
Nutrition in the 21st
century

How to improve your
nutrition? Give us some
tips:
- avoid white sugar,
- don't drink carbonate
drinks / beverages,
- limit / reduce meat
consumption,
- try to not consume highly
processed products

Witaj na moim Live na FB - Z tej
strony Darek z Enlinado  
JEŚLI CHCESZ MNIE LEPIEJ POZNAĆ I DOWIEDZIEĆ SIĘ Z KIM
MASZ DO CZYNIENIA, SPRAWDŹ TEN WPIS: 

HTTPS://ENLINADO.PL/KIM-JEST-DAREK-Z-ENLINADO/  <---

TRAKTUJ DZISIEJSZE SPOTKANIE POWAŻNIE, ALE NIE ZBYT 

 

Potraktuj dzisiejsze spotkanie poważnie, ale nie "zbyt poważnie". 
Pokażę Ci kilka sprawdzonych technik nauki angielskiego, które będą dla

Ciebie przyjemnością, a nie koniecznością.

DESCRIBE THE PICTURE

What will be the food of the
22nd century?
 - artificial meat,
- insects,
- genetically modified
vegetables and fruit,
- energy obtained directly from
the Sun (a tool we could
connect to our body).
Which diet (nutrition system)
is the best and why?
- veganism / vegetarianism
- low fat / low carb diet
- balanced diet

https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/
https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/


 

Zapraszam Cię do podzielenia się opinią na temat
Enlinado:
http://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/

Zawalczmy o kubeczek.
guess wh I'm thinking about?

Gra
Is the character real?
Is your character still alive?
Is your character a woman?
Is your character under 20?
Is your character from Poland?

Is it a tool?
Can you hold it in your hand?
Is it inside the building?

http://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/


Podobało Ci się spotkanie?

Polub stronę
Dodaj opinię

Jeśli wpadasz na moje poniedziałkowe 
spotkania, korzystasz z moich kursów, lubisz je, to podziel się swoją
opinią.
Dla Ciebie to 2 minuty, a dla mnie BEZCENNA rzecz :)

Musisz nauczyć się gramatyki?

Nie rozumiesz tych wszystkich zawiłości gramatycznych? Dlaczego
raz jest “a”, dlaczego czasem nie ma nic przed rzeczownikami. Jeśli
chcesz mimo wszystko opanować gramatykę, to sprawdź mój kurs
Enlinado Grammar Pack. Pokażę Ci, jak opanować 20%
gramatyki, aby brzmieć poprawnie w 80% sytuacji.

 

Było super

Uczysz się angielskiego na poważnie?

Zobacz mój kurs ze zwrotami 
Enlinado 500 zwrotów:
- 500 praktycznych zwrotów angielskich
- nagrania audio z wymową
od native speakerów
- zeszyt ćwiczeń + notatki tekstowe
- bonusy video (Good Job, kurs wakacyjny)

Pokaż
prezentację

https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal
https://enlinado.pl/darmowa-lekcja-zwroty-enlinado-500/
https://enlinado.pl/gramatyka-angielska-dla-poczatkujacych-kurs-w-21-dni/
https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal
https://enlinado.pl/darmowa-lekcja-zwroty-enlinado-500/

