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Var fjärde svensk ligger i riskzonen för den nya folksjukdomen - Syndrom X. Syndrom X är en
ämnesomsättningsrubbning som orsakas av vår moderna kost och livsstil. Även barn och ungdomar har

syndromet. När du har läst den här boken vet du hur du undviker Syndrom X. Syndrom X vänder sig både till
dig som månar om din egen hälsa och till dig som arbetar professionellt med att hjälpa andra. Denna bok:
Hjälper dig att gå ner i vikt och att behålla vikten. Visar vad du kan göra för att må bättre och orka mer.
Beskriver orsakerna till Syndrom X. Förenar vetenskapliga fakta med praktiskt användbara råd. Innehåller
kostlistor baserade på GI och glykemisk belastning. Innehåller recept och menyförslag för två veckor.

Beskriver utförligt en mängd hälsoproblem orsakade av kost med högt GI. Med Syndrom X har Eva Bladh
ännu en gång överträffat sig själv. Författarens helhetssyn och engagemang genomsyrar denna lättlästa bok.

Läs den - och lev längre.

Vårdprogrammet och kapitlet om samhällsinriktat arbete är avsett att kunna. Samtidigt är
hetsätningsproblematik relativt vanlig bland personer som söker vård för fetma. 1 ett enskilt fall kan det t.

Glykemisk Belastning Tabell,Syndrom X

Pris 199 kr. Lägg i varukorgen. PDF On Bo Burström and others published Hälsa livsvillkor och
sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper. 40 mg x 2 under en längre tid samt

dessutom nyligen av annan läkare fått samma substans utskriven men som Nexium 20 mg x 1. Här hamstras
och roffas och has sig för en influensa. Om det ändå inträffar ska du som medlem veta att hjälp finns att få hos
Läkarförbundet och hos din lokala läkarförening. 89 Köp bokomslag Syndrom X om sambandet mellan GI
övervikt och din hälsa. Ring din läkare om du upplever bröstsmärtor även om du tror att du är för ung för att
ha angina och har ingen historia av hjärtproblem i din familj. 17 000 medlemmar lär sig mer om LCHF. Vi

blev väldigt förvånade att sambandet var så. Viktnedgång hos.
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