
Det vi stoppar i oss påverkar hur
vi mår, men vad är egentligen

viktigt att fokusera på? 

Boka in en inspirerande och
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samband med er konferens.
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Hur förebygger man vanliga brister med
förebyggande åtgärder i vardagen hur 
påverkar man hunger/aptit? 
Hur viktig är förbränning egentligen?
 
Ur innehållet:
• Vad är egentligen viktigt för att må bra?
• Vad är egentligen hälsa? 
• Hur kommer kosten in i välmående?
• Smarta strategier för att täcka näringsbehov
• Hälsoeffekterna av rätt sorts fibrer
• Måste man alltid göra ”rätt”?
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Så förbättrar du dina hälsovärden
 
Är blodsockret högt? 
Låg kolesterolvärdet på en för hög nivå? 
Med kosten som verktyg kan du påverka dina
blodvärden och det är enklare än de flesta tror.
 
Ur innehållet:
• Hur minskar jag höga blodfetter/kolesterol? 
• Hur förbättrar jag mitt blodsocker?
• Vad kan jag göra åt ett högt blodtryck?
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Tio näringstips för lättvunna resultat.
 
Att äta hälsosamt är inte svårt, jobbigt eller asketiskt.
För att din hälsa ska maximeras permanent är det
nödvändigt att dina livsstilsförändringar blir
permanenta. Därför är det viktigt att hitta lösningar
som fungerar för just dig. 
Den här föreläsningen guidar dig igenom små, 
enkla kostknep som ökar ditt välbefinnande, 
hälsa och möjligheterna att komma i form. 
Även om du mår bra idag kanske det finns nivåer 
ovan för din nivå? 
Här får du vägledning om hur du gör!
 
Ur innehållet:
• Hur gör man för att åstadkomma varaktiga
förbättringar i livsstil och hälsa? 

• Hur boostar man sin förbränning? Och vilken
betydelse har egentligen detta?

• Hur hittar man balans mellan vikt, hälsa och
välmående?
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