Vi arbetar med
Personliga program
Specifikt upplägg för ditt behov
Möte på VOP-center Stockholm
Hemma hos dig genom Skype kontakt
Kontakta oss: info@viktopererad.se
Tel: 070-492 39 89
Program i grupp
Interaktiva kurser i mindre grupper
VOP-center Stockholm
I andra städer vid förfrågan
Temaföreläsningar
Vill du bli ambassadör för en kurs?
Kontakta oss: info@viktopererad.se

www.viktopererad.se
www.krm-metoden.se
www.eft-behandling-stockholm.se

VOP-center
info@viktopererad.se
tel: 070-492 39 89
www.viktopererad.se
Tina Gloaguen
Dietist och Hälsoinspiratör
Ulrika Bein Fahlander
Cert. EFT Practitioner

Ändra ditt beteende
och fokusera rätt för en
hållbar förändring.
Med rätt verktyg
förstärker du effekten av
din överviktsoperation.

Hos oss får du hjälp med

Vilket problem har du?

Att leva som viktopererad i vardagen

Kontakta oss och berätta din historia.
Vi informerar dig om hur du kan gå
vidare på rätt sätt.

Minska rädslor och stress

En unik kombination av två
metoder för varaktiga
resultat.
VOP-metoden

Förståelse för vad som styr ditt ätande
Äta hälsosam mat för att må bra
Bli vän med din kropp och få en
positiv självbild

info@viktopererad.se
Tel: 070-492 39 89

Ändra beteende och fokusera rätt för
hållbar förändring.
VOP-metoden ger dig de rätta verktygen för att bryta av banden med
gammalt ätbeteende och osunda vanor.
Du får en ny och hälsosam relation till
kropp, vikt och mat som passar dina
behov som viktopererad.
www.viktopererad.se

EFT-metoden

Vi erbjuder dig
Professionellt stöd för dina nya behov
Effektiva verktyg som gör skillnad
Unik metod för hållbar förändring
Nya perspektiv på mat och sunda
levnadsvanor.

Känslomässig förändring för varaktiga
resultat.
Med EFT tar vi hand om känslorna
som hindrar en lyckad förändringsprocess. En effektiv metod som går på
djupet och släpper taget om stress och
negativa känslor i stunden eller som
har ett ursprung i gamla sår.

Vi finns för dig

www-eft-behandling-stockholm.se

Efter klinikens uppföljningsprogram

Inför en viktoperation
Som nyopererad
Som stöd när vardagen tar över

www.krm-metoden.se/vop

När du behöver komma på banan igen

Välkommen till oss!
Tina och Ulrika

