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OMSCHRIJVING

In Happy go Beauty deelt beautystylist Tom Sebastian zijn ervaringen en ideeën op het gebied van
gezondheid en schoonheid. Er zo goed mogelijk uitzien draait niet alleen om uiterlijke schoonheid; de
belangrijkste sleutel is zelfvertrouwen. Door goed in je vel te zitten, bereik je meer dan met de beste
make-up of duurste huidcrème. Je zult je veel beter voelen door gezonde maaltijden en eenvoudige
meditatie- en ademhalingsoefeningen. En vergeet uiteraard seks niet! Ook voor het uiterlijk geeft hij je
tips om het mooiste uit jezelf te halen. Van 5-minutenmetamorfoses, picture-perfect-tips tot het
ontwikkelen van je eigen persoonlijke stijl. Zolang je maar dicht bij jezelf blijft. Ook voor mannen!
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Welcome to Tieqa Beauty! We are the chepeast wholesaler in Malaysia. Happy shopping :)

Pencilkids, the home of Monkey GO Happy ! ... FULL LIST OF MONKEY GO HAPPY. FLASH
GAMES: Monkey Happy Planet Escape. Monkey Happy Chocolate

Everyone wants to be happy. But how, exactly, does one go about it? Here, psychologists, journalists,
Buddhist monks and more gives answers that may surprise.
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HAPPY GO BEAUTY

Lees verder...
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