
Det bör också noteras att i dessa ultralågt proteinregimer tvingas kroppen att 

dra på proteiner för att återvinna den energi den behöver, 

Det är inte tillrådligt att fasta, eftersom vår kropp producerar ketonkroppar, som härrör från de 

proteiner som används som energikälla, i frånvaro av kolhydrater. 

Varningar 

När du går på en diet, särskilt med en lågkaloriregim, är det alltid bra att följas av en specialist, utan att 

någonsin glömma några viktiga livsmedel. 

Den renande bantningsdieten 

Detoxdieter, örter och fasteprogram kan tyckas vara en modern trend, men naturläkemedel har 

använts för att avgifta kroppen i hundratals år. 

Många religioner, såväl som många andliga metoder, anser att fasta är en effektiv åtgärd för att rena 

både kroppen och sinnet. Idag är dock huvudsyftet med dessa dieter att återfå formen och gå ner i vikt, 

för att återgå till din teoretiska målvikt. 

Låt oss se några typer av dieter som kommer att hjälpa till att avgifta vår kropp inom några dagar, 

eftersom de alla är restriktiva dieter som endast ska följas under vissa tidsperioder, för att hjälpa vår 

ämnesomsättning att fungera korrekt. Efter det kommer det att vara nödvändigt att följa en korrekt 

daglig kostmodell enligt principerna för matpyramiden: som medelhavsdieten. 

Tömma renande diet 

Att återinföra vissa stammar av mikroorganismer 

hjälper till att minska de typiska symtomen på en 

dålig matsmältningsprocess, vars symtom är 

uppblåst mage, flatulens och allmän 

sjukdomskänsla. 

Bakterier som Lactobacillus acidophilus (för 

tunntarmen) och Bifidobacterium (för 

tarmtjocktarmen) är att föredra. Dessa bakterier 

sprider sig när vi konsumerar fermenterad mat. 

Gör plats för yoghurt, surkål och misosoppa, rekommenderad för att hjälpa "rensarbakteriernas" 

arbete. På så sätt kan vi återställa balans och harmoni på nivån av mag-tarmsystemet. 

Detox diet 1 dag 

En meny att ta som exempel för en endags detoxdiet kan innehålla dessa måltider. 

• På morgonen på fastande mage 

• juice av 1 citron i 1 glas varmt vatten. 

• Citron hjälper till att avgifta genom att stimulera leverns arbete och har en alkaliserande och 

remineraliserande verkan. 



Frukost 

1 mosad banan med 2 msk rapsolja + saft av 1 citron. Blanda väl och tillsätt 3 bitar av säsongens frukt 

och 1 matsked krossade oljefrön (mandel, valnötter, hasselnötter ...) eller skorpor. 

1 örtte och renande bittra växter som björk, kronärtskocka, maskros eller körsbärsstjälkar 

Lunch 

Blandsallad som förrätt (eller 1 glas grönsaksextrakt för 

de som inte tål råa grönsaker bra), klädd med 1 

matsked olivolja 

1 fiskfilé eller 1 grillat kycklingbröst tillsammans med 

kokta grönsaker 

Förmiddag och eftermiddags mellanmål 

1 bakad frukt eller 1 rå säsongsfrukt 

1 dränerande örtte med dessa egenskaper (ängarnas drottning, ask, björk) 


