
SKILLINGARYD
Kroppen samlar på sig
massor av gifter från mat,
luft och vatten under
åren. 

I dag finns flera meto-
der för att rena sitt inre.
En nyhet för svenskarna
är en detoxer som påstås
rena kroppens organ via
ett fotbad.

Marita Karlsson, från Skil-
lingaryd, besökte i april Spa
Gellert i Budapest. Där fick
hon se en form av fotbad
som gjorde henne nyfiken.
Spapersonalen berättade att
det var en form av detox som
användes för att personalen
skulle hålla sig frisk.

Metod från öst
Några veckor efter det att
Marita kommit hem från sin
sparesa var hon på en före-
läsning i Jönköping. Förelä-
saren var en man från Ung-
ern och berättade om just
den hälsometoden som per-
sonal på Spa Gellert fick. Det
vill säga rening av kroppen
med en detoxer. Den här for-
men av detox är en elektro-
lytisk avgiftning via ett fot-
bad.

Det är en metod från de
forna östländerna som där
är väldigt populär. Men i
Sverige är det en nyhet. Ma-
rita Karlsson blev genast
fascinerad och redan i juni
var hon själv i gång med be-
handlingar.

– Kroppen blir av med
slagg. Därigenom får man en
förbättring av allmänstatu-
sen, menar Marita Karlsson
och tycker att hon själv har
blivit piggare efter att ha bör-
jat med detox genom fotbad.

Behandlingen börjar med
att ph-balansen i kroppen
mäts genom att du får ett
ph-papper på tungan.

– Ju surare kroppen är,
desto mer mottaglig för
sjukdomar är den, hävdar
Marita Karlsson.

Apparaten, detoxern,
ställs sedan in på program
efter kroppens ph-balans.
Fötterna sätts i ett fotbad
med kranvatten och en
skvätt saltvatten. I vattnet
ligger en elektrod som är

kopplad till detoxern. På din
handled sätts ett band som
ger impulser till detoxern.
Runt magen sätts ett infra-
rött bälte som blir varmt un-
der behandlingen, den upp-
ges stimulera olika organ i
kroppen under reningen.

Vattnet blir brunt
– Det känns bara som ett
vanligt fotbad, säger kunden
Bente Ekfeldt som har gjort
detox några gånger.

När Bente Ekfeldt har
suttit några minuter med
fotbadet börjar det klara
vattnet sakta bli brunt och
grumligt. Det beror inte på
att fötterna var smutsiga.
Enigt Marita Karlsson är
det gifter som kommer ur
kroppen.

– Folk ser det nog som ho-
kus pokus. Det gjorde jag
också första gången, säger
Bente Ekfelt.

Blir piggare
Bente Ekfeldt berättar att
de första gångerna hon gjor-
de detox blev vattnet äckligt
fort och det blev betydligt
grumligare. Hon tycker att
hon mår bra av behandling-
en och att den har gjort att

det var lättare att sluta röka.
Bente Ekfeldt säger plöts-
ligt att det sticker under fo-
ten. Marita Karlsson frågar
var det känns.

– Ofta sticker det i de om-
råden där problemen finns,
säger Marita Karlsson och

menar att då kan man an-
vända sig av zonterapi för att
se vilka kroppsdelar det är
som gör att olika zoner på fo-
ten ömmar.

JEANETTE JOHNSSON
jeanette.johnsson@jonkopingsposten.se
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Baotianägare!
Vi hjälper dig med

Service och Reservdelar
för din moped och Mc.

Reparationer i mån av tid.

Cmmc Motor AB
Vaggeryd

www.cmmcmotor.com

CC-SERVICE

WWW.CC-SERVICE.SE
Vaggeryd • 0393-16055
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Mariestad, 0501-138 10

Toscakaka

Torget Skillingaryd & Vaggeryd Imorgon
fredag

20:-
Frimärkets Dag Skillingaryd
Teckningstävling om serier, gratis frimärksklipp
till alla barn, minnespoststämpling, utställning m.m.
Fredag 26/9 kl. 09–11 Fågelforsskolans allrum
Lördag 27/9 kl. 10–14 hos Hemköp

Östbo Historiska Sällskap med stöd av

VÄLKOMMEN TILL

KYRKORNA
I VAGGERYD

VAGGERYDS KYRKA
Sö 11 Sammanlyst festmässa,

firande av 50-årsjubileet
för prästvigning av kvinnor.
Vided. Granmo, Sandblom
och Anglevågmedverkar.
Byarums kyrkokör sjunger.
Tårtkalas efteråt! 
Kyrkbuss 10.30.

Ti, on, to & fr 09 Morgonbön.
On 18.30 Veckomässa
Besök gärna
www.svenskakyrkan.se/byarum
BETELKYRKAN
Lö 09 Mansfrukost

Mansfrukost med Hazze
Sandström. Missionärs-
sonen som blev flygplats-
chef i Jönköping.
Anmälan 0702-205 678

Sö 16 Missionsgudstjänst 
Bengt Svensson, Mikael
Klingberg. Ingemar Gattbo
och Sören Gustafsson.
Insamling till fastighets-
kassan.

On 15 Samling för daglediga
Sångarbröderna Hasse

www.betelvaggeryd.se
PINGSTKYRKAN
To 10 Bönetimmen 
Sö 11 Gudstjänst Helge Örebäck

och Sångarbröderna
Ti 19 Bön
MISSIONSKYRKAN
Idag 10 Bibelläsning och bön
10.30 Öppet Hus
Sö 10 Missionsgudstjänst till-

sammans med distriktet.
Bo Forsberg. Emelie
Sidenholm, Gunnar 
Wahrenberg. Sång av
Klara Johansson.

PINGSTKYRKAN HOK
Fr 19.00 Cafékväll m. trubadur

Lennart Andersson,
Bankeryd.
Missionsgåva till ICBM.

Sö 10.00 Gudstjänst.
Agne Wilhelmsson.

FURUGÅRDEN
Sö 15.15 Svenska kyrkan,

Sandblom

Vaggeryds Torgplats
Fredagar

Sista gången med lingon.
Potatis, även i säck. Grönsaker.

Äpplen m.m.
Välkomna!  Birgitta

SKILLINGARYD
När JP ringer runt till myn-
digheter, experter och lä-
kare så har nästan ingen
hört talas om detox via
fotbad. Det går inte heller
att finna någon svensk
forskning kring behand-
lingen.

Detox har blivit allt populä-
rare som hälsometod på se-

nare år. Men folk har renat
kroppen på olika sätt genom
alla år. I dag kan du detoxa
kroppen genom att bada
bastu, dricka örttéer, fasta,
dricka speciella hälsokost-
medel med mera.

Alla påstås ha nytta av att
rena sin kropp. Men de som
sägs få störst effekt är ut-
brända, de som äter fel och
osunt, personer som har rökt

eller varit missbrukare med
flera.

När JP kontaktar olika
myndigheter och experter
för att få reda på mer kring
denna nya detoxmetod visar
det sig att väldigt få har hört
talas om det. Läkare, perso-
nal på socialstyrelsen, Sveri-
ges fotterapeuter, forskare
på högskolor och universitet
med flera har samma svar:

– Jag vet ingenting om
det.

Någon svensk forskning
kring metoden verkar inte
finnas. Däremot har det, en-
ligt Icakuriren, gjorts en
engelsk undersökning där
prover togs på vattnet före
och efter behandlingen. 

Proverna visade inte på
några gifter i vattnet. Däre-
mot hittades stora mängder

järn i vattnet och det om-
vandlades till rost under ba-
det.

Johanna Zilliacus är do-
cent på Karolinska institutet
och jobbar med frågor kring
kemikalier som påverkar
hormonsystemet. 

Hon har inte hört talas om
detox via fotbad men berät-
tar hur gifterna fungerar i
kroppen.

– En del gifter bryts ner
ganska snabbt och kommer
ut naturligt via till exempel
urinen. Andra gifter stannar
kvar länge. En del kan bli
kvar i kroppen för alltid, be-
rättar hon.

JEANETTE JOHNSSON
jeanette.johnsson@jonkopingsposten.se

3. Så här såg den här kundens vatten ut när detoxen var avslutad. En annan kunds vatten får en annan färg eller andra sorters klumpar – det påstås bero på vilka gifter just din kropp samlat på sig. 
FOTO: JEANETTE JOHNSSON

1. När detoxbehand-
ling påbörjas finns det
klart rent kranvatten
blandat med lite salt-
vatten i fotbadet. Här
syns elektroden som
hjälper till i reningspro-
cessen.

2. Nu börjar gifter-
na och slaggpro-
dukterna komma
ut ur kroppen.

Detox ska rensa
kroppen på gifter

Ny behandling. Detox genom fotbad är en ny företeelse i Sveri-
ge. Marita Karlsson i Skillingaryd är en av dem som erbjuder
denna behandling.

Infrarött bälte. Bente Ekfeldt har på sig bältet som ger en behag-
lig värme runt kroppen och sägs öka blodcirkulationen till olika
organ.

Ingen svensk forskning kring metod med fotbad

Två lastbilar 
slangade
VAGGERYD
Två lastbilar blev under nat-
ten mellan måndag och tisdag
slangade på totalt 300 liter di-
esel. Händelsen ägde rum
hos ett företag på Krokvägen.
Ingen misstänkt finns för
stölderna.

Två datorer stulna
vid inbrott
TOFTERYD
Skolan i Tofteryd blev under
natten mellan måndag och
tisdag utsatt för inbrott. Nå-
gon eller några hade brutit
upp en dörr med en kofot, ta-
git sig in i lärarrummet där
de brutit upp bland annat
postfack.

Totalt kom inbrottstjuvar-
na över 8 300 kronor i kontan-
ter och två bärbara datorer.
Polisen har inga misstänkta.

Inbrott 
på förskola
STARKERYD
Någon eller några hade un-
der natten mellan måndag
och tisdag brutit upp entré-
dörren på förskolan i Starke-
ryd. 

Väl inne i byggnaden hade
de rotat i skåp och lådor. To-
talt kom tjuvarna över 500
kronor och en kamera.

Kvinna misstänkt
för drograttfylla
VAGGERYD
En bil stoppades under tis-
dagskvällen i höjd med Små-
landsrasta. Den kvinnliga fö-
raren är misstänkt för dro-
grattfylla. Även den manlige
passageraren, var påverkad
av narkotika. 

Inbrott på skola
vid Hagshult
HAGSHULT
Tidigare i veckan upptäcktes
det att förskolan i Starkeryd
utsatts för ett inbrott. Det är
dock oklart om något blivit
stulet.

Fyrhjuling stals
från uppfart
SKILLINGARYD
Natten mellan fredag och lör-
dags stals en fyrhjuling i Skil-
lingaryd.

– Den var parkerad där
ägaren har sin garageupp-
fart, säger Klas Ottosson,
mediainformatör på polisen.

Skyltar
stals från bilar
VAGGERYD
Någon gång under natten
mellan söndagen och månda-
gen har tjuvar stulit två re-
gisteringsskyltar. Enligt poli-
sen stals skyltarna från två
olika bilar som stod parkera-
de utanför en fastighet strax
utanför Vaggeryd.

Glöm inte dina JP-förmåner

Tipsrundan
Grönelund 21/9
Rätt rad: 1x2 x21 112 xx21
Skiljefråga: 66
Antal deltagare: 66
Vinnare: Roland Wilsson
Tre lottade vinnare: Maria Ap-
pelgen, Stig Roland Johansson,
Ann-Marie Norberg.
Två lottade barnvinnare: Albin
Berg, Amanda Holm.

Trött på 
läget?

Se bostadsmarknaden


