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    Skoro jesteś tutaj ze mną to prawdopodobnie wiesz

czym jest epilepsja. Może być jednak tak, że dopiero

zaczynasz drogę z dietą w padaczce, więc na początku

chcę ci przypomnieć, że EPILEPSJA to choroba

neurologiczna, która ma ogromne spektrum oddziaływania

na organizm. Diagnoza stawiana jest kiedy wystąpiły co

najmniej dwa napady padaczkowe. Epilepsja jest chorobą

lub zaburzeniem mózgu, dlatego tak ważne jest, aby dbać

właśnie o głowę. I jak się przekonasz w kolejnych

rozdziałach tej książki, to właśnie w głowie tkwi tajemnica

sukcesu wyjścia z KAŻDEJ CHOROBY nie tylko z

padaczki. 

Oddaję w Twoje ręce EPIbooka, który pomoże ci przejść

krok po kroku przez proces tworzenia diety dla siebie.

Ćwiczenia, które zawarłam tutaj pomogą ci zrozumieć,

dlaczego dieta jest tak bardzo ważna w wyjściu z choroby

oraz dlaczego tylko TY jesteś w stanie tych zmian

dokonać. 

Ten e-book jest początkiem czegoś pięknego, co na ciebie

czeka, jeśli tylko uwierzysz w to, że chorobę można

pokonać. Każdy z nas walczy inaczej, dlatego nie oglądaj

się na innych i skup się na sobie, ponieważ zaczynasz

właśnie wyjątkową drogę do zdrowia.

1 .  WSTĘP
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