
Detoxikácia organizmu po Vianociach 
 

Sviatky pokoja a hojnosti sú za nami. Počas Vianoc sme si 

dopriali viac dobrôt ako inokedy...koláče, údeniny, majonézové 

šaláty, ťažké jedlá, pohodlie... to všetko môže nechať následky na 

našej fyzickej a psychickej pohode, napríklad formou pribúdajúcich 

kilogramov, únavou, bolesťami hlavy a pod. Aj keď nie je jednoduché 

zbaviť sa nadbytočných kilogramov, správnou životosprávou, teda 

kombináciou správnej stravy a zvýšeného pohybu, sa to dá dosiahnúť. 

Málokto si uvedomuje, akú dôležitú úlohu hrá pravidelná detoxikácia 

organizmu – čiže očista tela od škodlivých látok. Odborníci tvrdia,  

že očista organizmu by sa mala vykonávať pravidelne, najvhodnejšími 

obdobiami v roku sú však najmä jar a jeseň. 

Deroxikácia organizmu je nekonečný proces. Je možné robievať ju v každom veku, treba však myslieť na logickú 

postupnosť, ktorá pozostáva zo zabezpečenia dostatočného prísunu potravín s vysokým obsahom vlákniny, dodržiavania 

optimálneho pitného režimu a tiež je potrebné doplniť stravu o špeciálne vlákninové a probiotické výživové doplnky, ktoré 

podporujú správnu funkcia tenkého a hrubého čreva a tak uvoľňujú  tzv. „odpadový kanál“. Pri detoxikácii by sa zo stravy mali 

vylúčiť tie zložky, ktoré organizmus zaťažujú, ako je alkohol, kofeín, nikotín, tuky, rafinovaný cukor, červené mäso 

a vnútornosti. 

Vedci dokázali, že len v hrubom čreve dospelého človeka sa nachádza 3-5 kilogramov nestrávených a usadených 

zvyškov potravy. Je to dôsledkom toho, že na život v blahobyte nie sme psychicky ani telesne dostatočne vybavení. Preto by 

sme nemali zabúdať na naše hrubé črevo a na jeho prirodzenú „črevnú metlu“, ktorou je vláknina. Jej hlavným zdrojom sú 

najmä strukoviny, surová zelenina, či ovocie, na ktoré často zabúdame. Dôležitou úlohou hrubého čreva je vylúčiť všetky 

jedovaté, kvasiace a hnijúce odpadové látky. Očista tela a jeho detoxikácia by mali byť prvým krokom k akémukoľvek 

„veľkému upratovaniu“.  

Pitný režim patrí tiež k základom detoxikačnej kúry. Ako sa dôležité živiny prenášajú do buniek vodou, aj splodiny 

bunkového metabolizmu odplavuje voda. Preto je nevyhnutné dodržať optimálny pitný režim, ktorý predstavuje 0,3-0,4 l na 

10 kg telesnej hmotnosti. Najvhodnejším nápojom je čistá voda z vodovodu. Pokiaľ ide o chlórovanú vodu, je potrebné ju 

nechať odstáť. Nie sú vhodné sýtené nápoje a najmä nápoje s obsahom cukru a chemikálií. Vhodné sú tiež ovocné 

a zeleninové šťavy, ktoré je treba riediť vodou. K vhodným náúpojom patrí tiež zelený a bylinkový čaj, ktorý si môžeme osladiť 

malým množstvom medu. 

Očistné účinky organizmu podporuje tiež sauna, masáž, aj kúpeľ s morskou soľou. Zlepšujú cirkuláciu krvi, podporujú 

redukciu tuku a celulitídy. Pri detoxikácii je potrebné okysličovať telo, čiže je potrebné čo najviac času tráviť na čerstvom. Tiež 

je vhodná akákoľvek fyzická aktivita, ktorá okrem spaľovania tuku podporuje a zrýchľuje metabolizmus v tele. 

Očistu organizmu netreba odkladať na neskôr, najmä po tomto pre organizmus zaťažujúcom odbobí. Treba ju začať 

robiť hneď a podstivo a náš organizmus sa nám určite odmení. Budeme sa cítiť ľahší, silnejší, spokojnejší a najmä – zdravší... 
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