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Αντλήστε ιδέες και συµβουλές, µάθετε τεχνικές και λύσεις, 
δηµιουργήστε µε τους κατάλληλους συµµάχους! 
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ΦΟΡΜΑ 
ΖΩΗΣ» Harvey & Marilyn Diamond 
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Φόρµα ζωής 
Ένα ano τα κορυφαία best 
sellers των τελευταίων ετών 
στον τοµέα της ∆ίαιτας και 
της ∆ιατροφής. Περιγράφει 
µία φυσική µέθοδο µόνιµου 
αδυνατίσµατος, που 
στηρίζεται στους κύκλους 
του σώµατος και υποστηρίζει 
ότι δεν µετρά µόνο το τί 
τρώµε, αλλά και το πότε 

και πώς το τρώµε. 
Εκδόσεις Αλκυών 

σελίδες 336, €15,28 

The Healing Code 
Ο θεραπευτικός Κώδικας 
είναι n επαναστατική 
µέθοδος του ∆όκτορα 
Alexander Loyd, n οποία, 
µε απλές ασκήσεις λίγων 
λεπτών, είναι σε θέση να 
θεραπεύσει τα συνειδητά 
και ασυνείδητα προβλήµατα 
(π.χ. άγχος). To σύστηµα 
ήδη έχει αρκετούς οπαδούς 

και στην Ελλάδα. 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

σελίδες 368, €16 

Decoupage 
Ένα χρήσιµο βιβλίο µε 
δηµιουργίες που αξιοποιούν 

την τεχνική του decoupage. 
Απευθύνεται σε ανθρώπους 
που ήδη γνωρίζουν και 
αγαπούν την τεχνική της 
χαρτοπετσέτας, αλλά και σε 
αυτούς που τώρα κάνουν 
τα πρώτα τους βήµατα. 
Εκδόσεις Έβενος 

σελίδες 32 σελίδες, €8 

Όλα για τα Βότανα. 
για όλους 
Ένας πρακτικός οδηγός 
βοτάνων, µε περιγραφή 
των χαρακτηριστικών 
και των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων για πάνω 
ano 200 θεραπευτικά 
βότανα και φυτά. 
Εκδόσεις Ίριδα 

σελίδες 463, €15,99 

*Τα ξενόγλωσσα βιβλία µπορείτε να τα βρείτε n να τα παραγγείλετε στο Paco Art Center, στο amazon.com ή στον Παπασωτηρίου. 
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