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3 effektiva steg till din läkande kost

Victoria Carinci & Katarina Hagberg

Ät dig 
friskare 
med NY 
metod!

Går du runt och mår lite halvdant? 
Har du ofta huvudvärk, låg energi eller dras med mag besvär? 
Känner du dig deppig i största allmänhet, men vet inte varför? 
Eller har du tydliga tecken på inflammation i kroppen och till 
och med är diagnostiserad med en autoimmun sjukdom?

Då är den här boken för dig! 

Clean Reset är en metod som ger dig verktyg för att ta reda 
på hur maten du äter påverkar hur du mår. Tre effektiva steg 
leder dig fram till en individuellt utprovad kost som hjälper  
dig att läka. Rätt mat är inget mindre än ren medicin! 

Clean Reset – 3 effektiva steg till din läkande kost lägger 
grunden för att du ska må fantastiskt. Ge dig själv chansen 
att uppleva vad den här metoden kan göra för dig!
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 9 Ökad energi
 9 Bättre fokus
 9 Lugn mage
 9 Minskad smärta 
 9 Mindre huvudvärk/migrän
 9 Friskare hud 
 9 Balansering av vikten 
 9  Lindra och lugna auto 
immuna sjukdomar

Vad är Clean Reset?
Clean Reset är en metod för att stärka immunför-
svaret och ta reda på hur maten du äter påverkar 
hur du mår.

Syftet är att på ett strukturerat sätt prova ut 
en individuell, antiinflammatorisk kost – unik 
för just dig – som kommer att stötta din kropps 
hälsa och läkning på både kort och lång sikt.

Maten du äter antingen hjälper eller stjälper 
din hälsa och ditt immunförsvar. Vikten av att du 
får i dig den näring du behöver – genom rätt mat 
för just dig – går inte att understryka nog: Det är 
maten du äter som, bokstavligen, bygger din 
kropp, dina tankar, känslor och din energinivå.

Clean Reset-metoden vilar på tre viktiga principer:
1. Ta bort maten som skapar oreda i din kropp.
2. Boosta med näring.
3.  Balansera tarmfloran och hjälp mage och tarm 

att läka.

Resultatet av Clean Reset är att du har lärt känna 
din kropp och dess signaler och har hittat fram 
till just din läkande kost: en utprovad kosthåll-
ning som hjälper till att stärka din hälsa, ditt 
immunförsvar och minska ohälsosymtom.

Mer information, inspiration och hjälpmedel hit-
tar du på www.cleanreset.se.

I Facebook-gruppen ”Vi som gör en Clean Reset” 
kan du få stöd och sällskap från andra som gör en 
hälsosatsning precis som du.

Mer inspiration och tips finns också på Clean 
Resets Instagramkonto med användarnamnet 
cleanreset. Använd gärna hashtaggen #cleanreset. 

VICTORIA CARINCI är hälsocoach och funktions-
medicinsk terapeut på hälsoföretaget Vitalista och 
använder Clean Reset- metoden i arbetet med sina 
klienter. Hon driver även podcasten ”Hälsosnack 
med Lotta och Victoria” som hon startade tillsam-
mans med Lotta Lagerqvist.
 
KATARINA HAGBERG har en magister i biomedi-
cin från Karo linska Institutet. Hon är skribent och 
konsult inom digital marknadsföring, med inriktning 
främst på hälsa och medicin.
 
Här kan du hitta mer om oss:
www.vitalista.se
www.cleanreset.se
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Clean Reset
Victoria Carinci & Katarina Hagberg, 199p

Find out what types of food that support, or, alternatively, are 
counterproductive to your health – and kickstart your healing!

Do you go around feeling only half-well? Do you often get headaches, low energy, or 
suffer stomach problems? Or do you have clear signs of inflammation in your body, or 
even have a diagnosis for an auto-immune disease?

Then this is the book for you! It contains a researched and experience-based method to find 
hidden food intolerances, heal the gut, reduce inflammation and create a diet that is designed 
especially for you. 

Did you know that hidden food intolerances are often the underlying cause of several types of 
health symptoms? Many of the foods common on our plates today cause inflammation in the 
bodies of some people. When you unknowingly eat such foods that causes the immune system to 
react you lay the foundations for illness and poor health.

How would your life be if you were not held back by various health symptoms? With Clean Reset 
– 3 effective steps to a healing diet you can effectively discover if there is something in your diet 
that hinders you from feeling at your best.

This book consists of a simple and clear program that helps you to systematically find out which 
types of foods support your health and make you feel well – and which ones disrupt your immune 
system and cause symptoms of poor health. The program leads up to an individually tested diet 
that will help you to heal. The correct type of food is nothing other than pure medicine. 

You will be able to eat your fill of nourishing and anti-inflammatory foods that make you feel 
well. You do not need to think about calories and can mix the dietary groups consisting of 
carbohydrates, protein and fat as it suits you. Which food types to avoid, and for how long, you 
will find in the form of a clear list. There are also 40 inspiring recipes together with a suggestion 
of menus during the 14 days of the program when you find out which foods are optimal for you. 

The need for Clean Reset – 3 effective steps to a healing diet is great as research and experience 
shows that many symptoms of poor health can be linked to what we eat. Instead of carrying on 
for an “eternity” cutting out gluten one week and lactose the next and so on, here is an effective 
and well-tested method. The method in the book is a simple and cheap way to quickly achieve a 
strong and positive effect in health and the body.

clean reset
– 3 effective steps to a healing diet
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