
Przygotowanie 

do postu w-o  

dr Ewy  

DĄBROWSKIEJ ; )  

NO EXCUSES!

SO PACK YOUR THINGS,

CLEAN UP YOUR DESK,  AND

GET OUT OF WORK STAT!



1 Nawodnienie
Oczywiście najważniejszą zasadą jest 

nawodnienie organizmu. 

 

Minimum               litry wody to podstawa dla 

każdego, kto chce usprawnić swój metabolizm i 

najefektywniej przejść post. 

Takie nawodnienie przed postem pomoże nam 

oczyścić jelita, ale również je nawodnić, co 

skutkuje lepszą przyswajalnością składników 

odżywczych i głębszym oczyszczaniem podczas 

postu. 

Najlepiej wybierać wodę źródlaną, lekko 

zmineralizowaną. 

Warto ją pić z cytryną i imbirem.



2 Trawienie
 Ocet jabłkowy 

 Naturalnie fermentowany, w ciemnej szklanej

butelce. Podczas przygotowania do postu picie 

octu jabłkowego usprawni Twój proces 

trawienia i ułatwi detoksykację. 

Jest to bardzo ważna czynność, którą 

powinniśmy wykonywać zarówno 

- przed, 
- podczas, 

- jak i po poście.   
Dawkowanie: 

1-2 łyżki z 50 ml wody 1-3 x dziennie,  

 10 minut przed posiłkiem.



3  Warzywa 

 Warzywa do każdego posiłku - 

wprowadź je już dziś.  

Na kilka dni przed postem warto tak 

komponować posiłki, aby w każdym 

pojawiły się surowe warzywa. 

Dzięki temu przygotujesz organizm do ich 

trawienia, co zwiększy przyswajalność 

witamin i minerałów. 

Taka mała adaptacja pomaga w wytrwaniu 

w poście tyle, ile planujesz.



4   Soki warzywne

Pij 1 sok warzywny dziennie. 

 Codziennie przygotuj sok, 

najlepiej z zielonych warzyw, 

bogatych w chlorofil. 

Soki takie mają silne 

działanie detoksykacyjne i 

pomogą zaadaptować się do 

zmian, które nas czekają. 



5  Naturalne Probiotyki

Kiszonki są niezbędnym elementem w 

każdym dobrze przeprowadzonym 

poście. 

Jeżeli nie jadłeś ich zbyt dużo, to mogą 

na początku powodować pewne 

rewolucje, dlatego stopniowo 

wprowadzaj je już od teraz. 

Fermentowane produkty warto je 

przygotować samodzielnie z użyciem 

bakterii probiotycznych. Dzięki temu 

dawka probiotyków będzie o wiele 

większa. Do ich przygotowania użyj 

mleko roślinne, najlepiej kokosowe.



6  Zakwas buraczany

Już dziś przygotuj zakwas 

buraczany. 

Bez niego post nie będzie 

tak wartościowy. 

Możesz przyśpieszyć 

kiszenie dzięki 

dodaniu probiotyków. 

To skróci czas kiszenia 

nawet do 3 - 4 dni.



7  Zdrowe tłuszcze

Dodawaj do posiłków zdrowe 

tłuszcze. 

Do każdego 

soku oraz surowych warzyw 

dodawaj 1-2 łyżki oliwy z 

oliwek, dzięki temu  będziesz 

bardziej syty i łatwiej 

zrezygnujesz z nadmiaru 

węglowodanów.



8 Probiotyki

Zaopatrz się w dobrej 

jakości probiotyki 

zawierające różne szczepy 

bakterii: 

minimum 5 różnych 
szczepów 

w dawce minimum 2 

miliardów CFU, tak aby 

miały choć minimalny 

dobroczynny wpływ na 

nasze jelita.



9 Olej kokosowy

Do pozostałych posiłków 

dodawaj przynajmniej 

3 x dziennie olej 
kokosowy, 

ma on bowiem silne 

działanie bakteriobójcze. 

Dzięki zawartości 

tłuszczów MCT jeszcze 

szybciej ułatwi nam 

wejście w stan ketozy 

odżywczej 

 i zahamuje apetyt.



10   Diagnostyka 
Wykonaj podstawową diagnostykę 

organizmu, najlepiej kilka tygodni przed 

postem. 

Skup się na: 
 lipidogramie, 

morfologii, 
OB, 

 żelazie, 
 ferrytynie, 

 witaminie D3. 

 Jeżeli masz niedobory, to je uzupełnij! 

Jest to bardzo okrojona diagnostyka, 

więc jeśli masz problemy ze zdrowiem, 

to warto wybrać się do specjalisty, który 

dopasuje diagnostykę do Twoich 

potrzeb.



1   1   Nie bądź sam !

Znajdź towarzysza, dołącz 

do grupy. 

 Nigdy nie jesteś na poście 

sam! 

Jest tu nas tysiące! 

Jeśli masz wątpliwości, to 

pisz, inspiruj i motywuj 

innych, razem będzie nam 

łatwiej!


