
Wiecz ne prze mę cze nie, nie wy spa nie, bó le gło wy
i uciąż li we bó le brzu cha ni ko mu nie są ob -
ce. I trud no tu się dzi wić – to  jak się czu je my, to

od zwier cie dle nie te go jak czu ją się na sze or ga ny.  

Trujesz się codziennie
Czy wiesz, że w cią gu za le d wie sze ściu ostat nich mie się cy
spo ży łeś wraz z żyw no ścią ok. 3,5 kg do dat ków che micz nych
(kon ser wan tów, barw ni ków, za gęst ni ków, sub stan cji wzmac -
nia ją cych smak i za pach, me ta li cięż kich, pe sty cy dów, le -
ków)? Są to tzw. KSE NO BIO TY KI, a więc sub stan cje ob ce dla
or ga ni zmu. Do tych czas zi den ty fi ko wa no po nad 200 000 ta -
kich związ ków. A to jesz cze nie ko niec! Każ de go dnia Twój or -
ga nizm na ra żo ny jest na kon takt z tok sy na mi po cho dzą cy mi
ze śro do wi ska (z po wie trza, wo dy i gle by). Część z nich po -
wsta je też w Two im or ga ni zmie w wy ni ku re ak cji che micz nych
i pro ce sów me ta bo licz nych, np. roz pa du ko mó rek tłusz czo -
wych. Nic dziw ne go, że cza sem brak Ci sił, a pa trząc w lu stro,
za ła mu jesz rę ce.
W XXI wie ku na tu ral ne zdol no ści przy sto so waw cze na sze go
or ga ni zmu już nie wy star cza ją, że by sku tecz nie bro nić się

przed ne ga tyw nym od dzia ły wa niem śro do wi ska czy wy so ko
prze two rzo nej żyw no ści. Ży je my w świe cie peł nym za nie -
czysz czeń, któ re – czy chce my, czy nie – gro ma dzą się z cza -
sem tak że w na szym cie le. Do star cza my or ga ni zmo wi tak du -
żych ilo ści szko dli wych skład ni ków, że nie jest on sam w sta -
nie ich wy da lić. Za nie czysz czo ne śro do wi sko, nie od po wied -
nia die ta, używ ki, a tak że le ki osła bia ją na tu ral ne zdol no ści or -
ga ni zmu do eli mi no wa nia tok syn.
Jed nym z or ga nów, któ ry szcze gól nie na tym cier pi, jest wą -
tro ba – głów ne cen trum od tru wa nia or ga ni zmu. Jest ona naj -
więk szym na rzą dem na sze go or ga ni zmu, przez któ ry prze pły -
wa ogrom na ilość krwi. Sta no wi ona filtr tak zbu do wa ny, aby
mógł usu wać wszyst kie obec ne tam sub stan cje ob ce: mar -
twe ko mór ki, drob no ustro je, związ ki che micz ne, le ki i wszyst -
kie in ne tok sycz ne związ ki. Po nad to w ko mór kach wą tro by za -
cho dzi pro ces prze kształ ca nia związ ków che micz nych roz -
pusz czal nych w tłusz czu, w związ ki che micz ne roz pusz czal -
ne w wo dzie.
Kie dy wą tro ba prze sta je  pra wi dło wo funk cjo no wać, tok sycz -
ne pro duk ty prze mia ny ma te rii za czy na ją wraz z krwią krą żyć
po ustro ju, do sta jąc się do wszel kich or ga nów, w któ rych

Postaw na detox
Nasze życie to ciągły pośpiech, stres, problemy… nie mamy czasu nawet na
regularne jedzenie, nie mówiąc już o tym żeby było zdrowe. A w życiu
wszystko ma swoje konsekwencje i na efekty takiego życia nie trzeba długo
czekać.  



– nie ste ty – mo gą się gro ma dzić, ob cią ża jąc wszyst kie tkan ki
cia ła. Za czy na my cho ro wać, bo nasz układ od por no ścio wy
nie ra dzi so bie z na gro ma dzo ny mi tok sy na mi. Bra ku je nam
skład ni ków od żyw czych, bo peł na zbęd nych, szko dli wych
sub stan cji krew nie jest w sta nie ich prze trans por to wać. Od -
czu wa my wte dy po gor sze nie sa mo po czu cia i za pa da my
na róż ne prze wle kłe do le gli wo ści, zwa ne cho ro ba mi cy wi li za -
cyj ny mi. W do dat ku na sze za tru te cia ło sta rze je się znacz nie
szyb ciej i w co raz młod szym wie ku ska za ni je ste śmy na le ka -
rzy, le ki i cier pie nie. Aby te mu za po biec, mu si my po móc na -
sze mu or ga ni zmo wi w pro ce sie oczysz cza nia.

Czysta sprawa
Współ cze sna me dy cy na nie ma wąt pli wo ści: oczysz cze nie
or ga ni zmu z tok syn to nie zbęd ny ele ment pro fi lak ty ki zdro -
wot nej. Jest to nie tyl ko szan sa na szyb sze zrzu ce nie nad -
mier nych ki lo gra mów, ale przede wszyst kim na po zby cie się
wie lu pro ble mów zdro wot nych, ta kich jak: aler gia, za bu rze nia
tra wie nia, złe przy swa ja nie skład ni ków od żyw czych, za par cia,
wzdę cia, bó le gło wy, mi gre ny, bó le sta wów, nie świe ży od -
dech, wy pry ski skór ne czy prze wle kłe zmę cze nie. Co wię cej,
sys te ma tycz ne oczysz cza nie or ga ni zmu to spo sób na nie do -
pusz cze nie do roz wo ju cho rób w przy szło ści! Od wie lu lat
gwiaz dy Hol ly wo od pod da ją się oczysz cza niu or ga ni zmu – to
ich spo sób   na świet ny wy gląd, wspa nia łe sa mo po czu cie
i zdro wie. 
Spe cja li ści z CM VI MED opra co wa li sku tecz ną i bez piecz ną
pro ce du rę de tok sy ka cji or ga ni zmu. Skła da się ona z oczysz -
cza nia i re ge ne ra cji wą tro by oraz oczysz cze nia je li ta gru be go
ze zło gów, któ re od kła da ją się na je go ścian kach i utrud nia ją
wchła nia nie mi ne ra łów. W tym ce lu oczysz cze nia je li ta gru be -
go wy ko nu je się za bieg hy dro ko lo no te ra pii, w trak cie któ re go
z je li ta usu wa ne są za le ga ją ce reszt ki po kar mo we, tok sy ny,
zło gi, droż dża ki, kon ser wan ty, pa so ży ty, reszt ki le ków, a tak że
ka mie nie ka ło we i żół cio we. Za bieg ten po pra wia funk cjo no -
wa nie prze wo du po kar mo we go po przez po bu dze nie mo to ry -
ki je lit oraz sprzy ja nie od bu do wa niu pra wi dło wej flo ry bak te ryj -
nej. Za po bie ga wchła nia niu z je li ta gru be go do krwi tok syn
i szko dli wych sub stan cji, któ re mo gą po wo do wać pro ble my
ta kie jak aler gie, nie świe ży od dech, trą dzik. Za raz po za bie gu
jest uczu cie lek ko ści, przy pły wu ener gii i wi docz nie zmniej sza
się ob wód brzu cha. 
Pod czas de tok sy ka cji or ga ni zmu nie moż na za po mnieć
o wą tro bie, któ ra jest  swo istym cen trum gro ma dze nia i neu -
tra li zo wa nia tok syn. W dzi siej szych cza sach na le ży ją w tej
pra cy wspo móc i pod dać oczysz cza niu i re ge ne ra cji. Po zwa -
la na to wła ści wy i bez piecz ny pro gram kli ni ki, któ ry trwa 4 dni.
Skła da się z kli ku cy kli, któ rych ilość i czę sto tli wość za le ży
od sta nu zdro wia pa cjen ta. 
Trze ba pa mię tać, że oczysz cza nie or ga ni zmu po win no być
prze pro wa dza ne po od po wied niej kon sul ta cji le kar skiej, któ ra
mu si obej mo wać do kład ny wy wiad, ba da nie przed mio to we
i ba da nia do dat ko we, ta kie jak ba da nie ul tra so no gra ficz ne ja -
my brzusz nej. Jest to ko niecz ne w ce lu wy kry cia ewen tu al -
nych prze ciw wska zań do za bie gu.
Gdy tyl ko oczy ścisz or ga nizm ze wszyst kich tok syn, od ży wisz
i do tle nisz swo je ko mór ki, Two je cia ło na tu ral nie po wró ci

do sta nu rów no wa gi. Pa mię taj, że tyl ko or ga nizm po zba wio ny
tok syn mo że funk cjo no wać bez za kłó ceń przez wie le lat. Jed -
nym sło wem: Szczyp ta pro fi lak ty ki jest lep sza niż garść le -
karstw!

Detox w naturze
Czy wiesz, że są pro duk ty na tu ral ne, któ re po ma ga ją usu wać
nad miar tok syn z or ga ni zmu?
1. Czo�snek to je den z naj po tęż niej szych ży wie nio wych od tru -
wa czy. Wspie ra pro duk cję en zy mów tra wien nych w wą tro bie
i bie rze udział w syn te zie glu ta tio nu, sub stan cji oczysz cza ją -
cej or ga nizm ze szko dli wych pro duk tów prze mia ny ma te rii.
Czo snek po ma ga rów nież w pro duk cji róż nych związ ków siar -
ki, któ re wy ka zu ją sil ną ak tyw ność an ty ok sy da cyj ną, nisz czy
drob no ustro je, wi ru sy i grzy by oraz oczysz cza je li ta z pa so ży -
tów.
2. Bu�ra�ki to szcze gól nie cen ny ele ment die ty oczysz cza ją cej,
po nie waż ma ją du żo wi ta min z gru py B i mi ne ra łów istot nych
dla ukła du im mu no lo gicz ne go. Są peł ne błon ni ka, któ ry
uspraw nia pra cę ukła du po kar mo we go, zmniej sza ab sorp cję
glu ko zy, wią że cho le ste rol i kwa sy żół cio we, zwięk sza jąc tym
sa mym ich wy da la nie. Po nad to od kwa sza i wspo ma ga pra cę
ta kich na rzą dów, jak ner ki i wą tro ba (klu czo wy na rząd roz kła -
da ją cy i neu tra li zu ją cy tok sy ny).
3. Głów ny skład nik ak tyw ny kur ku my – kur�ku�mi�na – wy ka zu -
je wła ści wo ści an ty ok sy da cyj ne, prze ciw za pal ne, an ty bak te -
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i orze chy jak sie mię lnia ne, pest ki dy ni, mig da ły, orze chy wło -
skie, na sio na se za mu i sło necz ni ka od gry wa ją zna czą cą ro le
w pro ce sie de tok sy ka cji, po nie waż są one bo ga te w wi ta mi ny
i skład ni ki mi ne ral ne oraz związ ki bio lo gicz nie ak tyw ne.
11. Wpro wa dze nie zie�lo�nej�her�ba�ty do co dzien nej die ty mo -
że po móc usu nąć szko dli we tok sy ny z or ga ni zmu. Skon cen -
tro wa ne an ty ok sy dan ty za war te w zie lo nej her ba cie po bu dza -
ją pro duk cję en zy mów od gry wa ją cych klu czo wą ro lę w pro -
ce sie de tok sy ka cji u osób, któ re cier pią na nie do bór bia łek
en zy ma tycz nych.

Je ste śmy tym, co je my i war to zdro wo się od ży wiać. Pa mię -
tać trze ba jed nak, że w dzi siej szych cza sach ze wzglę du
na po ziom za nie czysz cze nia śro do wi ska, na wet naj le piej
skom po no wa na i zdro wa die ta nie wy star cza, aby za po biec
ku mu la cji tok syn w or ga ni zmie czło wie ka. Oce nia się, że czas
do osią gnię cia tzw. po zio mu kry tycz ne go kan ce ro ge nów,
od któ re go za czy na ją się nie od wra cal ne zmia ny na po zio mie
ko mór ko wym (uszko dze nia DNA, błon ko mór ko wych) pro wa -
dzą ce do roz wo ju cho ro by no wo two ro wej wy no si 10–15 lat
i okres ten cią gle ma le je. Dla te go nie zbęd nym ele men tem
pro fi lak ty ki zdro wot nej są za bie gi wspo ma ga ją ce de tok sy ka -
cję or ga ni zmu.

ryj ne oraz fun gi sta tycz ne, czy li ha mu ją ce wzrost grzy bów. Co
wię cej, po pra wia tra wie nie, oczysz cza or ga nizm i chro ni przez
uszko dze nia mi wą tro by.
4. W wie lu ba da niach wy ka za no, że gin�ge�rol – głów ny ak tyw -
ny skład nik świe�że�go�im�bi�ru�– dzia ła an ty za pal nie i an ty ok -
sy da cyj nie, za po bie ga po wsta wa niu pro za pal nych pro sta -
glan dyn. Po bu dza tak że układ od por no ścio wy, nisz czy wi ru sy
i ma sil ne dzia ła nie od tru wa ją ce.
5. Ki�szo�na�ka�pu�sta�i ki�szo�ne�ogór�ki są źró dłem pro bio ty -
ków, czy li po ży tecz nych bak te rii fer men ta cji mle ko wej, któ re
re gu lu ją skład mi kro flo ry prze wo du po kar mo we go, utrzy mu ją
kwa śne pH w je li cie i ha mu ją roz wój bak te rii gnil nych. Pro ces
ki sze nia zwięk sza straw ność tych pro duk tów i ilość nie któ rych
skład ni ków od żyw czych, w tym m.in. wi ta min z gru py B. Ki -
szon ki wspo ma ga ją pro ces tra wie nia po kar mów, zwięk sza ją
od por ność, od tru wa ją i sprzy ja ją eli mi na cji tok syn.
6. Cy�try�na po ma ga or ga ni zmo wi usu nąć tok sy ny, a tak że
jest do sko na łym to ni kiem dla wą tro by i pę che rzy ka żół cio we -
go. Do star cza spo rych ilo ści wi ta mi ny C, któ ra zwięk sza ak -
tyw ność krwi nek bia łych i tym sa mym wzmac nia układ od por -
no ścio wy, przy śpie sza na pra wę uszko dzo nych ko mó rek i tka -
nek, po ma ga prze ciw dzia łać fer men ta cji w je li cie. Wo da ze
świe żo wy ci śnię tym so kiem z cy try ny po pra wia pe ry stal ty kę
je lit i zwięk sza wy dzie la nie żół ci, co po ma ga zre ge ne ro wać
i od tru wać wą tro bę. Do sko na le oczysz cza, wą tro bę, je li ta
i krwio bieg.
7. Jabł�ka są wy ko rzy sty wa ne do sty mu lo wa nia tra wie nia i eli -
mi na cji tok syn z or ga ni zmu. Po wol ne żu cie ja błek oczysz cza
or ga nizm i ak ty wu je wy dzie la nie so ków tra wien nych wspo ma -
ga jąc tym sa mym tra wie nie.
8. Owo�ce�tro�pi�kal�ne są bo ga te w en zy my tra wien ne. Bro -
me la ina za war ta w ana na sie, nie tyl ko po ma ga tra wić biał ka,
ale jest na tu ral nym środ kiem prze ciw za pal nym. Pa pa ina,
w któ rą bo ga te są owo ce pa pai jest po wszech nie sto so wa ną
sub stan cją ak ty wu ją cą en zy my po kar mo we. Pa pa ina tra wi
biał ka i sprzy ja od tru ciu or ga ni zmu. Jest ona sto so wa na
w me dy cy nie do wy da le nia pa so ży tów.
9. Ciem�no�zie�lo�ne�wa�rzy�wa�li�ścia�ste ta kie jak, szpi nak, zie -
lo ny gro szek, sa ła ta rzym ska, ru ko la po ma ga ją w pro ce sie
de tok sy ka cji. Wa rzy wa te są do brym źró dłem wi ta min A, C, K,
kwa su fo lio we go, że la za, błon ni ka i wap nia. Zie lo ne wa rzy wa
li ścia ste za wie ra ją rów nież chlo ro fil, zie lo ny barw nik, któ ry po -
ma ga w de tok sy ka cji po przez usu nię cie szko dli wych tok syn
śro do wi sko wych, ta kich jak me ta le cięż kie, środ ki czy sto ści
i środ ki ochro ny ro ślin z or ga ni zmu.
10. Prze ką ski w for mie na�sion�i orze�chów mo gą oczy ścić
wą tro bę i po móc usu nąć tok sy ny z or ga ni zmu. Na sio na
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