
Очищення кишечника в домашніх умовах народними засобами

      

Очищення товстого кишечника сіллю і яблучним оцтом

Суть цього способу – у створенні умов для правильного закислення організму і
видалення з нього хвороботворних мікробів.

Для приготування очищаючого розчину вам знадобиться 2-3 літра кип’яченої води, сіль,
яблучний оцет і часник. Можна використовувати також лимонний сік, лимонну кислоту
або марганцівку в якості замінників яблучного оцту.

Готуємо цілющий розчин: на 1 2 літр води додаємо ст.л. солі, 1 ст.л. яблучного оцту
(4-6%) або лимонного соку. Відповідно, якщо немає лимонного соку, додаємо на 1 літр
води маленьку дрібку лимонної кислоти або кілька крупинок марганцівки (розчин
повинен бути блідо-рожевим). Залишається додати в отриманий розчин часникову воду.
Вона робиться так: потовчений зубчик часнику заливаємо холодною водою, розмішуємо,
проціджуємо.

Очищуючий розчин готовий. Перед тим, як використовувати цей спосіб, постарайтеся
побільше дізнатися про кислотних і лужних реакціях в організмі.

Очищення кишечника за допомогою клізми

Способів очищення кишечника безліч. Один з них – очищаюча клізма. Вона робиться за
допомогою кружки Есмарха, яку можна купити в аптеці.

Якщо вам нема кому допомогти зробити клізму, можна обійтися своїми силами. Отже, вам
знадобиться: кухоль Есмарха, півтора – два літри води – краще кип’яченою, з
температурою кімнатної трохи вище. Це важлива умова, тому що тепла вода просто
всосется в кишечнику як звичайна питна та процедура не вийде, а гарячою водою можна
просто обпалити пряму кишку.

 1 / 2



Очищення кишечника в домашніх умовах народними засобами

Починаємо з знезараження наконечника кухля Есмарха – його необхідно прокип’ятити,
потім вставити в шланг і змастити вазеліном. Для проведення процедури потрібна певна
вправність, яка приходить з досвідом. Найпростіший спосіб: стати на коліна, голову
опустити вниз, однією рукою ввести наконечник в пряму кишку на 5-7 см, потім відкрити
шлангу краник на. Голова весь час повинна бути опущена. Як тільки вся вода увійде,
виймаєте наконечник, але не встаєте. Бажано утримати воду всередині протягом 5-10
хвилин, після чого можна йти в туалет.

Якщо процедура не вийшла, повторіть її на наступний день, додавши у воду 0,5 чайної
ложки тертого дитячого мила.

При запорі можна зробити клізму масляну. Для цього потрібно підігріти 50-100 г
рослинного масла до +37 С і ввести його в пряму кишку за допомогою спринцівки або
шприца з гумовим катетером. Таку клізму можна робити навіть при геморої,
дотримуючись обережності при введенні наконечника.

Протипоказання до проведення клізми: кровотеча шлунково-кишкового тракту, пахова
або черевна грижа, нещодавно проведена операція на кишечнику.
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