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Mød grundlæggeren af Body‐sds. Kendt som behandler af bla. X Factor dommerne samt mange andre
fremstående kunstnere. Bengt er uden tvivl Danmarks mest efterspurgte kropsterapeut. Vær med når han
coacher, behandler, underviser og hør hans bud på hvordan man håndterer en lang række almindelige
livsstilssygdomme og problematikker. I bogen tager Bengt en række emner under behandling og fortæller
blandt andet om hvordan man forholder sig til sundhed, velvære, træning, søvn, kost, ernæring, tilstedevær,
balance, selvudvikling og om hvordan man bruger åndedrættet korrekt. Ifølge Bengt er et sundt liv ikke et liv
hvor man udvikler sig efter de idealer mange af os har lært at stræbe efter igennem vores opvækst, men et liv
hvori det enkelte menneske udvikles på sine egne præmisser.
Men der er også andre veje til at få antallet af unge rygere bragt ned.
Ny forskning afdækker løbende flere og flere vigtige detaljer omkring din søvn og hvileposition, der spiller
en meget større rolle for dit helbred, end.
Alle medlemmer bliver i. Den nye. Du finder forskellige film med øvelser og gode råd, du. Vi elsker lange
klasser, hyppige workshops og jævnlige retreats. De fleste ved, at fysisk aktivitet bidrager til at bevare
funktionsevnen, et godt helbred og forlænget levealder. Et af de oftest stillede spørgsmål angående briller er

om briller med styrke og kontaktlinser har same styrke. – DET ER EN STOR STYRKE AT RÆKKE UD
EFTER HJÆLP. Resultater fra talrige undersøgelser om arbejdsmiljø og helbred samles nu på tværs af de
europæiske lande af et helt nyt forskernetværk. Det mentale motionscenter er for dig, der vil styrke din
psykiske sundhed. Men der er også andre veje til at få antallet af unge rygere bragt ned. Det mentale
motionscenter er for dig, der vil styrke din psykiske sundhed. YamYam er et yogastudie i Køge. Der dukke
stadig minder op fra min barndom, Anders vores barndoms nabo, Anders med hvid. Men vidste du at sidde
ned i for lang tid kan bidrage til hjertesygdomme, diabetes og overvægt. De fleste europæere får for lidt
D-vitamin, især i vintermånederne, da. 20 gode råd mod stress.

