
36 Schudni s detoxom

Známa propagátorka 
zdravého životné-
ho štýlu a detoxu 
je presvedčená, 

že o telo sa treba starať 
zo psychickej aj fyzickej 
stránky. V apríli  bude mať 
päťdesiatku, ale hádali by 
ste jej aspoň o desať rokov 
menej. Dva razy do týždňa 
precvičuje fl owing dance 
vo fi tcentre a  kondičku má 
lepšiu ako mladé dievča-
tá. „O detoxikáciu som sa 
začala zaujímať pred piatimi 
rokmi. Kamarát mal rako-
vinu a dostal sa z nej vďaka 
zeleným potravinám. To 
ma presvedčilo. Manžel si 
síce na pitie jačmeňa zvykal 
ťažko, lebo mu nechutil, 

na dlhú trať
Bežím

Čím skôr 
začnete, tým 
lepšie, radí 
moderátorka 
Andy 
Pavlík-Timková.
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ale keď zistil, že mu zmizli 
žlčníkové polypy a zlepšil sa 
mu krvný obraz, začal ma 
podporovať.“

NEBOJTE SA
VYRÁŽOK
Andy na zelené potravi-
ny nedá dopustiť. „Zelený 
jačmeň má pH materského 
mlieka, od 7,0 do 7,4. Je vy-
soko zásadotvorný a veľmi 
dobre pôsobí na náš prekys-
lený organizmus.  Preniká 
až do buniek a zbavuje nás 
všetkých nánosov, ktoré sa 
v ňom roky hromadia. Slad-
kovodná riasa chlorela zase 
pôsobí na hrubé črevo ako 
kefa. Prečistí ho dôklad-
nejšie ako črevná sprcha.“ 
Zelené potraviny sú podľa 
nej vynikajúcim štartom 
k zdravšiemu životného 
štýlu. „Mnohí ľudia sa deto-
xikácie boja, lebo sa s ňou 
spájajú aj nepríjemné stavy 
a pocity – môžu vás bolieť 
kĺby, hlava, dostanete vyráž-
ky, hnačky, objavia sa hlieny 
či herpesy. Ale je to beh 
na dlhé trate, treba vydržať. 
Telo sa totiž toxínov zbavuje 

postupne, v istých fázach 
a môže to trvať aj roky.“

S očistou sa spája aj stra-
vovanie: „Polovicu z toho, 
čo zjeme, by mala tvoriť 
surová čerstvá zelenina. To 
neznamená, že si musíte 
odoprieť klobásku alebo 
slaninku, ale na druhý deň 
si na vyváženie uvarte chut-
nú polievku z jačmenných 
krúp so surovou zeleninou. 

Je to jediná zásadotvorná 
polievka, okrem toho je pro-
biotická, dobije vás energiou 
a dobre spaľuje tuky. Skúste 
nahradiť klasický cukor 
nerafi novaným trstinovým, 
bielu múku špaldovou. Pite 
veľa vody a nesladených 
čajov, raz za dva týždne si 
spravte horký čaj z paliny 
pravej. Zbaví vás všetkých 
parazitov.“  n

Telo sa toxí
nov zbavuje 
postupne. 
Môže to 
trvať aj 
roky.
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Čokoláda? Áno

K top potravinám mode-
rátorky patrí aj špeciál-
na tmavá čokoláda. „Je 
na ozaj zdravá. Obsahuje 
pravý kakaový bôb, ktorý 
sa suší na slnku a spracúva 
za studena. Kakaové mas-
lo z neho si uchováva vy-
soký obsah antioxidantov 

a fl avonoidov. Má pH 8, je 
teda zásadotvorná. Chutí 
vynikajúco, ale nemusíte 
mať výčitky, že z nej pribe-
riete, naopak.  Pridáva sa 
do nej sušené ovocie acai, 
čučoriedky a sušená trsti-
nová šťava, preto ju môžu 
jesť aj diabetici.“ 


