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Ο
λα to παραπάνω συμπτώματα 
μαζί με τη δυσκοιλιότητα, τον 
κοιλιακό τυμπανισμό και τη 
δυσπεψία, αποτελούν ενδεί- 
ξειετοξικήε υπερφόρτωσηε. Ζάχαρη, 
καφεΐνη, επεξεργασμένα τρόφιμα, 

φθόριο, φαρμακευτικά προϊόντα και 
φυιοφάρμακα που δυστυχώε «εισχω
ρούν» σε πολλά τρόφιμα αλλά και 
καλλυντικά, διοξίνεε. άγχοε και έλλειψη 
άσκησηε μπλοκάρουν τη φυσική διαδι
κασία αποτοξίνωσηετου οργανισμού. 
Ετσι, αυξάνονται μέσα μαε τοξικέε 
ουσίεε που μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρέε ασθένειεε, όπωε ο καρκίνοε. 
Δυσκοιλιότητα και άλλεε διαταραχέε που 
σχετίζονται με την αποβολή των απο
βλήτων δημιουργούν όξινο περιβάλλον 
μέσα στο σώμα, βασικό αίτιο πολλών 
ασθενειών όπωε ο καρκίνοε αλλά και η 
πρόωρη γήρανση. Εξίσου βλαπτικό είναι 
και ίο περιβάλλον σακχάρου. που ευνοεί 
τα καρκινικά κύτταρα. Αν το πεπτικό 
σύστημα δεν λειτουργεί καλά, ο οργανι- 
σμόε έχει πρόβλημα.

Ο ρόλοε rns αποτοξίνωσης
Οι αηοτοξινωιικέε τροφέε μειώνουν τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα και δημιουρ
γούν αλκαλικό περιβάλλον, αναζωογο
νούν τα ζωντανά κύτταρα και συμβάλ
λουν στην καταστροφή των άρρωστων 
κυττάρων. Οταν το ανοσοποιητικό είναι 
υγιέε. το σώμα αναγνωρίζει τα άρρωστα 
κύτταρα ωε «ξένουε εισβολείε» και προ
σπαθεί να τα καταστρέφει.
Κατά την αποτοξίνωση, διασπώνται και 
αποβάλλονται περιττέε ουσίεε και τοξί- 
νεε από το σώμα. Ο φυσικόε ημερήσιοε 
απεκκριτικόε κύκλοε υπολογίζεται ότι 
διαρκεί από τιε 8 το βράδυ έωε τιε 4 τα 
ξημερώματα, διάστημα κατά το οποίο 
καλό να είναι να αποφεύγουμε την 
κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτόε 
από νερό. Και η ενυδάτωση -εσωτερική 
και εξωτερική- είναι πολύ βασική για την 
αποτοξίνωση του οργανισμού: Κατα
ναλώνουμε τουλάχιστον 8-10 ποτήρια 
νερό την ημέρα όλεε τιε εποχέε του 
χρόνου.

Αποτοξινωηκές τροφές 
Η σωστή διατροφή βελτιώνει θεαματικά 
την αποτοξινωτική ικανότητα του οργα
νισμού.
Αγκινάρα. Πλούσια σε φλαβονοειδή. 
συμβάλλει στην καλύτερη πέψη. 
Τσουκνίδα. Διουρητική και πλούσια σε 
ασβέστιο, κάλιο. νάτριο, σίδηρο και βι-

Αποτοξίνινση... 
ίνραμηδέν

Μετά ns γιορτέδ, ο οργανισμόν ζητά επείγονταν να ανασυνταχθεί μετά την επίθεση... λίποιν 
που έχει υποστεί. Μην καθυστερείτε, ιδιαίτερα αν κουράζεστε εύκολα, έχετε ασθενή μνήμη, 
είστε ευερέθιστοι, υποφέρετε από αλλεργίεε, εξανθήματα και μολύνσεν ή από άγχοε και 
κατάθλιψη, ενώ δυσκολεύεστε να χάσετε κιλά.____________ ________

ταμίνεε (A. Β. Ο. καθαρίζει το αίμα και 
τονώνει τον οργανισμό.
Γκρέιηφρουτ. Καταπολεμά ious μύ- 
κητεε, «καθαρίζει» τον οργανισμό από 
τα παράσιτα και βοηθά να παραχθούν 
καλά βακτήρια.
Πράσινο τσάι. Πλούσιο σε αντιοξει- 
δωτικά.
Βιολογικά φρούτα. Πλούσια σε φυτι- 
κέε ίνεε, ενεργοποιούν και καθαρίζουν 
το έντερο μακριά από χημικά κατάλοι
πα και ζιζανιοκτόνα.
Φρέσκα βερίκοκα, βατόμουρα, ακτινί
δια και πεπόνια. Με ισχυρή αποτοξινω- 
τική δράση.
Γάϊδουράγκαθο. Αναγεννά κατε
στραμμένα κύτταρα του ήπατοε και το 
προστατεύει από τοξίνεε του περιβάλ- 
λοντοε, το αλκοόλ και τιε συνέηειεε 
από την υπερβολική κατανάλωση

φαρμάκων.
Πικραλίδα. Καθαρίζει το αίμα. Βελτι
ώνει τη λειτουργία ήπατοε. εντέρων, 
παγκρέατοε και στομάχου.
Λαχανικά. Ντομάτα, σκόρδο (αντιο- 
ξειδωτικέε ιδιότητεε). σέλινο, πιπεριά 
(αναζωογονούν), θυμάρι, κρεμμύδι 
(αντισηπτικέε ιδιότητεε). μελιτζάνα, 
πράσο (διουρητικέε ιδιότητεε). 
Βασιλικός. Με αντιβακτηριδιακέε 
ιδιότητεε. πλούσιοε σε αντιοξειδωτικά 
που προστατεύουν το ήπαρ. 
Μύρτιλλα. Περιέχουν μια ουσία που 
δρα ωε φυσική ασπιρίνη, ενώ εμποδί
ζουν τα βακτήρια να εισχωρήσουν στο 
ουροποιητικό.

Κι ακόμη...
Υγιεινά λίπη - ωμέγα 3 λιπαρά 
και ελαιόλαδο. Ενισχύουν την καλή

λειτουργία του συκωτιού. 
Ψευδάργυρος και σελήνιο. Επιτίθε
νται στα βλαβερά μέταλλα.
Χυμός λεμονιού. Κάθε πρωί, χυμόε 
ενόε λεμονιού σε 340 ml ζεστό 
φιλτραρισμένο νερό, ενεργοποιεί το 
συκώτι: Προσθέστε και μία κουταλιά 
μέλι.
Προβιοτικά συμπληρώματα. Τα
λαμβάνουμε με άδειο στομάχι. Βελ
τιώνουν τη λειτουργία του εντέρου, 
συμβάλλουν στη διάσπαση των 
τροφίμων και ελέγχουν τα «κακά» 
βακτήρια.
Φυλλικό οξύ και Β12. Η έλλειψή 
τουε συμβάλλει στην ελαττωματική 
σύνθεση του DNA. Καταναλώστε 
συκώτι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
όσπρια, ρύζι, πορτοκάλια και σπόρουε 
σιταριού.

Αυτή την εβδομάδα μαε ρώτησαν...

Οι γιορτέε απαιτούν 
/ Μ αυξημένη σωματική δρα- 
f/f- στηριότητα.αυξάνονταε 

* τον πόνο για ασθενείε με 
ρευματικά ή άλλα χρόνια νοσήματα, 
οπότε η συγκεκριμένη περίοδοε 
τουε προκαλεί άγχοε. Τη συνθήκη 
κάνει δυσκολότερη η συνεχιζόμενη 
πανδημία. Για να πάνε όλα καλά, 
απαιτείται σοφή διαχείριση του 
χρόνου και των υποχρεώσεων. 
Εξοικονόμηση ενέργειαε είναι η

ons yiopies
φράση κλειδί: Ετσι θα έχετε την 
πολυπόθητη φυσική κατάσταση 
αφενόε για να αντεπεξέλθετε στιε 
υποχρεώσειε σαε και αφετέρου ν' 
απολαύσετε τιε οικογενειακέε και 
φιλικέε συγκεντρώσειε τηε περιό
δου. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε 
την αμέριστη στήριξη του ηεριβάλ- 
λοντόε σαε. Αφήστε στον σύντρο
φο ή στουε οικείουε σαε να κάνουν 
τιε αγορέε για το γιορτινό τραπέζι 
ή αγοράστε μέσω διαδικτύου ό,τι

χρειάζεστε. Για να μην αισθάνεστε 
άσχημα, μπορείτε να συμμετέχετε 
στη διακόσμηση του σπιτιού, όσο 
το επιτρέπουν οι ρυθμοί σαε: Αν 
νιώσετε ότι δεν έχετε δυνάμειε 
να συνεχίσετε, μη διστάσετε να 
αποσυρθείτε. Επιπρόσθετα, επι- 
λέξτε δύο εκδηλώσειε στιε οποίεε 
θα θέλατε να συμμετάσχετε και 
ξεκουραστείτε μερικέε ημέρεε πριν 
και μετά κάθε έξοδο ή εκδήλωση.
Η φροντίδα και η αγάπη στον εαυτό 
σαε είναι το μεγαλύτερο δώρο που 
μπορείτε να του κάνετε.
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