
TO WARTO WIEDZIEĆ JESZCZE PRZED PRZYJAZDEM NA TURNUS DIETY 

OCZYSZCZAJĄCEJ… 

Aby zwiększyć skuteczność diety oczyszczającej i zapewnić trwalsze jej efekty zachęcamy do 

przygotowania organizmu na taki detoks. Przestawienie żywienia na „właściwe tory” gwarantuje 

adaptację do diety. Dzięki temu łagodniej przejdziemy tak zwany kryzys ozdrowieńczy, kiedy 

następuje napływ  toksyn do obiegu krwi  i walczymy z reakcją autoimmunologiczną. Zalecamy 

przejść kilkudniowy proces przygotowawczy (4-5 dni), zmieniając wówczas dotychczasowe, 

codzienne nawyki żywieniowe.  

Na parę dni przed kuracją powinno się stopniowo  odstawiać produkty bogate w nabiał (zwłaszcza 

krowie mleko) oraz  gluten. Zawierają go ziarna  zbóż (pszenica, żyto jęczmień, owies) i produkty 

pochodne (kasza, makaron, mąka). Zamiennie można sięgać po grykę, kukurydzę, amarantus, proso, 

ryż brązowy, maniok, tapiokę czy też quinoa.  

Odstawiamy również produkty przetworzone i typu fast food. Rezygnujemy z jasnego pieczywa i 

zastępujemy je pełnoziarnistym. Nie należy podjadać słodyczy i słonych przekąsek. Zmniejszamy  w 

diecie udział mięsa i nabiału, podchodząc przychylniej w stronę weganizmu tj.  sięgając codziennie 

po nasiona roślin strączkowych (groch, fasola, soczewica, ciecierzyca). Rezygnujemy z mięsa 

czerwonego na rzecz drobiu i ryb. 

Przed dietą warto omijać asortyment napojów  typu cola, gazowane słodzone, energetyzujące 

alkohol, kawę i mocną herbatę .  

 W czasie przygotowania do detoksu warto jeść dużo kasz z dodatkiem owoców i warzyw, kiszonek, 

zup warzywnych.  Dzięki tym działaniom przygotujemy organizm na zwiększającą się ilość błonnika 

pokarmowego, nie rozstrajając pracy przewodu pokarmowego. 

Na drugie śniadania i podwieczorki sięgamy po wyciskane soki i niesłodzone koktajle, a o poranku 

staramy się wypić szklankę ciepłej wody z cytryną. Zwiększamy spożycie płynów, szczególnie wody. 

Pijemy minimum 2 litry wody wysokozmineralizowanej  i herbat ziołowych. 

Nie przesadzamy z solą, zastępujemy ją ziołami. 

Jemy 5 posiłków dziennie, w regularnych odstępach czasu. 

Nie zaniedbujemy snu i aktywności fizycznej. Stawiamy na należyty sen – po 8 godzin dziennie. 

Ponadto warto spędzić codziennie przynajmniej pół godzinki na powietrzu i poświęcić czas na 

relaksujący spacer. 

Przyjeżdżając na turnus oczyszczający, nie zabieramy ze sobą produktów szkodzących procesowi 

detoksykacji. Nie przywozimy  kawy, herbaty, alkoholu, słodyczy, przekąsek i innych produktów 

odstawianych podczas okresu przygotowawczego.  Nie zabieramy również herbat ziołowych, 

owocowych, imbiru, czosnku, ostropestu, octu jabłkowego, wody mineralnej 

wysokozmineralizowanej oraz kawy zbożowej  - te niezbędniki otrzymacie Państwo od Nas w ramach 

diety podczas turnusu oczyszczającego. 


