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HOE? --> LIPOLYSE - TRIGLYCERIDEN --> VRIJE VETZUREN TRANSPORT? 

VETVERBRANDINg / LIPOLYSE : EEN EENVOUDIGE VERGELIJKING

Energie --> BRANDSTOF? WAAR? 

Een eenvoudige weergave over vetverbranding & de lipolyse, de afbraak van vetten.

1. Vet is één van dé brandstoffen die het lichaam gebruikt als 
energie. Net zoals in een open haard is 
er om te kunnen verbranden uiteraard 
brandstof nodig. Op het moment dat 
het lichaam energie vraagt dient er
om vetten te kunnen verbranden net 
zoals bij het hout, die men nodig 
heeft voor een open haard, 
aanvankelijk vanalles te gebeuren.
Indien het lichaam vet wenst te 
verbranden dan dient het dat eerst
te gaan halen! 

2. Vooraleer vet kan verbranden moeten er vetten 
gezocht worden. Deze zitten namelijk 
opgestapeld in cellen, genaamd 
adipocyten. Lipojack gaat dus op zoek! 
Het lichaam zal alsook lipasen 
aanmaken om de lipolyse te 
stimuleren. Op die manier worden 
vetten gevonden en geselecteerd.
Er zijn 2 soorten vet, de subcutane 
vetten (onderhuids) en de 
viscerale vetten (buikvet).
Deze laatste geven een kortademig
gevoel en een lusteloosheid en zijn 
ook schadelijk voor de gezondheid. 

3. Nu begint het proces om ze vrij te maken. Ook Lipojack heeft hout gevonden! Maar na het omvallen 
van de boom lijkt de boom te zwaar en te groot te zijn om naar huis te dragen. Lipojack moet eerst 

de omgevallen stronk nog in kleine stukken klieven. Hetzelfde geldt voor he tlichaam. 
De gelocaliseerde vetten moeten nog ‘gekliefd’ worden. Dit is wat we noemen, 

de lipolyse! En dit is noodzakelijk om vetten als brandstof te kunnen 
verbruiken. Dankzij de lipolyse of ‘het klieven’ kunnen vetten 

vrijgemaakt worden en de adipocyten verlaten. 

4. De volgende stap is het transport.
De vrije vetzuren kunnen nu 
afgevoerd worden via de bloedbanen
en klaar gemaakt worden 
om te verbranden.
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VETVERBRANDINg / LIPOLYSE : EEN EENVOUDIGE VERGELIJKING

Een eenvoudige weergave over vetverbranding & de lipolyse, de afbraak van vetten

VERBRANDEN --> OMZETTING NAAR ENERGIE  ACTIEVE LIPOLYSE 

5. Bij de vraag naar energie kunnen
nu ook eindelijk vetten geconsumeerd
worden. De voorraad brandstof is 
aangemaakt, de lipoyse is gestimuleerd 
en de vet verbranding kan starten. 

6. Zo! Nu is Lipojack toe aan wat rust. Niettemin 
is Lipojack weer actief geweest! Net zoals met 
de eigen spieren dient ook Lipojack af en toe 
getraind te worden opdat Lipojack in volle vorm 
blijft en graag en met plezier de voorraad 
brandstof wat betreft vetten blijft aanvullen! 
Dankzij een sessie BodySculptor wordt Lipojack
getraind! En kan hij beter bijdragen tot een 
actieve vet verbranding. Want we zouden toch niet
willen dat Lipojack verandert in Lazyjack....

Lazyjack

een zwakke, luie lipolyse

Lipojack

een sterke, actieve lipolyse

Hoe Lipojack soms verandert in Lazyjack ! 
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Energie --> KOOLHYDRATEN & VET 
1. Het lichaam haalt de meeste energie uit 2 categoriën voedingsstoffen namelijk, koolhydraten en vetten. 
Elk van deze stoffen heeft zijn eigen manier om deze te verwerken tot energie in het lichaam. 

 Koolhydraten worden omgezet naar suikers zoals glucose en fructose. Ze worden na inname onmiddellijk opgenomen door het lichaam 
 en in de bloedcirculatie bewaard. Ze kunnen dus onmiddellijk verbrand worden. Overtollige calorieën uit suiker die niet onmiddellijk 
 worden gebruikt, worden als glycogeen in de lever opgeslagen. Niet alle koolhydraten zijn echter gelijk. Houd dit in gedachten.
 
 Vetten ondergaan een proces genaamd lipolyse voor de verwerking van vetten en om ze klaar te maken om te verbranden. 
 Vetten zijn een essentieel onderdeel van het totale welzijn van het lichaam en ze leveren energie om onze lichamelijke processen 
 van brandstof te voorzien. Als het om energie gaat, zijn vetten de traagste vertering van de twee macronutriënten, maar ze zijn ook 
 het meest efficiënt. Elke gram voedingsvet voorziet het lichaam van ongeveer 9 calorieën. Terwijl koolhydraten 4 calorieën per gram leveren .

 Het lichaam bewaart graag overtollige calorieën voor later, zelfs als dat later nooit komt. Dit leidt tot afzettingen in de buik, 
 onder de huid en zelfs in bloedvaten en organen (visceraal vet). Vet zelf veroorzaakt geen gewichtstoename, maar het consumeren van meer 
 energie (in calorieën) dan nodig is voor uw lichaam. Dit geldt ongeacht of de calorieën afkomstig zijn van koolhydraten of vetten.

  

Avonturen van LIPOJACK & CHARLOTTE Lazyjack&
Charlotte

Lipojack

Lazyjack

Hoe Lipojack verandert in Lazyjack ! 

VERKEERDE VOEDING & WEINIG BEWEGING ZIJN NIET GUNSTIG VOOR DE LIPOLYSE
2.  De lipolyse is ontzettend onderhevig aan de manier van leven. Bij veel overdaad aan koolhydraten en weinig beweging zal de lipolyse 
ook minder gestimuleerd worden en zal het lichaam dus gemakkelijker stockeren en vetten ophouden. Dit is een proces die dus zwakker kan 
worden maar natuurlijk ook opnieuw kan gestimuleerd worden. De lipolyse kan dus getraind worden of zwakker worden. 

 Slechte voeding
 Het lijkt logisch dat bij een overdaad aan het consumeren van koolhydraten 
 de lipolyse niet nodig is. Lipojack hoeft dus niet te werken. Hij wordt lui, traag 
 en zijn algemene conditie gaat achteruit. 

 Weinig beweging
 Indien het lichaam ook niet wordt aangezet om het calorieverbruik te verhogen 
 door beweging of sport dan is ook hier weer geen noodzaak 
 om aan efficiënte vetverbranding te doen en blijft Lipojack dus 
 rustig zitten, zonder werk. 

Door de maanden en jaren heen wordt Lipojack dus Lazyjack ! 

  

ALS DE CENTRALE VERWARMING BRANDT MOET LIPOJACK NIET WERKEN EN WORDT HIJ LUI !



VETVERBRANDINg & LIPOLYSE : EEN EENVOUDIGE VERGELIJKING

YES ! 

GRR ! 

Charlotte wil graag iets doen 
aan haar figuur en gewicht. ZE heeft 
het deze keer te ver laten komen! 

Charlotte begint plots te dIETEN en 
te sporten. Haar stofwisseling en 
verbranding zien dit niet AANkomen ! 

Charlotte is teleurgesteld over het
resultaat en merkt weinig verschil
ondanks haar inzet! 

Een vriendin raadt haar bodysculptor
aan en charlotte gaat op ontdekking.
het schijnt bovendien zalig te zijn ! 

na een duidelijke uitleg over lipolyse
en vetverbranding gaat charlotte 
van start en geniet van de behandeling. 

Een beetje extra beweging en wat 
letten op haar voedingsgewoontes en 
charlotte is er helemaal klaar voor.

wauW! wat een verschil! een kleine
boost aan de lipolyse is een gigantische
boost aan de levensstijl.

2 WEKEN LATER... 

Zonder een efficiënte lipolyse is afslanken een hele moeilijke opdracht! 
Vaak vergt afslanken veel moeite en zijn de resultaten niet in verhouding

en van korte duur. Een vertraagde lipolyse ligt hier mee aan de bron.  

2 WEKEN na de laatste opmeting 
blijft charlotte centimeters
verliezen. duurzaam en aangenaam ! 




