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15-days cleanse

Hvad opnår jeg?

deltag i vores effektive detox forløb
og opnå ro, balance og et begyndende
vægttab på bare 2 uger.
Forløbet kombinerer VITAVIVA’s 15 days detox kur, en
personlig kost, - vitamin- og træningsplan samt en række
udrensende behandlinger hos One Thirty Labs for maximal
effekt og velvære.
Anna + Juicen leverer juice, så du hver morgen starter
med en frisk juice, der er med til at opbygge din krop.

• Balance i mave og tarm
• Et begyndende vægttab
• Mere energi
• En bedre og roligere søvn
• Mindre sukkertrang og et stabilt blodsukker
Vores intro tilbud

3.995 kr.
Normal pris: 4.995 kr.

Book på info@onethirtyla bs.com
eller ring 52 60 77 77.

Opstartsmøde:

Forløbet indeholder:

Opstartsmøde er den 15/11 hos One Thirty
Labs i Palægade kl 17.00, hvor du skal:

•3
 0 min konsultation med kostvejleder Kristine
Bernhoft fra Health Clinic

• introduceres for principperne i forløbet

• 1 stk. 15 Day Cleanse + 1 stk. Maintenance
Cleanse fra VitaViva

• lægge din kost-, vitamin- og
træningsplan med ernæringsterapeut
Kristine Bernhoft (fra kl 14.00 kan du
booke dig ind).
• booke dine aftale med OTL
• evt måles og vejes

• 1 5 grønne juice til at starte dagen med, leveret
hver 5 dag
• 4 x infrarød sauna a 30 min varighed per gang
•2
 x Whole Body Cryo
•M
 ulighed for opfølgende samtaler, når vi
mødes 2 gange om ugen i One Thirty Labs
•M
 ulighed for daglig rådgivning via lukket
Whats App gruppe
•P
 ersonlig kost-, vitamin- og træningsplan
•V
 itaviva Cleanse guide med vejledning og
opskrifter

• Mindre stress
• Udsættelse af aldringstegn
•F
 orebyggelse af risiko for diabetes II og
andre livsstilssygdomme

hvorfor udrense?
Sunde og velfungerende tarme er en forudsætning for sundhed i resten af
kroppen. En tarm i ubalance er en krop i ubalance. Derfor er det vigtigt at
udrense tarmen og skabe balance.
Tungmetaller og toxiner er en af vor tids største udfordringer, fordi de
ophober sig i kroppen og skaber ubalancer, symptomer, lidelser og
sygdomme især hvis tarmen og leveren ikke har optimale forhold at
arbejde under. Og vi er hele tiden eksponeret for disse giftstoffer via mad,
make-up, vand, vacciner, forurening, arbejdsforhold m.m.
VITAVIVA’s cleanse produkter er baseret på effektive naturlige afførende
urter og fibre, som hjælper tarmkanalen med at rense ud, så den kan yde
sit bedste. Formlen indeholder bla. sennepsblade, cascara sagrada og
mælkesyrebakterier.
For at optimere VITAVIVA’s 15 Days Cleanse anbefales det, at du spiser
efter en kostplan, hvor du minimerer indtaget af bestemte fødevarer.
Kostplan er skruet sammen således, at du udrenser hurtigere, men
samtidig også passer på dine tarme under hele forløbet.

øvrige behandlinger
For at intensivere effekten af din cleansing kur og detoxe kroppen
yderligere, indeholder vores detox forløb 2 x ugentlige infrarøde sauna
sessions a 30 min. Infrarød sauna er en af de mest effektive metoder til
at udrense de tungmetaller og toxiner, som kroppen har svært ved at
udskille via lever og nyre.
Udover den udrensende effekt virker infrarød sauna afslappende på
muskler og sind, samtidigt med det booster din forbrænding. Pakken
indeholder også 2 x whole body cryo, som øger blodcirkulationen og
skaber en anti-inflammatorisk effekt i kroppen.

One Thirty Labs er et moderne sundheds- og wellness studio. Vi har
håndplukket og sammensat nogle af de mest veldokumenterede
og effektive behandlinger til at styrke kroppen, forlænge atleternes
fysiske- og mentale ydeevne, lindre smerter, fremskynde restitution af
muskler og behandle sportsskader. Det er 100% naturlige behandlinger,
som har til formål at booste og forstærke kroppens egen evne til at heale,
forny og regenerere sig selv – også kaldet bio-hacking.

info@onethirtylabs.com

+45 52 60 77 77

Palægade 2, 1261 København K

