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BESKRIVNING

Hela 30 olika färgsprakande glädjespridare för att peppa dig själv på bästa sätt! Ta fram dessa underbara
"uppåtpuffar" varje dag för att påminna dig om hur bra du är. Du kan också ge bort peppkort till någon
som är värd pepp, uppmuntran eller bekräftelse. Vem förtjänar lite pepp av dig idag? Du själv, någon i
familjen eller grannen kanske? Tips på användningsområden: Sätt upp affirmationskort på badrumspegeln
hemma, (så blir du påmind direkt på morgonen hur bra du är)Fäst några kort i bilenHäng upp på
kylskåpsdörrenSätt fram ett kort på ditt skrivbordDrinkunderlägg eller drinkkortHa några favoritkort i
plånbokenKort tillblombuketten Använd som bordskort på kompismiddagenDela ut kort på jobbet,
krogrundan eller festmiddagen. Alla gillar att få komplimanger och "uppåtpuffar"! Innehåll: 30 peppkort
av kartong, laminerade för lång hållbarhet. Korten är 7 x 7 cm. Kommer i plastförpackning. Text: Hilde
SchjölbergFormgivning: Maria Bäckström
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pysseldags: Peppkort Våga!! | PYSSELDAGS | How to make, Stamp och Blog

I ett nummer av FRIDA-tidningen fick man med små peppkort där det stod saker som: "Jag följer mitt
hjärta." "Motgångar gör mig starkare" och "Jag är vacker ...

Fynda Spännande Faktaböcker billigt på nätet - Fri frakt | Fyndiq Snabbt

Alltså. Twipps present till maken på fars dag var fenomenal. De gav honom ett slags affirmations-kit
bestående av förtryckta glansiga peppkort i en liten hållare.

Peppkort. Tarotshop

ABC Poster Storlek 50X70 cm tryckt på 150g fint obetruket papper, Svanenmärkt. ABC Poster size: 50 X
70 cm Printed on 150g fine uncoated paper, eco-labeled.
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PEPPKORT

https://www.bo-fi.club/?p=PEPPKORT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=PEPPKORT&ln=se

	Peppkort PDF E-BOK
	Adeline Klam
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	PEPPKORT



