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Návrh čistící kůry | MVDr. Zuzana Neřádová 

ZDRAVÉ JÁ NÁVRH ČISTÍCÍ KŮRY – DETOXIKACE CELÉHO ORGANISMU 
 



DETOXIKACE ORGANISMU 

Co je detoxikace: 

Detoxikace je léčebný proces, který je třeba opakovat ideálně 4 krát ročně. 

Co je cílem detoxikace: 

Uvolnit toxické látky, které se v těle usazují a způsobují špatnou funkci lymfatického systému, jehož 

úkolem je čelit infekcím. 

Zbavit tělo usazenin, které se vytvářejí v trávicím traktu a zabraňují řádnému vstřebávání živin 

z potravy. 

Odlehčit všem orgánům, které zpracovávají živiny, a umožnit jejich regeneraci. 

Uvolnit nahromaděný hlen nacházející se ve všech dutinách těla. 

Vytvořit prostor pro řádný příjem živin, které bude tělo přijímat. 

Očista krve zanesené zplodinami, které se do ní dostávají nesprávným/běžným stravováním. 

Zvolili jsme pro vás detoxikační kúru, která Vás nezatíží ani vám nezpůsobí žádné potíže. Kúrou 

budete procházet v několika etapách. 



1. Ledvinová čistící kůra 

Kůra na první týden - před jaterní očistou 

Do 1 l vařící vody nasypeme 1 polévkovou lžíci citronové trávy a necháme přejít varem – 

max. 3 minuty. 

Nalijeme do konve a trávu necháme klesnout ke dnu. Nápoj můžeme pít během celého dne 

teplý i studený. 

Můžeme dochutit medem i citronem. 

(Citrónová tráva - Lemon Grass  - má antioxidační, antiseptické, antimykotické, 

antibakteriální a antivirové účinky. Zamezuje množení plísní, virů a bakterií. Pomáhá při 

odstraňování kandidóz. Podporuje funkci vnitřních orgánů, zejména trávícího traktu, žaludku, 

střev, jater, žlučníku a slinivky. Harmonizuje centrální nervový systém, lymfatický systém, 

posiluje krevní oběhový systém, čistí cévní systém. Příznivé působí na krevní tlak, 

krvetvorbu, optimalizuje hladinu cukru v krvi. Antioxidační účinky mají vliv na zpomalení 

stárnutí buněk. 

Čaj nebo chlazený nápoj z citrónové trávy  působí při bolestech žaludku a špatném trávení. 

V Indii je široce používán jako prostředek proti kašli, revma a jako antiseptikum. V Číně je 

mimo jiné doporučován k pravidelné a mimořádně účinné očistě krve. 

Další jeho působení: 

 antiseptické 

 protizánětlivé 

 protinádorové 

 bronchodilatační 

 protiastmatické 

 pomáhá při kašli 

 působí jako antioxidant 

 

Výborný, pokud Vás trápí: 

 trávící problémy 

 bolesti břicha 

 zvracení, nadýmání, průjmy 

 překyselení žaludku (neutralizuje žaludeční kyseliny) 

 bolesti hlavy a závratě 

 nachlazení, chřipka 

 bolest v krku a horečka 

 deprese, náladovost (pomáhá udržet koncentraci a dobrou paměť) 

 nervové vyčerpání, stres a psychická únava 



 astma 

 revma 

 plísňové onemocnění 

 cellulitis ( systematické pití odvarů ho pomáhá redukovat ) 

 nákaza Helikobakter pylori 

 V tradiční medicíně se užívá jako prostředek pomáhající v prevenci paradentózy). 

pokračujete pitím citronové trávy ještě týden po jaterní očistě. 

 



2. Jaterní čistící kůra 

Játra jsou důležitým orgánem pro detoxikaci organismu. Jakékoliv toxiny, které zhoršují 

činnost jater mají dopad na celkové zdraví. Játra mají i trávicí funkci. Produkují okolo 1 – 

1,5 litru žluči za den. Žluč je složitý roztok, který obsahuje hlavně žlučové kyseliny a 

cholesterol. Pokud se žluč příliš zahustí, vznikají blátivé zátky až kaménky různého složení. 

Tyto nánosy zabraňují nejen kvalitnímu trávení, ale i detoxikační funkci jater. Uvnitř se 

mohou skrývat různé mikroorganismy, např. salmonely, staphylokoky, streptokoky apod. 

Tyto nánosy také zabraňují správnému metabolismu cholesterolu. 

Z toho vyplývá, že pro zdravou funkci organismu je třeba jaterní žlučovody čistit. Před jaterní 

očistou se doporučuje absolvovat střevní očistu hydro-colonem nebo klystýry a ledvinovou 

očistu pomocí léčivých bylin. Při jaterní očistě uvidíte, jak se tělo zbavuje mazlavé 

cholesterolové hmoty, různých kaménků i střevních koprolitů. Jaterní očistu je vhodné na 

počátku opakovat 6× po 2 – 6 týdnech. Efekt nastává obvykle až po 3. očistě, protože každá 

očista odstraní jen část nánosů ze žlučovodů a žlučníku. 

Ingredience: 

 Glauberova hořká sůl (síran hořečnatý, síran sodný – k dostání v lékárně) – 4 lžíce 

 olivový olej – půl hrnku 

 čerstvá šťáva růžového grepu – 1 velký nebo 2 malé, abyste dostali 2/3 až 3/4 hrnku 

 plastové brčko 

Pro jaterní kůru zvolte nejlépe sobotu, abyste v neděli mohli odpočívat. Den před jaterní 

kůrou přerušte ledvinovou kůru. Nejezte tučná jídla, pouze vařené cereálie, ovoce, chléb a 

med (žádné máslo ani mléko). Brambory a zeleninu vařte pouze ve vodě. Vytvoří se tak větší 

tlak v játrech, jehož působením dojde k vytlačení více žlučových kaménků. 

Průběh kůry 

14:00 Po druhé hodině odpolední nejezte ani nepijte. Pokud toto pravidlo porušíte, budete se 

cítit špatně. Připravte si hořkou sůl (síran hořečnatý). Rozmíchejte 4 lžíce ve 3 hrnkách vody. 

Jedna dávka činí 3/4 hrnku. Roztok uschovejte v lednici. 

18:00 Vypijte první hrnek hořké soli. Můžete přidat 1/8 lžičky vitaminu C pro zlepšení chuti. 

Sůl můžete zapít několika doušky čisté vody. Vyndejte z lednice olivový olej a grep, aby se 

zahřáli. 

20:00 Vypijte další hrnek soli. Od dvou hodin jste nejedli, ale přesto nebudete cítit hlad. 

Časové rozložení kůry je velmi důležité, uvedené časy byste měli dodržovat plus minus deset 

minut. 

21:45 Nalijte 1/2 hrnku olivového oleje do půllitrové nádoby. Do jiného hrnku vymačkejte 

grep a odstraňte dužinu vidličkou. Měli byste získat nejméně 1/2 hrnku šťávy. Šťávu přilijte 

do olivového oleje. Uzavřete nádobu víčkem a pořádně ji zatřepejte. Nyní navštivte toaletu 



(jednou nebo vícekrát, i kdybyste se měli zpozdit na dávku ve 22:00). Dbejte však na to, 

abyste se zpozdili max. o 15 minut. 

22:00 Vypijte připravený nápoj z olivového oleje a grepové šťávy. Při pití pokud možno 

stůjte. Dávku vypijte do 5 minut. 

 

Ihned si jděte lehnout. Pokud si nelehnete, mohli byste narušit celou čistící kůru. Čím dříve si 

lehnete, tím více kaménků opustí vaše tělo. Lehněte si na záda s hlavou mírně zvednutou na 

polštáři. Na krajinu jater (pravé podžebří) si položte termofor s teplou vodou, zabalený do 

ručníku, a nebo zapnutou elektrickou dečku. Udržujte teplo v jaterní oblasti půl až jednu 

hodinu. Snažte si představit, co s děje ve vašich játrech. Nejméně 20 minut vydržte 

v absolutním klidu. Ucítíte žlučové kaménky, jak se posunují žlučovody. Díky hořké soli vám 

to nebude působit bolest. 

 

Ráno po probuzení vypijte třetí dávku hořké soli. Pokud je vám nevolno, počkejte s tímto 

pitím. Můžete si lehnout zpátky do postele. Nepijte dávku před šestou hodinou. O dvě hodiny 

později vypijte čtvrtou (poslední) dávku hořké soli a můžete se vrátit do postele. 

O další dvě hodiny později se můžete najíst. Začněte ovocnou šťávou. Za půl hodiny můžete 

jíst ovoce a za další hodinu můžete sníst běžné (i když lehké) jídlo. U večeře byste se již měli 

cítit zdrávi. 

Jak jste byli úspěšní? Ráno počítejte s průjmem. Ve stolici jsou zelené kaménky, které jsou 

potvrzením, že se nejedná pouze o zbytky jídla. Stolice většinou klesne ke dnu, ale kaménky 

většinou plavou na povrchu, neboť obsahují cholesterol. 

První kůra vám může pomoci na několik dní, ale jak se budou zbylé kaménky posouvat 

dopředu, symptomy vašich problémů se mohou vrátit zpět. Jaterní kůru zopakujte po 

6 týdnech. Nikdy ji však neprovádějte, jestliže jste nemocní. Někdy jsou žlučovody plné 

krystalků cholesterolu, které se nezformovaly do kamenů. Vypadají jako smetí plovoucí na 

povrchu vody v záchodové míse. Jejich zbarvení může být dohněda. Zbavení se těchto 

krystalků je stejně důležité jako zbavení se kamenů. 

Po jaterní kůře se můžete jeden nebo dva dny cítit nemocní, ale většinou je to v případech, 

kdy byla zanedbána ledvinová čistící kůra. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Následující jídelníčková detoxikace 

První etapa 

Předzásobte se vždy na tři dny čerstvým ovocem a zeleninou, olivovým olejem a mořskou solí, aby se 

nestalo, že nebudete mít vše potřebné. Na jeden den budete potřebovat 1/2 kg různých druhů čerstvého 

ovoce a 1 kg různých druhů čerstvé zeleniny včetně syrových nebo vařených luštěnin. 

Předzásobte se vždy na tři dny dostatečným množstvím nesycené vody. Budete potřebovat minimálně 

2,5 litru na den. Vodu je možné obohatit šťávou z čerstvého citronu. 

Třikrát denně budete popíjet citronovou trávu. 

Sedmý den první etapy kúry budete mít půst, při kterém vypijete 4 litry vody a k tomu citronovou 

trávu. 

Druhá etapa 

Předzásobte si vždy na tři dny tak, jako při první etapě. 

Navíc se předzásobte rýží, brambory, pohankovými a ječnými kroupami. Na jeden den budete 

potřebovat 1 kg zeleniny, půl kila ovoce a navíc 30 dkg brambor nebo půl sáčku rýže nebo tomu 

odpovídající množství krup. 

Třikrát denně budete popíjet citronovou trávu. 

Sedmý den druhé etapy kúry budete mít půst, při kterém vypijete 4 litry vody a k tomu citronovou 

trávu. 

Pokud by v rámci detoxikace bylo cítit zvýšenou únavu, pobolívání hlavy nebo jiný drobný problém, 

nemusíte se znepokojovat, je to součástí očisty. 

NÁVRH  JÍDELNÍČKU 

SNÍDANĚ  -  ovocný salát  - cca 40 dkg 

DOPOLEDNÍ SVAČINA  -  jeden kus ovoce - cca 10 dkg 

ODPOLEDNÍ SVAČINA  - čerstvá zelenina 

VEČEŘE  -  různé druhy zeleniny - čerstvá, dušená atd., popř. zeleninové saláty 

OBĚDY -  není nutné dodržet pořadí a se zeleninou je možné experimentovat 

1. týden: 

1.den  - mrkev, olivový olej, pepř, sůl – upravit tepelně 

2.den  - paprika, rajčata, cibule, olivový olej, sůl – opečené v troubě 

3.den  - brokolice, olivový olej, sůl (pečené nebo v páře) 

4.den  - květák, kmín, olivový olej (jakkoli tepelně upravené, osolené) 



5.den  - čočka, osmahnutá cibulka na olivovém oleji, citron na zakápnutí, sůl 

6.den  - kořenová zelenina (kapusta), kmín, sůl, olivový olej 

7.den  - půst– 4 litry vody + 3 x denně citronová tráva dle návodu 

Další možnosti: 

velké fazolové boby – doměkka uvařené, osolené, popř. smíchat s oliv. olejem a kořením jako salát 

cuketa na jakýkoliv způsob 

 

 

2.týden (opět platí, že luštěniny se počítají jako zelenina): 

1.den  - čerstvý listový špenát, pórek, olivový olej, rýže (kroupy, pohanka) – zeleninu orestovat, 

smíchat s uvařenou přílohou 

2.den  - nakrájené brambory se slupkou upéct na pánvi na olivovém oleji, přidat kysané zelí 

3.den  - hlíva/žampion, kmín, česnek, olivový olej, rýže nebo kroupy 

4.den  - teplý bramborový salát – brambory uvařit ve slupce, nakrájet, zalít olivovým olejem, 

nastrouhat  salátovou okurku, cibulku s natí, pepř, sůl, citron 

5.den  - brambory upečené v troubě s větším množstvím cibule, olivový olej, sůl, česnek 

6.den  - cuketa nakrájená na plátky, potřená česnekem, papriky a rajčata - upéct , rýže nebo brambor 

7.den  - půst - 4 litry vody + 3 x denně citronová tráva dle návodu 

Další možnosti: 

zeleninové rizoto – podusit na cibulce a oliv. oleji mrkev, hrášek, kukuřici, smíchat s uvařenou rýží, 

sůl,         pepř, popř. jiné oblíbené koření 

podušené zelí smíchat s vařeným šťouchaným bramborem, sůl, pepř, olivový olej 

pro přípravu jídelníčku je možné použít sušené nebo čerstvé koření, pouze bez chemických přísad 

 

Pokud chcete jídelníčkovou kúru přímo na míru, podle Vašeho zatížení a ročního období, ráda Vám ji 

upravím. Potřebné suroviny pro jednotlivé detoxikace je možné zakoupit přímo u mne. 

Při dotazech volejte tel.: 605 833 931 – Zuzana Neřádová 

 


