
                                                  Jak se PŮSTEM zbavit CELULITIDY 

    www.karlakrausova.cz, www.zhubniity-bezdiety.cz, www.zivtesetimcomilujete.cz,  
   E-mail: karla@karlakrausova.cz ©2016 

                                              

                                           

                        
 

http://www.karlakrausova.cz/
http://www.zhubniity-bezdiety.cz/
http://www.zivtesetimcomilujete.cz/
mailto:karla@karlakrausova.cz


                                                  Jak se PŮSTEM zbavit CELULITIDY 

    www.karlakrausova.cz, www.zhubniity-bezdiety.cz, www.zivtesetimcomilujete.cz,  
   E-mail: karla@karlakrausova.cz ©2016 

                                              

 
 

 Tento informativní mini E-book Vám chce přiblížit, co se v knize dozvíte: 
 

 Kniha podává ucelený přehled souvislostí a zkušeností a zdůrazňuje 
zdánlivě nedůležité detaily, které by mohly efekt hladovky zpomalit či 
narušit. 

 
 Dozvíte se, co je to půst a co je řízené hladovění. 
 (Používám sice výraz „půst“ (pro  zkrácení), ale termín „řízené hladovění“  je  
 správnější.) 

 

 Dozvíte se, že celulitida není lokální estetický problém, ale že příčiny 
musíme hledat jinde a v souvislostech 

 
 Dozvíte se, jak před hladovkou postupovat, co, jak a hlavně proč udělat, 

abyste dosáhla kýženého efektu. 
 

 Dozvíte se, co můžete v průběhu hladovky očekávat (fyzické příznaky). 
 

 Dozvíte se, jak o sebe pečovat nejen v průběhu, ale také po ukončení 
hladovky.  

 
 Dozvíte se, jak se dále stravovat a co dělat, aby efekt zůstal trvalý (nebo 

aspoň  dlouhodobý) 
 

 Dozvíte se také, že ukončením hladovky teprve začíná váš nový způsob 
života. 

 
Níže OBSAH z knížky. 

 
Přeji vám, aby každý den byl důvod k oslavě. 

 
Karla 
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Upozornění: 
 
Úvodem chci zdůraznit pár důležitých věcí a prosím, abyste si je pečlivě 
přečetla: 
 
Tato kniha není lékařské doporučení, není návod ani recept, co a jak byste měla 
dělat a proč to dělat, abyste se konečně zbavila celulitidy. 
 
Naopak ale je (nebo může být) radou, inspirací a motivací, vysvětlením, jak si 
počínat, abyste, když se rozhodnete začít, došla ke svému cíli. 
 
Poskytuje ucelený náhled souvislostí a zkušeností a zdůrazňuje zdánlivě 
nedůležité detaily, které by mohly efekt hladovky zpomalit či narušit. 
 
Své poznatky sděluji na základě osobních zkušeností :o) 
 

 Výslovně se zříkám jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv následky čehokoliv, co by 
z této knihy mohlo být pochopeno a (nebo) použito nesprávně. 

 V případě, že vás v průběhu hladovky potkají jakékoliv nezvyklé či déletrvající 
zdravotní potíže, neprodleně vyhledejte lékaře!!! 

 Zároveň prohlašuji, že jakýkoliv efekt hladovky, zde zmíněný, nemohu v žádném 
případě garantovat.  

 Každé tělo je originál a každý člověk reaguje jinak! 
 A každopádně: před začátkem se poraďte se svým lékařem!!! 
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