
 

 

LIMPEZA RENAL 

 

Tempo: 3 ou 6 semanas (segundo prescrição do terapeuta).  

Utensílios necessários:  

 Um recipiente de aço inoxidável.  

 3 jarras de vidro de meio litro.  

 5 recipientes de meio litro de plástico.  

 1 coador.  

Ingredientes necessários:  

 1 bolsa de ervas para os rins.  

 4 punhados de salsa fresca.  

 Cereja preta concentrada.  

 Tintura de hidraste  

 Gengibre (500 mg).  

 Uva ursina(500 mg).  

 Vitamina B6 (250 mg).  

 Óxido de magnésio (540 mg).  

 Azeite de Orégão.  

 

Nota: É provável que ao levar a cabo a limpeza renal, as pedras ou 

areia mobilizadas e acumuladas no rim contenham um excesso de 

bactérias patogénicas, por isso, incluir no protocolo original de 

limpeza renal desenvolvido pela Dra. Clark o azeite de orégão é de 

grande ajuda.  



 

 

Modo de preparação:  

1. Colocar saco das ervas para os rins num recipiente de aço 

inoxidável, adicionar 2,5 litros de água, tapar e deixar repousar 

durante toda a noite. Na manhã seguinte acrescentar ••• garrafa 

de cereja preta concentrada e ferver a fogo lento 20 minutos. 

Contar o tempo de quando começar a ferver, e depois deixar 

arrefecer.  

Retirar as ervas e guardar num saco num congelador. Coar bem 

o líquido e guardar da seguinte maneira: ½ litro numa jarra no 

frigorífico e o restante separado em recipientes de plástico de ½ 

litro no frigorífico. Esta preparação dura aproximadamente 13 

dias. Quando terminar, ferver por segunda vez as ervas 

congeladas 10 minutos num litro de água e acrescentar 1/3 do 

frasco de cereja preta concentrada (suficiente para mais 8 dias)  

2. Colocar 4 punhados de salsa fresca num 1 litro de água e ferver 

3 minutos. Esperar a que arrefeça e colocar ½ litro numa jarra de 

vidro no frigorífico e congelar o restante. Se a água de salsa 

terminar antes das três semanas, preparar mais.  

3. Preparar cada manhã: ½ copo de água de salsa, ¾ de copo de 

preparação de ervas numa jarra não metálica e acrescentar 20 

gotas de tintura de hidraste. Beber esta mistura várias vezes ao 

longo do dia. Nunca de uma só vez.  

4. Tomar também:  

Ao pequeno-almoço:  

 1 cápsula de gengibre.  

 1 cápsula de uva ursina.  

 1 cápsula de vitamina B6.  

Ao almoço:  

 1 cápsula de gengibre.  

 5 gotas de azeite de orégão em uma cápsula vazia.  



 

 

Ao jantar:  

 1 cápsula de gengibre.  

 2 cápsulas de uva ursina.  

 1 cápsula de óxido de magnésio.  

 


