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BabySam har 

PRISMATCH 
på barnevogne, 

klapvogne, møbler og autostole.

BOOK TID HOS EN
GRATIS RÅDGIVER

PÅ BABYSAM.DK

NORDJYLLANDS 
STØRSTE UDVALG 

I BABY- OG BØRNETØJ         0-6 ÅR
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EKSTRATILBUD FRA BABYSAMUgens

ODDER ZIP 
MED 
X-DREAM STEL

KUN 9.99900

Produceret i 
Danmark

STORT 
UDVALG 
I ULD

ULDTØJ
Bodyer, bluser og leggings. 
Str. 50-100. Flere farver.

FRIT VALG

2 STK.  20000

TILBUD FRA BABYSAM
Ved bestilling af Odder Zip til værdi af 

min. 9.999,- kr. udløsesGAVEKORT PÅ 1.000,-Gælder hele oktober, 
i BabySam Frederikshavn 

og Ålborg City Syd

20% 
PÅ ALLE KLAPVOGNE 
Gælder ikke bestillingsvarer og i forvejen nedsatte. 

EKSTRA

20% 
PÅ ALLE KLAPVOGNE 

Søndagsåbent
Se mere påwww.babysam.dk
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DA TABITHA Lindholm Jør-
gensen henvendte sig til 
Britt Køsters Kostrådgivning  
i Astrup, var det ikke kun 
med det formål at tabe sig. 
Tabitha havde i længere tid 
døjet med ubehag i kroppen 
og manglende overskud og 
energi. Hun oplevede, at det 
var svært at finde energi til 
at spise sundt og varieret, og 
hendes trang til sukker hav-
de fuldstændig taget over.

Tabitha indledte et forløb 
hos Britt Køster over 3 må-
neder. Men inden Britt kun-
ne rådgive hende, skulle Ta-
bitha den første uge registre-
re alt, hvad hun både spiste 
og drak, så Britt kunne lave 
en helt personlig kostplan til 
hende. For Tabitha var det 
noget af et chok at se, hvor 
meget sukker, hun egentlig 
spiste, men samtidig var det 
også meget motiverende, da 
hun nu kunne se, at der skul-
le gøres noget.

Her tre måneder efter, for-
tæller Tabitha, at den helt 
specielle kostplan, har været 
nøglen til succesen. For der 
blev taget hensyn til allergi-

en over for mælk og hvede. 
De medfølgende opskrifter, 
som fulgte med i dette for-
løb, gjorde det let for hende 
at gå hjem og lave mad, som 
passede netop til hende og 
hendes familie.

Var du på noget tidspunkt 
sulten?

”Nej, overhovedet ikke! 
Britts opskrifter og gode råd 
gav masser af plads til at 
kunne spise frit. Faktisk op-
levede jeg, at jeg ofte ikke 
kunne spise så meget mad, 
som Britt havde sagt, at jeg 
gerne måtte, og jeg fik gode 
råd til, hvordan jeg kunne 
komme af med min store 
sukkertrang.”

Hvad har du fået ud af at få 
rådgivning hos Britt?

”Jeg har fået et helt nyt syn 
på mig selv. Jeg var ikke klar 
over, at jeg kunne have det 
så godt, før Britt fik ryddet 
op i de fødevarer, som min 
krop ikke havde godt af. Min 
familie oplever en hel ny 
energi fra mig, og flere stop-
per mig og siger, at jeg ser 
forrygende ud og stråler me-
get mere. Ikke nok med, at 

jeg har tabt mig, så jeg igen 
kan passe tøj, som ellers hav-
de hængt i skabet i 10 år, 
men min familie har også få-
et glæde af forløbet. Jeg op-
lever en større nysgerrighed 
fra mine børn og mand, og vi 
spiser meget mere frugt og 
grønt end tidligere. Da Britt 
har specialiseret sig i børn 
og mad, har jeg også fået go-
de råd med til, hvordan jeg 
får familien med på at spise 
den sunde mad, og det har 
været vigtigt for mine gode 
resultater ”, fortæller Tabi-
tha.

For Britt er målet i sig selv 
ikke at hendes klienter skal 
tabe sig. Hendes mål er, at 
de skal blive sundere. Når 
man bliver sundere, så kom-
mer resultaterne som vægt-
tab, velvære og energi helt af 
sig selv. Der er ingen hokus-
pokus eller ekstreme kost-
retninger hos Britt Køsters 
Kostrådgivning. Her lærer 
man bare at spise rigtig mad. 
Derfor er det også så vigtigt, 
at det ikke blot er en ”stan-
dart” kostplan, som klienten 
får, men en specielt tilpasset 

kostplan, hvor der bliver ta-
get hensyn til nuværende 
livsstil, allergener og mulige 
intolerancer. Springet skal 
ikke være for stort, og målet 
er en langsigtet ændring, 
som varer hele livet. 

Britt Køster har også speci-
aliseret sig i rådgivning af 
børn og familier, som ople-
ver, at måltiderne ofte går i 
hårdknude. Med hendes pæ-
dagogiske og psykologiske 
uddannelse, hjælper Britt 
børn og familier i gang, der 
hvor spiseudviklingen gik i 
stå. 

Hvis du gerne vil vide me-
re om ”Britt Køster Kostråd-
givning”, så gå ind på hendes 
hjemmeside på www.britt-
koester.dk eller på Facebook 
(Britt Køster Kostrådgiv-
ning) .

En solstrålehistorie 
fra Astrup


