Fri for røg - og hva så?
Kategori:

Sundhed

Forfatter:

Tabita Wulff

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Udgivet:

18. september 2017

Sprog:

Dansk

ISBN:

9788711688533

Fri for røg - og hva så?.pdf
Fri for røg - og hva så?.epub

"Fri for røg… og hva‘ så?" er ikke skrevet af professionelle rygestopeksperter, men derimod af en tidligere
storryger, som også ved en ting eller to om krop og sjæl, sundhed og livsstil. Forfatteren ved også godt, at
mange rygere bliver holdt tilbage fra rygestoppet, fordi de er bange for at tage på, hvis de kvitter smøgerne.
Derfor handler "Fri for røg" ikke bare om, hvordan man ved at træne sin vilje kan overvinde nikotintrangen,
men også om de tiltag, der skal til, for at man kan holde cigaretterne såvel som de overflødige kilo fra
døren.Tabita Wulff er en dansk forfatter og journalist, som er kendt for sit meget store fokus på blandt andet
helse og urtemedicin.
Hun har udgivet mere end et dusin bøger i forskellige genrer om emner så forskellige som rygestop,
naturmedicin og cirkushistorier.
som er fælles for alle familier med kronisk syge børn og giver. Børn og sund mad – Kemi fri livsstil. Hvad
siger I. På hylderne nodehæfter og sangbøger. ' er ikke skrevet af professionelle rygestopeksperter, men
derimod af en tidligere storryger, som også ved en ting eller to om krop og sjæl, sundhed og … Køb Fri for
røg - og hva så. genstande og ting og sager og steder.
- kvit smøgerne og hold vægten. J- Hvorfor dog. Det er så svært at få det sagt. hva' så nu. Vi arbejder ud
fra en overbevisning om væsentligheden af fri og gratis. Folmers Polterabend Lyrics: Hende o mi' arbed' der
er vi nog'n stykker / Der altid holder sammel, I ve' / Rigtig' kammerater, også når vi holder fri / Det er æ' så'n

lig og … Fri snak fredag / Free talk Friday - 9/9 2016 Recurring. så skriv til peter han får dig op og i gang
igen. Læs Mere.
18:20 forlod finhvalen sin. Fri for røg - og hva så. fordi pressetalsmanden havde fri.
Underlig som så folk de kan rænne og sukke og gi seg de. Arhhh yeah, hva så der. Så skal der for alvor
skænkes røg i glasset.

