Sammen om endring
-vi går veien med deg
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VI GIR DEG DRAHJELPEN
TIL Å KOMME INN I GODE
VANER IGJEN.
Skrevet av Christel Sande,
daglig leder, LIVEA AS

H

vordan har du det? Etter to år med
pandemi og restriksjoner, er samfunnet
på nytt åpnet opp og vi opplever at vi igjen
kan nyte hverandres selskap uten avstand. Vi
kan nyte konserter, restaurantbesøk, reiser,
sosiale tilstelninger og mye mer.
Men hvordan har vi det egentlig?

P

å mange måter er vi tilbake til slik det
var før pandemien med en hektisk

hverdag og tidsklemme. Men har vi det samme
ekstra giret som vi hadde tidligere? Klarer vi å
prioritere gode valg for kost og trening, eller
kjenner vi på behovet for å slappe av, nyte livet
og flyte litt med nå som vi slipper å forholde
oss til regler og tiltak som i de siste to årene?
Kjenner vi at i vår søken etter balanse, så har
balansen sklidd ut? Er treningsrutinene blitt
færre, har kosten fått et mer kosete preg?

Er tankesettet vårt endret seg for
hva som er viktig?

ei, det tror vi ikke. Vi tror at tankene om
en sunn og aktiv livsstil er like viktige og
til stede nå som før, men rammene rundt har
endret seg. Og når ting er i endring, skal nye
rammer dannes. For noen er dette enklere
enn for andre. Felles er at vi alle må prøve,
feile og øve i massevis før en vane setter seg
og endringen blir varig. Endring krever tid,
fokus og energi, og det er kun du som kan
bestemme hvordan det skal være for deg.
Ansvaret for våre valg ligger i oss, men det
føles lettere når man kan gjøre det sammen
med andre. Kjenne på samhold og fellesskap
på de dager hvor man kjenner at lysten til å ta
gode valg settes på prøve.

V

i har endret mange av våre gode vaner
de siste to årene og mange av oss er
overrasket over at nye og dårligere vaner har
fått et så godt fotfeste i hverdagen vår. For
mange har det vært vanskelig når man skal
tilbake til gode vaner for kost og trening.

Vi hjelper deg på veien!

D

et er mange som ønsker hjelp fra oss og
hver dag kommer det inn påmeldinger til
høstens kurs. Det er ikke alltid lett å gjøre det
selv og noen ganger trenger vi alle et ekstra
dytt og heiarop på veien. 		

Vi gir deg drahjelpen til å komme
inn i gode vaner igjen.

V

åre livsstilskurs er skreddersydde for at
du skal lykkes med en endring ved å gå
ned i vekt, oppnå en sunn og aktiv livsstil, og
innarbeide gode vaner for kost og trening.

T

a kontakt med ditt nærmeste Livea senter, vi
har ekspertisen og kunnskapen som skal til
for å hjelpe deg ned i vekt og gjøre en endring
som varer over tid!

Martin
Navn - Martin
Alder - 39 år
Kurs - Livea xpress

J

eg deltok på Livea xpress i oktober 2021, med
et mål om å stramme opp kroppen igjen.
Kurset har gitt meg treningsglede, samhold,
nye bekjentskaper og mestringsfølelse. Det var
veldig kjekt å delta som en del av en gruppe
med et felles mål om å komme i form og få
en bedre forståelse for kosthold og trening.

Gruppen har gitt hverandre støtte og trygghet og
vi har pushet hverandre til å yte det lille ekstra.
Humøret var på topp fra dag èn og vi treffes enda
den dag i dag for en treningsøkt. Jeg satt meg
et mål om å sykle Bergen-Voss, og dette klarte
jeg ved å begynne å trene og endre kostholdet!

Hverdagen min er vesentlig bedre enn
før, jeg har fått mer overskudd!

KURSOVERSIKT

Et Livea kurs gir deg nye bekjentskaper, utfordringer og en unik mulighet
for mer personlig utvikling.
Livea livsstil

Livea xpress

Livea dietten

Oppfølging

• Ukentlige gruppetreff i 16
uker
• 4 individuelle samtaler
med din Livea instruktør
• Undervisning i emnene
kosthold, aktivitet og mental
trening
• Skreddersydd trenings- og
kostholdsplan

• 2 kurskvelder i uken á 8
uker
• Trening i gruppe på 4-6
personer med personlig
trener
• Skreddersydd trenings- og
kostholdsprogram
• Styrke- og
kondisjonstrening ukentlig
i gruppe

• Komplett 8 ukers program
etter ”gjør det selv”prinsippet
• Uke for uke-plan
inkl middag- og
lunsjoppskrifter
• Anbefalinger for trening og
aktivitet
• En pose forbrennings-te
• Tre veiinger på senterets
vekt

• Ukentlige gruppetreff i 8
uker
• Gruppetreff - teori og
trening PT i gruppe
• Undervisning i emnene
motivasjon, trening og
kosthold
• Hvordan finne motivasjon i
hverdagen
• Hvordan holde vekten
stabil
• Utfordringer i hverdagen
etter vektreduksjon
• Hvordan få nye vaner og
rutiner til å passe i ditt liv

Livea Xpress hjelper deg i gang!

Oppstart aug/sept

Oppstart hele året

Oppstart hele året

Oppstart aug/sept

*Erstatter 1-2 av dagens 3 hovedmåltider.

Kun kr 6 990*

Kun kr 4 990*

Kun kr 299*

Kun kr 3 590

-for deg som ønsker en større
vektreduksjon.

Livea xpress
Lurer du på hva et Livea xpress kurs er for noe?
Det er for deg som ønsker å komme i form og gå
ned noen kilo. Du trener 2 ganger i uken med PT i
gruppe hvor vi har fokus på kondisjon og styrke. Vi
kombinerer vanlig mat med Livea produkter* som
et verktøy i prosessen. Vi har også teori som kan
hjelpe deg til å ta gode valg på veien videre.

-for deg som ønsker å komme i
form og gå ned noen kilo.

-for deg som ønsker gå ned i
vekt på egenhånd.

(Per kurs, medlemmer)

Kun kr 5 990*

(Per kurs, ikke-medlemmer)
*Livea produkter og 12 medl avg ved
senteret kommer i tillegg

*Livea produkter kommer i tillegg

*Livea produkter kommer i tillegg

-for deg som har gått på Livea
livsstil.

livea.no

Marianne, Linda
og Emily
Navn - Marianne
Alder - 36 år
Kurs - Livea Livsstil

Navn - Linda
Alder - 36 år

Hva har Livea livsstilkurset gitt deg?
Emily - Jeg har fått troen på meg selv og mine
egne evner, jeg vet jeg får det til! Det er lett for å
havne litt bakpå når jeg ikke holder fokuset, og
da er heldigvis verktøykassen min stappet med
kunnskap, erfaring, mange tips fra kursholder og
deltakere, og en god bunke tillit til meg selv. Jeg
er blitt flinkere til å uttrykke følelsene mine på
godt og vondt uten at det skal være vanskelig å
formidle det jeg prøver å si. Hverdagen er blitt
lettere både fysisk og psykisk.

Hvordan møter jeg dager hvor
følelsene mine vil noe annet enn å ta
de valg jeg har bestemt meg for på
kost og trening.
Emily - Å være ærlig med meg selv. Jeg
bestemmer meg for å gjøre det beste ut av dagen
selv om den er mindre god. Når dagen er mindre
god er det viktig å holde på rutiner for kost og
trening. Livet skjer, men jeg velger å møte det med
et åpent sinn og prioritere meg selv.

Hvorfor gikk du Livea livsstilskurs?

#livealivsstil

Marianne - Etter flere år med en hektisk jobb,
dårlig helse og feile prioriteringer hadde jeg lagt
på meg en del kilo. Jeg sluttet å trene og ta vare på
meg selv. Tiden var inne for å ta grep og jeg valgte
å gå all in når jeg skulle delta på kurset. Jeg har
fått en bedre helse på grunn av en sunnere og mer
aktiv livsstil. Nå vet jeg hvordan jeg skal ta vare på
helsen - jeg prioriterer meg selv!

Navn - Emily
Alder - 27 år
Kurs - Livea Livsstil

Har du noen målsetninger på kost og
trening?
Marianne - En sunn og sterk kropp er så viktig
for alle hverdagslige gjøremål. Et sunt og variert
kosthold sammen med trening gir meg det
overskuddet i hverdagen som gjør at jeg kan
henge med. Styrketrening er viktigere jo eldre man
blir, og dette jobber jeg mot nå – å bli sterkere.

Hva er det som gjør at nettopp jeg
går opp i vekt hvis jeg ikke passer
på? (dere har sikkert opplevd å gå opp
noen kilo og tenke, WHAT....?)

Hva gjorde dere da?

Linda - Da jeg så meg fornøyd med innsatsen jeg
hadde lagt ned da jeg startet min livsstilsreise,
forsvant bevisstheten min, for alt var så nytt og
jeg sklei ut igjen. Jeg brukte tid på å øve, prøve
og feile, og til slutt ble min livsstilsendring en
vane. Jeg var villig til å kjenne på ubehaget, for
dette kunne ikke gjøres over natten. Det tar lang
tid for vaner å bli varige, så man må passe på og
holde fokuset, og ikke miste bevisstheten og
tilstedeværelsen. Nye vaner har dannet seg og jeg
har fått gode rutiner for kost og trening.

Hva er det du må jobbe aktivt med
selv den dag i dag?
Linda - Den dag i dag må jeg jobbe aktivt med
å bli fortrolig med meg selv og den jeg er. Jeg
jobber fremdeles med det mentale, som jeg mener
er viktig for videreutvikling, og det kommer jeg
aldri til å stoppe med. Jeg jobber med å senke
kravene til meg selv, samt å ikke sette meg selv i
bakerste rekke.

livea.no

EMILY SINE TIPS TIL Å BEHOLDE EN
SUNN OG AKTIV LIVSSTIL OVER TID
Skrevet av Emily Sande Bartz,
koordinator, LIVEA AS

rustet til å møte sykdom, en sterk kropp er viktig
i hverdagen og trening bidrar til et mentalt
overskudd.

V

T

V

B

ariasjon i kosthold - Bruk alle mulige
farger av grønnsaker og varier med type
proteiner og karbohydrater. Det er aldri feil å
dandere til som at du er på en restaurant, det
er godt for både syn og mage. Variasjon er en
viktig nøkkel for å bevare et sunt kosthold over
tid.
ariasjon i trening – All bevegelse teller.
Tidsklemmen gjør at jeg må finne gode
løsninger. Derfor elsker jeg å variere med
egentrening og gruppetimer alt etter hva
timeplanen tillater. Trening er en prioritering
og samtidig en avtale jeg har laget med meg
selv om at det skal være en del av min hverdag
hver uke. Det er viktig å gjøre noe jeg synes er
kjekt, samtidig som jeg husker på motivasjonen
bak min trening. For en sterk kropp er bedre

rene med andre – det er vanskeligere å
avlyse en avtalt treningsøkt når man har en å
trene med, enn når man skal trene på egenhånd.
Det er gøy, sosialt, og ikke minst motiverende!
Ingen å trene med? På saltimer treffer du andre
som også er motiverte til å holde seg i form.

alanse – ikke unngå besøk og sosiale
samlinger, det er en del av livet. God
planlegging er en viktig nøkkel her! Yt før nyt
er et motto som ofte går igjen, og denne følger
jeg. Det handler ikke om hva du ikke skal spise,
det handler om hvor mye og hvor ofte.

P

lanlegging – denne er alfa og omega,
og en av de viktigste nøklene til suksess.
Jeg kan ikke få sagt ofte nok hvordan dette
hjelper meg til holde rett fokus gjennom uken.
Bruk 30 minutter av søndagen til å planlegge
hvert måltid, hver treningsøkt og aktiviteter
som kommer i løpet av uken. Da er planen
satt, det blir forutsigbart og gjør det lettere å
gjennomføre. Jeg trenger ikke å bruke tanker
og energi på hva og hvordan. Ny uke, nye
muligheter! Blir det ikke som planlagt? Når du
har et godt utgangspunkt med en god plan, er
det lettere å gjøre små endringer underveis.

U

keshandel – velg en fast dag i uken for
å kjøpe alt du trenger til alle måltidene
hele uken. Har jeg et fullt kjøleskap med alt jeg
trenger, er det lettere å holde seg vekke fra det
jeg ikke trenger.

#livealivsstil

H

verdagsaktivitet – 15 min ut i verden, 15
min tilbake – det høres jo så enkelt ut! Og
det er det. Har man en hektisk hverdag så frister
kanskje sofaen mer enn noe annet, men tar man
disse minuttene ut i verden så får man et lite
pust i bakken, får landet litt på beina igjen og i
tillegg fått inn aktivitet. 10 000 skritt per dag er
også et motiverende mål å strekke seg til. Gjør
det til en morsom ting og ha den høyt oppe på
prioriteringslisten din – husk å gi deg selv en
klapp på skulderen og en liten belønning i ny
og ne.

Lise
E

tter graviditeten trengte jeg veiledning
til å komme tilbake i form og få en bedre
forståelse for kosthold. Sammen med min
samboer bestemte vi oss for å starte vår
livsstilsreise mot en sunnere og mer aktiv
livsstil, noe vi er sjeleglade for at vi gjorde.
Jeg så for meg at det vanskeligste skulle være
å følge kostholdsplanen og treningsøktene,
men skjønte etter hvert at det mentale måtte
henge med for at dette skulle gå. Underveis
i leksjonene forstod jeg hva som var mine
rømningsveier og at disse måtte jeg ta tak
i hvis dette skulle kunne fungere over tid.
Ærlighet og trygghet i seg selv kommer man
langt med, men det å ta ansvar for seg selv er
det aller viktigste. Det er til tider ubehagelig,
men først da kan jeg si at prosessen skjøt fart.

Før

Etter

Det handler om tankers makt og
det å være emosjonelt sterk – uten
dette er det vanskelig å ta gode og
riktige valg for MEG!

J

eg har måtte jobbe mye med det mentale
for å holde fokus, og det har ikke vært like
enkelt hver dag og i hver situasjon. Men de
verktøy som vi har lært på kurs har gjort meg
tryggere på veien videre og jeg vet nå hvordan
jeg skal møte utfordringene som kommer langs
veien. Ansvaret for gode valg vil alltid ligge på
meg, selv om det hadde vært greit å ha noen å
skylde på innimellom.

Det er fremdeles en lang vei å gå,
men den føles lettere nå som jeg
vet hva som må til.

A

t jeg har fått masse energi og en lettere
hverdag er en boost på selvtilliten om at
dette kan jeg og dette klarer jeg!

TA KONTAKT

Navn - Lise
Alder - 29 år
Kurs - Livea Livsstil
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Julie
J

eg visste ikke hvordan jeg skulle klare å
komme i gang med kosthold og trening på
egenhånd, og trengte hjelp til å få dette til!

Før

Det at vi var flere i samme
situasjon gjorde det lettere,
samtidig som at det ble gøyere.

Å

kunne dele på erfaringene og drøfte
utfordringene som oppstod underveis på
kurset i form av kosthold og trening- dette
gjorde meg motivert og inspirert til å fortsette.

Jeg personlig liker godt å være
i en gruppe som trener sammen
der alle er i samme båt, men er på
forskjellige stadier.

Etter

J

eg har fått tilbake troen på meg selv, og ikke
minst fått gleden tilbake ved alt jeg gjør.
Nå er alt mye lettere og jeg har mer energi i
hverdagen til å ta meg av hjem, barn, jobb og
meg selv. Motivasjonen min er på topp, og nå
jobber det mentale på høygir for å henge med.
Allerede nå er jeg i gang med å planlegge uke
for uke, både med trening og kosthold. Jeg skal
spise ofte og mindre, og trene minimum tre
ganger i uken . Trening er blitt mer GØY enn en
plikt!

Nå får jeg det til og det er kjempe
gøy å se den utviklingen jeg har
hatt fra starten av kurset og til nå.

TA KONTAKT

Navn - Julie
Alder - 23 år
Kurs - Livea Livsstil
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MØT ET PAR AV DE MANGE FLOTTE MENNESKENE
SOM ER I LIVEA TEAMET
Siv Rogn

Line Seljelid

Christel
Sande

Lise
Rådmannsøy

D

D

D

D

Siv sitt motto - Just do IT

Line sitt motto - Om vi parrer Obama og NIKE , Får
vi YES YOU CAN, JUST DO IT

Christel sitt motto - Jeg kan, jeg vil og jeg får det til

Lise sitt motto - Du er den eneste som kan endre
deg selv og det du er misfornøyd med i livet ditt!

Fun fact om Christel - Syklet Oslo-Paris 3 ganger for
Team Rynkeby

Fun fact om Lise - Jeg ELSKER te og hadde tidligere
et helt kjøkkenskap fylt med ulike typer te

enne smilende damen finner du ved Nr1 Fitness på Askøy. Hun er en engasjert dame, full
av energi og har alltid noen motiverende ord på
lager. Hun heier på deg fra start til mål og i høst
møter du henne som kursholder for livsstilskurs
så vel som på xpress kurs.

ette fyrverkeriet av en dame elsker å danse
zumba og som hun selv sier, det er hennes
happy place. Hun er alltid like smilende og du blir
glad av å ha henne rundt deg. Du treffer henne
ved Nr1 Fitness på Lindås både sent og tidlig.

enne sporty damen har lang erfaring med å
hjelpe andre til å nå sine mål. Hun er en sterk
motivator og går veien med deg. Hun har en genuin tro på at alle kan, selv når du ikke helt tror det
selv. Hun elsker å holde kurs og du finner henne
ved Nr1 Fitness i Fyllingsdalen for kurs i livsstil og
på xpress.

enne fantastiske damen er meget kunnskapsrik som utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
Hun er omsorgsfull og elsker å hjelpe mennesker med å endre livsstil. Du finner henne ved Nr1
Fitness i Fyllingsdalen hvor hun også skal holde
livsstilskurs i høst.

Fun fact om Siv - Ble en skiboms i en alder av 50 år.
Fun fact om Line - 10 år på landslaget i Kickboxing.
Europa mester av 1996

Wibeke

Emily Sande
Bartz

D

D

Wibeke sitt motto - Det er tungt å trene, MEN tyngre
å ikke gjøre det.

Emily sitt motto - Jeg får det til... alltid!

enne kreative damen har en energi, et pågangsmot og en disiplin som vi beundrer.
Hun er god på å jobbe etter mål og elsker en utfordring. Hun loser deltakerne gjennom kurs på
en trygg måte, og i høst finner du henne som kursholder for livsstil og xpress ved Nr1 Fitness på
Landås.

Fun fact om Wibeke - Har løpt 7 halv marathoner

enne inspirerende og motiverende damen
har du gjerne sett før. Hun endret livsstil med
Livea i fjor høst og vi var så heldige å få følge
henne på ferden i sosiale medier. Hun er målrettet
i alt hun gjør og til høsten vil du møte henne som
kursholder for livsstilskurs ved Nr1 Fitness på
Sotra.

Fun fact om Emily - Kjørte Oslo-Paris 1 år etter jeg
fikk lappen, syklet Oslo-Paris året etter det igjen

MØT ET PAR AV DE MANGE FLOTTE MENNESKENE
SOM ER I LIVEA TEAMET
Marianne
Enberget

D

enne reflekterte damen endret livsstil med
Livea for et par år siden og vi er så heldige at
hun deler sin kunnskap og gode tips med deltakere på livsstilskurs ved Nr1 Fitness på Laksevåg.
Hun elsker gruppetimer, så her er det bare til å se
etter navnet hennes på timeplanen.

Marianne sitt motto - Jeg har tro på balanse i livet,
yt før nyt
Fun fact om Marianne - Jeg har jobbet med hester
og kjørt traktor på jobb

Karen
Tolonen

D

enne inspirerende damen har selv endret
livsstil med Livea for flere år siden. Hun har
en sterk vilje og tro på at alt ordner seg til slutt.
Hun elsker å gå turer på fjellet og tar deg gjerne
med på tur om du har lyst. I høst finner du henne
som kursholder for livsstil ved Nr1 Fitness på Osterøy.

Karen sitt motto - Ikke gi deg, du klarer mer enn du
tror
Fun fact om Karen - Jeg har hoppet fallskjerm selv
om jeg har høydeskrekk

Linda Solend
Västerlund

Rønnaug
Nedkvitne

S

R

Linda sitt motto - Da har eg ikkje prøvd før, så da
kan eg nok klare

Rønnaug sitt mott er - Alt er mulig

preke Linda er en motiverende dame som du
møter ved Nr1 Fitness på Stord. Hun møter
deg alltid med et smil og har oppmuntrende
ord på lager. Hun har selv endret livsstil og deler
gjerne noen tips og råd med deg. I høst vil hun
holde både livsstils – og xpress kurs ved senteret.

Fun fact om Linda - Hadde angst for treningssenter
fram til 2017

ønnaug er en sporty dame som tar alt med et
smil og godt humør. Hun er engasjert og har
en genuin interesse for at alle skal lykkes. Hun byr
på seg selv og er en morsom dame som inspirerer
deg til trening. Rønnaug holder Livea xpress kurs
og gjør trening til en lek.

Fun fact: Hun elsker Tik tok og Reels

TJENESTER FOR ERNÆRING
Skrevet av Lise Rådmannsøy,
klinisk ernæringsfysiolog, LIVEA AS

HVORFOR SØKE VEILEDNING
HOS EN KLINISK
ERNÆRINGSFYSIOLOG?
I dag kan du finne uendelig med informasjon om kosthold via internett, media, blader,
bøker, podcast og mye mer. Det er derfor ikke
alltid like lett å vite hva og hvem man skal
stole på i jungelen av kostråd og dietter.
En klinisk ernæringsfysiolog (kef ) har en 5-årig
utdannelse innen ernæring, samt autorisasjon
som helsepersonell. En kef kan vurdere og
tilpasse ditt kosthold basert på dine behov.
Kliniske ernæringsfysiologer er den eneste
yrkesgruppen som er spesialisert i å gi trygg
ernæringsbehandling og kostveiledning til
personer med ulike sykdommer og ernæringsrelaterte tilstander.
Ved å velge en kef kan du være sikker på at du
mottar trygg behandlingen av høy kvalitet.

INDIVIDUELL KOSTVEILEDNING
Behovet for næringsstoffer endrer seg gjennom hele livsløpet, fra spedbarn til barn,
ungdom, voksne, gravide, ammende og eldre.
Også ulike sykdommer og tilstander endrer
kroppens behov for tilførsel av næring.
Individuell kostveiledning og endring av
kosten kan bidra til bedring/forebygging av
en rekke sykdommer og tilstander. I dagens
samfunn er det mange som sliter med livsstilssykdommer som overvekt, fedme, diabetes,
samt hjerte-kar-sykdommer.
Disse tilstandene kan ofte bedres ved hjelp av
endringer i kostholdet. Ernæringsbehandling
er også nødvendig ved en rekke ulike sykdommer.
Vår kliniske ernæringsfysiolog tilbyr individuelt tilpasset kostveiledning ut ifra din helse
samt dine behov og utfordringer.

Saftig bananbrød

med tørket frukt, nøtter og litt sjokolade

3 stk modne bananer
3 stk egg
150 g lettkokte havregryn
3-4 dadler
1 ts bakepulver
60 g pistasj uten skall
50 g mørk sjokolade
50 g rosin

Ha banan, egg, dadler, havregryn og bakepulver i en blender. Bland
ingrediensene sammen til en glatt deig.
Vend inn nøtter, rosiner og grovhakket mørk sjokolade.
Ha deigen i avlang brødform med bakepapir. Stekes i ovnen på 180
grader i 50-55 minutter til brødet er gjennomstekt.
Bananbrødet er lavt på høyde for å passe i en matboks.
Tips! Stikk en kniv i midten av bananbrødet – når det ikke henger deig
igjen på kniven er brødet gjennomstekt.
Det passer utmerket å benytte brune og godt modne bananer.

KURS OG FOREDRAG
Ønsker du kurs eller foredrag innen ernæring
for din bedrift? Ta kontakt for å avtale pris,
tema og varighet.
Vår kliniske ernæringsfysiolog kan holde kurs
for bedrifter, foreninger, idrettslag, pasientgrupper, interesseorganisasjoner, helsestasjoner, barnehager, skoler og andre.

Har du andre ernæringsrelaterte
plager eller ønsker en generell
vurdering av kostholdet kan du ta
kontakt med lise@livea.no

Næringsinhold, 100g
Kilokalorier (kcal)
Fett (g)
- mettet (g)
Karbohydrater (g)
- sukkerarter (g)
Protein (g)
Salt (g)

191
7,34
0,58
23,9
0
6,31
0,07

269,-

Den sunne og lette Livea
kokeboken selges på alle Livea
sentre og på livea.no

Livsstilskurs - noe for deg?
Ønsker du å gå ned mer enn 10 kg?
Ønsker du en rask vektnedgang?
Ønsker du en varig livsstilsendring?
Har du livsstilssykdommer som f.eks høyt
blodtrykk, diabetes 2 eller belastnings skader?
Ønsker du å lære mer om kost og trening?
Ønsker du hjelp og motivasjon til å nå din
trivselsvekt?

Krysser du av på mer enn 3 av
disse spørsmålene, vil Livea
Livsstilskurs passe for deg.
Du må ha en indre motivasjon og
et ønske om å endre livsstil
og gå ned i vekt.
Vi hjelper deg med resten!
TA KONTAKT

Vi starter nye kurs nå!
Meld deg på livea.no

Vi går veien sammen!

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Arendal
Kystveien 244, 4841 Arendal
Anne Rosen
924 84 677

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Askøy
Skarholmvegen 171
Siv Rong
917 56 941

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Bø
Sandavegen 8, 3800 Bø
Merethe E Hansen
400 57 565

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Fyllingsdalen
Løvåsveien 20, 5145 Fyllingsdalen
Lise Rådmannsøy
480 49 551

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Laksevåg
Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Bergen
Marianne Enberget
414 24 281

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Landås
Mannsverk 2, 5094 Bergen
Wibeke Henriksbø
984 23 491

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Langesund
Stathelleveien 33, 3970 Langesund
Nancy Helgesen
909 26 525

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Lindås
Kolåsvegen 1, 5955 Lindås
Line Elisabet Seljelid
557 06 054

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Lillestrøm
Elvesvingen 23, 2003 Lillestrøm
Maria Rohde
936 91 491

anne.rosen@nr1fitness.no

siv@nr1fitness.no

merethe.hansen@nr1fitness.no

lise.radmannsoy@nr1fitness.no

marianne.enberget@nr1fitness.no

wibeke@nr1fitness.no

nancy@nr1fitness.no

line@nr1fitness.no

maria.rohde@nr1fitness.no

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Sotra
Smålonane 2, 5353 Straume
Cathrine Fonnes Heggøy
454 05 105

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Stord
Ringvegen 45, 5412 Stord
Linda Solend Västerlund
451 98 485

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Mathopen
Skareveien 1A, 5174 Mathopen
Marius Kristiansen
930 85 252

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Osterøy
Lonevåg Arena, 5282 Lonevåg
Karen Rose Tolonen
950 75 348

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Voss
Vangsgata 36, 5700 Voss
Rønnaug Nedkvitne
480 46 532

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Ullevål
Vestgrensa 2, 0851 Oslo
Mona Andresen
909 54 802

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Ålgård Sport og Helsesenter
Ole Nielsensvei 11, 4330 Ålgård
Tuva Stølen
938 67 690

sted:
adresse:
kontaktperson:
tlf:
epost:

Nr1 Fitness Åsane
Hesthaugveien 18, 5119 Ulset
Cecilie Gudmundsen
920 63 056

cathrine@nr1fitness.no

stord@nr1fitness.no

marius@nr1fitness.no

karen.tolonen@nr1fitness.no

ronnaug@nr1fitness.no

mona.andresen@nr1fitness.no

tuva@sportsenter.no

cecilie@nr1fitness.no

