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Tilbud til dig der vil være en sundere udgave af dig selv i 2018; 
 
Sandra tilbyder som klubbens Kostvejleder & Sundhedcoach, hjælp til en sundere livsstils. Dette 
via skræddersyet forløb & personlige kostplaner.  
 
Hos Vælg Det Gode Liv er kostvejledning enten en individuel Sundhedssamtale, for en, for par, familien, for 
vægttabshold eller ude i virksomheden. Det kan være alt fra en enkelt sundhedssamtale til et 
længerevarende forløb, alt sammen skræddersyet så det passer til dine behov og ønsker.  
Og hvor en sundere livsstil vil være med fokus på dine udfordringer, hvad enten det gælder vægttab, 
vægtøgning, optimering af din sunde kost i dagligdagen eller i forbindelse med dit aktive sportsliv.  
 
Via hjælp & støtte til din livsstilsændring, ser Sandra sammen med dig, på din kost, din aktive hverdag, om du 
motionere, dyrker sport, dine mål og ønsker. Sammen lægges der en handlingsplan for din livstilsændring, 
hvor du vil blive hjulpet med kostomlægning og i det omfang hvor dit behov er, hjælp til ændring af de 
dårlige vaner, sukkertrang, og hvordan du får rørt dig mest muligt. Du får under et forløb, værktøjer til 
hvordan du kan motivere dig selv, og når du er i mål, hvordan du holder vægten i en sund energi-balance. 
  
Kostvejledningen er altid personligt og tilpasses individuelt, da vi alle har forskellige behov, ønsker og 
mål. Kostvejledningen som foregår via en samtale, og tager altid udgangspunkt i, hvad du kan lide og ikke 
kan lide, og evt. ikke kan tåle at spise. Det er vigtigt i forhold til din motivation, som er med til at skabe en 
større lyst og for en sund og vedvarende livsstilsændring. Alt sammen med helt almindelige fødevare som du 
kan købe ind hvor du plejer at handle. I et omfang Sandra vurdere behov for kosttilskud, fx i form af Omega 3 
fedtsyrer, vitaminer og mineraler, vil der blive udarbejdet en liste. Kosttilskud er dog aldrig et krav, men en 
anbefaling for dit velvære. Dette for at beskytte din krop, her især under et vægttab eller vægtøgning. 
   
Du kan læse mere om Sandras udgangspunkter i kostvejledningen på 
hjemmesiden http://vaelgdetgodeliv.dk/ eller via Vælg Det Gode livs Facebook 
side: https://www.facebook.com/KostvejledningVaelgDetGodeLiv/  hvor der også løbende kommer nye 
artikler og kampagner. 
   
En personlig Kostplan skræddersyes efter dit ønske. Når den er skræddersyet til netop dig, så er den også 
tilpasset din hverdag så den passer med job og fritid. Både for mad og drikke. Og med opskrifter og guide til 
sunde mellemmåltider. Hvilket ikke kun giver dig inspiration, men også gør din hverdag, både nemmere, 
sjovere, og mere indbydende. Og selvfølgelig med hensyntagen så familien kan spise det samme til 
aftensmad, med mindre andet er ønsket.  
  
Sandra har familie som spiller i klubben, og derfor tilbyder hun Midtsjællands Golfklubs medlemmer 10 % på 
alle vejledende priser – gældende for de ydelser Sandra tilbyder i klinikken, som ligger i Bysøstræde 1, 
Apotekergården – Holbæk.  
 
Du vil også finde, udover de faste tilbud, finde spændende kampagner & konkurrencer. Læs mere 
om dette inde på Vælg det gode livs online sider.   
 
Sandra har til formål for klubbens medlemmer, oprettet en side helt specielt til jer. Hvor i kan se mere om de 
tilbud der løbende kommer. De vil også blive slået op ind i mellem herinde. Så gå gerne jævnligt ind og se 
om der er spændende nyt for jer medlemmer. Du finder også mere omkring booking af aftaler 
& åbningstider inde på siden.  
Kort opridset her, er lidt af de ydelser Sandra tilbyder dig som medlem eller familie til et medlem.  
 

Den første sundhedssamtale – som er obligatorisk ved alle længere forløb.   
Inden selve samtalen fremsendes dig via e-mail, et spørgeskema inkl. kost dag bog med lidt spørgsmål.  
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Du får en intens gennemgang af dine kostvaner, aktive liv, et sundhedstjek -
(Blodtryk/Blodsukker/Totalkolesterol) + kropsanalyse / BodyScan + cm mål (valgfrit). Der beregnes et Kalorie 
& Ernæringsbehov ud fra dit basale og aktive stofskifte, med for deling af dine kalorier på Protein, fedt & 
kulhydrater, så du bedre kan sikre dig den rette mængde ernæring. ”En kalorie er ikke bare en kalorie”.  
Starts billede evt. løbende billeder, mappe og materialer.   
 
Pris kr. 899.-  Varighed 1,5-2 timer   
 
Vælger du at tilkøbe et forløb, uanset om der er tale om et individuelt forløb, vægttabshold, online forløb 
m.m., så er der en kontant rabat på kr. 200.- på denne sundhedssamtale (bemærk her er de 10 % ikke er 
gældende pga. kontant rabatten – Et forløb vil være med min. 10 % rabat på vejledende priser).  
  

Opfølgende sundhedssamtaler – (kan købes som pakke ti lbud/klippekort/enkeltvis)  
Inden en opfølgning kan finde sted, kræver det at du har været til din første sundhedssamtale.  
Vi starter med at du hopper op på sladderhanken (kropsanalyse / BodyScan). Herefter taler vi om hvordan det 
er gået siden sidst. Evt. tilrettes kostplaner.  
Evt. måling af BT (blodtryk).  
Ved et længerevarende forløb, tages løbende efter billeder.  
Varighed fra 20 min. afhængig af valgte forløb.   
Pris fra kr. 250.-   
  

En kort eller uddybende sundhedssamtale 
- (må ikke sammenlignes med den første Sundhedssamtale)  
En sundhedssamtale der kan være med til at spore ind på om det er et forløb eller en enkelt samtale du / I 
har brug for. Det kan være at du/I mangler lidt råd omkring valg af fødevare – Eller du/I kan have behov for at 
få lidt råd i forhold til kosten i familien.  
Måske er der nogle spørgsmål om sundhed generelt.  
Altså en samtale der kan klargøre, om jeg kan hjælpe dig / jer.  
 
Pris: De første 10. min er gratis men ikke uddybende.  
En uddybende Sundhedssamtale fra kr. 275.-  
  

Kostplaner (personlige og skræddersyet til dig) eller (vejledende) 
Sandra udfører både personlige og vejledende kostplaner. Begge er beregnet ud fra dit aktive stofskifte – 
hvor forskellen ligger i om den er skræddersyet nøjagtigt til dit kropsbehov, herunder også for protein, fedt, 
kulhydrat, vitaminer & mineraler, om du selv ønsker at tælle kalorier eller ikke. 
 

Ø Personlig kostplan skræddersyes for 1- 4 - 6 og 8 uger inkl. opskrifter – 4- 6 måltider nøje udregnet. 
 

Ø Vejledende kostplaner er beregnet til dit kalorie behov, og med dag kost eksempler - inkl. opskrifter 
(Bør max bruges i en mdr. af gangen – herefter bør du får en ny Kalorie & Ernæringsberegning, hvis 
du er i gang med et vægttab). 

 
Ø Personlige Kostplaner der købes i forbindelse med et forløb, vil der være en særlig rabat. 

 
 
 
Kontakt Sandra for yderligere priser.  
 

Vælg det gode liv – Din Sundhed, kommer indefra  
Bysøstræde 1, Apotekergården – Holbæk - Kontakt: 22 98 96 98 – info@vaelgdetgodeliv.dk  


