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is afgevallen Het Sirtfood dieet is samengesteld door de Britse
El recetario de la dieta South Beach Arthur Agatston 2005 A companion to

voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten en waar menig atleet

"The South Beach Diet" presents more than two hundred recipes that

en personal trainer bij zweert. De plotselinge populariteit dankt het dieet

demonstrate how to eat healthfully without compromising taste, outlining

naast haar aanhangers ook aan het feit dat het één van de weinige diëten

the diet's basic philosophies and sharing personal success stories.

is waar plaats is voor rode wijn en chocola. In dit baanbrekende en

Working Woman 1989

veelbesproken dieetboek onthullen Goggins en Matten de werking van

Shape 1994-05

zogenoemde sirtfoods en het effect op ons metabolisme. Je leest in dit

Het sirtfood dieet Glen Matten 2017-04-26 Afvallen met kurkuma, groene

boek de theorie achter het dieet, informatie over de sirtfoods én een flink

thee, rode wijn en… chocola! Hét dieet waar Adele maar liefst 20 kilo mee

aantal makkelijke recepten om je op weg te helpen. Sirtfood is de
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verzamelnaam voor voedingsmiddelen die een groep genen – genaamd

je veel afvalt en dat ongelooflijk goed is voor de gezondheid. Ik ben een

sirtuïnes –stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de skinny gene genoemd,

enorme fan!' Lorraine Pascale, tv-chef bij BBC 'Een openbaring voor mijn

eenmaal geactiveerd is, verbrand je vet en bouw je spiermassa op. En het

eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht bokskampioen

fijne is dat sirtfoods vaak in hele normale producten zitten! Zoals

Een Venetiaans geheim Ian Caldwell 2008 Een student raakt bezeten van

boerenkool, aardbeien, kurkuma, groene thee, rode wijn, appels, rucola en

een waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de

chocola.Na diepgaand wetenschappelijk onderzoek is eerst het Sirtfood

15e eeuw.

dieet getest in een van de meest exclusieve sportscholen van Londen.

Produce News 1982-07

Deelnemers vielen in 7 dagen 3,2 kilo af en zagen een toename in droge

Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een

spiermassa. Niet voor niets een veelgekozen dieet onder sporters,

vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de onderklasse

personal trainers en sterren! • Wetenschappelijk onderbouwd • Makkelijk

instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater

uitvoerbaar stappenplan • Methode wordt gesteund door sporters en

over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de

beroemdheden, zoals Adele televisie-chef-kok Lorraine Pascale,

mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een

wedstrijdzeiler Sir Ben Ainslie en Pippa Middleton • Ook verkrijgbaar: Het

gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij baseert

Sirtfood dieet receptenboek! Aidan Goggins en Glen Matten zijn beiden

zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en

voedingsdeskundigen. Goggins interesse in de heilzame werking van

slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van

voeding werd geboren door zijn wens zijn auto-immuunziekte te bestrijden.

geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin

Hij heeft naast sporters ook Pippa Middleton begeleid. Matten noemt

relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin

zichzelf een nutrition nerd en full on foodie. Hij is een veelgevraagd

zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol

spreker. 'Het Sirtfood dieet is het dieet waar iedereen over praat, niet in de

spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral instandgehouden

laatste plaats omdat je dingen mag die meestal verboden zijn, bijvoorbeeld

door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren

chocola, rode wijn en koffie.' The Mirror 'Een no-nonsense dieet waarvan

zestig van de twintigste eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in
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het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een

The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art 1883

onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het

Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon

verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant

neerleggen bij -`zware botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss

van de samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die

onderzocht met behulp van medici en wetenschappers of erfelijkheid je

verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke

inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet gelukkig mee bent.

gevolgen van dien.

Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma is het verrassende

Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de

antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen

TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden

voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de beste seks? En hoe krijg

door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle

je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste

publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken -

energie en de beste resultaten?Body, een lijfboek geeft alle antwoorden,

wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al

voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet

decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een

wat hip en `happening is en doe wat echt werkt!

goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze

Waarom Franse vrouwen niet dik worden Mireille Guiliano 2013-02-12 ‘In

boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt

haar boek toont ze opgewekt aan hoe makkelijk het is om van het leven te

bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.

genieten en toch moeiteloos in de meest krappe Chanel-pakjes te passen.’

De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. -

– de Volkskrant ‘Niet alleen geschikt voor vrouwen met over gewicht, maar

Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn :

ook voor iedereen die van lekker eten houdt.’ – De Telegraaf ‘Voortaan ga

Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een

ik iedereen die níét eten wil het boek van Mireille Guiliano cadeau geven.’

15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis

– Ilonka Leenheer in ELLE

van de filosofie door.

Veel liefs, Lara Jean Jenny Han 2017-08-31 Als je hoofd en je hart

Popular Mechanics 1981

verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara
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Jean loopt op rolletjes: ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare

foundation in cardiovascular medicine, as well as an up-to-date and user-

school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat

friendly source that addresses every discipline in the field. The updates

hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook

and enhancements to this edition have made the book easier to use."--

een einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als

Doody's Review Service Through thirteen editions, Hurst’s the Heart has

haar relatie met Peter onder haar keuze lijdt?

always represented the cornerstone of current scholarship in the discipline.

In een mens John Irving 2012-05-07 In een mens is een meeslepende

Cardiologists, cardiology fellows, and internists from across the globe have

roman over verlangen, geheimhouding en seksuele identiteit. Een boek

relied on its unmatched authority, breadth of coverage, and clinical

over de liefde in al haar verschijningsvormen en een gepassioneerd

relevance to help optimize patient outcomes. The thirteenth edition of

betoog voor seksuele verscheidenheid.

Hurst’s the Heart continues this standard-setting tradition with 19 new

La dieta de south beach Arthur Agatston, M.D. 2006-04-30

chapters and 59 new authors, each of whom are internationally recognized

Het laatste jurylid John Grisham 2018-10-31 In Ford County, Mississippi,

as experts in their respective content areas. Featuring an enhanced,

wordt een jonge vrouw in haar huis verkracht en vermoord. Danny Padgitt,

reader-friendly design, the new edition covers need-to-know clinical

telg uit een beruchte criminele familie, wordt snel opgepakt. Met spanning

advances, as well as issues that are becoming increasingly vital to

wordt uitgekeken naar zijn proces.

cardiologists worldwide. As in previous editions, you will find the most

Who's who in the West 2001

complete overview of cardiology topics available—plus a timely new focus

House & Garden 1974

on evidence-based medicine, health outcomes, and health quality. New

Hurst's the Heart, 13th Edition: Two Volume Set Valentin Fuster

Features 1548 full-color illustrations and 578 tables Companion DVD with

2010-12-27 The trusted landmark cardiology resource—thoroughly updated

image bank includes key figures and tables from the text The

to reflect the latest clinical perspectives Includes DVD with image bank A

Cardiovascular Disease: Past, Present, and Future section includes a new

Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE for 2011! 5 STAR DOODY'S

chapter on assessing and improving quality of care in cardiovascular

REVIEW! "This is an outstanding choice for those who strive for a firm

medicine The section on the scientific foundations of cardiovascular
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medicine has been thoroughly revised 2 new chapters in the section on

Mindful eten Jan Chozen Bays 2013-11-16 Mindful eten richt de aandacht

the evaluation of the patient detail the process of effective diagnostic

op het hele proces - op alle smaken, geuren, gedachten en gevoelens die

decision making based on technology, clinical trials, and practice

bovenkomen tijdens het eten. Of je nu simpelweg meer van het leven wilt

guidelines A new chapter in the section on heart failure details cardiac

maken, overgewicht of een eetstoornis hebt, dit boek biedt het

transplantation The sections on primary heart disease include new

gereedschap dat het opmerkelijke verschil kan maken. Het eigen lichaam

chapters on topics such as preventive strategies for coronary artery

wijst de weg als je wilt uitvinden wat, wanneer en hoeveel je nodig hebt.

disease and updated pharmacologic strategies for acute coronary

Country Life in America 1916

syndromes The section on cardiopulmonary disease features new chapters

La Dieta South Beach Arthur Agatston 2004-01-17 La dieta que todos

on chronic cor pulmonale and sleep disorder breathing and its relationship

están comentando Durante años, el cardiólogo Arthur Agatston

to cardiovascular disease The section on valvular heart disease has four

urgía a sus pacientes a perder peso por el bien de sus corazones, pero

of the six chapter completely rewritten by new authors who are authorities

las dietas resultaron demasiado difíciles de seguir o muy severas.

in the field The final six sections feature new chapters on the environment

Algunas eran hasta peligrosas. Aparentemente nadie podía seguir los

and heart disease, surgical treatment of carotid and peripheral vascular

regímenes bajos en grasa durante mucho tiempo. Y una dieta no sirve

disease and cost effective strategies in cardiology

para nada si uno no la puede seguir. Por lo tanto, el Agatston inventó su

Popular Gardening and Living Outdoors 1966

propia dieta. La dieta South Beach no es complicada y tampoco requiere

Prevention 1987

que se pase hambre. Disfrutará porciones normales de carne, aves y

Críticas 2004

pescado. También disfrutará huevos, queso, frutos secos y verduras.

Talking Book Topics 2005 Includes audio versions, and annual title-author

Las meriendas (refrigerios, tentempiés) también son de rigor en esta

index.

dieta. Aprenderá a evitar los carbohidratos malos como la harina blanca,

Sunset 1990

el azúcar blanca y las papas al horno. Lo mejor de todo es que a

Boletín bibliográfico mexicano 2005

medida que adelgace, ¡perderá esa terca grasa abdominal primero! La
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dieta del Dr. Agatston ha producido resultados que han sido

The Spectator 1876

constantemente impactantes (¡un pérdida de entre 8 y 13 libras durante

Westways 1965

las primeras 2 semanas!) y ha creado un furor en los medios de

De appeltaart van hoop Sarah Moore Fitzgerald 2016-04-06 Oscar

comunicación del sur de la Florida. Ahora usted también puede unirse

Dunleavy bakt de meest perfecte appeltaarten ter wereld. Nu wordt hij

a las filas de los que ahora ostentan figuras fabulosas gracias a la dieta

vermist en men vermoed dat hij dood is. Niemand lijkt zich erover te

South Beach.

verbazen, behalve zijn beste vriendin Meg en zijn broertje Stevie. Meg en

Forthcoming Books Rose Arny 2003-04

Stevie zijn vastbesloten om te ontdekken wat er met Oscar is gebeurd.

The New Justice 1970

Samen leren ze over loyaliteit en vriendschap en de kracht van hoop.

La dieta de south beach / The South Beach Diet Arthur Agatston, M.D.

Field and Stream 1958

2007-04-30

Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind

De cholesterol-leugen Walter Hartenbach 2006 Beschrijving van de

and Physically Handicapped 2005

functies van cholesterol in het lichaam en de effecten van

Vogue 1950

voedingsmiddelen op het cholesterolgehalte in het bloed.

The Illustrated London News 1868
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