
 
Få hjälp av Marie Ekwall Hälso
& Stresskonsult.
Med att hantera din livsbalans, 
stresshantering, relationer, 
livsfrågor, mindfulness, 
få nya insikter & perspektiv i livet.

Coachingsamtal &
stresshantering

Coachingsamtal digitalt 3 st á
45 min.
plus kostrådgivning,
matprogram för att minska i
vikt eller för att äta mer
hälsosamt.
3 st samtal digitalt á 30 min
/första samtalet är 1,5h 

Kostrådgivning & coachingpaket

Kostrådgiving
Få hjälp av Gianluca Tognon,

specialist inom hälsosam mat och
viktminskning.

Få ut det bästa av dig själv &
Ät hälsosamt och lev längre

Kostrådgivning och Coaching

Pris 5000 sek
inkl moms

Boka ditt paket 
me@marieekwallcoach.com
Tel: 0703 12 50 06



Jag heter Gianluca Tognon, PhD, och jag är forskare inom näringslära och viktcoach.

Genom åren har Gianluca hjälpt många människor som kämpat med viktproblem och sin hälsa. 
Det de alla har haft gemensamt är att de provat en rad dieter, men inget har hjälpt.
Det här är en svår och smärtsam situation. 
Kampen mot övervikt skapar fler problem än det löser. 
Risken är att du blivit en slav under din diet och svälter sig själv. 
Plötsligt befinner du dig i krig med dig själv och inget är längre riktigt roligt. 
Du älskar inte ditt liv och inte heller dig själv. Detta är inte ditt fel. 

När det kommer till mat och hälsa, de flesta personer fokuserar på VAD man behöver äta för att leva
hälsosamt. 
Det är viktigt vad vi äter, men det viktigaste är att fråga dig VARFÖR äter du. 

Jag hjälper mina kunder inte bara sätta ambitiösa mål för att tappa vikt och äta hälsosammare, 
men också att förstå vad är det som gör att de äter för mycket (tröstäta) och för dåligt mat och hitta 
personifierade lösningar som kan hjälpa dem lösa detta problem och börja äta hälsosamt mat när det
behövs. 
 

Kostrådgivning



Coachingsamtal
Vad är coaching?
Via samtal per telefon, samtal, onlinecoaching ska coachen väcka tankar hos klienten hur hen ska lösa sina
problem, utforska nuläget och bearbeta bort eventuella hinder, hitta lösningar. Vi arbetar i nuet och framåt.
En coach arbetar med att ställa kraftfulla frågor och att inte ge råd.
 
Klienten och jag sätter upp en handlingsplan tillsammans, vi sätter upp delmål och slutmål, sedan följs det
upp under tiden.
Allt är uppbyggt på ett egenansvar och att även coachen finns till där som ett stöd och ger motivation och
inspiration på vägen.
 
En hälsocoach ger inga färdiga lösningar, Jag lyssnar på dig som är klient, bekräftar och klargör det som
klienten vill uppnå, jag tror och vet att vi alla har svaren inom oss och då genom att jag ställer kraftfulla
frågor och hjälper till om man har fastnat i ett perspektiv. Hjälper till att lösa upp knutar.

När?
 
- uppnå nya mål i livet.
 
- byta arbete, byta karriär.

- livsstilsförändring.

- hantera relationer, med vänner, familj, partner eller kollegor.

- att komma igång med fysisk aktivitet.

- stresshantering, mindfulness, förebygg utmattning

- personlig utveckling, ökat självledarskap.

- få motivation och inspiration.

- få bättre självförtroende och självkänsla.

- få kognitiv och mental träning.
 
 


