønsket vi på 
mine treningssentre! 

En av de aller mest erfarne innen treningssenter bransjen i Bergen, Sissel Knudsen, kan ønske velkommen til EasyLife-kurs
på sitt treningssenter i Oasen Kjøpesenter i Fyllingsdalen. 

Velkommen på EasyLife-kurs

hos Sissels i Fyllingsdalen.“



NYHETI BERGEN:
EasyLife BISON
bare for menn!

l Er du mann og vil ned 8-50 kilo? 
l Er du mann og sliter med helsa? 
l Er du mann og mangler energi i hverdagen? 
l Er du mann og ønsker en ny livsstil?
l Er du mann og ønsker å komme i god fysisk form?

EasyLife BISON er et 12 måneders livsstilsendringskurs
der du og resten av gruppa kun er menn. 

Nye kurs starter snart!
Ring 4000 47 60  •  www.easylifevest.no


