Prislista – funktionell medicin per 2015-08-17
OBS! Resultatet i mitt arbete bygger på samarbete med dig som klient, utifrån för mig som terapeut vid rådgivningen
kända fakta om din rådande situation. Märker jag att något är oklart eller överstiger min kompetens kommer jag
rådgöra med annan hälsorådgivare och/eller hänvisa vidare till läkare eller motsv. Jag går aldrig emot läkares beslut,
däremot kan jag informera dig om alternativ. Samtliga beslut till åtgärder ligger i slutändan hos dig som klient.

Salivtest paket – övergripande hälsogenomgång
hel hormontestanalys, inkl. återkoppling och skriftlig
sammanfattning totalt 3 terapeut timmar samt totalt 2
mailväxlingar efter avslutad återkoppling.
Testet passar kvinnor och män.

3928:-+moms =
4910:Faktureras.
Tillkommer din
kostnad för porto
till USA c a 45:-.

Östron, östradiol, östriol, progesteron, testosteron, dhea, kortisolkurva 4
mätpunkter.
DHT (dihydrotestosteron) kan läggas till för 350:- inkl. moms

Kan delbetalas
på 2 månader.
Gäller endast
privatpersoner
Tillkommer
admin.avgift
100:-+moms/
faktura vid
delbetalning.

Testkartongen postas till klient. I salivtestpaketet ingår dessutom alla mina hälsoenkäter med
drygt 275 hälsofrågor du besvarar i förväg via dator: Hälsodeklaration, binjure, sköldkörtel,
beroenden, hormoner (för kvinnor). Mycket fokus läggs på OAT-axeln.
Vi diskuterar även din mag/tarm hälsa, kost, sömn, träning, andra prover du ev tagit, kost tillskott
du tar i nuläget.
Mitt förarbete, återkoppling 2 tim via Skype eller telefon, skriftlig sammanfattning av de åtgärder vi
beslutat inkl. rek.lista på kosttillskott du själv köper. Du får en plan för att komma igång med alla
dina nödvändiga förändringar i rätt ordning.
Dessutom tips på kompletterande blodprover eller andra prover som kan behövas. I priset ingår
totalt 2 mailväxlingar efter att sammanfattningen är utskickad. Uppföljningssamtal för avstämning
1 tim efter 3-4 månader rekommenderas men ingår ej i priset.
Villkor: salivtestet ska vara genomfört inom 3 månader från fakturadatum. I annat fall stänger jag
ner ärendet och en admin. avgift utgår med 300:- + moms.
Salivtest tas dag 19-21 i menscykeln för menstruerande kvinnor.
Män och för kvinnor i menopaus, valfri dag. Klienten postar själv testet till USA.

Enbart salivtest
hel hormontestanalys, UTAN återkoppling/uppföljning bokar du
bäst och snabbast via denna länk som skickas via bud till USA.
Dagspris på www.femalebalanceshop.se gäller.

Betalas med
kontokort till
femalebalanceshop

Testet passar kvinnor och män.
Östron, östradiol, östriol, progesteron, testosteron, dhea, kortisolkurva 4
mätpunkter.
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Prislista – funktionell medicin per 2015-08-17
OBS! Resultatet i mitt arbete bygger på samarbete med dig som klient, utifrån för mig som terapeut vid rådgivningen
kända fakta om din rådande situation. Märker jag att något är oklart eller överstiger min kompetens kommer jag
rådgöra med annan hälsorådgivare och/eller hänvisa vidare till läkare eller motsv. Jag går aldrig emot läkares beslut,
däremot kan jag informera dig om alternativ. Samtliga beslut till åtgärder ligger i slutändan hos dig som klient.

Startpaket

2328:-+moms =
2910:-

övergripande hälsocoaching UTAN några tester, inkl. återkoppling
och skriftlig sammanfattning totalt 3 terapeut timmar samt totalt 2
mailväxlingar efter avslutad återkoppling.

Faktureras.

Kan delbetalas
på 2 månader.
Gäller endast
privatpersoner
Tillkommer
admin.avgift
100:-+moms/
faktura vid
delbetalning.

Testet passar kvinnor och män.
Startpaketet grundar sig på klientens egen hälsoberättelse och
samtliga ifyllda hälsoenkäter, se villkor nedan. Egna tidigare
genomförda testeresultat kan även biläggas i bedömningen.

I startpaketet ingår alla mina hälsoenkäter med drygt 275 hälsofrågor du besvarar i förväg via
dator: Hälsodeklaration, binjure, sköldkörtel, beroenden, hormoner (för kvinnor).
Vi diskuterar även din mag/tarm hälsa, kost, sömn, träning, andra prover du ev tagit, kosttillskott
du tar i nuläget.
Mitt förarbete, återkoppling 2 tim via Skype eller telefon, sammanfattning av de åtgärder vi
beslutat inkl. rek.lista på kosttillskott du själv köper. Du får en plan för att komma igång med alla
dina nödvändiga förändringar i rätt ordning.
Dessutom tips på kompletterande blodprover eller andra prover som kan behövas. I priset ingår
totalt 2 mailväxlingar efter att sammanfattningen är utskickad. Uppföljningssamtal för avstämning
1 tim efter 3-4 månader rekommenderas men ingår ej i priset.
Villkor: ifyllda enkäter inkl. återkoppling ska vara genomfört inom 3 månader från fakturadatum. I
annat fall stänger jag ner ärendet och en admin. avgift utgår med 300:- + moms.

Stresstest paket

2126:-+moms =
2658:-

hormontestanalys i saliv av DHEA samt kortisolkurva 4
mätpunkter, inkl. 1 tim återkoppling via Skype eller telefon och
kortare skriftlig sammanfattning med tips på åtgärder. Totalt 1,5
terapeuttimme.

Faktureras.
Tillkommer din
kostnad för porto
till USA c a 45:-.

Testet passar kvinnor och män.

Kan delbetalas
på 2 månader.
Gäller endast
privatpersoner
Tillkommer
admin.avgift
100:-+moms/
faktura vid
delbetalning.

Testkartongen postas till klient. I stresstest paketet ingår mina omfattande hälsoenkät med 46
hälsofrågor du besvarar i förväg via dator.
Vi diskuterar övergripande din kost, sömn, träning, upplevd stress och kosttillskott du tar i nuläget.
Mitt förarbete, återkoppling 1 tim via Skype eller telefon, kort sammanfattning av de åtgärder vi
beslutat inkl. rek.lista på kosttillskott du själv köper. Du får en plan för att komma igång med alla
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Prislista – funktionell medicin per 2015-08-17
OBS! Resultatet i mitt arbete bygger på samarbete med dig som klient, utifrån för mig som terapeut vid rådgivningen
kända fakta om din rådande situation. Märker jag att något är oklart eller överstiger min kompetens kommer jag
rådgöra med annan hälsorådgivare och/eller hänvisa vidare till läkare eller motsv. Jag går aldrig emot läkares beslut,
däremot kan jag informera dig om alternativ. Samtliga beslut till åtgärder ligger i slutändan hos dig som klient.

dina nödvändiga förändringar i rätt ordning.
Dessutom tips på kompletterande blodprover eller andra prover som kan behövas. I priset ingår
totalt 2 mailväxlingar efter att sammanfattningen är utskickad. Uppföljningssamtal för avstämning
1 tim efter 3-4 månader rekommenderas men ingår ej i priset.
Villkor: salivtestet ska vara genomfört inom 3 månader från fakturadatum. I annat fall stänger jag
ner ärendet och en admin. avgift utgår med 300:- + moms. Testet kan genomföras valfri dag.
Klienten postar själv testet till USA.

Vilka åtgärder behöver jag ?

350:-

Mitt absolut billigaste erbjudande. 30 minuters snabbrådgivning:
via digial plattform on-line. Du behöver en dator med webbkamera
samt headset eller mobilens handsfree som kopplas till datorn.
Bokas separat via Competencer, betalas med kontokort. Du
föreslår tid. Jag accepterar eller föreslår annan tid. Fungerar ej
med Ipad eller mobil. Naturligtvis kan inte 30 minuter ersätta mina
stora hälsopaket, du får en kort genomgång och tips för nästa
steg. Även ett alternativ för dig som inte kan bekosta stora
hälsogenomgångar.
I detta budgeterbjudande ingår ingen skriftlig sammanfattning
efter avslutad halvtimme.

Via kontokort i
förskott.

Så här enkelt fungerar Competencer
Under hösten 2015 tillkommer en del nya tester med kompletterande prislista.

Övrigt
Timdebitering: 1 tim

776:- + moms =
970:-

1 tim uppföljningssamtal bokat i samband med hälsopaket. Du
tjänar 155:-.

652:- + moms =
815:-

Separat tolkning av blodprover tagna via Werlabs eller annan
läkare, inkl. rådgivande åtgärder. Sker primärt via mail.

360:- + moms =
450:-

Faktureras.
Ingen
delbetalning.

Rabatter
Använd www.werlabs.se för blodprovstagning och du erhåller 10 % rabatt i kassan om du anger
rabattkod: ”Louise”.
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