
    

Välkommen  
på rådgivning / konsultation / PT 
 

Gratulerar till ditt beslut att anlita en Cert. PI – rådgivare (Cert. PI Kost- & Hälsocoach, Cert. PI 
Personlig Tränare, Cert. PI IdrottsnutritionsCoach eller Cert. PI Funktionsmedicinsk Terapeut) 
utbildad av Paleo Institute.  

 
Du är i trygga händer 
 
En Cert. PI – rådgivare utbildad av Paleo Institute följer de etiska och arbetsrättsliga riktlinjerna som 
erhållits under yrkesutbildningen. Syftet med dessa riktlinjer är att du som kund ska känna dig i trygga 
händer. Exempel på dessa riktlinjer är följande: 

• Ingen information som lämnas till din Cert. PI- rådgivare kommer tredje part tillhanda utan 
din tillåtelse 

• Inga råd kring läkemedel, dopningspreparat eller sjukvårdsbehandling ges 
• Ingen skolmedicinsk diagnos ställs 
• All dokumentation om dig som kund hålls inlåst / digitalt krypterad bortom exponering för 

tredje part 

En Cert. PI – rådgivare är utbildad i att kartlägga funktionella, muskulo-skelettala och biokemiska 
störningar och att ge råd om kost, näring, träning och andra livsstilsåtgärder för att ge kroppen 
förutsättningar för en så optimal hälsa och / eller prestation som möjligt. Dessa åtgärder ersätter aldrig 
– utan kompletterar – exempelvis läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv 
från extern expertis. De råd du erhåller från din Cert. PI – rådgivare är förankrade i befintlig 
vetenskap, men kan också bygga på klinisk erfarenhet eller annan kunskapsplattform. En Cert. PI – 
rådgivare innehar alltid en aktuell ansvarsförsäkring för din trygghet.  

 

Är du redo för resultat? 

En förändringsprocess kräver tålamod, långsiktighet och kontinuitet. Vissa effekter kan komma tidigt, 
men många märks först efter en längre tid. Var därför noga med att tillsammans med din Cert. PI – 
rådgivare definiera ett framtida hälso- och/eller prestationsmål för att sedan metodiskt arbeta för att nå 
detta mål. Din Cert. PI – rådgivare kan ställa frågor som du spontant upplever obekväma eller lite för 
privata. Men för en lyckosam livsstilsförändring är det ofta nödvändigt att möta de rädslor, utmaningar 
eller andra känslor man mer eller omedvetet undviker i vardagen. För bästa resultat är det därför 
viktigt att vara ärlig både gentemot din Cert. PI – rådgivare och mot dig själv.  

Lycka till!   


