
FixitEasy 
by LiveGood



Du äter vanlig mat och

utesluter kolhydrater, salt

och socker under första

månaden.

Du tar olika LiveGood

drinkar för att rensa och

stärka upp din kropp.

Ren 
mat 
och 
Rena
produkter



Du får pepp och tips på olika 

lätta Fixit Easy program och

utmaningar du lätt kan göra

när och var du vill. 

 

Du får hjälp med mindfulness

och att lära dig lyssna på

din kropp och andas rätt.

Gör en
livsstils
förändring



Fixit Easy 
Du kan enkelt köra detta och ändå laga liknande mat till familjen.

Du ska utesluta fett, socker och salt under din första månad.

 

Laga din mat separerad från de andras men annars är det mycket

gott du kan äta som mager fisk, lax, kalkon, kyckling,  vilt o nötkött.

Endast protein inte kolhydrater första veckan men sen grönsaker. 



Proteinets Fördelar 
Minskar din aptit och hungernivåer -  Ägg & Mandel

Håller dina ben friska och starka -  Kycklingbröst och grekisk yoghurt

Sänker ditt blodtryck - Tonfisk och Broccoli

Hjälper dig att hålla dig i form när du åldras - Räkor och brysselkål

Stödjer viktminskning, ger yngre, friskare hud och ger ökad energi. 



LiveGood Activation
För att rensa din kropp och få igång metabolismen ska du undvika socker, salt

raffinerad mar, kolhydrater, stärkelse och alkohol.

De första 7 dagarma som vi kallar clean days då ska du äta fisk, fågel, ägg, soja-
bönor, tofu, 

naturell yoghurt gärna med frön.
Från dag 8 är det okej att ha grönsaker på tallriken utöver proteinerna.



Inköpslista
 Agg

Fisk
Lax

Fågel
Nötkött

Mager Yoghurt
Solroskärnor
Hela linfrön

Tofu
Sojabönor

Färska kryddor
Olja

Stekpåsar, bakplåtspapper 
Grönsaker

 



Näringstillskott
För att FixitEasy ska fungera behövs der näringstillskott som hjälper din kropp.

 
De produkter du behöver beställa är:

Super Reds
SuperGreens

Essential Aminos
Organic Coffe 

 



Dagliga promenader gör dig dessutom mindre stressad. Sömnproblem kommer att

vara ett minne blott eftersom du somnar snabbare efter att ha använt mer energi.

Att promenera får din kropp att utsöndra hormoner som gör dig tillfredsställd och

glad, så du kommer löpa mindre risk för depression.

Vecka 1 

20 minuter varje dag

Vecka 2

30 minuter varje dag

Vecka 3-4

40 minuter varje dag

Vecka 5 och därefter

40-60 minuter per dag plus långpromenad ca 90 minuter 1-2 ggr per vecka

Promenad Utmaning



Power Works Utmaning
Letar du efter ett lätt träningspass som är perfekt för dig? Denna 20 minuters rutin innehåller

allt du behöver för en helkroppsträning - plankor, knäböj, dips och crunches. 

ÖVNINGAR
1. Planka + Armtryck

2. Squats med enkelarmsrotation
3. Low Plank Hop Overs

4. Squat + Single Ben Lifts
5. Stolsställning + Triceps dips

6 Glute Bridges
7. Cykel Crunches

8. Alternerande bencirklar



Streching Utmaning
Stretching håller musklerna flexibla, starka och friska, och vi behöver den

flexibiliteten för att upprätthålla ett rörelseomfång i lederna. Utan det förkortas

musklerna och blir spända. Sedan, när du kallar på musklerna för aktivitet, är de

svaga och kan inte sträcka sig hela vägen.

 

 

Minskar muskelstelhet och ökar rörelseomfånge 

Kan minska risken för skador 

Hjälper till att lindra värk och smärta efter träning 

Förbättrar hållningen 

Hjälper till att minska eller hantera stress 

Minskar muskelspänningar och förbättrar muskelavslappning

FÖRDELAR MED STRECHING



Andnings Utmaning
Stress är värsta näringstjuven och gör dig sötsugen. 

Du ökar i vikt av ett stressat hormonsystem

Ta några djupa andetag genom näsan.
Andas långsamt in genom båda näsborrarna och räkna till fyra under tiden.

Håll andan inne och räkna till två.
Andas långsamt ut genom näsan och räkna till fyra igen.

Håll andan ute och räkna till två.Fortsätt övningen fem till tio gånger.
Tänk positivt och rensa bort folk i din närhet som är energirjuvar.

Tänk varje dag att du är glad för det trots allt äger och de vänner du har.
prioritera egentid varje dag för dig själv och gör dessa övningar varje dag.  

 



Vatten 
Att  dricka vatten är viktigt för vår hälsa av många anledningar. Vattnet

är viktigt för matsmältningen, blodcirkulationen och transport av

näringsämnen genom hela kroppen. Att regelbundet dricka vattenhjälper

även till att hålla vår hud frisk och återfuktad.

 

Rekommendationen är att vuxna dricker ungefär 2 liter om dagen.

 

Vill du ha  Levande vatten så är det många som köper  en maskin för att

rena sitt vatten 

 

 



Extra Bonus
 Hypnos, NLP eller EFT 

.  
 

 
 

Genom Hypnos, NLP och EFT kan du lämna olika problem bakom dig och hitta ett stabilt
lugn, en inre trygghet och mer glädje i livet. Du kan få mer energi, fokus och

beslutsamhet att släppa eller lösa dina problem. 
 

Bli av med ditt sötsug och annat som gör det svårt att hålla din vikt.
 
 



Beställ via din coach idag 

https://shoplivegood.com/connecthouse
https://shoplivegood.com/connecthouse


Du har alltid en egen

viktcoach som stöttar och

hjälper dig men du har 

 också alltid tillgång till

messenger chattgrupp och

facebookgrupp

 Support 24/7

fixiteasy.se

https://www.fixiteasy.se/

