
                                   Version 1.1 
 
   

  

Specifika villkor vid köp av livsstilsrådgivning 
JANA BJUHR (PALECO/NO JUNK) ORG NR: 801203-8967   
 
Dagens datum (ÅÅ – MM – DD): ________________________________________________ 
 
Födelsedata  (ÅÅ – MM – DD): ________________________________________________ 
 
Kön □ Kvinna  □ Man       □ Övrigt 
 
Namn ______________________________________________________________ 
 
Postadress ______________________________________________________________ 
 
Postnummer ________________Postort ________________________________________ 
 
Telefon hem _________________________Telefon arbete _________________________ 
 
Mobil ______________________________________________________________ 
 
E-post ______________________________________________________________ 
 
 
Vänligen läs igenom och kryssa i 
 

□ Jag är medveten om att…. 

 

… information jag lämnar om mitt hälsotillstånd till JANA BJUHR (PALECO) är sanningsenlig. 

 

…råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från mottagande yrkesutövare ej ersätter 

läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare. 
 

…livsstilsförändringar och att arbeta förebyggande med hälsoåtgärder som till exempel kost, träning, 

sömn och stressvanor för att uppnå önskade resultat är en process som i många fall kan ta lång tid 

beroende på dina förutsättningar, ambitioner och mål. 

 

…det inte finns några garanterade resultat när du genomför ett köp av och nyttjar någon av JANA 

BJUHRS (PALECO) tjänster. 

 

…köpt tjänst kan behöva förlängas och / eller kompletteras med fler köp för att Kunden skall nå fram 

till sina målsättningar. 
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…att jag själv måste göra aktiva insatser och förändra hela eller delar av min livsstil baserat på 

erhållen rådgivning från JANA BJUHR (PALECO) för att uppnå önskade resultat. 

 

…jag för att uppnå önskade resultat behöver genomföra de medicinska tester som jag blivit 

rekommenderad. 

 

…att jag alltid per omgående skall söka legitimerad vårdgivare för mitt medicinska tillstånd. 

 

…att JANA BJUHR (PALECO) aldrig ställer några medicinska diagnoser och att JANA BJUHR 

(PALECO) inte ger några behandlingar av sjukdomar.  

 

… JANA BJUHR (PALECO)  aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat 

eller medicinsk behandling. 

 

…jag själv är ansvarig för de val som görs för att arbeta med hälsa, träning och livsstil i förebyggande 

syfte.  

 

…den rådgivning som jag får när tjänster från JANA BJUHR (PALECO)  nyttjas är endast att betrakta 

som vägledande och Kunden accepterar och är införstådd med att det är ett eget val att följa dessa 

råd eller inte.  

 

…jag, när jag blir osäker på rådgivning som erhållits från JANA BJUHR (PALECO), omgående skall 

höra av mig per e-post till nojunkeko@gmail.com för att få ett klargörande. 

 

 

 

 

 

 

 

Din underskrift_________________________________________________________________ 


