BLI FRISK OCH ENERGISK MED EN EASY DETOX!
Varför skall du göra en DETOX?
Att då och då genomföra en fasta, eller en juicefasta som i detta fall, rekommenderas av många. Det ger kroppen en
välbehövlig återhämtning då den slipper bryta ner mer energikrävande mat. Det kan också vara en bra start på en
nyttig period, om man har gjort det till en vana att äta onyttigt och vill komma igång med nya rutiner.
Efter en detox med juice brukar man ofta känna att sötsuget har lugnat ner sig och att man känner sig pigg och lätt.
Om du genomför en 5:2-diet är det också passande att bara dricka juice under dina fastedagar.Tycker man att det
känns alltför krävande att genomgå en juicefasta kan du byta ut några måltider med e juice. Kanske vill du ersätta
lunchen mot en juice, men väljer att äta en riktig måltid som middag? Du kan göra precis som du vill!
Symptomer på att det kan vara dags för en DETOX:

INNAN OCH UNDER DETOX
Undvik:
- snabba kolhydrater dvs vitt bröd, socker, pasta & ris
- alkohol
- mjölkprodukter förutom smör eller ghee

I och med att tarmen och matsmältningssystemet avbelastas genom din detox, kan du få mer energi och undvika
symptomer som ovan i framtiden! Fungerar kroppens system (optimal funktion i levern, njurarna, matsmältningen,
lederna, lymfsystemet, immunsystemet) fungerar i sin tur nerverna bättre och du kan tänka klarare och få allmänt
bättre sinnestillstånd!
I vanliga fall är kroppens främsta energikälla kolhydrater som bryts ner till glukos och blir till blodsocker. Och i korthet
kan man säga att detox och fasta bidrar till kroppen bränner fett istället för kolhydrater för att få energi. Man kan
uppnå att sätta kroppen i ketostillstånd. När man når ketos ombildas fettet mer specifikt till ketoner som istället för
kolhydrater blir kroppens och hjärnans källa till energi.
Lycka till med din detox och här följer Linda Myrbergs holistiska hälsotips för en mer effektiv detox effekt!

Här får du lite inspiration till hur du kan använda produkterna!

Livet ser olika ut för alla, för någon passar det att byta ut frukosten med en juice, eller kanske både frukost, lunch och mellanmål, men sen äta middag med familjen. Detta kallas halvdagsfasta. Andra gillar att köra 5:2 och då kan man fasta 2 ggr/
veckan. Eller så kör man en 3 dagars fasta med endast flytande föda för att lugna matsmältningsorganen och kickstarta en
utrensning.
BRA ATT HA;
En blender/mixer
En stor flaska med kork att skaka.

INKÖP FÖR ATT KOMPLETTERA DIN 3 DAGARS DETOX:

andra alternativ: mandelmjölk, havredryck, rismjölk etc.
RÅSAFTKONCENTRAT:
Råsafterna använder du precis som saft, täck botten i ett
glas/flaska och fyll på med vatten. Ca. 1 tsk till ett glas vatten.
Tillsätt chiafrö för att mätta mer.
Du kan även använda råsafterna med varmt vatten.
Drick mycket vatten, gärna varmt och vårt Detox te
under hela dagen.

KRYDDOR ATT SMAKSÄTTA MED:
Gurkmeja för antiinflammatorisk effekt, använd tillsammans
med svartpeppar för att öka upptaget!
Svartpeppar och cayennepeppar – sätter fart på förbränningen.
Kanel, kardemumma och äkta vanilj om du vill ha en sötare
känsla och lugnande effekt.

juicer/smoothies med:

Du får 15% på alla Nordic Superfood produkter!
andra produkter i vårt sortiment.

EASY DETOX BOX

LINGON
med mangan.

SVARTA VINBÄR
med
flavonoider.

HAVTORN

till nybildning av kollagen i huden och stärker immunförsvaret

*En öppnad flaska håller sig ca två
månader i kylskåp.

GREEN
Green blandningen ger bra stöd till immunförsvaret och hjälper till att bli av med kroppens slagg
och K-vitaminer, kalium, magnesium, kisel, järn, fosfor, zink, lecitin m.m

DETOX TE

EXTRA BOOST - COLLAGEN OCH CHIA

Kollagen är det huvudsakliga proteinet i kroppens bindväv, senor, ligament, skelett, brosk och
hud.

RECEPT förslag
DAG 1 + 3
MORGON

GREEN DETOX JUICE - denna kan du se på video på vår hemsida under receptvideos.
- 1 stor msk honung
- Saften från 1 ekologisk citron
Kör i blender och häll på en stor flaska, spara hälften till senare på dagen.
vatten, blanda och drick.

MELLANMÅL

NORDIC FAT BURNER
- 1 krm. Cayenne peppar
tillsätt lite honung.

LUNCH

BLUE-PRO

- smaksätt evt. kryddor som kanel, kardemumma, vanilj
Kör i blender

MELLANMÅL

GREEN DETOX JUICE
resten av ingefäravattnet samt 1 tsk GREEN pulver

KVÄLL

GOLDEN MILK

- 1 tsk honung
- 1 tsk färsk riven ingefära eller ingefärapulver
- lite svartpeppar
- evt. krydda med vanlij och kardemumma
tillsätt allt i en kastrull och låt skjuda lite - häll i kopp och njut över att du klarat en hel
dag på flytande superfood!

RECEPT förslag
DAG 2 - Går i skönhetens tecken...
MORGON

BEAUTY COFFEE - COLLAGEN!
Denna kaffedrink ger optimal sammansättning av fettsyror, koffein och beskrivs som
högoktanigt bränsle för hjärna och muskler. Collagen boostar leder, muskler och hud.
Tag 1 kopp kaffe och häll i blender, tillsätt;
- 1 tsk smör
- 1 tsk kokosolja
kör i blender, häll upp i kopp och njut av

MELLANMÅL

SKINBOOST JUICE
- 1 tsk honung
skaka i en flaska, så att honungen smälter.

LUNCH

BLUE ENERGY WATER

MELLANMÅL

- 2 dl varmt vatten
- 1 tsk
- 1 krm. Cayenne peppar

KVÄLL

SKIN BOOST SMOOTIE
- 1 tsk 1 tsk
- 1 tsk honung
- 1 halv banan från frysen
- 1 tsk kokosolja
SKINBOOST ansiktsmask
När du ändå håller på att snygga till dig inombords - kan du ge huden extra vitaminer
och Collagen på ytan. Så här gör du din egen lyxiga och ätbara ansiktsmask!
- 1 tsk kokosolja
- 1 tsk honung

vatten.

www.nordicsuperfood.se

LINDA MYRBERG`S HOLISTISKA
HÄLSOTIPS!

BASTA!
slaggprodukter och är mycket
en effektiv detoxmetod.
GER:

ven. Upprepa 3 ggr.
kalorier vilket motsvarar att sption.

GÅ!
er, helst i skog eller vid
havet och ANDAS djupt!
gaser, rökning, ytlig
andning ger organerna
dålig eller för lite syre.
-

TORRBORSTA!

luliter

TÄNK!
till livet och hur du hanterar och tar
ansvar för dina känslor.
kropp!
vad du gör åt det, är det enda du kan
kontrollera
erad!

