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Fri for allergi Mette Bender Hent PDF Døjer du med høfeber, eksem, astma eller fødevareallergi?  Du kan

gøre noget ved det!  ”Fri for allergi” er fuld af naturlige, genopbyggende midler, der virker mod allergi.
 Genopbyg tarm, binyrer og immunforsvar med:

· Allergikur på 7 dage

· Allergidæmpende mad

· Potente planter

· Naturligt antihistamin

· Kosttilskud

· Akupressur
Bogens allergikur afgifter og genstarter på 7 dage din krops naturlige forsvar til ny, elastisk styrke. Dine
tarme får ro fra histamin, allergener og slimhindeirriterende stoffer. Stress, fastfood og fremmedstoffer

svækker tarm, binyrer og immunforsvar og kan give allergi. Ved allergi producerer kroppen ikke serotonin og
kortisol nok. De akutte tegn er kløe, løbenæse og mavesmerter. Efterhånden bliver du træt og mat og kan få
problemer med vægten. Med kuren og bogens mange andre forslag dæmper du inflammationen og styrker dit
immunforsvar effektivt. Produktionen af vigtige hormoner vokser, og tarmslimhinden heler. Din allergi bliver
mindre eller forsvinder helt, så du slipper for snue, mavekneb og træthed og genvinder din energi og velvære.

Bogen indeholder også 40 immunopbyggende retter, juicer, teer og shots, der styrker immunforsvaret.
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