MSM (MetylSulfonylMetan)
MSM - Eventuella avgiftningseffekter
Skulle du råka må lite dåligt första tiden du tar MSM, så kan det bero på den
avgiftningseffekt som MSM har förmågan att starta. Kroppen börjar med
metylens och svavlets hjälp göra sig av med upplagrade gifter och det är när
de gifterna ska lämna kroppen som man kan må lite konstigt.
Skulle du råka ut för det, så rekommenderar vi att du minskar doseringen till
hälften, dricker mycket vatten och håller ut! Det kan ta allt från några dagar
till någon vecka innan avgiftningseffekten avtar.
Se det hela som något positivt - i den bemärkelsen att kroppen har startat en läkningsprocess, den
behöver bara göra en storstädning bland gifterna först.
Tro bara inte att det är något negativt eller farligt som håller på att hända med dig. Speciellt
människor som under längre perioder använt olika mediciner, eller varit utsatta för mycket
miljögifter (ofta kombinerat med stress ) kan drabbas av en avgiftningseffekt.
Effekten kommer sig av att kroppen försöker göra sig av med upplagrade gifter snabbare än lever
och njurar hinner med. Trappa därför upp doseringen av MSM långsammare än vad du skulle gjort i
vanliga fall.
Ta det väldigt lugnt i början.
Ta kanske en dos motsvarande ett halvt gram (ett halvt kryddmått) eller ännu mindre tills det att du
börjar må bättre. Gå sen sakta men säkert upp i dosering när du känner att du klarar av det!
MSM i spray
Man kan göra sin egen MSM-spray genom att ta en del MSM-pulver och blanda det med sex delar
vatten. Det kan sen användas för att lösa upp nästäppa, minska snarkande,
droppa i ögonen samt spraya på olika kroppsdelar. Genom att droppa lite MSM-spray i ögonen så kan
man förebygga åldersseende. MSM mjukar upp linsen så att ögonmusklerna kan fokusera ordentligt.
MSM håller linsen mjuk och fri från partiklar som annars kan fastna, grumla linsen och ge upphov till
starr.
MSM i salva
Eftersom MSM har den förmåga att den faktiskt kan tränga igenom det yttersta hudlagret och nå
inflammerade områden i kroppen, så kan man använda MSM med gott resultat i salvor och krämer.
Du kan göra din egen MSM-salva genom att ta en salva som du brukar använda (tex en Aloe Vera)
och till den addera MSM pulver och låta den smälta in i salvan. Stöt pulvret i en mortel först, så att
det blir ett finkornigt pulver. Blanda sen upp till en tredjedel MSM-pulver i två tredjedelar salva. Gnid
sedan in salvan på de partier som du har inflammation eller smärta i. Genom att behandla dina
besvär både med salva och genom att dricka MSM löst i vätska, så attackerar man problemet från två
håll och chansen att man snabbt ska få hjälp ökar.
Läsa mer...
Hitta mer om MSM på Internet: börja titta på http://www.msm.com
Här finns en intressant artikel i en näringsrelaterad tidning "Nutrition Reporter" som handlar om
MSM:
Fortsätt sen att leta via en bra sökmotor typ google på http://www.google.com - skriv in "MSM" eller
MethylSulfonylMethane på engelska, respektive MetylSulfonylMetan på svenska,
så hittar du mycket intressant att läsa!

