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Kvinnor som redan
upptäckt fördelarna

Nu öppnar vi i Ängelholm!
Den 5 mars får Ängelholm en mötesplats för kvinnor som är mån om god hälsa och sund livsstil. På Metallgatan 2B (utmed Helsingborgsvägen, S.Industriområdet) öppnar vi en mysig studio där vi erbjuder hälsa och
livsstil endast för kvinnor. Här kan du träna cirkelträning, cirkelaerobics, prova olika pass, umgås, koppla av i
massagefåtöljer, få energi av ljusterapi, njuta av infrabastu, bättra på flåset, ta en kopp the/kaffe och bara vara.

Välkommen
till min studio!
Hej, jag heter Marie Nehagen och är den som förestår form och figur Ängelholm. Jag kommer att ansvara för driften av studion och se
till så att du blir omhändertagen på bästa sätt.

Lite om mig själv
Jag är född 1977, uppväxt i Skälderviken och bor ett stenkast ifrån
studion tillsammans med min sambo. Jag jobbar som hälsocoach.
Jag har härliga erfarenheter kring träning (instruktör i Zumba och
Spinning) och kost (bla diabeteskostutbildning), då jag blivit utmanad med att ha första graden diabeter, genomgått njurtransplantation etc. Med envishet, träning och kost så har jag nått fantastiska
resultat och jag vet idag hur viktigt det är att träna, kämpa/inte ge
upp och våga tänka positivt.
Jag älskar livet. Älskar att resa. Älskar att laga mat. Älskar träning
och motion. Och såklart kommer jag att älska se dig hos oss och ge
dig möjligheten att nå dina mål. Mer om mig och min kollega (och
värdar) kan du läsa om på hemsidan www.formochfigurangelholm.se

Lite om hur jag kommer att driva studion
 Det är jätteviktigt för mig att det är en familjär atmosfär som gör att stämningen är på topp och det är nära till skratt.
 Musiken på studion kommer från MusicPartner och är en blandning av nya/gamla låter.
 Det är viktigt med hygienen och jag kommer lägga mycket fokus på att här är rent och snyggt. Jag vill att du har med dig
handduk när du tränar och skyddar dynor och dylikt mot svett (för svettas kommer vi att göra…:o)
 Vi kommer att ha en underbar öppen stämning, med nära till skratt och beröm.
Varmt välkommen till form och figur - din qvinnliga mötesplats i Ängelholm!

/Marie

Kvinnlig hälsa i olika åldrar
Olika perioder i livet innebär olika förutsättningar för vår
kvinnliga hälsa. I ungdomsåren handlar det om att bygga upp
kroppen för att ge sig själv så bra fysiska förutsättningar som
möjligt under resten av livet.
Barnafödande och klimakteriet är exempel på tillfällen i livet
när vi har väldigt speciella behov i fråga om mat, motion och
egenvård.
Under tiden vi åldras ser vi livet i ett större perspektiv och
med en annan förståelse av vad det är att vara kvinna. Att
vara kvinna är häftigt!

Mellan 20-30
Det här är viktiga år i ditt liv. Du har fortfarande möjlighet att
bygga upp ytterligare benmassa för att förebygga benskörhet
senare i livet.
Det är hög tid att ladda ditt framtida hälsokonto medan syreupptagningen är på topp och kroppen svarar snabbt på träningsfliten.
Många kvinnor går upp i vikt i den här åldern vilket ofta har
att göra med att de inte prioriterar fysiska aktiviteter längre
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utan istället satsar på studier, karriär och familjelivet. Att se
kroppen som ett bihang till knoppen är inte särskilt smart!
Hitta därför en träning som du får ut det bästa av på minsta
möjliga tid. Som ung är du ofta spontan. Utnyttja det och
boka en kostnadsfri träningskonsultation på din närmsta form
och figur studio. Boka idag!

Mellan 30-40

Oavsett om du varit aktiv länge eller inte alls kanske du lägger märke till att du behöver mer återhämtning nu, både i
form av god sömn (7-8 sammanhängande timmar per natt)
och näringsrik kost. Lyssna på din kropp. Det tjänar du på!
Känner du dig ofta trött och stressad? Komplettera gärna med
Kyäni – kosttillskott, som fyller ditt dagliga behov av samtliga
vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Produkten har
visat sig ha en positiv effekt på bland annat immunförsvar,
ledbesvär och prestation.

Under den här perioden märker många kvinnor av en minskad funktionell styrka. Plötsligt kommer verkligheten ikapp
oss. Minskad muskelmassa innebär en ökning av fettmassan
och som om det inte var nog sjunker ämnesomsättningen i
takt med att muskelmassan minskar. Trist men sant!

Besök gärna våra hälsorådgivare i studion som berättar mer
om hur du boostar din hälsa på bästa sätt.

Många kvinnor i den här åldern tycker att det är svårt att
hinna med att träna. Kom då ihåg att du inte behöver träna så
länge i tid utan det är intensiteten som är avgörande. Ha alltid
träningsväskan packad och klar. Du har kanske mindre tid,
men du är också smartare och mer effektiv nu, så utnyttja det!

Snittåldern när kvinnor kommer i klimakteriet är 51 år. Klimakteriet med de typiska klimakterieproblemen är också det
som främst kommer att påverka dig under den här perioden.

Sätt fokus på en stark överkropp med en vacker hållning och
satsa på att bygga upp bäckenbottenmuskulaturen, i synnerhet om du varit gravid. Välj träningsprogram och övningar
som utvecklar din bålstyrka och våga be våra instruktörer på
form och figur om träningsråd för att bygga upp din bålstabilitet. Du anar inte vilka konster din kropp kan utföra!

Mellan 40-50
Nu är du mitt i verkligheten. En klar fördel med den här perioden i livet är att du äntligen har tid att ägna dig mer åt dig
själv. Gör det! Troligen har du en mer realistisk syn på sambandet mat, motion och mental prestation eftersom du känner
din fantastiska kropp väl vid detta här laget.
För att hålla såväl fettförbränningen som ämnesomsättningen
på topp ska du äta små, regelbundna måltider varje dag,
gärna fem mål per dag.

Mellan 50-60
Genom att ta väl hand om dig med en relativt liten insats i
form av regelbunden motion, bra kostvanor och rätt näringsinnehåll kan göra att dina besvär blir lindrigare.
Var det ett tag sedan du var aktiv sist? Be oss på form och figur om hjälp för att hitta motivationen till ett aktivt liv. Vi träffar kvinnor dagligen som känner samma som du.
Ha tålamod och ge inte upp! Påminn dig själv om de många
hälsofördelarna regelbunden motion ger dig och upptäck nya
sidor hos dig själv. Gör något annorlunda. Ring oss idag!
Du kanske inte orkar vara lika aktiv som tidigare, vilket även
kan inkludera träningen. Men du är klokare och kan lägga
fokus på att hitta en träningsform som passar dig och där du
samtidigt har ett socialt forum som gör att du stärker energin i
din vardag.

60+
Visst kan du behålla hälsan och formen långt upp i åren! Regelbunden motion bidrar till god balans och muskelstyrka,
vilket motverkar benskörhet och benbrott. Fortsätt därför att
motionera - lätt, mjukt och försiktigt. Komplettera gärna med styrkövningar, det är bra för skelettet. Genom att förbättra cirkulationen hjälper
du din kropp att behålla en god rörlighet.
Du kommer naturligt att träna mindre hårt vilket
i sin tur leder till en viss minskning av muskelmassan och troligen en samtidig ökning av underhudsfettet.
Vanligtvis minskar också kroppens vatteninnehåll, vilket bland annat märks på huden, som
blir lite torrare och rynkigare.
Unna dig sköna stunder och god mat som ger
dig energi som varar länge. Umgås med vänner
och familj. Det får dig känna dig yngre, på ett
positivt sätt! Oavsett förutsättningar ska vi alltid
prioritera träning.
Träning som bygger upp, bidrar till ökad rörlighet och förbättrar balans. Träning som ökar
självkänsla och stiger oss åt huvudet, på ett positivt sätt!
Lycka till och varmt välkommen till form och
figur, träning och hälsa för kvinnor i alla åldrar!
Annica Schultz
form och figur Limhamn Malmö
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Om träningen som passar
oss kvinnor så bra
Enkelt = du behöver inga krångliga träningsprogram utan följ bara vår speciellt
designade cirkelträning med maskiner
där du genom att trycka ”plus och minus” utan svårigheter ändrar motståndet.
Fortsätt med några bollövningar för
mage/rygg/rumpa och avsluta med lite
stretching så har du snabbt och enkelt
fått all den träning du behöver! Blir det
för avancerat tappar du tempo och kan
inte ge ditt max. Dessutom är det lätt att
tappa intresset.

Cirkelträning...
...har kommit som en av de senaste trenderna
inom träningsvärlden. Träningsformen är otroligt
enkel, snabb och effektiv.
Cirkelträning går ut på att du utför ett visst antal
övningar under en viss tid med en förutbestämd
vila mellan varje övning.
Som nybörjare kan du enkelt och snabbt komma
igång i din egen takt. Brukar du styrketräna eller
gå på pass hos någon av de större träningskedjorna kommer du hitta många nya övningar hos
oss på form och figur som kommer att variera din
befintliga träning.
Det härliga med cirkelträning är att den går att anpassa just efter dina behov! Är du gammal som
ung, motionär eller elitidrottare kan du ändå få ut
maximalt av att träna cirkelträning.
Hos oss på form och figur arbetar vi med grundpelarna: snabbt, enkelt och effektivt. Vår träning ger
både styrka, kondition, förbränning samt rörlighet.
Snabbt = träning behöver bara ta 28 minuter. Cirkelträning passar även de som har ont om tid och
behöver effektiv träning. De som har långt till
gymmet eller inte kan träna på fasta tider eller föräldrar med tidsbrist som tränar hemma istället. Du
kan komma till oss och träna när det passar till dig
och är inte bunden vid en speciell tid.
Sid 4

Effektivt = genom vår cirkelträning tränas
kroppens alla stora muskler. Maskinerna
är placerade i en speciell ordning för att
i största möjliga mån variera mellan övningar som belastar överkroppen alternativt underkroppen. Styrketräningen varieras med
konditionsövningar för att maximalt belasta hjärtat
genom att hålla pulsen uppe och på så sätt förbruka maximalt med kalorier. Ett träningspass enligt denna unika modell förbrukar mellan 250-500
kalorier.
Cirkelträning är en högintensiv intervallträning
som är högst effektiv för fettförbränningen. Intervallträning förbränner mer fett än någon annan träningsform. Både under men även efter träning
ökar fettförbränningen. Intervallträning gör så att
du ökar din ämnesomsättning vilket gör att din
fettförbränning tilltar.
Cirkelträningen är en rolig träningsform. Många
människor tycker det är segt och ineffektivt att
träna på ett traditionellt gym. Cirkelträning är varierat, lagom hårt och precis så anpassningsbart som
just du behöver det!
Du är aldrig ensam… Cirkelträning är roligt vare
sig du tränar ensam eller med en väninna! Du har
alltid sällskap av andra medlemmar som tränar
samt av oss i personalen som finns i cirkeln för att
motivera och inspirera dig!
Du är varmt välkommen att ringa redan idag för
att boka in din första visning!
Använd talongen på sidan 10, så bjuder vi på
första besöket!

Martina Rendahl
form och figur Landskrona

Lite träningstips!












Hållningen - sträck på dig när du tränar
Kolla skorna – bra skor har en stabil hälkappa
Använd sköna och mjuka kläder
Rätt ansträngningsnivå från början
Lyssna på din kropp
Fokusera på dina rörelser när du tränar
Drick när du tränar.
Ät efter du tränat
Den bästa träningen är den som blir av….
Sikta inte för högt
Gör träningen behaglig och njutbar

Våga väg för motivation!

Lite fördelar med träning












Förebygger hjärt & kärl sjukdomar
Förebygger och sänker förhöjt blodtryck
Förebygger övervikt
Lättare att upprätthålla trivselvikt
Stärker senor och leder
Stärker skelett och förebygger benskörhet
Förbättrar välbefinnandet och immunförsvaret
Bättre och djupare sömn
Bättre humör
Bättre balans
Bättre sexliv

Här kan du även få redovisat för höger och vänster ben samt
höger och vänster arm, men även bålen.

På form o figur har vi Tanitavågen, en våg som visar
hur kroppen är indelad i muskler, fett och vätska.
Hos oss kan du använda vågen för att se vad din
kropp består av och hur du ska kunna ändra på det
du inte är nöjd med.

Vid denna mätning ser man vart personen snabbast
lägger på sig fett. Tanitavågen ger dig en möjlighet
att kunna påverka ditt liv, förbättra din hälsa och öka
livsglädjen samt ge en extra morot för att snabbare
nå dina mål.

Vågen är en 4-punktsvåg, vilket innebär att den mäter hela kroppen och inte enbart under eller överkropp som många andra vågar.

Träna och se utvecklingen av muskelmassa och
kroppsfett. Kontrollera att det är fettmassan som
minskar och inte muskelmassan.

Vågen läser bla av:

Att väga sig på Tanitavågen tar inte mer än några
minuter och fungerar som en bra värdemätare om
man med några månaders mellanrum vill kontrollera
att träningen ger de resultat man vill ha.







Vikt
BMI (BodyMassIndex)
Kroppsfett i %
Muskelmassa i kg
Totalmängd kroppsvatten

Ändra din kost, börja lev ett aktivt liv och må mycket bättre med din kropp.

Så här lyckas du med att bibehålla din motivation!
Att bibehålla sin träning långsiktigt är inte alltid det lättaste. Det finns alltid ursäkter till varför man inte ska träna.
Att hålla uppe motivation och rutin för träning är mycket
viktigt. Det tar ett tag innan man får resultat av sin träning
och det handlar om att träna regelbundet under längre tid.
Vad bör man tänka på och vad är viktigt för att träningen
ska bli långsiktig och en naturlig del av vardagen? Vissa
har lättare att tillgodogöra sig sin träning medan andra får
arbeta hårdare för att nå sina
mål. Det kan delvis ha med
arvsanlag att göra men självklart handlar det mest om motivation.
Ett bra tips är att skaffa sig en
träningspartner som man går
och tränar med. Då kan man
dra i varandra när den ene
känner sig omotiverad.
Ett annat förslag är att notera
och anteckna sina framsteg i
en träningsdagbok.

När det gäller cirkelträning/styrketräning är det viktigt att
börja lite lugnt för att sedan öka intensiteten med tiden.
Dock är det viktigt att intensiteten inte är allt för låg, prata
gärna med din instruktör om vad hon anser är lagom nivå.
Vi på form och figur arbetar utifrån individens förmåga
och förutsättningar.
Vi tipsar och hjälper dig att nå dina mål och inte ställa för
höga krav på träningen.
Träning ska vara kul och framför allt inte ett måste!
Vardagsmotionen är något
man lätt glömmer, dock är den
mycket viktig.
Gå i trappor istället för ta rulltrappan, hoppa av en station
tidigare och gå sista biten, ta
cykeln i stället för bilen, promenera istället för cykla mm.

Lycka till!
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Våga sticka ut...
Att intressera sig för sin egen kropp, hur den fungerar och vad den mår bra av är
som en häftig upptäcktsresa! Plötsligt kan figuren förändras i lika snabb takt som
vårt fantastiska väder. Antingen tillhör vi dem som jublar av entusiasm eller dem
som letar efter något att skylla formsvackan på. Även om resan kan vara lång, så
får de flesta som är aktiva en ny syn på livet. När vi känner skillnaden syns det
på oss. Vi blir snyggare, står annorlunda, tar mer plats och njuter för fullt under
tiden!
På form och figur är vi många kvinnor som arbetar och tränar hårt för att plocka
fram den oemotståndliga kvinnan vi alla har i oss. Kvinnan som gör att vardagen
blir lättare och omgivningen snällare. Kvinnan som tränar för sitt eget nöjes
skull, sitt välbefinnande och sin hälsa. Kvinnan som alltid vinner i längden! Vill
du lära känna henne så bjud på din kvinnliga sida, var stolt över dina former
och använd kroppen så mycket du kan! Vi hjälper dig!
Du vet väl om att du är perfekt?
Vi är alla perfekta. Korta, långa, smala eller runda. Vi behöver inte ändra på
dem vi är däremot behöver många av oss ändra på något i vårt beteende eller i
vår vardag för att må allra bäst! För att orka det vi behöver måste vi förr eller
senare börja rusta och kompromissa med vår fantastiska kropp. Det går inte att
fuska sig till bättre hälsa!
När mår du som allra bäst?
Vi ger dig en kostnadsfri träningskonsultation och du kan fundera på det medan
du tränar hos oss. Vi som jobbar med den kvinnliga hälsan vet vilka fantastiska
förändringar som kan ske när modet och energin tar över. För några av oss
handlar det om att hitta en ny livsstil. För mig handlar det om att du ska njuta av
en upplevelse och träningsform som gör det roligare att komma tillbaka till form
och figur igen.
Våga ta plats hos oss och bli en i gänget! Varmt välkommen!

Annica Schultz
form och figur Limhamn

”Vi har alla dynamisk energi. Det är av yttersta vikt att lära sig relatera till sin energi. Låt den bli
din bästa vän. Den kan göra magiska saker. Uppskatta dina cykler och rytmerna i din kropp.”

Din kropp och sinne är intimt sammanlänkande. Det du
tänker påverkar din kropp. Hur du använder din kropp påverkar dina tankar. När du är själsligt balanserad är du en
god vän med dig själv.

lamod gör vi lättare misstaget att leta efter snabba genvägar
som inte leder till optimal hälsa och balans. Vissa väljer att
maskera emotionella och fysiska obalanser med mediciner.

Din energi ger vitalitet och en längtan efter att vilja upprätthålla din fysiska kropp. När du är i kontakt med din kropp,
värnar du om din energi. Det blir lättare att säga nej till situationer som dränerar dig. När du inte är i kontakt med dig
själv, läcker du energi. Du känner lättare frustration, stress,
oro och kroppen utvecklar symptom.

Ibland är det nödvändigt, men
ge dig själv en ärlig chans och
lyssna först inåt. Få kvinnor
hedrar sina cykler, sin kropp
och de förändringar som sker.
Jag hör ofta kvinnor säga:

Jag accepterar min kropp istället för att dominera den. Min
kropp får verka i sitt biologiska system där den automatiskt
håller mig i balans. Jag kämpar inte utan gör medvetna val
för inre lycka och välmående. En kvinna mitt i livet ska
njuta av sin kropp, inte forcera och dominera.
En mjuk och feminin balans där du lyssnar på din kropp gör
den följsam, stark och frisk. När vi inte har kunskap och tåSid 6

”Om jag bara inte hade dessa
hormoner…..”
”Det är mina hormoners fel.”

Naturen har sina cykler och så
har även kvinnor. Vissa perioder känner vi oss starka och
utåtriktade, andra perioder inåtvända och känsliga.

Träningsväninnor!
Eva Engsmar och Elisabeth Hansson är goda grannar och de har turen att
bo mitt emot Limhamns fräschaste gym. Ingen av dem hade tidigare tränat, mer än gymnastik.
Evas första kontakt med form och figur var när hon följde bygget under
augusti 2009. Där gick startskottet för Eva som tänkte att nu fanns det
inga ursäkter längre.
Eva anmälde sig och blev inskriven som en av de 10 första aktiva medlemmarna i Limhamn. Mötet med instruktörerna och den härliga atmosfären gjorde det lättare att komma igång med cirkelträningen samt att rekommendera träningskonceptet vidare till andra nyfikna kvinnor i området.
Deras första gemensamma intryck var mycket positivt, fräsch miljö och
omhändertagande personal. Träningen beskriver de som omväxlande och
enkel men som de vågar utmana långsiktigt på sitt eget sätt. –”Vi tränar ju
inte för att bli yngre utan för att bli äldre”!
Eva och Elisabeth upplever ökad styrka i kroppen och stabilare knän. De
känner sig mindre andfådda i olika vardagssammanhang. Resultaten av
träningsfliten går dessutom att mäta i ett kroppskompositionstest vilket gör
att de kan följa sina framsteg. De berättar också om de positiva reaktioner
och stödet de har fått av familj och vänner. Självklart känner Elisabeth
och Eva sig superstolta och det ska de ju vara.
Förutom deras livsstilsförändring så tycker de att Form och figur är en
härlig mötesplats för kvinnor i olika åldrar. –” Självklart har vi blivit ett
sammansvetsat glatt gäng som tränar, utbyter tankar och erfarenheter
med varandra under tiden vi svettas”, tillägger de goda väninnorna.
Eva och Elisabeth har värvat flera av medlemmarna i Limhamn. Annica
och Kicki kan varmt intyga den enorma glädje, positivism och värme som
de båda tjejerna utstrålar på studion.

Vi kan lära oss att uppmärksamma kroppens signaler. Det
finns alltid en anledning bakom och vår uppgift att förstå den
och göra förändringar som skapar balans och hälsa.
Kroppens energi är aldrig statisk. Den följer sina cykler och
ändrar sig precis som vädret och naturen. Dagligen gör du val
som antingen stärker dig eller gör dig svagare. Är du stark
blir det betydligt lättare att möta kroppens olika rytmer och
tillfälliga obalanser.
Stor belastning på kroppen kan lätt ge trötthet, stelhet i lederna, koncentrationssvårigheter och hormonrubbningar som
kan utvecklas till obalans och sjukdom.
Målet är att bli en god lyssnare och ge kroppen en chans att
läka genom att lära sig vad den behöver. Att se inåt ändrar
relationen till dig själv och du lär dig uppmärksamma kroppens rytm. När du lärt dig att lyssna på din kropp börjar du
så småningom känna vad du har försummat.

För att ge kroppen positiv energi, behöver vi lära oss att andas rätt, motionera, sova, återhämta oss, minska stress, ge
kroppen rätt näring, stilla sinnet och undvika det som inte
stödjer vitalitet. Daglig meditation och andningsövningar kan
hjälpa dig att öppna upp och bli medveten om din energi.
Åldras gör vi alla, men hur vi åldras är det viktigaste! Omfamna din kropp med kärlek, empati och förståelse i dess
olika cykler. Förena dig med det goda, din värme och öppenhet. Det blir så mycket lättare!

Utdrag ur boken ”Kvinnlig visdom”
som är skriven av Lotta Lundberg.
Mer information om Lottas arbete
finns på www.kvinnligvisdom.se
Boken finns också att köpa på
studion och kostar 295 kr
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Värmande linssoppa
Linser innehåller mycket protein och fungerar alldeles utmärkt
som alternativ till kött. Om man trots allt har familjemedlemmar
som önskar kött till maten, kan man steka några baconskivor och
sedan lägga dem på hushållspapper för att fettet skall rinna av.
Lägg ner dem i soppan när den är klar.
2 dl gröna linser eller blandade
Olivolja
Ekologiska morötter 3 st
En burk ekologiska krossade tomater.
1 ekologisk grönsaksbuljongtärning
Röd chili
8-10 dl vatten beroende på hur tjock du vill ha den
Lök
Vitlök gärna färsk.
Torkad timjan
Gurkmeja (bra för stela leder)
1 krm paprika pulver
1 tsk salt
Torkad timjan
Peppar
Färsk timjan
1. Skala och strimla morötterna fint. Skala, finhacka och fräs lök.
3 cm riven chili utan kärnor, och strimlade morötter tillsammans med olivoljan. Häll i vatten och buljong.
2. Skölj linserna och tillsätt dem i soppan samt krydda.
3. Håll i morötter, krossade tomater och låt koka ytterligare 20
minuter. Lägg i färsk timjan innan servering.
4. Smaka av med salt och peppar. Servera gärna med surdegsbröd. Soppan räcker till 4-5 portioner. Den är jättegod att
värma dagen efter och fungerar utmärkt att frysa in.

Din hälsa är ditt eget ansvar
Att lägga in 2-3 halvtimmars motion eller 5-10 min daglig
avspänning i sitt dagliga veckoprogram kräver uthållighet
och envishet i början.
Det finns massor av saker vi bestämmer
oss för att göra, men som inte blir av. Vi
bestämmer oss vanligen för många förändringar på en gång.
Det är viktigt att inte göra allt samtidigt,
se det som en process som ska pågå livet
ut, att ta ett steg i taget. Minst lika viktigt
är det att sätta upp realistiska mål.
Vi glömmer också att sätta upp delmål
och att göra en tidsplan. Det finns några
knep som är lika användbara antingen
man vill börja motionera, hitta formen,
lära sig slappna av eller införa någon annan ny vana.
Sätt dig ner, fundera och skriv ner dina
målsättningar och delmål.
Kravet på att vi ska ta eget ansvar för vår
hälsa är stort i dagens samhälle. Kan vi
välja en livsstil som är hälsosam? Idag
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kostar ohälsan samhället enorma belopp. Tycker man inte att
det är dags att börja se över vilka skyldigheter vi har att ta för
att lätta på samhällets totala skuldbörda
och reflektera över vilka vinster vi skulle
nå med små förändringar i vardagen?
Unga tjejer, även killar, med belastningsskador har blivit långtidssjukskrivna.
Man kan ju tycka att de borde ordineras
till att träna upp sin kropp och lära sig
mer om hur den fungerar.
Vi på form och figur hjälper dig att hitta
rätt utefter dina förutsättningar och behov.
Vi arbetar med att sätta olika delmål för
att slutligen nå din personliga målsättning.
Målet är att uppnå förändringar som blir
bestående utan pekpinnar.
Helt enkelt hitta en balans i tillvaron
som du trivs med och som fungerar.

Lycka till!

Kvinnor som redan
upptäckt fördelarna
”Här kändes det rätt på en gång” Tina, Malmö
Varför valde just du form och figur?

När jag kom hit så kändes det rätt på en gång. Jag gillar de fräscha lokalerna, att det är litet och hemtrevligt. Det är
dessutom väldigt personligt, jag tycker om att bli sedd.

Vad uppskattar du med träningen på form och figur? Och vad är ditt mål?

Jag gillar tempot och den personliga hjälp man får av personalen. Jag gillar även att träningen känns varierad med
både kondition och styrka. Målet är att hålla motivationen uppe. Att må bra, att ha egentid. Jag vill även gå ner ett
par kilo och kunna minska på min medicinering av Levaxin.

”Jag har funnit min rätta livsstil”

Monica, Vellinge

Varför valde just du form och figur?

Här är härliga och fräscha lokaler, inspirerade instruktörer och föreläsningar. Bra omklädningsrum. Jag hade ont i
en axel som har blivit mycket bättre när jag tränat.

Vad uppskattar du med träning en på form och figur? Och vad är ditt mål?

Att jag kan komma och gå när det passar mig. Inga köer till maskinerna. Man träffar så många trevliga och goa tjejer i olika åldrar. Lugn miljö utan stress och krav på speciell klädstil utan man kommer som man är. Hålla mig i
god form, och kondition. Mår mycket bättre när jag tränar. Blir piggare, gladare och orkar mer. Jag sover dessutom
bättre.

”Träningen skall hålla mig ung” Margaretha, Ramlösa
Vad uppskattar du med träningen på form och figur?

Jag VET hur lång tid passet tar, man behöver inte stå och vänta på att maskiner ska bli lediga. Dessutom passar öppettiderna mig bra. Jag tycker också om när instruktörerna kontrollerar att man gör rätt rörelser. I Helsingborgs centrum är det svårt med parkeringsplatser och därför är det perfekt med Ramlösa.

Vilka mål har du ?

Jag hoppas också att träningen gör att jag kommer att hålla mig i god form så att jag kan bo kvar i mitt hus och
sköta om min trädgård. Träningen skall hålla mig ung.

”Aldrig för sent att börja träna” Hjördis, Helsingborg
Vad uppskattar du med träningen på form och figur?

Jag uppskattar tryggheten och att där alltid finns en kunnig, aktiv och uppmuntrande instruktör som rättar mig när
jag gör fel. Maskinerna i cirkelträningen är enkla, jag kan alltid enkelt justera belastningen.

Vilka mål har du?

Jag känner mig smidigare, starkare och min balans är mycket bättre vilket är helt fantastiskt. Mina instruktörer peppar oss alltid med: ”Det är aldrig för sent att börja träna och man tränar faktiskt för att bli äldre”. Nu gäller det att
fortsätta med träningen och försöka förbättra mig ytterligare eller åtminstone behålla vad jag uppnått.

”Här får jag tid att träna” Cecilia, Ramlösa
Varför har du valt just form och figur?
När jag valde form och figur för två år sedan hade jag haft uppehåll från träningen i ett år för livet snurrade på allt
för fort och efter en olycka bestämde jag mig för att ta hand om mig själv. Jag ville ha en allsidig träning som hade
allt på samma gång,. Allt detta fann jag i cirkelträningen.

Vad uppskattar du med träningen?

Att maskinerna är lufttrycksbaserade. De känns skonsamma för kroppen och cirkelträningen tycker jag ger en ordentlig genomkörare. Jag tycker om att träningen inte tar mer än 28 min vilket gör att jag hinner med andra saker
också. På form och figur träffas tjejer i ALLA åldrar. Vi har en bra gemenskap och alla hejar på varandra. Alla är
här för sitt eget välmående och ingen tävlar mot någon annan. Mitt mål är att må bra och att få nå min idealvikt.
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Låt oss hjälpa dig
med din kvinnliga hälsa
Snabbt & Effektivt
Vi har samlat markandens effektivaste träning, och anpassat
den för oss kvinnor. Bara efter några gånger, så märker du
resultat som peppar dig att fortsätta.

Roligt & Enkelt
Den lättsamma stämningen gör att det blir roligt att träna. Du
slipper krångliga och pressande träningsprogram, utan kör
helt efter din ”dagsform”.

Även själen får sitt
Vi har inte bara träning, utan hjälper dig även att komma ner
i varv och koppla av. Vår studio är ditt andrum och där du
kan spenderad den viktiga egentiden.

Massor med aktiviteter
Vi arrangerar massor med aktiviteter såsom prova på-pass,
medlemskvällar, föreläsningar 28 min, kurser etc.

Trivsamt
Den underbara stämningen går inte att beskriva. Det är lättsamt, du kommer som du är, och går här ifrån med fyllda
energidepåer och ett leende på läpparna. Hos oss blir du
snabbt en i gänget istället för en i mängden.

nuter. Så glöm många och långa träningspass som du snabbt
tröttnar på. Studion blir snabbt din mötesplats & energikälla.

Umgås med dina väninnor

Vi har bara nöjda kunder. Du kan, från det du blivit medlem,
avbryta ditt medlemskap under dina 28 första dagar. Så du
har inget att förlora - unna dig själv en sundare livsstil.

Ett medlemskap ger dig möjligheter att träffa dina väninnor på
studion. Du får låna möteslokalen och vi hjälper dig att arrangera ”tjejkvällar”, ”myskvällar för kropp & själv” etc.

28 minuter
Våra träningsprogram, pass och föreläsningar tar bara 28 mi-

28 dagars Nöjd Kund Garanti

Öppet för dig (alla dagar 6-21)
Vi håller öppet alla dagar, året runt, mellan kl 06.00-21.00.
Du disponerar din tid precis som du önskar. Vi finns på plats
måndag-lördag enlig tider som anslås på studion.

Provträna hos oss
Gratis vid ett tillfälle med instruktör. Värde upp till 240 kr
Provträna

– upplev känslan av att vara i fin form! Gäller vid ett tillfälle och i samband med i förväg bokad
instruktion och visning av lokalerna. Gäller även för medföljande väninna.

Namn:

Mobil:

Ev.väninna:

Mobil:

Ring & boka tid hos din studio senast 31 augusti 2012.

www.formochfigur.se
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Om att bli medlem
Vad det innebär att bli medlem på form och figur
Att erbjuda kvinnor en mötesplats för träning,
hälsa och livsstil är något nytt i Sverige, och
form och figur tillhör de första aktörerna att
erbjuda detta. Responsen har inte låtit vänta
på sig.
Vi får ofta samtal och email från medlemmar
som är SÅÅ glada för att vi hjälpt dem till ett
sundare och bättre liv. De har gått ner i vikt,
blivit piggare, blivit av med ryggsmärta och
orkat göra de livsstilsförändringar som de
länge gått och funderat på.
Vi hjälper nu dig med svaren på de vanligaste
frågorna som vi brukar få.

Vem kan bli medlem?
Alla kvinnor från 16 år fyllda kan bli medlemmar på form och figur. Och
ÄR det. Vi har såväl unga som gamla. Såväl nybörjare (vilket många är)
som de som tränat på andra gym tidigare, men känt att de inte passar in.
På form och figur är det opretentiöst att vara medlem. Du kommer som du
är, med de träningskläder du har (bra, sviktande skor är viktigast). Enkelt
och spontant.

muntrande ord från såväl andra medlemmar som personal. Många av våra
medlemmar uppskattar just den lättsamma och vänliga stämningen som
råder. Det skapar trygghet och man känner man är en i teamet, inte en i
mängden.

Vad kan jag förvänta mig för miljö?

 Kontakta oss på telefon 0431-104 28 eller 0769-45 00 28.
 Kom in och besök oss på studion. Ta gärna med en väninna.
 Gå in på hemsidan och sänd in en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

En ren, fräsch och tilltalande miljö med hemmakänsla möter dig när du
kommer in. Stämningen är fenomenal där alla hälsar på alla. Man får upp-

Hur gör jag för att bli medlem?

Vad ingår i startavgiften?
När du blir medlem första gången, betalar du en startavgift. I den får du ett
fullspäckat startpaket innehållande:
 Inpasseringskort som ger dig tillträde till studion vid obemannade tider.
 Registrering av dina uppgifter i vårt medlemsregister som gör att du är
med på våra mailutskick etc.
 Hjälp med att komma igång så att du snabbt kan tillgodogöra dig vår
enkla, roliga och effektiva träning.
 Vår 28 dagars Nöjd Kund Garanti som bidrar till att vi bara har nöjda
kunder.

Vad ingår i medlemsavgiften?
Medlemsavgiften är det som sedan ger dig tillgången till studion. Du finner på nästa sidan en förteckning av vad som ingår i din medlemsavgift.

Ta med en väninna
Oberoende undersökningar visar att om man tränar med en väninna/ arbetskamrat, så blir träningen mer långsiktig. Detta beror på att man hjälper
”pusha” varandra, när det är motigt att ta sig till träningsstudion. Ta med
din en väninna under bemannade öppettider, så tar vi hand om henne
(ring och boka tid innan) på en provträning.

Gästbesök på andra studios
Som silvermedlem eller bättre, så får du gästträna på annan form och figur
-studio under bemannade öppettider. Du måste alltid kontakta oss på studion först, så att du får gästkort som du måste ta med till ditt gästbesök.

Välkommen att
starta ditt nya liv hos oss!
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Detta ingår i ditt medlemskap
Ett medlemskap på form och figur ger dig ett brett urval av aktiviteter för både kropp och själ. Vi har öppet alla dagar, året runt,
mellan kl 06.00-21.00. Parkering precis utanför lokalen. Följande aktiviteter ingår i ditt medlemskap (silver/guld):

Cirkelträning, 28 min

Massagefåtöljer

Cirkeln där du varvar 9 stationer styrka
med 9 stationer kondition och får en effektiv, säker och rolig träning. Träningen
är lågintensiv och säker. Tempot styrs av
en lampa som växlar mellan grönt
(=träna) och rött (=byt/vila).

Koppla av i våra underbara massagefåtöljer, som ger dig härlig avkoppling och
välbehövande massage. Under tiden lyssnar du på avstressande musik, så att du
kommer ner i varv och får extra energi.

CirkelAerobics, 28 min

Infrabastu

Vi kommer även ha schemalagda pass i
cirkeln som leds av en instruktör. Du
kombinerar styrkestationerna med enklare aerobicsövningar. Passet tar 28 min
och schemat finner du på hemsidan. Vi
tillämpar drop in.

Vår infrabastu är en lisa för själen. Med
infravärme som håller en temperatur mellan 40-50 grader, så kommer du verkligen
ner i varv. Du sätter själv ingång den och
sätter dig i den så att du successivt känner
värmen öka.

Boll & Stretch

Ljusterapi

På ovanvåningen har vi en hörna där vi
gör våra boll-och stretchövningar. Här
tränar vi ”våra kvinnliga kroppsdelar”. Du
lär dig övningarna under träningskonsultationen och det finns planscher som
hjälper dig komma ihåg.

Ljusterapi under mörka höst-och vinterdagar fungerar som en extra energikälla. Vi
har kombinerat ljusterapin med massage, så
att du kan få massage samtidigt som du
fyller dig med energi från ljusterapilampan.
Ta med din favoritmusik att koppla av till.

Prova på-pass, 28 min

Föreläsningar, 28 min

Vi erbjuder med jämna mellanrum dig
möjligheten att prova nya (och/eller beprövade) trender inom träning och hälsa.
Det kan röra sig om tex stavgång, zumba,
yoga, pilates, qi gong mm. Info via hemsida, Facebook och på studion.

Vi arrangerar korta, intressanta föreläsningar som bara tar 28 min. Perfekt att kombinera med träning eller avkoppling. Program
på hemsidan. Vi har även ett LivsstilsBibliotek där du kan låna böcker om hälsa, livsstil, kost, personlig utveckling.

Medlemsaktiviteter

Möteslokal

Vi arrangerar några gånger per termin
extra aktiviteter. Vi kallar dessa medlemskvällar för Qvinnlig Inspiration. Här kan
du prova saker, lyssna på och träffa intressanta kvinnor med samma intresse
som dig för träning och hälsa. 1-2 ggr per
termin arrangerar vi Qvinnlig Inspiration.

Vi har en möteslokal där du känner dig som
hemma (vi bjuder på kaffe/the). Här kan du
läsa magazine eller bara koppla av. Som
medlem får du även använda lokalen enligt
bokning/överenskommelse. Här kan du tex
samla dina väninnor och arbetskamrater på
lite samkväm. Kontakta oss för mer info.

Vi erbjuder även ett tilläggsutbud där du som medlem får rabatter. Så det lönar sig alltid med ett medlemskap.
Information om utbud, priser etc finner du på www.formochfigurangelholm.se.

Yoga

Viktminskningskurser

Varför inte prova på yoga? Vi arrangerar yoga-kurser med jämna mellanrum, dagtid såväl som kvällstid.

Viktminskning, speciellt anpassad för kvinnor. Såväl 28-dagars QuickStart,
som lite mer långsiktig viktnedgång. Individuellt eller i grupper.

Personlig tränare/coach

Livsstilskurser

Vi hjälper dig att nå dina mål, oavsett om det gäller träning och/eller kost.
Vi skräddarsyr program som passar just dig och dina förutsättningar.

Att finna balansen mellan kropp och själ. Att få vardagen att gå ihop och
hur jag gör för att skaffa mig en sundare livsstil.

Kvinnligt självförsvar

Kurser

Kurser i kvinnlig självförsvar är en viktig hörnsten i vår kursverksamhet.

Kurser och utbildningar för dig som vill lära dig lite mer.

Föreläsningar

Hjärtefrågor

Vi bjuder in intressanta föreläsare och ger dig möjlighet till ökade kunskaper om hälsa, livsstil, personlig utveckling mm.

Vi jobbar med välgörenhet och frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Tillsammans blir vi starka och kan göra en skillnad.

form och figur • Metallgatan 2B (S.Industriområdet) • 262 72 Ängelholm
Tel 0431-104 28 • Mobil 0769-45 00 28 • Email angelholm@formochfigur.se

www.formochfigurangelholm.se
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