Företagare

Kund

Vill du utöka och bredda din

Söker du en alternativ väg för att

kundkrets?

få en bättre hälsa?

Vill du utveckla ditt företag med

Vill du att behandlingen ska vara

Grön Hälsa erbjudanden?

naturligt anpassad till din kropps

Vill du förnya dina kunskaper

behov .

och utbyta idéer och tankar med

Vill du ta del av olika

branschkolleger?

erbjudanden?

Vill du vara med om att lyfta

Behöver du råd och vägledning?

Grön Hälsa begreppet till ett

Söker du friskvårdsalternativ för

nytt perspektiv?

dig själv eller dina medarbetare?

Vill du medverka till hållbar

Vill du ha en hälsosemester?

utveckling av landsbygden?

Vill du bara vara i naturens helande
kraft?

Bli medlem nu!

Kontakta oss nu!

Medlemskap är gratis under 2016.

Ring Ann Madsen 0705375777

Ring Ann Madsen 0705375777

eller skicka email till

eller skicka email till

annmadsen@gatewayscandinavia.se

annmadsen@gatewayscandinavia.se

Grön Hälsa
Ystad-Österlen
www.grönhälsa.se

Nätverk för företagare
Forum för kunder
Kontaktpersoner:
Ordförande Ann Madsen
0705375777

Grön Hälsa nätverket Ystad-

Grön Hälsa är ett nystartat

Många komplementära

Österlen har till syfte att samla

nätverk som kan erbjuda:

verksamheter har slagit rot med

aktiviteter som knyter ihop natur
och hälsa och att skapa en
plattform och ett nätverk av och
för Grön Hälsa företag inom
området.
Området Ystad – Österlen är ett
område som har vuxit sig starkt
inom komplementär hälsovård och
behandling. En lång tradition har
uppstått ur områdets naturliga
potential för god hälsa,
himmelhavet och det böljande
varierade landskapet med sjöar,

Behandlingar
Kurser med hälsoperspektiv
Naturnära boenden
Konferens
Guidade vandringar
Rehabilitering
Retreater
Bildterapi
Psykoterapi
Yoga

hälsa som mål i sina erbjudanden.
Fler och fler människor söker
livsalternativ, alternativ livsstil,
alternativ semester och alternativ
hälsovård och behandling.
Intresset är stort för att använda
naturen som läkande kraft och för
att hitta naturliga resurser inuti
kroppen som ökar livskvaliteten,
och för energi och naturmedicin.

Trädgårdsterapi

Grön Hälsa nätverket erbjuder sina

Energibalansering.

kunder miljövänliga behandlings

vattenfall och våtmark med rik

Nya medlemmar med nya

flora och fauna.

verksamheter tillkommer
kontinuerligt
Naturen skänker oss lugn och ro,
avslappning och påfyllning av energi.
Att vara i Naturen motverkar stress,
stimulerar kreativiteten och ökar
koncentrationsförmågan.

alternativ i naturlig miljö.

Välkommen!

