
bliv sommerklar
Bliv sommerklar på 21 dage med vores effektive forløb, der

kombinerer udrensning kost, motion og kulde/varme behandlinger



Forløbet kombinerer VITAVIVA’s 15 days detox kur, en personlig 
kost, - vitamin- og tæningsplan samt en række udrensende og 
opstrammende behandlinger hos One Thirty Labs for en maximal 
effekt.

Det er et forløb for dig, som ønsker et vægttab og opbygge flere 
muskler, føle dig mere stærk og tonet. Du vil hurtigt opleve langt 
mere energi, mindre sult og det er en god mulighed for at ændre 
dine vaner og opbygge en livsstil, som også virker efter de tre uger 
er slut.

• Introduceres for principperne i forløbet

• Lægge din kost-, vitamin- og træningsplan med 
ernæringsekspert Kristine Bernhoft (fra kl 14.00 kan du 
booke dig ind)

• Booke dine behandlinger hos One Thirty Labs

• Måles og vejes

Et unikt og effektivt forløb

bliv sommerklar
BLIV SOMMERKLAR er et sundhedsforløb, hvor vi hjælper dig med at ændre 
din livsstil og hjælpe dig nærmere den krop du ønsker. Du får masser af 
behandlinger, råd og vejledning til nye spise- og livsstilsvaner, som vil 
forandre din fremtidige sundhed og velvære – både mentalt og fysisk.

Resultat – en smuk hud, tonet krop og et begyndende vægttab.

Opstartsmøde er d. 8/6 hos One Thirty Labs i 
Palægade kl 17.00, hvor du skal:

Intro pris kun DKK 5995,- (normal pris 8995,- dkk)



Forudsætningerne for et varigt vægttab er oftest langt mere 
end blot en bedre diet, færre kalorier og mere motion. Sover 
du dårligt, er din krop stresset eller i hormonel ubalance vil 
en klassisk slankekur blot stresse din krop endnu mere og få 
den til at holde bedre fast på sine fedtdepoter. Hvilket er en af 
årsagerne til at mange oplever de har problemer med at tabe 
sig selvom de på ”papiret” gør det rigtige og indtager færre 
kalorier end de forbrænder. For mange toksiner og affaldsstoffer 
i kroppen kan ligeledes være med til at besværliggøre et 
normalt vægttab. 

Vi har derfor i samarbejde med Health Clinic sammensat et unikt 
forløb, som hjælper med at sikre dig en krop i bedre balance og 
udrenser toksiner, så du kan skabe det bedste fundament for at 
skabe den krop du ønsker.

hvorfor?



• Kostomlægning - 30 min konsultation med kostvejleder Kristine  
Bernhoft fra Health Clinic 

• Ugentlig målning og vejning

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

• 6 x infrarød sauna a 30 min varighed per gang

• 6 x EMS behandling 

• 6 x Whole Body Cryo

• 6 x Compression terapi

• Mulighed for opfølgende samtaler, når vi mødes i One Thirty  
Labs

• Daglig rådgivning via lukket Whats App gruppe 

• Personlig vitamin- og træningsplan til netop din tilstand og dit 
mål

• Vitaviva Cleanse guide med vejledning og opskrifter

indhold



• En krop i bedre balance

• Et begyndende vægttab

• En tonet krop

• Mere energi

• Mindre stress

• En bedre og roligere søvn

• Mindre sukkertrang og et stabilt blodsukker

• Sænkelse af kolesterolniveauet i kroppen

• Udsættelse af aldringstegn

• Forebyggelse af risiko for diabetes II og 
andre livsstilssygdomme

hvad opnår jeg?



Whole body Cryo 

Træd ind i -130C iskold dis der hvirvler omkring dig, hvilket 
stimulerer et kulde chok, og din egen krops overlevelses respons. 
Dette sætter din metabolisme igang, ilter dit blod igen og udløser 
et væld af antiinflammatoriske og smertelindrende fordele og 
selv regenerative veje. Bedre forbrænding, lyn hurtig restitution, 
reduceret ømhed og smerte, forbedret humør, energi og søvn er 
nogle af de mange fordele ved Whole Body Cryo.

om behandlingerne
EMS træning 

EMS træning har været brugt succesfuldt indenfor fysioterapi 
indenfor de sidste årtier. EMS træningen kan være op til 18 gange 
mere effektfuldt end konventionel styrketræning. Muskelfibrene 
bliver aktiveret op til 90% under hver sammentrækning. 
Træningen er effektiv og samtidig også blid ved leddene da 
intensiteten ikke kommer fra at løfte tunge vægte, hvilket kan 
belaste leddene, men i stedet fra elektrisk stimulation. 

Infrarød Sauna

Den infrarøde sauna understøtter kroppens egne processer i et 
væld af vigtige områder og hjælper kroppen med at komme af 
med giftstoffer, alt imens den ekstra svedtendens renser huden. 
Behandlingen kan give øjeblikkelig smertelindring, afslapning af 
muskler, øge forbrændingen, regulere blodtrykket og reducere 
stress. 



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


