Hitta din toppform!
- med uppiggande träning utomhus och inspiration av naturlig och hälsosam mat
Matkärlek och Saras Hälsokälla erbjuder härmed ett naturligt kom-i-form-paket med
bästa förutsättningarna för att hålla formen en gång för alla. Under 8 veckor får du:

- 8 tillfällen för träning utomhus och ett hemprogram
alternativt 8 träningspass på CrossNature och/eller
Poweryoga hos Saras Hälsokälla
- 4 kursträffar i isodieten; naturlig mat i rätt
proportioner och med hög kvalitet för optimal hälsa
och hållbar viktminskning. Gå ner 1 kg i veckan och
bli av med sötsug och magbesvär

CrossNature är den nya träningsformen
som passar alla som tycker om att träna
ute. Med naturen och den egna kroppen
som redskap jobbar vi med både
kondition och styrka.

- fritt antal mätningar av din kroppssammansättning
vid kursträffarna
- medlemskap i klubb isodieten; mängder av recept,
bloggar, forum, expertchattar, videoklipp,
träningstips
- måltidsplan med färdiga recept
Sammanfattat får du massor träning och kurs i
isodieten för 3995 kr! Hitta din toppform med
uppiggande träning utomhus, anpassad för dig och
inspireras av naturlig och hälsosam mat. Anmäl dig
redan idag.
Vi ses!
Hälsningar Sara & Sara
Naturlig träning och mat för hållbar hälsa och form

Sara Hillbom

Personlig tränare, certifierad CrossNatureinstruktör,
yogainstruktör samt certifierad massör

Sara Läthén

Diplomerad kostrådgivare och licensierad
isodietencoach från Paulúns Näringscenter

Isodieten bygger på vetenskaplig
forskning när det gäller att förebygga
och lindra våra vanligaste sjukdomar,
besvär och att minska i vikt. Det handlar
om naturlig mat i rätt proportioner och
du behöver aldrig vara hungrig. Gå ner
1 kg i veckan, få mer energi och bli av
med sötsug och magbesvär. Lär dig
smartaste valen av naturlig mat i rätt
proportioner och med hög kvalitet.

Så anmäler du dig
Du får kom-i-form-paketet för 3995 kr
och anmäler dig genom att betala till
bankgiro 342-3688. Glöm inte att ange
ditt namn och “kom-i-form” som
meddelande när du betalar. Maila oss
även dina kontaktuppgifter (mail och
mobil) och om det är någon speciell
veckodag som passar extra bra för
kursträffarna à 90 minuter. I samråd
med dig bestämmer vi i förväg vilka
datum och tider som gäller för träning
under de åtta veckorna. När vi sedan
sätter igång har vi inte möjlighet att
ändra tider igen, annat än vid sjukdom.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid
färre antal deltagare än tre.

