Velkommen til

Cambridge Vægtplan Seminar
Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 18.00
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
Vej 8, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg
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Primær målgruppe: Læger, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter samt andet sundhedsfagligt personale

Du inviteres til at deltage i et seminar på Frederiksberg Hospital, hvor vi
præsenterer de nyeste forskningsresultater ved brug af Cambridge Weight Plan til
behandling af en række almindelige lidelser. Seminaret henvender sig til alle læger,
diætister, sygeplejersker og fysioterapeuter, specielt til de, der arbejder
i den primære sundhedssektor og de kommunale sundhedscentre.
Seminaret afholdes delvist på dansk og delvist på engelsk.

Program
Introduktion og velkomst v/ Pia Christensen
Klinisk diætist og postdoc, Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet
Pia Christensen

Kort om Cambridge Vægtplan i Danmark v/ Henning Brix
Direktør og medejer

What is Cambridge Weight Plan? v/ Anthony Leeds
Gæste-seniorforsker tilknyttet Frederiksberg Hospital, København; og Medical Director,
Cambridge Weight Plan
Henning Brix

De danske erfaringer v/ Henning Bliddal
Professor og reumatolog og leder af Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, København.
Dårlige knæ er ikke en undskyldning for ikke at tabe i vægt: Overvægtige, ældre mennesker
med osteoartrose kan tabe sig og forbedre den kardiovaskulære risiko med Cambridge
Weight Plan.
Anthony Leeds

Preventing diabetes and reversing early diabetes with formula diet
weight loss v/Anthony Leeds
Kl. 20.30: Spørgsmål & svar, diskussion og konklusion
Henning Bliddal

Hvad er Cambridge Vægtplan
Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

800 kcal

1000 kcal

1200 kcal

1500 kcal

Mit liv

4 x CWP produkt

3 x CWP produkt

2 x CWP produkt

2 x CWP produkt

Sund kost og

Fuld kosterstatning.

+ 400 kcal sund

+ 800 kcal sund

+ 1100 kcal sund

motion. Kombiner

Minimum en uge,

mad fordelt på

mad fordelt på

mad fordelt på

evt. fortsat med

maksimum tre uger

resten af dagen

resten af dagen

resten af dagen

CWP-produkter

Cambridge Vægtplan
er ikke kun en kur!
Et væsentligt og hurtigt vægttab giver både
synlige ændringer og et bedre velbefindende.
Samtidig medfører det stor motivation for at
ændre livsstil,
så vægttabet bliver varigt.

Fleksible planer
1-til-1
support

Vores konsulenter rådgiver, vejleder og støtter
igennem forløbet. Vores 5 trin er netop udviklet
for at man kombinerer det effektive vægttab med
tilvænningen til bedre kost og dermed sundere
livsstil.
Cambridge produkterne har ry for at
være velsmagende og give en rigtig god
mæthedsfornemmelse. Samtidig er de tilsat
præcis de vitaminer og mineraler, kroppen har
brug for, for optimal funktion.

Livsstilsændringer

Individuelle aftaler

Et væsentligt vægttab vil ofte give forbedringer
indenfor helbredsområder som f.eks:
•
•
•
•
•

Blodtryk
Kolestorol
Søvnapnø
Ledproblemer
Diabetes2

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding og afmelding er nødvendig. Til interesserede deltagere vil der være et attraktivt tilbud
på en prøve-periode med Cambridge Weight Plan samt en informationsmappe med videnskabelige publikationer og
produktinformationer.
For at tilmelde dig mødet og for yderligere information kontakt venligst:
henning@cambridgedanmark.dk
Spørgsmål
Kontakt Henning Brix på telefon 31 70 17 19

