EVA RENNER & ÅSA STACE HÄLSAR DIG
VÄLKOMMEN TILL

HÄLSOSMART
20-22 JANUARI 2023

Är du redo att göra en förändring?
Välkommen till en helg fylld av hälsoinspiration! Utbildning i Eva
Renner's kost, lättare matlagning och bakning i slottsköket, mjuk
och personligt anpassad träning, avspänningsövningar och
meditation står bland annat på agendan. Självklart gör vi också
rum för att bara ha roligt tillsammans med bastukväll, måltider
och umgänge med nya vänner.
Låt året börja med ett stort steg mot ditt nya liv!

EN HELG FYLLD AV HÄLSOINSPIRATION!
Kanske känner du dig trött och sliten? Att du inte räcker till eller har ont i kroppen? Kanske
bär du runt på onödiga kilon eller känner som att du inte riktigt längre känner igen din kropp?
Den här kursen är specifikt designad för att ge dig den information och inspiration du behöver för att
kunna ta kontroll över din egen hälsa och för att skapa den vitalitet och energi du behöver för att klara av
att ändra din livsföring. Du kommer att kunna göra en kostomläggning så att du kan få mer energi i ditt
liv och därmed nå dina mål. Förutom ett stort fokus på mat och den fysiska hälsan, kommer vi att lära ut
effektiva verktyg och självhjälpsmetoder för att du ska få bukt med olika utmaningar i vardagen, som
alltid infinner sig när man ändrar sina rutiner och kända vanor. Du kommer att lära dig känna efter i
kroppen, bli medveten och ståndaktig emot att falla tillbaka i gamla vanor, få bukt med sockersug och
sockerberoende eller liknande ovanor. Du får en förståelse för hur din kropp kan fungera optimalt, och
de insikterna kommer att leda till att du vet hur du kan öka din livskvalitet radikalt. Vi kommer även att
lära oss mer om hur träning och rörelse kan hjälpa oss må bättre och bli en naturlig och rolig del av livet.
Under tre härliga dagar kommer du få lära dig grunden för att ställa om din kosthållning och inställning
till mat. Du kommer att lära känna dig själv bättre och testa vägar till roligare rörelse i ditt liv. Du kommer
att njuta av den vackra miljön och äta god mat med nya vänner. Det här blir starten till en mer
balanserad tillvaro. Boka redan idag, vi kommer att begränsa antalet platser för att du ska få en personlig
upplevelse.

Det här ingår i kursen:
2 nätters boende på vackra Tyresö kursgård
Måltider
HÄLSOSMART kostkurs och kursmaterial
Matlagningsworkshop i slottets kök
Träning och meditation
Bastukväll
Och förhoppningsvis många skratt och koppar te!

Eva Renner: Min kropp läkte rekordsnabbt när jag kom fram till min
egen kost & livsomläggning - "Eva Renner's Kost". Den hjälpte mig att
på ca 6 månader gå ner till min normalvikt och att bli frisk och
medicinfri från autoimmun sköldkörtelsjukdom & hypotyreos, samt
läkte utmattning & utbrändhet. Det kändes som att jag fick livet tillbaka
då jag insåg hur jag själv kunde "styra" min hälsa och vikt via
kostförändringarna och ändrad livsstil.
Jag är numera utbildad Friskvårds&Kostkonsult med KBT-inriktning.

Åsa Stace: Jag har varit tränare i olika former i över 25 år. Min stora passion är
att hjälpa andra hitta sin träningsglädje och motivation, oavsett förutsättningar
eller bakgrund. Jag är också en stor förespråkare för en positiv själv- och
kroppsbild, där såväl kropp som själ har utrymme att må bra. Jag hoppas kunna
väcka din medvetenhet och din kreativitet i att hitta ditt sätt att ge dig själv det
du behöver och förtjänar.

Datum: Fredagen den 20 januari kl 15 till Söndagen den 22 januari kl 14
Var: Handelsboden vandrarhem, Tyresö Slott (Stockholm)
Pris:
Privatperson: Från 4600:- inkl. moms i delat rum
Företag: 4600:- exkl. moms i delat rum
Anmälningsavgift 50% betalas för att säkerställa plats och är inte återbetalningsbar. Vid inställt event
kommer detta dock återbetalas. Resterande belopp betalas senast 15 december 2022.
För anmälan och frågor, kontakta oss på evarenners.kost@gmail.com

