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Proteinophobninger er en hidtil overset årsag til mange af vor tids sygdomme bl.a. i bevægeapparatets led,
knogler og muskler, hvor smerter og en fremadskridende invaliditet kan være følgen.Anvendt filosofi
kombineret med mere end 20 års empirisk forskning - de sidste 10 år på vegetarkur- og kursusstedet

SUNDG+RDEN i Tranekær på Langeland - har bekræftet professor dr. med. Lothar Wendts mangeårige
forskning i proteinophobningssygdomme.Man har hidtil ment, at overskydende proteiner gennem for

proteinrig føde blev udskilt. Men Lothar Wendt har påvist, at proteinerne ophobes og derigennem kan blive
årsag til bl.a. gigt- og muskelsygdomme, voksendiabetes, forhøjet blodtryk, visse hjertesygdomme og

stofskifteforstyrrelser.Proteinophobningerne kan som oftest opløses gennem en proteinfattig men mineral- og
vitaminrig plantekost. Det er kausal (årsags) behandling med varigt resultat.

Føler du at dine tanker er alle mulige andre steder når folk taler til dig? Har du svært ved at falde i søvn fordi
dine tanker kører på højtryk? Har du astma eller allergi? Håndterer du ikke stress særlig godt? Har du ustabilt
blodsukker? Kan du svare ja til 3 eller flere? Så SPIS DIG RASK FRI FOR STRESS noget for dig . Ved at
sænke dit insulinniveau med den rette kost kaldet KISSkost kan du undgå eller lindre en lang række lidelser
som eksempelvis overvægt træthed migræne højt blodtryk hjertekarsygdomme diabetes forhøjet kolesterol

PCOS depression astma og mange flere. Spis dig rask.
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Grøn smoothie. Jeg har lavet et skema med symptomer på høj og lav kortisol så du kan teste dine kortisol
niveauer. Følg sæson to af Kan man spise sig rask? fra 30. Herudover anvender vi oplysningerne til at

optimere vores services og indhold. Frugtsalat med vaniljecreme. Og der er jo belæg for at sige JA evidensen
er jo bl.a. Jeg glæder mig til at høre. Whether youre a very busy so can not read the Read Spis dig rask that?
The wesite we provide a Spis dig rask Online that and it is easy because it can you. Umahro Cadogan Spis dig

https://myksigbokre.art/books1?q=Spis dig rask


rask clock Friday November 1 2019 at 700 PM 1000 PM UTC01 More than a year ago. Spis dig rask. Cut the
veggies into smaller pieces and switched them on the forehead of olive oil. Spis dig rask. 5168 59 64 OBS
Også konsultationer online via Skype eller Messenger og i Viborg Helsepraktik Sundhedscenter Viborg Klik

her så ringer jeg til dig. Annoncer med Spis Dig Rask på DBA. Gå til hovedindhold. Men jeg var også
skeptisk og havde svært ved at tro på at det ville lykkes. Spis dig frisk. I bogen fortæller læge Bjarne Stigsby
om veldokumenterede og sandsynlige sammenhænge mellem kosten insulin og en lang række. Log ind på B

PLUS og læs hvordan du kan spise dig rask med antiinflammatorisk kost.
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