
Sundheds-
bootcamp

GIV DIG SELV DE
BEDSTE BETINGELSER

FOR EN HØJ
LIVSKVALITET

Undervisere/
instruktører

Fysioterapeut
Litti Lehn 40 73 35 92

 
StressMaster , Coach og

Qigonginstruktør
 Sanne Skovgaard 28 74 79 16

 
Kostvejleder og kok

Renie Rexbye 28 51 45 47
 
 

F R A  O V E R L E V E L S E
T I L  O V E R S K U D

Tænk dig sund og glad
Kropsskole teori og praksis

Udrensning
Smertelindring og egenomsorg

Mindfulness
Guide til sammensætning af anti-

inflammatorisk kostplan
Lækre opskrifter - lige til at gå til

Salat Workshop - smag og visuelt udtryk
Livsstil og vaner

Undervisning i sundhed
 temaer:

Fysisk træning
temaer:

Qigong
Dans
Yoga

Bassintræning
Forskellige former for fysisk

 træning i gym
 
 

Der er tale om blid og alsidig træning, 

hvor alle kan være med

 



ønsker en sundere livsstil og
højere livskvalitet gennem

 
 - sund kost og de rigtige

næringsstoffer
 - bevægelse

 - mentalt overskud

Sundheds-
bootcamp 

for dig der 
 

- en sund og rask krop
- mindre inflammation

 - positivt livssyn
 - mere energi, overskud og glæde

Indhold

ernæring - bevægelse -
mentalt overskud

Bootcampen er delt i to spor. 1 time om ugen med
viden om sundhed. Du får indsigter og værktøjer til at
booste  en ny og sund livsstil . Derudover får du 1 time
om ugen med forskellige træningsformer. Bevægelse,

hvor alle har mulighed for at være med.

du får
Alsidig, blid og stabiliserende træning. 

Viden og guides til sund ernæring
Værktøjer til at  højne din mentale sundhed

Værktøjer til at skabe energi, glæde og overskud
Viden om hvordan du passer på din krop

Vanetræning
Støtte og opbakning

 

det praktiske
Prisen for bootcampen der varer i 10 uger  (10 timers

viden om sundhed samt 10 timers træning) er kr. 2.500,-
Opstart tirsdag den  14. januar 2020 fra kl. 19.00-21.00

Bootcampen foregår hos Otterup Fysioterapi , 
Ørkebyvej 12, 5450 Otterup.

Tilmelding til  littilehn@hotmail.com

Målet med sundheds-
bootcampen er, at du får

værktøjer til at skabe dig et
grundlag for:


