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DEN SEJESTE SUPPEKUR er enkel og let at gå til og kan bruges til hele familien. 

 

Bogen er skrevet som inspiration til en enkel og sundere hverdag, men også som en kur du kan følge i 3, 7
eller 14 dage, hvor alle dine måltider består af de lækreste lune cremede supper i alle regnbuens farver.

Allerede efter få dage vil du mærke forskel på din energi, din fordøjelse, din talje og din hud.  

 

Du får det hele serveret: Du finder udførlige planer for 3, 7 og 14 dages suppekur, indkøbslister og masser af
inspiration og gode råd. 

 

DEN SEJESTE SUPPEKUR er en bog der vil blive brugt igen og igen, fordi den kan bruges som erstatning til
et enkelt måltid mad eller som en kur du hopper på med jævne mellemrum, når din krop trænger til et break.
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