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A MEGÚJULÁSOD KULCSA



állandó fáradékonyság, levertség 
alvászavarok
gyengébb koncentrációs képesség
gyakori fejfájás
legyengült immunrendszer
gyulladások a szervezetben
puffadás, emésztési problémák (szorulás, hasmenés) 
lelassult anyagcsere
ingadozó testsúly
elhízás, 
izületi panaszok
bőrpanaszok: ekcéma, allergiás kiütések. 
töredező, fénytelen, túl hamar zsírosodó haj, hajhullás. 
magas vérzsír-, vércukorszint
rossz májfunkciós értékek.

Tavasszal minden újraéled. Ez a képesség bennünk is megvan, és érezhetően
működik, ha a szervezetünk méregtelenítésért, kiválasztásért felelős szerveit jól
támogatjuk.

MIKOR VAN SZÜKSÉGED
TISZTÍTÓKÚRÁRA?

Bár a veséken, a beleken, a tüdőn, a nyirokrendszeren és a bőrön keresztül
folyamatosan távoznak a salakanyagok és a toxinok, az életmódbeli hibák
következtében a méregtelenítő rendszerek túlterhelődnek és az alábbi panaszokat
okozhatják:

Ha ezek valamelyikét, vagy akár
többet is tapasztalsz magadon,
akkor ne halogasd tovább a
szervezeted nagytakarítását!
Az egyszerűség kedvért 5 területre
kell a figyelmedet fókuszálni.  
Ezek természetesen egymással
szorosan összefüggnek, és
egymást erősítik. 

EMÉSZTŐ-
RENDSZER

MÁJ
NYIROK

-RENDSZER

FOLYADÉK
FOGYASZTÁS

LÉGZÉS
AKTIVITÁS
PIHENÉS
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Először egy átfogó képet mutatok arról, milyen életmódbeli hibákat követünk el,
mert fontos, hogy tudatosítsd, milyen pontokon vétesz magad ellen.

A szervezet abból épül fel, illetve szolgál üzemanyagként a működéséhez, amit
megeszünk, megiszunk. 
A gondok ott kezdődnek, hogy a feldolgozott élelmiszerek könnyen elérhetők, túl
gyakran eszünk olyat, amiben túl sok az adalék, aroma, tartósítószer, transzzsír,
hozzáadott cukor, ám annál kevesebb az értékes tápanyag. Túl nagy arányban
fogyasztunk finomított szénhidrátot, alkoholt, koffeint, mesterséges édesítőszeret,
ám elszoktunk attól, hogy a szükséges mennyiségű tiszta víz megigyuk.
Az emésztőrendszer alig pihen, silány és káros dolgokkal túlterheljük, miközben
kevés támogatással, hiányállapotok közepette kénytelen működni. 

Nemcsak az evéssel kerül be rengeteg silány és káros dolog kerül a szervezetünkbe,
hanem kemizált környezetünk is állandó plusz feladatot ró az emésztésre és a
kiválasztásra: túlterhelten és hiányállapotok közepette működik, hiszen a fontos
hatóanyagokat nélkülözzük. 

Amit megeszünk, nemcsak saját testünket, hanem a testi sejtjeinknél
nagyságrendekkel nagyobb számban velünk élő mikrobákat is tápláljuk, és
szelektáljuk is egyben. 

Azzal, hogy stresszesen élünk, kapkodva eszünk, nem rágunk alaposan, kevés rostot
fogyasztunk, kevés tiszta vizet iszunk, és könnyen nyúlunk gyógyszerekhez,
antibiotikumokhoz
-» felborul a mikrobiom egyensúlya 
-» romlik az emésztés hatásfoka
-» az emésztés során keletkező salakanyagok visszamaradnak a bélben
-» zavarokat okoz a bélflórában
-» állandóan, újabb toxikus anyagok kerülnek vissza a véráramba.
-» tápanyagok felszívódása gátolt
-» gyengül az immunrendszer, hiszen legalább 60%-ban a bélrendszer egészségén 
 múlik az ellenállóképességünk hatékonysága.

“Egy betegségnek sok apja lehet, de minden betegség anyja a helytelen
táplálkozás.”

Kínai mondás
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A máj rengeteg feladatot lát el. Szabályozza a vércukorszintet, anyagcserét és az
energiaszintet, hormonokat alakít át, méregtelenít, és még sorolhantám.
Az étkezési szokások, a kemizált világunk hatásai és a krónikus stressz mind nagyon
igénybe veszik, hosszú távon pedig károsítják a májat. 
A túl késői, bőséges evés vagy az éjszakai alkoholfogyasztás, különösen károsan hat a
májra. Megfelelő tápanyagok nélkül már nem tudja ellátni a feladatát.
Pedig csodás megújulásra lenne képes.

A vesék szintén állandóan munkálkodnak. Számtalan feladatuk közül - a témához
kapcsolódóan - csak néhányat említek:
szervezet egyensúlyi állapotának megőrzése, salakanyag kiválasztás, só-vízháztartás,
sav-bázis egyensúly, vérnyomás szabályozás, vérképzés.
Életmódunk nem kíméli a vesék finom érrendszerét sem.
A különböző kórokozók pedig a fertőzések, gyulladások kockázatát növelik.
A vese számára a legnagyobb segítség, ha elegendő mennyiségű folyadékot, főként
tiszta vizet iszunk. 

a has körfogatának megnövekedése; 
duzzanat a szemek alatti, boka körül
székletben megjelenő nyálka; 
az orrban és a melléküregekben fokozott váladéktermelődés; 
ödémásodás a menstruáció előtti napokban.

A nyirokrendszer nemcsak az immunrendszer rendkívül fontos része, hanem a
méregtelenítésben is fontos szerepet tölt be, mert részt vesz a salak- és
méreganyagok, sejtmaradványok eltakarításában és a szövetek táplálásában. A bélből
felvett zsírokat is a nyirokrendszer szállítja.

A nyirok áramlását az izmok mozgása és a légzés tartja fenn. 
A nyirokkeringés zavarára utalhat:

A modern életmód nagyon elkényelmesít. Keveset mozgunk, légzésünk is
korlátozódik, ami azzal jár, hogy csökken a bőr és a tüdő kiválasztó működése,
miközben a nyirokkeringés is lelassul. Ha ezen a ponton változtatsz egy csuda
pozitív spirált indítasz el. 
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HOGYAN LÁSS NEKI?

Sokféle módon támogathatod szervezeted tisztulását. Nem kell rögtön drasztikus
dolgokra gondolni! Vannak irányelvek és módszerek, amelyek biztonságosan és jól
alkalmazhatók otthon is. Minél többet illesztesz be a napirendedbe, annál hamarabb
fogod érezni a jó hatást.
A legjobb hatás érdekében figyelni fogunk a kínai 5 elem tan iránymutatására is. 

EMÉSZTŐRENDSZER 
PIHENTETÉSE, SALAKTALANÍTÁSA

Már azzal is sokat pihen a bélrendszer, amikor egy időre elhagyod a feldolgozott
élelmiszereket, finomított szénhidrátokat, a glutént, transzzsírokat. 

Nekem az a meglátásom, hogy azért eszünk egészségtelent, mert könnyen
beszerezhető, mert nincs jobb ötletünk, mert helyette nincs kéznél valami, ami
finom és egészséges. (később lesz szó róla) 
Ezt a problémát mélyíti, hogy elvesztettük természetes ösztöneinket. 
Az ízlésünk hozzászokott az élelmiszeripari mérnökök által összeállított
készítményekhez, és mindaz amit elfogyasztunk még a mikrobiomunk összetételét is
átalakította. 

Ezzel már benne is vagyunk a ördögi körben: egyensúlyunkat vesztve tudattalanul
azt kívánjuk, amit nem kellene enni.

Étkezz nyugodtan, rágj alaposan!
Rágás hat az emésztőenzimek termelésére. A nyállal alaposan elkevert falat, könnyen
megemésztődik, kevésbé indul el az erjedési folyamatokból adódó gázképződés,
felfúvódás.
Az étkezés legyen olyan énidőd, amikor félreteszel minden mást. Figyelj a rágásra, az
ízekre!

A rostok fontosak, mert lassítják a szénhidrátok felszívódását, magukba szívják a
felesleges és káros anyagokat. A hasznos bélbaktériumok is szeretik, és elegendő
vízfogyasztás mellett jól tisztítják a bélcsatornát, segítik bélmozgást, megalapozva a
rendszeres ürítést. 
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Préselt zöldség- és gyümölcslevek vegyszermentesen termesztett, jó minőségű
alapanyagokból
Levesek: zöldség és/vagy terápiás csontleves
Fermentált levek, pl. savanyú káposztalé – színesítheti a napi ital választékot

A emésztőrendszered pihentetésére, salaktalanítására azokat a lépéseket ajánlom,
melyeket az állandóan változó körülmények ellenére is tudsz alkalmazni úgy, hogy
közben nem érzed azt, hogy túlfeszíti a kereteidet.
Több lépcsőt mutatok, hogy az épp aktuális egészségi állapotod, egyéni működésed
és élethelyzeted függvényében legyen módszered. 

Tehermentesítő napok:
Kímélő főtt gluténmentes gabonákkal: pl. rizs, hajdina, köles, quinoa 
(elkészítésükről a recepteknél)
Tipp:
Étkezések között tarts 3-5 óra szünetet. 
Ha éhesnek éreznéd magad, igyál meg egy pohár vizet.

Lékúrák

Hogyan biztosítsd a szükséges rost mennyiséget?
Sok rostot tartalmaznak a hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök, a teljes kiőrlésű
gabonák. 
Extra segítséget ad a tisztuláshoz pl. az almapektin,  az útifűmag-héj, a lenmag
őrlemény fogyasztása. 
Tipp:
Érdemes lefekvés előtt elfogyasztani az "extra" tisztító rostot, hogy alvás közben
tegye a dolgát, és könnyen induljon a reggel.

TIPPEK, TRÜKKÖK, PRAKTIKÁK
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MÁJPAKOLÁS
Egyszerű és nagyon hatékony módszer.
A meleg serkenti a máj anyagcseréjét
-» segítséget kap, hogy megszabaduljon régi lerakódásoktól
-» megindul az epekiválasztás, amivel még több méreg távozik a májból.
Meleg vízzel nedvesíts meg egy összehajtott törölközőt, tedd a bordaív alá a májadra,
rá pedig egy forró vizes palackot. Csak 1/3-ig töltsd, hogy ne legyen túl nehéz.
Takarózz be természetes anyagú takaróval. Tégy a térded alá párnát, hogy
kényelmesebb legyen a testhelyzet. Feküdj így fél órán át. 
Tipp:
Legjobb, ha este, elalvás előtt végzed.
Igyál meg előtte egy pohár citromfű teát, cseppents a párnádra, vagy párologtass
levendula illóolajat az idegrendszered és a májad teljes megnyugtatására.
Közben hallgass relaxációt, vagy meditálj. 
Így áthangolódva, a májadat pedig az esti munkájára felkészítve zárul a napod.

Csodálatos megújulásra képes a májunk, ha támogatjuk. 
Legintenzívebben éjjel 1 és 3 óra között dolgozik. Ha ez idő tájt felébredsz, jelezheti
azt, hogy a májad segítségre szorul. 
Fontos: a kúra idején ne fogyassz élénkítő italokat, alkoholt!

ÚJÍTSD MEG A MÁJAD!

Nagyon jól támogathatod a májad csírákkal,
mikrozöldekkel, salátákkal, gyökérzöldségekkel (pl.
cékla, sárgarépa).
Az antioxidáns hatású polifenolokban gazdag
gyümölcsök szintén nagyon jó hatásúak, mert
csökkentik a májra háruló terheket, és segítik a
regenerálódását. 
A gyógynövények közül a máriatövis, a cickafark,
gyermekláncfű levele akár salátaként is ajánlott.
Vértisztító hatásuk miatt is jó az alkalmazásuk.
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NYIROKRENDSZER SERKENTÉSE

LÉGZÉS-AKTIVITÁS-PIHENÉS

Bármilyen mozgás jó, amit szívesen és örömmel csinálsz, ami hat a légzésedre, 
 amitől a keringésed élénkebbé válik, amitől érzed, hogy az izmaid életre kelnek.
Számomra a legkedvesebb a gyaloglás a természetben, a friss levegőn.
Tipp:
Alakítsd úgy a napodat, hogy minél többet közlekedj gyalog vagy biciklivel. 
Amikor csak teheted, menj a természetbe. Testet-lelket feltölti, ha ott jelen vagy.
Lélegezz nagyokat! Mozgasd át a tagjaidat! Érezni fogod, ahogy a friss energia 
 szétárad a testedben...
Reggel, ébredés után  nyújtózkodj és végezz csavaró mozdulatokat. Olyan egyszerű,
mint amilyennek hangzik, mégis elfelejtkezünk róla. Sőt ugyanilyen ébresztésre
lenne szükséged a nap során többször ismételve, ha ülőmunkát végzel. 
Szívből ajánlom a távol-keleti mozgásformákat, pl Csi-Kungot annak érdekében,
hogy tudatos mozdulatokkal, légzéssel támogatni tudd az energia áramlását, a belső
szervek jó működését, és hosszú távon megőrizd a rugalmasságodat, vitalitásodat.

A jó nyirokkeringés alapja a naponta végzett testmozgás, a masszázs és a légzés.

Ám éppen fordítva igaz! 
Elegendő alvás nélkül agyunk és testünk idő előtt öregedni kezd, mert nem tudnak
megfelelően regenerálódni a szervek. Ha nem pihensz és alszol számodra eleget,
stresszfaktorként növeli a kortizol szintet, párhuzamosan pedig lecsökken az
éhségérzetet szabályozó leptin szintje. Amikor ezek megzavarodnak, akkor
elkezdesz energiát adó ételek után kutatni, és így beindul a nassolás ördögi köre. 
Tipp:
A tisztító vagy éppen fogyókúrák eredményességét nagyban megnöveli, ha a
megszokott alvással kapcsolatos rutinodat tudatosan, kedvező irányba átalakítod. 

“Aki sokat alszik keveset él!” – tartja a mondás.

Nyirokmasszázs
Reggeli testápolás részeként 5 percet szánj erre.
Fürdőkesztyűvel, luffaszivaccsal a végtagokon, a háton, a
hason és a csípőn, enyhe nyomással - mindig egy
irányban a szív felé- enyhe nyomással dörzsölve. 
Eleinte a széklettel nyák formájában távozhat a korábbról
felhalmozódott, besűrűsödött nyirokfolyadék. 
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Azzal, hogy a szervezeted végre meg tud szabadulni az őt terhelő anyagoktól: 
   javul az anyagcseréd
   csökkennek a gyulladások,  
   beindulnak az öngyógyító folyamatok, 
   lassabban használódik el a szervezeted, 
   szebb lesz a bőröd, a hajad, 
   tűnnek a táskák, vizenyők, 
   rugalmasabb, élettel telibb leszel. 
   több lesz az energiád,

A magadra fordított figyelemnek köszönhetően újra jobban érzékelhetővé és
értelmezhetővé válnak számodra a tested jelzései, és az olyan felesleges, rossz
szokásokon is, mint pl. a nassolás is sikerrel felülkerekedhetsz.
A zsírokban elraktározódott rengeteg salakanyag, hormon és egyéb toxin is távozni
tud a tisztítókúra során, így ha fogyókúrát tervezel, akkor fogyás során már nem
fognak problémát okozni.

MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRHETSZ EL, 
ÉS HOGYAN ŐRIZHETED MEG TARTÓSAN?

A levegő után a víz az a tényező, aminek a hiányát a
legrövidebb ideig bírja a szervezet.  A tisztítókúrának is
a legfontosabb eleme, ráadásul hatással van az összes
többire. Képzeld el a ruhák mosását víz nélkül, csak
mosószerrel... Ha más nincs is, de a víz mindenképpen
kell a tisztuláshoz. Korábban ezért említettem már több
ponton is. A napi folyadékszükséglet nagyon
egyénfüggő (nem, testösszetétel, életkor, életmód
(aktivitás, táplálkozás). A szokásosan javasolt napi 8-10
pohár vizet ilyenkor növelni kell. Jó hír, hogy
beleszámítanak a kúra során fogyasztott levek: zöldség,
gyümölcslevek, levesek.

FOLYADÉKFOGYASZTÁS
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MIVEL TÁMOGASD MAGAD 
A TISZTÍTÓKÚRA SORÁN ÉS AZT KÖVETŐEN? 

A jó minőségű, hatóanyagokban gazdag alapanyagok az egyik oldalon
tisztítószerként segítik a méregtelenítéshez és kiválasztáshoz kapcsolódó feladatok
hatékonyságát. Másik oldalon pedig az egyébként hiányállapotokkal küzdő szervezet
feltöltését is szolgálják. 
Amikor egy túlterhelt állapotból indulsz, fontos erre tudatosan odafigyelni, mert így
biztos lehetsz abban, hogy az egészséged csak profitál ebből a folyamatból. 
Fontos, hogy a gyógyteák kúraszerűen fogyasztandók, a többi viszont legyen
táplálékod minél gyakrabban.
Azt kell szem előtt tartani, hogy a zöldségekben, gyümölcsökben természetesen
megtalálható komplex vitamin- ásványi anyag-, nyomelem és egyéb fitonutriens
összetevők  rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztva fantasztikus
előnyökkel bírnak. Az alábbiakban elsősorban a tisztítókúra szempontból előnyös
hatásokat villantom fel, mert egyébként külön kiadványt kellene írnom...

Cékla
A cékla a hatékony tisztítókúrák nélkülözhetetlen része.
Kiválóan támogatja a máj méregtelenítő munkáját,
fokozza a méreg- és a salakanyagok kiválasztását. 
Serkenti az emésztést, erősíti a gyomrot. Enyhe hashajtó
hatása révén székrekedésben és aranyérben
szenvedőknek is ajánlott.
Javítja az oxigénszállítást, a sejtek energiatermelő
folyamatait. Kolin nevű hatóanyaga elősegíti a májból a
felesleges zsírok kiürülését. Szabályozza az emésztést, a
nyirokmirigyek, a vese, a gyomor és a belek működését.
Rendszeres fogyasztása megszünteti a toxikus anyagok
által előidézett bőrproblémákat, fejfájást és levertséget. 

A sárgarépa rendszeres fogyasztása javasolt máj, epe,
szem és bőrbántalmak esetén, illetve vesehomok, vesekő
képződésének megelőzésére. 
Kiválóan tisztítja a beleket, serkenti a hasnyálmirigy, és az
epe működését is. 
Segít közömbösíteni a savas anyagcseretermékek hatását.
Cékla és sárgarépa együtt még jobban támogatja a máj
funkcióit.

Sárgarépa
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Segíti a máj méregtelenítő munkáját, serkenti az emésztést
és erősíti a gyomrot. Puffadásgátló hatással is rendelkezik. 
A citromsav tartalma kiüríti a szervezetből a többletként
felhalmozódott szervetlen sókat és bomlástermékeket. A
szerves szalicilsav pedig erőteljesen oldja a húgysavakat,
előnyösen hat a sav-bázis egyensúlyra.
Savas íze ellenére előnyös gyomorsavas és reflux problémák
esetén.
Reggeli citromos vízzel könnyebben indul a reggel. 
Amennyiben nehezedre esik a napi 8+ pohár víz
elfogyasztása, akkor citrommal sokkal üdítőbbé teheted. 

Homoktövis összetételét, hatását tekintve is
igazi csodaszer! Egészségvédő, betegség
megelőző, általános erősítő, a szervezet
ellenállását fokozó növényként tartják számon.
Erősít, roborál, késlelteti az öregedési
folyamatokat. 
Védi és regenerálja a májat, kedvezően hat a
gyomor- és nyombélfekélyekre is. Hatásos
gyulladáscsökkentő. 
Fokozza az anyagcserét. 

Homoktövis

Ananász
Az ananászban található bromelin
kiemelkedően sokrétű, klinikailag igazolt
élettani hatással bíró enzim. Kiváló
gyulladáscsökkentő. 
Fehérjebontó hatása a gyomor működését
támogatja, megkönnyítve így az emésztés
további lépéseit.
Méregtelenítő kúrák hasznos gyümölcse, mert
az emésztést gyorsító hatása miatt a
salakanyagok is gyorsabban távoznak.

Citrom
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A sötét bogyós gyümölcsök fogyasztása -vértisztító
hatásuknak köszönhetően- csökkenti a májat folyamatosan
érő terhelést. Hatóanyagaik növelik azoknak az
enzimeknek a termelését, amelyek segítenek a májnak
méregteleníteni vért, a felesleges hormonokat eltávolítani
vagy  átalakítani. Ebből is adódik, hogy remek vértisztítók.
Erőteljes gyulladáscsökkentő és vizelethajtó hatásuk van.
Érvédő és vérnyomáscsökkentő hatásuk a vese jó
működését is támogatja.
Ásványi sóik semlegesítik az anyagcsere során keletkező 
 savas bomlástermékeket, a bennük lévő szerves savak
pedig segítik azok eltávolítását. 

Áfonya

Fekete ribizli

AlmaAlma fogyasztása elősegíti a más táplálékkal elfogyasztott
ásványok, vitaminok enzimek felszívódását, érvényesülését
szervezetünkben. A benne lévő ásványi sók oldják a
húgyköveket. Tapasztalatok igazolják, hogy ritkább a
köszvény előfordulása azok között, akik sok almát
fogyasztanak. 
Tisztítja a húgyutakat, támogatja az emésztést.
Almapektin tartalma hatékonyan tisztítja a beleket,  és
hozzájárul a bélflóra egyensúlyának megőrzéséhez, mert
táplálja a vastagbélben található jótékony baktériumokat.

Jótékonyan hat az étvágyra, vércukorszintre, kiválasztásra,
az emésztési folyamatokra, az idegrendszerre és
tulajdonképpen az egész anyagcserére.
Tisztító hatása miatt hatásos reuma, köszvény, különböző
bőrproblémák kezelésében. 
Az inzulinszerűen ható (glikokinin) vegyületek pedig
különösen a cukorbetegek számára előnyösek.

Zeller

GyermekláncfűEhető gyógynövény. Gyökerét és a levelét teaként
fogyaszthatod. Levelét-virágát pedig nyersen, salátákhoz
keverve is eheted.
Fokozza a vizeletkiválasztást, támogatja a máj 
 méregtelenítő funkcióit, serkenti az epehólyag
működését.
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Medvehagyma

Saláták

Csírák

Mikrozöldek

A leveles zöldségek, azaz a saláták tápanyag
összetételükben jelentősen különböznek a növény
többi részétől. Klorofill tartalmuk teszi különösen
értékessé. Könnyen emészthető élelmi rost
tartalmuk magas így jól tisztítja az
emésztőrendszert, serkenti az emésztést. 
Az egyes saláták íze között nagy a különbség, így
némi válogatás után mindenki megtalálhatja a neki
ízlőt.

A mag tartalmaz mindent, ami az új élethez és
fejlődéshez kell. Tele van vitaminokkal, ásványi
anyagokkal, antioxidánsokkal és aktív enzimekkel,
melyek a csírázás során a magot felépítő keményítőt,
zsírokat, fehérjéket elemeikre bontják, így számunkra
sokkal könnyebben emészthetők, átalakíthatók, és
beépíthetők. A csírák szinte tálcán kínálják az éltető
hatóanyagokat, amire ilyenkor a szervezetünknek a
megújulásához oly nagy szüksége van.

A tavasz csodája. Ideális tavaszi tisztítókúrákhoz. 
Érdemes gyomorbántalmak, puffadás, székrekedés esetén
is fogyasztani. Féregtelenítő hatását intenzív ízének
köszönheti. Érdemes kirándulni és begyűjteni néhány nagy
csokorra valót. Tudod, ügyelj arra, hogy ne gyöngyvirágot
szedj!

Mikrozöldet nevelni kicsit időigényesebb, és kell
hozzá termőtalaj is. Tökéletes pl. kókuszrost, de a
zsázsa egy nedves papírtörlőn is szépen növekszik. 
8-10 nap alatt csudaszép mikrozöldjeid lesznek. 
Nagy előnyük a csírákhoz képest, hogy gazdagok
klorofillben is, aminek antioxidáns hatása - többek
között - segíti a sejtek regenerálódását, a máj
méregtelenítő munkáját.

Ha még nem csíráztattál, mindenképp próbáld ki, mert egyszerű, és fantasztikus 
 táplálékkal gazdagítod így a konyhádat! 
Erre a linkre kattintva megtudhatod, hogy csinálom :)
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RECEPTEK

HŰTÖTT RIZS

CHIA PUDING

CSICSERIBORSÓ KRÉM

SZÍNES BABSALÁTA

Változatosan elkészíthető és nagyon
egészséges. Titka a hőmérsékletében rejlik.
Kattints a linkre a receptért.

Végtelenül egyszerű desszert, aminek
ízvilágában és tálalásában csak a kreativitás
szab határt.
Kattints a linkre a receptért.

Csicseriborsó sok növényi fehérjét
tartalmaz, a benne lévő szénhidrátok lassan
emésztődnek, magas rosttartalmának
köszönhetően pedig sokáig nem leszel éhes.
Kattints a linkre a receptért.

Laktató, színes fehérjében gazdag, rostos
étel. 
Kattints a linkre a receptért.
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https://wellvital.hu/a-hutott-rizs-titka/
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RÓLAM

Jung Krisztina vagyok életmód tanácsadó és
terapeuta természetgyógyász, funkcionális és
holisztikus táplálkozási tanácsadó, és a WellVital
tulajdonosa.
A 30-as éveimben a hétköznapokból kiszakadva
évente kétszer (tavasszal, ősszel) böjtöltem, és a
munkámhoz kapcsolódóan kísértem mások
tisztítókúráját. 
A kisfiam születése és a vállalkozásom elindítása óta
gyarapodó feladatok mellett egészen más -ideálisnak
nem mondható- körülmények között egyszerűen,
hatékonyan kell megújulnom, hogy megőrizzem
produktivitásomat, fiatalos lendületemet. 

Az e-bookban leírt lépéseket évek óta alkalmazva az eredményeket saját
bőrömön is érzem :) 
Örülök, hogy velem tartottál, és az e-book elolvasásával már sok praktikus
tudással gazdagodtál.
Amennyiben több információt szeretnél, netán  egészségügyi kihívás okán
merült fel benned kérdés, és egyénre szabott segítségre van szükséged, lépj
velem kapcsolatba a www.wellvital.hu/kapcsolat oldalon keresztül.

SZERETETTEL VÁRLAK!

Ha még nem követnél a közösségi oldalakon, az ikonokra kattintva most
megteheted. 
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https://www.facebook.com/WellVitalKlub
https://www.instagram.com/wellvital/
http://www.wellvital.hu/kapcsolat

