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TILBUDSKATALOG MED KNALDGODE 

NYTÅRSPRISER 

Jeg håber, du har haft nogle skønne juledage sammen med dine kære. 

Nytåret er for de fleste tid til refleksion og tanker om, hvad du gerne vil 

gøre mere – eller mindre af i det nye år. 

Hos mig står SELVkærlighed øverst på ønskelisten – det er dér, jeg vil 

lægge mit fokus og min energi i 2017. 

Det gælder både privat og arbejdsmæssigt, og fordi det er mit store 

ønske også at hjælpe DIG med at styrke DIN SELVkærlighed, har jeg 
udvalgt mine allerbedste ”redskaber” til at støtte din proces i det nye 

år. 

Jeg har lavet nogle super gode tilbud til dig med helt op til 50% rabat! 

Tilbuddene gælder kun til og med d. 8. januar 2017! 

Du kan bladre rundt i kataloget og udvælge de tilbud, der føles rigtige 
og positive for dig. 

 
Du kan klikke ind og læse mere - eller bestille direkte til din særlige 

nytårspris med rabatkoden NYTÅR. 

Rigtig god fornøjelse! 

 

Jeg ønsker dig et skønt og SELVkærligt nytår 2017. 

Kærlig hilsen 

Karin 

Liv i Balance 

PS. Alle tilbud udløber d. 8. januar 2017 k. 23.59. 

 



 

14 ugers online vægttabsforløb:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du utilfreds med dig selv og din krop, og vil du gerne være sund og 

SELVglad OG opnå et holdbart vægttab? 

✓ Drømmer du om at leve sundere og at have en krop, du kan være tilfreds med? 

✓ Vil du gerne have mere harmoni og balance i dit liv? 

✓ Ville du ønske, det kunne være nemmere at leve sundt i hverdagen? 

✓ Ønsker du brændende et vægttab, men er SÅ træt af kure, der ikke holder? 

✓ Vil du gerne bare ha’ et naturligt forhold til mad – og samtidig tab dig? 

✓ Er du træt af at bruge så meget energi på at slå dig selv oveni hovedet? 

✓ Vil du have en solid baggrundsviden om, hvordan din krop vil elske at blive  

   behandlet? 

✓ Er du indstillet på at arbejde med processen – og IKKE kun fikseret på selve 

   vægttabet? 

 
Start 2017 med dette 14 ugers online vægttabsforløb sammen med mig  

- med fuld mailsupport hele vejen. 
 

Dette får du ud af at gennemføre forløbet:  

♥ Du vil være fortrolig med, hvilke livsstilsfaktorer, der spiller ind i en sund livsstil 

♥ Du vil vide, hvordan disse faktorer påvirker din krop både fysisk og mentalt 

♥ Du vil opleve, at denne forståelse vil gøre det lettere for dig at ændre din livsstil og 

   at have det godt med denne ændring 

♥ Du vil få mere lyst til at passe på din krop 

♥ Det vil være nemmere for dig at sige nej tak til alt, hvad der ikke støtter dig og din  

   krop 
 

- og når du følger instruktionerne i de enkelte moduler uge for uge, vil du med stor 
sandsynlighed også have opnået et pænt vægttab efter de 14 uger. 

             

 

http://livibalance.dk/tab-dig-paa-den-sunde-maade/
https://livibalance.simplero.com/purchase/44546-Online-kursus-Tab-dig-paa-den-sunde
http://livibalance.dk/tab-dig-paa-den-sunde-maade/
https://livibalance.simplero.com/purchase/44546-Online-vaegttabsforloeb-Tab-dig-paa-den


                                    

Online kursus: ”Boost din Motivation” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 2017 med at få din motivation helt op at ringe. 

✓ Har du svært finde motivationen og fastholde den i en hektisk hverdag? 

✓ Er du udfordret af sukkertrang, spisning på dine følelser og en indre uro (craving)? 

✓ Er du frustrereret over, at du ikke bare kommer i gang med din vægttabsproces, når  

   du jo har et brændende ønske om at tabe dig? 

✓ Mangler du energi og overskud til at handle på din drøm? 

✓ Har du mistet troen på dig selv, og at det kan lykkes for dig pga. flere mislykkede  

   forsøg på at nå dit mål? 
 

 
På online kurset “Boost din Motivation” lærer du: 

♥ at ændre på de gamle negative overbevisninger, der indtil nu har stået i vejen for dit  

   vægttab 

♥ at skabe nye positive bekræftelser, der vil støtte dig i din proces og give dig troen  

   på, at det også kan lykkes for dig 

♥ at lytte til din krop og de signaler, den prøver at sende til dig i forhold til sult og  

   mæthed 

♥ at bruge din mavefornemmelse som GPS og navigere efter den, så det bliver  

   nemmere for dig at vælge til og fra – både i forhold til dine madvaner og i andre  

   situationer i livet 

♥ at bruge dine madvalg til at styrke dit selvværd, så du fremover kun får lyst til at  

   byde dig selv det allerbedste i livet 

♥ at du med masser af selvkærlighed får nemmere ved at sig nej tak til alt hvad der  

   ikke tjener dig og din krop 

 
Indeholder også 4 ugers ”SMS-boost til større SELVglæde - og et SELVkærligt vægttab” 

 
 

 

     

 

http://livibalance.dk/sms-boost-mere-selvglaede-vaegttab/
http://livibalance.dk/boost-din-motivation/
http://livibalance.dk/boost-din-motivation/
https://livibalance.simplero.com/purchase/52926-Boost-din-motivation
http://livibalance.dk/boost-din-motivation/


 

SMS-boost til mere SELVglæde og et 
SELVkærligt vægttab 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modtag et frisk og kærligt boost hver dag fra d. 1. januar 2017 
 
Start det nye år med en SELVkærlig inspirationskilde, hvor du med små daglige SMS-

boosts bliver motiveret til at give dig selv meget mere omsorg i hverdagen. 
Du får styrket din selvfølelse, så du af den vej kan finde lysten til at gå direkte efter din 

vægttabsdrøm. 

Boost din SELVkærlighed – og bliv slank indefra!  

✓ Glemmer du at passe godt på dig selv i en travl hverdag? 

✓ Kommer du nemt til at spise for meget – og forkert? 

✓ Er det ofte autopiloten, der styrer dine madvalg? 

✓ Er selvkritik en stor del af din selvsnak? 

✓ Vil du gerne være mere tilfreds med dig selv og din krop? 

 

 

Med dit “SMS-boost til større SELVglæde og vægttab” bliver du på en kærlig 

måde hver dag mindet om: 

♥   Hvordan du styrker din mavefornemmelse 

♥   Hvordan du bliver mere bevidst om, hvad du spiser 

♥   Hvordan du kan bruge din mad som middel til at styrke dit selvværd 

♥   Hvordan du finder mere styrke og glæde i dig selv 

♥   Hvordan du skaber din sundhed indefra – i kærlighed til dig selv 

 

 

  

http://livibalance.dk/sms-boost-mere-selvglaede-vaegttab/
http://livibalance.dk/sms-boost-mere-selvglaede-vaegttab/
https://livibalance.simplero.com/purchase/50626-SMS-boost-til-stoerre-SELVglaede-og
https://livibalance.simplero.com/purchase/50626-SMS-boost-til-stoerre-SELVglaede-og


Digitale madplaner  

inkl. sunde opskrifter i 8 uger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

✓ Bliver det ofte til de nemme og knap så sunde retter i en travl hverdag? 

✓ Siger du ofte til dig selv “Nu skal jeg også se at få lavet den madplan”? 

✓ Føler du dig presset af, at du altså står og skal finde på noget i sidste øjeblik? 

✓ Vil du gerne have mere overskud til at lave sunde retter hver dag? 

✓ Vil det ikke være skønt at kunne nøjes med at handle ind én gang om ugen i stedet  

   for hver dag? 

  

Derfor skal du ha’ en madplan til en sund start på 2017: 

♥ Du slipper for at bruge energi på “at finde på noget” hver dag 

♥ Du får følelsen af at være på forkant og endda flere skridt foran 

♥ Du får mere overskud og frihed til andre sjove ting 

♥ Du kan lave indkøbsliste til én hel uge af gangen og nøjes med en enkelt handledag 

♥ Du undgår at gøre spontane indkøb – med risiko for at få noget uønsket med hjem 

♥ Du vil elske dig selv, fordi du endelig fik det gjort! 

 

 

 

 

 

http://livibalance.dk/madplan/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53947-Digital-madplan
http://livibalance.dk/madplan/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53947-Digital-madplan


 

SELVkærlighedskort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med dette sæt SELVkærlighedskort kan du hver dag trække en ny besked med 

en kærlig reminder til at fastholde dig i forandringsfasen. 

 
✓ Er du i gang med en forandringsproces, hvor du gerne vil holde fokus på det vigtige 

   for dig og din sundhed? 

✓ Falder du nemt tilbage i dine gamle mønstre og vaner? 

✓ Har du brug for et boost til din SELVkærlighed og din vægttabsproces? 

  

Du kan fx trække et kort når du:  

♥ føler dig fastlåst og ikke synes, du ikke rykker dig nok i din udvikling 

♥ har mistet modet og troen på, at tingene kan lykkes for dig 

♥ har brug for et kærligt skub til at komme i gang eller videre med din proces 

♥ er træt af dig selv fordi du ikke overholder de aftaler, du laver med dig selv 

♥ trænger til et boost til din selvfølelse og selvrespekt 

 
   

  

http://livibalance.dk/selvkaerlighedskort/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53201-SELVkaerlighedskort-til-dig-og-dit
http://livibalance.dk/selvkaerlighedskort/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53201-SELVkaerlighedskort-til-dig-og-dit


 

E-bog:  

”Dit sunde vægttab – UDEN slankekur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad denne arbejds e-bog guide dig til en god start på din sunde livsstil i 2017. 

Er du forvirret over alle de mange forskellige kostretninger på markedet, og har du 

svært ved at finde den kur, der passer bedst til dig? 

Så indstil jagten på den perfekte kur til dit vægttab, for der ER kun tale om en kur, 

altså i langt de fleste tilfælde noget, der ophører igen. Og hvad så bagefter? 

Hent i stedet inspiration til dit vægttab i denne e-bog, som guider dig gennem 7 sunde 

trin til en vedvarende sund livsstil, hvor du slet ikke kan undgå at tabe dig! 

Når du har læst e-bogen, ved du meget mere om: 

♥ Hvordan du spiser mere “mindful” 

♥ Hvordan du sammensætter optimale måltider 

♥ Hvilke fødevarer, din nye livsstil helst skal bestå af 

♥ Hvordan du reducerer din sukkertrang 

♥ Hvad der motiverer dig allermest 

♥ Hvordan du kommer i gang med at ændre dine kostvaner 

 

  

http://livibalance.dk/guide-til-vaegttab/
http://livibalance.dk/guide-til-vaegttab/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53201-SELVkaerlighedskort-til-dig-og-dit
https://livibalance.simplero.com/purchase/45372-E-bog-Dit-sunde-vaegttab-UDEN-slankekur


 

Gavekort til Ansigtszoneterapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansigtszoneterapi er en spændende moderne terapiform med rødder i de 

gamle kinesiske, vietnamesiske og indianske teknikker. 

Behandlingen varer ca. en time, er yderst behagelig og virker afstressende for både 

krop og sind! 

Du kommer i en dejlig meditativ tilstand under behandlingen, og der er stor 

sandsynlighed for, at du vil svæve hele vejen hjem fra klinikken. 

 

Eksempler på symptomer/sygdomme, hvor ansigtszoneterapi giver gode 

resultater: 

 

 Stress 

 Fordøjelsesproblemer 
 Svækket immunforsvar 
 Hovedpine/migræne 

 Binyretræthed 
 Ansigtslammelser/føleforstyrrelser 

 Overvægt 
 Hormonelle ubalancer 
 Stofskifteproblemer 

 
Ansigtszoneterapi har desuden forebyggende effekt og er skøn SELVforkælelse. 

 
OBS. Gavekortet kan ikke anvendes sammen med andre tilbud eller ved allerede 
bookede behandlinger.  

 
 
 

http://livibalance.dk/styrk-dit-immunforsvar/
http://livibalance.dk/binyretraethed-afklaring-og-behandling-af-binyretraethed/
http://livibalance.dk/ansigtsrefleksterapi/
http://livibalance.dk/ansigtszoneterapi/
https://livibalance.simplero.com/purchase/43044-Gavekort-til-Ansigtszoneterapi
http://livibalance.dk/ansigtszoneterapi/
https://livibalance.simplero.com/purchase/43044-Gavekort-til-Ansigtszoneterapi


 

Gavekort til infrarød sauna behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med infrarød sauna behandling opvarmes din krop indefra af helende infrarøde stråler, 

som giver afslapning og velvære. 

Behandlingen foregår i en professionel sauna tunnel beklædt med germanium sten, 

som afgiver en behagelig og afslappende varme. 

Infrarød sauna behandling har både afstressende, udrensende og smertelindrende 

effekt og virker desuden fedtforbrændende. 

Den infrarøde varme styrker også immunforsvaret og afhjælper en lang række lidelser. 

Mens du ligger og slapper af i den behagelige varme i sauna tunnel, sker der 

mange forskellige helende processer i kroppen ved hjælp af de infrarøde 

stråler: 

★ immunforsvaret styrkes – antiinflammatorisk effekt 

★ blodcirkulationen øges og blodet renses for affaldsstoffer 

★ forhøjet blodtryk afhjælpes 

★ stofskiftet og forbrændingen øges 

★ muskelvævet styrkes – restituerende effekt efter sport 

★ hudens elasticitet og glød øges 

★ kolesteroltallet sænkes 

 

 

 

 

http://livibalance.dk/infraroed-sauna/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53846-Infraroed-sauna-behandling
http://livibalance.dk/infraroed-sauna/
https://livibalance.simplero.com/purchase/53846-Infraroed-sauna-behandling


 

Gavekort til kombinationsbehandling  

med ansigtszoneterapi og infrarød sauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv max forkælet med ca. 40 min. kombinationsbehandling med BÅDE 

ansigtszoneterapi og infrarød sauna behandling i min saunatunnel. 

 

 

 

- om ansigtszoneterapi 

 

 

 

- om infrarød sauna behandling 

 

 

OBS. Gavekortet kan ikke anvendes til allerede bookede behandlinger. 

   

 

 

https://livibalance.simplero.com/purchase/54361-Kombinationsbehandling-med-infraroed
http://livibalance.dk/ansigtszoneterapi/
http://livibalance.dk/infraroed-sauna/
https://livibalance.simplero.com/purchase/54361-Kombinationsbehandling-med-infraroed


 

1 times slankecoaching over mobil  

– eller i klinikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start det nye år med en afklarende samtale for at finde ind til dine 

motivationsfaktorer - så du kan opnå et sundt og SELVkærligt vægtttab. 

Slankecoaching styrker din motivation for vægttabet og giver dig større forståelse for 

de mekanismer, der forhindrer dig i at nå dit mål. 

Ved at arbejde med maden som middel til at forbedre dit selvværd finder du samtidig 

ind til glæden ved dig selv, og at det er herfra din styrke skal komme til at sige til og 

fra 

– så du kan passe godt på dig selv og din sundhed og give dig et mere kærligt syn på 

dig selv. 

Slankecoachingen kan også være indledningen til mit 3 måneders vægttabsforløb, 

som desuden består af både kostvejledning, ansigtszoneterapi og infrarød sauna 

behandling i klinikken. 

 

 

http://livibalance.dk/hjaelp-til-vaegttab-nu
http://livibalance.dk/slankecoaching/
https://ansigtsrefleksterapi.onlinebooq.dk/
http://livibalance.dk/slankecoaching/
https://ansigtsrefleksterapi.onlinebooq.dk/


 

Kropsanalyse inkl. kostråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få en statusrapport på din kropssammensætning så du kender dit 

udgangspunkt i det nye år 

Ved en kropsanalyse ser vi på kroppens sammensætning i forhold til bl.a: 

 Fedtprocent 
 Muskelmasse 

 Fysisk alder 

 

Om din vægt er i ubalance, kan nemlig ikke alene afgøres ud fra din BMI, da BMI kun 

siger noget om forholdet mellem din højde og vægt. 

En kropsanalyse giver derfor et meget mere realistisk billede på din sundhedsstatus. 

Kropsanalysen bliver udført på min professionelle kropsanalyse vægt, og du får printet 

en strimmel ud, som du kan ta’ med hjem. 

Du får desuden gode kostråd med på vejen til din nye sunde livsstil. 

 

 

http://livibalance.dk/hjaelp-til-vaegttab-nu/kropsanalyse/
https://ansigtsrefleksterapi.onlinebooq.dk/
http://livibalance.dk/hjaelp-til-vaegttab-nu/kropsanalyse/
https://ansigtsrefleksterapi.onlinebooq.dk/


 

 

Jeg ønsker dig et skønt og 

SELVkærligt nytår 2017! 

 

 

Husk nu at DU er den vigtigste person i 

DIT liv - og at du fortjener det bedste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærlig hilsen 

Karin 

 


