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ZDRAVO A C~UTNE ZAUJALO
Tisíce ľudí sa v posledný aprílový piatok
presvedčili na ochutnávkach tretieho
ročníka celoslovenskej kampane Zdravo a chutne o tom, že stravovať sa tak,
aby ste sa dobre cítili, mali dostatok
energie, no nepriberali, naopak, zredukovali svoju hmotnosť bez toho, aby ste
držali diétu, je na Slovensku možné.
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