Hälsorådgivning i din hemmamiljö










Pris:

Kost- och näringsrådgivning för vuxna och barn
Rådgivning kring kosttillskott
Träningsrådgivning
Stress- och sömnbesvär
Hormonobalanser
Sockersug
Jag lär dig vad som egentligen står på matens
innehållsförteckningar, följer med dig och handlar i butik
samt tipsar om bra varor
Tester: fettsyrebalans, hormoner (salivtester), jod, zink,
matsmältning, syra-basbalans

650:-/timme

Då kommer jag hem till dig eller till ditt arbete.
Gäller inom Stor-Stockholm.
Mailrådgivning: 1200:- inkl. moms för 4 veckomail inkl. hälsodeklaration och
ev andra relevanta frågeformulär.
Faktura på företaget, då tillkommer moms med 25 %.

Tider:

Vardagar 09.00-18.00, kväll och helg efter överenskommelse.
Kväll från 18.00 och lö, sö tillkommer 20 % på priset.

Louise Edlund bor i centrala Vallentuna med sin familj och jobbar sedan drygt 5 år som kost- och
näringsrådgivare samt NLPcoach. Utbildad av Pauluns Näringscenter samt av Skandinaviska
Ledarhögskolan. Hon är dessutom lärare sedan många år för blivande kostrådgivare och personliga
tränare på mf Hälsoutbildningar. Därutöver föreläser hon, håller egna kurser samt är regelbunden
bloggare på www.kostradgivarna.se.
Louise driver Facebookgruppen: Din Hälsa Täby/Vallentuna/Åkersberga där hon regelbundet
bjuder på användbara och praktiska hälsotips. Ansök gärna om inträde.
Hon arbetar alltid holistiskt, d.v.s. hon jobbar med helheten i ditt liv. Hur du och din familj lever, vilka
åtgärder som kan passa dig och dina närmaste, vill du ev. gå ner eller upp i vikt, få ordning på
stressbesvär, hormonbesvär, sova bättre etc. Dessutom gör hon ett flertal tester för som
besutsunderlag till genomtänkta råd för dig och din hälsa. Allt hon gör har hon egna erfarenheter av
och håller sig ständigt uppdaterad med senaste litteraturen inom dessa ämnen. Är hon minsta
tveksam rådgör hon med en stab av kompetenta kollegor i branschen
Att får sitta i sin egen miljö och få hälsorådgivning har många fördelar. Louise kommer hem till dig
eller till ditt arbete. Första träffen är på 1 ½ - 2 timmar. Sedan behövs några uppföljande träffar.
Räkna med 3 träffar eller mer beroende på hur mycket stöd just du vill ha. En omfattande
hälsodeklaration fylls i via internet före första besöket.
_______________________________________________________________________________

Louise Edlund. Tel: 0730-240311, kontakta@louiseedlund.se
www.louiseedlund.se
Hela Du ensk.f:a – godkänd för F-skatt.

