
Vill du bli en bättre version av dig 
själv? Du får under 6 veckor 

tillsammans med oss göra en aktiv 
förändring där fokus & action är i 

centrum. 

Hälsa är det viktigaste vi har och 
kursen bygger på 3 ben: 

Kost – vad ska du äta för att ge din 
kropp de bästa förutsättningarna? 

Ditt inre – Hur skapar du harmoni och 
därmed får det livet du drömmer om? 

Träning – Hur hittar du din 
rörelseglädje? 

När pusselbitarna faller på plats.. När 
du bestämmer dig.. När du skapar 

handlingskraft, det är då förändringen 
kommer att ske. 

En kurs för dig som vill ha 
resultat – med fokus på 

välmående

LIVSSTILSKURS Plats: Ängelholm

Pris: 3990 kr inkl. 
kursmaterial

Tid: Torsdagar kl. 18.30-
20.00, 6 tillfällen

Kursstart: 27 okt 2016

Hur: Vi ses 1 gång i veckan, 
avslutar med 30 min träning 
och tydliga actionsteg tills 
nästa gång vi ses. Max 10 

deltagare, min 5 deltagare.

För mer info eller bokning:
kontakt@valjhalsa.se

0739-751661 / 0733-424630

www.valjhalsa.se

mailto:kontakt@valjhalsa.se


Det är när du verkligen går i action som förändringen 
kommer att ske. Är det nu du bestämmer dig?

Kost

• Vilken mat vi är genetiskt gjorda för att 
äta

• Vad vi har lagt till i vår moderna kost

• Hur vi kidnappas av socker 
(blodsockerkurvan, biokemi, karaktär)

• Fett – vad är sanning och vad är myt

• Mat som skapar välmående och hälsa

Ditt inre

• Upptäck hur du kan bli den bästa 
versionen av dig själv

• Känna tacksamhet, kärlek och glädje till 
livet

• Skapa en förståelse för att du kan bygga 
exakt det livet du vill ha, utan påverkan 
från yttre omständigheter

• Hur vi förverkligar våra drömmar genom 
att leva NU

Träning

Träning skapar endorfiner, endorfiner skapar glädje. De sista 30 minuterna av varje lektion kommer vi 
tillsammans utföra ett roligt träningspass. Vi fokuserar på att använda kroppen som egen belastning då 
du ska kunna ta hem övningarna och utöva dessa till nästa gång vi ses. Vi kommer testa på olika typer av 

träning för att du ska få chansen att hitta din favorit. 

Förutom skratt, glädje och nya bekantskaper kommer du få med dig:


