
 
PROCEDURA OCZYSZCZANIA WĄTROBY  

Metoda ta pomaga pozbyć się kamieni żółciowych, co znacząco 
pooprawia efektywność trawienia, które ma podstawowy wpływ na twoje 
zdrowie. Ponadto kuracja może pomóc wyleczyć się z niektórych alergii. 
Dzięki oczyszczaniu wątroby można pozbyć się bólu w górnej części 
pleców, ramion czy barku. Znacząco poprawia się praca skóry. Im więcej 
razy kuracja oczyszczania była powtórzona, tym więcej efektów 
zdrowotnych zauważono u osób ją stosujących. Kurację należ powtarzać 
tak długo, aż nie będzie wydalanych kamieni żółciowych. Powtórzenia 

terapii można wykonywać co miesiąc. 

1. Przygotowanie do kuracji (dzień 1, 2, 3, 4) 
Zanim przeprowadzisz oczyszczanie wątroby zalecane jest przygotowanie jelit. Muszą być oczyszczone i 
drożne. Najlepiej wykonać w tym czasie zabiegi hydrokolonoterapii - minimum 2-3 razy. W tym czasie 
odstaw z diety mięso, tłuszcze, nabiał. Odżywiaj się lekko np. warzywami, owocami, kaszą, ryżem. Odstaw 
też czosnek, cebulę, zioła i wszelki przyprawy żółciopędne takie jak: kardamon, kolendra, kminek, szałwia, 
mięta, rozmaryn, piołun, dziurawiec, jałowiec, kurkuma, mniszek. To pomoże żółci się odbudować i 
wytworzy ciśnienie w wątrobie. Większe ciśnienie pozwolili wypchać więcej kamieni żółciowych. 

Każdego dnia wypij mieszankę 1 litra soku jabłkowego i czerwonego buraka (proporcja 4:1). Należy także 
rozluźnić, nagrzać i nawilżyć organizm korzystając codziennie z sauny lub biorąc gorącą kąpiel. Można 
dodatkowo ogrzewać wątrobę (prawą stronę brzucha) poduszką elektryczną. Na noc wypij zioła 
przeczyszczające. 

2. Oczyszczanie właściwe (dzień 5, 6, 7) 
Najlepiej aby 6 i 7 dnień wypadł w dzień wolny. Możesz mieć w tym czasie biegunkę, organizm będzie 
wyczerpany. W dniu 5 i 6 postępuj podobnie jak w okresie przygotowania do kuracji, jednak ogranicz 
pokarmy. Najlepiej jeśli będziesz pić tylko sok jabłkowo-buraczany w dowolnej ilości. Jeśli będziesz głodny 
możesz także jeść surowe oraz prażone jabłka. 

W dniu 6 będziesz potrzebował składniki: 
• 4 łyżki stołowe soli gorzkiej (sól Epsom), 
• 1 – 2 czerwone grejpfruty – potrzebna ilość soku 1/2 do 2/3 szklanki, 
• Black Walnut Hull Extra Strength (nalewka z orzecha) – 20 kropli 
• oliwa z oliwek – 1/2 szklanki , 
• słomka do picia, 
• naczynie o pojemności 1/2 litra z pokrywką. 

14:00  
Nie jedź już nic po godzinie 14. Jeżeli złamiesz ta zasadę, możesz się później źle czuć. Do 22.00 nawadniaj 
organizm pijąc wodę lub sok jabłkowy.  
Przygotuj roztwór soli gorzkiej: zmieszaj 4 łyżki stołowe gorzkiej soli w 3 szklankach wody i wlej miksturę 
do słoika. Z tej ilości powstaną 4 porcje roztworu do picia po ¾ szklanki każda. 
Przygotuj oliwę i grejpfruty, aby miały temperaturę pokojową. 

18.00   
Wypij pierwszą porcję rozpuszczonej soli tj. ¾ szklanki podgrzany do temperatury ciała. Żeby zabić 
nieprzyjemny posmak  możesz po tym wypić kilka łyków czystej wody (lub wypłukać usta) albo kilka 
łyków soku z grejpfruta, ale nie pij większej ilości płynów przez min. 15 minut. 

http://twojawatroba.pl/oczyszczanie-watroby


20.00  
Wypij drugą porcję ciepłej rozpuszczonej soli tj . ¾ szklanki. Jeśli pojawi się biegunka skorzystaj z toalety i 
kontynuuj dalej procedurę. 

21.30 
Przygotuj się do pójścia spać. Weź gorący prysznic i rozgrzej ciało.  
Przygotuj roztwór : wlej 1/2 szklanki oliwy do słoika z pokrywką. Wyciśnij sok z czerwonych grejpfrutów i 
przecedź go z miąższu. Potrzebujesz co najmniej pół szklanki soku, ale większa ilość jest lepsza (¾ szklanki 
– można dodać trochę soku z cytryny). Wlej ten sok do oliwy, a także Black Walnut Hull Extra Strength 
(nalewka z orzecha 20 kropli) zamknij pokrywką i dobrze wstrząśnij, tak żeby olej i sok się dobrze 
wymieszały. Idź po raz ostatni do łazienki. Bądź gotów ze wszystkim do godz. 22.00, nie spóźnij się więcej 
niż 15 minut. 

22.00  
Wypij na stojąco olej zmieszany z sokiem, najlepiej przez słomkę będzie łatwiejsze do przełknięcia.  
Olej z sokiem wypij w ciągu 5 minut (osoby starsze lub osłabione w ciągu 15 min). Po wypiciu połóż się 
natychmiast w łóżku. Im szybciej się położysz tym większą ilość kamieni żółciowych wydalisz. 
Staraj się leżeć na plecach głową ułożoną wysoko na poduszce nieruchomo przez 30 min. Rozluźnij ciało. 
Ogrzewaj wątrobę termoforem lub poduszką. Możesz poczuć jak kamienie żółciowe przesuwają się przez 
drogi żółciowe. Ten proces jest bezbolesny, ponieważ drogi żółciowe rozszerzają się dzięki gorzkiej soli, 
którą wypiłeś. W łóżku pozostań do rana. 

Dzień 7 rano 
Zaraz po przebudzeniu wypij trzecią porcję ciepłej gorzkiej soli jednak nie wcześniej niż przed godziną 6 
rano. Jeśli po przebudzeniu się masz lekkie bóle brzucha lub jest ci niedobrze, nie pij soli zanim nie 
poczujesz się lepiej. Możesz wrócić do łóżka. Możesz pić dowolną ilość wody, ale w odstępie 15 minut od 
soli. 

2 godziny później. 
Wypij czwartą (ostatnią) porcję gorzkiej soli. Możesz znowu wrócić do łóżka. 

Po następnych 2 godzinach możesz już jeść. Zacznij od wypicia soku owocowego, pól godziny później 
zjedz owoc. Godzinę później możesz jeść normalnie, ale niech to będą lekkie posiłki bez tłuszczu i mięsa. 
Do kolacji powinieneś już czuć się dobrze. 
W tym dniu lub w następnym wykonaj zabieg hydrokolonoterapii, który oczyści jelita z kamieni 
żółciowych. 

Jak ocenić rezultaty kuracji? 

Rankiem możesz spodziewać się biegunki, zwróć uwagę na to, co zostaje wydalone, możesz znaleźć tam 
kamienie żółciowe. Kamienie mogą różnić się kształtem i kolorem. Kolor zielony oznacza prawdziwe 
kamienie żółciowe, ale mogą znaleźć się też brązowe, białe, czerwone, bordowe, wielkości pestek jabłka. 
Czasami drogi żółciowe wypełnione są kryształkami z cholesterolu, które nie zostały przekształcone w 
kamienie. Po wydaleniu wygląda to jak piana. Wydalenie tej piany jest tak samo ważne jak oczyszczenie z 
kamieni. Istotne jest, aby kurację powtarzać, żeby usunąć wszystkie kamienie, można ich być nawet 2000. 
Między kuracjami zachowaj przynajmniej 2 tygodnie przerwy. 
 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Centrum Medycyny Naturalnej BERTA ROGUS  
ul. Poznańska 131/5  Skórzewo 

www.med-bertarogus.pl 
tel. 601 091 910


