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Denne bog giver generelle bud på fly motion for raske og ikke individuelle  
træningsoplæg. Man bør konsultere egen læge før flyveturen, hvis man:

• har mistanke om sygdom

• har hjerte- eller lungesygdomme

• har haft blodprop (blodprop i familien) 

• har en lav blodprocent 

• har gennemgået operation for nyligt

• har feber

• er gravid

 

Til mor og far. 
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I N D L E D N I N G

At rejse er at leve, sagde forfatteren Hans Christian 
Andersen for længe siden. Og det er stadig rigtigt. 
Det er skønt at komme ud og opleve verden og det 
handler ikke kun om destinationen, men om rejsen 
dertil; det gælder om at nyde turen fra start til slut.

Trods glæden ved at rejse oplever en del desværre 
problemer med ubehag, hovedpine, anstrengt  
åndedræt og hævede ben under længere flyrejser.

Ydermere kan lang tids sidden i fly, lufthavne eller 
i bus eller bil dertil udløse livstruende blodpropper. 
Hav derfor en aktivitetsplan: Siddende og stående 
flyøvelser forbedrer almen sundhed og velvære og 
kan muligvis modvirke blodpropper i benene.

Her er mere end 20 tips til sundere og mere  
behagelige flyrejser. Det vigtigste råd?

Stå, gå og bevæg dig mest muligt undervejs.

 
God rejse!



  

     8 FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser

# 1 | B O O K  B E D S T E  S Æ D E

Forbered dig. Vær i god tid. Reserver hvis muligt dit  
flysæde forud – online check-in – og få en af de  
bedste pladser; se oversigt på flyhjemmesiden.

Få en plads på første række eller rækken ved en  
nødudgang, hvor der er ekstra plads til benene  
og plads til nemt at komme ud og ind.

Eller: 

Få en gangplads, hvor  
det er nemt at komme  
ud-ind uden at hoppe  
over medpassagerer.

Alternativt:

Få en vinduesplads, hvis du kan lide at betragte  
eller fotografere landskaberne under dig, og sørg 
så alligevel for at komme op og ud i gangen så ofte 
som muligt. Spørg høfligt sidemanden – og forklar 
gerne vigtigheden af at rejse sig ofte.
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# 2 | B R U G  K O M P R E S S I O N S -
S T R Ø M P E R 

Kompressionsstrømper er ikke kun for seniorer, 
overvægtige, gravide eller superløbere. De er  
for alle, inklusive yngre rejsende, som vil fremme 
blodcirkulationen og minimere væskeophobning.

Køb kraftige kompressionsstrømper til formålet;  
til rejsebrug, ikke løb.  
Tag strømperne på før du tager hjemmefra, for de 
hjælper også, når du rejser med tog, bus eller bil.

Ønsker du at være velklædt i lufthavnen – med 
bare ben eller smartere strømper – så tag dine 
kompressionsstrømper på ombord på flyet. 
 
Brug kompressionsstrømper,  
især på de længere ture.  
Strømperne kan være med  
til at forhindre en livstruende  
blodprop; og reelt betyde  
forskellen mellem liv og død.
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# 3 | K L Æ D  D I G  S M A R T

Mode afhænger af smag og behag, men skal du 
flyve langt er det smart at bære tøj, der sidder godt.

Undgå tøj, der strammer eller snærer og hæmmer 
blodcirkulationen og vanskeliggør bevægelse – 
man kan i forvejen sidde lidt klemt i nogle flysæder. 

Tøj tip

Velsiddende, afslappet fritidstøj eller rejsetøj uden 
metal i eksempelvis lynlåse eller bæltespænder og 
gummi- eller fritidssko med lave hæle er bekvemt – 
og måske undgår man samtidig at skulle smide tøj 
og sko i sikkerhedskontrollen. 
Mange steder skal bælter og sko eller støvler af  
– ud over overtøjet, der skal af og gennemlyses.

Bær lag-på-lag tøj, så du kan justere, hvor varmt du 
har det ombord på flyet. Hold en stabil temperatur.

Et stort tørklæde kan eventuelt dublere som ekstra 
’tæppe’ omkring halsen for velvære og varme.
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#4|BEVÆG DIG I  LUFTHAVNEN

Skal du vente (lang tid) i lufthavnen?  
Hold dig i gang mest muligt. Forude venter mange 
timer i flyet, hvor man i forvejen sidder for meget.

Få en god optakt på flyrejsen:  
Sid (næsten) ikke ned i ventetiden.
  
Lufthavnsfitness

• Brug fødderne, dvs. stå og gå, bevæg dig mest 
muligt. Undgå generelt at sidde for meget, for det 
er dårligt for helbred, livskvalitet og levetid.

• Gå, ikke stå, på de rullende fortove; gå hellere 
end at stå ved enhver lejlighed.

• Tag trapperne i stedet for elevatoren (når du har 
indleveret baggagen): Gå eller løb opad. 
 
Tag trapperne, hvor du kan, i lufthavnen og på 
destinationen; trappegang er sundt for hjernen, 
hjertet og figuren. 
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# 5 | D R I K  N O K  VA N D

Luften er ret tør i fly, så man dehydrerer  
let på længere flyrejser. Drik nok vand:

• Drik vand, ikke for meget, ikke for lidt.

• Drik vand før, under og efter flyveturen.

• Drik vand løbende undervejs. 

• Bed gerne om vand og mere vand.  
Hellere det end hovedpine. 

Undgå yderligere dehydrering:

• Undgå eller minimer indtaget af alkohol  
såsom øl, vin og spiritus.

• Undgå eller minimer indtaget af kaffe og te 
 
Virker ifølge aktuel forskning ikke vanddrivende, 
hvis man er vant til kaffe og te, men kan måske 
forstyrre søvnen, hvis man vil sove ombord.
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# 6 | S Æ T  D I G  T I L  R E T T E

Sørg for at sidde bedst muligt, mens du sidder.

Læn gerne ryglænet tilbage, når det er muligt. 

Flysæder er forskellige; lige fra alt for smalle med 
dårlig benplads til lænestolsmodeller samt rigelig 
plads forrest/oppe i flyet.

Uanset model er flysæder oftest langt fra optimale 
for siddestillingen; ryggen og nakken bøjes ofte i  
akavede stillinger.  

Er der en (nakke)pude, kan den gøre stillingen mere 
ubehaglig, så det kan være bedst at undvære den.

Man kan selv medbringe en  
U-formet flypude. Det kan  
være god en løsning, hvis 
man sørger for at puden  
sidder godt, så nakke og  
ryg er i den bedste, mest  
behagelige stilling. 
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# 7 | S I D  B E D S T  M U L I G T

Sid med fødderne på gulvet eller på fodstøtte, hvis 
der er en. Sid med lidt afstand mellem benene. 

Undgå at krydse benene, for det hæmmer blod- 
cirkulationen og kan betyde, at du sidder skævt.

Hvil ryggen mod sædet, helst med en behagelig 
stilling i lænden og nakken.

Læg håndbagagen op i bagage-hylden, så der er 
frit på gulvet og rigelig plads til at strække benene 
og røre på sig. Undgå at bakse med bagagen på 
tur: Læg det du skal bruge undervejs i en lille rejse- 
taske og placer den i sædelommen foran dig.  
 
Varierer gerne siddestillingen;

• Flyt lidt på kroppen, ryk frem og tilbage i sædet, 
sid oprejst eller læn tilbage. 

• Lav øvelser, bevæg lemmerne, og kom op og stå  
så mange gange som muligt med hensyntagen til 
dine medpassagerer og kabinepersonalet.
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# 8 | S M I D  S K O E N E

Tag skoene af, så snart du har fundet dig til rette  
på den rigtige plads.

Det er sundere; fødderne har det meget bedre, når 
de kan ånde og bevæge sig frit.

I nogle fly er der overtrækssokker, alternativt: 
Tag egne sokker på eller pak et tæppe omkring, så 
fødderne ikke blive kolde; gulvet kan være køligt. 

Bevæg fødderne: Brug noget af tiden ombord til  
fitness for fødderne, de bærer hele kroppens vægt. 
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# 9 | B E V Æ G  F Ø D D E R N E

Mens man sidder, kan man ubemærket motionere 
fødderne. Det forbedrer blodcirkulationen, mindsker 
væskeophobning og er sundt; fødderne bevæges 
typisk for lidt til daglig.

Bevæg fødderne alsidigt og hyppigt på flyrejsen:

• Strit med tæer; godt fra hinanden.

• Træk tæer opad, bøj tæer nedad.

• Bøj fod (ankel) op, ned. Vip med fod.

• Lav cirkler med fødder, begge veje.

• Skriv dit navn med fødder; for ankel.

• Saml ting op med tæer (uden sko).

Fødderne har også godt af massage. Evt. med 
hænderne, men er det vanskeligt i flyet, så rul blidt 
en lille flaske eller (golf)bold under svangen. 
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# 1 0 | B E V Æ G  U N D E R B E N E N E

Mens man sidder på sædet, kan man diskret bruge 
tiden til at bevæge underbenene og sætte gang i 
blodgennemstrømningen:

Blodets tilbageløb til hjertet bliver vanskeligere, når 
man ikke bevæger benene: I venerne er der klapper; 
når man spænder lægge, pumpes blodet opad, hvor-
efter klapperne lukker, så blodet ikke løber ned igen.  
 
Træning for den mekanisme kaldes venepumpe-
øvelser; det kan hjemme omfatte rygliggende øvel-
ser med ben opad for at lette tilbageløb til hjerte.

I flysædet kan man bevæge fod/ankel:

• Hælløft (for læg): Fødderne i gulvet.  
Spænd lægmuskler og løft hælene,  
”op på tæer”. 12-20 gange og 12-20:

• Tåløft: Fødderne i gulvet. Spænd  
skinnebensmuskler; løft tæer. Sænk.
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# 1 1 | B E V Æ G  H O F T E R  O G  B E N

Ud over at variere siddestillingen i flysædet kan 
man flytte på benene. Lav øvelser ind imellem for 
at få mere gang i blodomløbet.

• Lav gå-trin med fødderne,  
normalt og hurtigt tempo. 

• Løft højre og venstre knæ 
skiftevis. 16-20 x.

• Specialøvelse (ingen foto): 
Bøj højre og venstre ben  
skiftevis som for at trække  
underben ind under sædet.  
Gentag eksempelvis 12-16 x. 
Det er ikke helt muligt på grund af sædet,  

men det aktiverer baglårene, hasemusklerne.

• Captains Chair: Løft begge ben samtidigt, spænd  
mavemusklerne for at stabilisere kroppen, 
støt eventuelt hænderne på sædet. 10-16 x. 
En intensiv hofte-/maveøvelse, ikke kun til flyet. 
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# 1 2 | B E V Æ G  S K U L D R E / A R M E

Overkroppen kan blive stiv, anspændt og øm, når 
man sidder længe ad gangen. Bevæg periodisk 
skuldre og arme for at få rørt overkroppen.

• Overkropsstræk: Løft armene, stræk dem lodret op. 
Sænk armene og skuldrene igen. 
Gentag stræk og afslapning 8-12 x. 
 
Kigger de andre passagerer? Det gør de nok 
ikke, men ellers skidt med det; at bevæge sig 
regnes for smart og sundt. 

• Lav skuldercirkler fremad og bagud for at løsne 
op for musklerne i skulder- og nakkeområdet.

• Nakketræk – en diskret øvelse, der gør gavn: 
Træk skuldrene op til ørerne, hold dem oppe i  
3-5 sekunder. Sænk igen. Gentag 8-12 x.

• Skulderrotation: Bøj armene, albuer, cirka 90 gr.; 
rotér armene ind foran krop og udad, ’servering’. 
En god øvelse for de dybe skuldermuskler.
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•  
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# 1 3 | B E V Æ G  H Æ N D E R N E 

Ud over at overkroppen kan anspændt, kan  
hænderne også blive stive eller hæve op. 

Spænd og afslap hænder og fingre periodisk.

• Knyt hænder og spænd underarme,  
giv dernæst slip, slap af.  
Gentag et antal gange.

• Strit med fingrene, få dem langt  
fra hinanden, udad og opad  
mod håndryggen.

• Stræk og bøj håndleddet.  
Først med strakte fingre.  
Gentag med knyttet hånd.

• Cirkl hænderne. Først højre om  
5-10 x. Så venstre 5-10 x. Først  
med åben, så med knyttet hånd.

• Stræk evt. underarmene; håndfladerne på sædet.
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# 1 4 | B R U G  Ø J N E N E

Musklerne omkring øjnene kan også blive trætte  
og anspændte og medvirke til at give hovedpine.

• Undgå at sidde og se på en skærm – hvad enten 
det er egen pc/tablet eller flyets skærm – med 
blikket fokuseret i samme afstand i timevis.

• 20-20-20: Kig væk fra skærmen, gerne hvert 20.  
minut, fokuser på noget 20 fod væk i 20 sekunder.

• Hold hovedet i ro og motionér øjnenmusklerne:

• Kig op, til siden, ned og til den anden side. Lad 
øjnene beskrive en jævn, ubrudt cirkel. Gentag 
3-4 x. Gentag den modsatte vej rundt 3-4 x.

• Kig lige op og ned, først midtfor, så ude til siden.
Kig fra side til side i vandret plan. 3-4 x af hver.

• Lav en øjen fokuseringsøvelse, hvis der er plads: 
Hold en finger op, fokuser på spidsen og flyt fin-
geren i cirkel, side til side, op og ned, ud og ind.
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# 1 5 | B E V Æ G  N A K K E / H A L S

Nakken/halsen kan være anspændt; her og nu kan 
disse øvelser mindske spændinger og hovedpine:

• Sid rank: Spænd halsen, træk hagen ned mod 
kraveben i 5 sek. Slap af. Gentag 3-4 x. Eller:

• Skyd kæben frem, træk kæben tilbage og lav en 
lille dobbelthage, ’kyllingen’. Gentag 3-4 x.

• Hold ryggen ret og skuldrene sænkede: Spænd 
siden af halsen; træk hovedet, øret, mod skulde-
ren. Slap af. Gentag 3-4 x til hver side. 

• Hold ryggen ret, lang hals og hagen ind: Spænd  
halsen og drej roligt hovedet til siden; så langt  
som muligt. Gentag 3-4 x hver vej.

• Tegn en cirkel med hagen, først små, så større 
cirkler. Gentag modsat vej. Eller:  
Tegn også et uendelighedstegn 3-4 x,  
gerne begge veje. Det løsner dejligt op i nakken.

Øvelserne anbefales også til job- og hjemmebrug.



                                                                                                                     25FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser



  

     26 FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser



                                                                                                                     27FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser

# 1 6 | T R Æ K  V E J R E T  B E D R E

Vi trækker vejret automatisk hver dag. Alligevel kan 
vejrtrækningen tit blive bedre – også ombord på fly. 

På flyrejsen kan dyb, rolig vejrtrækning mindske 
spændinger i overkroppen, massere de indre  
organer, forbedre fordøjelsen og øge velværet. 

• Indånd gennem næsen (filtrerer luften), ånd ud 
gennem næsen eller munden; lad luften ’sive’ ud.

• Indånd langsomt og dybt: Træk vejret ind uden at 
brystkassen løfter sig og fyld lungerne godt med 
luft – maven bevæger sig let udad – ånd blidt ud.

• Øvelse: Indånd ekstra dybt. Fyld lungerne med luft 
og tag derefter endnu 1-5 ekstra indåndinger, så 
det spænder rundt omkring brystkassen. Ånd ud. 

Forcér ikke vejrtrækningen, det kan medføre  
ubehag. Prøv i starten med nogle enkelte øvelser.
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# 1 7 | R E J S  D I G  O P  O G  G Å

Det vigtigste fly fitness tip:

• Rejs dig op så ofte som muligt i løbet af turen 
– når det er tilladt flysikkerhedsmæssigt.

• Stå op, rør på kroppen; ret dig op, stræk dig ud.

• Gå på stedet; ved dit sæde eller nede bag i flyet.

Eller:

• Gå nogle ture frem og tilbage i kabinen. Det kan 
godt være at det ikke er muligt at lave et helt  
motionsprogram uden at vække opsigt, men  
det er ofte muligt at gå frem og tilbage.  
Man kan lade som om, man er på vej til toilet ... 
hvis det føles mere naturligt end at ”motionere”. 

 
Det gælder om at få gang i kroppen og gang i blod-
cirkulationen og til det formål er det bedst  
at bevæge de store muskler i benene.
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 # 1 8 | S T Y R K  D I G  F R I S K 

Mange såkaldte ’flyøvelser’ er urealistiske ombord 
og mest til fortræning hjemme. Det er de til gengæld 
gode til; bedre form giver bedre rejseoplevelser.

Om bord på fly kan man, når man står op, diskret 
lave følgende øvelser (især nede bag i flyet);  
stående benøvelser, som sætter ekstra gang i  
blodcirkulationen, er de væsentligste:

Benbøjninger, squat: Bøj og stræk ben. Bøj så meget 
som knæ (tøj) tillader og ret op.  8-16 gange. Evt.:

Fremfald: Træd et skridt frem og skub retur, højre og 
venstre ben. Skiftevis 8-16 gange (hvert ben). Eller: 
Sving skiftevis ben let frem og tilbage og ud og ind.

Rygstrækning; for bagside: Strakte ben, rank ryg. Læn 
overkrop til vandret, ret op. 10 gange. Foto viser start.

Hælløft (lægge): Løft hæle; på tæer, sænk. 8-16 gange.
Tåløft (skinneben): Løft/sænk forfod. 16-20 gange.

Bevægelse af underben (stå eller sid) er anbefalet.
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# 1 9 | S T R Æ K  D I G  T I L PA S

Stå op og stræk; det er skønt at få strakt sig, når 
man har siddet i længere tid.Vælg et eller flere 
stræk, der holdes fra 2-5 op til 20-30 sekunder.

• Stræk. Arme op og ud og stræk ryg let bagover.

• Bøj. Arme ned, bøj ned mod gulv; stræk bagsiden.

• Sidebøj. Hold kort, retur. Til højre og venstre.

• Drej overkroppen roligt side til side. Bækken i ro.

• Stå med fødderne i hoftebredde og forskudt, så  
fødderne har god afstand til hinanden. Hold den 
bageste hæl i gulvet; stræk læggen. Skift ben.

• Stå med fødderne i hoftebredde og forskudt, så  
fødderne har god afstand til hinanden. Bøj ben  
og spænd bagdel og mave; stræk hoftebøjeren 
(forsiden af hoften på bageste ben). Skift ben. 
 
De nederste to stræk for hofte og læg er ikke vist, 
men er vist på YouTube marina aagaard channel. 
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# 2 0 | S L I P  S P Æ N D I N G E R N E

Man kan også strække siddende, især overkroppen. 
Vælg et eller flere stræk og hold 20-30 sekunder.

Hals/nakke: Bøj hoved ned, kig op. Sidebøj hoved. 
Drej hovedet til siden, hold; højre, så venstre.

Bryst: Hænderne bag hovedet. Træk albuer bagud.

Rygsøjle: Svaj ryg (arme op), rund ryg, sidebøj, drej.

Bagdel: Træk højre knæ/ben op til bryst med arme, 
hold. Gentag med venstre. Eller: Kryds venstre ben 
over højre (fod på lår), læn frem. Med begge ben.

Bækken: Vip bækken frem og tilbage og side til 
side og vrid det frem og tilbage i vandret.

Prøv også selv-massage; massér, klap, ælt fx ansigt,  
underarme, hænder og underben.  
Ryg (og fødder) kan også masseres  
med fx en tennis- eller golfbold eller 
lille flaske. Slut godt af: Ryst hoved,  
skuldre, arme, hofter og ben; løsn op.
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# 2 1 | S U N D H E D  P Å  F LY E T

Tør luft og trange forhold kan mindske fornøjelsen 
ved flyrejse. Heldigvis kan man forbedre oplevelsen:

Sov godt 
Sov godt og vær udhvilet før flyveturen. Desuden:

• Sov så godt som muligt ombord under natflyvning. 
Opbyg før rejse naturlig træthed, søvnpres, fx med 
dagslys og motion. Tjek flyselskabs jetlag-beregner. 
Spørg evt. lægen om melatonin (eller sovemedicin).

• Brug ørepropper, tjek hjemmefra at de passer. 
Eller evt. on-ear hovedtelefoner og white noise 
eller en mindfulness / meditation app.

• Sovemaske til at dække øjnene.

• Fly pude, oppustelig u-formet pude, ved behov.

•	 Undgå evt. alkohol, der giver en dårlig, kort søvn. 

Fugt øjnene 
Den tørre luft i flyet udtørrer øjnene. Blink ekstra 
ved behov. Brug eventuelt øjendråber. 
Bær ved behov briller i stedet for kontaktlinser i fly.



  

     38 FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser



                                                                                                                     39FLY FITNESS   Guide til bedre og sundere flyrejser

Fugt huden 
Huden kan blive tør under lange flyvninger, så smør  
huden med en fugtgivende creme.  
Sprøjt eventuelt med en (hud)spray. 
Tag læbepomade på.

Drik vand 
Et råd der tåler gentagelse, drik rigelig vand før, 
under og efter flyveturen for at undgå dehydrering, 
der kan give hovedpine og øge risiko for blodpropper.

Spis godt 
Spis så sundt som muligt om bord på flyet,  
så har krop og hoved det meget bedre. Undgå fx 
(for meget) slik, sodavand, kager og andre meget 
søde sager, der kan give hovedpine eller mavepine.

Bemærk: Et engelsk tv-forsøg viste, at racerkørere, 
som undlod at spise under flyrejsen, præsterede 
bedre efterfølgende.  

Husk tandbørsten 
På lange flyvninger er det en fordel at have sin 
tandbørste, tandpaste og evt. rejseservietter med.   
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1 0  S M A R T E  F LY M O T I O N 
Ø V E L S E R  –  S T Å E N D E

Stå solidt med ben i hoftebredde og afslappede 
knæ. Hold ryggen rank. Træk vejret regelmæssigt.

1. Stræk arme op og stræk ryg let bagover.

2. Arme ned, rul/bøj ned mod gulv, stræk bagside.

3. Stå, bøj til siden, højre, hold kort. Så til venstre.

4. Drej overkroppen roligt side til side. Bækken i ro.

5. Hænderne bag hoved, albuer bagud; bryststræk.

6. Benbøjninger (gerne dybe), bøj og stræk ben, 10 x.

7. Træd langt frem og retur, højre og venstre. 8-16 x.

8. Stå med stive ben og ryg, læn frem og ret op. 10 x.

9. Spænd lægge, løft hæle, op på tæer, sænk. 8-16 x.

10. Stå, ryst på hoved, arme, hofter og ben. Løsn op.
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1 0  S M A R T E  F LY M O T I O N 
Ø V E L S E R  –  S I D D E N D E

Sid ret op i sædet med en rank holdning og begge 
fødder solidt i gulvet. Træk vejret regelmæssigt.

1. Stræk arme op og stræk ryg let bagover.

2. Bøj frem, rund ryg; pres lænd bagud. 

3. Bøj til siden, hold kort, retur. Til højre og venstre.

4. Drej overkrop og hoved roligt side til side. 

5. Hænderne bag hoved, albuer bagud; bryststræk.

6. Løft højre og venstre knæ/ben op, sænk. 10-16 x.

7. Hænder på sæde, spænd mave, løft ben. 8-16 x.

8. Spænd lægge, løft hæle godt, sænk. 8-16 x. 

9. Bøj/stræk fodled, cirkel med fødder. 10 x hver vej.

10. Sid, ryst hoved, arme, hofter og ben let. Løsn op.
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1 0  R Å D  M O D  F LY S K R Æ K

Flyrejsen skal være rar, undgå mental uro (flytryg):

1. Tag til lufthavnen i god tid. Stress fremmer angst.

2. Ignorer lyde, du ikke kender. De skal helt sikkert 
være der. Prøv at forestille dig, at du sidder i en bus.

3. Kig på personalet – ser de rolige ud, er alt o.k.

4. Undgå alkohol før og under rejsen; alkohol  
dehydrerer og øger angsten. 

5. Sid så langt fremme i flyet som muligt; de fleste 
fly støjer mindst oppe foran.

6. Undgå piller; selvmedicinering og flyvning kan 
være en farlig cocktail. 

7. Fortæl personalet, at du er bange for at flyve, de 
har set det ofte før og vil gerne støtte og hjælpe. 

8. Rejs i bekvemt, løstsiddende tøj.

9. Vær åben omkring din flyveangst; du kan gøre det  
værre for dig selv, hvis du prøver at skjule den.

10. Opsøg information; er der noget, du ikke forstår;   
     spørg eller tjek det. Manglende viden øger utryghed.
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FLY FITNESS  
Guide til bedre og sundere flyrejser og smart flymotion

En let læst guide for alle, der rejser med fly. Mere end 
20 sunde tips og øvelser til at forbedre flyrejsen, 
minimere ubehag, øge velbehag og mindske risikoen 
for blodpropper.

Af Marina Aagaard, MFT, foredragsholder, DR Lev Nu 
motionsekspert, rejselederuddannet rejseentusiast  
og	‘frequent	flyer’.
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