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DAGS FoR DEToX
Sundare, snyggare – och stressfri! Det behöver  inte ens vara svårt. Välj den vardags-

detox  som passar dig bäst, och njut av ett bättre liv.
Av Camila-Catalina FernanDez, Detoxexpert foTo miKael JoHanSSon

Ge dig själv en fräsch start på året! 

Nyårsdagen än en gång. Du 
vaknar upp med bultande huvud, 
snustorr mun och ett vagt minne 
om att du avlagt ett nyårslöfte om 
ett hälsosammare liv. Men först 
skulle du skjuta ut dig ordentligt 
med en champagnefylla. Inte bara 
det, veckorna innan har du kalasat 
på knäck, prinskorvar och glögg 
… och i ärlighetens namn, ganska 

mycket mer. 
Gymmet har 
fått ta en liten 
paus för att 
göra tid åt 
julklappsshop-
ping, peppar-
kakshusbygge 
och planering 

inför inför nyårsfesten.  
Känner du igen dig? Om du slarvar 

UML�PqT[IV�Q�ÆMZI�^MKSWZ�SIV�L]�
räkna med ovälkomna förändringar 
i kroppen, oavsett om det är ett par 
kilo extra eller problemhy du får tam-
XI[�UML��6qZ�VasZ[ÅZIVLM\�qZ��^MZ�
står du där med nya ovanor och en 
längtan till att börja om på nytt igen, 
och du är inte ensam. En undersök-
ning från förra året visar att svenskar-
nas populäraste nyårslöfte är att leva 
sundare genom att äta hälsosammare 
och sova mer på nätterna. 

Dags för en nystart! Inled det nya 
året med en detoxkur för att rivstarta 
sitt sunda liv och “nollställa” krop-
pen efter julveckorna. En traditionell 
detox innefattar en fasta med juicer 

och smoothies, som rensar krop-
pen på slaggprodukter, kickar 
igång viktminskningen och ökar 
näringsupptaget i kroppen. Men 
då är du tillbaka i allt eller inget-
tänket, som inte håller i längden. 

En detox behöver inte betyda 
radikala förändringar och vecko-
långa, stränga fastekurer. Ibland 
kan det vara skönt och mer 
givande på sikt att väva in små 
förändringar i vardagen som hjäl-
per till att rensa bort de osunda 
vanorna som smugit sig på under 
vintermånaderna. Vi hjälper dig 
att få bukt med just dina besvär 
genom att enkelt detoxa din var-
dag och få in nya goda vanor för 
ett piggare och fräschare år.
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Höga stressnivåer kan orsaka sömn-
svårigheter, över- eller underätning, 
högt blodtryck och om du inte får 
återhämta dig kan det till och med 
bli farligt. Att detoxa din vardag 
från stress är nödvändigt för dig, om 
du känner att dina energinivåer är 
låga och tålamodet är kort.

Författaren och meditationsgurun 
Deepak Chopra menar att du kan 
mildra dina stressnivåer på ett par 
dagar genom att meditera, äta mat 
som är skonsam för kroppen och 
minska dina måltidsportioner, som 
tenderar att växa under vintermå-
naderna. Med små enkla föränd-
ringar i vardagen kan du göra dig 
av med den skadliga stressen och 
börja varva ned till en nivå du trivs 
med eller i alla fall kan hantera.

Tips för att kickstarta 
din stressdetox :
Träna! Studier visar att regelbunden 
motion sänker stressnivåerna och 
även kan motverka depression. Motion 

minskar stresshormonet kortisol, som i för 
Ęŉč±�ÚŅŸåųƤŸƋŉų�Æ±Ĭ±ĹŸåĹ�ĵåĬĬ±Ĺ�Úå�±ĩƋĜƴ±�
och nedbrytande processerna i kroppen, 
något som kan leda till allvarliga sjukdomar. 
Alla aktiviteter från raska promenader till ett 
stenhårt pass på gymmet får upp pulsen, du 
bestämmer själv vilken nivå du vill börja på. 
Huvudsaken är att du rör på dig och får upp 
ā¿ŸåƋ�ŅųÚåĹƋĬĜčƋţ
Hitta lugnet. Forskning visar att meditation 
minskar kortisolhalten i kroppen och att så 
lite som fem dagar med meditationsträning 
±Ĺĵ·ųĩĹĜĹčŸƴ·ųƋ�ŉĩ±ų�ĬƚčĹåƋ�ŅÏĘ�ƴ·ĬÆåĀĹ-
nandet i kroppen. Börja varje morgon med att 
ĵåÚĜƋåų±�Ĝ�üåĵ�ĵĜĹƚƋåųţ�%åƋ�ĀĹĹŸ�āåų±�čų±-
tisappar med vägledd meditation och timer 
som fungerar riktigt bra. Sätt dig i en bekväm 
ställning, stilla ditt sinne och försök att bara 
fokusera på dina andetag.
Relax, don’t do it! Lär dig säga nej. Forskarna 
från Svenska stressforskningsinstitutet visar 
vikten av att våga säga nej och släppa taget 
om jobbet när du går för dagen. Ta inte på 
dig extra uppgifter som gör att du måste 
jobba övertimmar bara för att 
visa framfötterna. Du är duktig 
ändå. Träna på att säga nej, stäng 
av jobbtelefonen och undvik att 
kolla jobbmejlen när du är ledig. 

Vardagsdetoxa bort  
hud problemen
Torr, glåmig eller ovanligt fet hy? Det 
kan vara kroppen som skvallrar om en 
obalans eller förändring i kroppen. Hur 
du mår på insidan syns helt enkelt på 
]\[QLIV��:Q[SMV�N�Z�ÅVVIZ�WKP�IKVM��SI[�
av sockerrika livsmedel, mejeriproduk-
ter och snabba kolhydrater. För mycket 
alkohol kan bidra till vidgade kärl, vilket 
OMZ�Z�LÆIUUQO�WKP�[TIXX�P]L��=VLMZ-
skott av vitaminer och mineraler kan 
ge upphov till blek och glåmig hy med 
mörka ringar under ögonen. Den kalla 
vintern gör det inte bättre. Hård kyla 
och brist på sol gör att huden enkelt blir 
torr och fjällig. 

Tips för att kickstarta din 
hydetox:
Ät färgglatt! Färgrika frukter och grönsaker 
innehåller mycket antioxidanter och vitaminer 
som bygger upp huden inifrån och skyd-
dar huden mot fria radikaler, som bryter ned 
huden genom att påskynda dess åldrande. 
Frossa i bär, tomater, plommon, morötter och 
broccoli för att få i dig antioxidanter tillsam-
mans med vitaminer som boostar din hud. 
�ěƴĜƋ±ĵĜĹ�ŸŅĵ�ĀĹĹŸ�Ĝ�ÏĜƋųƚŸüųƚĩƋåų�ŅÏĘ�ÆųŅÏ-
coli hjälper kroppen vid bildandet av kollagen 
och stärker blodkärl och hud. E-vitamin som 
ĀĹĹŸ�Ĝ�ƋĜĬĬ�åƻåĵŞåĬ�ĵ±ĹÚĬ±ų�ÆĜÚų±ų�ƋĜĬĬ�ĘƚÚåĹŸ�
åĬ±ŸƋĜÏĜƋåƋ�ŅÏĘ�Ę±ų�åĹ�Ĭ·ĩ±ĹÚå�åýåĩƋ�Ş¿�Ÿ¿ųţ�
U±ųŅƋåĹåƋ�ŸŅĵ�ĀĹĹŸ�Ĝ�ĵŅųŉƋƋåųĹ±�Ęģ·ĬŞåų�ƋĜĬĬ�
vid torr hy och lindrar eksem. 
Sov mer och sov mörkt. Skönhetssömn 
är ingen myt, visar en svensk studie. En 
nattsömn på åtta timmar kan bidra till att du 
ser mer attraktiv och frisk ut. För lite sömn 
sliter på din hud och stör cellförnyelsen och 
kollagenproduktionen i huden, så se till att få 
dina åtta timmar. En annan anledning till att ta 
sovmorgon är sömnhormonet melatonin. Me-
latonin är en antioxidant som verkar positivt 
för huden och halten av det ökar om du sover 
i ett mörkt rum. Så snooza med gott samvete!
Rengör måttligt! Fnasig och torr hy är det 
många som har problem med under de 
kalla månaderna. Smörj in dig med natur-
liga oljor som mandelolja, kokosolja eller 
hampaolja under långa kalla promenader. 
(Finns billigt i närmsta hälsokostbutik.) Tänk 
även på att inte rengöra huden för mycket. 
Om du överdriver din rengöring genom 
att ofta tvätta eller skrubba ansiktet torkar 

du ut huden och skadar även hudens 
yttersta skyddslager. Ett tips är 

att torka och tvätta bort smink 
med kokosolja eftersom 

den är skonsam och 
verkar mjukrengö-

rande för huden. 
Den perfekta 

nattkrämen! ii
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Vardagsdetoxa bort stressen

Meditera
mera!
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Dags att 
"mynta" nya 

vanor?
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Vardagsdetoxa bort 
dina magproblem
Sju av tio svenskar lider av någon form 
av problem med magen och enligt en 
undersökning från 2013 så tenderar 
UIOJM[^qZMV�I\\�LZIJJI�ÆMZ�S^QVVWZ�WKP�
framförallt unga. I gruppen med svenska 
kvinnor med magproblem uppgav var 
femte kvinna att mag- och tarmproble-
men var så pass stora att de problema-
tiserade vardagen och påverkade deras 
klädval. De väljer även att undvika 
sociala situationer eftersom besvären är 
så pass omfattande och obekväma. 

Speciellt efter nyår är det många som 
känner av en trög och knepig mage 
efter alla julbord och fester. Tung och 
svårsmält mat gör sig påmind genom 
en krånglande tarm och ballongmage. 
Ät varierat och lyssna på kroppen så 
känner du själv snabbt vad som funkar 
och inte funkar. 

Tips för att kickstarta din 
magdetox: 
Drick citronvatten! Kanske vet du redan 
att du dricker för lite vatten. Kanske gör du 
även dubbelfelet att du konsumerar andra 
måltidsdrycker, som juice, saft eller läsk, som 
bidrar till jäsning och en uppsvullen mage. 
Helst ska du inte dricka under måltiderna 
alls eftersom det kan störa enzymerna som 
hjälper till med matsmältningen. Det bästa är 
att dricka ett glas rumstempererat vatten ef-
ter maten, eftersom det är skonsammare för 
magen än iskallt vatten. Ett par droppar citron 
i vattnet verkar antibakteriellt och motar bort 
ohälsosamma bakterier i magen, så fyll på 
ƴ±ƋƋåĹā±Ÿĩ±Ĺ�ĵåÚ�ÏĜƋųŅĹƴ±ƋƋåĹ�ŸŅĵ�Úƚ�ĩ±Ĺ�
sippa på under dagen.  
Använd mynta! Om du ofta upplever en 
spänd mage ska du använda mynta. Myntan 
är känd för att förbättra matsmältningen 
och minska gasbildning i magen. Myntan 
har även en avslappnande verkan på mat-
spjälkningen och kan hjälpa mot illamående. 
Avsluta varje måltid med en kopp myntate, 
ŸŅĵ�č¿ų�±ƋƋ�ĘĜƋƋ±�Ĝ�Úå�āåŸƋ±�ĵ±ƋÆƚƋĜĩåųţ�%ƚ�
kan även dricka en kopp innan du går och 
lägger dig på kvällen för en bättre sömn, ef-
tersom du då inte går till sängs med en hårt 
arbetande mage som kan störa nattsömnen.
Prova psyllium! För dig som ofta lider av 
förstoppning eller en trög mage är psyllium-
frön värt att testa. Psylliumfrön och dess skal 
är en väl beprövad huskur mot förstoppning 
som användes redan i det forna Egypten. När 
fröna kommer i kontakt med vätska bildar 
de en slags gelé, som när den konsume-
ras bidrar till tarmarnas aktivitet och verkar 
Ĭ·ƋƋ�Ĭ±ƻåų±ĹÚåţ�aåÚ�ŸĜƋƋ�Ęŉč±�ĀÆåųĜĹĹåĘ¿ĬĬ�
är psylliumfrön perfekt att äta till frukost, 
de får tarmarna att börja arbeta redan på 
morgonen. Häll i en matsked psylliumfrön i 
smoothien eller gröten för att bidra till bättre 
tarmfunktion under dagen.
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vilja tugga på något. Det är oftast i den 
stunden du kommer på att man har en 
chokladkaka i kylen, bullar i frysen eller 
lite lösgodis från i helgen kvar i skåpet. 
Det är därför du inte ens ska ha sådant 
hemma. Om du inte har det hemma så 
kan du inte konsumera det, så enkelt är 
det. Drick i stället en kopp chaite med 
lugnande örter eller satsa på nyt-
tigare snacks, som gojibär. Det 
kommer att vara jobbigt de 
första dagarna men krop-
pen vänjer sig snabbt vid 
nya vanor. Håll ut!

Vardagsdetoxa bort 
ditt sötsug
Konferens med småkakor, fredagsmys 
UML�T�[OWLQ[�WKP�MV�MN\MZUQLLIO[ÅSI�
med en stor latte och en bit cheesecake. 
Sockret är överallt och verkar kunna 
smyga sig in i varenda social situation. 
Inte konstigt att vi svenskar är en av de 
största sockerkonsumenterna i världen. 
Vi äter 50 kilo socker per person och 
år – tre gånger så mycket socker som vi 
borde äta, enligt WHO.

Forskarna är oense om begreppet 
sockerberoende – att sockret skulle 
ha samma effekter som droger, men 
många vittnar om ett sockermissbruk 
som tenderar att eskalera bortom all 
kontroll om man inte tar tag i det. 
Känner du igen dig? Dags att detoxa!

Det bästa sättet att börja med din 
sockerdetox är att utesluta det uppen-
bara sockret. Godis, choklad, läsk och 
ÅSIJZ�L�sSMZ�]\�LQZMS\��=VL^QS�q^MV�
mat med mycket stärkelse som potatis, 
ris, pasta och bröd, eftersom det kan 
�SI�LQ\\�[WKSMZ[]O��=XXTM^MZ�L]�I\\�L]�
har ett riktigt starkt beroende av socker 
bör du också ta det lugnt med frukten, 
välj hellre bär.

Tips för att kickstarta din 
sockerdetox:
Kokosolja är din bästa vän! Ta en sked 
kokosolja så fort sötsuget sätter in. Det 
hjälper till att parera suget genom att ba-
lansera blodsockret. Kokosoljan bidrar även 
till en ökad ämnesomsättning och en sund 
Ƌ±ųĵāŅų±�åüƋåųŸŅĵ�ÚåĹ�ųåčĬåų±ų�ŞBěƴ·ųÚåƋ�
i tarmen. Ha med dig en liten burk i väskan 
och ta en tesked på jobbet när eftermid-
dagsdippen börjar närma sig. Kokosolja 
smälter i runt 25 grader så tänk på att skruva 
åt locket hårt om du har den i väskan. Du 
kan hitta oljan i hälsobutiker och välsorte-
ų±Úå�ĵ±Ƌ±ý·ųåųţ�
Använd örter och kryddor. Många med 
starkt sockersug känner att de måste ha 
något sött direkt efter måltiderna. Drick  
i stället en kopp hett vatten med anisfrön i. 
Anis minskar sockerbegäret och balanserar 
blodsockret samtidigt som det ger dig mer 
energi. Framåt eftermiddagen på jobbet är 
det många som börjar snegla mot godisau-
ƋŅĵ±ƋåĹ�åĬĬåų�ÆƚĬĬ�±ųĹ±�ŸŅĵ�ÆģƚÚŸ�ƋĜĬĬ�Āĩ±Ƌţ�
Smaka på lite kanel i stället! Kanel stabilise-
rar blodsockret och verkar även lugnande 
för nervsystemet som kan vara lite irritabelt 
med tanke på att du genomgår en lätt 
utrensningskur.
Rensa ditt kök! För många sätter det 
kraftiga sockersuget in på kvällen, speciellt 
Ĺ·ų�Úƚ�Ÿ±ƋƋ�ŸĜč�ƋĜĬĬų·ƋƋ±�Ĝ�ŸŅý±Ĺ�üų±ĵüŉų�ÚĜƋƋ�
favoritprogram. Sötsuget har inget med 
faktisk hunger att göra, utan beror många 
gånger på att du är lite uttråkad och skulle 

Är du en 
sucker för 

scker?
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