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Verdens sundeste mor og barn Arne Astrup Hent PDF Vil du være mor, eller er du allerede gravid?
Så har du her en konkret guide til at få et sundt, harmonisk og velfungerende barn.

Ved at spise den rigtige kost og få optimalt med næringsstoffer kan du give dit barn de bedste betingelser for
at vokse sig sund og stærk inde i din mave. Derved kan du nedsætte risikoen for, at dit barn får en lang række

problemer i form af blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer, ADHD, overvægt og allergier.
Samtidig vil kosten i Verdens sundeste mor og barn hjælpe dig til kun at tage de kilo på, du har brug for, og

sørge for, at du efter fødslen hurtigt taber dem igen.
Som sidegevinst nedsætter du din egen risiko under graviditeten for at få svangerskabsforgiftning, diabetes,
spontan abort, kejsersnit og fødselskomplikationer, og så er du slankere 6 måneder efter, du har født. Der er
ikke et eneste godt argument for ikke at følge bogen i planlægningen før, under og efter din graviditet.

 

Vil du være mor, eller er du allerede gravid?
Så har du her en konkret guide til at få et sundt, harmonisk og

velfungerende barn.
Ved at spise den rigtige kost og få optimalt med næringsstoffer kan
du give dit barn de bedste betingelser for at vokse sig sund og stærk
inde i din mave. Derved kan du nedsætte risikoen for, at dit barn får

en lang række problemer i form af blandt andet adfærds- og
indlæringsproblemer, ADHD, overvægt og allergier.

Samtidig vil kosten i Verdens sundeste mor og barn hjælpe dig til
kun at tage de kilo på, du har brug for, og sørge for, at du efter

fødslen hurtigt taber dem igen.
Som sidegevinst nedsætter du din egen risiko under graviditeten for
at få svangerskabsforgiftning, diabetes, spontan abort, kejsersnit og
fødselskomplikationer, og så er du slankere 6 måneder efter, du har
født. Der er ikke et eneste godt argument for ikke at følge bogen i

planlægningen før, under og efter din graviditet.
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