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Bij Next Level willen we jou graag in een 

persoonlijke vertrouwde omgeving van de 

Les Mills groepslessen laten genieten. Samen 

werken we aan jouw doel(en) of dat nu is 

om conditie te verbeteren, je lekker fit te voelen 

of onder de mensen te zijn. We willen je dan 

ook graag leren kennen zodat onze passie 

wellicht ook jouw passie wordt!

CXWORX?
• Snelle en eff ectieve core workout, resultaat in slechts 30 min.

• Geeft mentale en fysieke uitdaging

• Zorgt voor strakkere en sterkere kernspieren 

• Verbetert je functionele kracht ter bevordering van 

 balans, mobiliteit en is blessure voorkomend

• Geeft een positief eff ect op de lichamelijke 

 gezondheid door het versterken van de core

• Geeft je de mogelijkheid voor het verleggen van 

 fysieke grenzen en mogelijkheden

Deze les duurt 30 minuten 

BODYBALANCE?
• Verbetert de fl exibiliteit van de gewrichten

• Je krijgt een groter bewegingsbereik

• Verhoogt de kracht in je core en vermindert je stressniveau

• Verbetert je cardio-vasculaire functie

• Helpt je calorieën te verbranden

• Zorgt voor een gevoel van welzijn en kalmte

• Helpt je beter te concentreren en verhoogt 

 je bewustzijnsniveau

Deze les duurt 60 minuten

SPRINT?
• Geeft je een strakker lichaam en opbouw van vetvrije massa

• Snellere resultaten door een korte en intense workout

• Zorgt ervoor dat je uren na je workout nog steeds veel 

 calorieën verbrandt (EPOC eff ect)

• Zorgt ervoor dat je mentaal sterker wordt

Deze les duurt 30 minuten



BODYCOMBAT?
• Verbetert de hart- en longfunctie en de botdichtheid

• Geeft vorm aan de belangrijke spiergroepen

• Helpt je calorieën te verbranden voor een slanker lichaam

• Verbetert de coördinatie en behendigheid

• Verbetert je houding en stabiliteit en versterkt je core

• Vergroot je zelfvertrouwen

Deze les duurt 60 minuten. Wij bieden tevens 

de les in een 30 minuten format aan

BODYPUMP?
• Helpt je 600 calorieën per les te verbranden 

 en lichaamsvet te verliezen

• Verbetert je kracht en je algehele conditie

•  Vormt en toont je spieren en verbetert je 

 botdichtheid (helpt botontkalking te voorkomen)

• Laat je jezelf sterk en vol zelfvertrouwen voelen

Deze les duurt 60 minuten. Wij bieden tevens 

de les in een 30 en 45 minuten format aan

RPM?
• Verhoogt je cardiovasculaire fi theid

• Verbrandt lichaamsvet

• Verbetert de vorm van je benen, heupen en billen

• Verhoogt je been- en spierkracht zonder 

 er te gespierd uit te gaan zien

• Helpt je in 50 minuten 600 calorieën te verbranden

• Zorgt dat je lichaam extra endorfi ne aanmaakt, 

 zodat je je lekker voelt

Deze les duurt 50 minuten

Corina Yvet

Bekijk ons lesaanbod

PERSOONLIJKE SFEER

GÉÉN LANGDURIG CONTRACT

GÉÉN INSCHRIJFGELD

LESSEN PLANNEN EN BEHEREN 
MET FITMANAGER

HALF UURS LESSEN VOOR DE 
VLUGGE VOGELS

UNIEKE LES VOOR DE 
VROEGE VOGELS

HOOGWAARDIGE LES MILLS 
PROGRAMMA’S

MÉÉR DAN 20 LESSEN PER WEEK

BIJ SPORTSTUDIO NEXT LEVEL:

Boek een GRATIS 

proefl es via 
sportstudionextlevel.nl
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