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Detoxifierea colonului
te curãþã… doar de bani!
În fiecare zi suntem bombardaþi cu reclame
care ne atrag atenþia cã trebuie sã ne
curãþãm obligatoriu colonul, acea porþiune
a tubului digestiv în care s-ar acumula tot
felul de reziduuri toxice pentru sãnãtatea
întregului organism. Produse care mai de
care mai miraculoase ne sunt bãgate sub
ochi, doar-doar le vom cumpãra ca sã
scãpãm nu doar de otrãvurile din colon, ci
ºi de problemele de greutate, de acnee,
glicemia prea ridicatã ºi alte afecþiuni.
Majoritatea preparatelor se declarã “naturale” ºi “fãrã niciun efect secundar”. Dar
oare chiar aºa stau lucrurile? Pe blogul
insulaindoielii.wordpress.com
s-a
declanºat un adevãrat rãzboi dupã ce
autorul a scris cã, de pildã, ColonHelp -un
”curãþãtor intestinal” compus din multã
argilã ºi câteva plante, respectiv o rudã a
pãtlaginei (tãrâþe de psyllium), in, coriandru, pãtrunjel, chimen ºi oregano- ar avea
efecte discutabile. Producãtorul, care
pretinde cã aceastã combinaþie este o sursã
de Omega 3 ºi curãþã colonul de toate
”reziduurile acumulate”, scade colesterolul,
regleazã glicemia, amelioreazã artrita ºi
artroza, astmul, eczemele, afecþiunile
hepatice, dureri premenstruale, probleme
psihice (depresii), migrene, tulburãri de circulaþie ºi evident îmbunãtãþeºte imunitatea
organismului, a replicat virulent,
ameninþând cu procese. Dar contestatarii
procedeului de detoxifiere au propriile
argumene ºtiinþifice. În primul rând, o dietã
sãnãtoasã, bazatã pe fibre, asigurã o eliminare normalã a oricãror substanþe cu
potenþial dãunãtor, deci curãþarea suplimentarã a colonului nu este necesarã. De ce
nu ºi “curãþirea” vaselor de sânge? Sau a
rinichilor? Sau a creierului?, se întreabã ºi
dr. Valerian Alecse Diþoiu, de la Spitalul
Fundeni. Medic cu experienþã în domeniu,
el respinge categoric teoria cã pe intestine
s-ar depune o aºa-zisã placã în stare sã
blocheze tractul digestiv, provocând
ocluzie intestinalã cu consecinþe grave.”În
condiþiile în care mucoasa intestinalã
secretã mai mulþi litri de lichide zilnic, care
spalã pereþii, nu ar avea cum sã stea lipite
materiile fecale de pereþi. Iar în caz de constipaþie, se întãresc în rect, dar nici acolo nu
sunt lipite pe peretele intestinului”, spune
dr. Diþoiu. El avertizeazã cã, prin evacuarea
forþatã a materiilor fecale în scop de
“curãþire”, se eliminã ºi flora bacterianã
normalã a intestinului, care se reface
greu.”Se ºtie cã uneori, datoritã tratamentului cu antibiotice, flora microbianã a
intestinului este afectatã ºi trebuie uneori
luni de eforturi pentru a o aduce la normal.

Afectarea florei intestinale se întâlneºte ºi
la cei care evacueazã intestinul prea des ºi
mult”, atrage atenþia medicul, referindu-se
ºi la cei care fac exces de laxative sau de
clisme. Între efectele secundare ale procedeului de curãþare a colonului se numãrã
starea de slãbiciune ºi obosealã, greaþa,
sângerãrile, pierderea apetitului, voma,
crampele intestinale, reacþiile alergice.
ACS (American Cancer Society) subliniazã ferm cã nu existã dovezi ºtiinþifice
care sã indice cã detoxifierea previne can-

cerul, ba dimpotrivã, ea poate fi periculoasã, întrucât eliminã bacterii care ajutã la
fermentaþia ºi putrefacþia alimentelor, enzime necesare digestiei, vitamine produse
de bacterii, substanþe de apãrare a mucoasei intestinale (anticorpi de suprafaþã, leucocite, etc). În aceste condiþii, se pune
întrebarea dacã meritã sã-þi dereglezi un
intestin stabil pentru…o modã. Cine vrea
totuºi sã-ºi cureþe natural ºi ieftin colonul o
poate face mâncând smochine sau prune.
(T.V.)
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