Modern
effektiv
hälsoanalys

Kompassen för din hälsa
För de ﬂesta är det självklart att gå till tandläkaren
varje år. Lika självklart är det att besiktiga bilen.
Men när det gäller det viktigaste av allt – hälsan –
kollar man oftast när det är för sent.
LifeComp hjälper dig att upptäcka hälsoproblem i
tid och ger dig sedan stöd till ett friskare liv –
att du helt enkelt är frisk istället för att hantera
symptomen när du redan blivit sjuk.

En modern analys av din hälsa just nu
LifeComp håller koll på din hälsa genom en vetenskapligt utformad
djupenkät och omfattande blodanalys. Resultaten analyseras av en
avancerad läkarutvecklad algoritm – (låter det krångligt?) – men
presenteras sedan på ett tydligt och enkelt sätt som alla kan förstå.
Förutom hur din hälsa ser ut just nu, stöd till beslut och motivation,
får du också tillgång till ett utbud av tjänster anpassat efter din hälsoproﬁl via LifeComps utvalda hälsopartners. Från specialistläkare
och program för stresshantering, till kostrådgivning, PT, yoga,
ögon-/munhälsa, kosttillskott och utbildningar i mindfulness m.m.

”LifeComp visar var du befinner dig nu och vägen mot hälsomålet”

Hur fungerar det?
1 Logga in på MyLifeComp med ditt BankID
2 Gör enkäten och blodproverna
3 Din analysrapport levereras med hälsostatus
och rekommendationer för just din hälsa –
tydligt och enkelt presenterat
4 Följ råden i den omfattning du önskar och
fortsätt att vara frisk!

Det är vår bedömning att det är först när man kombinerar en djup
enkätanalys med en bred blodanalys som man får ett bra underlag
för en heltäckande hälsoanalys.
LifeComps analyspaket ger en bredare och djupare hälsoanalys än
de vanliga. Det som utmärker oss är att vi analyserar insamlad data
i läkarutvecklade program. Målet är att hitta – och åtgärda – problem innan de uppstår.
Lika enkelt som självklart – eller hur?

Enkätanalys
Från
+ Blodanalys
1.390 kr
+ Systematik
__________________________
= Hög tillförlitlighet!
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FRISKARE HELT ENKELT

Registrera dig på vår hemsida för
fantastiska föreläsningar, erbjudanden eller
bara beställ en hälsoanalys just nu!

lifecomp.se

