
Jeg tilbyder personlig instruktion i forhold til at balancere dine mad- og 
drikkevaner, måltider, kosttilskud, fordøjelse, bevægelse og søvnkvalitet.

Det forgår på denne måde:

 Indledende telefonsamtale/mailkorrespondance

 Spørgeskema tilsendes 

 Svar på spørgeskema og madregistrering tilsendes 3 dage før konsultationen

  Konsultation i Hyllested, hvor vi sammen lægger dit ”helbredspuslespil”,  
finder frem til din primære konstitutionstype (dosha) og eventuelle ubalancer 
(det tager ca. 2 timer)

  Efterfølgende får du via mail en individuel mad- og livsstilsplan med forslag til 
måltider, kosttilskud og tips til gode motions- og søvnvaner

  Inkluderet i prisen er 2 gange mail-opfølgning, evt.  
Skype eller telefon de efterfølgende 2 måneder

PRIS i alt 2500 kr. 

Opfølgende vejledning efter 2 – 6 måneder, hvis der er behov for det  
(det tager ca. 1½ time)

PRIS: 950 kr. 

* De seneste år har jeg interesseret mig særdeles meget for ayurveda og har været 
på fire studierejser i Indien hos forskellige ayurvediske læger og behandlere. 
Ayurvedaen er således en slags overbygning på min nu 23 år gamle praksis med 
mad og måltidsvejledning.

Ayurveda er Indiens 5000 år gamle traditionelle behandlingssystem. I ayurveda 
søger man at opnå harmoni i krop og sjæl gennem optimerede madvaner, livs
stil, urter, yoga, meditation og særlige udrensningsmetoder. Ayurvedaen tag
er altid udgangspunkt i det enkelte menneske; og kombinerer det mentale, det 
følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfuld helhed. Ayurveda beskriver  
alting ud fra fem elementer: æter, luft, ild, vand og jord, der i kombinationer udgør 
dosha’erne vata, pitta og kapha. Alle mennesker er domineret af en eller flere 
doshaer. Når doshaerne er i balance, har vi et bedre udgangspunkt for at trives, 
være raske og glade.
I den individuelle vejledning finder vi frem til din dominerende dosha og du får en 
forståelse af, hvordan du med enkle tiltag kan ændre madvaner og livsstil for at 
optimere sit helbred og komme i balance. 
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