Motivationen til et sundere liv

Rejsen mod en god start
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Velkommen til Reload
De fleste af os vil gerne ændre elementer af vores liv. Vi vil
måske gerne tabe os, have mere overskud i hverdagen eller
få en sundere og mere aktiv livsstil med de positive effekter,
der følger med. Små eller større livsstilsændringer er nøglen
til succes. Korte quick fixes er ikke løsningen, da man dermed
hurtigt falder tilbage i de gamle vaner.
Med moderne teknologi og mennesker bag vores platform får
du i Reload det bedste fra to verdener, hvor vi hjælper dig til at
ændre vaner og holde dem over tid. Ud fra dine målsætninger
og dit udgangspunkt skræddersyer vi en aktivitetsplan og en
kostplan til dig. Er du udfordret mentalt eller på søvnen, giver vi
dig øvelser til at adressere dette.
High five,
Team Reload
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Hvordan kommer jeg igang
Reloads platform er udviklet til at kunne tilgås på de fleste gængse browsere - både på
computer og på din telefon. Du kan altid finde platformen ved at skrive reloadnordic.dk i din
browser og logge ind ved at åbne menuen til venstre. Men vi anbefaler, at du gemmer vores side
på din telefons skrivebord. Se vejledning på næste side.

1. Din rejse starter med at, du modtager en
e-mail fra os med emnet “Velkommen til Reload”.
I bunden af e-mailen findes dit personlige link til
vores sundhedstest.

2. Når du trykker på linket bliver du straks
overført til vores platform, og du vil blive bedt
om at oprette dig som bruger. Når dette er
gjort, er du oprettet i systemet - det er derfor
vigtigt, at du husker den e-mail samt det
kodeord, som du har anvendt, da det er dem,
du skal benytte næste gang, du logger ind.

3. Du er nu klar til at tage vores interview. Det

4. Når interviewet er afsluttet, bliver du

tager ca. 10-12 minutter og er udgangspunktet

automatisk overført til vores platform. Her vil

for vores videre rejse sammen. Formålet

du kunne tilgå din aktivitetsplan, din kostplan,

med interviewet er at få klarhed over din

dine data og evt. dialogmodul, hvis du bliver

generelle sundhed, dine målsætninger, samt

tildelt en coach.Der går ca. 2 dage fra, at du

din motivation for at handle på dine eventuelle

har gemmenført dit interview, til din første

sundhedsudfordringer. Hvis du beslutter at

træningsplan bliver tilføjet. I mellemtiden

pause interviewet, kan du altid starte fra sidste

anbefaler vi, at du kigger lidt rundt, og danner

spørge-tema.

dig et overblik over indholdet.

Skulle du have problemer med at genneføre interviewet, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til info@life-guard.dk.
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Få Reloads platform
ned på mobilen
Når du har gennemført interviewet, anbefaler vi, at du tilføjer os til din hjemmeskærm.
Dette gøres ved at benytte din mobilbrowsers “Føj til hjemmeskærm“-funktion. Så er vi
altid kun et enkelt tryk væk.

Android
Bemærk at fremgangsmåden kan variere alt efter styresystem og browser.
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iOS

