
 

 

LIMPEZA DE FÍGADO  

(1 día) 

Ingredientes: 

 1 chávena de pequeno-almoço “média” (de 250 cc. 

aproximadamente).  

 1 recipiente de 1 litro e outro de meio litro (ambos com tampa).  

 Ingredientes necessários  

 Óxido de magnésio (4 colheres de sopa) ou 15 cápsulas.  

 Azeite (1/2 chávena). Se possível, ozonizado.  

 Toranja (1 grande ou 2 pequenas: o sumo deve encher 3/4 partes 

de uma chávena).  

 Ornitina (se dormir bem 4 cápsulas, se não 8 cápsulas).  

 Tintura de nogal: de 10 a 20 gotas  

Indicações:  

 Não omitir nenhum dos ingredientes.  

 Não fazer a limpeza se está doente ou obstipado.  

 Deve ser realizada num dia de descanso, sem sair de casa, já que 

evacuará várias vezes.  

 Durante os 2 primeiros dias não tomar nenhum tipo de 

suplemento (vitaminas....)  

 No primeiro dia: desde que se levante até as 14 horas comer só 

alimentos leves e sem gordura: frutas, verduras, arroz, massa.  

 A partir das 14 horas não comer nem beber NADA.  

 Opcional: colocar uma mistura de óxido de magnésio e a água 

no frigorífico para reduzir o sabor amargo dos sais. Após, cada 

dose pode enxaguar a boca sem engolir a água. A opção de 



 

 

tomar os sais em cápsulas é melhor para aquelas pessoas que 

não gostam do sabor dos sais.  

 Em caso de patologia degenerativa do cérebro ou medula 

espinhal substituir o sumo de toranja pela combinação de sumo 

de maçã natural recém feito (golden o red delicious), ½ colher 

de acido cítrico e o azeite  

 

Modo de preparação:  

 15:00: misturar e dissolver 4 colheres de sopa de sais de Epsom 

com 3 chávenas de água (aproximadamente de 250cc. Cada 

chávena) e colocar numa jarra de litros com tampa (quantidade 

suficiente para as 4 doses de ¾ de chávena cada uma.  

 19:00: 1>> dose de ¾ de chávena de sais de Epsom e água , ou 

15 cápsulas com 1 copo de água  

 21:00: 2>> dose de ¾ de chávena de sais de Epsom e água , ou 

15 cápsulas com 1 copo de água (mesmo que não tenha comido 

nada desde as 14:00 horas, não sentirá fome)  

 22.45: Colocar meia chávena de azeite num recipiente com 

tampa. Lavar com água quente, secar e exprimir a toranja 

retirando a polpa com um garfo. Pode acrescentar sumo de um 

limão. Misturar tudo agitando bem, até formar uma solução 

aquosa. Acrescentar também de 20 a 20 gotas de tintura de 

cascas de nozes. Antes de beber esta mistura, vá a casa de 

banho.  

 23:00: beber toda a mistura recém preparada e tomar de 4 a 8 

cápsulas de ornitina. Deitar-se imediatamente. Se não o faz 

expulsará menos pedras, tente ficar meia hora de bapara cima 

com a cabeça elevada,durma na posição que deseje e caso não 

seja estritamente necessário não se levante toda a noite.  

 Ao levantar (não antes das 7 a.m. 3 tomar ¾ de chávena da 

mistura de sais de Epsom e água, ou 15 cápsulas com 1 copo de 

água. Se ao levantar sente desconforto, não volte a repetir até 

que se sinta bem. Pode voltar a deitar-se.  



 

 

 9:00 (ou 2 horas depois da 2ª chávena) 4ª e última dose de ¾ da 

chávena da mistura dos sais de Epsom (e água ou 15 cápsulas 

com 1 copo de água. Se quiser pode voltar a deitar-se.  

 11:00 (ou 2 horas depois da 4ª dose já pode comer. Primeiro um 

sumo de frutas, meia hora depois frutas e uma hora depois 

almoço leve. Para o jantar vai sentir-se completamente 

recuperado.  

É normal evacuar várias vezes ao longo do dia. Entre cada limpeza 

hepática deixe passar um mínimo de três dias para maior efetividade. 

Pode fazer com maior intervalo de tempo, mas a doutora acredita que 

se elimina mais lixo e cálculos hepáticos se nas três ou quatro 

primeiras limpezas realizadas não se deixe passar mais de três 

semanas. Mesmo que se façam mais com mais intervalos são válidas 

da mesma maneira.  

 

 
 


