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Fulletó de distribució en exclusiva a les botigues associades
a la central de compres i serveis Bioconsum.

Parlar de desintoxicació (detoxification) pot portar a pensar
exclusivament en dietes temporals, moltes vegades, dietes
vinculades a moviments impulsats per la moda. Aquesta no és
la perspectiva amb què volem tractar la desintoxicació. El que
volem transmetre amb aquest llibret no és tant la importància
de realitzar periòdicament una dieta depurativa com d’integrar uns hàbits alimentaris del dia a dia que ajudin l’organisme en el seu procés d’eliminació. Això no obstant, les dietes
depuratives integrades en aquesta visió global també són importants i recomanables.
És primordial tenir una alimentació equilibrada, conscient
i com més neta millor, juntament amb uns hàbits de vida saludables. Així estareu potenciant els vostres mecanismes naturals d’eliminació, i qualsevol ajuda afegida que proporcioneu
al vostre organisme, com la que us oferim en aquest llibret, de
ben segur que serà agraïda.
Si necessiteu una atenció més personalitzada us aconsellem que us adreceu a un especialista en la temàtica.

Convivim amb les toxines
PER QUÈ
ACUMULEM TÒXICS?
Els nostres avantpassats ens han deixat
una herència genètica que ens dona la
predisposició d’emmagatzemar combustible d’una manera il·limitada, en previsió d’èpoques de poc aliment, de fred i
de treball dur. Actualment s’ingereixen
grans quantitats d’aliments i el ritme
de vida és molt més sedentari. Ingerim
nutrients per sobre de les nostres necessitats i aquests s’acumulen en forma
de greix. El resultat... quilos de més i un
excés de residus metabòlics que som incapaços d’eliminar.
Cal tenir en compte, també, la qualitat dels aliments que mengem, no només la quantitat. Els aliments de l’agri-

cultura i ramaderia convencional s’han
deteriorat molt per les dosis importants
de tòxics, hormones i antibiòtics que
contenen, fet que perjudica seriosament
la nostra salut. I els hàbits de consum de
productes industrialitzats també han fet
minvar la qualitat dels aliments.

D’ON PROVENEN
ELS TÒXICS?
Els tòxics són qualsevol substància química o natural que, un cop entra en contacte
amb el nostre organisme, hi genera uns
efectes nocius i en fa minvar el benestar.
Els tòxics provenen de l’aire que respirem, dels productes de neteja de la llar,
de la cosmètica, dels envasos de plàs-

tic, de l’aigua, del tabac, de les begudes
alcohòliques, dels medicaments, dels
antibiòtics, de les drogues, de qualsevol
aliment que ingerim, sobretot, si no és
de certificació ecològica o, fins i tot, dels
residus metabòlics del mateix organisme.

QUÈ SÓN ELS ÒRGANS
EMUNTORIS?
Els òrgans emuntoris són els encarregats d’expulsar a fora de l’organisme
tot el que pot resultar tòxic. Aquests òrgans, a part de funcionar com a emuntoris, també tenen altres funcions molt
importants. Us els descrivim:
—La pell. Elimina els elements tòxics
bàsicament a través de la suor i les
glàndules sebàcies.
—El fetge. Desenvolupa la seva tasca
de desintoxicació a través de tres
mecanismes:
1. Filtra la sang per eliminar les toxines de grans dimensions.
2. Destrueix enzimàticament les substàncies químiques indesitjables en
dos passos, coneguts com fase I i
fase II.
3. Sintetitza i secreta la bilis. És un
procés digestiu crític per a l’absorció dels greixos de la dieta i
els nutrients solubles en greix,
però també funciona com el
principal mecanisme per moure
les toxines metabolitzades per
enzims hepàtics fora del fetge,
cap als intestins, des d’on s’eliminen a través de la defecació.
— Els ronyons (a través de l’orina). Fan
una eliminació selectiva de substàncies nocives per al cos.
— Els intestins (a través de la femta).
No només eliminen a través de la
femta residus tòxics provinents de la
digestió, sinó també reben a través
de la mucosa del cos substàncies no

desitjables per eliminar-les, posteriorment, de manera definitiva.
— El pulmó (elimina el monòxid de carboni). El cos també utilitza els pulmons com a mitjà per eliminar toxines
en forma d’elements volàtils.
També hem de tenir present la importància del bon funcionament del sistema limfàtic en el procés d’eliminació.
No és emuntori perquè no representa
cap porta de sortida de tòxics fora de l’organisme, però participa, i d’una manera
bàsica, en el procés que acaba amb l’excreció. El sistema limfàtic participa en la
canalització i transport de tot el líquid
extracel·lular cap al sistema circulatori.
Sense una circulació adequada tampoc
es produiria la sortida pels emuntoris
dels residus metabòlics ni dels tòxics.
Els òrgans emuntoris han de fer la
seva feina dia a dia de forma eficient, i
quan això no passa, bé perquè treballen
malament o lents, bé per excés de tòxics
acumulats durant un temps prolongat,
es van acumulant desajustos cel·lulars.
Aquests desajustos provoquen un desequilibri en l’organisme, que posteriorment dona lloc a la malaltia. Aquí rau
la importància que es dona a la desintoxicació i al manteniment al 100 % de la
tasca dels emuntoris.

COM ENS AVISA L’ORGANISME?
Hi ha certs productes químics que el cos
pot eliminar amb certa facilitat, però
d’altres que poden romandre a la sang,
ossos i greix del nostre organisme durant
50 anys o més. La càrrega tòxica és el nivell de tòxics presents en l’organisme en
qualsevol moment de la nostra vida. Només perquè certs químics estiguin presents al nostre cos no vol dir que hàgim
d’emmalaltir, ja que cadascú té uns nivells de tolerància propis. El fet que una
persona pateixi o no danys per la seva

càrrega de toxicitat, i el tipus de danys,
dependrà dels condicionants següents:
— El tipus de producte químic.
— La quantitat de tòxic a què la persona s’ha vist exposada.
— El temps d’exposició.
— L’edat, pes, alçada, sexe. Les dones
embarassades, els nens, els adolescents i la gent gran són els més
vulnerables.
— La composició corporal: com més
elevada sigui la quantitat de greix
més probabilitats hi ha d’emmagatzemar químics.
— L’estat general de salut en el moment
d’exposició.
Hi ha molts símptomes «d’alarma»
que ens indiquen quan hi ha una sobrecàrrega dels mecanismes d’eliminació
del cos i un principi d’intoxicació general.

Símptomes mentals
Dificultat en l’aprenentatge, ment confusa, lenta formació d’idees, memòria
defectuosa, indecisió...

Símptomes emocioNals
Impressió de cansament, de pressió,
manca d’ànim, mal humor, ansietat, por,
ira, manca d’adaptació.

Símptomes físics
Creixement lent, al·lèrgies, pèrdua de la
fertilitat, augment de pes o incapacitat
de reduir-lo, greix acumulat, retenció de
líquids, parpelles inflades o enganxades
al matí, ulls vermells o grocs, vista ennuvolada, necessitat de mocar-se, nas tapat,
boca pastosa o seca, llengua amb una
capa blanca o groga, males digestions,
acidesa estomacal, flatulències, envelliment prematur i debilitat, necessitat de
tossir o escopir, mal alè, orina forta, infec-

cions repetides, acne, granets, dermatitis
a la cara i el cos, picor al cuir cabellut o a
la pell, mals de cap, d’estómac, dolors generals, pesadesa, rigidesa i debilitats a les
articulacions i a la musculatura, trastorns
de la pell i els cabells, vertigen, fatiga general, alteracions del sistema hormonal,
més risc de desenvolupar qualsevol patologia, fins i tot, càncer...

Quines són les principals
fonts de tòxics?
Les fonts dels tòxics són molt diverses.
Tot seguit fem una llista de les principals fonts de tòxics perquè pugueu ferne una valoració:

fonts endògenes (internes)
— El nostre organisme genera residus
dels processos metabòlics.
— L’alteració de la microbiota intestinal
pot tenir efectes nocius importants
sobre la salut. Per això és important
incloure en la nostra alimentació aliments prebiòtics (rics en fibra soluble) i
probiòtics (fermentats, com el miso, xucrut, tamari, kombucha, kèfir d’aigua).
— Una metabolització i excreció inadequada d’estrògens pot provocar que
n’hi hagi en excés circulant i aquest
fet augmenta el risc de càncer i de teixit mamari altament proliferatiu, cosa
que desemboca en fibromes i quists.

fonts exògenes (externes)
— Sal refinada i aliments que en continguin. La sal comuna ens arriba
a la taula després d’un procés de
neteja i de refinament a altes temperatures, 670 °C, que en transforma la composició química i fa que
sigui exclusivament clorur de sodi,
un compost químic refinat que no
existeix a la naturalesa.

— Sucre refinat (blanc), endolcidors químics i aliments que en continguin.
Com la sal refinada, el sucre blanc
refinat és el producte d’un refinament extrem a altes temperatures i
que el cos considera tòxic per la seva
reactivitat. Com que és un producte
altament refinat provoca acidificació i
desmineralització a l’organisme.
— Farines blanques i refinades. Sobretot, cal eliminar el blat no ecològic.
— Qualsevol producte animal (ous, carn
vermella, carn blanca, làctics) que no
sigui ecològic. Aquests aliments tenen un alt contingut en medicaments,
antibiòtics i tractaments hormonals.
La qualitat i la quantitat en són la clau.
— Carns processades. Tenen un alt contingut en additius.
— Peixos grans, sobretot, els blaus. Tenen un alt contingut en mercuri.
— Aliments precuinats, envasats, con-

gelats o en conserves de llaunes
que no siguin ecològics.
— Begudes ensucrades i carbonatades.
— Cosmètica convencional. Qualsevol
producte que ens posem a la pell
hauria de ser ecològic.
— Productes de neteja domèstica, ambientadors no ecològics.
— Envasos de plàstic amb BPA.
— Fumar i respirar el fum del tabac.
— Fum de les fàbriques, llars de foc.
— Cuinar amb cassoles d’alumini i usar
el paper d’alumini.
— L’aire que respirem pot resultar altament tòxic depenent de la zona on
visquem.
— Exposició a productes químics.
— Qualsevol aliment no ecològic pot
ser perjudicial pel seu contingut en
pesticides, herbicides, fungicides i
altres químics. En especial, les verdures, les fruites i els germinats.

L’ALIMENTACIÓ DESINTOXICADORA
QUINS SÓN ELS ALIMENTS
MÉS DETOX
Són els aliments que ajuden a depurar
l’organisme eliminant-ne excessos i
toxines. Per aprofitar-ne al màxim les
propietats depuratives cal consumir-los
en cru o preparats amb coccions molt
lleugeres.
Totes les verdures i fruites, riques
en fitoquímics, tenen una alta propietat depurativa, però en destaquen les
verdures. Tot seguit us anomenem els
aliments que desintoxiquen més:
— Les fulles verdes, pel seu alt contingut en clorofil·la. La clorofil·la
és el pigment que dona el color verd
característic a les fulles i plantes.
És essencial per a la vida, ja que
transforma la llum solar en oxigen.
La seva composició molecular és
molt similar a la de la sang. Té cura
de tots els nostres òrgans i els neteja, fins i tot destrueix molts dels
nostres enemics interns: bacteris
patògens, cèl·lules cancerígenes i
molts d’altres. Les fulles verdes són
potents alcalinitzadores, antiinflamatòries i depuratives, i han d’estar
presents cada dia a la nostra taula.
En són bons exemples la col verda,
espinacs, bledes, ruca, canonges,
créixens, herbes fresques (menta,
alfàbrega, julivert, coriandre, cibulet), etc.
— Tot el grup de crucíferes: nap, nap
negre, colinap, ravenets, coliflor, bròquil, bròcoli, cols de Brussel·les, col
d’olla, daikon (nap japonès, el podem
aconseguir en qualsevol botiga ecològica envasat, ratllat i deshidratat).

— Aliments rics en vitamina C. Aquest
vitamina ens protegeix dels radicals
lliures alhora que ajuda a depurar
l’organisme, concretament, el fetge:
llimona, llima, tota la fruita cítrica (taronges, mandarines, pinya, aranges i
kiwis), fruits del bosc, pebrot vermell.
— Aliments rics en flavonoides: nabius, cireres, groselles, cítrics i,
sobretot, la seva pell, te blanc, te
verd, cacau, baies de margalló del
Brasil (açaí palm).
— Aliments amb propietats prebiòtiques. Són indispensables per alimentar la flora intestinal benèfica. Són els
aliments rics en inulina, fibra insoluble: carxofes, espàrrecs verds, cebes,
alls, porros, plàtans, raïm, magranes.
I els aliments amb midó resistent: cigrons, patates, moniatos, cereals integrals, tots, cuinats i refrigerats.
— Aliments amargants. Estimulen les
funcions hepàtiques i biliars: carxofes, endívies, escarola, xicoira,
qualsevol fulla verda.
— Qualsevol tipus de germinats. És
un aliment ric en enzims i amb
moltíssima càrrega vital: de ceba,
all, alfals, col verda, bròcoli, llenties… els que més us agradin.
Cal esmentar, també, les pastanagues, remolatxa, gingebre, cogombre,
carbassó, espàrrecs verds, api, fonoll,
all, ceba, porro, calçots, papaia, prunes,
raïm, poma, pera, tomàquets. Tots són
uns bons aliats per mantenir l’organisme en bon estat.
Hi ha altres aliments que, tot i no
ser ni fruita ni verdura, ens ajuden, i
molt, a eliminar tòxics:

— Algues de mar (wakame, kombu,
espagueti de mar, dulse, arame,
cochayuyo). Se n’aconsella un consum molt moderat, una cullerada
sopera al dia un cop hidratades, que
és quan estan en la seva màxima
expansió. Tot i així, són molt riques
en iode, per tant, es desaconsella
consumir-ne en cas d’alteració de
la tiroide.
— Espècies: cúrcuma, gingebre, etc.
— Greixos saludables: oli d’oliva verge extra, oli de coco, alvocat, llavors
de xia, sèsam, cànem, lli, rosella,
carbassa i gira-sol.
— Aliments fermentats sense pasteuritzar, amb propietats probiòtiques:
vinagre de poma, vinagre d’umeboshi, pasta d’umeboshi, vinagre d’arròs,
cogombrets envinagrats o xucrut,
kombucha, rejuvelac, kèfir d’aigua,
miso, tamari. Tenen un lleu efecte

depurador, alhora que ens ajuden a
millorar la diversificació de la flora
benèfica intestinal. S’aconsella prendre’n diàriament, alternant-nos per
la seva diversa aportació de soques.
— D’altres: aigua mineral, flocs de civada, mongetes azukis, te verd, te
blanc, aigua de mar.

Dietes detox
El dejuni s’utilitza sovint com a mètode de desintoxicació, ja que és una de
les maneres més ràpides d’augmentar
l’eliminació de residus i estimular el
procés de curació de l’organisme. El
dejuni provoca en l’organisme una sèrie
de reaccions mitjançant l’eliminació del
menjar sòlid (totalment o parcialment),
cosa que l’obliga a utilitzar les pròpies
reserves energètiques. Aquesta situació permet un descans al sistema diges-

tiu, aporta més energia a les funcions
d’eliminació i desintoxicació i activa les
capacitats de regeneració i renovació
de tot l’organisme. Aquest mètode mil·
lenari ha estat practicat per les cultures
més antigues com una forma efectiva
de purificació natural i de mantenir una
joventut cel·lular.
Com ja hem vist, les toxines s’acumulen al teixit adipós i són alliberades
a la sang, en un procés de dejuni poden
arribar a valors molt elevats. Per això
hem de ser curosos amb els dejunis
llargs, la millor manera de donar suport
a les reaccions desintoxicadores és realitzar dejunis curts.
Dejuni d’un dia, dos o tres: consisteix a prendre 4 sucs al dia de 250-360
ml. Els sucs han de ser frescos, no envasats, bàsicament fets de verdures i
una peça de fruita (poma, pera o pinya),
ideal de procedència ecològica, preparats amb un extractor de sucs de baixa
revolució just en el moment de consumir-los. A part dels sucs es poden beure
infusions i, sobretot, aigua mineral.
Encara que un dejuni curt es pot començar en qualsevol moment, sempre
és millor fer-lo en cap de setmana o durant un període de temps que es pugui
garantir un descans adequat.
Per fer més eficaç el dejuni cal preparar-nos com a mínim el dia abans i
l’endemà amb una alimentació a base
de verdures i hortalisses crues.
Per garantir una eliminació correcta

de toxines i completar el procés desintoxicador hem de prestar atenció a la salut
intestinal i, si cal, reforçar-la amb suplementació o teràpia desintoxicadora.
Us aconsellem que abans d’iniciar
qualsevol dieta depurativa us assessoreu per un especialista en la temàtica.

I a la cuina?
Per mantenir intactes els fitonutrients,
els enzims i les propietats depuratives
dels nutrients dels aliments, i mantenir-ne la màxima quantitat, cal consumir-los en cru.
Si volem cuinar-los, cal tenir present que les coccions dels aliments
també hi tenen molt a dir. Amb les coccions generem canvis i és de vital importància aconseguir-los amb coccions
baixes. S’han de dur a terme amb un
oli d’oliva verge extra, que, juntament
amb el de coco, són els més soferts a
les temperatures de la cuina, però tot i
així, mai han de fumejar. Sens dubte, la
cocció més saludable és la que està feta
amb aigua o vapor i en què consumim
els olis crus.
És convenient evitar qualsevol plat
cuinat al microones.

receptes

T = tassa de 250 ml
c. s.= cullerada sopera
c. p.= cullerada de postres

BATUT CÍTRIC
INGREDIENTS
- 2 taronges
- 1c. s. d’oli d’oliva verge extra
- 2 cm de cúrcuma fresca
- 1c. s. de pol·len

CONDIMENTS
- Pebre acabat de moldre
- Pol·len

1. Poseu tots els ingredients del batut a la gerra de la batedora. Ho heu de batre 1
min o fins aconseguir una textura fina.
2. Serviu-lo i condimenteu-lo.
Consells
És millor consumir-lo al moment o guardar-lo a la nevera tapat, un màxim de 24 h.

Temps de preparació: 10 minuts
Comensals: 1 pax

CUSCúS DE VERDURES
AMB SALSA PROBIÒTICA
INGREDIENTS CUSCÚS
- ¼ de col llombarda
- 1 remolatxa petita
- 3 pastanagues
- 1 ceba tendra petita
- 2 branques d’api
- 1 poma
- 3 c. s. d’oli d’oliva
- Suc de 2 taronges
- 4 cm de cúrcuma fresca
- 1 cc de sal marina

INGREDIENTS SALSA PROBIÒTICA
- 1 alvocat madur
- 1 c. s. miso d’arròs sense gluten ni pasteuritzat
- Suc d’1 llimona
- Ratlladura de la pell d’una llimona
(cal que sigui eco)
- 1 T d’aigua mineral
- 1 grapat de coriandre picat
- Pebre acabat de moldre

1. Peleu, netegeu les verdures i processeu-les amb la cúrcuma amb l’ajuda d’un
robot de cuina o ratlleu-les per aconseguir una textura de cuscús.
2. Reserveu-les en un bol gran, on afegireu la resta d’ingredients del cuscús: el suc
de les taronges, l’oli d’oliva i la sal marina. Barregeu-ho per integrar tots els ingredients. Reserveu-ho.
3. Bateu tots els ingredients de la salsa menys el coriandre fins aconseguir una
textura ben fina i lligada. Integreu-hi el coriandre picat.
4. Podeu servir el cuscús de verdures sobre unes fulles d’endívies amb la salsa per sobre.

Temps de preparació: 20 minuts
Comensals: 2 pax

CREMA BLANCA
AMB OLI DE CLOREL.LA
INGREDIENTS CREMA
- 1 ceba de cuinar
- ¼ d’api-rave o 1 nap
- 1/2 coliflor
- 2 c. s. de flocs de civada
fins
- 2 T d’aigua mineral
- ¼ T d’aigua de mar

INGREDIENTS OLI DE CLOREL·LA
- 1 c. p. de clorel·la en pols o 3 comprimits ratllats
- 1 c. s. d’oli d’oliva verge extra
- 1 c. p. de vinagre d’ume
- 1 cc de romaní molt

CONDIMENTS
- Pèsols frescos crus o congelats, bullits 3 minuts amb aigua mineral i sal
- Brots de pèsols o germinats al gust
1. Poseu a bullir les verdures, prèviament netejades, pelades i tallades, amb les
dues aigües de la crema. Bulliu-les durant 15 min a foc mitjà i tapades. Bateu-les
fins aconseguir una textura ben fina.
2. Barregeu tots els ingredients de l’oli de clorel·la fins a integrar-los bé.
3. Serviu la crema amb l’oli de clorel·la i els condiments.

Temps de preparació: 25 minuts
Comensals: 2 pax

FITOTERÀPIA I SUPLEMENTACIÓ
COM ENS PODEN AJUDAR LES PLANTES?
La fitoteràpia és ideal per ajudar l’organisme i, sobretot, per depurar el fetge.
En el cas de les infusions, la millor
opció és beure-se-les en dejú cada matí o
abans d’anar al llit, però sempre cal deixar
30 min entre prendre la infusió i l’àpat.
Una altra opció és prendre’s les plantes
amb càpsules o comprimits, ja que es pot
garantir la presència dels principis actius
més destacats de cada planta.
Les plantes més apropiades per desintoxicar el cos són:
—Card marià. Cuida el fetge i la vesícula, redueix les inflamacions,
repara teixits danyats i elimina impureses a través de l’orina.
—Dent de lleó. Aquesta generosa planta
serveix com a depurador sanguini, descongestiona el fetge i és un tònic meravellós per a l’organisme. Té propietats
antiinflamatòries, reparadores i laxants.

És molt bona per a la vesícula i per eliminar les toxines que s’hi acumulen.
—Carxofa. Té propietats protectores i regeneratives hepàtiques, millora la digestió i combat tots els símptomes de
mal funcionament del fetge. Està comprovat, també, que el te de carxofa prevé l’hepatitis, la diabetis, el sobrepès
i la insuficiència hepàtica. Elimina el
colesterol i redueix el sucre a la sang.
—Cua de cavall. Té moltes propietats,
entre les quals, diürètiques, que ens
ajuden a depurar l’organisme eliminant tòxics a través de l’orina. Neteja, també, les mucositats i les flegmes dels pulmons, prevé refredats i
afavoreix la digestió.
—Boldo. Ideal per reduir colesterol,
tractar el fetge i la vesícula biliar
amb la prevenció de la formació de
càlculs biliars o pedres a la vesícula.

ELS SUPLEMENTS PODEN SER GRANS ALIATS
Hem de tenir clar que la suplementació
és exactament el que el seu nom indica,
un valor afegit, sempre que tinguem una
alimentació desintoxicadora i uns hàbits
de vida saludables. De suplements, al
mercat en podem trobar molts, però us
fem esment dels que són més interessants de consumir, sempre alternant-los:
—Algues d’aigua dolça, de baix contingut en iode:
· Clorel·la. És la font de clorofil·
la més important del planeta,
per això és l’alga d’aigua dolça
amb més propietats depuratives. És l’única planta del món
que té factor de creixement,
que afavoreix un bon sistema
immunitari i ajuda a reparar els
teixits de l’organisme.

· Klamath. Creix de manera natural a les aigües del llac Upper
Klamath (Oregon, EUA). Les tones de minerals que cauen en
aquest llac per la pluja i la neu
fan que sigui una alga amb moltes propietats. A més, gràcies
que la conca Klamath es troba a
gran altura, queda lliure de contaminació industrial i pol·lució.
· Espirulina. Creix en aigües molt
alcalines. Destaca pel seu alt
contingut en proteïna d’alta
qualitat i vitamines del grup B.
Gràcies a la ficocianina s’ha demostrat que inhibeix la formació de cèl·lules cancerígenes,
també ajuda a la formació de
neurotransmissors, cosa que fa
augmentar la capacitat mental.

—Herba de blat. Pel seu alt contingut
en nutrients, ajuda a restaurar, rejovenir i sanejar el cos de forma natural, augmentant-ne l’energia i la
vitalitat. Tot i que és la tija del blat
està lliure de gluten.
—Triphala. És una barreja d’herbes
aiurvèdiques amb un potent efecte
purificador de la sang, tonificant i laxant suau, molt apreciat per la seva
capacitat de regular els processos
de digestió, d’eliminació, desintoxicació del fetge i de neteja del còlon.
—Psyllium. És pura fibra soluble, ideal per netejar els intestins.
—Suplements rics en enzims, vitamines B1, B2, B3, B5 i B6, com la colina, i minerals com el magnesi, ferro,
zinc, molibdè ajuden a la primera i segona fase de desintoxicació del fetge.
—Suplements a base de plantes riques
en berberina. La berberina és un alca-

loide present com a principal principi
actiu de diverses plantes medicinals
utilitzades en tot el món. És eficaç en
cas de fetge gras, a part que té múltiples propietats: neuroprotectora,
reductora del nivell de colesterol, antiinflamatòria i cardioprotectora, antiparasitària, antifúngica i antibiòtica.
—Probiòtics. En l’apartat d’aliments
us hem esmentat els que tenen propietats probiòtiques, però moltes
vegades necessitem reforçar-los,
és aquí on un bon probiòtic ens
ajudarà a restablir l’equilibri de la
flora intestinal.

MÉS ENLLÀ DE L’ALIMENTACIÓ, SUMA SALUT
A part de l’alimentació podem tenir en
compte altres elements i uns hàbits de vida
desintoxicadors, que ens faran potenciar
els processos de depuració i eliminació.

HÀBITS DETOX
En podem dir moltíssims, però com que
l’espai és limitat us aconsellem els que
considerem més importants:
— Raspallar-se les dents i la llengua sense
dentífric just en despertar-se per eliminar els bacteris acumulats durant la nit.
— Beure al matí en dejú 1 got d’aigua
mineral tèbia amb el suc de 1/2 llimona i una cullerada sopera de vinagre
de poma, si tenim la pressió baixa, tres
cullerades soperes. d’aigua de mar i un
suplement depuratiu (a temporades).
— Respectar 12 hores de dejuni cada
dia, del sopar fins a l’esmorzar.
— No menjar mai fins a la sacietat.
— Practicar exercici físic amb regularitat combinant la pràctica esportiva
cardiovascular i la tonificant.
— Realitzar respiracions lentes i profundes al llarg de la jornada.
— Fer un sopar lleuger, tan d’hora com sigui possible i deixant un marge de 2-3 h
abans d’anar a dormir per fer la digestió.
— Garantir un son profund i regenerador de mínim 7-8 h cada dia.

TERÀPIES DESINTOXICADORES
Són ideals per ajudar l’organisme a potenciar l’eliminació de toxines i residus. En podem
veure els beneficis des de la primera sessió.
— Banys amb sal. Submergir-se durant
30 min en una banyera plena d’aigua
amb 2 kg de sal marina ajuda a elimi-

nar toxines a través de la pell.
— Exfoliació. Amb un guant de crin aconseguim eliminar cèl·lules mortes de la
pell. S’aconsella utilitzar-lo molls i moderadament per no irritar la pell.
— Sauna. Mitjançant l’alta temperatura
aconseguim una gran dilatació dels
porus, per on s’eliminen tòxics mitjançant la suor.
— Drenatges limfàtics. Massatge manual fet amb molta delicadesa i precisió
seguint la direcció dels conductes
limfàtics, estimulant el drenatge i netejant les zones congestionades.
— Hidroteràpia de còlon. Consisteix a introduir aigua al colon a través d’una cànula per aconseguir l’eliminació de femta
acumulada. Aquesta teràpia s’aconsella
fer-la en mans d’un especialista o informar-se bé abans de fer-la casa.

QUÈ ÉS LA CRISI CURATIVA
DE LA DESINTOXICACIÓ?
Arribats al punt final, cal explicar que durant el procés de desintoxicació pot aparèixer l’anomenada crisi curativa. Es tracta
d’un conjunt de símptomes, els quals només
són diferents formes d’eliminació que formen part del procés de desintoxicació. Entre aquests símptomes podem trobar: mal
de cap, mucositat, mal alè, llengua blanca,
diarrees, orina abundant, orina fosca, nàusees, vòmits, més suor, tos, infeccions, granets…. també n’hi pot haver d’emocionals.
La durada i intensitat d’aquests símptomes depenen del tipus de tòxics i de la
quantitat acumulada en cada organisme.
Els símptomes desapareixen seguint el
procés desintoxicador. Està totalment
desaconsellat tallar qualsevol símptoma
de la crisi depurativa amb un fàrmac.

Aquest llibret ha estat escrit per Cristina Manyer, coach de salut. Al seu web www.cristinamanyer.com
podeu trobar més continguts relacionats amb el detox, així com un pla depuratiu de 6 dies.

Coneixes
les nostres
solucions
detox?
Total ClenseTM Multisystem
Ajuda el procés de neteja hepàtica,
renal i de budell.
Total cleanseTM Daily Fiber
Equilibrada combinació de fibra soluble
i insoluble total.
Total CleanseTM Liver
Formula que afavoreix el procés
de neteja hepàtica.
Total CleanseTM Kidnyes
Ajuda el sistema de neteja renal
de l’organisme.
Total CleanseTM Uric Acid
És un ajut en el procés d’eliminació
de l’excés d’àcid úric.
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