
GoDetox 

GoFitness erbjuder härmed en 3 veckors detox i samarbete med Näringsmedicinska 
Kliniken. 

Med små enkla medel kan du och din kropp må bättre! 

Vad sägs om endast 1 st GoDetox-drink per dag, parallellt med att du undviker dom värsta 
mat- och dryckesfällorna, för att få resultat som inspirerar dig till en bättre hälsa?  

GoDetox genomförs av näringsterapeut Christin Jarl från Näringsmedicinska Kliniken. 

Pris 2.495 SEK (ordinarie pris 2.995 SEK) 

Nedanstående ingår i priset: 

- 3 st näringspulver/kostfibrer till GoDetox-drinken 

- 1 st bok med praktiska tips & 90 st gluten- och mjölkfria recept för ett friskare liv.  

- 1 st individuellt uppstartsmöte med Christin, inkl närings-/organ-/funktionsmätning 

- 1 st individuellt uppföljningsmöte med Christin, inkl närings-/organ-/
funktionsmätning 

Mätningarna fokuserar på din avgiftningsfunktion samt förekomst av toxiner och 
tungmetaller. 

Tidpunkter & innehåll 

Individuellt uppstartsmöte, 15 minuter 

• Datum & bokningsbara tider att välja mellan:  

-lördagen den 10/3, kl 09-11 

-måndagen den 12/3, kl 17-19 

• Plats: GoFitness i Laröd 

• Närings-/organ-/funktionsmätning 

• Coachning 

• Utlämning av produkterna 

Individuellt uppföljningsmöte, 15 minuter 

• Datum & bokningsbara tider att välja mellan:  

-lördagen den 7/4, kl 09-11 

-måndagen den 9/4, kl 17-19 

• Plats: GoFitness i Laröd 

• Närings-/organ-/funktionsmätning 

• Genomgång av båda dina mätresultat och de förändringar som har skett 

• Coachning 
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Anmälan 

Anmälan (OBS! Anmälan är bindande) görs genom att boka dina individuella möten enligt 
nedan: 

1. Gå in på www.nmkliniken.se 

2. Klicka på knappen ”boka tid”. Du kommer nu till klinikens bokningssida för samtliga 
konsultationer. 

3. Boka 1 st uppstartsmöte och 1 st uppföljningsmöte under ”GoFitness” 

4. Du kommer därefter att få en bokningsbekräftelse via e-post 

5. Fakturan mejlas snarast möjligt.  

Övrigt 

• Anmälan & betalning ska vara Näringsmedicinska Kliniken tillhanda senast 28/2. 

• Du behöver inte vara medlem hos GoFitness. 

• Minst 10 stycken anmälda krävs för att GoDetox ska genomföras. Återbetalning sker 
om GoDetox inte genomförs. 

• Om tiderna blir fullbokade öppnar vi upp för fler tider i anslutning till tiderna ovan. 

• Vid förhinder att närvara vid ovanstående möten går det att boka separata möten. 
Dessa möten sker då på Näringsmedicinska Kliniken. En kostnad om 200 SEK 
tillkommer per möte. Kontakta Christin på info@nmkliniken.se alt 042-123 100 för 
att hitta en lämplig tid.  

• Vid behov kommer det att finnas möjlighet till avstämningsmöten per telefon om 20 
minuter under GoDetox-veckorna. En kostnad om 295 SEK tillkommer per möte. 

1. Gå in på www.nmkliniken.se 

2. Klicka på knappen ”boka tid”. Du kommer nu till klinikens bokningssida för samtliga 
konsultationer. 

3. Boka ”TELEFON/SKYPE - Näringsterapi, avstämning mellan besök” under ”Konsultation, 
näringsterapi” 

4. Du kommer därefter att få en bokningsbekräftelse via e-post 

• Produkterna består av högkvalitativa näringstillskott, utvalda av Näringsmedicinska 
Kliniken, för en effektiv detox. 

• Du ska helst inte ha tränat, ätit, druckit, rökt eller snusat 2 timmar innan 
mätningarna. 
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• Varken GoFitness eller Näringsmedicinska kliniken ansvarar för eventuella följder 
vid intag av de föreslagna näringstillskotten. Om du står under läkarvård, 
rekommenderar vi att du talar med din läkare om att delta. Gravida undanbeds att 
delta.
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