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Afvallen met hypnose? Ook een virtuele maagring? 
Of zoek je een oplossing voor een heel ander probleem?

Kilo’s kwijtraken met hypnose? Lily Allen en Geri Halliwell

deden het en de methode is nu ook in ons land aan een

heuse opmars bezig. Hoe dat werkt? Een hypnotherapeut

brengt je onder hypnose en bezorgt je een virtuele 

maagband. Een revolutionaire doorbraak, want de 

resultaten zijn alvast hoopgevend.

Als we bij Hypno Clinic aanbellen, wanen we ons even bij de huis- of 

tandarts. Niets laat vermoeden dat we in de eerste hypnosekliniek van

Antwerpen staan. Hier werken gecertificeerde en ervaren hypnotherapeuten

Yonas Torfs, Johan Schuckink Kool en Isa Kose. “We werkten al langer 

intensief samen en delen een gemeenschappelijke visie. In 2015 bundelden

we de krachten. Zo kunnen we elke patiënt opvolgen en bijsturen waar 

nodig voor een optimaal resultaat. Voor bedrijven doen we ook nog een

beroep op lifecoaches Jo Torfs en Karin Van Hoorick.”

De hypnotherapeuten van Hypno Clinic behandelen psychisch gerelateerde

aandoeningen en problemen met behulp van hypnose. Specialisaties? 

Angsten, verslavingen, stoppen met roken, studieproblemen bij kinderen,

coaching van sporters en … gewichtsbeheersing.

Virtuele maagbandprogramma (VMP)
Het virtuele maagbandprogramma (VMP) is een gericht programma om 

af te vallen, zegt Yonas Torfs. “Onder hypnose plaatsen we een virtuele 

maagring. Resultaat? Gedaan met emotionele of andere eetbuien. 

En omdat je geen fysieke maagring meer nodig hebt, ben je ook verlost 

van ziekenhuiswachtlijsten en de risico’s die bij een operatie horen. 

Ons programma geeft dus zowel voorspelbare als veilige resultaten.”

Sneller verzadigd na hypnose
Sabine Liefsoens is zelf mental coach (www.successlane.be) en kreeg in 

2014 een virtuele maagband. “Na de sessie ging ik laaiend enthousiast naar

mijn zus. Ze had net verse soep gemaakt en tot mijn verbazing was ik

verzadigd na een half bord. Wat later at ik een appeltje en weer had ik 

genoeg na amper de helft. Ik herinner me ook nog dat ik die dag een 

salade at. Nooit eerder smaakte een tomaat zo goed!

Ik kreeg ook een doelgewicht met een marge van 2 kg 

geprogrammeerd onder hypnose. Vandaag (september 2015) 

zit ik nog altijd onder die grens. Voor mij een wereld 

van verschil!”

Bekijk het aanbod op www.hypnoclinic.be 

of neem contact op met de therapeuten.

Yonas Torfs : +32 (0) 488 88 56 56

Johan Schuckink Kool: +32 (0) 484 040 828

Isa Kose : +32 (0) 496 66 45 29

Een opleiding tot hypnotherapeut 

of life coach volgen?

Vraag naar de mogelijkheden bij Hypno Clinic.
"SabBFe Creeg eeF vBrtueDe 

EaagrBFg oFder AypFose 

eF verDoor zo 12 Cg"


