
“Door veel stress had ik veel pijn in mijn bovenlijf en werd 
ik te zwaar. Na een half jaar kan ik me, op een klein pijntje 

na, weer normaal bewegen en mijn gewicht onder 
controle houden. Ik ben ook erg enthousiast over het 
resultaat van de aanvullende behandelingen voor 
lichaam en gezicht.” 

“Judo is heel leuk, vriendjes maken, 
sterker worden, goed leren vallen en hoe je 
je moeder op de grond kan gooien.“

“Ik ben op mijn 10e lid geworden 
  om in jeugd fitnesslessen kracht 
     en conditie op te bouwen voor mijn 
        sport BMX. Ik ben gebleven omdat 
           iedereen elkaar kent, je altijd warm 
              ontvangen word en altijd goede 
                 begeleiding hebt.”

“ Ik ben vooral tevreden over de persoonlijke 
aandacht en de 100% betrokkenheid bij jouw 

‘Fitness Journey”. Met behulp van een 
programma op maat ben ik weer in vorm en 
ben ik 17 kilo verloren.”

Het ándere sportcentrum

Wil jij je graag 
energieker en 
fitter voelen, maar 
vind je jezelf 
geen‘sportschooltype’?

Wil je begeleiding op 
maat om van je 
klachten af te komen?

Wil je beter in je vel zitten?

Dan is Yuwa het 
helemaal voor jou!

Team: Jenny, Joost, Agnes en Resi  
Eigenaresse Resi Hoogendam, fysiotherapeut en 
beweegspecialist, staat met haar professionele 
team  voor je klaar om jou op een laagdrempelige 
manier letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. 

Als Erkend NL Actief Preventiecentrum is er veel kennis 
en ervaring in huis over training met o.a. overgewicht & 
diabetes, NAH (aangesloten bij de Edwin van der Sar 
Foundation), kanker en andere lichamelijke klachten. 

Voordelen Yuwa:
● Gratis parkeren
● Heerlijke cappuccino
● Persoonlijke begeleiding
● Training in goede lichaamshouding
● Ruime keuze uit begeleide lessen in kleine groepen
● Gezelligheid en aandacht voor jezelf en je gezondheid
● Intake met metingen en een persoonlijk beweeg-advies
● Kennismaken zonder abonnement, je zit nergens aan vast
● Ook voor ‘niet-sporters’, senioren en mensen met lichamelijke klachten

Wil je meer informatie/ persoonlijk advies?
Kom gezellig koffie drinken of maak een afspraak .

Yuwa Leefstijlclub ● Kortestede 2-c ● 2543 VK Den Haag Zuidwest
070 3671750 ● info@yuwa.nl ●  www.yuwa.nl

Volg ons via:                 : YuwaLeefstijlclub

Om meer mensen te inspireren tot 
   voldoende bewegen en een gezonde
      leefstijl organiseren we activiteiten met 
           en voor de wijk.

Tot 100% korting! 
Zie de tarieven op 
www.yuwa.nl 
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Wil jij je graag 
energieker en 
fitter voelen, maar 
vind je jezelf 
geen‘sportschooltype’?

Wil je begeleiding op 
maat om van je 
klachten af te komen?

Wil je beter in je vel zitten?

Dan is het Yuwa START 
programma iets voor jou!

Deelnemers geven na 8 weken aan dat 
ze zich veel beter voelen, ze hebben:
● Meer energie en een betere conditie
● Minder vet en meer spiermassa
● Meer zelfvertrouwen
● Nieuwe gewoonten en sportmaatjes
● Betere houding & bewegingstechniek
● Minder klachten

START programma 
8 weken voor € 82,50 

Twee keer per week train je in een 
gezellige sfeer in kleine groepjes. 
Je maakt op een laagdrempelige 
manier kennis met ons aanbod. 

Met onze deskundige begeleiding werk 
je aan je eigen doelen, we bouwen de 
intensiteit rustig op. Maak een afspraak 
voor een vrijblijvende intake en START 
wanneer het jou uitkomt!

Intensieve begeleiding voor 
nog géén € 5,- per training.

Met de Ooievaarspas tot € 41,25 korting 
(€ 2,50 per keer)!

Wil je LEKKER in je VEL 
zitten, zonder botox of operatie?

Wil je een gezicht dat er FRIS 
en VITAAL uitziet?

Wil je een advies op maat om er 
STRALEND uit te zien?

Dan is een Yuwa 
Behandeling iets voor jou! 

Er stralend uitzien heeft alles te maken 
met levenslust en een gezonde leefstijl. 
Aandacht voor jezelf, voldoende slaap, 
beweging en buitenlucht helpen jouw 
lichaam te herstellen en te stralen van 
binnenuit. 

Maar soms wil je wel een beetje 
extra hulp om er net zo jong en fit 
uit te zien als dat je je voelt . Daarom 
bieden we bij Yuwa ondersteunende 
behandelingen en kuren voor het 
gezicht en voor het lichaam. Je krijgt, 
op basis van je eigen doelen, een 
persoonlijke huidanalyse, een advies op 
maat en een proefbehandeling. 
Na een kuur geven mensen aan dat ze 

zich beter voelen, ze hebben:
● Een egalere en strakkere huid
● Stevigere huid en minder striae en 

cellulitis
● Een open, frisse oogopslag
● Een centimeters smallere omvang
● Verjongde huid door detox en betere 

doorbloeding
● Meer zelfvertrouwen

Maak nu een afspraak voor een 
intake met proefbehandeling 
en ervaar het zelf.
NU VOOR € 65,-       

“Ik ben sinds 1989 Yuwa fan omdat je hier jezelf kunt 
zijn. Yuwa is het Japanse woord voor vriendschap en 

dat merk je!”

“Je wordt als nieuw lid direct opgenomen 
in de groep en het maakt niet uit wat 

voor sportkleding je draagt. 
Er wordt aandacht aan je besteed en

 je beweegt op je eigen niveau. “

Marjan

 Agnes

www.yuwa.nl


