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Ny kurtrend på vej - baseret på seneste videnskabelig forskning.  

Drop fasteregimet og tab dig naturligt med udvalgte slankende fødevarer. Det er lækre og lettilgængelige
råvarer, der er rige på sirtuin-aktiverende stoffer.  

Det viser sig, at disse fødevarer kan udløse de samme attraktive reaktioner, som der også udløses ved faste og
hård motion. Sirtuin fremmer kroppens omdannelse af fedtdepoter til energi og er også med til at modvirke

aldring.  

Du kickstarter sirt-kuren - og en ny sundere livsstil - med en 7 dagsmenu, der giver et vægttab på 3,2 kilo.
Kuren er især baseret på de nedenstående ingredienser, som også vil indgå i en varieret kost efterfølgende.  

Top 15 sirt-fødevarer: Kakao, grøn te (især matcha-te), oliven og ekstra jomfruolivenolie, kapers, løg,
løvstikke, persille, grønkål, brøndkarse, rucola, solbær (og andre bær), tofu (og soya), boghvede, gurkemeje,

kaffe og rødvin.  

Sirt-kuren omtales som en ´groundbreaking´ kur, der holder i længden. Den er overskuelig og lægger efter det
indledende vægttab op til en varig slank og sund livsstil. De tabte kilo ryger derved ikke straks tilbage igen,

ligesom i mange andre kure.  

De to forfattere har tidligere udgivet The Health Delusion, der belyser de efterhånden mange modstridende
sundhedsråd og skærer igennem med en enkel guide til en holdbar, sund livsstil.  

Sirt-kuren har især fået stor opmærksomhed i England, efter at flere kendisser med succes har fulgt den på
eksklusive fitnessklub KX i London.
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