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Detoksykacja mózgu, czyli 
oczyszczanie mózgu, ma pomóc 
chronić go przed chorobami 
neurodegeneracyjnymi 
i zmniejszyć objawy związane 
ze słabą funkcją mózgu.

Dlaczego warto  
oczyszczać mózg
Zwykle pomaga to radzić sobie z objawami, 
takimi jak zmęczenie, zaćmienie mózgu, 
niepokój, depresja, utrata pamięci, uraz 
mózgu i udar, uzależnienia.

Ten rodzaj oczyszczania zwykle obej-
muje takie kroki jak sen, przyjmowanie 
pewnych suplementów, które mogą wspo-
móc funkcjonowanie mózgu, stosowanie 
diety przeciwzapalnej, ćwiczenia i post.

Chociaż wszystkie te nawyki mogą 
być korzystne dla ogólnego samopoczucia 
psychicznego i fizycznego, większość eks-
pertów nie uważa, że ścisłe „oczyszczenie 
mózgu” jest w rzeczywistości konieczne 
do wspierania zdrowych funkcji poznaw-
czych. Zamiast tego, konsekwentne prowa-
dzenie zdrowego stylu życia wydaje się ofe-
rować największe korzyści i ochronę przed 
problemami ze zdrowiem psychicznym.

Oto sposoby na to, jak odtruć mózg 
według badań ekspertów dotyczących 
zdrowia psychicznego:

Sen
Wystarczająca ilość snu każdej nocy 
to jeden z najlepszych sposobów wspie-
rania naturalnych procesów detoksyka-
cji mózgu. Większość dorosłych potrze-
buje około siedmiu do dziewięciu godzin 
snu na dobę, aby dobrze funkcjonować.

Oto kilka wskazówek, które pomogą 
ci uzyskać jak najlepszy sen.
l  Kładź się spać i wstawaj mniej więcej o tej 

samej porze każdego dnia, także w week-
endy/dni wolne. Pomaga to regulować 
rytm dobowy, który kontroluje energię, 
motywację, apetyt i nie tylko.

l  Śpij w bardzo ciemnym i chłodnym 
pokoju.

l  Przeczytaj coś relaksującego, aby uspo-
koić umysł. Jeśli goniące myśli nie 
pozwalają Ci zasnąć, spróbuj pisać dzien-
nik przed snem.

l  Ustal uspokajającą rutynę przed snem, 
na przykład biorąc ciepły prysznic, roz-
ciągając się, zapalając świece.

l  Ćwicz w ciągu dnia, aby lepiej spać w nocy. 
Przed pójściem spać spróbuj łagodniej-
szych zajęć, takie jak rozciąganie, medy-
tacja i ćwiczenia głębokiego oddychania.

l  Spędzaj codziennie czas na świeżym powie-
trzu i na łonie natury, co jest korzystne dla 
zwiększenia poziomu witaminy D, odprę-
żenia i kontrolowania stresu.

l  Rozważ wypróbowanie suplementów, 
takich jak melatonina (która powinna 
być używana krótkotrwale), ashwagan-
dha, werbena cytrynowa, mirt cytry-
nowy, liście lipy.

Dieta przeciwzapalna
Ze względu na połączenie jelit z mózgiem 
dieta odgrywa kluczową rolę w zdrowiu 
psychicznym. Problemy związane z jelitami 
(zespół nieszczelnego jelita) mogą nasilać 
stan zapalny, wpływający na pracę różnych 
organów, w tym mózgu, i może przyczyniać 
się do problemów, takich jak depresja, zmę-
czenie, lęk i brak koncentracji/skupienia.

Mózg potrzebuje stałych dostaw 
składników odżywczych – w tym białka, 
zdrowych tłuszczów, przeciwutleniaczy, 
kwasów tłuszczowych omega-3 oraz nie-
zbędnych witamin i minerałów.

Produkty usprawniające pracę 
mózgu, to warzywa liściaste, buraki, bro-
kuły, papryka, marchew, świeże owoce, 
w tym jagody, pomarańcze, zioła i przy-
prawy (imbir, kurkuma, czosnek, roz-
maryn), fermentowane produkty pro-
biotyczne (jogurt, kefir, kimchi i kiszona 
kapusta), orzechy i  nasiona, rośliny 
strączkowe i fasola, złożone węglowo-
dany (ziarna i słodkie ziemniaki), mięsa 
zwierząt karmionych trawą, dzikie ryby 
(łosoś, sardynki i makrela), drób z wol-
nego wybiegu i jego jaja. Pokarmy bogate 
w witaminę C i mangan, które odgrywają 
ważną rolę w detoksykacji to owoce cytru-
sowe, jagody, warzywa liściaste, grzyby, 
podroby, spirulina i algi. Niezbędnych 
zdrowych tłuszczów należy szukać w awo-
kado, oliwie z oliwek, oleju kokosowym 
i maśle pochodzącym od zwierząt kar-
mionych trawą.

Aby zachować nawodnienie należy 
pić dużo wody w ciągu dnia, co jest ważne 
dla wsparcia układu limfatycznego i utrzy-
mania energii.

Oprócz stosowania diety zawierają-
cej dużo pokarmów o działaniu przeciwza-
palnym, przeciwutleniającym i przeciw 
nowotworom, należy unikać pokarmów, 
które mogą nasilać stany zapalne, reakcje 
autoimmunologiczne i stres oksydacyjny. 
Obejmuje to przetworzone mięso, żywność 
zawierającą przetworzone oleje roślinne 
i tłuszcze trans, dodatkowy cukier i ogól-
nie żywność wysoko przetworzoną.

ćwiczenia
Istnieją dowody, sugerujące, że ćwiczenia 
mogą poprawiać plastyczność mózgu, która 
odgrywa rolę w uczeniu się i zapamięty-
waniu. Ponadto ćwiczenia mogą pomóc 
radzić sobie ze stresem, głębiej spać i ogól-
nie mieć więcej energii.

Większość dorosłych powinna dążyć 
do co najmniej 150 minut umiarkowanych 
ćwiczeń tygodniowo, które można podzie-
lić na krótsze sesje. Ćwiczenia o wyso-
kiej intensywności (treningi HIIT) mogą 
również korzystnie wpływać na zdro-
wie mózgu na różne sposoby, na przykład 
zwiększając przepływ krwi do mózgu, 
wspierając funkcje mitochondriów i poten-
cjalnie zapobiegając demencji.

przerywany poSt
Wydaje się, że post pomaga chronić mózg 
przed chorobami neurologicznymi, wpły-
wając na niektóre białka zaangażowane 
w starzenie się mózgu oraz zmniejszając 
stres oksydacyjny/stan zapalny.

Jego wpływ na aktywność mito-
chondriów wpływa również pozytyw-
nie na mózg. Niektóre badania, głównie 
na zwierzętach, wykazały, że post może 
pomóc poprawić pamięć, czujność, ucze-
nie się, a także może poprawić sprawność 
fizyczną i energię.

Uwaga na tokSyny!
Unikanie wszelkich chemikaliów i tok-
syn nie jest realistycznym podejściem, sta-
rajmy się natomiast ograniczać narażenie 
tak bardzo, jak to tylko możliwe, na przy-
kład unikając palenia, używania narkoty-
ków i niepotrzebnych leków. Wybierajmy 
naturalne/organiczne produkty kosme-
tyczne i domowe oraz kupujmy żywność 
ekologiczną, gdy tylko jest to możliwe. 
Ogranicza to ilość spożywanych pestycy-
dów, herbicydów i innych chemikaliów.

suplementacja
Można wspomóc naturalną zdolność orga-
nizmu do detoksykacji, przyjmując pewne 
środki takie jak zioła adaptogenne i suple-
menty, które odżywiają wątrobę, nerki, 
jelita i mózg.
l  Ostropest plamisty na wsparcie wątroby.
l  Grzyby lecznicze dla ogólnego wspar-

cia odpornościowego.
l  L-glutamina dla wsparcia przewodu 

pokarmowego.
l  Witamina C dla wsparcia antyoksy-

dantów.
l  Ekstrakt z zielonej herbaty dla zwięk-

szenia energii i działania antyoksyda-
cyjnego.

l  Probiotyki wspomagające pracę jelit 
i utrzymujące zdrową florę bakteryjną.

Detoks mózgu


