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Juicy Mama – Boost dig selv med selvkærlig naturlig livsstil og bliv en bedre mor Charnel Noviello Hent
PDF Udbrændthed, konekrop, manglende gnist og passion for livet og uinspirerende, dødssyg mad? Lær

kunsten at passe godt på dig selv, få fred med mad og krop, og skab et liv du elsker.
Du får bl.a. (tried and tested) guides til:
▪ At komme ned i kroppen og åbne hjertet

▪ Sundhed og din bevidsthed: Hvorfor de to ting hænger uløseligt sammen
▪ Den cirkadiske rytme: Få kender til den, og hvorfor alle burde

▪ Tiltrækning frem for agitation: Sådan får du manden og børnene med på din nye sunde livsstil
▪ Træd ind i det søde gudindeliv: Lad din pussy være din livsguide

▪ Skab et juicy hjem, der oplader dig
▪ Naturlige ritualer, der forbinder dig med din sjæl igen

▪ Juicy Mama-opskrifter inkl. fristende guf uden sukker, mælk og gluten

Charnel Noviello: Spirituel sundhedsmentor og har arbejdet med addicts (af alle slags) samt voksne børn af
alkoholikere og fra andre ikke-harmoniske familier. Pt. hjemmegående mama l to drenge og prioriterer

egenomsorg og familie over alt.
Cris na DéAngelini:Supermom l tre drenge, Instagram-madinspirator og med et budskab om, at det er muligt
at lave lækker, sund og ren mad på ethvert budget, uanset hvilken situa on vi er i. Naturlig livss l for hele

familien. Tidligere model og globetro er. Uddannet pædagog samt i livets skole.

 

Udbrændthed, konekrop, manglende gnist og passion for livet og
uinspirerende, dødssyg mad? Lær kunsten at passe godt på dig selv,

få fred med mad og krop, og skab et liv du elsker.
Du får bl.a. (tried and tested) guides til:
▪ At komme ned i kroppen og åbne hjertet

▪ Sundhed og din bevidsthed: Hvorfor de to ting hænger uløseligt
sammen

▪ Den cirkadiske rytme: Få kender til den, og hvorfor alle burde
▪ Tiltrækning frem for agitation: Sådan får du manden og børnene

med på din nye sunde livsstil
▪ Træd ind i det søde gudindeliv: Lad din pussy være din livsguide

▪ Skab et juicy hjem, der oplader dig
▪ Naturlige ritualer, der forbinder dig med din sjæl igen

▪ Juicy Mama-opskrifter inkl. fristende guf uden sukker, mælk og
gluten

Charnel Noviello: Spirituel sundhedsmentor og har arbejdet med
addicts (af alle slags) samt voksne børn af alkoholikere og fra andre
ikke-harmoniske familier. Pt. hjemmegående mama l to drenge og

prioriterer egenomsorg og familie over alt.
Cris na DéAngelini:Supermom l tre drenge, Instagram-madinspirator
og med et budskab om, at det er muligt at lave lækker, sund og ren



mad på ethvert budget, uanset hvilken situa on vi er i. Naturlig livss l
for hele familien. Tidligere model og globetro er. Uddannet pædagog

samt i livets skole.
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