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DETOXIKAČNÍ KÚRA  

Co je detoxikace: 

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

Co je cílem detoxikace: 

1. Uvolnit toxické látky, které se v těle usazují a způsobují špatnou funkci lymfatického systému, jehož úkolem je čelit 

infekcím. 

2. Zbavit tělo usazenin, které se vytvářejí v trávicím traktu a zabraňují řádnému vstřebávání živin z potravy. 

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

4. Uvolnit nahromaděný hlen nacházející se ve všech dutinách těla.  

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

6. 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 ve dvou etapách.   
                                                                                                                                                          

    První etapa 
 

1. 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).  

2. 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.   

3. 3 krát denně budete popíjet čaj na čištění krve.  
4. Jako koření přidávejte čerstvé bylinky, kmín, lněné semínko a česnek 
5. Sedmý den první etapy kúry budete mít půst, při kterém vypijete 4 litry vody a k tomu čistící čaj. 

 

    Druhá etapa  
 

1. Předzásobte si vždy na tři dny tak, jako při první etapě. 
2. Navíc se předzásobte rýží, brambory, pohankovými a ječnými kroupami. Na jeden den budete potřebovat k 1 kg 

zeleniny navíc 30 dkg brambor nebo půl sáčku rýže nebo tomu odpovídající množství krup. 
3. 3 krát denně budete popíjet čaj na čištění krve.  
4. Jako koření přidávejte čerstvé bylinky, kmín, lněné semínko a česnek 
5. Sedmý den druhé etapy kúry budete mít půst, při kterém vypijete 4 litry vody a k tomu čistící čaj. 

  
      Pokud byste v rámci detoxikace pociťovala zvýšenou únavu, pobolívání hlavy nebo jiný drobný problém, 
nemusíte se znepokojovat, je to součástí očisty. Detoxikace Vašeho těla je také přípravou pro zdárný proces 
regenerace Vašeho organismu. Tu vám zajistí následná změna stravování, na které se spolu dohodneme po 
ukončení této kúry. Detoxikační kúra není určena ke snižování váhy! 

Pokud budete mít během detoxikační kúry jakýkoliv dotaz, můžete zavolat na tel. 605833931                      

Rád vám odpovím.  Váš osobní poradce:  Zuzana Neřádová 
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NÁVRH  JÍDELNÍČKU 

SNÍDANĚ  –  ovocný salát  - cca 40 dkg  Doporučena – švestka, jablko, hruška  

     OVOCE: Neutrální – hroznové víno, banán, datle, citrusy,  
         ananas, meloun 

DOPOLEDNÍ SVAČINA  -  jeden kus ovoce – cca 10 dkg 

ODPOLEDNÍ SVAČINA  - zelenina  

     ZELENINA:  Lehce tepelně upravená; pickles(fermentace);  

Doporučena:  mrkev, kořenová zelenina, zelí, cibule, 
brambory, pórek,  

       Neutrální: paprika, rajčata, brokolice, květák, cuketa 

okurka, ledový salát (jen v létě) 

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

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

   Přílohy: velice ceněné: kroupy, kuskus, celozrnná rýže, jáhly, proso, .. 
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1. týden:-(přidávejte lněné semínko, kmín a bylinky dle uvážení) 

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– 2,5 litry vody + 3 x denně čaj na čištění krve 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) přidávejte lněné semínko, a bylinky dle 
uvážení) 

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 – 2,5 litry vody + 3 x denně čaj na čištění krve 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 

 


