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Samenvatting Dr. Frank Lipman is Amerika's bekendste voorstander van op een
natuurlijke manier gezonder worden. In dit boek geeft hij samen met
coauteur Danielle Claro gezondheidsadviezen die je leven kunnen
veranderen. DE NIEUWE GEZONDHEIDSREGELS onthult de
spraakmakende, vaak verrassend simpele geheimen voor een betere
gezondheid, in een stijlvolle, rijk geïllustreerde vormgeving. DE
NIEUWE GEZONDHEIDSREGELS verschijnt op 9 juni 2015.

Details De nieuwe gezondheidsregels maakt korte metten met de vaak tegenstrijdige
informatie die ons dagelijks bereikt en biedt 175 direct toepasbare tips die elk
aspect van je leven kunnen verbeteren; lichaam, brein en ziel. Ontdek de
regels voor een goede nachtrust, waarom een dagelijkse dosis zonlicht
cruciaal is, en welke cosmetica en keukenproducten de vuilnisbak in kunnen.
De nieuwe gezondheidsregels biedt onmisbare tips en richtlijnen om je
sterker, gezonder en gelukkiger te maken.

Over de auteurs
Frank Lipman is een van Amerika’s meest vooraanstaande pioniers op het
gebied van Integratieve geneeskunde en een toonaangevend internationaal
spreker op het gebied van gezondheid en welzijn. Hij schrijft regelmatig voor
The Huffington Post.

Danielle Claro is hoofdredacteur van het tijdschrift Real Simple. Ze was
redacteur/ghostwriter van twee New York Times-bestsellers en
(eind)redacteur van verschillende magazines.
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Citaten DE NIEUWE GEZONDHEIDSREGELS baant zich niet alleen een weg
door alle tegenstrijdige gezondheidsinformatie die er is, het breidt de
kennis over wat het betekent om een gezond leven te leiden ook uit. 
— Arianna Huffington
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Onmisbare, makkelijk te volgen adviezen voor iedereen die gezonder wil
worden, maar niet weet hoe te beginnen. 
— Gwyneth Paltrow

Afbeeldingen

Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.
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Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 zullen gaan
verschijnen. 
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