
  

 

Slankehold – Fit efter Fødsel …Fit for altid! 

 

Formål 

Dette 8 ugers forløb har til formål, at give dig som Mor, mulighed for at træne 

sammen med andre mødre – og have din baby med. Vi har i dette 8 ugers forløb 

fokus på god, sund og nærende mad, som giver grobund for en masse energi – og 

sørger for, at du er dækket ind med de næringsstoffer, du og din baby behøver for en 

stærk og sund krop. 

Dette 8 ugers forløb skal ikke ses som en slankekur, rettere en måde at leve og gøre 

tingene på – at træffe de gode sunde valg, så krop og sjæl er i balance. Når du som 

Mor er i balance, har du meget mere at give af, overskud til dem – og det, der 

betyder noget for dig, og til de ting der ikke gør sig selv. 

 

Forløb 

Som deltager på holdet, modtager du en mappe med vejledende kostplan, forslag til 

dine måltider, gode råd til planlægning, ting at huske på - og andre forslag som 

hjælper dig mod et sundere jeg og en lettere livsstil. Mappen er udarbejdet af Lasse 

(Konsulent i Proces Ernæring). 

Holdet vil have en lukket Facebook gruppe, hvor Lasse ydermere kommer med basal 

viden omkring kostens rolle for os, gode råd og idéer, opskrifter til dig og din baby – 

og hvor du som deltager, har mulighed for at sparre med alle andre på holdet. 

Facebook gruppen bliver brugt utrolig godt på nuværende – og tidligere Slankehold, 

hvor deltagere deler opskrifter, motivation, dagligdagshistorier osv. 

 

Vi har ugentlige træninger, hvor øvelser og intensitet er tilpasset dine behov, så du 

styrker din krop, får pulsen op og herved øger din forbrænding. 

Træningerne sørger for, at du får trænet, selvom du har en baby. Du vil ved nogle af 

træ- ningerne have mulighed for, at tage din baby i hånden, og sammen styrke din 

krop – og højne humøret hos din baby. 

Christina José varetager alle vejninger og træninger – som hun har gjort på de 

foregående Fit efter Fødsel hold. Christina har flere uddannelser i ryggen, med 

træning af Mor/Barn, Mave-balle-lår osv. Ydermere har Christina selv gennemgået et 

store vægttab, så har fuldt indblik i kostens rolle. 

 

Praktisk info 

Træningerne køres fra kl. 10:45-11:30 (med vejninger før) tirsdage fra d. 10. januar.  

Alle træninger foregår i la’tiff.  

Tilmelding sker på info@la-tiff.dk efter først-til-mølle princippet. (Max 15 deltagere). 

Ved tilmelding beder vi om et depositum, da vi har kedelige erfaringer med folk der 

springer fra i sidste øjeblik. 

 

Alt det 

bedste! la’tiff 
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