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Lösningen har för många blivit förbjudna preparat doping. Fusket solkar idrottens rykte och leder till svåra

sjukdomstillstånd!

Jägarkosten, den kost vi är anpassade för (kallas också LCHF, Low Carb High Fat) innebär nya möjligheter.
Den gör inte bara vanligt folk friska och smala, utan den ger också den moderna idrottaren en järnhälsa, som
tillsammans med en normalisering av hormonsystemet med höjda nivåer av testosteron och tillväxthormon,

också ger en rejäl höjning av prestationsförmågan!

Boken kombinerar jägarkosten med hormonellt intelligent träning.

"Är du ett fan av lågkolhydratkost bör du kasta ett öga på Frank Nilssons Istället för doping!"
Body Magazine

"Bör läsas om och om igen."
Radio Högsby

OS guld 2010 till Björn Ferry
"Björn Ferry började med LCHF i månadsskiftet juli/augusti (2009) efter att ha läst Frank Nilssons bok

"Istället för doping!" flera gånger.
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