
ADEU ALS EXCESOS 
DE NADAL! 

COMENÇA L’ANY 
DEPURANT EL COS

NÚRIA MALLEU MORROS 
Fisioterapeuta 

Osteópata 
Centre FISIOMED



SERVEIS I PROFESSIONALSwww.fisiomedcervera.com 
Busca'ns al 

http://www.fisiomedcervera.com


PERQUÈ CAL 
DEPURAR?

Després dels excessos  de 
Nadal, depurarem per: 
➤ recuperar un equilibri 

en l’alimentació, 
➤ desintoxicar 

l’organisme i, 
➤ sentir-nos amb més 

energia.



QUE OBTENIM 
AMB LA 

DEPURACIÓ?

➤ Baixar el pes que hem pujat durant les festes. 
➤ Ajudar a eliminar les toxines acumulades. 
➤ Afavorir l’eliminació de líquids i greixos. 
➤ En definitiva, Recuperar el benestar.



QUI FA LA NETEJA EN EL NOSTRE COS?

Les toxines que traguem, respirem o absorbim a través 
de la pell, així com els productes de desfeta del nostre 
metabolisme, són eliminats per 5 emuntoris:

        RONYÓ                   PULMÓ                       PELL                         FETGE   
                                                                                                        BUDELL GROS



SÍMPTOMES DE TOXÉMIA

➤  Estomac inflat 
➤  Cansament 
➤  Mal de cap, falta de agilitat mental 
➤  Picor, granets, vermellor al mínim roce 
➤  Flatulencia fétida 
➤  Sensació de náusea 
➤  Halitosi o mal alé 
➤  Visió borrosa ocasional 
➤  Debilidad lumbar 
➤  Canvis d’humor 
➤  Orinar a la nit més de 2 vegades 
➤  Defenses baixes



12 RUTINES DIÀRIES PER DEPURAR 



1. NO COMPRIS PROCESSATS

Evita els aliments processats. 

Evita conservants i els aromes 
artificials. 

Evita els greixos trans o hidrogenats. 

Evita els sucres i els carbohidrats. 

EL MILLOR ÉS EVITAR AQUELL 
PASSADÍS DEL SÚPER!!!



2. FACILITA LA DIGESTIÓ

Evita la carn vermella  

Evita el marisc. 

Evita la farina blanca. 

Evita els làctics. 

DONEM-LI UN RESPIR AL 
NOSTRE SISTEMA DIGESTIU!



3. QUE EL 50% DEL TEU MENJAR SIGUI LIQUID

➤ Beu 7-8 gots d’aigua cada dia. 
➤ Fes un vas d’aigua tèbia amb llimona en 

dejú pel matí. 
➤ Substitueix el cafè per infusions 

depuratives (ortiga, cardo mariano, dent 
de lleó, carxofera, clorella, bardana…) 

➤ Fes un caldo vegetal api i ceba abans dels 
menjars. 

➤ Menja Crema de verdures (ceba + 
“qualsevol verdura”) 

➤ Preparat sucs o batuts verds. 
➤ No begudes amb gas ni sucs de fruita.



4. MENJA CLOROFILA 

➤ Aliments verds crus. (no per la nit) 

➤ Sucs o batuts verds. 

➤ Amanida verda. 

➤ Herbes aromàtiques verdes: julivert, 
cilandre, albahaca, menta.. 

PERQUE EL VERD DE LA 
CLOROFILA ÉS UN DELS 
PIGMENTS MÉS DETOXIFICANTS.



5. MENJA FIBRA 

FACILITA LA EVACUACIÓ. 
LLUITA CONTRA L’ESTRENYIMENT. 
➤ Verdura 
➤ Fruita 
➤ Llegums 
➤ Cereals integrals 
➤ Quinoa 
➤ Fruits secs (nous, figues..) 
➤ Llavors de llí 
➤ Phyllium



6. DE 10 A 12 HORES DE DEJUNI NOCTURN

Quan estem digerint no estem 
depurant. No fem les dues coses a 
la vegada. 

Ampliant el temps de dejú nocturn, 
estem donant més temps al cos per 
depurar. 

Soparem aviat, 20:30 o 21:00h 

Esmorçarem tard, 8:30 o 9:00h



7. EVITA TÓXICS EN COSMÉTICS

CREMES SENSE PARABENS I 
SENSE METALLS PESATS 
➤ Cremes cosmétiques naturals. 
➤ Antitranspirants sense Alumini. 
➤ Dentifrics sense fluor. 
➤ Evitar locions amb pesticides. 
➤ Tints sense amoniac. 
➤ Xampús o gels de bany sense 

sulfits.



8. SÚA !

➤ Fes exercici 30 minuts o 1 
hora.  

➤ Repartit en 2 o 3 hores per 
setmana. 

➤ Exfòliat la pell. 
➤ Fes un respatllat de la pell en 

sec amb respall natural 5 
minuts abans de la dutxa, en 
la direcció al cor. 

➤ Fes sauna 



9. RESPIRA AMPLIAMENT

El sistema limfàtic és el que recull les 
toxines de tot el cos i, la millor manera de 
activar-lo és una correcta respiració.  
També és indispensable un bon 
funcionament del Diafragma ja que el 
conducte toràcic limfàtic el travessa. 
➤ Pren-te 5 minuts al dia per respirar 

profundament, i  
➤ Fes una visita la teva osteópata per 

tractar el Diafragma.



10. TÉCNIQUES DE CUINAT
➤ Intenta consumir aliments verds crus. 

Recorda que és on trobem la clorofila i 
que, en part, es pot perdre amb les 
coccions. 

➤ Cuina amb técniques de cuinat suaus 
que no destrueixin les vitaminas i 
minerals: 

 • Vapor 
 • Wok 
➤ Oblida aquests dies els fregits, 

arrebossats, estofats o coccions 
llargues.



11. DRENATGE LIMFÀTIC

El drenatge limfàtic manual és 
una técnica suau i rítmica, molt 
eficaç per millorar el fluxe limfàtic 
de tot el cos.


Demana cita amb la nostra 
fisioterapeuta perque realitzi 
drenatges limfàtics de forma 
manual.



12. AJUDA’T DE  SUPLEMENTACIÓ NATURAL

A mode d' exemple: 

➤ DETOX HEEL-KIT, depuració 

homeopàtica que facilita el drenatge a 
nivell limfàtic, hepàtic, intestinal i renal.


➤ Total Cleanse Multisystem de Solaray, 
busca una depuració a partir de 
productos naturals. És un complement 
nutricional a base de extractes de 
plantes que afavoreixen la 
desintoxicació general.



TU POTS



GRÀCIES PER LA TEVA ATENCIÓ 


