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bestselleren Den fedeste juicekur? Hvis ikke, kan det nås endnu - med Flere fede juicer.

Der er nemlig stadig masser af sundhedsgevinster at hente ved at erstatte et eller flere måltider med lækre,
velsmagende juicer af frugt og grønt: Du får mere energi, slipper af med gamle skavanker, taber dig og ser

bare bedre ud.

I Flere fede juicer får du op mod 80 nye, lækre opskrifter at vælge og vrage imellem, blandt andet:

Hverdagsjuicer og smoothies, hvor du får fif og tricks til at juice og blende i en travl hverdag med børn og
job.

Skønhedsjuicer, hvor der er særligt fokus på hud, hår og udstråling.

Slankejuicer, der "punkterer" ballonmaven og giver optimal forbrænding.

Energijuicer, der renser ud, styrker immunforsvaret og giver nyt overskud.

På den anden side: Du behøver ikke vælge. Du kan også drikke det hele .
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erstatte et eller flere måltider med lækre, velsmagende juicer af frugt
og grønt: Du får mere energi, slipper af med gamle skavanker, taber

dig og ser bare bedre ud.

I Flere fede juicer får du op mod 80 nye, lækre opskrifter at vælge
og vrage imellem, blandt andet:

Hverdagsjuicer og smoothies, hvor du får fif og tricks til at juice og
blende i en travl hverdag med børn og job.

Skønhedsjuicer, hvor der er særligt fokus på hud, hår og udstråling.

Slankejuicer, der "punkterer" ballonmaven og giver optimal
forbrænding.

Energijuicer, der renser ud, styrker immunforsvaret og giver nyt
overskud.
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