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Detox & Tarmrening
- eller Skit i Tarmen?

Detox med Tarmslim och Tarmplus
Regnbågscentret lanserade produkter för tarm-
rening redan 1982 i form av Robert Grays kur.
Det var en väldigt lång kur som tog ca 12 veckor
att genomföra och enligt vår erfarenhet inte gav
alla önskat resultat. Därefter utvecklade vi ett
eget koncept som vi under åren ständigt utvecklat
och förbättrat. Utvecklingen har hela tiden byggt
på erfarenheter hos alla de som testat kurerna,
samt egna studier och idag erbjuder vi:

Tarmslim som är ett helt örtbaserat preparat
som verkar lokalt i tarmen genom att stimulera
tarmens rörelser och förmåga att driva ut gamla
upplagrade slaggprodukter samt att det på ett
effektivt sätt underlättar utrensningen. Får ej
användas i samband med diarré.

Tarmplus rensar effektivt både tarmen och
hela kroppen och dess organ från slaggämnen.
Tarmplus består av aktiverande och utrensande
örter, bentonitlera, acidophilus (från mjölkfri
källa) samt psylliumfröskal som sväller i tarmen
och på ett skonsamt sätt skrubbar tarmväggen
ren från slagg och upplagrade restprodukter.

Tarmreningsprogrammet består av både
Tarmslim och Tarmplus som du använder
i kombination för en komplett rensning och
detox av både tarmen och kroppen.

Tarmfloran påverkas inte negativt när du använder
Regnbågscentrets Tarmreningsprodukter. Tarm-
rening eller detox är inte lämpligt och ska inte
göras i samband med graviditet eller amning.
Om du har diarré eller lös avföring så använd
enbart Tarmplus. Har du trög tarm eller för-
stoppning som förvärras av fibrer så använd
enbart Tarmslim. Tarmrening är inte lämpligt
vid tarmsjukdomar såsom Crohns eller Ulcerös
Colit. Vid viktig medicinering och i samband
med svåra sjukdomar är det inte lämpligt med
tarmrening.

Hur går en tarmrening till?
Under en tarmreningskur kan du äta och leva
i stort sett som vanligt. Däremot är en sundare
kost, bestående av mer frukt och grönt att föredra.
Undvik gärna skräpmat och stimulantia i olika
former. Under kuren är det extra viktigt att du
dricker ordentligt med vatten eftersom vattnet
i sig har en renande effekt på hela kroppen.
Första veckan börjar du med Tarmslim för att
sedan vecka 2 även kombinera kuren med
Tarmplus. Hela kuren är ca 4-5 veckor lång och
är lätt att genomföra. Du tar olika örttabletter
2-3 ggr/dag och kan äta och leva i stort sett som
vanligt.

Vecka 1: Tarmslim är ett kraftfullt preparat och
det gäller att inte överdosera. Påbörja gärna
kuren till en helg eller i samband med några
dagars ledighet så att du kan prova fram den dos
som passar dig. Börja med 1 tablett av Tarmslim
på kvällen innan sängdags tillsammans med
½ glas vatten. Öka sedan med 1 tablett varje
kväll tills effekt uppnås. Den effekt du vill
uppnå är att avföringen blir något lösare än
normalt samt att du går på toaletten max 1-3 ggr
på morgonen. Får du väldigt lös avföring eller
diarré så har du tagit för stor dos och du ska då
minska doseringen. Vanligtvis brukar man få
effekt av Tarmslim redan efter 1-3 tabletter
Tarmslim innehåller 90 tabletter och räcker
vid dosen 3 tabletter per dygn i 4 veckor. Vid
förstoppningsproblem kan man ofta behöva gå på
en högre dos av Tarmslim och det kan då behövas
2 burkar med Tarmslim under en tarmreningskur.

Vecka 2: Börjar du med Tarmplus och dosen är
2 kapslar 3 ggr per dag. Du tar dem ca 30 min
innan måltid tillsammans med 1-2 glas vatten.
Fortsätt med Tarmslim som vanligt varje kväll.
Totalt tar kuren ca 4 veckor.

Under Tarmreningskuren är det viktigt att du
dricker totalt ca 2 liter vatten per dag. Tänk på
att dricka vattnet jämt fördelat under hela dagen
så att vätskan hinner nå ut till alla kroppens
celler, istället för att snabbt enbart kissas ut.
Vatten som når kroppens celler är renande och
sköljer ut gifter och slaggprodukter från cellerna.

Om du har svårigheter med att svälja tabletter
eller kapslar går det utmärkt att dela/krossa
dem. Däremot är inte smaken så angenäm då
örtinnehållet är beskt/bittert. Men genom att
blanda ut det i någon tjock fruktjuice kan du
maskera smaken något.

Vad händer under kuren?
Första veckan när du äter Tarmslim är det
normalt att de flesta antalet tarmtömningar sker
på morgonen och under förmiddagen. När du
lägger till Tarmplus till detoxkuren kommer
tarmtömningarna fördelas under dagen. Om du
normalt går 1 gånger per dag på toaletten
kommer du troligtvis under kuren gå 2-3 ggr per
dag. Du märker att preparaten ger effekt genom att
avföringen får en annan färg, form och lukt när
slaggprodukter börjar rensas ut. Många personer
kan även få ut gammalt mörkfärgat slagg och
halvtorkade slemförhårdnader, ibland i långa
strimlor eller bitar i olika mörka färgnyanser.

Normalt bör inga utrensningssymtom uppstå
under kuren då balansen mellan preparaten är väl
avvägda. Men alla människor är individuella med
olika hälsoförutsättningar för detox och rening.
Om slaggprodukter frigörs i snabbare takt än de
utrensande organen hinner eliminera dem så
uppstår utrensningsreaktioner. Alla människor
är olika och om man får en för kraftig utrensning
så brukar den bästa åtgärden vara att genomföra
kuren i lugnare tempo genom att minska på
dosen och istället gå på kuren under längre tid.

Hälsotips vid tarmrening
Du behöver inte hålla någon speciell diet för att
få effekt av tarmreningskuren. Däremot är det
ingen nackdel att ändå försöka äta så sunt som
möjligt och undvika onyttigheter i form av
skräpmat, nikotin/snus, kaffe, godis och närings-
fattiga livsmedel.
Om du tycker det är svårt att ändra din diet,
försök i första hand inte sluta med det som du
vet är onyttigt, lägg istället till det du vet är
nyttigt. Om du äter en rejäl fräsch sallad på
råa obesprutade grönsaker innan du äter din
”vanliga” mat, kommer du att märka att suget
efter skräpmat med tiden automatiskt minskar.
Lägg till en frukt innan mellanmålet eller fikat.
Frukt, bär och grönsaker är basbildande och
motverkar slembildning, förutsatt att de inte
är hårdstekta eller sönderkokta. Om du äter för
mycket klarar inte systemet av att bearbeta
födansom stannar kvar för länge i mat-
smältningssystemet, ruttnar och blir ohälsosam.
Suget efter något onyttigt ex en kaka eller bulle
har ofta sin grund i en bristfällig kost. Tänk på
att äta frukt och grönsaker åtskilda eftersom de
kräver olika magsafter för att brytas ned och
kan annars i tarmen skapa gasbildning. Frukt
passerar snabbare genom matsmältningen så ät
istället frukt en halvtimme innan du äter
grönsaker eller annan mat.
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Betänk att många av våra sjukdomar och häl-
soproblem kommer från våra livsfientliga och
onaturliga levnadsvanor. Därför borde vi kunna
korrigera mycket genom att byta livsstil, men
har vi levt ohälsosamt med skräpmat, lite
motion samt olika former av stimulantia i form
av kaffe, tobak och liknande i 20-40 år blir vi
inte friska på ett ögonblick. Skulle vi leva helt
enligt naturens principer och rena oss under en
längre tid skulle vi kunna återvinna hälsa inom
ett eller två år. Vid en ”kompromisslivsstil”
brukar det ta längre tid. Tarmrening är ett sätt att
påskynda denna process. Bäst effekt får du
naturligtvis om du gradvis ändrar hela din livs-
stil. Rå obehandlad föda är att föredra. Om du
bearbetar eller behandlar födan så försämras
den enligt följande fallande skala:
Juice, skonsam torkning, frysning, ångkokning,
kokning, överbliven mat, mikrovågsbehandlad
mat, grillning. Observera att ju mer energi och
teknik som används vid tillredningen av födan
desto sämre blir den...
Ät det som växer i naturen och som inte kräver
tillredning och som du kan njuta av. Frukt och
grönsaker är vår naturliga föda, undvik mat som
raffinerats, behandlats eller besprutats. I vårt
Diethäfte kan du läsa mer om vad en hälsosam
livsstil och kost innebär och framförallt Hur du
går över till sundare vanor.

Ännu effektivare Detox
För att få en bra effekt av en tarmrening räcker
det i de flesta fall att enbart ta tarmrenande
preparat. Men om du känner att du har tid och
vill satsa lite extra på din tarmreningskur får du
här en hel del tips. Naturligtvis behöver du inte
göra alla dessa åtgärder för att få bra effekt av
din tarmreningskur, välj ut de som du känner
passar dig.

Tarmsköljningar underlättar utrensningen
genom att skölja ut gifter och slaggprodukter
från tarmen. Tarmreningsprodukterna kan
beskrivas som rengöringsmedlet som frigör och
rensar ut,  medan tarmsköljningen spolar rent.
Ledins Clysmatic kan du själv använda hemma
och den sköljer tarmen smidigt och effektivt.
Clysmatic kan köpas via www.ledins.se telnr
0501-195 55. Du kan göra 1-2 sköljningar per
dag ex morgon och kväll. Undvik att skölja
tarmen med klorerat vatten då det förstör tarm-
floran. Om du endast har tillgång till klorerat
vatten så låt vattnet stå 20-30 min och rör gärna
om i det då och då så avdunstar klor som är en
flyktig gas.
Colonics är en större hygienisk tarmsköljnings-
anordning som finns hos vissa terapeuter och
som sköljer tarmen mer effektiv. Bäst effekt får
du om går på Tarmslim och Tarmplus i ca 2-3
veckor och mot slutet av tarmreningskuren
bokar in en eller två sköljningar hos en terapeut.
På www.regnbagscentret.se kan du hitta en
förteckning över de terapeuter vi känner till.

Fasta är renande för hela kroppen samtidigt
som det fungerar läkande och avlastande på
matsmältningssystemet. Bäst effekt får du om
du lägger in fastan mot slutet av tarmrenings-
kuren. Fasta det antal dagar som känns bra för
dig, ex 3-10 dagar. Du kan även göra en mildare

halvfasta då du enbart äter råa frukter och
grönsaker samt intar stora mängder fruktjuicer.
Fastar gör du genom att dagarna innan fastan
börjar så ökar du på mängden frukt och
grönsaker, undvik hårdstekt, grillad och över-
kokt mat. Sista dagen innan fastan börjar ökar
du på mängden frukt och grönsaker ytterligare
samtidigt som du helt slutar med tillagad mat.
Minska gärna ner storleken på portionerna. Blir
du hungrig ta en extra frukt istället. Dagen som
fastan startar upphör du helt med fast föda.
Under fastan dricker du fruktjuicer, osötade
örtteer och vatten. Det är viktigt att du dricker
mycket vätska minst 2 liter, men gärna 3 liter
fördelat under hela dagen. Drick mindre på
kvällen för att inte behöva gå på toaletten under
natten. När du avbryter fastan ska det ske
gradvis i omvänd ordning som när du inledde
fastan. På Hälsokostaffärer och livsmedelsbuti-
ker kan du hitta bra fastedrycker. Brämhult och
Tropicana har även en serie bra opastöriserade
eller lätt pastöriserade fruktjuicer som finns i de
flesta välsorterade livsmedelsaffärer. Om du
har en råsaftscentrifug kan du pressa dina egna
hälsosamma fastedrycker. Om du inte har
erfarenhet av fasta sedan tidigare så finns det
färdiga fastepaket du kan köpa via Hälsokosten.
Om du känner dig frusen under fastan är det
utmärkt att dricka varma örttéer. Du behöver
inte ta ledigt från jobb eller liknande för att
kunna fasta. Däremot är det bra om du planerar
in fastan till ett veckoslut eller en period när du
har det lite lugnare omkring dig.

BioTarm innehåller kapslar med probiotika dvs
de tarmvänliga bakterier samt prebiotika vilket
är näring till de hälsosamma bakterierna. Många
mejeriprodukter ex yoghurt och olika
Functional Foods innehåller nyttiga bakterier
dvs probiotika. Tyvärr är det inte lika effektiva
då stora mängder av de nyttiga bakterierna
dödas av de sura magsafterna i magsäcken.
Många av produkterna innehåller även stora
mängder socker eller konstgjorda sötningsmedel
som är direkt ohälsosamma och ger näring till
ex Candidasvamp. Välj istället tarmvänliga
bakterier i kapselform då kapseln skyddar de
nyttiga bakterierna från saltsyran i magsäcken.
Komplettera även kosten med mjölksyrade
grönsaker ex Kimchi, surkål mm som innehåller
tarmvänliga bakterier, samtidigt som det ger
näring till de bakterier som redan finns etablerade
i tarmsystemet.

Hudborstning renar och avgiftar huden och
lymfan från slaggprodukter. Du torrborstar
huden varje morgon ex innan dusch. Borsten
förs en eller ett par gånger över alla kroppsytor
utom ansiktet. Borsta huden med lätta
långsamma drag (skrubba inte) från kroppens
ytterdelar in mot nedre delen av buken. Det ska
inte vara någon fram eller tillbaka, cirkel,
skrubbande eller masserande rörelse.

Hälsosam mat och näringstillskott är bra
både under och efter en tarmreningskur då det
tillför de näringsämnen kroppen behöver. God
näringsstatus är en grundförutsättning för att
hälsa ska kunna skapas och upprätthållas. Vi
rekommenderar tillskott av Regnbågscentrets
Enzymer som underlättar matsmältningen och

kan motverka gasbildning. Regnbågscentrets
Organisk kalk är en bra kalciumkälla från
växtriket samtidigt som det är basbildande och
motverkar försurning. På hälsokosten hittar du
flera olika sorters så kallade Gröna Närings-
pulver som innehåller mängder av näringsämnen
och klorofyll som stärker kroppen. Ett dagligt
tillskott av Linfröolja tillför de Omega3-
fettsyror som kroppen behöver och som är svåra
att få i sig via den dagliga kosten. Linfröolja är
känslig och oxiderar utav värme, ljus och syre så
var noggrann med att välja en olja som är
kallpressad och saluförs i en mörk, helst svart
förpackning och förvara den i kylskåp.
Vi föreslår att du använder dessa tillskott under
en längre tid då det är helt organiska. Men glöm
inte att många hälsoproblem kan bero på
negativa mentala attityder och undertryckta
känslor. Satsa på att läka hela ditt Jag, inte
enbart kroppen.

Rörelse och lätt motion är viktigt för hela
kroppens energi, ämnesomsättning, tarmens
rörelseförmåga och lymfans cirkulation. Det
viktiga är att du rör på dig. Välj det som passar
dig i form av vardagsmotion, promenader,
simning, cykling eller liknande. Lätt träning
ökar syremättnaden, energin, hjärtat blir
starkare samt att det underlättar utrensningen
både under och efter tarmreningskuren.

Förstoppningsproblem Tarmslim och Tarmplus
är i första hand reningskurer för att rena tarmen
och kroppen. Produkterna kan inte komma
tillrätta med orsakerna till förstoppningen utan
fungerar endast som en renande kur.

Förslag till dagsprogram
Här följer ett förslag till dagsprogram som är
enkelt att följa. Givetvis behöver du inte göra
alla dessa åtgärder som tipsas om här. Välj ut de
som du känner passar in i ditt liv.
Morgon: 2 kapslar Tarmplus + 2 glas vatten
30 min innan frukost. Hudborstning och ev
Tarmsköljning med Clysmatic. Tillskott av
Linfröolja, Grönt Näringspulver och ev övriga
näringstillskott i samband med frukost.
Lunch: Tarmplus + 2 glas vatten 30 min innan
lunch. Tillskott av Grönt Näringspulver eller
övriga näringstillskott i samband med lunchen.
Ev lunchpromenad.
Middag: Tarmplus + 2 glas vatten 30 min innan
middag. Ev tarmsköljning kan göras innan
middag och därefter tillskott av Grönt Närings-
pulver eller övriga näringstillskott i samband
med middag.
Innan insomnandet: Tarmslim minst 2 tim
efter måltid tillsammans med ½ glas vatten. Om
du missat att ta Tarmplus någon gång under
dagen är det lämpligt att ta det nu.

Tänk på att man i Sverige inte får göra några
medicinska påståenden om sådant som inte är
klassat som läkemedel, därför får vi inte utlova
någon som helst medicinsk effekt även om vi skulle
vilja det. Undvik att ta tarmreningsprodukterna
samtidigt som du tar ev läkemedel eftersom det
finns en viss risk att tarmkuren kan neutralisera
medicinens verkan. Är du osäker så rådgör i första
hand med din läkare.


