
Under huden
Hent bøger PDF

Yael Adler

Under huden Yael Adler Hent PDF Rynker beretter om sorg og glæder, ar om skader, en stiv botox-mimik om
frygten for at blive gammel, gåsehud om angst eller lyst og mange bumser om for meget mælk, sukker og

hvedemel.

Overvægt fører til, at vi får infektion i hudfolderne, og tør eller svedig hud er nogle gange et tegn på, at et
eller andet ikke stemmer i skjoldbruskkirtlen.

Huden er som et stort arkiv fuld af spor og henvisninger. Og den, der kan læse dette arkiv, vil blive overrasket
over, hvordan det synlige ofte hænger sammen med det usynlige.

Huden er med sine næsten to kvadratmeter menneskets største organ. Ud over at beskytte os mod
udefrakommende og potentielt farlige stoffer som bakterier, vira, gift og allergener er den også en højsensitiv

kommunikationsvej for alle vores sanser. Huden er et komplekst organ, der som en gigantisk syrekappe
skærmer os, men som også sensibelt kanaliserer selv den blideste berøring over i en følelse.

I UNDER HUDEN gør dr. med. Yael Adler dig på underholdende vis klogere på, hvorfor sex gør huden skøn,
og hvorfor mænd ikke får appelsinhud, og hun tager også rynker, fodsvamp og andre tabuer under kærlig

behandling.
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