
Modern effektiv 
hälsoanalys

för alla frisörer



Kolla din hälsa nu!
Frisörföretagarna och Handels har avtalat att 

arbetsgivaren ska erbjuda både behöriga och 

obehöriga frisörer en hälsoundersökning.

LifeComps hälsoanalys rekommenderas av Frisör-

företagarna. Den är modern, effektiv, prisvärd och

uppfyller alla krav enligt avtalet och mer därtill. 

LifeComps hälsoanalys upptäcker hälsoproblem 

i tid och ger sedan stöd till ett friskare liv. 

En skräddarsydd analys av din hälsa
LifeComp håller koll på din hälsa genom en vetenskapligt utformad

djupenkät, omfattande blodanalys och spirometriundersökning (kollar

hur dina lungor fungerar). Resultaten analyseras och presenteras till

dig på ett tydligt och enkelt sätt online med Bank ID. 

Förutom hur din hälsa ser ut just nu, stöd till beslut och motivation,

får du också tillgång till ett utbud av tjänster anpassat efter din hälso-

profil via LifeComps utvalda hälsopartners. Från specialistläkare

och program för stresshantering, till kostrådgivning, PT, yoga,

ögon-/munhälsa, kosttillskott och utbildningar i mindfulness m.m.

”LifeComp visar var du befinner dig nu och vägen mot hälsomålet”



Hur fungerar det?

1   Analysen sker under läkarsekretess. 

    Ingen annan än du kan se den.

2   Fyll i enkäten online och ta blodprov på

något av våra provtagninsställen.

3   Din analysrapport levereras med hälsostatus

och rekommendationer för just din hälsa –

tydligt presenterat online med Bank ID.

4  Följ råden i den omfattning du önskar och

    fortsätt att vara frisk!

5   Behöver du uppföljning har LifeComp alla

    hälsopartners som tar dig vidare.

4 Måste erbjudas kostnadsfritt av arbetsgivaren*

4 För egenföretagare, behöriga och obehöriga frisörer*

4 Rekommenderad av Frisörföretagarna

4 Innehåller alla specialundersökningar för frisörer

4 Medlemsförmåner på över 1.000 kr**

4 Läkarbesök behövs ej

4 Helt konfidentiellt  

4 Fullt avdragsgillt

4 Medlemspris: från 1.890 kr

* Vissa regler gäller. Se vår hemsida.

** Se medlemsförmånerna på vår hemsida

Läs mer och beställ nu!

www.frisor.lifecomp.se



FRISKARE HELT ENKELT

www.frisor.lifecomp.se

Gå in och gör slag i saken nu!

Det gör du rätt i!

www.frisorforetagarna.se

www.handels.se


