
10  MÅNEDER  LIVSSTILSÆNDRING

10
måneder
med dig i
fokus

Skab de bedste og vigtigste 

 ændringer for dig og  lær at

holde fast i dem

Du kommer med på en rejse hvor du

bliver klædt på med viden om kost,

søvn, stress og træning - du bliver

klogere på hvad der er vigtigt for dig og

hvad der virker for dig. 

 

Du bliver en del  af et fællesskab med

mennesker der også er motiverede for at

tage styringen i deres sundhed og som

også gerne vil vinde.

 

Forløbet er tænkt til dig med 3

personlige coach-sessioner (fordelt start,

midt og slut i forløbet) hvor vi sammen

gennemgår evt sygdom, smerter,

symptomer, madvaner og får lagt en

personlig plan du arbejder med de

næste 10 måneder. 

Med den viden jeg har som

fysioterapeut og UmahroCertificeret

Sundhedsrådgiver, og med den viden

jeg får om dig og de andre i forløbet,

sætter jeg træningen og foredragene op

så de matcher lige præcist dét, der giver

mening for dig. Du bliver også en del af

en interaktiv Facebookgruppe hvor jeg

hver uge byder ind med info, gode råd,

øvelser, opskrifter mm.

 

Vi sætter fokus på kroppen og arbejder

med kropsholdningen, ryg/nakke,

bækkenbund, styrke og smidighed mm.

 

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål

eller tjek min hjemmeside for yderligere

info. om datoer osv.

 

 www.rikkeø.dk  

 



SUNDHED
OVERSIGT

10 måneder med fokus på dig

Boost din sundhed, få ny viden og bliv stærkere fysisk-

Nå dit mål!

 

Skræddersyet forløb til dig – du får:

 

Start søndag den 1/9-19 kl. 11-13

Vi mødes og gennemgår forløbet og herefter

gennemgang af Umahros kost T-tallerken og

vigtigheden af daglig motion/træning. Der vil være

lette snacks og vand

Du får udleveret goodiebag denne dag.

 

Coachsessioner:

Den første coach-session på 90 min gennemgår vi det

spørgeskema og madplan du har sendt til mig evt.

med blodprøver eller andre relevante undersøgelser

du måtte have. Ud fra det laver vi en plan med dine

mål for de 10 måneder samt mål indtil næste session.

Du kommer desuden på min Inbody270 vægt og får

målt din kropssammensætning.

 

Opfølgende coachsession på 60 min i

december/januar eller efter behov – Igen kommer du

på vægten og vi sætter mål til næste session.

Sidste coachsession på 60 min i maj/juni– opsamling

samt plan for videre forløb uden mig. Du kommer

sidste gang på vægten. Der vil være mulighed for at

tilkøbe ekstra coach-sessioner ved behov.

 

Du har mulighed for at komme på vægten i alt 6

gange i de 10 måneder og de 3 resterende gange har

du mulighed for til en af de 6 aftener vi mødes –

vægten vil være med alle 8 gange vi mødes.

 



FORTSAT

Facebookgruppe
Du får mulighed for at blive medlem af

en lukket gruppe på Facebook, der

oprettes til formålet, her deler vi med

hinanden og et forum hvor jeg også deler

øvelser, gode råd, opskrifter osv. – 1 eller

anden ny ting hver uge. Gruppen kan

fortsætter efter forløbet.

 

Mandag den 30/9-19 kl. 19-21
Vi starter med træning af

ryg/nakke/holdning og slutter med rolig

afspænding så medbring gerne et tæppe

og hovedpude. Varighed ca 1 time alle

kan være med – træningen justeres efter

behov

Foredrag om motion og træning –

hvorfor, hvor meget, hvad betyder det i

kroppen osv

  

Torsdag den 31/10-19 kl. 19-21
Yoga/pilates træning med fokus på

sikkerhed af nakke og ryg slutter igen

med en rolig afspænding. Varighed ca 1

time

Foredrag om søvn og vigtigheden heraf

og hvad det betyder for vores krop.

 

Tirsdag den 26/11-19 kl. 19-21
Vi sætter i aften fokus

bækkenbundstræning – du bliver guidet

til at fange muskulaturen og vi slutter

afspænding

Foredrag om blodsukker/ sukker, hvad er

inflammation og hvad kan du selv gøre?

 

Onsdag den 15/1-20 kl. 19-21
Yinyoga/afstressende yoga. Varighed ca 1

time

Foredrag om stress – hvad er det? Hvad

sker der i kroppen? Hvad skal du være

opmærksom på og hvad kan du selv

gøre?



Fredag den 6/3-20 kl. 19-21
Træning af styrke med egen krop – jeg laver

øvelserne så alle kan være med og finder gode

øvelser til brug hjemme. Vi slutter af med

afspænding. Varighed ca 1 time

Foredrag om smerter, bindevæv,

knogleskørhed

 

Onsdag den 6/5-20 19-21
Træningsindhold ikke skemalagt - åben – bliver

planlagt som opsamling i løbet af forløbet –

mulighed for ønsker fra dig/gruppen

Foredrag: Hvordan holder du fast i de gode

vaner, strategier?

 

Afslutning søndag den 21/6-20 kl. 11-13
Sjov træning ca 1 time nærmere info op til.

Opsamling – gode historier, hvad virker? Hvad

tager vi med? Ris og ros. Tak for nu.

 

Min forventning til dig som deltager:
Jeg forventer at du har et klart ønske om

forandring og en vilje til at gøre noget ved det. Du

bliver en del af et fællesskab af medsøstre som du

får mulighed for at danne bånd med. Min rolle

bliver at hjælpe dig med at nå dine mål gennem

motivation og inspiration til mere sundhed.

 

 

Du får en samlet pakke af yogaudstyr til en samlet værdi af ca 995,- det modtager du første gang vi

ses den 1/9-19. Den indeholder en yogamåtte, 2 sorte og 2 grå flade yogablokke, stor sort pølle, 1

strap, 1 ballstick bold, 1 træningselastik på 2 meter.

 

Derudover får du en billet til Foredrag med Umahro 2/10-19 i Viborg Musiksal værdi 275,-

 

Samlet værdi af coachsessioner i alt: 3500,-

Samlet værdi af 6 aftener og 2 intro/afslutning i alt: 249,-x8: 1992,-

Samlet værdi af goodiebag med professionelt træning/yogaudstyr: 995,-

Anslået værdi af input/øvelser/gode råd osv til facebookgruppe: 1599,-

Samlet værdi af 6 gange på vægten: 600,-

 

Samlet pris i alt: 8961,-
Early bird pris: 6000,- du sparer 2961,- 
Pris efter 15/8-19: 6500,- du sparer 2461,-
 

Betal det hele samlet ved første coachsession og få 30 min massage med i prisen. Mulighed for at

betaler over 10 gange med start 1/9-2019 eller ved første coachsession.


