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Polonini zdravi izzivi
8. avgusta 2017

Uredništvo

Polona = Zdrava prehrana. Gibanje. Narava. Potovanja.
Polona Schmitzberger , diplomirana športna pedagoginja , je mamica luštne punčke in žena ter občuduje življenje. Je
radovedna ženska , ki želi čim bolj izkusiti in izkoristiti, kar ji življenje ponuja. Na svoji poti , z osebnostnim razvojem ter s

preprostimi nasveti in izobraževanji deli opažanja, znanja in izkušnje iz lastne prakse. Vse našteto jo je spodbudilo , da
znanje deli

z

drugimi ljudmi , ker verjame , da s spremembo posameznikov lahko spreminjamo svet.

Rada potuje , obožuje naravo ter zdravo in okusno hrano , skoraj nemogoče jo je razjeziti , saj vsako stvar sprejme kot izziv

in s širokim nasmeškom.

Nekoč strastna rokometašica , zdaj pa ljubiteljica športa , gibanja in zdravega prehranjevanja ter zdravega življenjskega
sloga!

Ustavi se , spremljaj Polonine zdrave izzive in si privošči trenutek zase !

Vsak četrtek boste lahko na Med.Over.Net spremljali Polonine zdrave izzive. Ti vam bodo dvignili motivacijo in pomagali

kot navdih , da pri sebi začnete spreminjati vsakodnevne navade

z

zdravimi izzivi.
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Stran/Termin:

Sorodne vsebine
Polona Schmitzberger , moderatorka na portalu Med.Over.Net

Pismo urednice: Nov izziv. Nova zgodba. Nova spletna stran.

Izzivi
Kaksen je največji izziv

v

vašem življenju in kako ste se soočili z njim

Nova strokovna moderatorka na forumu

Oznake: #ustavise , izziv, Polona Schmitzberger
< < Kmalu 6. Triglav tek

Polona Schmitzberger, moderatorka na
portalu Med.Over.Net

Ambasadorji in partnerji akcije Ustavi
se ! združujejo moči # ustavise

Predstavljamo vam novo moderatorko na portalu
Med.Over.Net , Polono Schmitzberger , diplomirana
športna pedagoginja.

Kaj lahko storimo danes , da bi imeli bolj zdravo in

Vsestranske prednosti vigorja # ustavise

Skupne finance da ali ne?

brezskrbno življenje v poznejših letih, se pogosto
prepozno vprašamo.
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