
Bogen om Allergi
Hent bøger PDF

Joan Tønder Grønning

Bogen om Allergi Joan Tønder Grønning Hent PDF Forlaget skriver:

Bogen om Allergi er for dig, der har allergi - eller som gerne vil undgå at få allergi. Enten hos dig selv eller
din familie.

Bogen tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation, og her er nemt at finde både baggrundsviden og
svar på akutte her-og-nu-spørgsmål.

Bogens særlige, brugervenlige opbygning gør sammen med over 250 fotos og letforståelige tekster, at alle -
uanset allergi erfaring og aktuelle situtation - nemt og hurtigt finder frem til præcis den information, de

mangler.

Her er både grundlæggende fakta til dig uden allergi, mere uddybende til dig, der lige har fået konstateret
allergi, men også særlige fif til dig, der har haft allergi i mange år.

Bogen om Allergi beskriver alle allergityper, er målrettet forebyggelse og dens faglige indhold er gennemgået
af 10 førende danske og internationale allergieksperter. Den kombination er aldrig set før, og derfor er Bogen

om Allergi helt unik og uundværlig i den moderne danske familie.
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