
Stabilt blodsukker - overskud i hverdagen
Hent bøger PDF

Siff Holst
Stabilt blodsukker - overskud i hverdagen Siff Holst Hent PDF Stabilt blodsukker - Overskud i hverdagen Af
Siff Holst Læs bogen, der giver dig den viden og de redskaber, som du behøver for at få og fastholde dit

blodsukker stabilt. Bogen henvender sig til dig, som er træt af at leve med et ustabilt blodsukker og er klar til
at gøre noget andet ind du plejer. Stabilt blodsukker – overskud i hverdagen viser dig, hvordan du kan ændre
på kost, tanker og bevægelse, så overskud i hverdagen flytter ind. Du lærer skridt for skridt, hvad du kan

indføre, så du holder dit blodsukker stabilt hele dagen og aldrig mere behøver at gå sukkerkold. Siff har selv
lidt af ustabilt blodsukker frem til 2008 og ved alt om, hvor svært det er at gå fra viden til handling. Hun er
cand. scient. og har stiftet Glædens vitaminer, som udbyder foredrag, bøger og vejledning. I Klub Stabilt

Blodsukker finder du et forum til debat og inspiration. Læs mere på www.stabiltblodsukker.dk Sprog: Dansk
ISBN: 978-87-995174-0-4 Forlag: Damara og Hovedland

 

Stabilt blodsukker - Overskud i hverdagen Af Siff Holst Læs bogen,
der giver dig den viden og de redskaber, som du behøver for at få og
fastholde dit blodsukker stabilt. Bogen henvender sig til dig, som er
træt af at leve med et ustabilt blodsukker og er klar til at gøre noget
andet ind du plejer. Stabilt blodsukker – overskud i hverdagen viser
dig, hvordan du kan ændre på kost, tanker og bevægelse, så overskud

i hverdagen flytter ind. Du lærer skridt for skridt, hvad du kan
indføre, så du holder dit blodsukker stabilt hele dagen og aldrig mere
behøver at gå sukkerkold. Siff har selv lidt af ustabilt blodsukker
frem til 2008 og ved alt om, hvor svært det er at gå fra viden til

handling. Hun er cand. scient. og har stiftet Glædens vitaminer, som
udbyder foredrag, bøger og vejledning. I Klub Stabilt Blodsukker

finder du et forum til debat og inspiration. Læs mere på
www.stabiltblodsukker.dk Sprog: Dansk ISBN: 978-87-995174-0-4

Forlag: Damara og Hovedland



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Stabilt blodsukker - overskud i hverdagen&s=dkbooks

