
1 
 

Női test méregtelenítése 

 

 

 
„Amit a vese nem választ ki, 
Azt kiválasztja a bélrendszer. 

Amit a bélrendszer nem választ ki, 
Azt kiválasztja a bőr. 

Amit a bőr nem választ ki, az megöl minket.” 
Kínai mondás 

 

A méregtelenítéseknél, fontos hogy állítsd fel a tervet, határozd el magad és csináld végig az eltervezett 
folyamatot. Tervezz előre és szerezz be hozzá minden szükséges dolgot. Utánuk fontos a vitamin és 

ásványianyag pótlás.  

 

Definíciók 
Méregtelenítés: a szervezetben felhalmozódott méreganyagok felszabadítása és eltávolítása.  
Méreg: a sejtek szaporodását, anyagcseréjét, alapműködését gátló anyagok. Adagjától, erősségétől 
függően rövidebb-hosszabb idő alatt funkcionális és organikus károsodást okoz. 

Béltisztítás: Minden böjt fontos kiegészítője az emésztőrendszer kiürítése és megtisztítása, amire több 
módszer létezik. A vékonybelek takarítására az éhgyomorra fogyasztott savanyú káposztalé, tejsavó, író, 
keserűsós víz a megfelelő; a vastagbélszakasz máig legelfogadottabb tisztítója a beöntés.  

Májpakolás: A máj kiválasztja a méreganyagokat. Amikor böjtölünk, a méregtelenítő munkát ajánlatos 
májpakolással segíteni, serkenteni. Ezt úgy végezzük, hogy a jobb bordaív tájékára meleg vízbe mártott 
kis törülközőt teszünk, amire meleg vízzel töltött tömlőt helyezünk, a tetejére száraz törülközőt. 
Betakarózunk, húsz-harminc percet fekve pihenünk. 

 

Ájurvéda szerint betegség okai: túlagyalás, emésztési tűz nem kielégítő, 
méreganyagok, energiák kibillenése 

 

Általános napi rutinba beépíthető eljárások 

 Nyelvkaparó  

 Reggel 2-3 dl meleg víz éhgyomorra (székrekedésre kiváló és tisztítja a belek falát)  

 Ganoderma gomba: reggel kávéskanálnyit leforrázni fél dl vízben és meginni (6 hó – 1 év min.)  
 Útifűmaghéj (1 evőkanál min 3 dl vízzel)  
 Reggeli olajos száj öblögetés (tilos lenyelni)  
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Az éjszaka folyamán, különösen a méregtelenítés alatt rengeteg méreganyag választódik ki a száj 
nyálkahártyáján. Az első pohár vízzel ezt lenyeljük, így vissza kerül a szervezetbe, és újra 
megdolgozhatunk érte. 
Ennek kivédésére és a méregtelenítés hatékonyságának növelésére végezzünk olajos öblögetést 
reggelente, közvetlenül ébredés után, mielőtt bármit ettünk, vagy ittunk volna. 
Technikája: 
Vegyünk a szánkba 1 teáskanálnyi (később lehet emelni 1 evőkanálnyira) extra-szűz olíva-olajat, 
majd ezt szürcsölgessük a fogaink között, amíg fehér hab nem képződik, de lehetőleg fél-1 percig. 
Ezt a habot ki kell köpni, majd alaposan öblítsük át a szánkat. 

 Izzasztás, hideg vizes befejezése a zuhanyzásnak  
 Talpmasszázs, nyirokmasszázs  
 1 enyhe növényi hashajtó hetente  
 Ízületek megtisztítása  
 Kurkuma kúra (1 evőkanálnyit 3 hétig, ha a lép bírja), fokhagyma, gyömbér, fahéj, kardomon  
 Zellerszár lé (férfiaknak is) nehézfémet is segít kivezetni (6 hetes kúra, naponta 2-3dl)  
 Csalán, diófalevél és gyermekláncfű tea 

 Cékla és répa lé kúra (2 hónapos kúra naponta 2-3dl)  
 5 napos Steinberger léböjt kúra  
 Alma ecet kúra  
 Tisztító gyógyteák  
 Orr mosás reggelente – Neti pot vagy csak melegvíz fel szippantása és orr masszírozása  

 
 

 
Méregtelenítés szabályai 

 
TILOS A MÉREGTELENÍTÉS MINDEN FORMÁJA:  

 Terhesség  

 Szoptatás időszaka  

 Kisgyermekkor  

 Orvosi kezelést igénylő heveny betegségek  

 Nagyon elesett, rossz állapotú betegek  

 Kemoterápiás kezelés alatt és után kb fél évig  

 Menstruáció idején  
 
Nagyon gondos ellenőrzés mellett szabad méregteleníteni:  

 Orvosi gyógyszeres kezelés alatt álló betegeket  

 Cukorbetegek  

 Szív-érrendszeri betegek, magas vérnyomásos betegek  

 Reumatikus, ízületi betegségek  
  
 
Méregtelenítő módszerek  

 Bőrön keresztül  

 Gyomor-bélrendszeren keresztül  

 Vesén keresztül  

 Májon keresztül 

 Tüdőn keresztül  
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 Lelki méregtelenítés  
 
Bőrön keresztüli méregtelenítés  

 Szauna  

 Izzasztókúrák, fürdők  

 Masszázs  

 Száraz ledörzsölés  

 Nap-és légfürdő  

 Pakolások, borogatások  

 Sport  
 
Gyomor-bélrendszeren keresztül  

 Böjtkúrák  

 Tehermentesítő napok  

 Ajurvéda: pancsakarma (hánytatás, hashajtás, béltisztítás)  

 Beöntés, colon-hydroterápia  

 Hasi pakolások  

 Hasi kezelések, masszázs  

 Máj, epeutak méregtelenítése  
 
Vesén keresztül  

 Bő folyadékbevitel  

 Gyógyteák, fitoterápiás készítmények  
 
Tüdőn keresztül  

 Légzőgyakorlatok, Légzésterápia  

 Sport  
 
Lelki méregtelenítés  

 Meditáció  

 Relaxáció  

 Stresszoldás 
 

 
Kellemetlenségek a méregtelenítés alatt 

 
Ha jól végezzük a méregtelenítést, biztosan lesznek kellemetlen tüneteink, ezek miatt nem szabad 
abbahagyni az egészet, de fontos foglalkozni velük. Ezek a tünetek jelzik a méreganyagok felszabadulását 
a szövetekből kiürülve a véráramba panaszokat okoznak.  
Jellemző tünetek:  

 Fejfájás  

 Szédülés  

 Hányinger, hányás  

 Aftaszerű elváltozások a száj nyálkahártyáján  

 Pattanások megjelenése az arcon, a háton és egyéb területeken  

 Ízületi fájdalmak, izomlázhoz hasonló fájdalmak  

 Köhögés, köpet felszabadulása  
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 Vérzészavarok (különösen akkor, ha előtte hormontartalmú készítményt használt a páciens), 
darabos menzesz, elhúzódó vérzés, közti vérzés  

 
 

Gyógynövények a méregtelenítés támogatására 
 

A teák kúraszerűen alkalmazva a leghatékonyabb. Filteres teákat ne alkalmazzunk. Általános esetben 
elég 2-3 féle teából készíteni a teakeveréket.  
Reggel le lehet főzni egy nagyobb mennyiséget és egész nap, akár ízesítve meginni.  
Pl. lehet egy 3 hetes kúrát végezni a vese, máj, vértiszító teákból 3 naponta újból ismételve a sorozatot.  

 
Vese-hólyag tea 
Ehhez vagy szerezzünk be egy kész teakeveréket, vagy állítsuk össze mi magunk. Ha van rá időnk és 
lehetőségünk, természetesen mi magunk is begyűjthetjük a növényeket. Minél frissebbek a 
gyógynövényeink, annál erősebb hatást fejtenek ki. 
Az alábbi gyógynövények kedvező hatásúak a húgy- és ivarszervekre: árvácska, ánizs, korpafű, üröm, 
borbolya, borágó, görcsös görvélyfű, csalán, libapimpó, aranyvessző, bodza, orbáncfű, sarkantyúka, 
ragadós galaj, bojtorjángyökér, levendula, gyermekláncfű, réti legyezőfű, kukoricabajusz, vörös áfonya, 
vörös lóhere, cickafark, lándzsás útifű, kakukkfű, tyúkhúr, borókabogyó, búbos lonc, sédkender és zsurló. 
A párlófű, a zellergyökér és -mag méregtelenítenek, serkentik a húgysav kiválasztását, és vízhajtó 
hatásúak. 
PL: aranyvessző 
ragadós galaj 
gyermekláncfű 
kukoricabajusz 
nyírfalevél (ez kálium visszatartó, visszapótló hatással bír, emiatt minden vízhajtó teakeverékbe kell 
tenni belőle, különben túl sok káliumot veszíthet a beteg, a káliumhiány pedig görcsöket, súlyos esetben 
pedig szívritmuszavart okozhat.) 
 
Máj-epe tea 
A következő gyógynövényekből készíthetjük a tea keveréket: korpafű, libapimpó, gyermekláncfű, 
rebarbaragyökér, cickafark és máriatövis. Természetesen kész, gyógyszertárakban kapható 
teakeverékből is megfőzhetjük a teát. Semmiképp ne válasszunk filteres teakeveréket. 
Az alábbi gyógynövények ugyancsak a májra és az epére jók: friss vadnövények, például üröm, 
benedekfű, gyíkfű, vasfű, tárnics, füstike, sárga gyömbér, orvosi bakfű, kálmosgyökér, közönséges galaj, 
gyermekláncfű, máriatövis, körömvirág, rozmaring, zsálya, vérehulló fecskefű, ezerjófű, cikória, fehér 
üröm, izsóp. 
Pl: gyermekláncfű-gyökér 
nagybojtorján 
katáng 
borsmenta 
máriatövis 
 
Vértisztító tea 
A következő gyógynövényekből: medvehagyma, nyírfalevél, borágó, csalán, veronika, édeskömény, 
csipkebogyó, seprővirág, zsenge bodzahajtás, sarkantyúka, koriandermag, kömény, gyermekláncfű, 
körömvirág, zsálya, cickafark, kankalinvirág és borókabogyó. 
PL: csalán 
gyermekláncfű-gyökér 
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cickafarkfű 
bodza 
 
Légzőszervekre 
ánizs, medvehagyma, fekete nadálytő, borostyán, orvosi ziliz, édeskömény, kerek repkény, martilapu, 
izlandi zuzmó, ökörfarkkóró, tüdőfű, fehér fagyöngy (hidegen áztatva), kankalin, fehér fűz, lándzsás útifű 
és kakukkfű. 
 
Bőrtisztításhoz 
árvácska, ánizs, nyírfalevél, csalán, veronika, édeskömény, százszorszép, csipkebogyó, bodzavirág, 
közönséges galaj, hársvirág, párlófű, körömvirág, zsályalevél, cickafarkvirág, kökényvirág és 
borókabogyó. 
 
Szívre 
árnika, levendula, mályva, citromfű, fagyöngy, rozmaring, ezerjófű, galagonyalevél és -virág. 
 
Idegnyugtató tea 
macskagyökér (nyugodtan még vezetés közben is), veronika, édeskömény, komló, levendula, orbáncfű, 
citromfű, körömvirág, rozmaring, zsálya, galagonyalevél és -virág. 
 
 
További gyógynövények és hatásaik 
• A palástfű a biztonságérzet hiányakor fogyasztandó, és akkor, ha nincs bennünk ősbizalom az élet női 
pólusával és sötét, regeneráló oldalával szemben. 
• Az orbáncfűtea ideges, nyugtalan alvásnál és depressziós hangulatnál segít. 
• A jó öreg kamillatea görcsoldó és nyugtató hatása miatt feszültségoldó és csökkenti a szorongást. Ne 
használjuk hosszú ideig, mert kiszárítja a bél nyálkahártyáját, mindig frissen készítve fogyasszuk. 
• A levendulatea kiegyensúlyozottá tesz, és nyugtat. 
• A kukoricabajuszból készült tea melegséggel tölt fel, kiegyensúlyozottá tesz, és általánosan erősít. 
• A kankalintea a szívet és az idegeket nyugtatja. 
 
 

Illóolajak a méregtelenítés támogatására 
 

Általánosságban elmondható, hogy a citrusfélék támogatják legjobban a méregtelenítő funkciókat. 
-Citrom 
-Lime 
-Grapefruit 
illóolajakat alkalmazhatjuk külsőleg bedörzsölésre, illetve belsőleg a máj- és a nyirokutak tisztítására. 
Maximum adag 3x3 csepp /nap 
 
 

Kristályok a méregtelenítés segítésére 
 

A kristályok kétféle módon támogathatják a méregtelenítés folyamatát: először is: támogatják a szövetek 
méreganyagoktól való megtisztítását, másodszor: segítik ezen anyagok kiválasztását, különösen a májon 
és a veséken keresztül, a beleken és a bőrön át. A krizopráz és a zöld turmalin ideálisak ebben az esetben, 
és mindkét folyamatot segítik. 
 



6 
 

A krizopráz nikkel tartalmú ásvány, segít megtisztítani a szöveteket a szennyezőanyagoktól, és 
kiválasztani azt a nyirokrendszeren, a májon és a veséken keresztül. Gondolati szinten is felszabadít az 
erőfeszítés, a bánat és az aggodalmak alól. 
 
A kék kalcedon javítja a méreganyagok eltávolítását a nyirokrendszeren keresztül és a kiválasztását a 
veséken át. Ezt a kristályt kell választanunk akut betegség esetében abban az időszakban, amikor nem 
szabadulnak fel további szennyezőanyagok a szövetekből. Ezenkívül a kék kalcedon mindig ész-szerű 
választás, ha a bőrön (rossz szagú izzadtság) és bélrendszeren (hasmenés) keresztül megvalósuló 
kiválasztás nagyon nagy mértékű. 
Lelki vonatkozása: a kék kalcedon segít a stresszen, a nyomasztó konfliktusokon és a bánaton. 
Megvilágítja a problémát, bizalmat nyújt és egy kis szabadságot mindenféle ilyen aggodalom 
megbeszélésére. 
 
Az óceán jáspis a kalcedon egy típusa, mely támogatja a méreganyagok kiürítését, ugyanakkor óvatosan 
és folyamatosan méregteleníti a szöveteket. Tehát optimálisan alkalmazható mind az akut betegségek, 
mind a megelőző tisztító diéta során. Azok a kristályok a legalkalmasabbak, melyek túlnyomó része zöld 
színű. 
 
A peridot viszont elsősorban a szövetek megtisztítását serkenti, a toxikus anyagok kiürítését és azok 
májban történő feldolgozását. A peridotnak nagyon erős hatása van, így néha heves fizikai reakciókat 
okoz, valamint az érzelmileg eltárolt bosszúságok, és mélyen gyökerező frusztrációk kiáradását váltja ki. 
Csak annak szabad alkalmaznia, aki fizikailag és mentálisan stabil, és alapos méregtelenítést akar. 
 
A zöld turmalin elsősorban a hulladékanyagok lerakódása által okozott degeneratív folyamatok 
esetében hatásos. Ez a kristály is mind a tisztítást, mind a méreganyagok kiválasztását elősegíti. A zöld 
turmalin pszichésen segít: türelmet biztosít, nyitottságot, őszinteséget és nyíltságot. 
Használatuk: 
Hordjuk karkötő, nyaklánc függő formájában a méregtelenítés idején napi 1-2 órán keresztül. Ne ijedjünk 
meg, ha a bőr kipirosodik, ez jelzi az adott kristály hatását. 
Helyezzünk vagy rögzítsünk egy (turmalin) kristályt, csiszolt követ a májra az este folyamán. 
Fogyaszthatunk drágakő-esszenciát (3-7 cseppet napi 3 alkalommal) vagy drágakővizet (100-300 ml-t 
lassan elkortyolva a nap folyamán; de a krizopráz esetében csak 20-100 ml-t). 
Fontos! 
Minden esetben energetizáljuk a kristályokat használat előtt (hideg folyó vízzel mossuk le, majd tegyük 
ki a napra néhány órára. A méregtelenítés befejeztével újra energetizáljuk, tisztítsuk meg kristályainkat, 
és így tegyük el őket. 
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Méregtelenítés, gyógymódok, immunerősítés 
( A következő eljárások szelídek, hatékonyságukhoz 2-6 hónap rendszeres alkalmazásra is szükség lehet) 

 
Székrekedés 

 Magnézium pótlása  

 Rost bevitele, útifűmaghéj  

 Reggel éhgyomorra 2-3 dl meleg víz (lehet egész nap)  

 Pre és probiotikum (tökmag és dinnye mag) 

 Lenmag olaj, ricinus olaj és különböző egészséges olajok alkalmazása  

 Szenna levél és görögszéna tea  

 Malasana, Vajrasana, Szfinx hosszabb ideig kitartás, sok csavaró ászana  

 Párolt alma, körte, szilva 

 Savanyú káposzta, fermentált ételek  

 Saját kenyér sütése  
 STOP ételek – IGG ételintolerancia teszt  

 

Emésztés puffadás 

 Napi 2 db reszelt alma!  

 Párolt alma és körte  

 Svédcsepp 1 %  

 3 hónapig pre (tökmag, dinnye mag őrölve) és pro biotikum (Gut Pro)  

 Salvus víz  

 Inulin és Indol 3 Karbiolban gazdag tápanyagok fogyasztása  

 Korpa, útifűmaghéj napi használata  

 Saját kenyér sütése  

 STOP ételek  

 Cascara Sagrada (max 7-14 napig)  

 Perui kovaföld  

 Sok rost, csíra, nyers zöldség enzimek miatt  

 Food teszt végzése 40 fölötti értékek elhagyása  

 
  

Reflux 

 Esténként felváltva citromfű és orbáncfű tea (orbánc nem szabad szívbetegség vagy gyógyszeres 
kezelés esetén)  

 Fehér akácvirág tea (8 hetes kúra)  

 Kamilla, hársfa, mályva, izlandi zuzmó tea és lefeküdni fél óra, bevonatot képez a gyomorban  

 Reggelente 1 évig meleg akácmézes íz  

 Nyers káposzta és krumpli leve reggelente éhgyomorra 

 Hialuronsav belsőleg jót tesz gyomornak  

 Sün gomba (nagyon hatékony)  

 Salvus víz (reggel este fél deci) ! 

 Paleo közeli étrend (Kerülni a zsíros, fűszeres, tömény italokat, a tejterméket, szénsavas üdítőt 
és cukros ) 

 UKKO reflux tea 
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 Stressz csökkentése  

 Keserű, csípős, savas, paradicsom, hagyma, szénsav, erős fűszerek STOP 

 Rost, fehérje dús étrend, magas keményítő tartalmú pl. krumpli héjában sütve  

 Többször kevesebbet enni  

 Testtartás javítás  
  
 
Gyomorproblémák  

 Hialuronsav  

 Körömvirág, édesgyökér tea  

 Cickafark, kakukkfű, fehér mályva tea  

 Nyers káposzta és krumpli leve reggelente éhgyomorra 

 Aloe Vera és Kamilla  
 

Máj tisztítás (máj könnyen, vese már nem annyira könnyen regenerálódik)  

 Máriatövis olaj  
 Citromos víz reggelente 

 Diófalevél és csalán tea  
 Kurkuma kúra pici borssal (tejjel vagy olajjal)  (belek és ízületek is)  
 Turmix: 2 ev. oliva vagy ricinus olaj, 2 gerezd fokhagyma pép, 1-2 ev citrom vagy organikus 

almaecet, 1 csipet cayenne bors, 2,5 dl meleg víz (7-21 napig)  

 Keserűsós májtisztítás  

 Regalen csepp Energy  

 Regenor máj tisztító kúra  

 Silegon kapszula   

 Tyúkhúr tea , Gyermekláncfű, mezei katáng, aranyvessző, borsmenta  

 Búzafűlé, zabfűlé, sárgarépa zöldje, petrezselyem lé 
 

Végbél tisztítás 

 Meleg citrom vizes beöntés  

  

Vese tisztítás  

 Solidago tinktúra (aranyvessző): húgyutak és vesék tisztítására  
 vörösáfonya termékek  
 2 hetes cékla, alma vagy répalé kúra (éhgyomorra 2-3 dl)  
 Sok víz   
 Zsurló tea és csalán tea (8 hét)  
 Nyírfa víz vagy tea  

 

Mellékvese energetizálás  

 Folsav, B complex, 2-3 g C vitamin 1 hónapig  
 Ashwaganda  

 Rosea Rhodiola  
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 Fegyelmezett pihenés 
  

Hormon háztartás harmonizálása (A hormon rendszer érzelmeink minősége és idegrendszerünk 
állapotától függ)  

 4 hetes Üröm tea  
 6 hetes fodor menta, szurokfű és csalán tea  
 Napi pár szem dió vagy 2 evőkanál őrölt lenmag  
 Sok indol 3 karbinol, zöld levelű és keresztes virágú zödség és lenmag őrlemény ami megköti és 

kivezeti a xenoösztrogéneket és egyéb méreganyagokat  

 Yam gyökér, barátcserje  

 O3 és esszenciális olajok bevitele (lenmag, borágó, liget szépe)  

 Vitaminok, ásványianyagok giga mennyiségű pótlása  

 Jód – csak akkor nem ha túl működés vagy forró göbök, minden egyéb esetben igen  
  

Immunerősítés (mai ember mindig ideális körülmény (télen fűt, nyáron légkondi), így immunrendszer 
már alig tud alkalmazkodni.)  

 Kasvirág csepp vagy kapszula (6 hó)  
 Béres szépség vitamin  
 Csipkebogyó (benne lévő rutin erősíti érfalakat)  
 Bodzavirág 

 Huminsav 

 Homoktövis 

 Basica, Supradin  
 Ezüst Kollonid  
 Kakukkfű, Csipkebogyó tea  

 Aszkorbinsav (C vitamin)  

 Q10  

 Fenyőrügy, fenyőtoboz szirup (Erdélyből)  

 Feketeköménymag olaj, Szőlőmagolaj 

 Fermentált ételek (jótékony baktérium)  

 Kelát képző táplálkozás  

 Jó minőségű CDB (cdbase.hu)  
 
Idegnyugtató 

 Macskagyökér (bármikor) 

 Veronika, komló, édeskömény, citromfű, orbáncfű 
 

Felfázás, fertőzés  

 D-Mannoz pór  
 Vitagyin  
 Urogin  
 Medveszőlő levél tabletta vagy tea (max. 2 hét)  

 Meleg sós víz, diófa levél tea  

 Betadin hüvely kúp  

 Tőzeg áfonya kap. 3x2 
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 Napi 1 kókusz víz  

 Aranyvessző, cickafark, csalán, mezei zsurló, kisvirágú füzike tea   

 cickafark, csalán – medveszőlő levél tea ülő fürdő (vagy csak 2 marék szódabikarbóna 
fürdőkádba)  

 Micovag hüvelykùp(tejsav, borsav)  floragyn, gynoflor 
 
Gyulladáscsökkentés  
Általában O6, finomított olajok, gyorsan felszívódó szénhidrátok és cukor miatt. Ezeket elhagyni.  
O3, alfa linolénsav, zöldségek, lenmag, vörös gyümölcsök bevitele  
Feketeköménymagolaj rendszeres használata 3-6 hónap (reggelente csapot evőkanál meleg vízzel)  
 

Vízhajtás  

 Magnézium 

 Nyírfa víz vagy tea, bodza tea 

 Csalán tea, gyömbér!, görögszéna,  
 Uborka, keserű uborka, petrezselyem, mustármag  
 Vízitorma és lucerna csíra  
 Lábvizesedés: káposztalevél éjszakára  

 Gyermekláncfű tea !, aranyvessző, hibiszkusz, csalán  

 Tejoltó galaj + tyúkhúr tea  

 Köménymag tea, Hagyma tea, Koriander tea  

 Almaecet 2x naponta  

 Alapos vese tisztítás 
 

Tüdőre  

 kakukkfű, ökörfarkúvirág, szappanfű, kankalin gyökér – trutymó lejöjjön nyálkahártyáról  

 lándzsás útifű, kamilla, mályva, orvosi ziliz, bodza, hársfa, izlandi zuzmó – száraz köhögésre  

 borsmenta, eukaliptusz illóolajok inhalálni  

 sokszor tejintolerancia miatt  
 
Arcüreg  

 jegenye és fenyő illóolaj 
 

Visszér és feldagadt lábak 

 Korriander tea folyamatosan  

 Lábfürdő 5 p meleg, 2 p hideg 5x hetente  

 Magnézium szulfát dagadt lábakra   

 Gyömbér olaj kenni és enni  

 Lábvizesedés: káposztalevél éjszakára  

 Gyermekláncfű tea 
 

Parazita irtás:  

 Kurkuma kúra, fokhagyma, szegfűszeg 

 1 hétig fél nyers káposzta esténként  
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 Fekete dióhéj tinktúra 

 

Vírus irtás (Epstein, HPV, Streptococus, Varicella, Cytomegalo) Gombásodás 

 A vörös bogyós gyümölcsök, antioxidánsok, flavonidok letépik a vírusok csápjait, rendszeres 
fogyasztásuk javasolt.  

 Propolisz 2-3 x 15 csepp naponta 

 Ganoderma gomba főzet (3-6 hónap)  

 L – Lyzin (NEW) 2 X 1000 mg  

 Macskakarom kapszula (Vibe) 4 doboz (3x2, 2x2, 3x1, 2x1)  

 Zellerszár lé  

 Koriander  

 Propolisz 2 X 15 csepp  

 Mg és ásványi anyagok bevitele, hogy méreganyagok helyét feltöltsük sejtekben 
 
Nehézfém kivezetés (Ásványianyag hiányt szervezetünk nehézfémek raktározásával kompenzálja, mai 
ember rendkívül vitamin és ásványianyag hiányos)  

 Giga mennyiségű vitaminnal és ásványi anyaggal feltölteni szervezetet  

 Ajánlott napi adag duplája spirulina  

 Ajánlott napi adag duplája chorella  

 Korriander füszer (szár és mag is) vagy kivonat  
 

 

Ízületek (Míg a csontok könnyen regenerálódnak, az ízületek nagyon lassan, alig alig, hosszú időn 
keresztül. Mozgás a legfontosabb. A lubrikáló folyadék csak akkor termelődik, táplálja és segíti az ízületek 
mozgatását ha mozgunk)  

 Babérlevél olaj  
 Szezámmag olaj  
 3 napos babérlevél tea (Dr. Török Szilveszter jegyzetéből)  
 13 napos citrom kúra (minden nap egy citrommal több 7 napig, majd visszafelé, interneten 

elérhető recept)  
 Vörös szőlőmag por több hónapig napi 1 kiskanál  
 Kurkuma kúra  
 Ízületi gyulladás: Osteolife  

 Zöldkagyló kivonat  

 Cápaporc kapszula  

 Étkezési zselatin ebédre 1 tk 

 Mester balzsam (Hillvital)  

 Herbioticum nadálytő, körömvirág  
 Kondroitin, a glükózamin szulfát és az MSM 

 

 

Ekcéma 

 Zab tea  
 D vitamin 4-6000  
 Sok víz  
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 Nyers koszt, méregtelenítés  

 Food teszt végzése 40 fölötti értékek elhagyása  
  

 

Nyálka kitisztítása szervezetből 

 Torma citromlével  
 

 

Allergia  

 Koriander fűszer és levele kúra szerűen  
 Fekete retek leve kúra szerűen  

 Nadi Shodana, Netti pot  

 Food teszt végzése 40 fölötti értékek elhagyása  

 Safe Laser orr kezelés  

 Szemlőhegyi barlang  

 Néha hosszú távon fennálló stressztől 
 

  

Fejfájás  

 Mezei katáng tea 

 Őszi margit virág tea  
 Nadi Shodana váltakozó légzés  
 Nyak, váll helyes tartása és nyújtása  
 Relaxáció, resztorációs pózok  
 Levendula vagy borsmenta illóolaj bedörzsölni halánték, vagy inhalálni   

 Megnézni mely ételektől (Food test- IGG) – Méregtelenítés  

 Resztorációs ászanák, bekötni fejet, figyelni légzést 10 – 15p   

 Craniosacrális érintés terápia 

 Béres antifront csepp  
 
 
 
Bőrproblémák 

 
•         Minél több anyajegy – anál nagyobb máj terheltsége  
•         Ha bőrnek barnás színe van az vese problémára utal, ha sárga máj problémára  
•         Ráncos bőre: Kollagén, Hialuronsav belülről (WTN), glukozamin szulfát  
•         Anyajegy vs melanoma: Melanoma nagyobb átmérőjű, többszínű fekete sötét, aszimmet-
rikus, nincs határa  
•         Relaxáció, resztorációs pózok  
•         Levendula illó olaj  
•         Megnézni mely ételektől (Food test)  
•         Resztorációs ászanák, bekötni fejet, figyelni légzést 10 – 15p   
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Szív erősítés (Szív egészsége légzés minőségétől függ. Keringést szív munkája és érfalak egészsége tartja 
fenn)  

 Galagonya, szúrós gyöngyajak: szíverősítő 

 C-vitamin, bioflavonoidok, folát, E-vitamin, Omega zsírsavak, magnézium, szelén, Q10, 
hialuronsav, kollagén 

 Citromfű: stresszoldó hatású 

 Gingko biloba: kiserek területén javítja a keringést, oxigén ellátást 

 Csipkebogyó: Magnéziumban, C-vitaminban gazdag 

 Resveratrol  
 
Fájó fül  

 Meleg só ruhába fülre  

 Levendula és tövirózsa illóolaj vattára, ne közvetlenül fülbe  
 
Depresszió  

 virágesszencia  

 mozgás (kardió jellegű, szerotonin termeléshez)  

 társas kapcsolat  

 vallási tevékenység, meditáció  

 fülakupunktúra  
 
 

Fűszerek : kömény, kurkuma, koriander, gyömbér, bors, chili, fahéj, szegfűszeg, cayenne bors,  

  

Stop ételek: Feldolgozott hús, fehér liszt, fehér cukor, tej termék (GH növekedési hormon miatt)  

  

Füzetek: (Internetről könnyen letölthetők)  

Dr. Csomai Zita tanfolyamai  

Dr. Török Szilveszter: Szervezet méregtelenítése pdf 

Andreas Moritz: A csodálatos máj és epehólyag tisztítás pdf 

Bokor Katain: Táplálékod legyen gyógyítód  


