
 
Vecka 1                       Reningsveckor innan Dieten! 

* Uteslut allt socker som du själv tillsätter såsom i kaffe, te, gröt, fil mm. Minsta även på kakor, läsk, bullar, 
snacks mm. Du kan ersätta sockret i gröt, fil mot tex blåbär, boysenbär, lingon, havtorn.  

* All alkohol bör minskas under dessa reningsveckor och uteslutas helt tills du fått bukt med överväxten 

* Ät den kost som du är van vid. Ta inte bort tex köpta köttbullar, korv, grillad kyckling, bröd etc om du äter 
denna kost, det minskar du successivt om några dagar, någon vecka. 

* Byt ut Lätta, Becel etc mot Bregott, dra även ner på fettet du tillsätter i mat 
* Stek, laga mat i smör, olivolja, kokosolja 

* När det känns ok efter x antal dagar eller någon vecka tar du bort socker, sötningsmedel helt. Ta även nu 
successivt ta bort mjölkprodukter, såsom ost, mjölk, grädde etc. Använd istället kokos- havre- mandel 
eller rismjölk i kaffet, gröten. Smör och Bregott är ok. 

* När det känns ok kan du testa att inta en mindre tesked kallpressad kokosolja till tarmarna. Detta intar 
du direkt på morgonen innan frukost, men först intar du en stor tesked kokosolja, låt det smälta och rulla 
runt kokosfettet i munnen i minst en minut, gurgla och spotta ut allt. Ta nu ytterligare en tsk kokosolja, 
låt det smälta och svälj. Kokosolja är svampdödande och lenar tarmarna.  

* En tsk kokosolja fortsätter du även med under hela detoxen och gärna lite då och då även när du fått bukt 
med din överväxt. Du kan framöver inta ett par matskedar. 

Vecka 2.  

* Du kan nu testa här att inta citronvatten innan frukost, gärna 30 min innan frukost (efter kokosoljan)  
Börja försiktigt med några droppar i ett glas vatten. Öka citronmängden allteftersom det känns ok. Om du 
sedan märker att du klarar citron, drick minst fyra glas citronvatten per dag plus vanligt vatten. Att inta 
vatten är AoO nu när du renar kroppen. Drick mellan måltiderna, helst inte under måltiden.  

* Ta nu bort all snabbmat, halvfabrikaten och allt de onyttiga du vet att du inte bör inta.  

* När det känns ok kan du även testa ett krm bikarbonat i ett halvt glas ljummet vatten. Ta detta till natten 
eller om du är uppe med tuppen, inta det minst 30 minuter innan frukost. Detta för att hjälpa magen att 
vara mer basisk under dagen. Öka varteftersom till en halv tsk. Har du känslig mage och/eller högt 
blodtryck, vänta med bikarbonat ett tag och lyssna på din kropp. Mår du inte bra av bikarbonat eller 
citron, hoppa över det. (Du som basar kroppen på annat sätt, fortsätt med det) 

OBS!  

Har du svår överväxt och mår väldigt dåligt idag bör du rena dig minst två veckor, kanske du 
behöver tre veckor? Ta då bort mjölken, allt halvfabrikat i den tredje veckan och prova dig fram att 
tillsätta citronvattnet.  

Har du mild överväxt och mår relativt ok, kanske inte intar mycket socker mm, kan du med lätthet 
sluta med allt socker, inta citronvatten, kokosolja, ev bikarbonat och snabbmaten redan under den 
första veckan.  

Bara Du vet hur Du mår och bör oavsett ta allt i din takt.  



Vad du INTE bör inkludera i kosten, ta bort nedanstående:  

- Alkohol 
- Socker 
- Sötningsmedel 
- Honung 
- Sirap 
- Juice 
- Svamp i alla former 
- Jäst 
- Soya och soyaprodukter (fritt val)  
- Frukt 
- Torkad frukt 
- Bär 
- Rött kött 
- Korv i alla former 
- Rökta varor 
- Bröd 
- Mjöl 
- Majs 
- Ärtor 
- Mejeriprodukter från ko 
- Vanligt vitt ris 
- Ättika, Vinäger 
- Jordnötter 
- Svart Té 
- Kombucha (då det innehåller mkt socker)  
- Kaffe/koffein de första två veckorna. Har du mild infektion är en kopp per dag ok  
- Söta rotfrukter såsom morot, rödbeta, betor  
- Vanlig potatis 
- Tillsatser, processad föda samt tillsatt socker såsom tex i buljong, grillkrydda, aromat, 

inlagd gurka, salami, charkvaror, pulversåser, ketchup, senap, sylt, dressingar, bea-sås, 
soppor mm. 

Tänk på vad som fanns för 100 år sedan. Det är en vana du nu ska bryta så tänk inte på 
vad du ”inte får äta” Tänk istället på vad dina mor och farföräldrar åt när dom växte upp 
så blir det lite enklare. Jag kan garantera att dom inte åt ”vidrig” mat :)  



2. STRIKTA DIETEN 2v + ev antal v Vad du kan/bör inkludera i kosten: 

- Du bör dricka mkt vatten/citronvatten minst 1 1/2 liter per dag + vanligt vatten 
- Grönt Té, Pau D’ Arco Té, Ört Té, men till kvällen inta gärna avkopplande Té tex kvällsro 
- Grönsaker 
- Olivolja 
- Vitt kött såsom fisk, lax, fågel, kalkon, höna och ägg-  Citron, Färska Örter, Fröer 
- Nötter, Valnötter & mandlar, fröer, quinoa, hirs m.fl 
- Vitlök, cayenne, chili 
- Alla färska kryddor 
- Vildris, råris, brunris, svart pasta, bönpasta 
- Koka riset såsom vi kokar pasta med mkt vatten och häll av det 
- Stek i kokosolja, olivolja och smör 
- Noodles görs på zucchini, sök på google hur man gör 
- Kål i alla former, dessa bör tillagas. Fermenterad kost är att rekommendera.  
- Broccoli, grönkål (kål bör helst vara tillagad)  
- Sötpotatis max en gång per vecka.  
- Avokado 
- Pumpakärnor, solroskärnor, linfrön, psylliumfrön m.fl 
- Dra ner på smör, fettet under detoxen de första veckorna 
- Peppra med rena kryddor och färska örter 
- Salta med havssalt 
- Sjögräs, Alger 
- Fermenterad kost, tex kimchi, surkål mm (dock ej kombucha)  
- Havregryn, glutenfri då de vanliga framställs i samma maskiner som vetet. 
- Get & fårost, Mozzarella som är gjord på buffelmjölk 
- Kefir, Yoghurt, yoghurt med god bakteriekultur 
- Bönor, en del kan vara lite känsliga mot bönor, vänta ett tag med dessa isåfall.  
- Glutenfri pasta, bulgur, couscous är ok i begränsad mängd, max en gång per vecka. 
- Färskpotatis samt mandel-, finpotatis är ok i begränsad mängd, max en gång per vecka. Lägg 

potatisen i ett vattenbad med citron i ca 15-30 min för att få bort så mkt stärkelse som möjligt. 
Försök istället för potatis äta mkt grönsaker och rotfrukter, örter till proteinet. Hirs, quinoa är 
ett gott substitut tex istället för potatis, vitt ris.  

- Mos görs på broccoli, zucchini och/eller blomkål, var försiktig med zucchini i början om du har 
känslig mage. 

Hur mycket citron i citronvattnet? Normalt en hel citron per liter vatten.  

KOM IHÅG att inta kallpressad kokosolja varje dag 



Hur länge ska jag gå på dieten? 

- Det beror helt på hur länge du tror dig haft jästinfektionen.  

Generell rekommendation:  

Ungefär fem års överväxt = fem veckors detox. Tjugo års överväxt = tjugo veckors detox, men det 
är upp till dig att känna efter hur du mår. Du har förmodligen ingen aning om när jästen började 
ta över systemet? Du kan behöva en, två, tio, tjugo, femtio veckor till. Försök tänka tillbaka om 
när dina besvär började. Har du gått på flertal antibiotika kurer, har du blivit opererad, har du fött 
barn, hur mådde du under graviditeten, har du haft underliv- ändklåda, hemorrojder, någon form 
av svamp på huden, eksem, psoriasis, hudproblem, hur länge har du varit enormt sötsugen, 
fikabröd sugen, snabbmat sugen, känt ett behov av alkohol, salt? Jag vet att det är i princip 
omöjligt att veta exakt, men försök tänk tillbaka.  

Följ reningsveckan (or) samt minst två strikt. I vecka tre börjar du försiktigt införa det som står 
nedan och håller den dieten i minst fem veckor till plus antal veckor i så många år du tror dig haft 
överväxt. Vid svårare fall bör de strikta veckorna vara ytterligare nån/några veckor.  

Tex: Du tror dig haft överväxt i fem år, då går du på dieten i minst åtta veckor plus fem veckor till 
och gärna någon eller ett par extra veckor då du förmodligen inte vet exakt när Candidan började 
ta över systemet. Detta blir då 8+5+2=15 veckor. Om du tror dig haft överväxt i 20 år eller mer 
bör du lägga till minst en eller två månader till, gärna längre.  

Om du mår väldigt dåligt med krånglig mage så rekommenderas att du går på reningsveckan i två 
veckor innan du går på den strikta dieten. Det gäller att ha en så bra balans som möjligt innan du 
startar igång dieten. 

För att lyckas få bort överväxten helt samt hålla den i schack i resten av livet bör du INTE avbryta 
dieten för tidigt eller fuska lite då och då samt aldrig någonsin falla tillbaka i gamla vanor. När du 
börjar med reningsveckan, dieten så dör Candidan lite för varje dag, men de starkaste överlever 
och om du fuskar eller avbryter dieten för tidigt ”matar” du Candidan om på nytt, vilket kan göra 
att du mår sämre igen och Candidan får möjlighet att överta systemet igen och kommer tillbaka i 
en ännu mer aggressivare form än du tidigare hade. Har man en gång haft en överväxt är det 
tyvärr lättare att få tillbaka den. 

Hur ska jag veta när jag tex kan ta in creme fraîche, mer frukt, bröd mm? 

Det är svårt att ge någon generell rekommendation på den frågan. Här bör du känna efter själv vad 
du tror dig kan börja införa.  

När du väl känner att du mår mycket bättre på samtliga plan kan du försiktigt introducera tex 
några klyftor av en blodapelsin, några tuggor av ett bröd, några matskedar av tex creme fraîche 
etc. Introducera gärna inte allt samma dag utan en sak i taget. Om du mår bra av tex några tuggor 
av tex bröd den dagen samt dagen efter så kan du troligen äta mer av det. Testa dig fram. Om 
kroppen reagerar negativt bör du undvika det ytterligare ett par veckor - någon månad till.  



Fler nyttiga parasit-bakteriedödande tillskott! 

     
 • Tranbär --> bakteriedödande, bra mot Candida        
 • Grapfruktkärneextrakt --> svamp- och bakteriedödande, bra mot Candida,        

parasitdödande 
 • Citron --> bakteriedödande        
 • Olivolja --> svampdödande, bra mot Candida        
 • Mjölkört --> bra mot Candida        
 • Gurkmeja --> antiinflammatorisk, parasitdödande        
 • Vitlök --> bakterie- och svampdödande, bra för immunförsvaret,        

blodrenande, full med svavel och selen som är bra mot Candida. 
 • Kryddnejlika --> dödar parasitägg        
 • Kokos och Kokosnötsolja --> svamp- och virusdödande, bakterie- och        

parasitdödande 
 • Vitamin B7 (Biotin) --> motverkar svamptillväxt, bra mot Candida        
 • Malört --> parasitdödande        
 • Renfana --> parasitdödande, bra mot springmask        
 • Pumpakärnor --> parasitdödande        
 • Aloe vera --> parasitdödande, antiinflammatoriskt        
 • Timjan --> parasitdödande        
 • Graviola --> bakteriedödande, parasitdödande        
 • Triphala --> bakteriedödande        
 • Valnötter/valnötsolja--> parasitdödare        
 • Granatäpple --> bakteriedödande        
 • Papaya --> parasitdödande        

Var handlar man allt? 
Du kanske inte har märkt det, men större Ica och Coop butiker har ett bra utbud. Willys 
har ett ok utbud. Mjukt bröd som både är laktosfritt och glutenfritt, finns även gluten och 
laktosfritt Tortilla-bröd till tex tacos, kyckling-rapp som kan avnjutas efter de första 
strikta veckorna. Baka gärna eget bröd med tex bovetemjöl, havremjöl 

Jag tål inte vissa saker hur gör jag då? 
Visste du att många som inte tål tex, råa äpplen, råa jordgubbar, vissa grönsaker, banan, 
nötter, kiwi, fröer, vitlök mm oftast kan äta detta när överväxten är borta? Hoppa dock 
över det du inte tål tillsvidare och smygprova dig fram (om du vill) när du tror dig vara fri 
från infektionen.  

VIKTIGT! Prata med din läkare innan du provar dig fram, speciellt om du har nötallergi.  

http://www.halsosidorna.se/Fruktochbar.htm#tranbar
http://www.halsosidorna.se/Fruktochbar.htm#citron
http://www.halsosidorna.se/Kryddorochorter.htm#gurkmeja
http://www.halsosidorna.se/Gronsaker.htm#vitlok
http://www.halsosidorna.se/Selen.htm
http://www.halsosidorna.se/B7Biotin.htm
http://www.halsosidorna.se/Kryddorochorter.htm#aloevera
http://www.halsosidorna.se/Notterochfron.htm#valnotter
http://www.halsosidorna.se/Fruktochbar.htm#granatapple
http://www.halsosidorna.se/Fruktochbar.htm#papaya


Frukost tips under de första två veckorna! 

Gör ett stort glas grönsaks smoothie varje morgon med tex ngt av följande: broccoli, 
citron, ingefära, timjan, nyponpulver, vetegräs, bladspenat mm el vad som du tycker 
passar. Googla detox grönsaks-smoothie, gröna smoothies. (dock ej rå kål)  

Efter två el X antal veckor kan du göra en lite mindre shot såsom ett halvt litet glas så 
man orkar frukosten 

Grönt Tee, Ört Tee 
Grönsaks smoothie  
Kokosgröt, glutenfri havrerynsgröt, hirs, dinkel, quinoa, egen mixad favoritgröt  
Chiapudding,  
Ägg ”ej löskokt”  
Omelett med tex broccoli, grönkål, spenat, avokado, örter havssalt mm 

Vad kan jag ha till gröten?  

I gröt kan du ha på kanel, kokosflingor, nötter, mandel mm 
ev om du måste söta, ta lite Stevia, men försök vara utan de första två veckorna.  

Mjölkprodukt: Kokos-, Mandel-, Havre-, Rismjölk-, Hasselnötsmjölk m.fl. Tänk på att 
kolla innehåll, inga tillsatser eller tillsatt socker.  

KOM IHÅG:  

Inta dina vitaminer, mineraler som passar just din kropp samt C-vitamin i tablettform, ej 
brus, inta gärna också multivitamin. Många föredrar Askorbinsyra eller Askorbinpulver. 
Ta ett kryddmått eller en halv tsk i ett halvt glas vatten/dag. Känn efter hur din mage 
reagerar och mår.  



Kvällssnack under den strikta dieten: 

Nu tänker du säkert, -Åhh, får ju inte äta något alls de första två veckorna. Jodå, det finns 
mycket nyttiga snacks du kan kvällsmysa med. Drick gärna ett glas citronvatten först, det 
dämpar suget efter ca 20 minuter. Kvällsmysa med hemma-poppade popcorn i begränsad 
mängd, salta med lite havssalt. Hemmagjorda chips gjord på rotfrukter, dock inte de 
sötaste under dessa två veckor. 

Hemmagjorda chips 

Egna chips på tex grönkål, sötpotatis, palsternacka, persiljerot samt drick gärna en kopp 
kvällsro te. 

I ugn. Zucchini, grönkål 
 
1. Strimla zucchinin i tunna skivor  
2. Nyp av bitar av grönkålen, ej stjälken 
3. Lägg allt utspritt på en plåt med bakplåtspapper. 
4. Ringla över med olivolja, man kan även massera in 
oljan 
5. Salta med havssalt ev peppar, chili, cayenne om du vill 
ha mer smak 
6. In i ugn i 10-15 minuter på 200gr tills dom är 
krispiga. Stäng av ugnen och öppna luckan i ca 10 min 

I micro, Sötpotatis  
 
1. Tvätta potatisen och skrubba den 
2. Skär i tunna skivor med osthyvel eller potatisskalare. 
3. Lägg bakplåtspapper på en tallrik och sprid ut potatisskivorna. Se till så att de inte 
ligger på varandra för de kan klibba ihop med varann. Droppa lite olivolja på chipsen och 
salta efter smak. 
3. Sätt in i micron ungefär 3-4 minuter på full effekt, men ha uppsikt så att de inte blir 
brända. 



Efter två el X antal veckors strikt detox bör du nu tillföra tarmen goda bakterier 

Detta är verkligen belöningen! 

- Kefir, all fermenterad kost såsom tex surkål, kimchi, miso mm. 
- Naturell Yoghurt med goda mjölksyrebakterier, ”laktosfri om du är känslig mot laktos.  
- Naturlig Grekisk, Rysk eller Turkisk yoghurt som du även kan ha som som  

grundingrediens i tsatsiki, aioli, fårost-dipp mm.  
- Kosttillskott probiotika, Canxida 

Du kan även försiktigt börja tillföra allteftersom:  

- Andra bär ibland, undvik de sötaste några veckor till 
- Banan ibland, max två per vecka, dock rekommenderas detta inte om du har svår 

infektion. 
- Hård rågbröd max två skivor per dag, platt mjukt bröd utan jäst, tex tortilla.  
- Betor 
- Rött kött max en gång per vecka och helst välstekt 
- Kaffe max två koppar per dag 
- Kokos-visp, havre-visp, i-mat till mat och desserter 
- Gröna äpplen, gärna skalade max ett äpple per dag 
- Gröna vindruvor, max en handfull näve per dag 
- Grapefrukt max en per dag 
- Grapefruktkärnextrakt 
- Blåbär kan du inta ca 1dl av per dag. Blåbär är proppat med flavonoider som även 

skyddar dig mot andra sjukdomar samt är det bär som är mest berikat med C-
vitaminer, innehåller även B-vitaminer. 

- Äggsmör är mycket gott och mättande till tex fisk 

KOM IHÅG: Nu ska du hjälpa kroppen med goda bakterier, så glöm inte  
Probiotika i tablettform. 

Mår du relativt ok i magen? 
Om du mår ok i mage kan du prova att inta Yoghurt, Kefir redan från starten och/eller om 
du är van att inta detta kan du fortsätta.  

MSM är även ett bra kosttillskott som du här kan börja inta, var försiktig om du har 
känslig mage. Din kropp hjälper till att visa dig.   
KS - Kolloidalt Silver kan även intas om så önskas 1-3 msk/dag vilket har en positiv 
inverkan mot bl. a svamp och bakterier. Introducera försiktigt med någon tsk och öka 
successivt.  



Efter två eller X antal veckors strikt detox kan du införa: 

- Egengjord grönsaks-dip, tsatsiki, aioli, majonäs, bea-sås, guacamole, aioli mm. Tsatsiki, aioli 
mm görs på turkisk, grekisk, rysk yoghurt. Överkonsumera inte. 

- Kaffe max två koppar om dagen, om du känner att din mage och kropp är ok  
- Smakligare smoothies med tex Valio yoghurt, bär och någon mindre sötad frukt ibland 
- Nyttiga pannkakor tex med bovetemjöl, havre- mandel, fiberhusk, kokosmjöl mm. Google har 

ett hav med nyttigare efterrätter, desserter. 
- Bär i alla former samt någon frukt emellanåt. Inte de sötaste bären, frukterna. Titta i 

livsmedelslistan. 

Efter åtta till X antal veckors detox 

Beroende på hur du mår, här kan du nu successivt börja införa det som var förbjudet i början, tex 
majs, ärtor, mer frukt mm. Mjukt bröd, gärna mörkt eller varför inte baka eget? (sök nyttigt bröd 
på nätet) samt inför successivt mejeriprodukter och charkprodukter om så önskas. Detta bör dock 
införas mycket försiktigt. Har du varit i väldigt dåligt skick bör du vänta en eller ett par månader 
till.  

Tänk på för all framtid att du är lite försiktig med svamp, för mycket jäst, alkohol, sötsaker, 
snabbmat, vetemjöl.  

Tränar du regelbundet ”som man bör göra” och önskar mer protein kan du göra smoothies på 
Kokosmjölk el Yoghurt med bär och banan ibland, chiafrön, vaniljpulver mm (inte vaniljsocker) 
och tillsätta Raw Kakao, Hampapulver. Detta kan införas försiktigt i vecka tre. Glöm inte att 
variera din smoothie, shaker. 

KOM IHÅG 

* ALKOHOL: Det är mer eller mindre totalförbud med alkohol de första åtta - tolv veckor. Helst 
undvikas helt under tills du vet om dig vara helt fri från överväxten.  

* MATROTATION: Du bör inte äta samma mat mer än max var 4:e dag. 
* PROBIOTIKA: Ett mycket viktigt kosttillskott när du går in i den ”sk” tredje fasen  

              



3. Efter Candida Diet i X antal månader! 

Hur vet jag om min jäst infektion är helt borta? 

När du tror dig vara fri från överväxten, utför salivtestet varje dag i 6 dagar samt ta testet 
på yeastinfection.org igen plus känn efter ordentligt hur du mår. Känner du dig osäker, 
kör dieten i ytterligare ett par veckor, någon månad till och var väldigt försiktig så du inte 
hamnar tillbaks i gamla vanorna.  

Hur bör jag äta efter reningen, kan jag aldrig äta snabbmat/gottesaker igen? 

Du bör alltid äta såsom du gjort de senaste veckorna under dieten = Nyttigt, färska 
råvaror och sunt förnuft. Inför lite mer frukt och ta även nu in äkta grädde, mjölk, 
charkprodukter mm (om du vill, ren ko-mjölk bör undvikas) Fortsätt även med yoghurt 
samt Kefir. Ät gärna mörkt bröd, surdegsbröd. Här börjar du alltså ta in det vanliga igen, 
åter igen med sunt förnuft. Vid det här laget har du lärt dig hur gott det faktiskt är att 
laga riktig mat samt vad som är onyttigt och inte.  

Tips! Baka nyttigt bröd, nyttigare desserter. Sök på nätet, det finns ett hav med nyttiga 
godsaker. Söta tex med manukahonung, Stevia, kokossocker. Gör goda smoothies, 
desserter på tex carobpulver mm.  

Självklart ska du festa till det med allt det goda, onyttiga ibland. Så en dag i veckan, tex 
lördagar kan du äta precis vad du vill (om du vill) Pizza, bullar, kakor, bakelser, chips, 
tårtor, läsk, glass, alkohol mm. Gör du det hellre en dag i veckan så hinner kroppen rensa 
bort onyttigheterna under den kommande veckan då du äter rätt igen tills nästa lördag. 
Ett tips här för att hjälpa magen att rensa bort allt fortare är att alltid ta probiotika innan 
du ska på middagen/festen. Probiotika kommer vara/bli din bästa vän för framtiden. Dock 
ska du inte missbruka probiotika för jämnan även om det är en tablett dom proppat in 
miljarder goda bakterier med så är det ändå en påhittad produkt. Vi är ämnade att äta 
såsom du nu gjort under tiden och blanda detta med sunt förnuft är den bästa kosten.  

Jag ska på två partyn denna vecka, hur gör jag då? 

Om du ska på tex två fester med gottesaker som serveras så gäller det att äta rätt efter den 
sista festdagen i 10 dagar. 3 dagars festande 14 dagar osv, men som sagt när du är fri från 
jästinfektionen och intar probiotika så behöver du inte tokblint räkna dagarna. Känn efter 
hur du mår, oftast kommer ev huvudvärk, må-lite-halv-risigt, segheten två dagar efter 
festandet, därför förstår inte många vad det är som orsakat ”inte-må-bra-känslan”  

Bör man följa någon speciell diet när man är fri från överväxten? Se video nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=PsapP7R8JDM 

http://yeastinfection.org
https://www.youtube.com/watch?v=PsapP7R8JDM


Jag är laktos/glutenintolerant, är det något annat/mer jag behöver tänka på? 

Du behöver inte alls tänka något extra utöver än den detoxen du erhållit. Det är extremt 
ovanligt att man föds med att vara gluten/laktoskänslig, likaså allergi, astma mm. Detta 
har du troligen fått sakta men säkert pga din jästinfektion eller din obalans och 95 av 100 
blir av med sin gluten, laktosintolerans när man blivit fri från jäst infektionen. Du kan 
även ”tro dig veta” att du haft detta sen du var liten, men då var det mest troligt att din 
mamma hade enorm överväxt som smittats över på dig under graviditeten samt vid 
amningen. Spädbarn får ofta då sk torsk i munnen och/eller skorv på hjässan. Vet du om 
dig att du ev hade det eller fick du din överkänslighet senare? Forskare håller även idag på 
att forska om/utifall jästinfektionen även orsakar kolik på spädbarn samt krupp.  

Jag var ofta sjuk som liten med ofta snuva, många infektioner såsom 
öroninflammationer, bihåleinflammationer, matkänslig mm, kan detta med 
jästinfektion ha ett samband? 

Ja, alla åkommor kan ha ett samband, men det kan även vara så att dina föräldrar hade 
någon diffus infektion dom inte vet/visste om och därför var du ofta sjuk. Det kan även 
bero på tex om du bodde i ett hus fullt av osynligt mögel eller gick på dagis/skola som var 
fullt med mögelsporer, asbest, kemikalier mm. 

Nu gäller det att blicka framåt, vi kan tyvärr inte ändra dåtiden, men ta dig en rejäl 
funderare på om hur länge du tror att du varit mer eller mindre infekterad. Detta gäller 
speciellt om du även varit mycket utomlands och inte tagit parasitkurer och probiotika 
efteråt. Du bör även alltid inta en probiotika-kur 2v innan du ska resa utomlands för att 
skydda dig mot ovälkomna gäster (sånt vi inte ser med ögat som orsakar/kan orsaka 
enorma besvär, åkommor och sjukdomar även efter 5-10 år och då tänker man inte på 
”den dära resan” man gjorde för 10 år sedan.  



SUNT FÖRNUFT! 

Det finns ingen rätt ”diet” ute i världen såsom Gi, Lchf, Paleo m.fl utan det är sunt förnuft 
som är den rätta kosten utan tillsatser, utan sötningsmedel och utan all processat  ”skit” 
livsmedelsindustrin tyvärr stoppar i våra varor som vi helt utan ovetande glatt går och 
handlar. 

Åter igen, tänk på vad din mormor och farmor och deras föräldrar lagade för mat, hur 
dom kryddade maten. De hade även på den tiden ett helt annat mjöl än vad vi har idag. 
Tänk på hur godishyllan såg ut, t o m jag som är 43 år gick fram och pekade på 5 öres 
pastiller där expediten plockade smågodis med en tång och den största godispåsen som 
fanns är den du ser på bild ”70-talet” och det var endast på lördagarna man handlade 
godis. Man tänkte inte ens något annat och tex en bulle på en kväll, den tanken existerade 
inte, man åt bullar, kakor när man var på kalas. Likaså kvällsmackan, kvällsmyset, det 
fanns inte ens i tankarna, man åt middag vid 17.30-18.00 sen åt man inget mer.  

Visste du hur lyxigt det var att gå på fest på den tiden? Det var tidens höjdpunkt och inga 
konstigheter fanns i deras festmåltider, bakverk mm. Det fanns små gemytliga handlar-
butiker med rena, färska Raw varor där handlaren t o m hämtade allt åt dig. Hur ser det ut 
idag? 

Du kommer märka en enorm skillnad efter detoxen är klar, hur du mår i både huvud, 
kropp och själ samt hur du äter/lever efteråt och till den du håller av, sprid detta. Jag 
älskar att hjälpa människor oavsett om det är till att ge ett bättre självförtroende med hår 
(jag är frisör) eller nu hälsan som är det mest viktiga vi har i livet. Det värmer så oerhört i 
mitt hjärta att jag redan hjälpt flera av mina vänner, det är glädjetårar som sprutar när jag 
får ett meddelande, sms om hur otroligt bra de mår idag <3 Även ifrån helt obekanta. 
Den känslan är fantastisk! 

        

         Önskar Dig all lycka mot en bättre hälsa! 



Andra MYCKET VIKTIGA aspekter i livet förutom kosten! 

* TRÄNING 
* FRISK LUFT 
* SÖMN 
* AVKOPPLING 
* FRITID  

Att ändra kosten helt är AoO, men att ändra sin kost och fortsätta stressa på jobbet 
och i vardagen, för lite och/eller dålig sömn, stressa upp sig för allt och ingenting, 
sitta hemma/inomhus mm är lika illa som att äta fel. Candidan jublar när du 
stressar, är stillasittande och inte tränar samt om du inte sover ordentligt. Titta 
även runt i din omgivning så du inte är drabbat av mögelsporer.  

Det är minst lika viktigt att du försöker ändra dina rutiner (om du har dåliga 
sådana).  

* Sömn i minst 7 timmar/dag 
* Arbeta max 8 tim/dag 
* Träna i någon form  
* Ut i friska luften 
* Ta dig tid till fritid, ha roligt! 

Välkommen till snart en mycket friskare, sundare, 
lyckligare och en mer energifull kropp och knopp för 
all framtid framöver :)  



          INSPIRATIONSBILDER ! 

Glutenfri paj med fårost och bladspenat      Laktos och glutenfri Makaronipudding 

Kyckling med broccolimos        Zucchini noodles med pomodoro 

Gluten & laktosfri Nyttig pannkaka             Frukt i ugn med mörk choklad 



För fler inspirationsbilder är nätet som ett öppet hav med massor med nyttiga och 
goda saker du kan bli inspirerad av. Nu vet du vad du ska äta/köpa så mixtra på :) 

         ”Glöm inte att läsa på innehållsförteckningarna på alla dina inköp” 

 

      Vi är menade att äta ”naturliga” råvaror och inte påhittad ”sörja” 



Tänk-Läs värt:  

1. Visste du om att du ALLTID ska ta probiotika efter en antibiotika-kur?  
2. Visste du om att du ALLTID ska ta en parasit-kur efter du rest utomlands?  
3. Visste du om att du ALLTID ska ta probiotika både före och efter utlandsresan? 

1. När man intar en antibiotika-kur dödar antibiotikan alla elaka bakterier, men tyvärr även de goda och 
när de goda minskar så har candidan en enorm möjlighet att föröka sig och ta över systemet. Om man 
dessutom äter och snaskar ”fel” tar det inte lång tid förrän du har överväxt. Så from nu så hoppas jag 
du alltid tar probiotika efter en antibiotika kur.  

2. Utlandet har helt annan bakterieflora än det vi är vana vid. Du bör alltid ta en parasit-kur om du rest till 
Afrika, Asien, Sydamerika, Tropiska ställen samt till länder som är inte lever i så bra miljö. Får du 
magont, diarré, magsjuka ska du alltid söka vård efter utlandet eller omgående ta en parasitkur.  

3. Du bör alltid inta probiotika före och efter resan oavsett var du än reser i världen pga annan 
bakterieflora. Det är bara nyttigt för kroppen och probiotika hjälper tarmarna att hålla rätt balans under 
och efter resan.  

Glöm inte heller C-
vitamin om du inte 
äter mycket frukt! 
Askorbinsyra/pulver 
är ett bra alternativ. 
Frukt EJ tillåtet de 
första 2v. 



Candida/Obalans/Näringsbrist! 

En människa ska inte gå runt konstant under en längre tid och må ”dåligt” såsom molande huvudvärk, få infektioner, 
inflammationer, magbesvär, ledbesvär, hud och nagelbesvär, humörsvängningar, sömnsvårigheter, pms mm. Då är det 
tyvärr något som inte står rätt till. Till 75% har man en troligtvis överväxt av candida, jäst och andra orsaker kan 
vara så enkelt som närings-brister, fel bakterieflora mm. Idag har USA och flera delar av världen hittat svaret på våra 
åkommor, men våra vanliga blodprover visar tyvärr inte något av detta då många svampar/mikroorganismer/parasiter 
gömmer sig i vårt eget protein inuti kroppen och våra egna goda bakterier ser då dessa som ”goda bakterier” därav 
blodproverna oftast visar ”bra” Det är ytterst komplicerat att påvisa candida-överväxt även vid grundliga odlingar 
såsom candida-skrapprov/sekretprov då en överväxt av candida under en längre tid övergått till invasiv candidasis. 
Det betyder att de tar sig ner i tarmarna och förökas markant ”gömmer sig i fickor” och syns därför oftast inte 
heller på ett feaces-prov. (Om en person med grov överväxt sk candidasis får blod i avföringen pga läckande tarm sk 
”skov” och får kortison och/el antibiotika så bildas svampen/toxinerna större kolonier i tarmfickorna där patienten 
tyvärr upplever abnorma magkrämpor) 

Väl i tarmen ökar de i en rasande fart, du blir mer och mer söt och snabbmats-sugen då svampen skriker efter att få 
bli matad för att kunna växa sig ännu större. När det gått så långt börjar ”candidan” spruta ut toxiner ut i din kropp 
och dessa angriper tyvärr vilket organ de än kommer åt/hamnar.  

Gör man inget i detta skede sker allvarliga sjukdomar såsom fortsatt läckande tarm, ofta magkrämpor, diarré, 
förstoppning, chrons, IBS, MS, ALS, cancer, hjärt o kärl, lever och njursjukdomar, svåra depressioner, panikångest, 
svårare hudproblem, huvudvärk, diabetes och många många fler. Tyvärr är det livsmedelsindustrin, antibiotikan, 
anabola samt våra egna ”korkade” val av mat och stress som orsakat våra åkommor/sjukdomsbilder och hur vi 
allmänt mår idag och mycket värre blir det för varje dag som går om vi inte gör något åt saken. De tror att år 2020 
kommer tex bara cancern ökat med hela 50% mot vad vi har idag. 

Ps. Har du svårt att gå ner i vikt, trots någon/flera dieter du gått på under en eller flertal ggr, men oftast går upp 
igen är det mest troligt att du har överväxt. Toxinerna och/eller jästen/svampen sitter i fettdepåerna och för att få 
bort dessa fettdepåer måste du först ta bort överväxten. Är du däremot smal kan du vräka i dig vadsomhelst, 
närsomhelst, man går inte upp ”om man är smal” när man har överväxt/obalans.  

Så detta kan vara din/vår viktigaste upptäckt hittills och blir ditt viktigaste val för resten av ditt liv! 
   



       Saliv-Hemma-Test! 

Du kan enkelt vara din ”egna husläkare” genom att kolla din balans, obalans och överväxt av 
Candida. (Detta är som sagt mkt svårodlat hos vården som läget är idag) 

1.  Det första du gör direkt när du vaknat är att hälla upp vatten på flaska i ett glas 
2.  Samla saliv i ca 10 sekunder i munnen och spotta ut det i glaset. 
3.  Håll koll på ditt saliv lite då och då under 45 minuter och se hur det artar sig. 

* Om ditt saliv endast ligger kvar på ytan i små bubblor har du en bra balans. 
* Om ditt saliv på något sätt ramlar ner i tex bubblor, trådar, regnskog eller t o m efter en tid 
hamnar nere på botten har du någon typ av obalans i din kropp.  

I Sverige har vi ca 25% lägre riktvärden på våra blodvärden än tex Usa (vet inte varför) så 
värdena kan visa ”bra” här hemma och visa sig vara riktigt dåliga i Usa. 

Att få ta ett skrap-prov på 
Candida ifrån munnen även om 
man tror sig veta att man har 
obalans kan vara/bli mycket 
knepigt hos vården. Du måste i 
princip vara dödssjuk för att 
läkaren ska lyssna på dig (i 
Sverige, för de vet tyvärr inget 
om detta än, det kommer, men 
det kan ta många år innan vi är 
där Usa är idag)  
 

Om man tjatat till sig ett Candida-prov och man istället har en sk 
invasiv candidasis, mykoser så visar detta Negativt på candida-provet. 
Candida har då istället gått ner i tarmarna och börjat bilda kolonier, 
viss typ av jäst/svamp inkapslar sig i vårt egna protein, där vårt egna 
immunförsvar ser dessa som ”naturligt” för kroppen. Detta är/kan 
vara mycket svårt för vården att påvisa när man tar sekret ifrån 
tarmarna eller går in ifrån analöppningen.  Det kan ta 8-15 olika 
prover innan man ev hittar någon svamp. Det syns även väldigt sällan i 
feaces-prov. Proven skall utföras av erfaren labb-tekniker och ett 
positivt svar visas efter 6-8v odling (kan dock tyvärr även visa neg) 



Candida - Vår tids folksjukdom! 

Idag har många diffusa symtom orsakade av Candida. Candida Albicans är en vanlig jästsvamp 
som vi alla har i våra kroppar. Candida lever i tarmfloran med andra mikroorganismer där den 
hjälper till att städa upp ämnen som inte är bra för oss. Candida kan ge en fruktansvärd klåda i 
underlivet och även runt ändtarmen men det är ofta bara början på en lång rad diffusa 
hälsoproblem. Tyvärr får vi idag i oss stora mängder ämnen som är skadliga för oss genom miljön 
vi lever i. Vi äter fel kost, föroreningar i luft och vatten, tillsatser i mat, bekämpningsmedel, 
tungmetaller, antibiotika, syntetiska hormoner, läkemedel osv. Listan kan göras mycket lång. 
Candida försöker städa undan gifterna och blir då ofta sjuk själv. Candida omvandlas då till en 
aggressiv form som kan penetrera tarmväggen och ta sig ut i blodomloppet. Genom sin 
ämnesomsättningsprocess släpper Candida ut toxiner när den är i sin aggressiva form. När 
Candida kommer ut i blodomloppet kallar man det systemisk Candidiasis. Väl ute i blodomloppet 
kan Candida fritt släppa sina toxiner i kroppen. Candida är egentligen en vän som normalt lever i 
harmoni med andra mikroorganismer i kroppen. När Candida börjar ge oss besvär hjälper den oss 
också genom att visa oss att något är fel i kroppen. Många av oss har idag dåliga kostvanor med 
alldeles för mycket socker och vitt mjöl. Även om man är noga med vad man äter har man idag inte 
en chans att få i sig de näringsämnen kroppen måste ha för underhåll och avgiftning. 
  
Vanliga symtom på Candida: 
  
Hudproblem i alla dess former, extrem trötthet, ev klåda i underlivet, mental dimmighet, kronisk 
halsbränna, tjocktarmskatarr, gasbildning, förstoppning, sura uppstötningar, rapningar, diarré, 
hemorrojder, slem i avföringen, akut magkatarr, uppsvälld buk, dålig matsmältning, förstoppning, 
klåda i ändtarmsöppningen, buksmärtor ”likt gallsten” klåda, psoriasis, flagnande hud, utslag, torr 
hud, akne, synfläckar framför ögonen, rinnande ögon, suddig syn, nattblindhet, sveda i ögon, torra 
ögon, försämrad syn, kronisk ögoninflammation, öroninfektioner, tinnitus, vätska i örongången, 
hosta, beläggning på tungan, postnasalt dropp, dålig andedräkt, muskelvärk, stela leder, 
muskelsvaghet, ledvärk, svullna leder, täppt näsa, droppande näsa, snuva, njurinfektioner, 
urinläckage, urinvägsinfektioner, urinträngningar, sveda vid urinering, dålig blodcirkulation, 
hösnuva, nässelfeber, känslighet mot födoämnen, känslighet mot mögel, kronisk 
bihåleinflammation, fotsvamp, nagelsvamp, psoriasis, eksem, allergi, glutenkänslig, laktoskänslig, 
astma, känslighet mot kemikalier, parfymer etc, yrsel, balanssvårigheter, sömnproblem, stickande/
domnande känslor, viktökning, pms, viktminskning, kraftigt matbegär, aptitlöshet, extrema 
humörsvängningar, nervöst beteende, dåligt minne, huvudvärk, upprördhet, irritation, 
koncentrationssvårigheter, depression, apati och t o m självmordstankar. 
  
Hela kroppen är/blir i obalans och ställer till både en, två, tio och tillslut efter många år t o m 
40-50-60 diffusa symptom om man inte behandlar överväxten. Ju mer jäst/svamp man har, ju mer 
obalans och symptom får man. En av de värsta symtomen orsakade av överväxten är nog ändå det 
mentala. Alla dessa gifter i kombination med dåliga näringsvärden ställer till psyket rejält. Man kan 
t o m bli självmordsbenägen och känna att man inte orkar leva längre. Man blir så oerhört trött och 
ingen förstår hur dåligt man mår. Man förstår inte ens själv vad som är fel vilket gör att man själv 
till slut börjar fundera på om det inte sitter i huvudet på en. Tro inte det! Här är det toxiner från 
Candida som spökar. 
  
Det går tyvärr inte att svälta ut Candida! 
  
Om du håller en strikt diet och nästan svälter dig i ett halvår och sedan börjar äta normalt igen 
kommer Candidan tillbaka aggressivare än någonsin. Då har de allra starkaste överlevt och det är 
dessa som växer till sig vilket innebär att du får ett större svampproblem än vad du började med. 
Självklart ska man undvika socker, vitt mjöl osv. men det går inte att svälta ut Candida. Faktum är 
att Candida berövar kroppen på så mycket näring att kroppen redan svälter innan du ens börjat 
med någon Candida diet. Det är dessa näringsbrister som gör att man ofta får allergier, astma och 
andra överkänsligheten som hänger ihop med Candida. Det är mycket viktigt att se till så kroppen 
får rikligt med näringsämnen när man har problem med Candida. Många gånger kan det vara svårt 
att avgöra om symtomen beror på Candida, gifter eller näringsbrister, men har du samtidigt 
problem med huden såsom mjäll, torr hud, hudförändringar, pappler, kvisslor, psoriasis, tå/
nagelsvamp mm har du troligen haft  en jästinfektion under en längre period.                      



    Depression & ångest! 

Depression är ett uttryck för en biokemisk obalans precis som 
vilken annan fysisk åkomma som helst. Fattas det 
grundläggande ämnen i kroppen kan den inte fungera som den 
ska varken fysiskt eller psykiskt. 

Depression gör en nedstämd och får det mesta att verka meningslöst. Man blir ledsen och orkar 
inte ta sig för någonting. Ofta är man väldigt trött men kan inte sova ändå. Ju tröttare man blir 
desto mer går man ner sig. Omgivningen tycker att man ska rycka upp sig men det går inte 
eftersom det inte sitter i huvudet på en. Detta är inget du tar dig ur med viljestyrka.  

Du måste rätta till de obalanser som orsakar din depression. 
Visst kan händelser som är traumatiska skapa en depression men det är inte händelsen i sig som 
gör dig deprimerad. Psykiskt jobbiga saker stressar kroppen och då går det åt mängder med 
näringsämnen vilket dränerar kroppen på sina resurser. Faktum är att man inte ens kan tänka utan 
att det går åt näring. Allt är biokemiska reaktioner i kroppen. 

Kroppen bildar mängder av substanser för olika reaktioner och om vissa ämnen fattas blir 
substanserna fel. Detta kan uttrycka sig som depression, ångest och oro tex.  Långsamma 
ämnesomsättare har mer benägenhet för depression medan snabba tenderar att få mer ångest 
genom sina näringsbrister. Man kan även ha överskott av både tungmetaller och näringsämnen 
vilka också påverkar hur vi fungerar psykiskt. För mycket koppar tex. kan göra att man blir labil 
och gråter lätt.  

I USA har man testat grova våldsmän med hårmineralanalyser vilket visat att många var 
manganförgiftade. Tungmetaller och gifter påverkar också psyket och gynnar Candida-överväxt 
vilket är en orsak till depression hos många. 

     



      Huvudvärk/Migrän! 
Det finns många olika orsaker till huvudvärk och migrän. Det vanligaste är troligen 
biokemiska obalanser där orsaken kan vara tex. stress, näringsbrister och tungmetaller. 
När man stressar går det åt mycket magnesium. Får man för mycket kalcium i förhållande 
till magnesium hamnar man i ett spänningstillstånd. Kalcium drar åt muskulatur och 
magnesium släpper efter. Har man då för lite magnesium kan muskulaturen inte slappna 
av tillräckligt. Då kan man få spänningshuvudvärk vilken är den vanligaste formen av 
huvudvärk.  

Här får man ofta rådet att vila och slappna av. Problemet är att spänningen oftast inte är 
psykisk utan en fysisk reaktion på tidigare nämnda obalans i kroppen. Obalansen skapas 
av psykisk stress och förvärras om man inte skapar en mer lugn tillvaro med mindre stress 
och oro. Om man samtidigt rättar till de biokemiska obalanser man redan skapat 
försvinner huvudvärken. 

Vid migrän är det många som har giftiga belastningar i kroppen. Man kan också få 
hormonella obalanser av en så enkel sak som att man har för mycket koppar i sitt 
dricksvatten. Det är vanligt att kopparledningar luckras upp och ger en hög halt koppar i 
vattnet. Detta stör hormonbalansen och kan ge allt från migrän till klimakteriebesvär. 
Dessutom är koppar antagonist till järn.  

Järnbrist ger även huvudvärk där man ofta även får hög puls. Man har sett att unga flickor 
med järnbrist inte blir hjälpta av järntillskott. Detta beror ofta på att man har för mycket 
koppar som hindrar järnupptaget. Här är det inte järn som behövs, det är överskottet av 
kopparn som behöver bort. Får man bort det så kommer järnet upp av sig självt. 

Om man har huvudvärk och inte gör något åt det utan bara tar smärtstillande läkemedel så 
kan man själv förvärra situationen ytterligare. Kemikalier i form av läkemedel mot smärta 
stressar kroppen. Det lindrar tillfälligt symtomen men förvärrar orsaken till smärtorna. 
Här hamnar man i en ond cirkel. Det finns nog ingen människa som tackar nej till 
smärtlindrande läkemedel när man har migrän. Denna huvudvärk är helt handikappande 
och man är ofta helt hjälplös under attackerna. 
 

          



       Förstoppning/diarré 

Många av våra hälsoproblem bottnar i en dålig tarmmiljö med svamp och gifter på grund 
av förstoppning. Detta kan ge mängder av symtom som tex. huvudvärk, allergier, 
depression och inte minst trötthet. Tar du inte tag i ditt problem med förstoppning kan du 
bli självförgiftande vilket kan få förödande konsekvenser på din hälsa. Du kan till och med 
dö av förstoppning. 

Det finns många tips om kurer mot förstoppning. Lavemang är inte att rekommendera då 
det spänner ut tarmen och tarmfickor. Många har tarmfickor utan att veta om det, dessa 
kan bli inflammerade och orsaka smärta och feber. Fibrer och motion rekommenderas 
också vilket är bra men oftast inte tillräckligt om man är riktigt förstoppad. 

Oxyflush är helt ofarlig men väldigt effektiv mot förstoppning. Oxyflush frigör syre och 
ozon i tarmen vilket löser upp tarminnehållet så det smidigt kan lämna kroppen. 
Vid förstoppning blir man ofta uppblåst då det blir jäsningsprocesser i tarmen. Med 
Oxyflush upplever man att man blir mycket smalare eftersom tarmen töms på gaser och 
gammal avföring som kan väga upp till flera kilo. Förstoppning gör också att kroppen får 
svårare att bli av med slagg och gifter. Har man gifter som kroppen inte kan göra sig av 
med spär den ut dessa vilket gör att man samlar på sig vätska och svullnar i kroppen.  

Har du både förstoppning samt diarré och/eller ofta måste gå på toa efter du ätit fet/tung 
eller svårsmält mat har du med största sannolikhet jästinfektion där tarmarna jobbar hårt 
för att försvara sig mot parasiten. Detta kan ytterligare påvisas om du dessutom får 
magkrämpor efter matintag som fet mat, fiber och/eller svårsmälta frukt och grönsaker, 
liknande ”sk gallstensbesvär och/eller magkatarr” 

 



   Trötthet- och utmattningssyndrom! 

Kroppen talar om för dig att det är dags att lyssna! 
  
Idag lever vi i en värld som är oerhört påfrestande för oss. Allt fler besväras av trötthet. Vi 
ska klara av alla krav, stress och oro, mat med kemikalier och dåligt näringsinnehåll, 
strålning från mängder av elektroniska apparater, miljögifter som lagras i våra kroppar och 
dessutom konstant sjunkande syrenivåer i luften vi andas. Många av oss är fullständigt 
förlamade av trötthet och får kämpa sig igenom den ena dagen efter den andra. 

Vi försöker och tror att vi äter rätt, vi prövar meditation, yoga, motion och vila men inget 
tycks hjälpa mot tröttheten. Allt detta är bra för oss men vi behöver rätta till grunden 
innan vi kan tillgodogöra oss andra metoder. Det går tyvärr inte på en kvart.  

Det värsta är att vår trötthet ofta följs av ytterligare symtom som huvudvärk, problem med 
magen osv. Många hamnar i sjukskrivning och så småningom förtidspensionering vilket 
naturligtvis inte är bra varken för den drabbade eller samhället. 

Näringsbrister är den vanligaste orsaken till trötthet. Du behöver syresätta och avgifta 
kroppen. Har man dåligt med syre i kroppen blir det en grogrund för svamp, bakterier och 
virus. Gammalt plack lagras i tarmen som kan göra oss självförgiftande. Detta får hela 
kroppen lida för. Förutom trötthet kan det ge dåligt immunsystem i hela kroppen likaväl få 
allergier, astma mm. 

 



       Lyssna på vad Din kropp försöker säga dig… 
 

   

                    Du Lever I Din Egna Kropp, Så Var Rädd Om Den !


