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Vejen til din nye livsstil Birgit Kannegaard Hent PDF Forlaget skriver: Endnu en bog fra Birgit
Kannegaards slankekøkken med en perle af de bedste opskrifter til et slankere liv.

Har du bog nr. 1 Livet er for kort til slankekure, som udkom august 2002, så får du her ny inspiration til 8
ugers kostomlægning med nye opskrifter, tips og ideer samt historier fra kursister, der har tabt sig efter

konceptet.

Er dette din første bog, så glæd dig, for du vil hurtigt opnå et godt vægttab ved at spise dig slank.

Bogen indeholder en kostplan til 8 uger, som hele din familie kan spise efter.

Birgit Kannegaard, der ejer Ny Livsstil, har i januar 2004 12 års erfaring med slankekurser. Hun er
foredragsholder i sunde kostvaner rundt omkring i Danmark på arbejdspladserne og i foreninger. Hun er selv
instruktør på en række af Ny Livsstils kostomlægningskurser rundt i Danmark og kører fjernundervisning i

udlandet via PC.
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