
 

 

WEEKEND-SEMINAR OM SUND LIVSSTIL 
DEN 4.-5. FEBRUAR 2017 

 
ScanShop gentager succes'en fra tidligere år og har fornøjelsen at invitere til et 
spændende weekend-seminar med Frede Damgaard, DET Ernæringsterapeut, 
Biopat/Naturopat, Phytoterapeut og Naturterapeut og en af Danmarks store 
pionerer inden for helsebranchen.   

Hvordan kan du i din travle hverdag ved hjælp af optimal kost og kosttilskud samt 
en rimelig sund levevis tage hensyn til livsstilsproblemer som ustabilt blodsukker, 
vægtforøgelse, dårligt kredsløb og fødevarereaktioner og derved sikre dig et 
optimalt immunforsvar og et godt forhold til din krop. 

Du har nu igen mulighed for at møde Frede Damgaard, som har en fantastisk viden 
om, hvad kosten gør ved kroppen. Han vil forklare, hvorfor netop vores kost er 
synderen bag en lang række livsstilssygdomme.  

Siden 1974 har Frede Damgaard beskæftiget sig med kost og alternativ behandling. Et voldsomt trafikuheld med 
efterfølgende sygdom blev starten på hans egen vej til den viden, han igennem mere end 40 år har anvendt i sit 
arbejde. Du kan læse mere om Frede Damgaard på: http://frededamgaard.dk/ 

I løbet af seminaret belyses, hvor vigtig en god kostsammensætning er. En kost, der tager hensyn til din sundhed og 
dit velvære. Det er i dag ligeledes vigtigt at se på, hvilke fødevarereaktioner, der kan belaste kroppen og udvikle 
allergier såsom medicin, antibiotika og tilsætningsstoffer i fødevarer. 

Ovennævnte emner vil også danne rammen om, hvorfor nogle befolkningsgrupper holder sig bedre og lever længere 
end andre.  

Som deltager i seminaret vil du få rig lejlighed til at stille spørgsmål til Frede Damgaard. 

Seminaret vil finde sted i ScanShop lørdag den 4. februar kl. 16.00-18.30 og søndag den 5. februar kl. 10.00-ca. 
15.30. Begge dage startes med et "Vitamin Shot" (friskpresset juice), ligesom der vil være kaffe-/tepauser. Om 
søndagen serveres en sund og lækker buffet til frokost. 

Pris for weekend-seminaret inkl. buffet, juice, kaffe/te og vand: 85 Eur. pr. person. 

Sproget for semniaret er DANSK. Da Frede Damgaard er vant til at undervise i de andre skandinaviske lande, kan 
spørgsmål stillet på norsk, svensk og engelsk besvares. 

Der vil blive udleveret en kopi af anvendte slides ved seminaret. 

Tilmelding inden 1. februar 2017 til: scancomp@pt.lu eller pr. sms til 621-421067 (begrænset deltagerantal). 
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