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Det krävs mycket av oss människor 

för att ha en god hälsa och den 

kropp vi önskar. Dagligen utsätts vi för 

dieter, hälsoråd, reklam, matdiskussioner 

och träningstips. Vi förväntas kunna ta 

rätt livsstilsval och ha kunskap om vad 

som är hälsosamt, kunna prioritera, leva 

disciplinerat och ha tid för att träna, arbeta 

och vara med familjen. Samtidigt strävar vi 

framåt till något ännu bättre och inte sällan 

har vi drömmar om en viss kropp eller en 

optimal hälsa. 

Föreläsningen Hälsobalans är en dialog 

mellan Henrik  och deltagarna och ger  

insikter till hur vi kan hitta vår egen balans i 

mat- och motionsvanor.  

Den handlar om hälsoråd, träningstips, 

dieter, reklam, kroppsideal och hur 

vi hittar till vår balans. Frågor vi tar upp är 

bland annat vilka hälsoråd vi kan lita på. 

Vad är hälsosamma vanor och god hälsa? 

Vilken mat bör vi äta och vad är hälsosam 

träning. Deltagarna engageras och får tid att 

ställa frågor i denna trevliga och intressanta 

föreläsning.

FÖRELÄSNING & 
WORKSHOP 

Hälsobalansföreläsningen anpassas efter 

gruppens behov. 

Exempelvis kan den inkludera en workshop 

med övningar där deltagarna får möjlighet att 

reflektera över sin egen livsstil.

Minimum tid är 60 minuters föreläsning.

Hör gärna av dig / Hälsningar Henrik

www.henrikbeyer.se

Tel:  0700-244 374

HÄLSO



“Henrik höll en inspirerande föreläsning. 
Jag tror att samtliga i publiken hade fått svar på 
sina frågor när de lämnade lokalen.”
Olof Mellgren - Hälsodisken Partille

”Det är alltid mycket trevligt när Henrik 
kommer till oss och håller föredrag. Han startar dis-
kussioner och får oss att tänka till i viktiga hälsofrågor 
som vi alla går och tänker på.  
Jag rekommenderar honom varmt.“ 
Mia Meriläinen - World Trade Center Göteborg

”Henrik är närvarande och kunnig inom sitt 
område, han är intressant att lyssna på. Han är 
saklig och lugn vilket gör att det är lätt att ta till sig 
av budskapet. 
Han får lyssnarna att förstå på riktigt och 
insikten kan förmå oss att agera och förändra i 
framtiden.
Pia Backman - Bertilsson Stuga
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HENRIK 

Hälsovetare (fil.mag) Henrik Beyer 

lyfter fram vetenskaplig baserad 

hälsoinformation för att främja hälsosamma 

levnadsvanor. Henrik är utbildad hälsovetare  

i Australien. Han har  arbetat på  Statens 

Folkhälsoinstitut, Stadskansliet ,Kristinedals 

Träningscenter, Fysiken samt på WHO. 

Förövrigt driver han Gott Liv Podden tillsam-

mans med Professor Gunnar Johansson. Lyssna 

gärna i din poddkanal. 

Henrik är författare till tio hälsa- och trän-

ingsböcker därav två böcker i serien om 

Hälsobalans, Hjärtsmart: Att förebygga hjärt & 

kärlsjukdom, Att förebygga cancer, Liv till åren m.fl. 

Hans böcker finns att köpa i bokhandeln. 

TIDIGARE KUNDER:

Chalmers University. Försäkringskassan i Göteborg, 

Malmö, Stockholm., Swedbank, World Trade Cen-

ter, Fysiken, Kristinedals träningscenter, Bertilssons 

Stuga, Allégården, FrisvårdsExpo, Göteborgsvarvet 

Expo, Hälsoteket Partille, Club La Santa Lanzarote, 

m.fl.

www.henrikbeyer.se
 Först när vi älskar vår livsstil älskar vi livet. 

BEYER
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Hör gärna av dig!
Telefon: 0700-244374

Epost: henrik@henrikbeyer.se

www.henrikbeyer.se
 

Hälsovetare och författare Henrik Beyer

BOKA HÄLSOBALANS


