


איזה כיף שהורדת את המדריך לתזונה דלת פחמימות לאישה העסוקה והמוצלחת שאת!

במדריך זה אנחה אותך כיצד להתחיל דיאטה דלת פחמימות בצורה פשוטה ומהנה, ללא צורך בכישורי

מטבח מיוחדים במינימום זמן. מה אוכלים לארוחת בוקר צהריים וערב במסגרת תזונה דלת פחמימות?

מהם הדברים החשובים שעליך לדעת על תזונה זו? איך נראה תפריט? רשימת אסור ומותר ועוד המון טיפים

שתספק לך המון אנרגיה, אנרגיה החשובהיחד עם זאת את תרוויחי תזונהשיקלילו עבורך את החיים,

ולא פחות חשוב - שתראי נפלא!עבורך לצורך ההצלחה שלך

כגון - לחם, פסטה, חטיפים,הפחתת הפחמימותאחד האתגרים בכניסה לעולם דל הפחמימה הוא -

ועוד. הרי פחמימות זה הכי קל להכין. קל לזרוק סיר אטריות לארוחת ערב או לתפוס כריך לארוחת צהריים.

לכן התכנון מראש כל כך חשוב. אבל, מעבר לכל חשובה ההבנה והביטחון במה שאת הולכת לעשות - השינוי

התזונתי.

למה דל פחמימה?

כאשר אנו מפסיקים לאכול סוכר ופחמימות לחלוטין, הגוף שלנו משנה את בסיס המטבוליזם שלו. במקום

שימוש בגלוקוז לאנרגיה (ממאגרי גליקוגן) הגוף שלך יעשה שימוש בחומצות שומן המגיעות ממאגרי השומן

. כך תוכלי גם לרדתשלך ויפיק ממנו אנרגיהבשומן האישישלך. במילים אחרות - הגוף שלך יעשה שימוש

במשקל וגם לקבל אנרגיה טהורה ורציפה לאורך כל היום. מרגש, לא?

עולם התזונה דלת הפחמימות הוא מגוון. תוכלי לבחור בתזונה דלת פחמימות כמו תזונה קטוגנית או פליאו.

הכל תלוי בך, ברצונות שלך, בשאיפות שלך ומה נכון לגוף שלך.

את בטח שואלת את עצמך - מה ההבדל בין הגישות? ובכן, תחום דל הפחמימה הוא עולם ומלואו ואין מקום

במדריך זה על מנת לפרט על כל גישה לפרטיה. במדריך זה תקבלי את התקציר על תזונה דלת פחמימות

ימים5-לתפרטילהימנע,וממהמותרמהורשימתלארוחותדוגמאותכוללבקלותאותהליישםואיך

לדוגמה, וכן כמה מתכונים קלילים.

בשםידועהביום)פחמימותגרם50(עדכללפחמימותללאאובפחמימותמאדדלהתזונה-ונצלולבואי

תזונה קטוגנית שהפכה לפופולרית מאד בשנים האחרונות וזה לא סתם.

ביוםפחמימהגרם100עדכאשרביום.פחמימהגרם100עדהיאהכלליתבהגדרתהפחמימותדלתתזונה

מאפשר לך יותר טווח תמרון. תזונה דלת פחמימות נוספת ופופולרית לא פחות היא - תזונה פליאוליטית

שהיא מגוונת יותר מהתזונה הקטוגנית וניתן להתאים אותה לאורח החיים שלך. בסופו של דבר הכל עניין של

התאמה ומטרה ופחות הכותרת של איזה תזונה את עושה.
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את צריכה ללמוד איך להישאר בתזונה דלת פחמימות גם כשאת עסוקה. זכרי, את אף פעם לא עסוקה מדי

עבור המטרה הזו שהיא את. היתרונות וההרגשה של תזונה זו ידהימו אותך. היופי באימוץ אורח החיים דל

פחמימות שהוא בעצם די פשוט לביצוע. הקושי הגדול הוא בעיקר השינוי התודעתי מול הפחמימות.

רוב האנשים אינם מודעים עד כמה אורח חיים דל פחמימה יעיל כמעט בכל היבט בחייהם. בין אם זה עבור

ירידה מהירה במשקל בהשוואה לדיאטות דלות שומן, הפחתה באחוזי השומן במיוחד באזור הבטן,

שיפור העיכול והספיגה, הפחתה במדדי דלקת מסוכנים, שיפור מדדים כמו - טריגליצרידים, כבד שומני,

לחץ דם גבוה ועוד, עלייה ברמות האנרגיה והחיוניות, שיפור במרקם העור, מאט את הזדקנות העור והגוף,

הפחתה בסיכון למחלות כרוניות ודלקתיות, איזון הורמונלי אצל גברים ונשים, שיפור מצב קוגניטיבי, שיפור

הזיכרון - יותר חדות, שינה טובה יותר, האימונים הרבה יותר אפקטיביים, חיזוק מערכת החיסון ועוד

כאישה עסוקה אשר זקוקה לאנרגיה ואת בוודאי תעריכי זאת מאד.

תזונה דלת פחמימות מעבר לעניין הפחמימות זוהי תזונה עשירה בשומן בריא והבסיס מאחוריה הוא הדגש

באכילת מזון שאינו מעובד ואינו מתועש. מזון אמיתי שאנו יכולים לראות את צורתו המקורית והאמיתית

כמו - בשר, דגים, עופות, ירקות ופירות, אגוזים והמון שמנים איכותיים ועוד. אלו הם מזונות דלי פחמימות,

סוכרים ועמילנים.

עכשיו, לאחר שהבנת את הבסיס. אין ויכוח לגבי לחמים, פסטות, דגנים וסוכרים מכל סוג שהוא. הם כולם

"ביג נו נו" כאשר נמצאים במסגרת אורח חיים דל פחמימות. זה בהחלט יהיה אתגר עבורך אם כרגע את

"מוצרי"מכלל80%-בנמצאיםודגניםקמחיםסוכר,עובדתיתבנוסף,פחמימות.המוןצורכת

הסופרמרקט. אבל את הרי אוהבת אתגרים כאישה מצליחה.

אז איך מתחילים? ובכן, אחד הדברים החשובים הם - תכנון.

תכנון הארוחות שלך מראש הוא מאסט עבורך! ובמיוחד במידה ואת חדשה לתזונה. ההמלצה שלי אליך

לפחות בהתחלה היא שבי פעם בשבוע (כשאת לא רעבה) והחליטי מה היית רוצה לאכול השבוע. ממש כך.

הכיני לך כבר על הדרך את  רשימת הקניות בהתאם לתפריט שבנית לך, ולכי לקנות את המצרכים מראש.

מה שתקני זה מה שיהיה בבית וכך סביר יותר שגם תאכלי את זה. אל תדלגי על השלב הזה בהתחלה. זהו

טיפ זהב.

כאישה עסוקה הנמצאת המון מחוץ לבית. האם אפשר לשמור על תזונה דלה בפחמימות גם כשאת  מחוץ

לבית? בהחלט כן! ברגע שאת תקבלי את ההחלטה כי זהו אורח החיים שלך - זה גם יהיה כך! זה בעצם

ממש ממש פשוט. הכל מתחיל בהחלטה שלך, ואז תכנון והכרת האופציות שיש סביבך - ויש לא מעט! ואת
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בהחלט מסודרת. תוכלי לשאוב רעיונות ממדריך זה כיצד להתנהל כשאת מחוץ לבית, דוגמאות לתפריטים

רשימת מה כן ולא ועוד אבל, ההחלטה לגבי מה שאת הולכת להכניס לפה הן רק שלך בסופו של דבר.

כמה טיפים כלליים  לימים ארוכים מחוץ לבית:
תכנון מראש - כולנו עסוקים ולפעמים זה אומר שאנחנו עסוקים מדי מכדי להגיע הביתה ולהכין-

ארוחת ערב. כשזה קורה, זה מעמיד אותך בניסיון. פעמים רבות אלו הם הרגעים המובילים

לבחירות והחלטות לא בריאות. אל תגיעי לב. תתכני ותהיי מוכנה.

זהו טיפ כ"כ חשוב ולכן בחרתי לחזור עליו כמה פעמים במדריך זה - קחי את הזמן תתכנני את-

ארוחותיך מראש. אפילו בעזרת עט ונייר. ממש כתבי את התפריט שלך לימים הקרובים ותצאי

לעשות קניות כך שלא תהיה לך הזדמנות לחטוא.

סיר חשמלי! כזה ששמת בבוידעם ושכחת ממנו. אם אין לך אחד כזה, זה הזמן ללכת לרכוש הוא-

זול מאד ויעיל מאד. אפשר לבשל בו ארוחות נהדרות במינימום מאמץ. ארוחות שיספיקו לך לכמה

ימים. כל שעליך לעשות זה לזרוק לסיר נתח בשר עם ירקות תבלינים לפי הטעם ולצאת לעבודה.

כשתחזרי כל הבית יהיה מלא בריחות מטריפים ולך תהיה ארוחה טעימה ומשביעה ודלת פחמימות.

2-3איתךקחיארוךביוםימים.למספרלךיספיקואשרביציםכמהעםסירלךהכיניקשות!ביצים-

ביצים תוסיפי גם אבוקדו ואת מסודרת.

גרנולה ללא דגנים קלה להכנה וטעימה מאד מאד (מתכון בהמשך)-

דקהלךישואםחמאה,עםיחדתכיניאזנכון?ביצים,להכיןדקות2לךיש-מקושקשותביצים-

נוספת תוסיפי ירוקים פנימה או עשבי תיבול.

קפה עם שמנת - אחד היתרונות של תזונה דלה בפחמימות זה שמוצרים שמנים מותרים בה כמו-

סופרבכלשישקוקוסבקרםלהשתמשגםאפשרמפנק.לקפהזאתנצליועוד.חמאה,38%שמנת

בקרטון. זה טעים ומשביע. יש אנשים שזה מחליף להם את ארוחת הבוקר.

שאריות מארוחת הערב - הכיני יותר בערב ושמרי לבוקר למחרת. חימום קל ויש לך ארוחה בכלום-

זמן.

חופן אגוזים מכל סוג לא קלוי-

קופסת טונה במים עם תוספת טחינה או שמן זית משלך-

כפי שאת רואה יש המון פתרונות רק צריך להיות מודעים לקיומם. עם מעט תכנון וחשיבה תוכלי להימנע

בקלות מלהגיע למצבי רעב כשאין לך כלום בסביבה מלבד ג'אנק. אל תתני ליום רע אחד להרוס את כל

העבודה הקשה שלך.
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יאללה לתכלס - מה אוכלים? וממה נמנעים?
להימנע:

סוכר ומזונות מעובדים

בקטגוריה זו נכנסים רוב המוצרים שניתן למצוא בסופר באריזות כולל חטיפי "אנרגיה" ומוצרים המכילים

סויה (גם טופו) יש לשים לב למוצרים ממקור צמחי אשר נכתב בגדול על האריזה "ללא כולסטרול" שכן

באופן טבעי אין בהם כולסטרול מילא. ממתיקים המוגדרים "טבעיים" כגון סילאן, סוכר חום, אגבה ודבש

אםשונים!שמות59-דיוקליתרהאריזהגביעלשוניםבשמותלהופיעיכולסוכרכילבשימוכסוכר.דינם

כתובוזהמסוימותפחמימותלשלבתאכליביוםגרם100עדשלךהפחמימותאתלהגבילמתכוונתאת

בהמשך.

שמנים צמחיים

שמן קנולה, סויה, תירס, חריע (כן, יש כזה שמן), חמניות ,זרעי דלעת, ענבים ,בוטנים. גם שמנים צמחיים

מאגוזים, שקדים, אגוזים, מקדמיה לא מומלץ להשתמש יותר מדי מאחר והם מתחמצנים בקלות ונהרסים

וגם מאד מאד יקרים!

דגנים וגלוטן

קטגוריה זו כוללת חיטה בכל צורה וצבע, תירס, שעורה,שיפון, כוסמין, שיבולת שועל וכל המזונות העשויים

מהם כמו - קמח, לחם, פתיתים, פסטה, לחם, בורגול, מאפים, קינוחים ועוד.

קטניות

כמו בוטנים, שעועית, עדשים, חומוס ודומיהם. גם סויה נכנסת לקטגוריה זו.  קטניות מכילות חומצה פיטית

ולקטינים שעושים בלאגן במערכת העיכול וגם מפריעות לספיגת ויטמינים ומינרלים. אם את צמחונית או

טבעונית עליך להשרות, להנביט או להתסיס את הקטניות על מנת לשחרר את החומרים הללו ואז אפשר

יהיה לשלב אותם.

חלב ומוצריו

מרבית מוצרי החלב אינם טובים עבורך ובמיוחד הרזים. מבחינה בריאותית גם מוצרי החלב השמנים אינם

מומלצים במיוחד מאחר והחלבון של החלב - הקזאין דומה במבנה שלו לגלוטן שהוא החלבון של החיטה.

שמנות.גבינותומעט38%מתוקהשמנתומעטחמאה-אפשרשכןהמוצרים
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ממתיקים מלאכותיים ותוספים סינטטיים

הימנעי מכל תוספים כמו צבעי מאכל וטעמים סינטטיים וגם "טבעיים" אלא אם הם עשויים ממיצוי פירות או

במוצריםשישכמווניטראטיםניטריטים,MSGסכרין,אספרטיים,כמומלאכותייםממתיקיםירקות,

מעושנים ומיובשים.

לצרוך:
חלבונים מהחי

בשר מכל סוג שהוא ומכל הסוגים וכל החלקים גם השמנים, איברים פנימיים וכל מה שרק חשקה נפשך כמו

- בקר, כבש, טלה, עופות, הודו, דגים,  פירות ים וביצים.

ירקות

עדיפות ירקות דלי פחמימה כמו - כל הירוקים מכל הסוגים, עשבי תיבול, פטריות, שעועית ירוקה, קישואים,

כרובית, ברוקולי, קולורבי, כרוב ועוד.

קטוגנית אבל כן לדלת פחמימות)(מכילים פחמימות ולא מתאים לתזונהירקות שורש ועמילן

צריך להגביל אותם - דלעת, סלק, בטטה, תפוחי אדמה, כוסמת, אורז, קינואה, ערמונים, טף, טפיוקה.

פירות

פירות מכילים סוכר ולכן יש לשים לב אליהם. במידה ובחרת בתזונה קטוגנית אז אני ממליצה לאכול פירות

יער בעיקר. במידה ובחרת בתזונה דלת פחמימה כללית - יתר הפירות רלוונטיים גם כן במסגרת מגבלת

הפחמימות היומית.

שומנים ושמנים

שומנים מהחי – חמאה, גהי (חמאה מזוקקת), שומן מהבשר עצמו / שמנים מהצומח - שמן קוקוס, שמן זית,

קוקוס.וקרםMCTטחינה,זיתים,אבוקדו,שמן

אגוזים וזרעים

לא קלויים בלבד במידה מאד מצומצמת על מנת שלא לפגוע בירידה במשקל ואם יש אלרגיות.

המתקה ושונות

המתקה - סטיביה ואריתריטול, סוויטאנגו

ממותקלאשקדיםקוקוס/חלבקוקוס/קרםאגוזקוקוס/מיקרםאו38%שמנת-בקפהחלב

ומעלה85%מרירשוקולד
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קמח קוקוס

קמח שקדים

עכשיו שאת יודעת מה  מותר ומה אסור עברי על התפריט שהכנתי עבורך. את לא חייבת לאכול בדיוק לפי

מה שכתוב אלא ברמת הרעיון. את ההתאמות את תעשי עבורך.

מה כלול בארוחות בתזונה דלת פחמימות? כל הכיף בתזונה זו שאפשר ממש לאכול :) מה שלא ממש קורה

בדיאטות אחרות. אוכלים לשובע וגם יורדים במשקל. הכיני לך  מנות טעימות המורכבות מבשר, דגים, עוף

וירקות. תבלי עם עשבי תיבול ותבלינים יבשים ללא גלוטן יחד עם השמנים המותרים לתזונה זו (יש לך כבר

רשימה). האפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות, כפי שראית. צרפתי לך כמה מתכונים פה למטה במדריך זה

למען ההבנה. את גם מוזמנת להצטרף לקבוצת המתכונים הגדולה שלי המתאימה לתזונה דלת פחמימות

לתזונה קטוגנית, פליאו ודלת פחמימותמתכוניםעם שלל מתכונים שווים וקלים להכנה. בקישור הזה -

בקיצור, יש שפע של חלופות מצוינות דלות פחמימות שהן טעימות ובריאות כאחד. אולי אפילו תאהבי אותם
טוב יותר מקודמיהם.

ימים:5-לתפריט
יום א
בוקר:

למטה)(מתכוןקוקוסקרםאו38%שמנתעםדגניםללאגרנולה

צהריים:
עוף בתנור עם ירקות דלי פחמימה

ֶעֶרב:
שמנתגבינתכפות2עםבחמאהמוקפציםוירקותסלמון

יום ב
בוקר:

ביצים מקושקשות עם חמאה ותרד

צהריים:
קבב או קציצות בקר ברוטב קארי וכרובית צלויה

ערב:
אנטיפסטי עם טחינה וטונה

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
6

https://www.facebook.com/groups/333796127579563/?ref=share_group_link


יום ג
בוקר:

מיקס של פירות יער קפואים ואגוזים לא קלויים בשליש כוס קרם קוקוס מדולל במים
אפשר גם להכין מזה שייק

צהריים:
פרגיות סלט, טחינה וזיתים.

ערב:
שקשוקה עם חצילים וגבינת פטה

יום ד
בוקר:

פנקייק דל פחמימה מקמח שקדים (מתכון בקבוצה שלי)

צהריים:
סטייק עם שעועית ירוקה וסלט עגבניות

ערב:
סלמון מעושן עם חמוצים וחרדל

יום ה
בוקר:

פריטטה עם ירקות דלי פחמימה (רשימה בהמשך) ואבוקדו

צהריים:
המבורגר ללא לחמניה עם סלט ירקות וטחינה

ערב:
כנפיים ברוטב חריף וירקות מוקפצים

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
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רשימת קניות:
שומנים / שמנים:

חמאה
שומן מהחי (מבשר)

שמן קוקוס
שמן זית

גהי (חמאה מזוקקת)
MCTשמן

שמן אבוקדו
זיתים

חמאת קקאו
אבוקדו
טחינה

חלבונים:
בשר מכל הסוגים והמינים הקיימים כולל איברים פנימיים

עגל, כבש, טלה  וכו'
נתחים - אנטריקוט, אסאדו, חזה בקר, צלעות טלה, שייטל, אוסובוקו, צוואר, פיקנייה, מולארד,

סינטה, פלדה, מכסה אנטריקוט, כף, כתף, פילה ועוד
עוף, הודו, ברווז, אווז

דגים ופירות ים מכל הסוגים: סלמון, בקלה, אמנון, סרדינים, בס, פורל, טונה (סטייק או במים משימורים)
ביצים

גבינות קשות ושמנות

ירקות:
חסות ועלים ירוקים מסוגים שונים

כרוב לבן
קישואים

אספרגוס
פלפל אדום

כרובית
סלרי

פלפלי צ'ילי
מלפפונים
חציל לפת

שומר
שום

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
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שעועית ירוקה
כרישה

פטריות
במיה

אפונה שלג
עגבניות

בצל
צנוניות

ירקות עמילניים ועמילנים מסוגים שונים(דל פחמימה ולא קטוגני):
בטטה
דלעת

קינואה
כוסמת

אורז
גזר

דלורית
סלק

ערמונים
טפיוקה/טף

פירות יער לקטוגני:
פטל

אוכמניות
חמוציות

דומדמניות
תותים

יתר הפירות במסגרת מספר הפחמימות שתחליטי

שונות:
קרם קוקוס
קוקוס טרי

פתיתי קוקוס טחון ללא תוספת סוכר
חלב שקדים, לא ממותק

מלח הימלאיה / ורוד / שחור / אטלנטי
דבש שאינו מחומם (לא קטוגני)

ומעלה85%מרירשוקולד
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אגוזים וזרעים:
חמאת שקדים וכל האגוזים והזרעים בצורתם הלא קלוייה.

אלכוהול:
יין אדום או לבן, יבש

משקאות כמו - וויסקי, וודקה, ערק וכו ניתן לשלב מפעם לפעם גם בתוך התזונה הקטוגנית ובמגבלה של
מנה אחת.

קמחים ואפייה:
קמח שקדים
אבקת קקאו
קמח קוקוס

קמח טפיוקה/טף (לא קטוגני)

עשבי תיבול:
מכל הסוגים והמינים

תבלינים יבשים:
רוב התבלינים הגרוסים כל עוד הם ללא גלוטן מונוסודיום גלוטמט

רטבים:
סריראצ'ה, רוטב פלפל אדום

מיץ לימון, מיץ ליים
מיונז (מתכון להכנה ביתית בקבוצה)

חרדל
רוטב פסטו ביתי

סלסה ביתית
חומץ - לבן, סיידר תפוחים

חומץ - בלסמי

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
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מתכונים:
גרנולה ללא גרנולה

חתוכיםשקדיםכוס1
ממותקיםלאקוקוספתיתיכוס1
לקוביותחתוכיםמלךאגוזיכוס1
קינמוןכפית2
אריתריטולממתיקכפיות4
קוקוסשמןכפות2

הוראות:
אפייהבניירהתבניתאתומרפדיםמעלות375שללחוםתנורמחממים

מתחילהשהתערובתעדאודקות10-כאופיםלתבנית.ומעביריםיחדהחומריםכלאתזורקיםבינוניתבקערה
להשחים (יש לפקוח עין, זמני התנור עשויים להשתנות). מוציאים, מערבבים שוב.

אפשר לאכול עם חלב שקדים קר ולא ממותק או חלב קוקוס/שמנת מדוללים במים. פירות יער גם מהווים תוספת
נהדרת.

עוף בתיבול הודי:
שלםעוףאוכרעייםקילו2
זיתשמןאוקוקוסשמןחמאהכפות5

חובה)(לאקרםקוקוסמ"ל300
גראם מאסאלה

תבלינים: כפית כמון, זרעי כוסברה, כורכום, פפריקה, צ'ילי, אגוז מוסקט, זנגביל טחון
מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות הכנה:
מעלות.200להתנוראתמחממים

במחבת גדולה מזהיבים את העוף מכל הצדדים ומעבירים אותו לתבנית אפייה. בקערה נפרדת לערבב את כל
התבלינים עם קרם קוקוס ולצקת זאת מעל העוף אופים עוד כחצי שעה לבדוק שלא יישרף אפשר לקשט בפטרוזיליה

טרייה מעל.

תבשל בקר/ מרק בקר:
קילו נתח בשר בשם צלעות/צוואר פרוס לחתיכות מוכנות להקפצה (לא צלעות כבש)

נוזליםכוסות2
זית/קוקוס/חמאהשמןכפות4
שוםשיני4

בצל גדול קצוץ
כוס גזר חתוך

כוס קולורבי/צנונית/פטריות או כל ירק שאוהבים
מלח הימלאיה ורוד

פלפל
הוראות:

פורסים את הנתח לרצועות דקות (אפשר לבקש מהקצב) ממליחים ומפלפלים ומניחים בצד.

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
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מחממים סיר גדול עם שמן קוקוס ומקפיצים את הרצועות עד להשחמה מכל הצדדים. מוציאים את מהסיר ומניחים
בצד. קוצצים בצל, גזר והירק הנוסף שבחרתם לרצועות ומקפיצים יחד עם שמן והשום עד להזהבה.

זה הזמן להוסיף את הנוזלים ואת הבשר חזרה לסיר. הניחו לתערובת להתבשל במשך כשעה עם מכסה על אש
בינונית.  מדי פעם ערבבו ובדקו שיש מספיק נוזלים, אם אין - הוסיפו.

לסיום סיומת … תזונה דלת פחמימות יכולה להיות מאד מאתגרת וקצת מסובכת למי שאינו
בקיא בה אבל היא שווה את כל מאמץ והשקעה

אם את רוצה לעשות אותה אבל אין לך מושג מאיפה להתחיל
מה נכון עבורך? ואת גם רוצה לעשות אותה בצורה מקצועית ויעילה

בכל זאת מדובר בגוף ובבריאות שלך
הצטרפי אליי לסדנה מקוצרת דלת פחמימות בה תקבלי את כל מה שאת צריכה בשביל

פחמימותדלתהתזונהבתחוםניסיוןשנים10בעלתמקצועמאשת-הנחייהלהתחיל
את תקבלי המון כלים פרקטיים, תפריטים, מתכונים, טיפים כיצד לשלב אותה בצורה מדויקת

בתוך הלו"ז העמוס שלך עם התאמה אישית ודגש לכל משתתפת
הסדנה מתקיימת במתכונת אונליין

עם מספר מוגבל של משתתפים בכל פעם

לינק לפרטים והרשמה:

פחמימותדלתלתזונהמקוצרתסדנה

כל הזכויות שמורות ללירז בלומנפלד©
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