cellRESET® är ett livsstilsprogram som aktiverar och renar kroppen på cellnivå.
Kroppen balanseras genom förbränning av överflödigt socker, inaktivt insulin
och slaggprodukter, vilket kan ha en påverkan på metaboliska varningssignaler
såsom t.ex. förhöjt blodtryck, höga halter av blodfetter och obalanserade
kolesterolvärden. Detta skapar en grund för att förebygga och minska
symptomen från många vanliga folksjukdomar såsom t.ex. diabetes, högt
blodtryck, hormonrubbningar och övervikt.
Originalprogrammet är framtaget av Aage Stenseth, prof (TCM) traditionell
Kinesisk medicin och skolmedicin. Aage har även 30 års erfarenhet som
föreläsare och författare i ämnen rörande näringen, vitaminer och mineralers
betydelse för en hälsosam livsstil. cellRESET® har sedan utvecklats av Joachim
Heberlein och Prof. Dipl-ing. Dr Otmar Höglinger Nutritionist.
Livsstilsprogrammet cellRESET® ger varaktiga resultat! Flera års studier har
visat att cellRESET® ger fantastiska hälsoeffekter när man följer
kostprogrammet tillsammans med de högkvalitativa tillskott som
rekommenderas.

Grattis till ett bra beslut!
Innan du sätter igång med livsstilsprogrammet cellRESET® läs noga igenom hela dokumentet.
Har du några diagnoser råder vi dig att göra denna livsstilsförändring i samråd med din
läkare. Du är själv ansvarig att avgöra om behov finns av läkarkontakt under kommande
veckor.

cellRESET® – ett livsstilsprogram i tre faser

Livsstilsprogrammet cellRESET är indelat i tre faser, varav de första 28 dagarna tillhör
”Aktiveringsfasen”, även kallad Fas 1. Efter de första 28 dagarna följer 60 dagar av
Stabilisering, Fas 2. Därefter går du in i ”Livsstilsfasen”, Fas 3, fortsättningen på ditt nya
hälsosamma liv.

Aktiveringsfasen
De första 28 dagarna går ut på att rena och stabilisera kroppen, rena blodbanorna från
överflödigt socker och inaktivt insulin och på så sätt skapa en fungerande ämnesomsättning.
Under denna period undviks därför salt, socker, stärkelse, snabba kolhydrater, raffinerad
mat och alkohol.
Första veckan består enbart av ”vita dagar”, då du enbart äter rena (oprocessade) proteiner,
(kyckling, kalkon, fisk och ägg), samt naturell yoghurt med frön. Från och med andra veckan
lägger vi till ”gröna dagar” då vi utöver proteinerna från vecka 1 även får lov att äta
grönsaker som växer ovan jord. I tillägg till denna rena mat använder vi näringstillskott av
högsta kvalitet för att hjälpa kroppen att komma i balans. Grunden i cellRESET är kyckling,
fisk och ägg. Om du av någon anledning inte kan äta detta går det bra med tofu och/eller
gröna sojabönor som alternativ till de ovan nämnda proteinerna.
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Stabiliseringsfasen (minimum 60 dagar)
Kommande veckor består av minst en vit dag per vecka, samt fyra så kallade ”utökade gröna
dagar”, där nyttiga fetter, bra kolhydrater och en liten mängd bra salt kan tillsättas.
I stabiliseringsfasen får du även ha en till två ”röda dagar” per vecka då du i stort sett kan äta
och dricka vad du önskar. Dock viktigt att följa upp dessa röda dagar med en till två vita
dagar för fortsatt balansering.

Följande näringstillskott ingår i första fasens 28 dagar:
- 1 burk b-vitaminer

för energi och förbränning.
Dricks varje morgon + varje eftermiddag om så önskas.

- 1 kartong näringsdryck

för matsmältning och immunförsvar.
Dricks före lunch samtliga dagar.

- 2 burkar/kartonger mineraler mineraler och D-vitaminer för utrensning, pH- och
blodsockerreglering.
Dricks mellan måltider, 2 gånger varje dag genom första
fasen. Efter de inledande 28 dagarna tas mineralerna
1 gång per dag.
- 1 burk essentiella aminsyror

aminosyror, ”byggstenar” till kroppen. Hjälper kroppen
behålla muskelmassa och stöttar förbränningen.
Tag 3 kapslar på morgonen samt 3 kapslar mellan
måltiderna under eftermiddagen.

- 1 påse örtte

te med utrensande och aktiverande effekt.
Dricks kallt varje morgon tillsammans med B-vitaminerna.

Tillval
- 1 kartong probiotisk yoghurt

tillskott av goda tarmbakterier som stärker tarmfloran.
För tillredning av yoghurten krävs en speciell
yoghurtberedare.

Vi avråder helt från att genomföra cellRESET® utan de rekommenderade
näringstillskotten.
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Utöver näringstillskott behövs följande för att genomföra cellRESET:
- Hushållsvåg för att kunna väga dina måltider.
- Hela naturella solrosfrön och hela linfrön, ekologiska är att föredra.
- Naturell (ekologisk) yoghurt, ca 3% fetthalt.
- Ditt val av oprocessade proteiner såsom:
⋅ Kyckling (150 gram tillagad vikt/portion)
⋅ Fisk (200 gram tillagad vikt/portion)
⋅ Ägg (2 st/portion) max 2 ägg per dag
⋅ Frysta gröna sojabönor (150 gram/portion)
⋅ Kyld naturell tofu (150 gram/portion)
Tänk på att både kyckling och fisk tappar ca 50 gram i vikt vid tillagning.

Förberedelser dagen innan du startar med cellRESET
- Koka örtte, gärna en större kanna så att du har färdigt te i kylskåpet för ett par dagar.
- Väljer du att äta yoghurt till frukost skall du kvällen före lägga frön i blöt över natten.
1 msk linfrön samt 1 msk solrosfrön i 3 msk vatten, blandningen äts tillsammans med
yoghurt dagen efter. Gelén som bildas från fröna över natten bidrar till en god tarmhälsa.
- Koka ägg och förbered kommande dagens måltider.
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Schema för de första 28 dagarna
Vecka 1 (sju vita dagar)
Morgondrink
2–3 dl kallt örtte + 1,5 - 3 skopor B-vitaminer + 3 aminokapslar.
(Väljer du att ta en mindre mängd B-vitaminer på morgonen kompletterar du med
resterande mängd under eftermiddagen. Totalt rekommenderas 3 skopor per dag, skopa
medföljer burken.)
Frukost
Välj ett av följande alternativ ca 10 - 15 minuter efter morgondrinken. Frukosten äts kall, för
att öka kroppsförbränningen genom att kroppstemperaturen sänks. Övriga måltider kan ätas
varma eller kalla.
ü 1–1,5 dl naturell yoghurt tillsammans med 2 msk blötlagda ekologiska frön
(solroskärnor och hela linfrön), samt ½ portion av någon av nedanstående alternativ,
t.ex. 1 ägg
ü 2 ägg, ekologiska (max per dag) - kan vara kokta, stekta, omelett eller röra
ü 150 g kyckling/kalkon (tillagad vikt, utan salt)
ü 200 g fisk/skaldjur (tillagad vikt, utan salt)
ü 150 g tofu/sojabönor (utan salt)
Ca 15 – 20 minuter efter frukost
Drick ett stort glas vatten.
Ca 15 minuter före lunch
Drick en påse näringsdryck blandat i 2 dl vatten. Näringsdrycken innehåller bl.a. enzymer,
vitaminer, grönsaker, antioxidanter och tarmbakterier, som är bra för matsmältningen och
immunförsvaret. Endast en påse per dag.
Lunch (ca 4 timmar efter frukost)
150 gram (tillagad vikt) kyckling/kalkon/tofu/gröna sojabönor eller 200 gram fisk, (tillagad
vikt). Ät helst animaliska proteiner första veckan.
Vänta minst 30 minuter
3 skopor eller en påse mineraler blandat i 2,5 dl vatten + 3 kapslar med aminosyror.
Middag (ca 4 timmar efter lunch)
150 g (tillagad vikt) kyckling/kalkon/tofu/gröna sojabönor eller 200 g fisk, (tillagad vikt).
Kvällsmål (ca 4 timmar efter middagen)
150 g (tillagad vikt) kyckling/kalkon/tofu/gröna sojabönor eller 200 g fisk, (tillagad vikt).
Vänta minst 30 minuter
3 skopor eller en påse mineraler blandat i 2,5 dl vatten. Vänta gärna med denna
mineraldryck till senare på kvällen, närmare läggdags.
Första veckan skall all träning undvikas oavsett kroppsfysik och energi, då kroppen är
ansträngd med att rensa och balansera, samt att energitillskottet är lågt då kolhydraterna
uteslutits.
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Vecka 2 och 3 (fem gröna och två vita dagar)
Under andra och tredje veckan skall du ha två vita och fem gröna dagar per vecka.
Rekommendationen är två vita dagar i följd men det är inte ett måste. De gröna dagarna
följer schemat för de vita dagarna förutom att du lägger till 100 g grönsaker ovan jord per
måltid (lunch, middag och kvällsmål). Tänk på att endast välja grönsaker som växer ovan
jord, då grönsaker som växer under jord, t.ex. morötter och rödbetor innehåller mer
stärkelse och därmed en högre sockerhalt. Ekologiska grönsaker är att föredra för att
minimera mängden gifter och bekämpningsmedel. Förutom 300 g grönsaker får du äta två
normalstora tomater per dag. Från och med vecka två har du även möjlighet att byta ut
proteinerna under två gröna måltider per vecka, till 150 g nöt-, lamm- eller viltkött (tillagad
vikt). Det går även bra att lägga till ett ekologiskt äpple eller päron efter en av dagens
måltider (ej frukost), under de gröna dagarna. Detta är inget man måste lägga till då vi får i
oss tillräckligt med vitaminer via näringsdryckerna. Vill du kan du göra en dressing på citron
eller vinäger (ca 1 msk vinäger – ej balsamvinäger) till dina grönsaker.
Träning
Vecka 2 är det också dags att komma igång med lättare träning för att få bästa möjliga
hälsoeffekt av livsstilsprogrammet. Ha som mål att röra på dig varje dag, utifrån din förmåga
och tidigare träningserfarenhet. Styrketräning har många positiva effekter, bl.a. hjälper
styrketräning till att forma kroppen samt att öka den basala förbränningen (mängden energi
kroppen förbrukar i viloläge), genom ökad muskelmassa. Den ökade förbränningen hjälper
till att förhindra en jojoeffekt och framtida viktuppgång. Nybörjare kommer långt med
promenader och enkla styrkeövningar som kan utföras i hemmamiljö.

Följande grönsaker kan du äta under de första 28 dagarna (gröna dagar)
Tillåtna
- Aubergine
- Brysselkål
- Fänkål
- Grönkål
- Kinakål
- Paprika
- Rädisor
- Salladsblad
- Sparris
- Stjälkselleri
- Tomat
- Zucchini

Ej tillåtna
- Blomkål
- Broccoli
- Gröna sojabönor*
- Gurka
- Pak choi
- Purjolök
- Rödkål
- Sockerärtor
- Spenat
- Svamp
- Vitkål

*Gröna sojabönor även kallade edamamebönor
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- Avokado
- Kålrot
- Lök
- Majs
- Morötter
- Palsternacka
- Potatis
- Rättika
- Rödbetor
- Sötpotatis
- Ärtor

Vecka 4 (sex gröna dagar och en vit dag)
Under vecka 4 har du sex gröna dagar och en vit dag. Upplägget för de respektive dagarna är
samma som vecka 2 och 3.

Generell information om livsstilsprogrammet cellRESET
B-vitaminer
B-vitaminerna innehåller bl.a. niacin (B3) som har en kärlvidgande effekt, vilket ger en ökad
mikrocirkulation och därmed ökad syresättning. Vid intag av niacin kan en flusheffekt
uppstå, (värmekänsla, rodnad och stickningar i huden), denna effekt varar ca 15 - 30 minuter.
Om du upplever detta obehagligt kan du minska mängden B-vitaminer till 1,5 skopa och ta
resterande mängd på eftermiddagen eller innan träning. Det finns också en variant av
B-vitaminer som heter ”sensitive”, rådfråga din kontaktperson vid behov.
Tugga maten mycket väl
God matsmältning påbörjas redan i munnen, det är därför viktigt att tugga ordentligt.
Vi rekommenderar att du tuggar maten minst 32 gånger, fördelarna med att tugga maten
ordentligt är flera. Dels för att hjärnan skall uppfatta att vi äter och därmed signalera att vi
känner oss mätta men också för att hjärnan skall uppfatta vad vi äter och vilka
matsmältningsenzymer som behöver utsöndras för att smälta maten. För att förstärka
behovet att tugga maten ordentligt skall du inte dricka till maten.
Dryck
- Ett glas vatten skall drickas 15 till 20 minuter efter samtliga måltider, ej kolsyrat vatten då
det har en försurande effekt i vår kropp.
- Drick minst 2 liter vatten per dag, eller 3 cl/kg kroppsvikt, (mineral- och näringsdryck
inkluderat).
- Pressa gärna citron (ekologisk) i vattnet, då den bl.a. innehåller pektin som hjälper till att
hålla borta eventuella hungerkänslor.
- Du kan dricka kaffe och te upp till fem koppar per dag utan socker/mjölk eller
sötningsmedel. Kaffe och te har en vätskedrivande effekt, drick därför motsvarande mängd
vatten.
- Mineraler skall drickas vid två tillfällen per dag. Tänk på att låta mineralerna ”brusa” färdigt
innan du dricker dem långsamt i små klunkar. Drick mineraldrycken när det passar dig, minst
30 minuter efter maten.
- För att minska eventuellt salt- eller sötsug kan du ta ett extra glas mineraler.
Detta ger dig mineraler för kroppens kemiska processer och hjälper till att reglera pH-värdet
i kroppen. Går även bra att dricka mineralerna på kvällen innan du går och lägger dig,
mineralerna hjälper till att ge dig en bra återhämtning och uppbyggnad under natten.
Ev. extra tillskott
Livsstilsprogrammet ger dig tillräckligt med proteiner, vitaminer, mineraler och andra
näringsämnen. Äter du lite fisk är det dock rekommenderat att komplettera med Omega 3.
Är du över 35 år, rekommenderas ett tillägg av både Omega 3- och Q10 droppar. Använder
du Lutein eller Glukosamin sedan tidigare går det bra att fortsätta med det.
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Smaksättning
Endast kryddor utan salt får användas, t.ex. olika slags peppar, örter (t.ex. basilika,
koriander, persilja, oregano, dill), chili, vitlök, färsk ingefära, pepparrot, citron och lime,
curry, gurkmeja, spiskummin etc. Krydda gärna med gurkmeja, vitlök, ingefära, chilipeppar
och cayennepeppar då dessa har en antiinflammatorisk effekt i kroppen. Väljer du färdiga
kryddblandningar är det viktigt att kontrollera att de inte innehåller salt eller socker. Om du
vill smaksätta yoghurten går det bra att tillsätta kanel eller kardemumma. Välj osaltat smör,
ekologiskt kokosfett, olivolja eller rapsolja till matlagningen. Tänk på att inte tillsätta större
mängd fett än nödvändigt vid matlagningen.
Undvik
Under programmets första 28 dagar är det viktigt att enbart äta det som anges i
programbeskrivningen, och avstå från sockerhaltiga produkter, sockerfri läsk, sockerfria
tuggummin och tabletter. Undvik även salt de första 28 dagarna för att låta kroppen
förbruka sitt saltöverskott. Känner du väldigt trött en bit in i fas 1 kan du prova att ta några
saltkorn på tungan.
Portionsstorlek
Portionerna är beräknade för en person med 70 kg kroppsvikt.
Det går bra att lägga till en halv extra portion, alternativt minska portionerna. Rådgör med
din kontaktperson. Viktigt att hålla sig till fyra måltider under dagen, samt att äta
regelbundet med ca fyra timmars mellanrum för att kroppen skall hålla en jämn förbränning.
Första veckan
Den mest krävande veckan eftersom vi endast äter proteiner, ovant men mättande. Allra
tuffast upplevs i regel de fyra första dagarna. Större delen av balanseringen sker redan under
första veckan, kroppen renas från slaggämnen som skapar obalans. Tänk dig att kroppen är
på service, såsom en bil.
Vita dagar
De vita dagarna är viktiga för oss alla, oavsett hälsoutmaningar och kroppsvikt. Under dessa
dagar sker en inre förbränning av oönskat fett i blodbanan, en balansering av blodsocker,
blodfetter och kolesterol. Ett balanserat kolesterol är i sin tur en förutsättning för hormonell
balans. Vita dagar är ett verktyg du får med dig för resten av livet, för att bibehålla balansen i
kroppen och ta kontrollen över din vikt. För normalviktiga som önskar genomföra cellRESET
är det oftast tillräckligt med fem till sju vita dagar och därefter vita dagar efter behov.
Förstoppning
Vid eventuell förstoppning, ta en promenad, drick ännu mer vatten och testa att dricka extra
av mineralerna. Skulle det inte hjälpa kan du testa ren magnesium 500–1000 mg eller
Dulcolax. Båda kan köpas på Apoteket.
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Fas 2 och 3 – stabilisering och ny livsstil
Efter de första 28 dagarna av livsstilsprogrammet har din ämnesomsättning förbättrats och
du har fått en högre förbränning. Sannolikt har även dina kolesterolvärden förbättrats, en
viktig hälsoparameter då kolesterol är moderhormonet för kroppens steroidhormoner.
Har du inte uppnått din målvikt kan du upprepa första fasens 28 dagar, men kom ihåg att ta
minst en veckas paus innan du startar om de 28 dagarna.
När du går in i fas 2 och så småningom fas 3 är det viktigt att tillämpa en livsstil där du inte
äter mer än du förbränner. Det är ditt ansvar att se till att du äter bra mat och rör på dig.
Kom ihåg att livsstilsprogrammets första 28 dagar, (fas 1), är en start på resten av ditt liv. Det
är en omprogrammering från gamla osunda vanor. En investering i din hälsa, en nystart för
ett mer energifyllt och hälsosamt liv. Läs gärna igenom hälsochecken du fyllde i före start av
livsstilsprogrammet och jämför med hur du känner nu efter att ha genomfört den första
fasen. Låt dig peppas av såväl fysiska som mentala framsteg. Se till att göra upp en plan för
den kommande tiden, stabiliseringen och din nya livsstil, be gärna din
kontaktperson/sponsor om hjälp. Det gäller att på bästa sätt vårda och fortsätta förbättra
din nya hälsostatus.
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Hur använder jag näringsprodukterna under fas 2 och 3?
B-vitaminer:

1–3 skopor på morgonen, väljer du att ta en mindre mängd Bvitaminer på morgonen kompletterar du under eftermiddagen.
Sammanlagt över dagen rekommenderas 3 skopor.

Näringsdryck:

1 portionspåse på morgonen tillsammans med B-vitaminerna eller
före lunch som under cellRESET.

Mineraler:

Ta mineralerna på kvällen och gärna före sänggående. Du kan med
fördel ta en extra mineraldrink ca 1 timme efter träning.

Essentiella Aminosyror: Bra tilläggsprodukt till de övriga produkterna, den
rekommenderade dagsdosen är 6 kapslar som intages tillsammans
med morgondrinken. Minsta dosering för effekt är 2 kapslar per
dag. Tränar du kan du med fördel öka antalet kapslar, lägg gärna till
ytterligare 3 kapslar ca 30 minuter före och 3 kapslar ca 45 minuter
efter aktivitet/träning.
Rekommendationen för vita dagar fas 2 och 3 är även
fortsättningsvis 6 aminokapslar per dag precis som under de första
28 dagarna. Dock är detta frivilligt.

Utökade Gröna dagar – majoriteten av dina dagar
1. Välj rena proteiner (fisk, kött, ägg, tofu, gröna sojabönor, osockrade mejeriprodukter,
yoghurt), undvik sammansatt färdigmat såsom korv, färsprodukter osv.
2. Använd främst grönsaker som växer ovan jord. Det är helt ok med potatis och rotfrukter,
men tänk på att begränsa intaget då de innehåller mycket stärkelse.
3. Sträva efter att äta minst 70 gram sallad, helst ruccola och spenat varje dag.
4. Begränsa dig till en frukt om dagen, då frukt innehåller fruktsocker, vilket lätt omvandlas
till fett. För mycket frukt kan även öka din hunger.
5. Välj kolhydrater med lågt GI-värde, dessa har mindre påverkan på ditt blodsocker.
T.ex. quinoa, mathavre och bovete. Ersätt snabba kolhydratsalternativ såsom vitt ris och vit
pasta med råris, fullkorn- eller ännu hellre bönpasta.
6. Ät gärna baljväxter och bönor.
7. Lägg till sunda naturliga fettkällor såsom avokado, nötter och oliver. Till matlagning
rekommenderas oliv- och rapsolja, kokosfett eller smör. Undvik margarin och andra
industrifetter. Till yoghurten går det nu bra att tillsätta chiafrön som är rika på Omega 3.
8. Välj grovt rågbröd, finncrisp eller hembakat lågkolhydratbröd (ex. bakat alternativa mjöl),
om du önskar att äta bröd. De flesta kan äta 2 skivor per dag utan att uppleva negativa
effekter men utvärdera hur det känns för dig. Välj gärna pålägg såsom ägg, tomater,
avokado, bönröra eller keso.
9. Du kan återigen salta maten, undvik dock att salta mer än nödvändigt och tänk på att
använda salt av god kvalitet. Använd gärna havssalt eller örtsalt, ex. Herbamare eller
Trocamare som innehåller kelp med naturligt jod.
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Röda dagar – utvalda dagar i ditt liv
Under dina röda dagar kan du njuta och unna dig lite extra, men tänk på att fortsätta tugga
maten ordentligt, äta normala portioner och inte ta två portioner. Det är ok att dricka lite
mineralvatten, öl eller vin. Efter en helg med röda dagar är det viktigt att rena kroppen igen
med en vit dag. En bra rutin är att ha måndagar som vit dag i veckan, med samma upplägg
som under fas 1, bortsett från att du själv väljer om du vill använda örtte och aminokapslar.
Rekommendationen för optimal hälsa är dock att fortsätt använda både örtte, aminokapslar
samt en extra mineraldrink på eftermiddagen så som under fas 1. Har du unnat dig extra
mycket under helgen kan du behöva två vita dagar för att undvika att på nytt skapa obalans
och viktuppgång. Vi har olika behov och det är viktigt att vi själva tar ansvar för våra vita
dagar för att hålla oss i balans.

Negativt för din hälsa
För att behålla din nya livsstilsförändring behöver du vara försiktigt med: salt, socker,
godsaker, snabba kolhydrater (ljust bröd, potatis, ris, pasta, majs, choklad, desserter, glass
osv.), för mycket frukt och alkohol.

Majoritet gröna dagar
Vi rekommenderar flest ”gröna dagar”, några ”röda dagar” samt ”vita dagar” efter behov,
det är ditt ansvar att se till att genomföra ”vita dagar”, för att undvika att skapa nya
obalanser. Be gärna din kontaktperson om hjälp för att hitta en väg som passar dig.

Tips för att hålla vikten
När du genomfört de första veckorna av din livsstilsförändring och uppnått ditt målvikt är
det viktigt att ställa in din inre kompass:
1. Inför en vit dag per vecka, gärna måndagar.
2. De flesta dagar skall vara hälsosamma med oprocessad mat. Väl sammansatta med rena
proteiner, långsamma kolhydrater, rikligt med grönsaker, nyttiga fetter, yoghurt, frön och
näringstillskott.
3. Njut och unna dig på dina röda dagar. Använd dina röda dagar till att njuta. Det är inte
meningen att vi alltid skall ha begränsningar, utan använd sunt förnuft.
4. Använd de rekommenderade näringstillskotten. De är stärkande och uppbyggande
samtidigt som de hjälper din kropp med förbränningsprocesser och pH-balansering.
Dessutom innehåller näringstillskotten bl.a. vitaminer och mineraler för ökad energi och
återhämtning samt fibrer, antioxidanter, ayurvediska örter och nyttiga bakterier som bidrar
till en friskare tarm och ökat immunförsvar. Näringstillskotten ger också en bättre
förutsättning att hålla energi och blodsocker i balans. Många uppleverar att tillskott av
näring med hög biotillgänglighet bidrar till höjda energinivåer som i sin tur ger ett minskat
sug efter snabba kickar såsom kaffe och socker. En unik investering!
Om du har frågor om livsstilsprogrammet pratar du med din kontaktperson/sponsor.
Följer du våra rekommendationer är du en garanterad vinnare med bättre hälsa!
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•

Vad är skillnaden mellan en diet/kur och cellRESET?
Nyckeln till cellRESET är ett balanserat samspel mellan insulin, glukos och hela
metabolismen. Den stora styrkan är att vi under cellRESET enbart förlorar fett- och
inte muskelmassa, tack vare mängden protein och extra aminosyror.
Under cellRESET renas kroppen på slaggprodukter som lagrats i kroppen såsom gamla
salter, sockerarter och inaktivt insulin. När kroppen renats från slaggprodukter kan
kroppen nyttja energin till annat än att göra sig av med avfall.

•

Hur mycket vikt kan jag förväntas tappa?
Den genomsnittliga viktminskningen är 4–7 kg redan under de 28 första dagarna.
Detta är naturligtvis mycket individuellt. Största viktminskningen sker första veckan,
det beror bland annat på att vi tappar mycket vatten som bundits upp av salter,
slaggprodukter och kolhydrater.

•

Kommer jag att få en Jo-jo effekt?
Det finns en bra jämförelse på detta: Om jag spenderar mer pengar än jag har – då är
jag illa ute. Så fungerar det även i kroppen. Äter du mer mat än du förbränner går du
upp i vikt. Skapar du rätt förutsättningar med en livsstilsförändring får du ett hållbart
långsiktigt resultat.

•

Om jag har diabetes?
Det kan vara bra att börja första veckan med en vit dag som följs av en grön dag.
Sedan ökar du sakta de vita dagarna som följs av gröna dagar. Var uppmärksam på
förändringar i kroppen och ha kontakt med både den som rekommenderat dig
cellRESET och din läkare då det ev. kommer behövas en reglering av din medicin.

•

Vad kan hända om jag har reumatism/gikt?
Det kan starta en så kallad ”helande kris” i din kropp när avgiftning från
slaggprodukter sker. Drick mycket vatten och ta med fördel mineraldrycken 4 gånger
per dag. Det kan också vara bra att starta med en grön vecka och sedan införa en
eller flera vita dagar först under andra veckan. Samråd med din kontaktperson och
din läkare.
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