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bogstaveligt talt ved at spise os selv ihjel. Mere end halvdelen af befolkningen er overvægtige, og der er store
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faste kan være med til at skabe mere energi og forebygge eller bekæmpe livsstilssygdomme. Denne bog er en
del af Nickolais mission om at aflive de mange myter om faste og hjælpe dig til at blive den bedste udgave af
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hundredvis af klienter, både high performance sportsatleter og helt almindelige mennesker, som ønsker et

sundere liv, mere energi og mindre sygdom.
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