
Detox diet, hur du rengör dig själv naturligt 

Här är några idéer på en detoxdiet som hjälper oss att komma tillbaka i form efter en period av 

dålig kost, men också en guide till rätt mat. Och så grönt ljus till örter och övningar, yoga och 

mycket mer. 

Oavsett om det är dags för semester, eller de första dagarna på året efter festen, kommer 

balansdagens ödesdigra ögonblick i tid. Om du har lagt på dig några extrakilon under det långa 

vinter- eller jullovet eller helt enkelt vill väcka din ämnesomsättning och hitta en bättre figur, ge 

din kropp en hälsosam avgiftning. 

Varför avgifta? 

Överskottet av gifter i kroppen kan ha skadliga effekter på immunförsvaret och utsätta oss 

för risken för kroniska degenerativa sjukdomar. Dessa inkluderar vissa former av cancer, 

hjärtsjukdomar, diabetes och Alzheimers, bara för att nämna några. 

Detta betyder dock inte att man måste lägga ut mycket pengar för att köpa kosttillskott eller följa 

en fruktansvärt restriktiv regim. Våra kroppar är faktiskt i ett konstant tillstånd av avgiftning. 

Avgiftning är den process genom vilken metaboliska biprodukter, mat "skit" såsom 

konserveringsmedel och tillsatser, droger och alkohol, fria radikaler, droger och miljögifter 

neutraliseras och elimineras. 

En promenad eller en cykeltur är två utmärkta vanor 

för att gå ner i vikt och hålla den under kontroll, 

men de måste åtföljas av en balanserad och 

välkontrollerad kost. Men detta är fortfarande inte 

tillräckligt. En avgiftande diet är ibland ett måste 

för att hjälpa vår kropp att eliminera ackumulerat 

avfall. 

Av denna anledning kan du följa en speciell 

regim under några dagar som endast innehåller 

mat rik på vatten och klorofyll, och framför allt på antioxidanter. Kom ihåg att antioxidanter 

spelar en stor roll för att neutralisera fria radikaler som skadar kroppen. De anses vara avfall som 

produceras av kroppen själv, men kommer också utifrån genom rök, kemikalier, damm etc. 

Antioxidanter är vitamin C, vitamin E, selen och karotenoider. 

Kontraindikationer 

Var noga med att inte följa en detoxdiet i mer än 3-5 dagar och att inte minska de dagliga 

kalorierna för mycket, håll dig inom tröskelvärdet, som är 1 200 kCal för kvinnor och 1 800 kCal 

för män. 



En regim av denna typ tillåter inte att nå 

de rekommenderade doserna av 

näringsämnen och i verkligheten kommer 

viktminskningen oftast att vara en förlust 

av vatten. Att äta kalorifattig mat saktar 

dessutom ner den grundläggande 

ämnesomsättningen (den energi som kroppen 

förbrukar i vila), så viktminskning är bara 

uppenbar. Det kommer garanterat att öka när 

du går tillbaka till att äta som tidigare. 

 


