
B
oka söndagen den 30 augusti 
redan nu. För första gången 
kommer Den Stora Hälsodagen 

att gå av stapeln i Saltsjö-Duvnäs.  
    Vi vill skapa en mötesplats för 
hälso- och träningsintresserade! Med 
detta evenemang sätter vi fokus på 
inspiration, kunskap och energi! Det 
blir en dag fylld av glädje, roliga akti-
viteter, intressanta föreläsningar och 
utställare. I samband med varje före-
läsning lottar vi ut fina Goodiebags.  
Vi lyfter hälsa till en ny nivå – allt 
medan livebandet Club Camaron  
spelar på plats! 
    Kom och ställ dina frågor om hälsa 
och träning till våra experter på plats. 
Utmana dig själv och ditt barn i plan-
kan – vinn fina hälsovinster.  

    Prova Nia, den nya body-mind  
träningen som kombinerar kamp-
sport, modern dans och yoga. Eller 
varför inte testa vår nya cykel, den 
som blandar ihop din egen smoothie, 
eller utmana dig själv i hjärnquiz och 
vinn fina vinster.  
    Vi bjuder på eko-frukt och ekolo- 
giska skönhetsprodukter – till alla!  
Det finns hälsomat och mellanmål till  
försäljning! Passa på att fynda hälso-
produkter på plats!  
    Vi lottar ut många fina vinster och 
goodiebags fyllda med coola hälso-
produkter!  
    Du hittar alltid det uppdaterade 
programmet på  
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägarfören-
ings hemsida: www.saltsjo-duvnas.se.
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Fredrik Paulún: 
En av Sveriges främsta  
näringsfysiologer och  
ligger bl a bakom varu- 

märket Paulúns. 
”De tre viktigaste faktorerna för  
att äta nyttigt och få en betydligt 
bättre hälsa”

Malin Dohlwitz-Strindlund:
Fembarnsmamma och en 
av Sveriges absolut främ-
sta ledarskapscoacher med 

många stora ledare och toppolitiker 
som sina kunder.
”Varför fysisk träning är det i särklass  
effektivaste sättet att vässa dig som 
ledare.”

Ulrika Törnqvist: 
Teaterpedagog, manus- 
författare och regissör.
”Vikten av att öva sig prata 

inför  grupp – och lyckoruset som 
infinner sig när man når igenom med 
sitt budskap”. Interaktiv föreläsning 
med mycket humor och skratt.”

Ann Hafström:
Leg. sjukgymnast och 
fysioterapeut. Utbildar i 
levnadsvanor/fysisk akti-

vitet inom landstinget. Engagerad 
fritidspolitiker i Nacka Kommun.  
Ann föreläser tillsammans med  
Mikael Hedberg.

Mikael Hedberg:
Leg. fysioterapeut och 
cert kommunikolog. Har 
under- visat i bla neurosen-

somotorik och hjärnans fysiologi för 
elitsatsande ungdomar.
”Den digitala ohälsan ökar bland 
barn. Vilka är de vanligaste fysiska 
problemen och hur kan du som för-
älder stödja ditt barn med övningar 
och kommunikation?

Linda Öhrnström:
makeup-artisten med värl-
den som arbetsfält. Jobbat 
med Kronprinsessan Vikto-

ria, Noomi Rapace m fl. SOS, save our 
skins, om varför vi bör välja ekologisk 
make–up och hudvård.
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