
Kom i form til din ferie, 
fysisk og mentalt

Workshop forløb i 4 uger inkluderer

•  Individuel plan & målsætning 
for både fysisk og mental træning

•  Fysioterapeut som hjælper dig
 at tilpasse og optimere dit trænings-program

•  Du kan træne individuelt eller i hold

•  Kostvejleder som giver viden og 
inspiration til sund kost 

•  Psykolog/Mentaltræner som underviser 
og lærer ud metoder til hvordan du kan 
hjælpe dig selv 

•  Individuelt udformet mentalt 
træningsprogram alt efter din målsætning

•  Mulighed at tilkøbe ekstra timer for 
personlig samtale med psykolog, fysioterapeut 
og kostvejleder

STRESS AF

Workshop med følgende temaer

         • Viden om stress
        • Stresshåndtering
        • Søvn
        • Mental afslapning
        • Mental træning
        • Kost og ernæring
        • Livs værdier
        • Work-Life Balance
        • Fysisk træning

Derudover får du:
3 måneders gratis medlemskab hos FYSIQ valgfrit sted 
Individuelt udformet træningsprogram
Individuelt udformet mentaltræningsprogram



Oplever du symptomer på stress?

Indre uro, hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, nedsat potens, vægttab
og hyppige infektioner er fysiske symptomer som kan tyde på stress.

Ulyst, træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, tristhed
og despression er psykiske symptomer, som kan tyde på stress. 

Søvnløshed, uengagerethed, hyperventilation, aggressivitet, nedsat præstationsevne, 
ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser og øget sygefravær er adfærdsmæssige symptomer, 
som kan tyde på stress. 

Disse er de mest almindelige symptomer på stress og et signal om at stoppe op og �nde en 
bedre balance mellem aktivitet og hvile. Vigtigt at du også kontakter egen læge!

Hvorfor deltage i dette forløb?

- Fordi du oplever nogle af ovenstående symptomer på stress

-  Fordi du stresser dig selv til det sidste, og bruger en stor del af din ferie på at være syg

-  Fordi du ønsker at lære mere om stresshåndtering, søvn, restitution, optimere din
    fysiske træning og lære dig at slappe af og træne mentalt

-  Fordi du vil komme i rigtig god form inden ferien og øge din livskvalitet 
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