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VEJLE

Til firmaer og erhverv
Virksomheden får et anonymiseret 360° overblik på medar-
bejdernes generelle sundhed. Den enkelte medarbejder får 
sin egen personlige profi l med oversigt over stærke områder 

og områder, hvor der er god mulighed for forbedring. 

Dermed kan vi guide både virksomheden og 
jeres medarbejdere til sunde indsatser og foran-

dringer. 

Erfaringer fra vores projekter er bl.a.  bedre sociale re-
lationer, friskere og gladere medarbejdere. Desuden ser 
vi, at eff ektiviteten på arbejdspladsen øges, og sygefra-
været sænkes. 

Vi kan teste 1-400 personer af gangen og skrædder-
syr gerne et forløb til netop din virksomhed.

» Kontakt personalet eller ring/skriv til os.

www.fysiodanmark.dk www.cardion.dk

Du får din helt personlige sundhedsprofi l, der giver dig et samlet 
overblik inden for fysisk, mental og social sundhed. 

Sammen med din behandler/vejleder kan I nu lægge en plan for 
din samlede indsats og bestemme, hvor det er mest fordelagtigt for 
dig at fokusere for at høste bedre resultater i fremtiden. 

» Spørg din behandler/vejleder eller personalet.

Til dig der er patient eller motionist

Konceptet er simpelt:

Rfys ∙ Filmbyen 19, 1. ∙ 8000 Århus C ∙ Tlf: 7022 1217 ∙ Mail: info@rfys.dk ∙ www.rfys.dk

Find dit bedste jeg i 2015
- og få succes med din hverdag

Cardion og Rfys giver dig et 360 graders syn på din generelle sundhed og din øje-
blikkelige form. Dermed kan du selv lægge fundamentet for din indsats hen imod 
dit bedste jeg i 2015. Vores sundhedsprofil-koncept giver dig et unikt overblik over, 
hvor du kan sætte ind med ændringer af vaner og træningsmetoder.

Kom rigtigt fra start i det nye år og udnyt dit potentiale

Første test
Din sundhedsprofil genereres. Dette gi-
ver dig overblik over dine styrker samt de 
områder, hvor der er plads til forbedring.

Indsatsperiode
∙ inkl. 3 x motivationsboosts:
        ➢Vægttab og overblik i kostjunglen
        ➢Pulstræning - begynder og avanceret
        ➢Kroppen i balance: undgå smerter og   
 ubehag

Anden test
Høst resultaterne af din indsats og få sat 
tal på din overordnede fremgang hen-
over træningsperioden.

Alle kan være med!
- også selvom din sidste motionsperiode 
ligger år tilbage.

Konceptet er simpelt:

Rfys ∙ Filmbyen 19, 1. ∙ 8000 Århus C ∙ Tlf: 7022 1217 ∙ Mail: info@rfys.dk ∙ www.rfys.dk

Find dit bedste jeg i 2015
- og få succes med din hverdag

Cardion og Rfys giver dig et 360 graders syn på din generelle sundhed og din øje-
blikkelige form. Dermed kan du selv lægge fundamentet for din indsats hen imod 
dit bedste jeg i 2015. Vores sundhedsprofil-koncept giver dig et unikt overblik over, 
hvor du kan sætte ind med ændringer af vaner og træningsmetoder.

Kom rigtigt fra start i det nye år og udnyt dit potentiale

Første test
Din sundhedsprofil genereres. Dette gi-
ver dig overblik over dine styrker samt de 
områder, hvor der er plads til forbedring.

Indsatsperiode
∙ inkl. 3 x motivationsboosts:
        ➢Vægttab og overblik i kostjunglen
        ➢Pulstræning - begynder og avanceret
        ➢Kroppen i balance: undgå smerter og   
 ubehag

Anden test
Høst resultaterne af din indsats og få sat 
tal på din overordnede fremgang hen-
over træningsperioden.

Alle kan være med!
- også selvom din sidste motionsperiode 
ligger år tilbage.

Første test

Din sundhedsprofil udformes, og 
der opsættes målsætninger ud fra            
resultaterne

Tid til forandring

Der arbejdes mod de mål du sætter 
dig ud fra den første test

Anden test

Se resultaterne af din indsats og få sat tal på din 
overordnede fremgang henover træningsperioden

Er du i tvivl om sundhedsprofilen er noget for dig, så tal med din fysioterapeut



Pris for patienter i huset (med henvisning)
Lille pakke (uden blodsukker- og kolesterolmåling): Kr. 367,5
Stor pakke (alt inkluderet): Kr. 617,5
Pakkeforløb (2 store test): Kr. 1036,- (Spar Kr. 198)

Pris hvis du ikke er patient i huset (uden henvisning)
Lille pakke (uden blodsukker- og kolesterolmåling): Kr. 400,-
Stor pakke (alt inkluderet): Kr. 695,-
Pakkeforløb (2 store test): Kr. 1045,- (Spar Kr. 345)

Boost din 
Sundhed og få et 
unikt indblik i din 
egen 
sundhedstilstand

VEJLE

Sundhed 
og Livsstil


