
ZELENO IN NARAVNO
rešimo problematično kožo

Komu je delavnica namenjena?

 Se vaša koža lušči
 Imate  rdečico na koži

 Imate problematično aknasto
kožo?

 Težave s ščitnico
 Imate tanke lase, krhke nohte,

suho kožo?
 Imate pribleme s prebavo
 Pogoste padce imunskega

sistema?

 Imate astmo ali seneni nahod?
 Ste alergični , preobčutljivi na

hrano?
 imate veliko alergij na hrano
 imate ( ima vaš otrok)

zpuščaje in ekceme na koži
 Imate luskavico ali druge

avtoimune bolezni
 imate dermatitis

Želite spremembo pa ne veste kako?
Integrativni pristop  k reševanju problemov  s

problematično kožo

Integrativna medicina se od konvencionalne
medicine razlikuje v tem, da se ne posveča samo
simptomom in išče rešitve zanje, ki so ponavadi

samo začasne, ker blažijo simptome v tem primeru
rdečica na koži, suha luskasta koža, ter se

uporabljajo različna mazila, ki zunanje delujejo na
spremembe na koži ter blažijo srbečico in žgoč

občutek.

Integrativni pristop, ki je povezan z metodami ki jih
uporablja integrativna medicina,  je usmerjen na

vzroke nastanka problemov in ne samo na ublažitev
simptomov na koži  kot to počne konvencionalna

medicina.

Program vodi : Simone Godina

Certificirani integrativni
zdravstveni trener

Farmacevtka
Nutricionist funkcionalne

diagnostike,
Svetovalka za prehrano na

Mediteranski kliniki za celostno
pomlajevanje



ZELENO IN NARAVNO
rešimo problematično kožo

Predhodno se laho naročite tudi na:
Brezplačno 50 minutno konzultacija na daljavo

urnik prostih terminov in obrazec za prijavo na delavnico in
konzultacije: www.simone-godina.healthcoach.integrativenutrition.com/kontakt
email: dolgozivost@gmail.com ali telefon 040 291 165

Delavnica bo v soboto 31. maja ob 16. uri
Kotizacija delavnice je 30 EUR
Zemljevid lokacije: Eko točka, Parenzana (Dekani pri Kopru)

Kaj so resnični vzroki za probleme na koži?

Na delavnici se bomo naučili :
 kako prepoznati vse sprožilce problemov na koži
 izdelali si bomo zemljevid sprožilcev
 kateri simptomi so še značilni in kažejo notranje dogajanje povezano s kožo
 na kaj biti pozoren v okolju, prehrani, v našem domu
 kao vse te dejavnike lahko odstranimo oziroma vplivamo na njih
 kakšna je ustrezna prehrana za večino problemov na koži
 ( kaj izločiti iz prehrane, kaj dodati, zamenjati in kako)
 kako si organizirati življenski slog v podporo svoji koži
 zakaj pride do pomanjkanja določenih hranil v koži in kako to rešiti
 kakšne kozmetične izdelke izbirati

Izdelali si bomo svoj osebni Protokol za  en mesec mesec


