
Kronisk frisk 



Fedon A. Lindberg 

Indremedisiner ● livsstilsekspert ● forfatter ● foredragsholder  
 

• 35 års klinisk erfaring 
• Medisinsk ansvarlig ved Fedon Helse 
• Funksjonell medisin 
• 20 bøker i 21 land  
• Har bidratt til å sette kosthold på dagsorden 

 
 

"Helse skapes av menneskene 
ikke av helsevesenet" 
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Presentation Notes
1. Definer ditt mål og skap varig endring (Fedon og Gry)- Ingen endring uten handling. Skru deg på, bli bevisst hva du vil, søk kunnskap, få nye erkjennelser, endre dine følelser til maten, til naturen og til deg selv.2. Optimaliser fordøyelsen (Fedon foredrag)3. Balanser blodsukkeret (Fedon foredrag)4. Balanser hormonene (Fedon foredrag)5. Fra jord til bord. Sammenhengen mellom matkvalitet og helse (Gry foredrag)6. Skap et kosthold i balanse (Fedon foredrag)7. Velg riktig fett (Fedon foredrag)8. Lær riktig tilberedning for økt næringsopptak og en glad mage (Gry foredrag + Gry og Fedon videoer + Gry live)9. Glem fortid og fremtid, og lev her og nå (Gry foredrag + meditasjonene/livesendingene)10. Skap flyt og gi næring til kropp, sjel og sinn (Gry foredrag + meditasjon(livesendinger) Kosthold i balanse, riktig sammensetning av mikro og makronæringsstoffer



Livsstilsykdommer 

Verdens største helseproblem! 
 
• Hjerte- og karsykdom (en av fem nordmenn lever med den) 
• Kreft (en av tre nordmenn i løpet av sitt liv) 
• Kroniske betennelser 
• Diabetes og fedme 
• Psykiske lidelser 
• Kroniske fordøyelsesplager  
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Gry



Dette dør vi av vs. for 100 år siden 
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Mye sykdommer og mange plager stammer fra tarmen, hippokrates tid osvMye ny kunnskap og forskningde siste år spesielt etter 2013Vi vet at fordøyelsesystem og tarmhelse er ekstremt viktig får vår totale helse og ikke minst Immunforsvar 80% er tarmenMental helseSelve opptaket av næringstoffer, fordøyelsesplager, Forbedre fordøyelsen for å få bedre helse.Gry Hammer er forfatter av flere mat- og helsebøker, matentusiast, blogger, yogalærer og guruen på fermentering og kraftkoking i Norge. Hun er lidenskapelig opptatt av å ivareta hele mennesket. Hun er kjent for sin tidvis skarpe penn og sine inspirerende foredrag, kurs og online-kurs, både i fermentering og eteriske oljer. ��Gry er faglærer i matkunnskap og matproduksjon ved Tunsberg medisinske skole. Hun driver nettstedet gryhammer.no og fikk Matprisen 2017 Årets blogger for bloggen fra jordtilbord.no. Dr. Fedon A. Lindberg er lege og spesialist i indremedisin, med spesialkompetanse på stoffskifte- og hormonsykdommer, ernæring og helse. Han var ferdig utdannet lege i 1985. I 1999 startet dr. Lindberg den første tverrfaglige spesialklinikken for behandling av fedme i Norge. Siden klinikken ble etablert, har den opparbeidet en betydelig spisskompetanse innen utredning, behandling, oppfølging og sekundærforebygging av livsstilsrelaterte sykdommer. Dr. Fedon Lindbergs klinikk finner du i Oslo, Bergen, Stavanger og Arendal. Klinikken i Oslo alene har behandlet mer enn 15 000 pasienter og utfører ca. 6000 konsultasjoner årlig.Fedon Lindberg holder en rekke kurs og foredrag, og blir hyppig konsultert av mediene for å gi ekspertuttalelser i saker som gjelder helse og kosthold. Han står bak en rekke boksuksesser som har kommet i flere utgaver og mange opplag, som Mat for livet (2011), Naturlig slank (2012), Sunne pastaretter (2012), Smartkarbo - ikke ett fett (2012) og Helt gresk (2013). Altså har du totalt skrevet over 20 bøker og stått i krigen langt flere ganger enn det jeg har.



• 3 av 10 sier at de har helseproblemer som påvirker hverdagen  

• 1 av 4 har en sykdom i muskler eller skjelettet  

• 10-15 prosent har psykiske problemer  

• 1 av 8 har ligget på sykehus det siste året  

• 1 av 10 i yrkesaktiv alder er uføretrygdet  

• 9 prosent av 16-74 åringer røyker daglig  og 8 prosent av og til 

• 2 av 5 dør av hjerte- og karsykdom  

Ikke så friske nordmenn…… 

Presenter
Presentation Notes
1. Definer ditt mål og skap varig endring (Fedon og Gry)- Ingen endring uten handling. Skru deg på, bli bevisst hva du vil, søk kunnskap, få nye erkjennelser, endre dine følelser til maten, til naturen og til deg selv.2. Optimaliser fordøyelsen (Fedon foredrag)3. Balanser blodsukkeret (Fedon foredrag)4. Balanser hormonene (Fedon foredrag)5. Fra jord til bord. Sammenhengen mellom matkvalitet og helse (Gry foredrag)6. Skap et kosthold i balanse (Fedon foredrag)7. Velg riktig fett (Fedon foredrag)8. Lær riktig tilberedning for økt næringsopptak og en glad mage (Gry foredrag + Gry og Fedon videoer + Gry live)9. Glem fortid og fremtid, og lev her og nå (Gry foredrag + meditasjonene/livesendingene)10. Skap flyt og gi næring til kropp, sjel og sinn (Gry foredrag + meditasjon(livesendinger) Kosthold i balanse, riktig sammensetning av mikro og makronæringsstoffer



Viktigste helseproblem 



Vi har skapt et toksisk miljø 








Menneskets evolusjon… 
 
Genene våre har gjennomgått en  
7 mill. år lang evolusjonsutvikling 
 
Historisk sett er vi programmert til 
lite, men naturlig mat og mye slit 

Vi har fjernet oss fra det som er naturlig for oss 
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Presentation Notes
I 3.000.000 år var vi fangstmenn og samlere:Som fangstmenn og samlere levde vi av naturlig forekomne matvarer som vilt og fisk, egg, nøtter, grønnsaker, røtter, frukt og bær.I 10.000 år har vi vært jordbrukere:Som jordbrukere introduserte vi gryn i økende grad. Gryn er ikke i utgangspunktet naturlig mat for mennesket. Vi kan ikke spise dem i rå tilstand uten bearbeidelse (koking, valsing, steking osv)Ingen dyr koker, steker eller bearbeider maten sin. Gryn inneholder en del vitaminer, mineraler og fiber (skallet), mye karbohydrater (kjerne) som kan øke blodsukkeret mer enn hva frukt, grønnsaker og bær kan. I tillegg inneholder gryn (unntatt havre) mest omega 6 fettsyrer som er livsnødvendig i små mengder, men sterkt betennelsesøkende i større mengder. Gryn er relativt fettfattig, men siden vi spiser så mye korn (særlig i form av brød) daglig,, har deres fettsammensetning stor betydning for oss. De bidrar med for mye omega 6 fett og er med på å forårsake mange kroniske betennelsestilstander som allergier, astma, psoriasis, migrene, leddgikt, økt blodlevringstendens.I 200 år har vi levd i industrialderen:Med industriens inntog begynte vi å spise poteter i Europa, økende mengder sukker og mer raffinerte kornvarer. Felles for alle disse er at de inneholder svært mye karbohydrat av rask type, dvs. de øker blodsukkeret og insulin fort og mye.Sukker ble utvunnet for første gang industrielt på begynnelsen av 1800-tallet, og forbruket av dette energitette tilsetningsstoffet begynte å stige mot slutten av det 19. århundre. Poteten, en energitett kilde for karbohydrat ble importert fra Amerika for ca. 400 år siden og ble vanlig som menneskeføde i det 19.århundre. På begynnelsen av 1900-tallet startet raffineringen av kornprodukter, særlig hvete, og samtidig fjernet man det viktigste ved kornet, nemlig fiber og protein som i stor del sitter på skallet. I 30 år (en generasjon) har vi levd med “junk food” og computere:�I det 20.århundre og særlig etter 2. verdenskrig helt spesielt, har vi opplevd en livsstilsrevolusjon. Vi beveger oss minimalt, vår hverdag er dominert av innretninger som automatiserer mer og mer. Vi kjører bil og har stillesittende arbeid. Vårt kosthold har blitt “Macdonaldisert”. Matindustrien produserer høyt raffinerte, energitette produkter med masse “feil” karbohydrater og relativt stor andel av mettet fett. 



Vi kan klare oss uten alt annet unntatt: 

• Mat 

• Vann 

• Luft 

• Sollys 

 
Kvalitet på disse elementene er avgjørende  
for vår helse 

 

Hva er livsviktig? 
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For mye insulin øker som sagt fettlagringsevnen i kroppen og fører til svingende blodsukker som stimulerer matlysten og økt matinntak.  Denne kombinasjon  er svært vanlig ved såkalt insulinresistens og øker betraktelig din risiko for utvikling av hjertesykdom. For mye insulin har en rekke andre uheldige virkninger:Det medfører økt kolesteroldannelse gjennom stimulering av et leverenzym (HMGCoA). Det er nettopp dette enzymet som hemmes av de nye kolesterosenkende midler. I motsetning til det du kanskje har hørt før, behøver du ikke å spise kolesterol eller fett for å få økt kolesterol i blod. Økt inntak av høy GI karbohydrater og dermed høyt insulin vil være nok til å øke ditt kolesterol. Det ”gode” HDL kolesterolet går ned, mens det ”dårlige” LDL kolesterolet går opp. Videre øker insulinet dine fettstoffer i blod, såkalte triglyserider. Insulin påvirker nyrene å beholde mer salt og væske og de små musklene i åreveggene til å trekke seg sammen. På denne måten kan for mye insulin føre til høyt blodtrykk.Insulin øker celledeling (og er dermed en risiko for utvikling av kreft). Insulinresistens/hyperinsulinemi har vist sammenheng med noen kreftformer, særlig brystkreft og prostatakreft. 



Fellesnevner bak de fleste kroniske  
sykdommer 

Følgendemekanismer er involvert: 
• Oksidasjon 
• Glykosylering 
• Metylering 
• Omega 3/6 balanse 

Inflammasjon 

- vi trenger antiinflammatorisk kosthold og livsstil 



• Lavglykemisk Middelhavskost 
(lav på sukker og stivelse) 

• Høyt inntak av antioksidanter  
(grønnsaker, frukt, bær, nøtter, frø, urter, krydder, sjokolade) 

• Løselig fiber  
(havre, belgfrukter, grønnsaker) 

• Moderat inntak av alkohol og kaffe / te 
• Høyere inntak av omega 3 (fet fisk, linfrø) og enumettede 

planteoljer  
(olivenolje, rapsolje, avokado, mandler, makadamia) 

 

Kosthold som reduserer betennelser 
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Vi var vant til begrenset tilgang på matVi måtte løpe og jakte for å få tak i mat Vi spiste det vi fikk tak i som levde i luften, i vannet, vokste på trærne eller under jordaI dag sitter vi stille foran en dataskjerm på jobben og en TV-skjerm hjemmeI dag spiser vi det som ligger i butikkhyllene, bearbeidet og masseprodusertSukker og herdet fett er billige råvarer som appellerer til smakssansene våre og brukes i store mengder i en rekke matvarerFettfobien har gjort at inntaket av karbohydrater har økt kraftig på bekostning av protein og sunt fett



 
 
• Fysisk aktivitet 

rask gange > 30 min daglig, og styrketrening 2-3 ganger per uke 
 

• Prøv å mestre stress og sov godt og lenge nok  
(7-8 timer) 
 

• Få nok sol eller vurder vitamin D tilskudd 
 

 
 
 
 
 

Betennelsesdempende livsstil 
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Hva betyr kronisk frisk? 

• Følelse av overskudd og livsglede for en selv som spres til andre 

rundt seg 

• Fravær av smerter og plager 

• Helse skapes av menneskene der de bor og  i samspill med og ikke 

av helsevesenet 

• Helse og sykdom er ikke motpoler:  
• Helse og livskvalitet  kan vandre sammen med sykdom. 
• Fravær av sykdom er ikke det samme som god helse og 

livskvalitet 
 



God helse er balansen mellom belastninger fra gener og 
miljø og kroppens evne til å bære disse til en hver tid. 
 
Kroppens bæreevne defineres av gener, miljø og livsstil. 

Hva er god helse? 
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Presentation Notes
Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



• Prioritering av det viktige vs. det som haster 
 

• Dekning av primære behov  
Nok mat, vann, luft, sol, søvn, sex 
 

• Stressmestring 
 

• Holdninger og gode relasjoner  
Familie, venner, arbeid 
 

• Drive med noe som gir mening og som utvikler oss videre 
 

• Hvilket fotavtrykk vi etterlater oss 
 

Hva skaper – og hva bevarer god helse? 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Livsstilsendring 

 
 
• Endring av vaner er mulig men ikke lett 

 
• Individualisering er viktig 

 
• Behov for empowerment, motivasjon, veiledning, oppfølging,  

ikke pekefinger 
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• Det dreier seg om å lære å skrive med motsatt hånd 
Det ligger mellom ørene 
 

• Motivasjon (bli beveget) er resultat av følelser, ikke intellekt 
 

• Mestring er å omsette ønsker til praksis 
 

• Stress skyldes mestringssvikt og avstand mellom opplevd 
status og ønsket mål. 

Mestring av livsstilsendring 

«Det ligger mellom ørene» 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Leve i nuet – lettere sagt enn gjort…. 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Kyndig veiledning og oppfølging er 
svært viktig for mange 

Kunnskap er en forutsetning, men ikke 
nok. Motivasjon og mestring over tid 

er viktigst. 

Oppfølging og veiledning er nøkkelen for å lykkes 



Stress er i utgangspunktet ment å gjøre dyr  
(og mennesker) i stand til å kjempe eller flykte  
og overleve. 

Naturlig stress 



Kjemper du  imot eller flykter du? 
 

• Avstand mellom det vi (tror) vi har og det vi (tror) vi vil ha 
 

• Er du kjent med din indre kritiker? 

Livets stress 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Finn roen… 
 

• Mye av stress og lidelse skyldes at vi ikke bruker energien 
vi har på det som er viktig for oss 

 
• Resultatet er «kognitiv dissonans» , uro og stress.  

 
• Mindfulness /meditasjon kan hjelpe oss rette og holde 

fokus på viktige verdier 

Bruk energien på det som er viktig for deg 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Live (leve) 
Love (være glad i) 
Learn (lære) 
Leave a legacy (etterlate sitt fotavtrykk) 

De fire L-ene, våre viktigste behov 

“Legacy is not 
leaving something 
for people. 
It’s leaving 
something  
in people.” 

                              -Peter Strople 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



- er ikke å løpe fra ett livsområde til et annet  fort nok til å tilbringe  
en del tid i hvert 

Balanse 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Det er der områdene overlapper hverandre vi kan finne ekte balanse, indre ro og glede 

Det kroppslige 

Det sosiale 

Det åndelige 

Det mentale 

Lyset som 
brenner 
inni oss 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Få fortiden ut av fremtiden 

Lær å leve i nuet 

• Uansett hva som skjedde i livet ditt før og hva som kan 
komme til å skje i fremtiden, lever du alltid i dagen i dag 
 

• Livet er det som skjer mens vi er travelt opptatt med å legge 
«andre planer» 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Gi slipp! 

• Ta en pust i bakken 
 

• Få avstand til det som skaper misnøye og ikke fortsett med det 
 

• La gå, ikke irriter deg eller vær bitter over det som har skjedd 
 

• Når vi er kvitt dødvekt fra fortiden, kan vi se optimistisk på 
fremtiden. 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Trenger vi flere dietter? 



Mindful eating – å spise med hodet 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Fordeler med å spise med oppmerksomt nærvær 

• Hormoner og blodsukker kommer i balanse 
• Bedre søvn og mer energi 
• Mindre betennelse 
• Mer ro, mindre stress 
• Du holder vekten eller går ned i vekt – aldri mer trøstespising 

og slankekur 
• Du unngår overspising fordi du kjenner når du er mett 
• Bedre næringsopptak og fordøyelse 
• Forebygger viktige livsstilssykdommer 
• Bedre opplevelser sammen med dem du er glad i 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Vær oppmerksom på hva du putter i handlekurven 

• Det som ikke blir kjøpt, blir ikke spist 

• Sunn mat er først sunn når den er spist 

• Unngå å handle mat når du er sulten eller under tidspress 

• Ha handleliste med 

• Vær tilstede, unngå distraksjoner og impulskjøp 

Presenter
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret

http://www.regenthealth.com/wp-content/uploads/2011/11/10-easy-steps-to-smarter-food-shopping-af.jpg


Empowerment! 
Bedre kosthold og mer mosjon- effektivt, rimelig og bivirkningsfritt 

 
• Vi kan redusere forekomst av hjertesykdom med 70% 

• Vi kan redusere diabetes 2 med 80% 

• Vi kan redusere kreft med 40% 

• Vi kan forbedre dramatisk betennelsestilstander og pyskiske 
plager 

Hvordan være kronisk frisk? 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=empowerment&source=images&cd=&cad=rja&docid=LYCcCbS2ldCR7M&tbnid=CjxEhH_pfbhN6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://intuitiontellsmeso.wordpress.com/2009/10/08/negativeproblem-thought-patterns-empowerment-pride-security/&ei=5XhlUdaeGOje4QSah4HwBA&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNG_YS8AuOnSi9C_UO0L1BQ4wOHw4w&ust=1365690799449558


Hva trenger vi for å holde oss frisk? 

Nøkkelordet er:  
«Empowerment», og positiv innstilling 
 
• Hver og en av oss går «gravid» med sine problemer og må selv 

føde 
 

• Helsepersonell kan være fødselshjelpere, men kan ikke overta 
«graviditeten». 
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=empowerment&source=images&cd=&cad=rja&docid=VfEHwUe6WDtMsM&tbnid=IZ_W-ovFkbPsEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.eastvillagers.org/2010/10/04/from-service-to-empowerment/&ei=bnhlUcqRFqSC4gSz-oH4Bg&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNG_YS8AuOnSi9C_UO0L1BQ4wOHw4w&ust=1365690799449558


Hvordan kan helsepersonell hjelpe? 

Gi individualiserte råd: 

• Motivasjon 

• hjelp til mestring 

• Kosthold 

• fysisk aktivitet 

• røykeslutt og annet misbruk 

• Stressmestring 

• bedre søvn 

• bedre nære relasjoner 
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Alt henger sammenEnergi er konstant men kan transformeres fra negativt til positivt og fra positivt til negativtKostholdstips, fordi det er lovet i salgsteksten i webinaret



Ville du gitt disse 
samme kostråd? 
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Hva med disse? 
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Eller disse? 
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• Vi trenger en samlende visjon 

• Vi trenger konkrete mål og tiltak 
• La oss sammen både utfordre og 

samarbeide med myndigheter, 
politikere og samfunnsaktører! 

Lei store festtaler? 
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Vi fortalte ham at det ikke var mulig, 
men han ville ikke lytte… 
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Best mulig helse - færrest mulig medikamenter 
 

• Ta kontakt med oss i Fedon helse 

• Nettkonsultasjoner fra hele landet 

• Foredrag 

• Kurs 

Kronisk syk - eller  

Kontakt: 
• www.fedon.no 
• resepsjon@fedon.no 
• Tlf 22 92 60 00 

 
Følg oss på:  
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Veien til god magefølelse med Gry og Fedon 
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Våre ti bud til varig endring 
1. Definer ditt mål og skap varig endring  
2. Optimaliser fordøyelsen 
3. Balanser blodsukkeret 
4. Balanser hormonene 
5. Fra jord til bord. Sammenhengen mellom matkvalitet og helse  
6. Skap et kosthold i balanse 
7. Velg riktig fett 
8. Lær riktig tilberedning for økt næringsopptak og en glad mage 
9. Glem fortid og fremtid, lev her og nå 
10. Finn din mening, og skap flyt og næring til kropp, sjel og sinn 
                   (+ et livsviktig bonustema uke 2) 
 
Oppstart 18. oktober. 
Alle ressurser er tilgjengelig for deg i 3 mnd. etter kurset.  
All undervisning blir gitt i lukket Facebook-gruppe. 
 

Et kurs over 6 uker om tarmhelse og helhetlig helse   
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1. Definer ditt mål og skap varig endring (Fedon og Gry)- Ingen endring uten handling. Skru deg på, bli bevisst hva du vil, søk kunnskap, få nye erkjennelser, endre dine følelser til maten, til naturen og til deg selv.2. Optimaliser fordøyelsen (Fedon foredrag)3. Balanser blodsukkeret (Fedon foredrag)4. Balanser hormonene (Fedon foredrag)5. Fra jord til bord. Sammenhengen mellom matkvalitet og helse (Gry foredrag)6. Skap et kosthold i balanse (Fedon foredrag)7. Velg riktig fett (Fedon foredrag)8. Lær riktig tilberedning for økt næringsopptak og en glad mage (Gry foredrag + Gry og Fedon videoer + Gry live)9. Glem fortid og fremtid, og lev her og nå (Gry foredrag + meditasjonene/livesendingene)10. Skap flyt og gi næring til kropp, sjel og sinn (Gry foredrag + meditasjon(livesendinger) Kosthold i balanse, riktig sammensetning av mikro og makronæringsstoffer



Livesendinger 
 
Grundige foredrag  
 
Bli med oss på kjøkkenet når vi lager mat 
 
Meditasjon og avspenningsøvelser 
 
Spørretime hver fredag  
 
 

Hver uke får du: 
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eBok med våre ti bud 

I tillegg får du 
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eBok med oppskrifter, handlelister og  
ukemeny 
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Tidligere kursdeltagere har sagt….. 
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Har ikke angret ett sekund på at jeg meldte meg på dette kurset! For en velfylt Kunnskapsbank jeg har hatt tilgang til.  
Gry og Fedon; hver for dere er dere gulle gode, og sammen er dere krutt! Tusen takk for lærerikt kurs!  
 
Dette er bare SÅ bra! Herlighet altså! Akkurat det jeg trengte nå! Veiledningen og kunnskapen og tryggheten i deres formidling gjør verden 
mye mer oversiktlig – tusen, tusen takk for det!  
- Edel 
 
Tusen takk så lang for flott kurs! Jeg har brukt mye tid og penger på hjelp for mine mageplager. Dette kurset er så helhetlig og har så høy kvalitet. 
Takk og lov, for at dere finnes, med deres kunnskap og formidlingsevne. 
- Line  
 
Kursholderne våre har stått på og gjort en fantastisk innsats og jeg har lært så mye. Har virkelig fått valuta for pengene. 
 - Elise 
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Tidligere kursdeltagere har sagt….. 
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Jeg er mangeårig fan av Fedon, og har hatt gleden av hans kokebok for tarm i balanse. I dette kurset har jeg frydet meg over det høye faglige nivået,  
pakket inn i utmerket pedagogikk, herlig samspill mellom dere og ikke minst stødige påminnelser om vårt eget ansvar, tematisert, gjennomarbeidet og  
velfundert i egen livsfilosofi. Jeg er svært glad for at jeg landet på kombinasjonen av dere to, når jeg skulle komme videre i min søken etter hjelp til å  
restaurere egen helse, og jeg forsikrer: Det er år mellom hver gang jeg kommer med tilbakemeldinger som dette. 
-Gerd 
 
Jeg elsker kunnskap! Jeg syns det er så deilig at dere er så kunnskapsrike! Likte også veldig godt da dere viste oss fermentering og surdeig!  
Alt føles nyttig og meningsfylt! Og da føler jeg at kurset var veldig bra! 
 
Tusen takk for et fantastisk og informativt kurs. Dere er så gode, fine og utrolig til å formidle. Her går det i kombucha, surdeig og kraft. Skal prøve meg  
på kimchi og vannkefir. Fantastisk at dere ser på helheten hele veien. Det som jeg har innsett, som jeg må jobbe med, er meg selv og slutte å høre på andre.  
Mye info, og gleder meg til å repetere. Lykke til videre begge to, med det dere brenner for og er gode på! 
- Debbie 
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Høsttilbud – spar kr 2.000,- 
Ordinær pris kr 5.890,- Nå kr 3.890,- 

  

Tilbud til deg! 
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Vis til lenke i chatten. Vi vil også sende på mail etter webinarets slutt.
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Takk for meg 
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