
 

8 og 12 ugers forløb 
12 ugers forløb kr. 4.998,- NU kr. 2.499,-   
8 ugers forløb kr. 4.180,-   NU kr. 1.992,- 
 
Personlig kost- og motionsplan  
12 ugers madplan m/opskrifter 
12 oplæg: Guldkorn om sund livsstil
2 x ½ times individuel vejledning 
Få styr på din motionsstil 
Intro til mindful eating 
Intro til pilates og vejrtrækningens kraft 
Visualisering af portionsstørrelser
Smagsprøver hver gang
Visualisering af fødevarevarer

Helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt  
i dig og hvor du gerne vil hen. 
 

Jeg er selv gået fra en str. 46 - 38. Har smidt 
34 kg og lagt cigaretterne på hylden.

Annette har sagt farvel til 10 kg, hun har fået 
mere energi og er STOPPET med blodtryks- 
og kolesterolmedicin.

Dorte har tabt 22 kg, Hun har fået troen på, 
at det lykkes denne gang, da hun ikke føler 
nogen afsavn eller straf!

 
SUND & GLAD
- Med balance i hverdagen 
Få støtte og opbakning hele vejen... 
 
Lise Brinkman har 15 års erfaring med sund  
livsstil, vægttab og personlig udvikling. Mere end  
1000 kursister har deltaget på livsstilsforløbene. 

Kom med ud af slankehelvedet (!)

# Slut fred med mislykkede slankekure
# Opnå et stabilt blodsukker
# Slip sukkerafhængigheden
# Få succes med dine mål
# Opnå en større livsglæde
# Nye gode vaner
# Få energi til mere

FØR    EFTER

Få SUCCES 
med din  

LIVSSTIL (!)
 

NYT HOLD
Den 5. januar

 

Hvor? ”Valbytag” 5-6 min. fra S-toget
Gl. Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby

Lad dig inspirere på min BLOG lisebrinkman.wordpress.com
Læs mere på www.kostmotionogsundfornuft.dk RING 21 62 72 59

  TILMED FORLØBET HERJA TAK 

http://lisebrinkman.wordpress.com/
www.kostmotionogsundfornuft.dk
http://lisebrinkman.wordpress.com/


Sund & Glad 
For Altid (!)
 
Hvad får du? 
Du får redskaberne til hvordan sund mad, bevægelse/
motion og simpel planlægning kan bringe din hverdag 
i balance. Du kan genfinde dit overskud, den vægt du 
ønsker, styrke din selvtillid og dit selvværd.

 
Din personlige succes 
Når du har gennemført forløbet, er du i stand til: 
     At spise og bevæge dig til mere energi
     At opnå et større overskud i hverdagen
     At bevare den indre ro
     At handle fokuseret på dine mål
     At håndtere hverdagens udfordringer bedre
     At yde et bedre stykke arbejde
     At sænke medicin forbrug eller lægge det helt fra sig 

Hvordan foregår det?
På forløbet er der en god og humoristisk tone. Alle  
succeshistorierne blive delt og eventuelle udfordringer 
bliver taget op. Hver gang er der Temaoplæg, involve-
rende og virkelighedsnær undervisning samt visuelle og 
praktiske eksempler samt smagsprøver!
 

” At være sammen med Lise i et forløb er yderst motive-
rende og inspirerende – Hun skal opleves! Jeg kan på det 
varmeste anbefale Lise.”  Pia Nordqvist – kursist

 

Der er KUN plads til 15 på holdet! 
Skal du være med?

De magiske tal
Du bliver målt og vejet på forløbet, da det 
er med til at bibeholde motivationen. 

Hver mandag  
Vejning.

Hver anden mandag 
Måling af fedt%, kropsmål og evt. BMI  
(Body Mass Index). Læs mere

Sted
”Valbytag” Gl. Køge Landevej 5, 5 sal.
2500 Valby

Spørgsmål
Er der spørgsmål undervejs i forløbet, 
kan du frit spørge din personlige vejle-
der til råds. 

Sundhed i øjenhøjde (!)

Skal du være med?
Kontakt Lise på 21 62 72 59 eller 
lbm@kostmotionogsundfornuft.dk.

Du er velkommen til at ringe til Lise på telf. 21 62 72 59. 
Du kan læse mere på websiden www.kostmotionogsundfornuft.dk.

http://www.kostmotionogsundfornuft.dk/bmi.html


Forløbet i store træk                
 

Step 1. Tilmeld dig forløbet ’Sund og Glad’ via linket Sund & Glad med balance i hverdagen

Step 2. Herefter udfylder du et elektronisk spørgeskema, for at sikre dig den bedste vejledning. 

Step 3. Du får en personlig online profil, hvor du kan følge med i din udvikling.

Step 4. Indledningsvis skriver du maddagbog i 3 dage, via din onlineprofil eller via tilsendt skema. 

Step 5. Herefter aftaler du en tid, med din vejleder, til din første individuelle vejledning.

Temaer på oplægsdagene

Dag  1. Spisemønstre, vaner og faldgruber - STABILT BLODSUKKER. 

Dag  2. Mad kan hjælpe dig til indre ro - sig goddag til dine nye gode vaner. 

Dag  3. Visualisering af måltider og gennemgang af fedtsyrenes betydning for din hverdag.

Dag  4. Forskellige typer af kulhydrater og deres betydning for din sundhed. 

Dag  5. Proteiner og deres betydning for din hverdag.

Dag  6. Motion, bliv skarp på din disciplin og gevinsten ved bevægelse.

Dag  7. Den intelligente krop, sovende succes og alkohols indvirkning på din krop.

Dag  8. Slut fred med dig selv og mislykkede slankekure. Sådan fastholder du dit/dine mål. 

Dag  9. Kloge kalorier med fokus på planlægning og organisering af dine måltider. 

Dag 10. Kloge kalorier med fokus på indkøb, adfærd og kærligheden til mad.

Dag 11. Kloge kalorier med fokus på tilberedning, omgivelser og madindtag.

Dag 12. Sådan fastholder du dit/dine mål og den livsstil du ønsker.

Det skal være både sjovt og velsmagende, at gå et sundere og slankere liv i møde! 

SÆT KRYDS X Inspirations- og opfølgningsdag den 8. december 17.00 - 19.00. Den 13. april
                        og 6 juni Kl. 19.00 - 20.30 Inspiration, opfølgning og sparring.

Sommerferie fra
3 uge i juli - sidst i august. 
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 51- 1
Vinterferie uge 7
Eventuelle helligedage

https://billetto.dk/events/bliv-sund-og-glad-for-altid
http://www.kostmotionogsundfornuft.dk/


Sundhed i øjenhøjde (!)
- med dig i centrum.

Kost- og motionsvejleder, LivsstilsCoach, og kogebogsforfatter 
 
Jeg har været der selv. Jeg har både prøvet, at være for tynd og for tyk. 
På blot 5 måneder gik jeg fra 52 - 94 kg. I dag vejer jeg et par og treds og har 
haft en afbalanceret livsstil  og vægt gennem 15 år. 

Jeg ved hvor svært det kan være at bryde ud af den uhensigtsmæssige 
spiral, hvor overvægt, manglende energi med mere kan blive en 
konsekvens af ens vaner, handlinger og udefra kommende påvirkninger. 

Jeg er uddannet Professionsbachelor i ernæring og sundhed og køkkenleder, 
Er certificeret sportstrainer og NLP Business Practitioner. 
Der ud over er jeg instruktør i BikeFit, cirkeltræning, vandaerobic og pilates.

En energifyldt og kærlig hilsen 

Lise Brinkman                                                                                

Jeg har arbejdet med overvægtige i 15 år, hvor 
jeg var med til starte projekt Tarzan, et projekt for 
overvægtige børn og deres familier. 

Året efter var jeg med til at state Ebeltoft kurcenter, 
hvor ’mit koncept’, som her, er blevet vidreudvik-
let, blev iværksat med stor succes. Konceptet er 
etableret mange steder bl.a. på Ubberup Højskole, 
i Askov og på Skælskør Folkehøjskole, hvor jeg 
senere blev køkkenchef og underviser på ’Livsstil-
slinjen’.

Jeg har hjulpet tusindevis af mennesker til en mere 
afbalnceret hverdagn, mere overskud og større 
livskvalitet. De er blevet slankere, kropsbevidste og 
gladere.

Min passion for mad er blevet udlevet. Resultatet 
er indtil videre to kogebøger og adskillige opskrifts-
hæfter for ugeblade og aviser.  

Min mission er at skabe sundhed i balance!  
Jeg brænder for at udvikle og inspirere mennesker. 
Det gør jeg gennem undervisning, foredrag, work-
shop og som Livsstilscoach samt Kost- og motions-
vejleder.   

TILMELD

Få GRATIS inspiration på min BLOG lisebrinkman  
Du er velkommen til at kontakte mig på  21 62 72 59

”Jeg brænder for, at hjælpe dig på vej til et  
sundere, sjovere og slankere liv.”  

http://www.lisebrinkman.wordpress.com

