
A Lifestyle Changing Program

Coaching Beweging Voeding

Meer informatie
www.lcp.nl of info@lcp.nl

Adresgegevens
Gildenweg 2

1695 GD Blokker

Startdatums:
Het LCP programma start 3x per jaar.

Kijk voor de exacte data op onze website.



 

LCP is er voor jou die klaar is met stress, slechte gewoontes en
vermoeidheid. Wij combineren de drie cruciale factoren coaching,
beweging en voeding en helpen jou om meer geluk, fitheid en rust
te ervaren.

Wat ga jij doen met LCP?
LCP is een intensief coachingsprogramma van drie maanden.
In deze drie maanden ga jij, samen met een kleine gemotiveerde 
groep, aan de slag.

Wij geven jou de handvaten en jij vindt je intrinsieke motivatie.
Je kunt daarnaast veel persoonlijke aandacht, afwisseling en
plezier verwachten bij LCP. De combinatie coaching, beweging 
en voeding zorgt ervoor dat jij het beste uit jezelf kan halen.

Inhoud:
 1 keer per week 2 uur LCP-Yoga 
 Maandelijkse  inspiratiesessies 
 Motivatie map
 Ademcoaching
 1 op 1 coaching 
 Alles over gezonde voeding
 Forum
 Online en offline support 

Jouw doel = Ons doel
Wat jouw doel ook is, stressmanagement,
mentaal sterker worden, meer energie, wat
kilo’s kwijtraken of gewoon een stuk vitaler
worden, het is ons doel om je hierbij te on-
dersteunen, motiveren en inspireren.

De LCP training richt zich op bewustwording,
verandering en volhouden in de breedste zin
van het woord. Je maakt met de LCP training
een fundering voor de rest van je leven.

Door je vitaliteit weer terug te vinden wordt
het weer duidelijk wat je doelen zijn, krijg je
de energie weer om daarvoor te gaan en heb
je ook de veerkracht om met uitdagingen om
te gaan.

LCP Training

Neem de regie weer in handen!

Durf jij de
verandering

aan?
“

”

Zakelijk
Voor de zakelijke markt is vaak maatwerk gewenst, daarom bieden wij ook
kortere trainingen aan. LCP biedt deze mogelijkheid aan op de werkvloer of bij
onze Loft in Blokker. Wij komen graag in contact voor een advies op maat.


