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Nu introducerer vi en slankekur, som du kan holde ud at holde.Og du taber dig stille og roligt. Du har været
på flere slankekure, end du bryder dig om at tænke på. Du har tabt dig – og du har taget på igen. Du har haft

perioder fyldt med gejst og grønsager – og du har oplevet tider med trøstespisning og toffifee. Ja, i
desperation er du måske endda hoppet på mystiske pulverkurve og tryllepiller, der lovede at gøre dig åleslank

på en nat… Sådan er vi mange, der har det.

Nu er det vores tur:
Lavkarbo-kuren/LCHF, som vi nu introducerer for dig, er IKKE svaret på alle dine slåskampe med

badevægten. For vi kan ikke lave om på det faktum, at du skal indtage færre kalorier, end du forbrænder, hvis
vægten skal ned. MEN Lavkarbo-kuren kan noget helt unikt – den giver dig en mæthed og en tilfredshed,
som gør det meget nemmere at være på slankekur. Lavkarbokuren har allerede taget Norge med storm. Der
stod Lavkarbo overalt – i bladene, på nettet, i forretninger, i kantinen – og selvfølgelig på norske spiseborde.
Og nordmændene glædede sig over en kur, der tillod nogle af de fødevarer, vi ellers forsager. Ja, faktisk løb
Norge på et tidspunkt tør for smør, bl.a. fordi Lavkarbo-kuren ikke er spor fedtforskrækket. Nu introducerer vi

Lavkarbo-kuren i Danmark!
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