
Det är dags för detoxdieten, att avgifta på bara 10 dagar 

Vi är i vårens höjdpunkt: energin vaknar i kroppen, ämnesomsättningen accelererar, blodet bevattnar 

organen bättre, vilket ger känslan av vitalitet och återfödelse. Men detta är inte fallet för alla: det finns 

de som känner sig uppgivna, trötta och lider av många små åkommor, från huvudvärk till 

matsmältningsbesvär. Ofta får vi alltså den här säsongen ta itu med några extra kilon och en irriterande 

känsla av svullnad och tyngd, ett arv från vintern som ännu inte har "skötts". Skillnaden är kopplad till 

vår organisms välbefinnande. Om den är berusad av avfall blir processen med säsongsförnyelse en 

hinderbana, och tröttheten kan nå outhärdliga nivåer: man känner sig tung, nervös, sömnig. 

Vad ska man göra? Avgifta, genom att verka på de organ som är ansvariga för att rengöra kroppen: 

lever, njurar och tarmar, för att återställa balansen till hela kropp-sinne-systemet, i dess fysiska, 

känslomässiga och energiska komponenter. Ett enkelt mål att uppnå genom att följa en specifik diet och 

dricka vatten och örtteer rika på värdefulla aktiva ingredienser. Så här går du tillväga. 

Djuprenande diet 

"En inre reningsprocess gör att du radikalt kan starta om kroppen", förklarar Dr Mark Hyman, pionjär 

inom funktionell medicin och författare till boken The detox diet in 10 days. Programmet för att 

återställa glykemisk balans, bränna fett och gå ner i vikt (Mondadori, 17 €). "Med rätt kombination av 

effektiva livsmedel är det också möjligt att blockera verkan av hormonet som styr ansamlingen av fett 

och att minska inflammationer som bidrar till viktökning.  

Ett matavgiftningsprogram tillåter de som behöver 

gå ner i vikt, därför , att träffa målet snabbt och 

enkelt, få energi, kunna sova bättre och få ett 

bättre humör”. Vad äter vi? Speciellt livsmedel av 

vegetabiliskt ursprung: fullkorn (som välkokt ris och 

hirs) i kombination med gröna proteiner vid varje 

måltid: till exempel två skedar bönor kokta i vatten 

med kummin; rikligare grönsaker och frukt utvalda 

från de sorter som säkerställer ett högre innehåll av 

antioxidanter. 

Bageriprodukter, gjorda av mjöl och olja, är inte lämpliga för dem som behöver gå ner i vikt, även bröd 

bör minskas och om något ångas, för att balansera sammandragningseffekten på de inre organen, på 

skelettsystemet, på musklerna, på senorna.... 

Pasta konsumeras också bäst i buljong, av samma anledning 

Korsväxter och runda grönsaker är mindre lämpliga än långa och vertikalt växande, eftersom de 

bromsar ämnesomsättningen, medan alger och havsfiskar, genom att stimulera sköldkörteln, hjälper 

den. 

Salt bör också vara måttligt och endast användas i matlagning, medan mejeriprodukter bör undvikas. 

Kryddig och bitter mat, såväl som sammandragande sådana, är avgörande för viktminskning. 



Solens strålar stimulerar också hormoncentra och främjar viktminskning. 

Tre månader är den tid det tar att låsa upp hormonsystemet. 

Det är inte tillrådligt att äta mindre: om du inte ger bränsle till motorn kommer den att sakta ner. 

Fysisk aktivitet förbättrar också cirkulationen och 

ämnesomsättningen, vilket för blod till de områden där fett 

deponeras och stagnerar. 

Fotbad och bad med vatten och salt, gnugga kroppen med 

en handduk och varmt vatten, är mycket användbara 

metoder för att lösa upp fett och slappna av i kroppen. 

Den söta grönsaksbuljongen är ett mycket effektivt 

botemedel för att ta bort suget efter sött. 

Hemligheten är att skapa ett nytt sätt att äta som inte är 

en diet, utan en serie principer att alltid följa, som kommer att bli en livsstil, en del av ditt väsen och din 

mår bra. 


