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Slank på den lette måde Irma Lauridsen Hent PDF Her er slankebogen for dig, der ikke orker at være på kur.
Det er nemlig noget helt andet, der skal til. Med bogens anvisninger kan du leve helt naturligt - og samtidig

slanke dig!
Følger du bogens lette råd, kan du slet ikke undgå at blive slank. Og du vil opleve, at det holder.

Bogens metode har vist sig at være forbløffende effektiv for både voksne og børn. En kvinde udbrød: "Utrolig
virkning! Efter at have fulgt de lette slankeråd er både min 9-årige datter og jeg selv blevet slankere, sundere

og gladere. Pigen var overvægtig og blev drillet i skolen. Det er slut nu - bare på grund af nogle få
forandringer i hverdagen.

Det er intet mindre end fantastisk - mest af alt fordi det ikke er svært!"

Altså - glæd dig. At blive slank er lettere end du tror!

 

Her er slankebogen for dig, der ikke orker at være på kur. Det er
nemlig noget helt andet, der skal til. Med bogens anvisninger kan du

leve helt naturligt - og samtidig slanke dig!
Følger du bogens lette råd, kan du slet ikke undgå at blive slank. Og

du vil opleve, at det holder.

Bogens metode har vist sig at være forbløffende effektiv for både
voksne og børn. En kvinde udbrød: "Utrolig virkning! Efter at have
fulgt de lette slankeråd er både min 9-årige datter og jeg selv blevet
slankere, sundere og gladere. Pigen var overvægtig og blev drillet i
skolen. Det er slut nu - bare på grund af nogle få forandringer i

hverdagen.
Det er intet mindre end fantastisk - mest af alt fordi det ikke er

svært!"

Altså - glæd dig. At blive slank er lettere end du tror!
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