
Wykreuj wśród 
znajomych trend  
na... smoothies! Zrób 
imprezę, na której będą 
głównym punktem 
programu. Przygotuj je 
sama lub zamów  
catering sokowy,  
np. getgreen.pl, gdzie 
smoothies robione jest  
na oczach gości, zawsze 
zdrowe i zawsze smaczne.

W domu soki można 
wyciskać za pomocą 
sokowirówek i wyciska-
rek. Co wybrać? 
Sokowirówkę, jeśli zależy 
ci na szybkim efekcie 
 i wolisz klarowną konsy- 
stencję soku. Wyciskarkę 
– gdy chcesz uzyskać 
skoncentrowany, gęsty  
i bardziej sycący sok  
z dużą ilością błonnika.

czasem już podczas przygotowań do detoksu, 
możesz odczuwać lekkie bóle głowy (mogą być 
efektem zbyt niskiej kaloryczności), osłabienie  
i zmęczenie. Nic dziwnego, bo organizm po-
zbywa się toksyn. W tym okresie odpuść sobie  
siłownię i bieganie. Ćwicz jogę czy pilates i roz-
pieszczaj się: relaksuj się w ciepłej kąpieli z ulu-
bioną książką i pójdź na masaż, który przyspie-
szy pozbywanie się toksyn z organizmu.
Wyjście z detoksu Na zakończenie zadbaj, by 
twój organizm na nowo przyzwyczaił się do 
stałych pokarmów. „Wychodzenie z detoksu 
powinno trwać tyle dni, ile trwał on sam. Zacznij 
od pieczonego jabłka, później wprowadź 
gotowane i zapiekane warzywa i kasze. Przez 
siedem dni nie używaj soli ani cukru. Poza tym 
twój oczyszczony organizm w naturalny sposób 
będzie domagał się pokarmów korzystnych dla 
zdrowia i witalności, a będzie odrzucał te, które 
ci nie służą – po prostu nie będziesz miała na nie 
ochoty ” – twierdzi Marta Gładuń, dietetyk  
i fastoterapeuta z szambala.com. „Bernard 
Shaw, amerykański pisarz, który często pościł 
po wiele dni, mawiał, że przeprowadzić 
głodówkę potrafi każdy, ale tylko mądry 
człowiek umie ją prawidłowo zakończyć”.
Co nam daje? „Niewątpliwą zaletą stosowania 
diety sokowej jest to, że zaczynamy spożywać 
większą ilość warzyw i owoców, jemy mniej 
żywności przetworzonej i tłustej  'tradycyjnej' 
polskiej kuchni i czujemy się lżej” – mówi 
dietetyk Justyna Walerowska-Madej z lodz.
mojdietetyk.pl. Rygorystyczne stosowanie się 

do zaleceń diety uczy również, jej zdaniem, 
dobrych nawyków: regularności spożywania 
posiłków i przyjmowania większej ilości 
płynów, aby uniknąć odwodnienia. „To dobra 
metoda zapoczątkowania zmian nawyków 
żywieniowych i normalizacji masy ciała, bo 
często działa mobilizująco – dodaje dietetyk.
Gdzie jest haczyk? Dalsze skutki tak świetnie 
zapowiadającej się diety nie są już takie fanta-
styczne. Przede wszystkim dla tych z nas, dla 
których głównym celem był spadek na wadze 
– bo wcześniej czy później zaobserwują efekt 
jojo. „To dlatego, że dieta sokowa nie buduje 
zdrowych i trwałych nawyków żywieniowych” 
– twierdzi Justyna Walerowska-Madej. „Z zało-
żenia jest niedoborowa (brakuje zwłaszcza 
tłuszczu i białka, a także części  witamin i skła-
dników mineralnych, które nie występują 
w warzywach i owocach) oraz niskokaloryczna”. 
Efekt jojo nastąpi tym szybciej, im szybciej 
wrócisz do swojego „zwykłego” sposobu 
odżywiania się. Z drugiej strony nadmierne 
przeciąganie diety (liczy się każdy dzień 
powyżej 7 dni) też nie jest korzystne. „Prowadzi 
do spowolnienia metabolizmu i wyniszczenia 
organizmu” – wyjaśnia Justyna Walerowska-
Madej. Jeśli pomimo to zdecydujesz się na 
stosowanie diety, pij soki sporządzane z warzyw 
i owoców z upraw ekologicznych. „W przeciw-
nym razie narażasz się na pestycydy” – ostrzega 
dietetyk. A przedtem – parafrazując popularny 
slogan – skonsultuj się z lekarzem lub… 
dietetykiem.■
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