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 21 HELBREDENDE DAGE MED ANTIINFLAMMATORISK KOST

 Spis dig til bedre fordøjelse, stabilt blodsukker og mere energi

  

Er du klar til den store forvandling? På blot 21 dage kan du opbygge det stærkeste 

forsvar mod kroppens usynlige fjende nr. 1: Den farlige inflammation, der ud over 

tidlig ældning er en medvirkende årsag tilalt fra oppustet mave og ustabilt 

 blodsukker til allergier, forhøjet kolesterol og diabetes 2.

  

I deres nye bog fortæller læge Jerk W. Langer og ernæringsterapeut Louise Bruun om 

de små betændelsestilstande, som inflammation efterlader i din krop, og som på sigt kan 

være med til at forårsage reelle sygdomme. Og de giver dig opskriften på, hvordan du 

bekæmper inflammation med lækker antiinflammatorisk mad og kloge valg i hverdagen. 

Bogen indeholder opskrifter til 2- dages kur. 

  

Med en antiinflammatorisk livsstil vil du, udover at forebygge sygdomme, præstere og 

huske bedre og ikke mindst se yngre ud. Du vil ganske enkelt blive sund og glad både 

indvendig og udvendig. 

  

Jerk og Louise er pionerer inden for arbejdet med antiinflammatorisk livsstil, og bogen 

kombinerer den nyeste forskning med deres praktiske erfaringer fra de mange danskere, 

som de allerede har hjulpet til et bedre liv. 

  

21-dages kuren:

Indeholder opskrifter på lækre antiinflamatoriske måltider til alle 21 dage

Optimér din modstandskraft

Stopper inflammationen, før den gør skade

Får styr på blodsukker, kolesterol og blodtryk

Slanker dig uden sult

Slipper smerter, allergi, mavebesvær og hormonproblemer

Giver energi og god nattesøvn

Nedsætter risikoen for blodprop, kræft, type 2-diabetes og demens
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Kort om forfatterne: 

 er læge og foredragsholder og har skrevet adskillige bøger om Jerk W. Langer

sundhed, sygdom, motion og kost. Han skriver og fortæller om de nyeste trends og den 

seneste forskning i en lang række dagblade, magasiner og tidsskrifter (bl.a. I FORM, 

Ude og Hjemme, Ekstra Bladet) og er en hyppig anvendt ekspert i tv og radio. Jerk W. 

Langer er dertil en af landets mest benyttede foredragsholdere. 

 er ernæringsterapeut, livsstilscoach og personlig træner. Hun har i mange Louise Bruun

år arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden hos mennesker med hver deres unikke 

historie og udfordringer. 
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