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100 myter om sundhed og sygdom Kim Bartholdy Hent PDF "Husk at tage varmt tøj på, ellers bliver du
forkølet."
Du har sikkert masser af gange fået dette velmenende råd fra forældre, familie, venner eller medier – måske
endda så mange gange, at du er begyndt at tro på det.
Det er også et glimrende råd – bortset fra, at det ikke passer!
I denne bog foretager to læger et sundhedstjek af 100 af de mest sejlivede myter om sundhed, kroppen, mænd
og kvinder, sex, medicin og sygdomme. Hvad er sundt, og hvad er falsk? Og hvorfor har vi i det hele taget så
let ved at tro på myter, selv de mere skøre af slagsen?
Når du har læst bogen, kan DU give gode råd – med lægevidenskaben i ryggen. Og du har garanteret fået et
godt grin undervejs.
Bogen er skrevet af læge Kim Bartholdy og læge og komiker Andreas Hoff, så videnskab og humor går op i
en højere enhed. Den videnskabelige tyngde er på plads – men det bliver det bestemt ikke kedeligere af!
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