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Στην υγειά
Αποτοξίνινση...
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Ο
λα τα συμπτώματα μαζί 
με τη δυσκοιλιότητα, τον 
κοιλιακό τυμπανισμό και 
τη δυσπεψία, αποτελούν 
ενδείξειε τοξικήε υπερφόρτωσηε. 
Ζάχαρη, καφεΐνη, επεξεργασμένα 

τρόφιμα, φθόριο, φαρμακευτικά 
προϊόντα και φυτοφάρμακα που 
δυστυχώε «εισχωρούν» σε πολλά 
τρόφιμα αλλά και καλλυντικά, διο- 
ξίνεε, άγχοε και έλλειψη άσκησηε 
μπλοκάρουν τη φυσική διαδικασία 
αηοτοξίνωσηε του οργανισμού.
Ετσι, αυξάνονται μέσα pas τοξικέε 
ουσίεε που μπορούν να προκαλέ- 
σουν σοβαρέε ασθένειεε, όπωε ο 
KapKivos.
Δυσκοιλιότητα κι άλλεε διαταραχέε 
που σχετίζονται με την αποβολή 
των αποβλήτων δημιουργούν όξινο 
περιβάλλον μέσα στο σώμα, βασικό 
αίτιο πολλών ασθενειών oncos ο 
καρκίνοε αλλά και η πρόωρη γή
ρανση. Εξίσου βλαπτικό είναι και το 
περιβάλλον σακχάρου, που ευνοεί 
τα καρκινικά κύτταρα. Αν το πεπτικό 
σύστημα δεν λειτουργεί καλά, ο 
οργανισμ05 έχει πρόβλημα.

Ο ρόλος τns αποτοξίνωσης 
Οι αποτοξινωτικέε τροφέε μειώνουν 
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και 
δημιουργούν αλκαλικό περιβάλλον, 
αναζωογονούν τα ζωντανά κύτταρα 
και συμβάλλουν στην καταστροφή 
των άρρωστων κυττάρων. Οταν το 
ανοσοποιητικό είναι υγιέε, το σώμα 
αναγνωρίζει τα άρρωστα κύτταρα 
cos «ξένουε εισβολείε» και προσπα
θεί να τα καταστρέφει.
Κατά την αποτοξίνωση, διασπώνται 
και αποβάλλονται περιττέ5 ουσίεε 
και τοξίνεε από το σώμα. Ο φυσικόε 
ημερήσιοε απεκκριτικόε κύκλο$ 
υπολογίζεται ότι διαρκεί από τΐ5 8 το 
βράδυ έως tis 4 τα ξημερώματα, δι
άστημα 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 οργανι
σμού: Καταναλώνουμε τουλάχιστον 
8-10 ποτήρια νερό την ημέρα όλες 
tis εποχέε του χρόνου.

Αποτοξινωηκές τροφές 
Η σωστή διατροφή βελτιώνει θεα
ματικά την αποτοξινωτική ικανότητα

Μετά tis γιορτέδ, ο οργανισμόδ ζητά επειγόντωθ να ανασυνταχθεί μετά την επίθεση... λίπουε 
που έχει υποστεί. Μην καθυστερείτε, ιδιαίτερα αν κουράζεστε εύκολα, έχετε ασθενή μνήμη, 
είστε ευερέθιστοι, υποφέρετε από αλλεργίεε, εξανθήματα και μολύνσειε ή από άγχοε και 
κατάθλιψη, ενώ δυσκολεύεστε να χάσετε κιλά.

του οργανισμού.
Αγκινάρα. Πλούσια σε φλαβο- 
νοειδή, συμβάλλει στην καλύτερη 
πέψη.
Τσουκνίδα. Διουρητική και πλού
σια σε ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, 
σίδηρο και βιταμίνεε (A, Β, Ο, 
καθαρίζει το αίμα και τονώνει τον 
οργανισμό.
Γκρέιπφρουτ. Καταπολεμά tous 
μύκητεε, «καθαρίζει» τον οργανι
σμό από τα παράσιτα και βοηθά να 
παραχθούν καλά βακτήρια. 
Πράσινο τσάι. Πλούσιο σε αντιο- 
ξειδωτικά.
Βιολογικά φρούτα. Πλούσια σε 
φυτικέε ivas, ενεργοποιούν και 
καθαρίζουν το έντερο μακριά από 
χημικά κατάλοιπα και ζιζανιοκτόνα. 
Φρέσκα βερίκοκα, βατόμουρα, 
ακτινίδια και πεπόνια. Με ισχυρή 
αποτοξινωτική δράση.

Γαϊδουράγκαθο. Αναγεννά κα
τεστραμμένα κύτταρα του ήπατοε 
και το προστατεύει από τοξίνεε 
του περιβάλλοντοε, το αλκοόλ και 
us συνέπειεε από την υπερβολική 
κατανάλωση φαρμάκων. 
Πικραλίδα. Καθαρίζει το αίμα. Βελ
τιώνει τη λειτουργία ήπατοε, εντέ
ρων, παγκρέατο5 και στομάχου. 
Λαχανικά. Ντομάτα, σκόρδο (αντι- 
οξειδωτικέε ιδιότητεε), σέλινο, 
πιπεριά (αναζωογόνηση), θυμάρι, 
κρεμμύδι (αντισηπτικέε ιδιότητεε), 
μελιτζάνα, πράσο (6ioupmiK0s 
ιδιότητεε).
BaaiXiKos. Με αντιβακτηριδιακέε 
ιδιότητεε, πλούσιοε σε αντιοξειδω- 
τικά που προστατεύουν το ήπαρ. 
Μύρτιλλα. Περιέχουν μια ουσία 
που δρα cos φυσική ασπιρίνη, ενώ 
εμποδίζουν τα βακτήρια να εισχω
ρήσουν στο ουροποιητικό.

Κι ακόμη...
Υγιεινά λίπη - ωμέγα 3 λιπαρά 
και ελαιόλαδο. Ενισχύουν την καλή 
λειτουργία του συκωτιού. 
Ψευδάργυροε και σελήνιο. Επιτί
θενται στα βλαβερά μέταλλα.
Xupos λεμονιού. Κάθε πρωί, χυμόε 
ενός λεμονιού σε 340ml ζεστό 
νερό, ενεργοποιείτο συκώτι: Προ
σθέστε 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 
rous συμβάλλει στην ελαττωματική 
σύνθεση του DNA. Καταναλώστε 
συκώτι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
όσπρια, ρύζι, πορτοκάλια και σηό- 
pous σιταριού.

Αντή την εβδομάδα was ρώτησαν..
nebs επιβιώνει axis γιοριέε 
αν έχειε αυτοάνοσο;
Οι γιορτέε απαιτούν αυξη- 

/ Ε μένη σωματική δραστηριό- 
1/1/ τητα, αυξάνονταε τον πόνο 

για ασθενεί^ με ρευματικά ή 
άλλα χρόνια νοσήματα, οπότε η συ
γκεκριμένη περίοδοε τούε προκαλεί 
άγχο5. Τη συνθήκη κάνει δυσκολό
τερη η συνεχιζόμενη πανδημία. Για 
να πάνε όλα καλά, απαιτείται σοφή 
διαχείριση του χρόνου και των υπο
χρεώσεων. Εξοικονόμηση ενέργεια5

είναι η φράση-κλειδί: Ετσι θα έχετε 
την πολυπόθητη φυσική κατάσταση 
αφενόε για να αντεπεξέλθετε eras 
υποχρεώσει oas και αφετέρου ν’ 
απολαύσετε as οικογενειακέε και 
φιλικέε συγκεντρώσει ms περιό
δου. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε 
την αμέριστη στήριξη του περιβάλ- 
λοντόε oas. Αφήστε στον σύντροφο 
ή otous oira'ous oas να κάνουν 
as αγορέε για το γιορτινό τραπέζι

ή αγοράστε μέσω διαδικτύου ό,τι 
χρειάζεστε. Γ ια να μην αισθάνεστε 
άσχημα, μπορείτε να συμμετέχετε 
στη διακόσμηση του σπιτιού, όσο το 
επιτρέπουν οι ρυθμοί oas. Αν νιώ
θετε ότι δεν έχετε δυνάμειε, συνεχί- 
σετε, μη διστάσετε να αποσυρθείτε. 
Επιπρόσθετα, επιλέξτε δύο εκδηλώ
σει mis onoiss θα θέλατε να συμ- 
μετάσχετε και ξεκουραστείτε μερικέε 
ημέρεε πριν και μετά κάθε έξοδο ή 
εκδήλωση. Η φροντίδα και η αγάπη 
στον εαυτό oas είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που μπορείτε να του κάνετε.
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