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Maveglad kickstart Sara Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Vi tager hul på et nyt år, og tiden er inde til, at nye
gode vaner får noget opmærksomhed. Vi kender vist alle situationen, hvor vi sidder i sofaen både forpustet og
oppustet efter en hektisk december med alt for meget mad og drikkelse, stress og jag. Nu starter vi på et frisk,
nyt år. Det gøres bedst ved at give kroppen det mest optimale brændstof. Maveglad kickstart vil blive din nye
bedste ven, og du vil meget hurtigt kunne mærke positive resultater på både krop og sjæl. Bogen er ikke en
"tab dig 10 kg på 15 minutter", men en model til en ny start, der giver din fordøjelse en kærkommen pause fra
raffineret sukker, gluten og mejeriprodukter. Din krop vil elske dig for det - og skulle du gå hen og smide et

par kilo, så kan du betragte det som en forsinket julegave.

Om serien
Hver 3. dansker lider af fordøjelsesproblemer - oppustethed, manglende lettelse i kroppen og generel

utilpashed. Fordøjelsesgener er det problem, folk hyppigst går til lægen med. Der har aldrig været så meget
fokus på vores fordøjelse som lige nu - og heldigvis for det, da det er alfa og omega i forhold til sundhed og
velvære. Maveglad Mad er en helt ny serie af bøger, der giver læseren mulighed for nemt og overskueligt at
give kroppen det bedst tænkelige brændstof, uden det koster en bondegård eller er så besværligt, at man giver

op fra start. Det er nemt, overskueligt og lækkert. Værsgo, så er motivationen serveret! Maveglad Mad-
bøgerne tager udgangspunkt i forskellige temaer, hverdag, fester og højtider, med fokus på at give læseren en

optimal fordøjelse med dejlige madoplevelser.

 

Forlaget skriver: Vi tager hul på et nyt år, og tiden er inde til, at nye
gode vaner får noget opmærksomhed. Vi kender vist alle situationen,
hvor vi sidder i sofaen både forpustet og oppustet efter en hektisk
december med alt for meget mad og drikkelse, stress og jag. Nu

starter vi på et frisk, nyt år. Det gøres bedst ved at give kroppen det
mest optimale brændstof. Maveglad kickstart vil blive din nye bedste
ven, og du vil meget hurtigt kunne mærke positive resultater på både
krop og sjæl. Bogen er ikke en "tab dig 10 kg på 15 minutter", men
en model til en ny start, der giver din fordøjelse en kærkommen

pause fra raffineret sukker, gluten og mejeriprodukter. Din krop vil
elske dig for det - og skulle du gå hen og smide et par kilo, så kan du

betragte det som en forsinket julegave.

Om serien
Hver 3. dansker lider af fordøjelsesproblemer - oppustethed,

manglende lettelse i kroppen og generel utilpashed. Fordøjelsesgener
er det problem, folk hyppigst går til lægen med. Der har aldrig været
så meget fokus på vores fordøjelse som lige nu - og heldigvis for det,
da det er alfa og omega i forhold til sundhed og velvære. Maveglad
Mad er en helt ny serie af bøger, der giver læseren mulighed for

nemt og overskueligt at give kroppen det bedst tænkelige brændstof,
uden det koster en bondegård eller er så besværligt, at man giver op

fra start. Det er nemt, overskueligt og lækkert. Værsgo, så er
motivationen serveret! Maveglad Mad-bøgerne tager udgangspunkt i
forskellige temaer, hverdag, fester og højtider, med fokus på at give



læseren en optimal fordøjelse med dejlige madoplevelser.
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