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Ren krop - sund krop Alejandro Junger Hent PDF Forlaget skriver: Mange af de skavanker og sygdomme, der
plager os i vores hverdag, skyldes, at vi ophober affaldsstoffer i kroppen. Den mad, vi spiser, og det

kemikaliefyldte miljø, vi er omgivet af, gør, at vores krop år for år bliver stadigt mere belastet af ophobede
affaldsstoffer. Ren krop - sund krop giver dig den nødvendige baggrundsviden for at styrke din krop og forstå

de fysiske reaktioner på det kemikaliefyldte miljø, vi dagligt færdes i.

Ren krop - sund krop viser vej til en krop med energi, velvære og modstandskraft, og kuren vil rense dig og
gøre dig lettere i både krop og sind. Bogen indeholder også meditationsøvelser og lækre opskrifter på

smoothies, safter, supper og middagsretter, som udrenser og opbygger din krop, og kuren kan med fordel
indpasses i en travl hverdag.Bogen er skrevet af lægen Alejandro Junger, som arbejder med integrativ

medicin, der kombinerer vesterlandsk skolemedicin med andre alternative behandlingsmetoder. 

 

Forlaget skriver: Mange af de skavanker og sygdomme, der plager os
i vores hverdag, skyldes, at vi ophober affaldsstoffer i kroppen. Den
mad, vi spiser, og det kemikaliefyldte miljø, vi er omgivet af, gør, at

vores krop år for år bliver stadigt mere belastet af ophobede
affaldsstoffer. Ren krop - sund krop giver dig den nødvendige

baggrundsviden for at styrke din krop og forstå de fysiske reaktioner
på det kemikaliefyldte miljø, vi dagligt færdes i.

Ren krop - sund krop viser vej til en krop med energi, velvære og
modstandskraft, og kuren vil rense dig og gøre dig lettere i både krop

og sind. Bogen indeholder også meditationsøvelser og lækre
opskrifter på smoothies, safter, supper og middagsretter, som

udrenser og opbygger din krop, og kuren kan med fordel indpasses i
en travl hverdag.Bogen er skrevet af lægen Alejandro Junger, som
arbejder med integrativ medicin, der kombinerer vesterlandsk
skolemedicin med andre alternative behandlingsmetoder. 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ren krop - sund krop&s=dkbooks

