
  Bliv den glade og veltilpasse frisør 

Undgå at klippe længden 
af dine år på 

arbejdsmarkedet. 
Tag et lille skridt hver 

dag, der kan gøre en stor 
forskel. 



 

g

3 timers workshop   

Interesseret så ring gerne på 21 28 72 92

Yoga 

Åndedræt 

Afspænding 

Fokus 

Viden 

Nervesystem 

Glæde &  
bevægelse 

Hver dag 

Nye vaner 

Motivation 



Fællesskab omkring det at passe på 
sig selv og hinanden. 

Du brænder for dit fag, vil gøre dit 
bedste for at være faglig kompetent 
og vil være og gøre noget godt for 

andre mennesker så hverdagen giver 
glade og tilfredse kunder. 

For at bevare den gejst, glæde og 
lyst til arbejdslivet så skal vi hver i 

sær også gøre noget godt for os selv. 
Det kan vi sagtens gøre i et 

fællesskab og hjælpe hinanden med 
at holde fast i nye vaner. 

Denne workshop hjælper dig med 
inspiration til, at gøre noget for dig 
selv hver dag for derved at kunne 

bevare glæden og lysten til dit fag. 

Dagen kan tilpasses efter jeres 
behov og ønsker. 

Vi mødes hos jer hvis det er muligt 
i forhold til jeres salon. 

Programmet vil indeholde yoga der 
er tilpasset de udfordringer der er 

ved frisørfaget. 

Der vil være teorioplæg om 
åndedrættet og nervesystemet. 

Du vil få øvelser til åndedrættet 
som du kan anvende hver dag 

både på arbejdet, i bilen, i 
supermarkedskøen og derhjemme. 

Du vil gå fra workshoppen med en 
viden og en forståelse for hvordan 
krop og sind hænger sammen og 

hvordan du hver dag ved små 
bevægelser kan gøre noget for dit 
fysiske og mentale velbefindende. 

Et langt og aktiv arbejdsliv og hverdagsliv stiller 
krav til vores egen evne til at mærke kroppen og 
mærke vores mentale tilstand. At være helt i RO 

eller bevæge sig roligt i takt til dit åndedræt giver 
stor indsigt i dit eget velbefindende og øger din 

evne til at mærke din krop. 



Sundhed for dig er et firma der er startet med en stor lyst til at leve af 
det jeg brænder allermest for - Sundhed ud fra et helhedssyn på 
mennesket. 

Fokus har været, at hjælpe andre mennesker til finde indtil hvad der er 
det rigtige for dem. Således at det er muligt at leve med høj livskvalitet i 
en velfungerende krop og med mental glæde, energi og overskud. 

Jeg er uddannet sygeplejerske, supplerede denne faglighed med en 
behandleruddannelse i 2008 samt en yogalæreruddannelse i 2018. 
I 12 år har min base været min klinik hvor 1:1 behandlinger og vejledninger 
samt undervisning i mange forskellige sammenhænge har været 
omdrejningspunktet. 

Siden 2018 har jeg undervist i yoga. Min erfaring fra min yogaundervisning 
og min samlede erfaring fra mine år i klinikken skal nu ud og deles på en 
ny måde - nemlig hvad DU kan gøre for DIG hver eneste dag og gerne 
mens du er i et af livets store fællesskaber - arbejdsfællesskabet. 

“Hellere et lille skridt idag på vej til hvad der er Sundhed for dig end vente 
med et stort til i morgen” 

- Anne-Dorthe 

Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen 
ad@sundhedfordig.dk 
Tlf.: 21 28 72 92

OM Sundhed for dig
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