För dig som vill Förbättra
din livsstil
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Livsstilsförändring
Det finns några steg vi behövergå igenom för att se till att
vi lyckas. Vi behöver Fundera på vad som påverkar ett

beteende,

Hitta

strategier

för

att

uppnå

sina

mål.

identifiera hinder för förändring av vanor och hinder, hitta

verktyg för att bibehålla förändringen.
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Kurs för dig som vill skapa
en hållbar livsstil. Kanske
gå ner i vikt, skapa det liv

du
vill
ha
–
en
livsstilsförändrande kurs –
helt naturligt!
I den här kursen kommer du att genomgå en
förändring, en livsstilsförändring där vi
tittar på hälsan, kosten, vikten, målen
och de förändringar du behöver göra.

Kursens innehåll:
Vad händer i kroppen när vi tillsätter ett
homeopatiskt medel? Vad är homeopati och hur
fungerar det?
Potens dvs hur “starkt” medel och vilken dos
i vilket läge
Information om 5 medel där du får lära sig
hur och när de ska användas
Vad är frekvensterapi ?
Tillgång till frågeforum i form av Facebook
grupp under kursens gång där kursen även
ligger och man kan läsa den i egen takt
Det ingår homeopatiska behandlingar 3 alt 5

tillfällen (beror på valet av längd på kurs)
Frekvensbehandling 10 alt 20 tillfällen
(beror på valet av längd på kurs)
Uppstartsmöte där kostschema ingår
Produkter som främjar hälsan, stamcellerna
och kroppens alla funktioner
Homeopatiska medel till varje homeopatisk
behandling
Mallar som behövs under kursens gång
Möjlighet att boka upp ett individuellt
samtal kommer att finnas under kursens gång
Historik så du lär känna var Homeopatin
kommer ifrån
Bonus: smartguide
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Kursen är för dig som:
Vill
kunna
hjälpa
dig
själv
i
en
livststilsförändrade kurs som pågår under 3
alternativt 6 månader vilket beror på vad du valt.
Vi kommer att ha mycket fokus på vikten hos de som

vill gå ner i vikt, hälsa kost och må bra med helt
naturliga medel, utan biverkningar
Här ingår behandling, helt individuellt, i
homeopati och frekvensterapi, samtal och
coachning.

Pris
3 månaders kurs 24500:- inkl moms
Köp kursen Livsstil 3-mån

6 månaders kurs 47500:- inkl moms
Köp kursen Livsstil 6-mån

Möjlighet till delbetalning och faktura finns

För
info:
info@svenskahomeopatkliniken.se
*enligt patientsäkerhetslagen behandlar vi inte barn
under 8 år
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