
MIDTGOLF MEDLEMSTILBUD 

Vælg det gode liv v. Sandra Mouritzen   
Din sundhed, kommer indefra <3 
Copyright All Right Reserved 

1	
http://www.vaelgdetgodeliv.dk  

info@vaelgdetgodeliv.dk 
 

TILBUD 1 af 3 (scroll ned) 
 

  

UDEN BINDING * 
 
2020 er i gang, og klubbens Personlig sundhedscoach og Kostvejleder Sandra Mouritzen 
v/ Vælg Det Gode Liv, har et rigtigt godt tilbud til alle medlemmer af Midtsjællands 
Golfklub: 
 
Medlemmer af klubben kan nu få et sundt måneds abonnement helt uden binding. 
Et måneds abonnement giver dig mulighed, for din helt egen Kostvejleder & personlig 
Sundhedscoach hver eneste måned: 
 

Dette inkluderes i det FYSISKE måneds abonnement: 
 

• Opstarts samtale i klinikken Nyvej 10, 4450 Jyderup - á 60. min. varighed ** 
• 1 x Månedlig opfølgning - Fysisk i klinikken i Jyderup - á 30 min. 
• Personlig udført kostplan (INGEN KALOIRETÆLLING) *** 
• Lækre opskrifter 
• Mail opfølgning - 1 x i ugen vil du kunne få svar på evt. af dig fremsendte 

spørgsmål. 
• Du vil løbende også modtage en sund mail (Nyhedsbrev) 
• Online undervisning:  

Du vil komme til at arbejde med dine negative / dårlige vaner over 7 livsstilændrende trin 
herunder:  

- Væskeindtag - De fleste der er målt her i klinikken, starter med at ligge på 
en alt for lave væskebalance - den sætter vi fokus på, så du nemmere og 
hurtigere kommer i mål) 

- Grønt - De fleste spiser ikke nok af de sunde fibre som er med til at giv 
mæthed og mindske sult og cravings 

- Ernæring - Der er fokus op netop den kost du ønsker - hvor der også ses på 
den rette fordeling af Protein, Fedt & kulhydrater. 
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- Neats - De fleste der kommer her i klinikken, ligger langt under deres Neats 
(daglig aktivitet), hvilket kan skylde mange årsager. Men det arbejder vi med, 
så du kan når en større forbrænding. 

- Søvn - Mange går rundt med søvn problemer, og sover vi ikke nok - sætter 
det sig som fedt, og her i sær på maven, som tit også betyder alt for meget 
Visceral fedt omkring organerne - det farlige fedt. 

- Cravings - Også kaldet sukkerafhængighed - de fleste kender til en sød 
sukkertræng eller en salt trang. Som tit rammer på eftermiddage eller lige 
efter aftensmaden - den arbejder vi også med. 

- Sund hele l ivet (Forbyggende vedligeholdelse) - Du får værktøjer til, 
hvordan du holder din krop sund, og din vægt i en sund balance - hele livet. 

 
Du kan læse mere om disse TRIN under hvert undervisningstrin - der vil være online video, 
Podcast, opgaver, materialer og værktøjer. Trin lukkes op løbende **** 
  
* Ingen binding - du kan altid opsige dit månedlige abonnement inden udgangen af den 
pågældende måned. Dette skal gøres skriftligt til info@vaelgdetgodeliv.dk - bemærk 
gerne, at ved opsigelse fravælger du også adgang til den online undervisning. 
 
** Mulighed for tilkøb af udvidet Sundhedstjek ved opstartssamtale + kr. 249.- (normal kr. 
899.-) + 30 min. 
 
*** Glæder for 4 uger i alt uanset længde - tilkøb af flere uger er en mulighed for kun kr. 
225.- pr. uge. 
 
**** Alle der gennemfører min. 6 måneders medlemskab, vil få én måneds gratis (online) 
videre opfølgning - dette på via onlineforløbet "Forebyggende vedligeholdes forløb" - 
Ønsker du at ikke at forsætte herefter til kun kr. 49.- pr. måned, skal du sende en mail til 
info@vaelgdetgodeliv.dk inden udgangen af den pågældende måned. 
 
 
Bemærk at dette forløbs indhold ikke er i samme udgave som i Krop I Balance 
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TILBUD 2 
 

 
 
UDEN BINDING * 
 
2020 er i gang, og klubbens Personlig sundhedscoach og Kostvejleder Sandra Mouritzen 
v/ Vælg Det Gode Liv, har et rigtigt godt tilbud til alle medlemmer af Midtsjællands 
Golfklub: 
 
Medlemmer af klubben kan nu få et sundt måneds abonnement helt uden binding. 
Et måneds abonnement giver dig mulighed, for din helt egen Kostvejleder & personlig 
Sundhedscoach hver eneste måned: 
 
Et måneds abonnement giver dig mulighed, for din helt egen personlige Sundhedscoach 
hver eneste måned: 
 

Dette inkluderes i dit FYSISKE måneds abonnement: 
 

• Opstarts samtale i klinikken - á 60. min. varighed ** 
• 1 x Månedlig opfølgning - Fysisk i klinikken i Jyderup - á 30 min. 
• Mail opfølgning - 1 x i ugen vil du kunne få svar på evt. af dig fremsendte spørgsmål 
• Du vil løbende også modtage en sund mail (Nyhedsbrev) 

 
* Ingen binding - du kan altid opsige dit månedlige abonnement inden udgangen af den 
pågældende måned. Dette skal gøres skriftligt til info@vaelgdetgodeliv.dk 
 
** Mulighed for tilkøb af udvidet Sundhedstjek ved opstartssamtale + kr. 249.- (normal kr. 
899.-) + 30 min. 
 
*** Mulighed for tilkøb af personlige kostplaner -  pr. uge kr. 350.- 
 

Bemærk at dette forløb er uden online undervisning 
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TILBUD 3 
 
Som medlem af Midtsjællands Golfklub får alle 10 % rabat på andre ydelser ved 
fremvisning af deres klubkort – se en liste her: 
 

ü Sundhedssamtaler (Kostvejledning) 
ü Infrarød Saunatæppe behandlinger 
ü Personlige kostplaner 
ü Vejledende personlig kostplan 
ü Kalorie & Ernæringsberegning 
ü Sundhedstjek 
ü Foredrag:  

• Sundhed & smerte (Sandras historie) 
• Sundhed & de 7 vanændrende trin 
• Omega 3 
• CBD Cannabis (Sandra er CBD vejleder ved Care4You) 

 
Kontakt Sandra på mobil: 22 98 96 98 – e-
mail:samo@vaelgdetgodeliv.dk 
 
Du finder klinikken Vælg Det Gode Liv på adressen: 
Nyvej 10, 4450 Jyderup 
 
Åbningsdage: Mandag – onsdag – fredag, efter aftale (lørdag kan 
arrangeres i god tid) – du kan booke online lige her: 
 
Der er fast lukket på tirsdage (klinik / tlf.) 
– Torsdage er der kun åbent pr. telefon fra 11- 13 herefter lukket. 
 
www.vaelgdetgodeliv.dk - Ny hjemmeside kommer januar 2020. 
Facebook: Kostvejledning – Vælg Det Gode Liv - 
https://www.facebook.com/KostvejledningVaelgDetGodeLiv/ 
 
Instagram: https://www.instagram.com/vaelg_det_gode_liv/ 
 
Linkedin – profil): https://www.linkedin.com/in/sanmou/ 
 
Linkedin – Virksomhedsside: https://www.linkedin.com/company/vdgl/ 


