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vejen til
vægt i balance

inge vinding

– bryd dit tankemønster og nå dine mål

vejen til vægt i balance  
kan bruges af alle, der vil tabe sig og leve sundere.

Sundt, nemt og lækkert  
er en spændende kogebog med lækker og sund mad,  

som er lige til at gå til ... 

vejen til vægt i balance hovedafsnit:

del i. derFor er det SÅ Svært

Vanens magt

Omgivelsernes magt

Tankernes magt

Følelsernes magt

Fra nydelse til trang: Overspisning

Fra dårlig vane til spiseforstyrrelse: kender du dig selv?

del ii. SÅdan FÅr du StYr PÅ din SPiSning og vægt

Få styr på din spisning og vægt: et selvhjælpsprogram

Hvad forhindrer dig i at gennemføre forandringen?

Gør dig klar til succes

Sådan bryder du mønstret og når dine mål

Hold ved, når dine gode vaner bliver udfordret



Ja tak til Vejen til vægt i balance til 249,- inkl. forsendelse

Ja tak til Vejen til vægt i balance + Sundt, nemt og lækkert til ialt 349,- inkl. 
forsendelse normalpris 448,-

Ja tak til Sundt, nemt og lækkert til ialt 149,- inkl. forsendelse normalpris 199,-

FAKTurAADresse 
navn:                 

Firma/inst.:                       
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postnr. + by:                

Evt. Ean-nr.:                 

Telefon:                 

✁
iNDseND, MAiL eLLer sCAN KupoNeN TiL: 
CAMiLLA@KLiM.DK eLLer iNFo@iNGeViNDiNG.DK

Inge Vindings populære kogebog i ny 

opdateret udgave med flere opskrifter og 

med den nyeste viden inden for ernæring

Bogen er til dig, der gerne vil leve sun-
dere, og måske tabe dig, uden at lægge 
hele hverdagen om. Vejen frem er ikke 
nye modeller og radikale kure, der kræ-
ver, at du ændrer hele din livsstil.

Du skal til gengæld tage udgangspunkt 
i, hvordan du selv spiser og tænker, og 
derfra arbejde dig frem skridt for skridt. 
Så kan du stadig spise mange af de ting, 
du allerbedst kan lide, men også lære, 
hvordan du får styr på de dårlige vaner.

VEJEN TIL VÆGT I BALANCE  
er en ny bog, som gør op med tidens 
mange ekstreme diæter og kure. Inge 
Vinding viser i bogen, at vejen til vægt-
tab og efterfølgende stabil vægt ikke 
går gennem strikse regler, men gennem 
indsigt i, hvorfor vi spiser som vi gør,  
og fokus på madglæde og nydelse.

Vejen går gennem tre principper:

•  Alt er tilladt – med måde:  
Vi skal ændre vores spisevaner på 
en måde, der ikke er forbundet med 
afsavn og strikse regler.

•  Mindful spisning: Vi skal spise med 
nærvær og nydelse og uden dårlig 
samvittighed.

•  Kognitiv terapi: Det handler om at få 
tankerne og følelserne som medspil-
ler og ikke modspiller.

INGE VINDING er psykolog 
og diætist med flere års erfa-

ring i at formidle budskaber om 
mad og sundhed. Hun har sin 

egen rådgivningsvirksomhed 
Mad & Psykologi

www.ingevinding.dk


