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magasinserien ”Sund hele livet” får du 90 sider med inspiration, tips og gode råd til, hvordan du kan få et
sundere og gladere liv. Udgivet med ugebladet SØNDAG i marts 2013. I magasinet kan du bl.a. glæde dig
til… ...at møde fire skønne og stærke kendte kvinder, der fortæller om, hvad sundhed betyder for dem. ...at

læse den store sundhedsguide, der giver dig svar på alverdens spørgsmål om vitaminer, mineraler og
næringsdeklarationer. ...at se, hvordan du undgår at få de smerter i ryggen, som hver tredje dansker lider af.
...at få gode råd til at nyde livet. Og meget, meget mere. Bliver du også forvirret, når det pludselig rammer
medierne, at kartofler er usundt, og så dage efter får at vide, at de alligevel er sunde? At sundhedseksperter

pludselig fortæller os om alt det, vi skal holde os fra, for så derefter at fortælle os alt det vi skal huske for at få
et godt liv? På SØNDAG ville vi gerne være med til at give de voksne kvinder et seriøst sundhedsmagasin,
der handler om det gode liv, og som ikke løfter nogle pegefingre overfor, hvad der er det rigtige, når vi taler

om sundhed. Vi har derfor bestræbt os på at lave magasinet så let tilgængeligt, at du netop ikke bliver
forvirret, siger Stinne Bjerre, chefredaktør på SUND hele livet.
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