
SWEQINO 
Swedish QINOpractic and Rehab Clinic

Boka tid: Micke: +46 707 99 66 36 (är också WhatsApp) 
Cissi: +46 703 22 88 68 (är också WhatsApp) 

eller via vår hemsida:  

www.SweQINO.com

Föreläsningar och konsultationer:  
 

Vi kommer erbjuda gratis föreläsningar och konsultationer varje månad. 
 

November:
2 Öppet hus  

Fyra stycken föreläsningar, 2 om QINOpraktik och smärta och 2 om kost och näring, 
demonstationer, prova på etc etc.. Tider: QINOpraktik och Smärta: 12,30 och 14,15 
Kost och Näring: 13,15 och 14,45 se mer nedan (den 4:e). 

Mineral analyser på kliniken.  
Är du ofta trött fast du sover mycket? Äter du bra och tränar men bygger ändå inte 
muskler? Tränar du men går inte ner i fettvikt? Välkommen på en analy idag. 
€20 för dig som var på Öppet hus - €40 för alla andra (normalpris €60) 
 
Föreläsning om kost och näring 
Vill du få mer ut av din träning?  
Vill du veta hur din kost påverkar din energi? 
Vill du veta mer om din fettförbränning?  
Förstå varför du aldrig lyckas gå ner de där extra kilona. 
Vill du veta hur din kost påverkar t ex IBS? 
Din kropp svarar inte som den ska, trots att du äter rätt.  
Den tycks ha ”låst sig”. Tröttheten, orkeslösheten blir bara  
för mycket ibland.  
Om du känner igen dig, då är denna föreläsning för dig  
 
Gratis Föreläsning och demonstration  
Vad QINOpraktik är, vår filosofi, bakomliggande orsaker till  
smärta, obalanser, sjukdomar och åkommor, hur vi i behandlar dessa och smärta. 
För dig som är intresserade av att bli av med smärtor och åkommor, genom att 
behandla orsaken istället för att bara behandla symtomen som egentligen är 
kroppens sätt att visa, att något är fel.   
(OBS: Föreläsningen den 13:e är på AHN’s lokaler i centrala Fuengirola)
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Föreläsare är Anders Iskristall, 
ner-flygen från kalla Sverige för 
dessa evenemang.  
Anders är näringsfysiolog och 
enormt kunnig i detta område.  
Här kommer du få många aha-
upplevelser och skratt.  
Du kommer känna igen dig, 
kanske till och med bli lite 
frustrerad ”Varför har ingen sagt 
detta innan?”  
En kväll du inte får missa. 
 
Om du deltar så kommer du 
dessutom få en lite present, 
men den väntar vi med till 
föreläsningen (nån spänning 
måste ju f

Plats: Samtliga föreläsningar är på vår klinik, om inget annan anges.  
SweQINO, Calle Miguel de Cervantes 2, vid Constitución, Fuengirola  

Tid: 19.00 - 20.30  
Boka plats: Ring +46 707 99 66 36 (också WhatsApp)  

Begränsat antal platser - Föranmälda har förtur. 

6 & 13 

See next page 



SWEQINO 
Swedish QINOpractic and Rehab Clinic

Boka tid: Micke: +46 707 99 66 36 (är också WhatsApp) 
Cissi: +46 703 22 88 68 (är också WhatsApp) 

eller via vår hemsida:  

www.SweQINO.com

Föreläsningar och konsultationer:  
 

Vi kommer erbjuda gratis föreläsningar och konsultationer varje månad. 
 

November:
20 Gratis Föreläsning och demonstration  

Föreläsning och demonstration om hur du kan göra för att förbättra ditt spel. 
Hur du med enkla medel kan förbättra inte bara ditt golfspel utan också din 
allmänhälsa, undvika smärta och njuta av golf och liv på ett helt annat sätt. 
 
Vår syn på golfande och hälsa skiljer sig drastiskt från det du tidigare hört och vi en 
vetenskaplig studie bakom som bevisar att våra tankar och filosofier också håller 
vetenskapligt och i verkligheten. 
I denna studie (pilotstudie) deltog 4 stycken professionella spelare från Asien touren 
(tre män och en kvinna) 
Resultatet blev i snitt att de förbättrade utslagshastigheten med inte mindre är 8 mph 
efter behandling.  
Kom och lyssna och förstå hur och varför detta kunde ske.  
 
”Det som överraskade mig mest var faktiskt inte att jag slog hårdare, utan att jag iinte 
behövde anstränga mig. Helt otroligt.” 
 
Föreläsning, förklaringen och demonstration är ca 1 timme, nästa timme går åt till 
frågor och genomgång av träningsprogram. 
 
OBS Föranmälan har förtur, otroligt begraänsat med platser. 

Plats: Samtliga föreläsningar är på vår klinik, om inget annan anges.  
SweQINO, Calle Miguel de Cervantes 2, vid Constitución, Fuengirola  

Tid: 19.00 - 20.30  
Boka plats: Ring +46 707 99 66 36 (också WhatsApp)  

Begränsat antal platser - Föranmälda har förtur. 

27 Free seminar in English 
What QINOpractic Medicine is, our philosophy, underlying causes of pain, 
imbalances, diseases, and ailments, how we treat these and pain. For those of you 
that are interested in getting rid of pain and ailments, tackling the root cause instead 
of just treating the symptoms (that are actually the body's way of showing, that 
something is wrong).



SWEQINO 
Swedish QINOpractic and Rehab Clinic

SweQINO, Calle Miguel de Cervantes 2, by Plaza de la Constitución, Fuengirola  
Book appointment: Mike: +46 707 99 66 36 (is WhatsApp as well) 

Cece: +46 703 22 88 68 (is WhatsApp as well) 
or through our website 

www.SweQINO.com

Föreläsningar, konsultationer etc:  
 

December:
7 Gratis konsultation 

Detta är vår allra första gratis konsultation. Under 30 minuter kan du komma och få en 
undersökning, helt gratis. Ta reda på varför just du har ont och vilka råd vi har för dig att bli 
bra.. Notera att detta INTE är en behandlingstid. Endast 10 tider finns. 
 
Free konsultation. This is the first monthly free evaluation sessions. 30 minutes free 
konsultation, find out why you’re in pain and what advice we can offer so that you can help 
yourself. NOTE: This is NOT a treatment session. Only 10 times available.
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Plats: Samtliga föreläsningar är på vår klinik, om inget annan anges.  
Location: At our clinic 

Tid/ Hours: 19.00 - 20.30  
Boka plats / Make a reservation: Call/Text +46 707 99 66 36  

Begränsat antal platser - Limited number of seats, first come…
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Gratis Föreläsning och demonstration  
Vad QINOpraktik är, vår filosofi, bakomliggande orsaker till smärta, obalanser, sjukdomar och 
åkommor, hur vi i behandlar dessa och smärta. För dig som är intresserade av att bli av med 
smärtor och åkommor, genom att behandla orsaken istället för att bara behandla symtomen 
som egentligen är kroppens sätt att visa, att något är fel.  

Free seminar and demonstration 
What QINOpractic Medicine is, our philosophy, underlying causes of pain, imbalances, 
diseases, and ailments, how we treat these and pain. For those of you that are interested in 
getting rid of pain and ailments, tackling the root cause instead of just treating the 
symptoms (that are actually the body's way of showing, that something is wrong).

20 Glögg och julfirande / Swedish mulled and spiced wine and welcome Christmas 
Kom och umgås med oss så här på fredagen innan jul.  
Vi bjuder på glögg (alkoholfritt finns naturligtvis) , pepparkakor, lite ledigare demonstrationer, 
mycket skratt och många nya vänner. Alla som kommer får dessutom en liten julklapp.  
Kom och fira in julhelgen med oss. Tid: 16-18 
 
Come and hang out with us on the 20:th, the start of the Christmas.  
We offer Swedish mulled and spiced wine (both with and wíthout alcohol), gingerbread 
cookies, some friendly demonstrations, lots of laughs and many new friends.  
Everyone who comes will also receive a small Christmas gift.  
Come and celebrate the start of Christmas with us. Time: 16-18


