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Sundhedsrevolutionen Maria Borelius Hent PDF Forlaget skriver: Maria Borelius, prisbelønnet
videnskabsjournalist, forfatter og iværksætter, var 52 år, da hun begyndte at føle sig gammel, træt, slidt og

uoplagt. Hun havde rygsmerter og symptomer på overgangsalder og havde en følelse af at livet snart var slut.
Hvorfor? Det var starten på en fire år lang rejse, hvor hun ved en tilfældighed opdagede en helt ny livsstil -
den anti-inflammatoriske. Hun begyndte at søge efter viden og rejste jorden rundt for at mødes med ledende
forskere, guruer og fitnessspecialister på den videnskabelige frontlinje. Det handlede om kost og træning,

men også om følelser, solnedgange, grupper af længstlevende og urgamle indiske sundhedsråd.
Sundhedsrevolutionen er den fascinerende fortælling om en vidensrejse og en livsrejse; om hvordan en anti-
inflammatorisk livsstil kan holde dig ung og frisk – men også gøre dig mere harmonisk og lykkelig. Bogen er
lige så spændende som nyttig med en række enkle kurer, opskrifter og tips, som hjælper dig i gang med dit

nye, gladere liv.
alt om: Maden * Forskningen * Skønheden * Indsigten * Harmonien * Helheden

 

Forlaget skriver: Maria Borelius, prisbelønnet videnskabsjournalist,
forfatter og iværksætter, var 52 år, da hun begyndte at føle sig

gammel, træt, slidt og uoplagt. Hun havde rygsmerter og symptomer
på overgangsalder og havde en følelse af at livet snart var slut.
Hvorfor? Det var starten på en fire år lang rejse, hvor hun ved en

tilfældighed opdagede en helt ny livsstil - den anti-inflammatoriske.
Hun begyndte at søge efter viden og rejste jorden rundt for at mødes

med ledende forskere, guruer og fitnessspecialister på den
videnskabelige frontlinje. Det handlede om kost og træning, men

også om følelser, solnedgange, grupper af længstlevende og urgamle
indiske sundhedsråd. Sundhedsrevolutionen er den fascinerende
fortælling om en vidensrejse og en livsrejse; om hvordan en anti-
inflammatorisk livsstil kan holde dig ung og frisk – men også gøre
dig mere harmonisk og lykkelig. Bogen er lige så spændende som

nyttig med en række enkle kurer, opskrifter og tips, som hjælper dig i
gang med dit nye, gladere liv.

alt om: Maden * Forskningen * Skønheden * Indsigten * Harmonien
* Helheden

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sundhedsrevolutionen&s=dkbooks

