
menopause forløb
X



få styr på hormonelle 
ubalancer på 4 uger

4 UGER – OPSTART 30/5 

Er du en kvinde i 40 érne og er begyndt at føle en forandring i din krop? 
En forandring du ikke helt kan identificere. Sender din krop dig signaler, du 
ikke er vant til? Sætter kiloene sig pludselig meget hurtigere end tidligere? 
Svinger dit humør og kæmper du med manglende overskud? Så er det nok 
dine hormoner, der er ude af balance, som er det der sker i årene inden 
menopausen eller overgangsalderen – det hedder PERI-menopausen. 

Peri-menopause og de tidlige år af menopausen kan føles som en fysisk 
og følelsesmæssig rutchebane. Symptomer som humørsvingninger, dårlig 
søvn, for lidt overskud, hedeture, stress m.m. kan overskygge alt, hvis du 
ikke stopper op og gør noget ved din tilstand. For denne tid behøver ikke 
være overskygget af disse symptomer. Det kan blive en positiv tid. Men 
symptomerne er stærkt påvirket af din livsstil; dårlig mad og alkohol, for 
lidt søvn, stress og for lidt motion påvirker dine hormoner – og derved dine 
symptomer.

One Thirty Labs X Health Clinic Copenhagen har udarbejdet et forløb, der 
netop sætter fokus på at skabe balance i dine hormoner. I de 4 uger vil du 
få mulighed for at lave små ændringer i din hverdag, der kan skabe store 
forandringer for hvordan du har det, men også for dit fremtidige helbred.

I løbet af de 4 uger, vil du blive guidet igennem hvad der sker i peri-
menopausen og i den tidlige menopause, hvilke ernæringsmæssige vaner, 
kost- og vitamin tilskud du skal fokusere på i denne periode, hvordan 
du undgår vægtøgning, hvilke mad og vaner der kan forværre dine 
symptomer – vi vender din overgangsalder til at blive en overskudsalder.

I samarbejde med dig, udarbejder vi en individuel plan, for ingen af os er 
ens og det er vores symptomer heller ikke. 



Symptomer på overgangsalder 

• Dårlig søvn

• Manglende energi

• Hovedpiner eller migræner

• Vægtøgning

• Modtagelig overfor stress

• Smerter i led, flere skader

• Dårligt humør og måske depressive perioder

• Angst, uro og bekymring

• Føler dig udmattet 

• Nedsat hukommelse og koncentration

• Tørre slimhinder

• Måske hede- og svedeture

OPSTARTSMØDE INDEHOLDER

Opstartsmøde er d. 16/5 hos One Thirty Labs, hvor du skal:

• Introduceres for principperne for forløbet 

• Høre foredrag ved ernæringsekspert Kristine Bernhoft   
   (Health Clinic Copenhagen)

• Introduceres for behandlinger v Tine Hertz

• Høre om hvilke vitamin og kost tilskud, vi anbefaler i denne 
   periode v Bianca Brangstrup

• Hvordan du passer på din hud - v hormonekspert Eva

• Lægge din kost-, vitamin- og træningsplan med 
   ernæringsekspert Kristine Bernhoft 

• Booke dine behandlinger med One Thirty Labs



• 30 min konsultation og plan med 
   ernæringsekspert Kristine Bernhoft fra 
   Health Clinic CPH

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

• 8 x infrarød sauna a 30 min varighed per 
   gang 

• 8 x Whole Body Cryo 

• 4 x Lysterapi

• 8 x Yoga – 2 gange om ugen alle niveaer

• Opfølgende samtaler, når vi mødes i One 
   Thirty Labs 

• Daglig rådgivning via lukket Whats App 
   gruppe 

• Personlig kost-, vitamin- og træningsplan 

• Vitaviva Cleanse MENOPAUSE guide med 
   vejledning og opskrifter 

all in 4 ugers 
forløb indholder:

• 30 min konsultation og plan med 
   ernæringsekspert Kristine Bernhoft fra 
   Health Clinic CPH

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

• 4 x infrarød sauna a 30 min varighed per 
   gang 

• 4 x Whole Body Cryo 

• 4 x Lysterapi

• 4 x Yoga – 1 gange om ugen alle niveaer

• Opfølgende samtaler, når vi mødes i One 
   Thirty Labs 

• Daglig rådgivning via lukket Whats App 
   gruppe 

• Personlig kost-, vitamin- og træningsplan 

• Vitaviva Cleanse MENOPAUSE guide med 
   vejledning og opskrifter 

pris: 8.995 kr. 

Du tilmelder dig ved at købe forløbet på vores website - onethirtylabs.com

pris: 4.995 kr. 

light 4 ugers 
forløb indholder:



• Ro og balance i dine hormoner

• Et stabilt blodsukker og mere energi

• En bedre og roligere søvn

• Nedsætning eller helt fjernelse af 
   symptomer 

• En ny livsstil med nye vaner

• Et begyndende vægttab

• En tonet og styrke krop og kropsbevidsthed 
   via yogaen

hvad opnår jeg:



Forløbet indeholder følgende personlige analyser inden 
opstart: 3 dages kostregistrering, udfyldning af spørgeskema 
om overgangsalder, ligesom du vil blive vejet & målt ved 
opstart og afslutning. 

Der kan derudover tilkøbes en Stress/Balance spyttest fra 
Biowatch med henblik på at teste dit cortisol niveau i kroppen, 
som er en vigtig faktor ift. at trigge / fremskynde menopause. 
Denne tilbydes også ved afslutning af forløbet, så du kan følge 
og dokumenterer din udvikling. 

Pris for stresstest, pr. stk. = 1.500 kr.

Efter behov tilbydes også udvidede blodtests og helbredstjek, 
hvis der er behov for at gå i dybden med hormonelle eller 
andre ubalancer. 

PERSONLIG ANALYSE OG TEST

Undervisning 1-2 gange om ugen i 4-8 
uger afhængig af pakkeløsning.

Yogaen består af en Hatha Yoga og 
en Yin Yoga – alle kan deltage.

YOGA

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os 
på Info@onethirtylabs.com eller +45 52 60 77 77



One Thirty Labs er et moderne sundheds- og wellness studio. Vi har håndplukket 
de nyeste metoder, teknikker og behandlinger, der alle er fremtidens svar på en 
sund og balanceret livsstil og en stærk og sund krop og sind.  En tidsoptimeret 

sundhedsoase. Et sted, hvor man midt i byen kan de-stresse, balancere 
hormonelle ændringer, optimere mentalt fokus, mindske slitage og smerter, øge 

energiniveauet og forbedre sit immunforsvar og generelle sundhed og udseende. 
Alle behandlinger er veldokumenterede for deres effekt, 100% naturlige, og fælles 
for dem er at de alle 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


