
PROGRAM I AARHUS
Åbent hus søndag den 17. september 2017 kl. 10-15

Dagens program 
Her kan du se en oversigt over dagens aktiviteter til åbent hus i Aarhus. 
 
 
Kl. 10.00   Vi åbner dørene

Kl. 10.15 - 11.00  Havearbejde, workshop - i haven ved multirum 2 
   Viden om smerter, undervisning - dagligstuen 1. sal 
   Ernæringsvejledning – sund uden fanatisme, undervisning - multirum 1 
   Mindfulness, workshop - haven
   Kick bike – skånsom transport og effektiv kredsløbstræning, afprøvning - p-pladsen 
   Varmtvandstræning af hele kroppen, træning - bassinet (begrænset antal pladser)

Kl. 11.15 - 12.00  Træn dine fødder stærke og smidige – træning, træningssal 2 
   Værd at vide som pårørende, undervisning - multirum 1 
   Mindfulness, workshop – haven
   Kokkens tips og tricks til god, ernæringsrigtig mad, undervisning - spisestuen
   Varmtvandstræning af hele kroppen, træning - bassinet (begrænset antal pladser)

Fortsættes på næste side...

ALTER G

Prøv vores AlterG - løbebåndet, som er udviklet af NASA. AlterG kan delvist ophæve tyngdekraften, 
så du kan træne gang eller løb med tilpasset belastning af led og muskler. Varighed: Ca. 10 minutter.                                             
Kr. 50,-

FÅ EN KROPSANALYSE - 
Kend fordelingen af muskler, fedt og vand! 

Målingen foretages i bare fødder og undertøj. Det mest valide resultat opnås, 
hvis du måles tre timer efter træning og indtag af mad og drikke. Kr. 50,-



Kl. 12.15 - 13.00  Træning der styrker –træning, træningssal 1 
   Sov godt; sovestillinger og andre små fif – workshop, multirum 2 
   At leve med smerter, undervisning - multirum 1 
   Elcykel - i balance mellem transport og motion, afprøvning - p-pladsen 
   Varmtvandstræning af hele kroppen, træning - bassinet (begrænset antal pladser)

Kl. 13.15 - 14.00  Kondition og udholdenhed – træning, træningssal 2 
   Den vigtige hverdag – fokus på det betydningsfulde i dit liv - dagligstuen 1. sal 
   Motivation og forankring, undervisning - multirum 1 
   Træning i naturen, træning - i haven 
   Varmtvandstræning af hele kroppen - bassinet (begrænset antal pladser)

Kl. 14.00-14.45   Kroniske smerter v. reumatolog Trine Bay Laursen, foredrag – spisestuen

Kl. 15.00   På gensyn

...Fortsat

8 UGERS MINDFULNESS TIL SMERTEMESTRING

Kig forbi vores workshop i dag og få mere at vide om mindfulness, og hvordan vi bruger metoden 
til at mestre smerter i dagligdagen. 

Få 8 ugers mindfulness til smertemestring - holdstart i uge 39 - kr. 2.995,- (normalpris kr. 3.495,-)

KONDITEST

Har du en god kondition? Få målt den på Sano og få rådgivning
om, hvad du kan gøre for at holde dig i form.                                   Kr. 50,- 

HUSK!  Du kan købe spændende, velsmagende og ernæringsrigtig mad og drikkevarer til frokost!

FORDELAGTIGE TILBUD  
 
Dagen igennem har Sano attraktive tilbud, fx 10% på alle rehabiliterings- og træningsophold og 20% på 
alt træningsgrej.  

Sano Aarhus  •  Egernvej 5  •  8270 Højbjerg


