
 
I SAMARBEJDE MED
ARBEJDSTILSYNETS

NEDSLIDNINGSPULJER, KAN
DIN VIRKSOMHED SKABE ET
STÆRKT OG ROBUST TEAM
BÅDE FYSISK OG PSYKISK

____
 

OVENIKØBET MED
ØKONOMISK STØTTE

 



 
VI ØNSKER AT HAVE SPECIFIKT FOKUS PÅ AT HJÆLPE

VIRKSOMHEDER TIL AT HOLDE DERES MEDARBEJDERE FYSISK
STÆRKE OG SUNDE I FORHOLD TIL FOREBYGGENDE NEDSLIDNING

AF MUSKLER OG LED, SAMT REDUCERING AF STRESSTILSTANDE

 

Kredsløbs opvarmning (åndedrætsøvelser) - 10 min
Funktionel træning - 30 min
Fysisk restitution - (koldtvandsoplevelse med hænder eller fødder) - 5 min

TRÆNINGSPROGRAMMET
 

2 træninger om ugen i et forløb på 12 uger i selve virksomheden, eller i
lokalerne hos Innercise i Sydhavn. Tidspunkt og dage er valgfrit.
Træningen inkluderer oplæring og support til en ansvarlig medarbejder, så
træningen kan integreres til virksomheden efter endt forløb, ligeledes er
løbende online support til alle inkluderet. Vi laver spørgskemaer før, under og
efter ligesom PH test og en tolerancetest.



 
PROGRAMMETS OPVARMNING

 
-
 

INNERCISE KREDSLØBSTRÆNING
 

Kredsløbstræningen foregår enten liggende eller siddende, og har til formål
at reducere evt. smerter, og berolige nervesystemet. Et opmærksomt
åndedræt styrker vores koncentration og indlæringsevne.



 
PROGRAMMETS FYSISKE TRÆNINGSDEL

 
-
 

DEN FUNKTIONELLE TRÆNING
 

Den funktionelle træning tilpasses den enkelte virksomhed i forhold til behov
og daglige bevægelser på arbejdspladsen. Alle niveauer kan deltage, og vores
fokus i et træningsprogram kunne tilpasses både stillesiddende arbejde og
fysisk arbejde, og være med fokus på nakke, skuldre, lænd og core, som har
til formål at skabe en stærkere kropskerne, og bedre holdning til vores
bevægelser i dagligdagen.



 
PROGRAMMETS RESTITUTION

 
-
 

INNERCISE KOLDTVANDSOPLEVELSE FOR HÆNDER ELLER
FØDDER

 

Restituering af kroppen via en koldtvandsoplevelse. Restitutionen er simpel
og let at tilgå, og alle kan være med. Via isvandet, så lindrer vi muskelsmerter
og fremskynder en fysisk restitution som gør os mere robuste, og klar til
resten af dagen både fysisk og mentalt mere smidig og mere positiv.



 
TILBUD TIL VIRKSOMHEDER MAX 100 ANSATTE

12-15 ugers træning i virksomheden 2 gang ugentligt 1 time + transport 
og materialer ( is, fade, yoga måtter og tæpper ) min. 2 personer
Tilpasning og alternativer til den fysiske træning til den enkelte 
medarbejder efter behov i de 12-15 ugers træningsforløb
Online support i 12 måneder til ansvarlig medarbejder inkl. oplæring hos 
Innercise på den fysiske træning, så træningen kan fortsætte og blive en 
integreret del af virksomhedskulturen
1månedlig fysisk træning i virksomheden 9 måneder efter forløbet min 2 
personer

Tilbuddet inkluderer følgende:

Virksomheder på op til 10 personer DKK 171.000,- (egenbetaling DKK 
34.200,-)

Virksomheder på op til 20 personer DKK 239.000,- (egenbetaling DKK 
47.800,-)


