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  מדריך השיטה הסודית להרזיה מנצחת

 

 ?מה גורם למשקל שלך לעלות או להיתקע גם כשאת בדיאטה  

 לרזות בכדי במשקל לעלייה הגורמים את לאבחן חשוב מדוע?  

 מהן? תמנעי וכיצד במשקל לרדת בכדי עושות שנשים הנפוצות הטעויות מהן  

 במשקללרדת  להתחיל כדיבאופן מיידי  לעשות יכולה את שינויים איזה?  

 למשקל אותך תיקח היא ואיך מנצחת להרזיה שלי הסודית השיטה מהי 

  שלך? היעד

  

  

  

  

  N.Dענבל ברדוגו, נטורופתית  הכותבת:

  מנצחת. השיטה להרזיה – ”שיטת שילובים“מייסדת 
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  השיטה להרזיה מנצחת?מה גרם לי לפתח את 

ברמת שלי הפרטית בקליניקה  ומטפלת בקרית אונו, גרה 38בת  .נטורופתית - ענבל ברדוגואני  ,ךשלום ל

  לרזות ולשמור על משקלן. לנשים רבותאני עוזרת להרזיה ומאז  "שיטת שילובים"ייסדתי לפני שנים את  גן.

  קצת על הרקע שלי:

מומחית להרזיית נשים, בדגש על בעיות עיכול, חוסר איזון הורמונאלי, מחלות מטאבוליות, התמודדות אני 

  עם מצבי לחץ וחוסר איזון רגשי.

  מטפלת מוסמכת בתזונה, תוספי תזונה, צמחי מרפא, ארומתרפיה, פרחי באך ואוריקולותרפיה (דיקור אוזן). 

NLP Practiotioner.מרצה ומעבירה סדנאות הרזיה ,  

תעודת הסמכה של נטורופתית ו עים קוגניטיביים מאוניברסיטת ת"אתואר ראשון בגיאוגרפיה ומד ברשותי

N.D .במסלול הארבע שנתי מהקולג' לרפואה משלימה  

בקופת  ניסיון קליני כנטורופתיתויש לי  לקת שיר"מ בבית החולים אסף הרופאהכשרה קלינית במחעברתי 

  חולים מאוחדת.

 גרם לימה  שתדעי כדי ,לספר לך את הסיפור האישי שלי אני רוצהאת המדריך שלי,  ישתקראלפני 

  .לפתח את השיטה להרזיה מנצחת

לי להוריד  הזיק. לא הייתי נערה שמנה, אך לא 14שלי עם דיאטות וירידה במשקל התחיל בגיל  "הרומן"

  קילוגרמים... מספר

  הרוח...מצב  הוריד לי את ומאודעודף המשקל שיגע אותי... 

... הייתי ממש כבר לא מתאימה ליהמלתחה שלי שה שהבגדים לוחצים עלי, שלא יכולתי לסבול את ההרג

 בבית  לשבת, פיג'מה רחבה ללבושהיה לי יותר נוח  –כשהייתי צריכה להתלבש ולצאת מהבית  מתוסכלת

  ?ההרגשהאת  המכיר אתולהמשיך לנשנש מול הטלוויזיה... 
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החלטתי להיכנס ו  !גרם לי לצאת למלחמה  ,ולאכול יותר – להתאכזב –עלות במשקל של ל ,המעגל הזה

  למשטר של דיאטה!

נכון שרזיתי אך גם סבלתי... כל היום הייתי  – אחת מקבוצות ההרזיה הידועות התחלתי עם דיאטה של 

רעבה, כל היום חשבתי על אוכל וחיכיתי לארוחה הבאה. ברור שלא יכולתי לצאת לשום מקום כי הייתי 

  צריכה לאכול בדיוק לפי התפריט.

  ירדתי כמה קילו והעליתי אותם בחזרה, פלוס קילו נוסף מתנה.

קלוריות ביום. הפכתי למחשבון  1,200עד  –של ספירת קלוריות  הפעם, עשיתי ניסיון נוסף ,מכןלאחר 

לספירת קלוריות... כל פירור שנכנס לי לפה נרשם וכשהייתי מגיעה לסביבות האלף קלוריות הייתי עוצרת.  

  כמה שנים לקח לי להיפטר מההרגל הזה...) תאמיני(לא 

  גרם. אףומרים שלי כבר השתבש והגוף התעקש לא לוותר על לצערי, לא ממש רזיתי... חילוף הח

הנה חלק מהרשימה: דיאטת אטקינס,  –גם אני התעקשתי והמשכתי לנסות את כל הדיאטות האפשריות 

יה, תה טיבטי, דיאטה לפי סוג דם, ארוחה ביום, דיאטה עם פעילות גופנית מוגברת, תכשירים שונים להרז

  זע... נכון?)(מזע... אפילו התחלתי לעשן

  קילו (במקרה הטוב...) 4עלות קילו ול 2בכל פעם הצלחתי לרדת  –כל אלו לא עזרו 

  שנים, נלחמתי במלחמה הזאת עם המשקל שלי ועשיתי את כל הטעויות האפשריות. 10 -למעלה מ

  תמרור אזהרה.עד לאותו יום שבו קיבלתי 

ברגליים. סבלתי מנפיחות וכאבים ובקושי יכולתי שבערך התפרצה אצלי דלקת בכלי הדם שנים  10לפני 

שיאבחנו את הבעיה ויטפלו בי. כיוון  כדילעמוד או ללכת, עברתי חודשים של בדיקות וביקורים אצל רופאים 

  .מעצמהשהדלקת תעבור  חיכינולכן  , לתת לישזאת לא הייתה מחלה נפוצה, לא ידעו איזה טיפול 

  :ימשמעותי בחיים שלהדלקת גרמה לי לעשות שינוי מאוד 

  ק"ג במשקל). 5הפסקתי לעשן (מה שגרם לי להעלות עוד  

  באיכות) והתרכזתי וכמויות (קלוריות בכמות לעסוקהפסקתי  –שיניתי את התזונה שלי לגמרי 

  (אוכל בריא).



 

 N.Dנטורופתית  -כל הזכויות שמורות לענבל ברדוגו  ©                                                                                                                       
  

בדיוק למשקל  ולהגיעהבראתי לחלוטין והצלחתי לרזות  .השינויים שעשיתי גרמו לדלקת להיעלם לגמרי

. החלטתי שאני רוצה לעזור לעצמי ולעזור לנשים אחרות נטורופתיהללמוד  לי כל מה שעברתי גרם שרציתי.

  ..לרדת במשקל ולעשות את זה נכון. –
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  אין דיאטה אחת שמתאימה לכולן

  את השיטה שלי פיתחתי לאחר שהבנתי שאין דיאטה אחת שמתאימה לכולן.

להוריד במשקל באופן בריא ולשמור על המשקל כדי הסיבות לעודף משקל אצל כל אישה הן שונות, לכן 

  החדש, יש לאבחן את הסיבה לעודף המשקל, ובהתאם לסיבה ליישם את שיטת ההרזיה.

  .מנצחתמבינים את הסוד להרזיה  –ברגע שמבינים את זה 

 גופילחומרים ירוד. היסטוריית הדיאטות שלי גרמה במקרה האישי שלי, הסיבה לעודף משקל הייתה חילוף 

שמור בחירוף נפש על כל גרם של שומן ומכיוון שהקטנתי את כמות הקלוריות ביום, איבדתי בעיקר נוזלים ל

 ,במשקלעליתי עם כל תוספת קטנה בכמות האוכל,  .גרם לחילוף החומרים שלי לרדתש דבר –ומסת שריר 

  אף מעבר למשקל המקורי.

עליה  "שיטת שילובים"עשיתי זאת באמצעות  .במקרה שלי היה להגביר את חילוף החומרים הפתרון

  בהמשך המדריך. ךאספר ל
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  מה גורם למשקל שלך לעלות או להיתקע גם כשאת בדיאטה?

יותר ממספר הקלוריות מספר הקלוריות שאת מכניסה קטן  .כשאת בדיאטה את אוכלת פחות, פחות מדי

  על פי עיקרון זה עובדות רוב הדיאטות. –שאת מוציאה 

מבין שלך הגוף קלוריות מסך הקלוריות שאת מוציאה, כשאת אוכלת פחות  ?המשקל שלך נתקעמדוע 

 כתוצאה מכך .ת חילוף החומרים ומסרב לאבד שומןמאט אש ומפעיל מנגנון הגנהשאת מרעיבה אותו 

  נתקע...המשקל 

שאת רואה בתחילת הדיאטה היא בעיקר של נוזלים ומסת במשקל הירידה  את מעלה במשקל? מדוע

מעלה מיד  את ,ברגע שאת אוכלת קצת יותר .יותר איטישגורם לחילוף החומרים שלך להיות דבר  – שריר

  ובאחוזי השומן.במשקל 
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  ?חשוב לאבחן את הגורם לעלייה במשקלמדוע 

  במשקל, חובה להתייחס לגורם לעלייה במשקל.כדי לאבד שומן ולרדת 

  .של דיאטה באמצעות תפריטאך ורק לרדת במשקל קשה מדוע  תדעיברגע שתביני את זה, 

מדובר בשילוב של מספר גורמים ולא בגורם אחד.  בדרך כללומגוונים.  הגורמים לעלייה במשקל הם רבים

  :מספר דוגמאות להלן

  .והאטת חילוף החומרים להגברת תחושת הרעבגורם  – חוסר איזון הורמונאלי

  גורמת להאטת חילוף החומרים ולעלייה במשקל. – תת פעילות של בלוטת התריס

  חילוף חומרים נמוך כתוצאה מדיאטות דלות קלוריות. – מטאבוליזם נמוך

  גורמת לתחושת רעב רגשי ואכילה מופרזת. – /פיצוי רגשיאכילה רגשית

  גורם לתשוקה למתוקים ואכילה מופרזת של פחמימות ריקות. – מחסור בסרוטונין

  גורמות להאטה של חילוף החומרים והגברת תחושת הרעב. – הפרעות שינה

  להשמנה. םהגורהורמון  –קורטיזול גורם להפרשת  – מתח נפשי

  גורמים לשיבוש בחילוף החומרים.  הרעלים – הצטברות רעלים בגוף
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הגורם לעלייה את לא פותרת את הבעיה.  –תפריט שהוא דל קלוריות  פילואוכלת כשאת מתחילה דיאטה 

   ולכן גם אם תצליחי לאבד מספר קילוגרמים, את תעלי אותם בחזרה. עדיין קיים אצלךבמשקל 

אם עשית דיאטות בעברך, את בטח יודעת שזה לא פשוט. את כבר לא יכולה לאכול כל מה שבא לך, את 

  שאת מכניסה לפה והרבה פעמים את פשוט רעבה. חושבת על כל פירור

ך ל שיסייעוכלים טיפוליים  שפיתחתי , שילבתי בשיטהתזונהמכיוון שאני יודעת שקשה לרזות אך ורק על ידי 

  אצלך. בהתאם לגורם לעלייה במשקללרדת במשקל 

  עליהם אספר לך בהמשך...כלים ש
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  בכדי לרדת במשקל וכיצד תמנעי מהן?הטעויות הנפוצות שנשים עושות חמש מהן 

  

כשאת סופרת קלוריות את מתעלמת מאיכות המזון. לא כל הקלוריות שוות  – ת קלוריותסופראת  .1

ומתנהגות באותה צורה בגוף. יש מזונות שמאטים את חילוף החומרים וגורמים להשמנה ויש מזונות 

 שמגבירים את חילוף החומרים ומסייעים להרזיה.

  יקי לספור קלוריות ושימי לב לאיכות המזון שאת אוכלת.פסה: הפתרון

על ארוחות, את חושבת שאת מגדילה את הסיכוי שלך  כשאת מדלגת – על ארוחות תמדלגאת  .2

 ידיימאת מקטינה באופן את עושה את ההיפך:  לרדת במשקל על ידי צמצום של קלוריות אך בעצם

  את חילוף החומרים שלך ומונעת מגופך לאבד משקל.

  שעות ארוחה קטנה. 4-3: אכלי כל הפתרון

הן מכילות  – שלךהפחמימות המורכבות הן הרכיב הכי חשוב בתזונה  – על פחמימות מוותרתאת  .3

יוצרים רמת הסוכר בדם, המאזנים את לבריאות וסיבים תזונתיים רכיבים תזונתיים החשובים 

 וזירוז הירידה במשקל. תחושת שובע

  לתפריט שלך דגנים מלאים ומזונות עשירים בסיבים תזונתיים. סיפיהו: הפתרון
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 מגבירים אתהשומנים הנכונים תורמים לבריאות,  – בכלל אוכלת מזון דל שומן או ללא שומןאת  .4

 חילוף החומרים ומסייעים לירידה במשקל. לעומת זאת, שומנים מזיקים יעשו בדיוק את ההיפך.

   וסיפי שומן בריא לתפריט שלך.המנעי משומנים מזיקים ויה: הפתרון

 במשקל הרוא שאת התנודות שרוב כיוון בעייתית היא יומית יום שקילה -  נשקלת כל יוםאת  .5

את הופכת , במשקל ירידה יום בכלאינך רואה  אם, ואז. בגוף ובמלחים בנוזלים לשינויים קשורות

  .הדיאטה את לשבור ואת רוצהלמתוסכלת, מדוכאת ומיואשת, 

 ובאותו יותר או פחות השעות אותןבו, באותם הימים – שבועב פעמיים-פעם להישקל הפתרון:

 שמראה למספר רק ולא הבגדים במידת ולשינויים הכללית להרגשה גם התייחסיש ל .המכשיר

  .המשקל

  ?הירידה במשקלאת תהליך להתחיל מה את יכולה לעשות כבר ברגע זה כדי 

 כשאת אוכלת ארוחת בוקר תוך שעה מזמן הקימה, את ממריצה את חילוף  – ארוחת בוקר אכלי

כשתאכלי את המזונות הנכונים לשרוף הרבה יותר קלוריות ושומן.  שלך החומרים וגורמת לגוף

  פחות במהלך היום.אוכלת ושאת פוחתת בארוחת הבוקר את תגלי שתחושת הרעב שלך 

 כגון: דגנים מלאים, קטניות, ירקות ופירות. הסיבים  – סיבים תזונתיים מזונות שמכילים אכלי

התזונתיים יעזרו לך לאזן את תחושת הרעב, ימתנו את התשוקה למתוק ויסייעו להמרצת חילוף 

  החומרים.

 חילוף החומרים בגוף.  אתמגבירים והם   ,שומניםלמים יש תפקיד חשוב בפירוק  – הרבה מים שתי

  .מים לי לשתותאז אם את רוצה לרזות, כדאי שתתחי

 המעלה שתשלבי פעילות גופנית בנוסף לפעילות גופנית אירובית, כדאי  – את מסת השריר הגדילי

את תרדי , יגדל , קצב חילוף החומרים שלךתגדל ככל שמסת השריר בגוף שלךהשריר.  מסתאת 

הגדלת מסת השריר נעשית על ידי פעילות  .ותצליחי לשמור על המשקל לאורך זמן השומן כמותב

 אימוני כוח, פילאטיס וכו'.כפיפות בטן, עיצוב, תרגילי הרמת משקולות, גופנית אנאירובית כגון: 
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 מתח נפשי גורם לייצור של אינסולין וקורטיזול  מינה!כשאת לחוצה את מש – את רמת הלחץ הורידי

הורמונים שפוגעים בחילוף החומרים, מעלים את תחושת הרעב וגורמים לך לעלות במשקל. אם  –

  לעשות את זה. רבותדרכים וישנן רגועה יותר  חשוב שתהייאת רוצה לרדת במשקל, 

  

  "שיטת שילובים" –שיטה הסודית להרזיה מנצחת ה

 "הגורם לעליה במשקל.היא שיטת ההרזיה היחידה שלוקחת בחשבון את  "שיטת שילובים 

 "איזון תחושת הרעב ולהגברת , ייצוב רמות הסוכר בדםלכוללת שינוי תזונתי  "שיטת שילובים

 חילוף החומרים.

 "סדר היום שלך, הרגלי האכילה שלך והעדפותיך ל שמתייחסתפריט אישי  כוללת "שיטת שילובים

 באוכל.

 "במשקל לעלייה לגורם בהתאם, אישי באופן לך שיותאמו תזונה כוללת תוספי "שיטת שילובים 

 אצלך

 "ההרזיה לתהליך המסייעים (אוריקולותרפיה) אוזן בדיקור כוללת טיפולים "שיטת שילובים 

 .במשקל הירידה קצב את ומגבירים
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  את בטח שואלת את עצמך...

    שונה משיטות אחרות? ”שילובים שיטת“במה 

 לעלייה במשקל מיםעל פי הגור המותאמת לך באופן אישיהיחידה הרזיה ההיא שיטת , ”שיטת שילובים“

ת בשיט"משלבת של דיאטה, אני  תפריט בעזרתכיוון שאני יודעת שקשה לרדת במשקל רק . אצלך

רזים את תוספי תזונה וטיפולי דיקור אוזן (אוריקולותרפיה), המסייעים לתהליך ההרזיה ומז שילובים"

  תר או תחרגי מידי פעם.הירידה במשקל, אפילו אם תאכלי קצת יו

  שילובים" כוללת? איזו תזונה "שיטת

מתבססת על תזונה נטורופתית. תזונה המשלבת פחמימות מורכבות, ירקות, פירות,  שיטת שילובים""

חלבון רזה ושומנים בריאים. התזונה בדיאטת שילובים היא תזונה בריאה שמסייעת להגברת חילוף 

   החומרים, מפחיתה תשוקה למתוק ועוזרת לירידה במשקל בצורה מהירה ובטוחה.

  מתי אראה תוצאות?

ההרזיה הוא אישי ותלוי בקצב חילוף החומרים שלך, הירידה במשקל משתנה מאחת לאחת.  מכיוון שתהליך

רוב המטופלות יתחילו לראות תוצאות לאחר שבועיים. ככל שתתמידי בהנחיות ובטיפולים, תרדי במשקל 

  ותשמרי על התוצאות לאורך זמן.

  מה תדירות הפגישות?

גישה נערכת שקילה ומדידת היקפים, טיפול בדיקור משך שעה. בכל פלמתקיימות אחת לשבוע הפגישות 

יחד איתך תפריט שבועי שמתאים ללוח הזמנים שלך ולהעדפותיך בונה  אני בנוסף, .אוזן (אוריקולותרפיה)

  ובמשקל היעד אליו את רוצה להגיע.. מספר המפגשים תלוי במצב הפיזיולוגי שלך באוכל
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  על איזה תוספי תזונה מדובר?

תוספי התזונה מותאמים לכל אחת באופן אישי, בהתאם לגורם לעלייה במשקל. ישנן נשים שסובלות 

מעלייה במשקל כתוצאה מחילוף חומרים ירוד, חוסר איזון הורמונאלי, מחסור בסרוטונין, אכילה רגשית וכו'. 

ומרים, מאזן מגביר את חילוף הח–אני מתאימה תוסף תזונה ספציפי שמטפל בשורש הבעיה  במידת הצורך

  את המערכת ההורמונאלית, מעלה את רמת הסרוטונין, משפר את מצב הרוח ועוד.

  האם הדיקור באוזן כואב?

הדיקור באוזן מתבצע עם מחטים דקות וקטנות. רוב המטופלות בכלל לא מרגישות את הכנסת המחט ויש 

ממחטים, אני מבטיחה לך כאלה שמרגישות דקירה קטנה שנעלמת לאחר מספר שניות. גם אם את חוששת 

  מפריע. שזה בכלל לא

  אני רוצה לספר לך על....

והגיעו לתוצאות שיטת שילובים  באמצעות שירדו במשקל מהמטופלות שליאני רוצה לספר לך על כמה 

  ..מדהימות.

 מקרית אונו.2, נשואה+  38, בת מאיה , 

. , מאז שילדה את בנההאחרונותשנים שלוש הקילו שצברה ב 15עם עודף משקל של מאיה הגיעה אלי 

היא  קילו, אך העלתה אותם במהירה חזרה.  2-3היא הצליחה לרדת  ,כל הדיאטות שהיא ניסתהב

שתפקוד בלוטת אבחנתי מעבר על בדיקות הדם שלה, והייתה מתוסכלת ומיואשת. לאחר השיחה איתה 

ומקשה על תהליכי ההרזיה.  גורם לעלייה במשקל דבר שפוגע לה בחילוף החומרים,–התריס שלה ירוד 

מאיה קיבלה ממני תפריט והנחיות תזונתיות שתפקידן לעודד את פעילות בלוטת התריס ולהגביר את 

חילוף החומרים. בנוסף, היא קיבלה ממני תוסף תזונה לשיפור תפקוד הבלוטה ועברה טיפולים של 

  ת חילוף החומרים. דיקור אוזן בנקודות לאיזון הורמונאלי, איזון בלוטת התריס והגבר

בכל שבוע, במשקל מאיה ירדה  –מיקוד הטיפול בגורם לעליה במשקל הביא איתו תוצאות מדהימות 

  לפני הלידה. שהייתה בו למשקל  חזרההיא לאחר חמישה חודשים ו משמעותית ההיקפים שלה ירדו
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  מרמת גן.3, נשואה + 42גלית, בת , 

ק"ג. היא סיפרה לי שכבר שנתיים שהיא לא  4היא מטופלת שהגיעה אלי עם עודף משקל של גלית 

מצליחה להיפטר מהמשקל העודף, היא הייתה אצל מספר דיאטניות שאמרו לה שהמשקל שלה תקין 

אורח החיים שלה והתזונה שלה, לגבי  גליתלאחר שתשאלתי את  עבורה.וכנראה שזה המשקל הנכון 

שגורם לירידה בחילוף החומרים והצטברות של שומן. דבר  –גדוש ברעלים ה שלשהגוף אבחנתי 

קיבלה ממני תפריט  גליתהצטברות הרעלים.  שהגבירה אתגם סבלה מנטייה לעצירות גלית בנוסף, 

שבועות, היציאות של  3ותוסף לניקוי רעלים ועברה טיפולים בדיקור אוזן להסדרת היציאות. כבר לאחר 

  ירות ולאחר חודשיים היא הגיעה למשקל שרצתה.לסד הפכו גלית

  

 

  מיהוד. 4, גרושה +  56אסנת, בת , 

קילו. מאז שהתחילו אצלה תופעות גיל המעבר מזה ארבע  22עם עודף משקל של אסנת הגיעה אלי 

שנים, התיאבון שלה התגבר והמשקל שלה עלה משמעותית. היא סיפרה לי שמצב הרוח שלה מאוד 

ירד, גם בגלל השינויים ההורמונאליים וגם בגלל העלייה במשקל. אין לה מוטיבציה לעשות דיאטה מכיוון 

ר קילוגרמים ועולה אותם חזרה במהירה. אסנת קיבלה ממני תפריט ותוספי תזונה שהיא יורדת מספ

את תופעות גיל המעבר. בנוסף, היא עברה טיפולי  ומנעושעזרו לאזן את המערכת ההורמונאלית שלה 

תוך דיקור אוזן לאיזון המערכת ההורמונאלית ולוויסות התיאבון. התוצאות הגיעו במהירה והיא הצליחה 

  .בו הייתה לפני שנכנסה לגיל המעברלהגיע למשקל  ודשים,שבעה ח
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 מגבעתיים. 3נשואה + ,  42, בת דבי , 

שגורם דבר , לוננה על תשוקה גדולה מאוד למתוקק"ג. דבי הת 8עם עודף משקל של דבי הגיעה אלי 

. היא מוצאת את עצמה תוקפת את המטבח ואוכלת מכל ניסתהלה להישבר בכל הדיאטות שהיא 

שמצב הרוח שלה בדרך כלל ירוד ושהיא נוטה לסבול אבחנתי המתוקים שיש לה בבית. בשיחה עם דבי 

מדוכדכת ושהיא למדה לחיות עם זה. שמגיל ילדות היא שמאז סיפרה היא  . במהלך השיחה,מדיכאון

מיועד להעלות שבסרוטונין. דבי קיבלה ממני תפריט סר חובמקרה של דבי, הגורם לעלייה במשקל הוא 

עברה טיפולי דיקור אוזן להעלאת רמת דבי את רמת הסרוטונין ולאזן את התשוקה למתוק. בנוסף, 

במתוק ובהתאם הסרוטונין ולשיפור מצב הרוח. השינוי במצב הנפשי של דבי הוריד אצלה את הצורך 

  ירד גם המשקל העודף תוך ארבעה חודשים.

לרדת במשקל בצורה נכונה ובריאה, אני יודעת שהשיטה שלי עובדת! אם  , אחרי שעזרתי לנשים רבותכיום

  לתהליך ההרזיה ב"שיטת שילובים". אתהצטרפי גם רזות ולהגיע למשקל היעד שלך, לאת רוצה 
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  !לבונוסזכאית כיוון שהורדת וקראת את המדריך שלי, את 

  

/מהם מה אאבחן בה טלפונית אישית שיחה – )₪ 300(בשווי  בחינםאחת  על אחת אבחון שיחת

   .אצלך במשקל לעלייה /הגורמיםהגורם

  

  איך תקבלי את הבונוס?

ופיע קישור בו תוכלי למלא ממני משקיבלת באימייל 

פרטי ההתקשרות שלך ואצור איתך קשר בהקדם  את

 לתיאום שיחת האבחון.

  

  תודה שהורדת וקראת את המדריך שלי!

  .אשמח להיות חלק מסיפור ההצלחה שלך, מעוניינת לרדת במשקלאם את 

  ,בקרוב נשתמע

  ענבל ברדוגו

  

  N.Dנטורופתית 
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