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Toate drepturile asupra conţinutului acestei prezentări aparţin autoarei. 

Nici o parte nu poate fi reprodusă, distribuită, stocată sau modificată sub 

nici o formă sau mijloc de tip electronic, mecanic, fotocopiere sau sub nici 

un pretext fără acordul în scris al autoarei. Informaţiile prezentate aici au 

scop educativ şi nu trebuie folosite pentru a preveni, diagnostica, trata sau 

vindeca vreo boală. Ele nu substituie sfatul medicului şi nu înlocuiesc 

tratamentele şi medicamentele prescrise de personalul medical autorizat. 

Autoarea nu este responsabilă pentru eventualele reacţii sau efecte 

adverse rezultate în mod direct sau indirect din folosirea informaţiilor din 

această prezentare.  



Simptome asociate cu inflamația intestinală și cu intestinele 
permeabile 

 Diaree cronică, constipație, gaze excesive, balonare 

 Deficiențe nutriționale 

 Intoleranțe sau sensibilități alimentare 

 Alergii alimentare 

 Tulburări de comportament 

 ADHD 

 Autism 

 Schimbări de stare de spirit 

 Depresie 

 Anxietate 

 Migrene 

 Oboseală suprarenală 

 Oboseală cronică 
 

 
 



Simptome asociate cu inflamaţia intestinală și cu intestinele 

permeabile 

 Dureri de cap, pierderi de memorie, minte încețoșată 

 Demență 

 Alzheimer 

 Poftă constantă de dulce sau de carbohidrați 

 Sistem imunitar deficitar 

 Dureri de încheieturi sau artrită 

 Fibromialgie 

 Boli inflamatorii intestinale-Crohn, colită ulcerativă, colon iritabil 

 Boli autoimune: boală celiacă, artrită reumatoidă, psoriazis, artrită 

reactivă, hepatită autoimună, scleroză multiplă, tiroidă Hashimoto, 

diabet zaharat, disfuncții ale tiroidei, lupus etc. 
 Iritații ale pielii și probleme de piele, cum ar fi eczemă sau acnee 

rozacee 

 
 

 
 
 
 



Dacă ați bifat cel puțin una dintre căsuțele de pe listă, ați putea avea intestinul 

inflamat sau permeabil.  

 

Implementarea Dietei Carbohidraților Specifici însoțită de anumite suplimente 

nutritive ar putea să vă fie extrem de benefică.  

Nu uitați să introduceți suplimentele pe rând, la distanță de 3-4 zile între cele 

deja implementate și cele noi, pentru a putea observa efectele pe care fiecare 

element nou introdus le are asupra organismului. 

 

Pentru implementare este necesar să vizionați prezentarea și să recitiți 

documentul, să vă organizați bine, să înțelegeți că vindecarea nu vine niciodată 

în linie dreaptă și că necesită timp și răbdare.  

 

Este important să țineți un jurnal în care să notați cam tot ceea ce faceți zilnic, 

ceea ce mâncați zilnic, ce efecte observați asupra organismului, asupra stării 

generale, asupra comportamentului și să urmăriți tranzitul intestinal în mod 

regulat.  

Verificați aici și documentul intitulat “Scaunul-ghid de sănătate”. 

 



Pagina următoare vă arată cam ce ar trebui să notați în jurnalul zilnic. 

 

Nu uitați să vă faceți timp de relaxare, de liniște personală, să găsiți activități 

care vă dau acel sentiment de bine. 

 

Să fim recunoscători pentru minunatul dar al vieții.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate deplină tuturor!  
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