Livsstil – en hjärtefråga
Kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet. Ibland kan små förändringar i din livsstil ge stora resultat. Att regelbundet
promenera på Hälsans Stig är första steget mot en
sundare livsstil.
Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett hälsosammare
och rikare liv. Motion, både på golv och i vatten, sam
talsgrupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och
föreläsningar bland mycket annat. Vi erbjuder också
kurser i hjärt-lungräddning. Kom med du också och
bli medlem!
Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och
lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna
leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar
och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom
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Kom med du också och bli medlem!
Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras
anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.
Kontakta oss för mer information: Tel: 08-55 606 200, E-post: info@hjart-lung.se
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