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Iți aduc la cunoștință că oamenii de pe planetă se împart în 2 categorii:
1. Oameni care se deparazitează periodic.
2. Oameni care NU se deparazitează.

Prin urmare, nu există organism neinfestat cu paraziți!

Partea bună este că…
sănătos echilibrat sistem imunitar 

puternic

Suntem cu toții mult prea expuși, cu atât mai mult în aceste vremuri cu aer poluat, apă 
murdară și mâncare infestată.

…dacă ai un stil de viață  și , care-ți asigură un 

, corpul tău este capabil să țină cât de cât sub control majoritatea paraziților 
cu care te infestezi, insă dacă-ți neglijezi sănătatea există un risc foarte crescut ca 
paraziții din organismul tău să conducă mai devreme sau mai târziu la apariția unor boli 
grave.

Vrei să accepți sau nu, realiatea este că toți avem în noi diferite 
specii de paraziți care ne consumă substanțele nutritive și ne 
expun unor boli înfioratoare.
Toți oamenii au paraziți? Fără excepție!

1
Știai că organismul tău este colonizat de o mulțime de 
paraziți care mănâncă zilnic din tine?
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După mai multe experimente, cercetatoarea Hulda Clark a ajuns la concluzia că 
multe din bolile cu care se confruntă omenirea în  zilele noastre sunt produse de un 
anume parazit. 

Ea a scris și despre aceste descoperiri revoluționare în cartea “Vindecarea tuturor 
formelor de cancer “– pe care vă invit să o lecturați indiferent dacă sunteți bolnavi 
sau nu de cancer.

Paraziții care ajung la creier produc BOLI PSIHICE, în special schizofrenia.
Persoanele care transpiră excesiv noaptea sunt supra-infestate cu ascarizi.
Și lista poate continua…
Așadar Hulda Clark a tras concluzia că parazitii reprezintă cauza principală în 
producerea a 90% din bolile cu care oamenii se confruntă în ziua de astăzi. 

2Legătura dintre paraziți și boli

Vindecarea tuturor formelor de cancer

Dr. Hulda Clark

Organismele TUTUROR pacienților bolnavi de cancer erau supraîncărcate cu 
parazitul Fasciolopsis buskii (un vierme plat).
TOȚI pacienții cu boli de piele erau supra-infestați cu viermi cilindrici (oxiuri, 
limbrici)
TOȚI pacienții cu acnee rosacee erau puternic infestați cu parazitul 
Leishmania.
TOȚI diabeticii aveau trematodul pancreatic al bovinelor – Eurytrema.
TOȚI cei care suferă de migrene au nematodul Strongyloides.
Personele cu ASTM au ascarizi în plămâni.

Cercetatoarea Hulda Clark a descoperit în experimente că:
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Paraziții colonizează de obicei colonul și intestinul subțire al oamenilor, unde pot 
produce boala chron sau polipi, însă pot rămâne și inofensivi dacă gazda are un sistem 
imunitar puternic și o floră intestină echilibrată.

Lucrurile încep sa meargă prost cand paraziții reușesc să treacă din intestine în restul 
organismului și se instalează în alte organe, ceea ce duce la apariția bolilor. Trecerea 
din intestine în alte organe se poate realiza pe fondul unei flore intestinale 
dezechilibrate, și DOAR în condițile în care organismul este infestat cu alcool 
izopropilic.

Foarte simplu, deoarece e o substanță la care suntem cu toții expuși în aceste vremuri. 
El se gasește în: majoritatea șampoanelor (și pătrunde prin piele în corp), în sucurile 
din comerț, în produsele cosmetice, în apa de gură, în fixativul pentru păr, în toate 
produsele pentru bărbierit, în cafeaua decofeinizată, în cerealele prelucrate, în diferite 
medicamente…și lista continuă.

Mai mult decât atât, specia comună de bacterii clostridium produce alcool izopropilic în 
intestinul tău.

Ideea e ca suntem atât de expuși încât chiar NU avem cum să ne ferim. Aceasta este 
realitatea, oricât de înfiorator ar suna.

Insă vestea bună este că natura ne oferă exact leacurile de care avem nevoie, pentru a 
ne curăța periodic organismul de paraziți și nu numai.

Insă atenție!
Paraziții nu pot supraviețui în alte organe în afară de intestin, 
decât în prezența ALCOOLULUI IZOPROPILIC (un produs 
secundar al industriei petrolului, folosit ca solvent).

3De ce sunt paraziții periculoși?

Cum ajunge alcoolul izopropilic în organism?
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Are la bază 3 PLANTE și un aparat numit ZAPPER.

100% NATURAL.
Pachetul antiparazitar și detoxifiant de 18 zile cuprinde :

   PELINUL (capsule)

   CUIȘOARELE (capsule)

   Tinctură din COAJĂ NUC NEGRU

Aceste 3 ingrediente luate împreună au potențialul de a omorâ majoritatea speciilor de 
paraziți care-ți colonizează corpul.

Mai mult decât atât, tratamentul deparazitar este 

 
tinctură din coajă de nucă neagră, capsule de pelin și capsule de cuișoare .

4
Programul 100% natural de eliminare a paraziților
-de 18 zile

Aparat numit ZAPPER plus
Pelinul (capsule)
Cuișoarele (capsule)
Tinctură din Coajă de nuc negru

Sănătate zi de zi

Modul de administrare a pachetului detoxifiant și deparazitar de 18 zile

Tinctură coajă de
nucă neagră (120 mL)

Capsule de pelin
(365 mg)-Wormwoodwww.ekilibrium.ro

Capsule de cuișoare
(500 mg)-Cloves

Luați o dată pe zi înainte de masă

1 picătură

2 picături 

3 picături 

4 picături

5 picături 

2 lingurițe 

2 lingurițe

2 lingurițe

*Acum o dată pe săptămână

* următoarea doză o administrați în a 13 a zi.
** în acest moment vă opriți și următoarea doză o administrați calculând 7 zile de la ultima doză administrată. 
*** urmatoarea doză o administrați în a 18 a zi.

Luați capsulele o dată pe zi

pe stomacul gol, înainte de masă

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

7

7

7

7

 

**Acum o dată pe săptămână

Luați capsulele de 3 ori pe zi,

la fiecare masă

1,1,1

2,2,2

3,3,3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

7

7

***Acum o dată pe săptămână

Ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Pentru menținerea deparazitării și detoxifierii nu este neapărată nevoie 
să țineți un program strict, însă puteți alege oricare zi să luați tratamentul 
întreg.
Continuați menținerea programului de detoxifiere pentru a preveni o reinfestare.

Mici secrete

Oricând luați capsule sau pilule, după fiecare pastilă luați și o 
bucată mică de pâine pentru a impiedica ințepenirea pastilei pe 
traect. Nu luați niciodată un pumn întreg de pastile odată. 
Continuați menținerea programului de detoxifiere pentru a preveni 
o reinfestare.

Pachetul de menținere a deparazitării o dată pe săptămână
Pachetul de menținere a detoxifierii și deparazitării se administrează numai o dată pe 
săptămână.
De la ziua 1 pana la ziua 18 se recomandă un program strict, după care puteți alege 
oricare zi a săptămânii să continuați tratamentul la intervale de 7 zile. Continuați 
menținerea programului de detoxifiere și deparazitare pentru a preveni o reinfestare.

Continuați menținerea programului de detoxifiere pentru a preveni o reinfestare, luând 
urmatoarele cantități:
   Tinctură din coajă nucă neagră: 2 lingurițe pe stomacul gol, înainte de masă sau 
înainte de culcare, o dată pe săptămână.
    Capsule de Pelin: 7 capsule (de 365 mg de pelin fiecare) o dată pe zi, pe stomacul 
gol, o dată pe săptămână.
   Capsule de cuișoare: 7 capsule (de 500 mg. fiecare) o dată pe zi pe stomacul gol, 
o dată pe săptămână.

5
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Tinctură de coajă de nucă neagră

½ linguriță 

1 linguriță 

1 linguriță + ½ linguriță 

50 mg

100 mg

500 mg(o capsulă)

Între 6 luni și 5 ani
Între 6 și 10 ani
Între 11 și 16 ani

Vârsta Niacinamidă

6Programul de deparazitare pentru copii

Tot în ziua a 6-a se va începe și administrarea de niacinamidă, așa cum este detaliată 
în tabelul de mai sus.
Niacinamida are rolul de a contracara efectele alcoolului din tinctura de coajă de nucă 
neagră. Capsula de niacinamidă se va desface iar conținutul acesteia se va putea pune 
peste o linguriță de miere, dacă este necesar.
Programul deparazitar este benefic pentru copii, care tind să fie infestați mai des cu 
paraziți decat adulții, cu toate acestea nu trebuie sa exagerați cu tratamentul din cauza 
conținutului bogat în alcool. Se recomandă a se efectua deparazitarea copiilor de 2 ori 
într-un an, sau de fiecare dată când aceștia sunt bolnavi.

Administrarea capsulelor de pelin și cuișoare la copii se va începe odată cu 
administrarea tincturii de coajă de nucă neagră. Dozele administrate copiilor sunt după 
cum urmează:
- copilului in vârstă de până la un an, i se va administra o doza unică, constând în o 
capsulă pelin și 3 capsule cuișoare la mesele principale.Deparazitarea trebuie făcută 
de cel puțin doua ori pe an.
-copilului în vârstă de 2 ani i se vor administra în prima zi o capsula de pelin și trei 
capsule de cuișoare. In a doua zi, i se vor administra o capsulă de pelin și 6 de cuișoare. 

Pelinul și cuișoarele

Sănătate zi de ziwww.ekilibrium.ro

Programul de deparazitare pentru copii conține:
    1 Tinctură din Coajă de nucă neagră 
    1 Flacon 100 caps. Cuișoare 
    1 Flacon 100 caps. Pelin  
    1 Flacon 100 caps. Niacinamidă

Copiii urmează același program de deparazitare ca și adulții până în ziua a 5-a.  
Incepând cu ziua a 6-a, în loc de 2 lingurițe de tinctură de coajă de nucă neagră se vor 
lua următoarele cantități: ½, 1, 1+½ lingurițe; tot în ziua a 6-a se va începe și 
administrarea de niacinamidă, așa cum este detaliat în tabelul de mai jos:
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Tratamentul trebuie urmat cel puțin de două ori pe an pentru a se preveni reinfestarea 
cu paraziți.
- copilului în varstă de 3 ani i se vor administra în prima zi o capsulă de pelin și trei 
capsule de cuișoare. In a doua zi, i se vor administra o capsula de pelin și 6 de cuișoare. 
In a treia zi 2 capsule de pelin și 9 de cuișoare (câte 3 la fiecare masă principală). 
Tratamentul trebuie urmat cel puțin de două ori pe an pentru a se preveni reinfestarea 
cu paraziți.
- copilului în vârstă de 4 ani i se vor administra în prima zi o capsulă de pelin și trei 
capsule de cuișoare. In a doua zi, i se vor administra o capsulă de pelin și 6 de cuișoare. 
In a treia zi 2 capsule de pelin și 9 de cuișoare (câte 3 la fiecare masă principală). In a 
patra zi vor fi administrate 2 capsule de pelin și 9 de cuișoare. Tratamentul trebuie 
urmat cel puțin de doua ori pe an pentru a se preveni reinfestarea cu paraziți.

Programul deparazitar este benefic pentru copii, întrucât acestia tind să fie infestați mai 
des cu paraziți decât adulții.

Aplicați tratamentul de deparazitare copiilor de cel puțin 2 ori pe an sau de fiecare dată 
când sunt bolnavi.

Sănătate zi de zi

7

*In funcție de vârsta copilului, urmași dozele de tratament menționate în 
tabelul pentru adulți, urmând să finalizați tratamentul în ziua echivalentă cu 
vârsta copilului dumneavoastră; de ex: un copil de 6 ani, va urma 
tratamentul timp de 6 zile conform specificațiilor dozelor zilnice din tabelul 
pentru adulți.

www.ekilibrium.ro
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Pachetul deparazitar pentru rinichi conține următoarele produse:
    1 punguță amestec  rădăcină de Hortensie uscată (Hydrangea), rădăcină de
                    
    1 Flacon 100 caps. de ghimbir
    1 Flacon 100 caps. Uva Ursi (Strugurii Ursului)
    Concentrat de cireș negru
    1 Flacon 100 caps.Vitamina B6
    1 Flacon 100 caps.Capsule oxid de magneziu
    Tinctură de splinuță
    4 legaturi de pătrunjel proaspăt (se achiziționează singur)
    

Măsurați ¼ (un sfert) de cană din fiecare rădăcină menționată (respectiv jumătate din 
conținutul unui pachet) și puneți-le la înmuiat împreună cu 10 căni de apă, folosind un 
recipient nemetalic, pe care-l veți acoperi cu un capac tot nemetalic (poate fi chiar o 
farfurie obișnuită). După cca. 4 ore sau în cazul în care conținutul este lăsat peste 
noapte, adăugati concentratul de cireș negru și incălziți până la fierbere, apoi lăsați la 
foc mic timp de 20 minute. Beți ¼  (un sfert) din conținutul cănii atunci cand lichidul s-a 
răcit suficient. Turnați restul printr-o strecurătoare într-un borcan steril de sticlă sau în 
mai multe recipiente. Păstrați la frigider jumatate din doza, restul puneți-l la congelat 
pentru a fi folosit urmatoarea săptămână.

Pătrunjelul proaspăt se spală insistent cu apă fierbinte, după care se fierbe într-un litru 
de apă timp de 3 minute. Puteți să beți ¼ (un sfert) de cană când s-a răcit, ½ litri din ce a 
rămas puneți la frigider, iar restul congelați-l. Aruncați pantrunjelul.

* Curățați rinichii de două ori pe an

8Detoxifierea rinichilor

Sănătate zi de zi

*Toate ierburile ce fac parte din pachet sunt testate împotriva poluarii, 
metalelor grele și clorului.
*Se recomandă detoxifierea rinichilor de cel putin două ori pe an.

www.ekilibrium.ro

gravel (Eupatorium purpureum), rădăcină de nalbă-mare (marshmallow)
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Doza zilnică:

Impreună cu ceaiul, folosiți de asemenea:

*Observații:

  în fiecare dimineață turnați ¼ de cană din amestecul de rădăcini și ½ 
de cană din apă de la patrunjel într-un recipient. Adăugați 20 de picături de tinctura de 
splinuță și o lingură de glicerina (din bucătăria proprie - nu se află in pachet). Beți acest 
amestec în doze divizate pe tot parcursul zilei. Păstrați-l la frigider (la rece). Nu se 
recomandă a se consuma tot odată pentru că poate cauza dureri mari de stomac și 
presiune în vezica urinară. Dacă aveți un stomac sensibil, începeți cu jumătate din 
această doză.

Păstrați rădăcinile după prima fierbere și depozitați-le în congelator. După 13 zile când 
rezervele încep să se termine, fierbeți aceleași rădăcini a doua oară, dar adăugați doar 
6 căni de apă în loc de 10 și fierbeți la foc mic doar 10 minute. Acestea vor ajunge pentru 
încă alte 8 zile.

Pueți fierbe rădăcinile și a 3-a oară, dar eficiența rețetei va scădea. Dacă aveți 
probleme grave, fierbeți-le doar de 2 ori.

Dupa terminarea tratamentului de 3 săptămâni, repetați procesul cu ierburi proaspete. 
Este nevoie să folosiți rețeta pentru detoxifierea rinichilor timp de 6 săptămâni pentru a 
avea rezultate bune și chiar mai mult timp pentru problemele mai grave.

   Capsule ghimbir: 1 înainte de fiecare masă (3/zi)
   Capsule de strugurii ursului (Uva Ursi): 1 la micul dejun și 2 la cină (3/zi)
   Vitamina B6 (250 mg): o dată pe zi
   Oxid de magneziu capsule (300 mg): o dată pe zi.
Luați aceste suplimente chiar înainte de masă pentru a evita tusea (eructațiile).

 - aceste ceaiuri din ierburi, ca și pătrunjelul se pot deprecia repede. Ceaiul trebuie 
încălzit până la fierbere o dată la 4 zile, dacă îl tineți depozitat în frigider, în vederea 
resterilizării acestuia. Dacă îl sterilizați dimineața, îl puteți lua la serviciu fără a-l mai ține 
la rece (folosiți un recipient din sticlă și nu de plastic);

- evitați să consumați carne, pâine, cereale, paste făinoase, băuturi carbonatate, lapte, 
întrucât aceste alimente au un nivel ridicat de fosfați, care conduc la formarea de 
cristale de fosfați în rinichi;

-evitați consumul de ceai obișnuit, cacao și ciocolată, deoarece au un conținut ridicat de 
acid oxalic ceea ce favorizează formarea pietrelor de oxalați;

- măriți consumul de legume și zarzavaturi, neprocesate termic, beți cel putin 2 L de apă 
pe zi;

- pietrele de la rinichi vor fi dizolvate în 3 saptamani cu acest tratament, dar  dacă nu 
stopați consumul de ceai, cacao și băuturi carbonatate acestea vor reaparea în 3 zile.

9
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Tratamentul detoxifiant pentru ficat conține următoarele produse:
    1 pachet Sare Epsom
    1 Flacon 100 caps. Ornitină
    1 Tinctură de coajă de nucă neagră
    1 Flacon Acid Clorhidric picături (optional)
    1 Cutie Vitamina C pudră
    1 Grapefruit roșu (din bucataria proprie)
    Ulei de măsline ozonificat* ținut la frigider
*ozonificarea uleiului de măsline se realizează utilizând un aparat ozanator
(Adaugați Sare Epson, Grapefruit și Pătrunjel)

o jumătate de cană (ulei de masline, este cel mai usor de inghițit) și pentru a
obține rezultate mai bune, ozonași-l mai intâi 20 - 30 de minuteUlei de măsline

Borcan de 1L cu capac

Pentru a vă ajuta să beți poțiuneaPai mare din plastic

4 până la 8, ca să fiți sigur că dormiți. Nu omiți acest lucru, alminteri veși petrece
cea mai lungă noapte din viața d-străOrnitina

1 mare sau 2 mici, cât pentru a obține 2/3 până la 3/4 cană de suc.Grapefruit roșu

Săruri Epsom 4 linguri

10 pănă la 20 de picâturi, ăentru a distruge paraziții provenind de la ficat
Tinctură din coajă de 
nucă neagră

10Detoxifierea ficatului

*ATENȚIE – pentru a avea eficiență maximă, înainte de a urma 
tratamentul pentru detoxifierea ficatului, este necesar să procedați 
mai întâi la detoxifierea intestinelor, apoi să urmați tratamentul 
deparazitar de 18 zile și în cele din urmă, tratamentul pentru 
detoxifierea rinichilor.

Pregătiri prealabile:

ZAPPER

Nu puteți începe detoxifierea ficatului atâta timp cât există paraziți vii in el. Nu veți 
elimina prea mulți calculi și va veți simți destul de rău. Prin urmare, utilizați zilnic 
dispozitivul  în săptămâna premergatoare începerii tratamentului, pentru a 
distruge paraziții.

Sănătate zi de ziwww.ekilibrium.ro
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Alegeți o zi liberă, de ex. Sâmbăta, pentru a începe tratamentul de detoxifiere a ficatului 
pentru a vă putea odihni a doua zi.

Nu luați niciun fel de medicamente, pilule sau vitamine de care nu aveți neapărată 
nevoie; acestea ar putea periclita operațiunea.

Consumați alimente fără grăsimi la micul dejun și la prânz! Acest lucru permite 
acumularea bilei și creșterea presiunii în ficat. Presiunea mai mare conduce la 
eliminarea mai multor calculi.  
dacă încălcați această regulă, s-ar putea să vă simtiți rău mai târziu.

 Amestecați 4 linguri din sarea Epsom în 3 căni de apă (puteți folosi numai 2 
căni de apă și o cană de suc de grapefruit) și turnați tot conținutul într-un recipient. 
Acesta ajunge pentru 4 porții. Puneți recipientul în frigider pentru a se răci bine.

 Beți o cantitate de ¾  dintr-o cană din sarea Epsom. (Dacă nu ați pregătit 
asta din timp, amestecați 1 linguriță de sare cu ¾  apă într-o cană. Puteți adăuga 1/8 
linguriță de vitamina C pudră pentru a îmbunătăți gustul).

Scoateți uleiul de măsline și grapefruit-ul pentru a se încălzi.
  Beți din nou încă o porție de ¾  dintr-o cană din sarea Epsom.

 Turnați ½  de cană de ulei de măsline într-un recipient cu capac. Stoarceți 
grapefruit-ul cu mâna într-o cană și scoateți pulpa cu furculița. Puteți folosi și limonada. 
Adaugați toate acestea în uleiul de măsline, de asemenea adăugați tinctura din coajă 
de nucă neagră. Inchideți capacul și amestecați-l bine. (Acum mergeți la baie o dată 
sau de mai multe ori dacă e nevoie, indiferent dacă întarziați la băutura de la 22:00 
seara, însă nu întarziați mai mult de 15 minute, veți elimina mai puține pietre). 

 Beți soluția ce ați amestecat-o mai devreme, după care luați 4 capsule de 
ornitină pentru a fi siguri ca veți dormi la noapte. Dacă suferiți de insomnie, luați 8 
pastile. Puteți folosi ulei/oțet , scorțișoară ori îndulcitor între înghițituri. Trebuie sa îl beți 
tot în 5 minute (15 min. pentru cei mai în vârstă sau persoane slăbite).

Nu mâncați și nu beți nimic după orele 14:00;

Tratamentul propriu-zis:
Ora 14:00

Ora 18:00

Ora 20:00

Ora 21:45

Ora 22:00
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Intindeți-vă imediat;

Dimineața următoare

Observații:

 în momentul în care ați terminat de băut, mergeți la pat, vă 
intindeți pe spate cu capul în sus. Cu cât vă întindeți mai repede, cu atât veți elimina mai 
multe pietre. Incercați să stați nemiscați timp de 20 de minute. Ați putea simți ca un 
șuvoi de pietre ce traverseaza intestinele. Trebuie să încercați să dormiți, altfel s-ar 
putea sa nu eliminati toate pietrele. 

Chiar in momentul in care v-ati trezit, luați cea de-a treia doză de sare Epsom. Dacă 
aveți indigestie sau greață, așteptați până va trece pentru a bea sarea. Nu luați această 
poțiune înainte de 06:00 AM.

2 ore mai târziu. Luați și cea de-a patra (ultima) doză de sare Epsom. S-ar putea să vreți 
înapoi în pat.

După încă 2 ore aveți voie să mancați. Incepeți cu sucul de fructe. Jumătate de oră mai 
târziu mancați fructe. După încă o ora puteți mânca normal dar încercați ca mâncarea 
sa fie cât mai ușoară. Până la momentul cinei ar trebui să vă simtiți mai bine.

 Să vă așteptați la diaree dimineața. Uitați-vă după pietrele eliminate verzi 
deoarece aceasta este dovadă că sunt calculi biliari autentici și nu reziduuri alimentare. 
Puteți repeta cură o data la doua săptămâni. Nu luați tratamentul niciodată când sunteți 
răciți.

12

Sănătate zi de zi

ORAR alternativ 1: 
Treceți peste doză de sare de la ora 18:00 și luați numai o singură 
doză la 20:00. Nu mai schimbați nimic altceva. Mulți tot simt pietrele 
chiar și cu o doză mai puțin. Dacă nu, faceți programul întreg data 
viitoare.

ORAR alternativ 2: 
După ce ați luat prima doză de sare Epsom dimineața, asteptați 2 
ore și luați și a doua doză de amestec cu ulei și mergeți înapoi în 
pat. După alte 4 ore luați altă doză de sare Epsom. Acest program 
poate mări numărul de pietre eliminate.

www.ekilibrium.ro
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Cum sa folositi Zapperul ?

Dacă sunteţi interesat în modurile prin care Dr. Clark experimentează cu acest 
dispozitiv, vă rugăm citiți una dintre cele mai recente cărţi ale Dr. Hulda 
Clark:’’Vindecarea tuturor formelor de cancer’’. Toate cărţile Huldei Clark sunt 
disponibile în română fiind disponibile pe

13

Cât de bine răspundeți la tratament?
Dr. Hulda Clark afirmă că folosirea aparatului Zapper este mai eficientă împreună cu 
tratamentele de deparazitare de 18 zile și de detoxifiere a rinichilor, ficatului și 
intestinelor. Aparatul Zapper este pur și simplu un aparat electric care ucide bacteriile, 
virușii și paraziții, folosind câmpuri electromagnetice pe principiul biorezonanței. 
Zapperul este un Generator de Frecvențe positive de 30000 Hz (30 KHz) ce este 
explicat în cartea “Vindeacarea tuturor formelor de cancer”. 

Dr. Clark a publicat o metodă originală de a utilize zapperului și 
anume: 7-20-7-20-7. Acestea reprezinta trei sesiuni a cate 7 minute 
de zapping, cu 20 minute pauză între ele. Tot programul durează 
aproximativ o oră, şi chiar până la 4 persoane pot utiliza cu randul 
aparatul. Unii oameni folosesc Zapperul o dată sau de două ori pe 
zi, sau doar o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de 
gravitatea afectiunii lor.

Sănătate zi de ziwww.ekilibrium.ro
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Tratamentul detoxifiant pentru intestine conține următoarele produse:
Capsule Turmerice (Turmeric Capsules)

Indicații: tulburări circulatorii, boli hepatobiliare, hemoragii, boala Crohn, 
cancer.

Semințe de chimen (Fenel Seeds)

Indicatii: astm bronsic, anorexie, dispepsii diverse, colici abdominale, flatulența, 
astenie fizică, cancer de colon, cancer de piele.

Enzime digestive (Digestive Enzyme Capsules)

produsul se găsețte ambalat în flacoane a câte 100 de capsule; fiecare capsulă 
gelatinoasă conține 500 mg de turmeric. Tumericul (curcuma) stimulează eliberarea 
bilei, crește capacitatea ficatului de a elimina toxinele prin stimularea secreției a două 
enzime: gluconil-transferaza și glutation-transferaza, acțiune anticancerigenă, inhibă 
dezvoltarea tumorilor canceroase și metastazelor (cancer de sân, de stomac, de colon, 
de piele, de plămâni), acțiune antiinflamatorie, hepato-protectoare, acțiune 
antioxidantă, antibacteriană. De asemenea, tumericul previne infarctul și purifică 
sângele.

fiecare capsulă gelatinoasă conține 450 mg de semințe de chimen dulce. Datorită 
uleiurilor volatile, chimenul are acțiune carminativă și de stimulare a secretiilor gastrice, 
actțiune spasmolitică, antiinflamatorie la nivelul tubului digestiv, calmantă a colicilor 
intestinale, acțiune expectoranta (fluidifică secrețiile bronșice, ajută la eliminarea 
secrețiilor în exces de la nivelul arborelui bronsic) și totodată uleiul volatil de chimen 
este antihistaminic, imbunătățește circulația cerebrală, are acțiune tonică asupra 
sistemului nervos, efect antitumoral (conform unor studii efectuate în Japonia, 
chimenul împiedica dezvoltarea celulelor cancerose la nivelul organelor digestive), 
acțiune antimicotica, vermifuga, insecticidă, eficient inclusiv pentru tratarea scabiei.

ambalat în flacoane a câte 50 de capsule x 500 mg. Fiecare capsulă conține 
pancreatina, pepsina, rădăcina de ghimbir, tipsina, bromenalina, lipaza, papaina. 
Enzimele sunt fermenții produși de organism pentru transformarea alimentelor în 
substanțe primare necesare nutriției, precum minerale, vitamine, aminoacizi.

14Tratament detoxifiant și deparazitar pentru colon
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Tictură de coajă nucă neagră (Black Hull Walnut Tincture)

Capsule Cascara Sagrada 

Oxid de magneziu 

Soluție Lugol

Clorhidrat de betaina (Betaine Hydrochloride) 

Acid Clorhidric 5% (Hydrochloric Acid)

ambalat în sticluțe de 120 ml. Este cel mai eficient produs cu rol deparazitar.

ambalat în flacoane a câte 100 de capsule; fiecare capsulă gelatinoasă conține 425 mg 
scoarță de Purshiana Rhamnus (Cascara Sagrada). Produsul este un excelent laxativ. 
Este recomandat în indigestie cronică, ciroza și icter.

ambalat în flacoane a câte 100 de capsule; fiecare capsulă gelatinoasă conține 300 mg 
oxid de magneziu. Impiedică formarea calculilor și calcifierea vaselor de sânge. 

este ambalat în sticluțe de 30 ml, respectiv 576 picături; fiecare picătură conține 6.417 
mg de iod elementar. Lugol este un antiseptic, o soluție foarte eficientă împotriva 
bacteriilor și a fungilor. Este de asemeni un foarte bun dezinfectant. 

ambalat în flacoane a câte 100 de capsule; fiecare capsulă gelatinoasa conține 350 
mg. Are acțiune antibacteriană, Betaina distruge familia de bacterii Clostridium.

ambalat în sticluțe de 30 ml.
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Tumeric Fenel seedsZi Enzime Nucă neagră
Cascara
sagrada

1

2

3

4-12

1 capsulă de 3/zi

2 capsule de 3/zi

3 capsule de 3/zi

3 capsule de 3/zi

1 capsulă de 3/zi

2 capsule de 3/zi

3 capsule de 3/zi

3 capsule de 3/zi

4 capsule /zi (2 seara)

4 capsule /zi (2 seara)

4 capsule /zi (2 seara)

4 capsule /zi (2 seara)

½ linguriță in ½ pahar de

apă în minim 15 min.

nu se administrează

½ linguriță în ½ pahar de

apă în minim 15 min.

nu se administreaza

2 capsule/zi

2 capsule/zi

2 capsule/zi

2 capsule/zi

Oxid de magneziu LugolZi Betaină Acid clorhidric 5%

2-3 capsule înainte de

culcare pe stomacul gol

2-3 capsule înainte de

culcare pe stomacul gol

2-3 capsule înainte de

culcare pe stomacul gol

2-3 capsule înainte de

culcare pe stomacul gol

6 picături in ½ pahar

cu apă de 4/zi

6 picaturi in ½ pahar

cu apa de 4/zi

6 picături în ½ pahar

cu apă de 4/zi

6 picaturi în ½ pahar

cu apă de 4/zi

2 capsule de 3/zi

(după masă)

2 capsule de 3/zi

(după masă)

2 capsule de 3/zi

(după masă)

2 capsule de 3/zi

(după masă)

45 picături/zi în mâncare,

niciodată direct pe limbă

45 picături/zi țn mâncare,

niciodată direct pe limbă

45 picături/zi în mâncare,

niciodată direct pe limbă

45 picaturi/zi în mâncare,

niciodată direct pe limbă

1

2

3

4-12

*Observații: Persoanele alergice la unul din produsele conținute în pachet vor face 
tratamentul eliminând din program toate elemetele alergenice.   
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16Programele de detoxifiere au fost evaluate de Institutul de 
Bioresurse Alimentare. Cu toate acestea nu preseupune înlocuirea 
îngrijirii medicale, a diagnosticului, tratarea sau prevenirea, sau 
vindecarea bolilor. Nu încercați programele de detoxifiere pe 
perioada alăptării sau a sarcinii. Consultați un medic înainte de 
aîncepe aceste programe.  Aceste programe nu se folosesc de 
către femeile însărcinate, nu pentru că ar fi nocive, ci pentru că nu 
s-au făcut teste în acest sens. Programele de deparazitare și 
detoxifiere nu au contraindicații. A nu se folosi de către persoanele 
alergice la unul dintre produsle expuse. 
Când comandați plantele, aveți mare grijă! Firmele furnizoare de 
plante nu sunt toate la fel! Aceste rădăcini trebuie să aibe un miros 
puternic. Dacă cele pe care le cumparăți au miros slab, și-au 
pierdut ingredientele active. Căutați firmele ce sunt direct 
împortatoare de produse cu standard de calitate Hulda Clark.
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Programe detoxifiante și deparazitare Hulda Clark
pentru întreg oganismul

www.ekilibrium.ro
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Detoxifierea rinichilor Detoxifierea ficatului 

1 punguță amestec: rădăcină de Hortensie
uscată (Hydrangea), rădăcină de gravel
(Eupatorium purpureum), rădăcină de
nalbă-mare (marshmallow)
1  de ghimbir

 Uva Ursi (Strugurii Ursului)
Concentrat de cireș negru, 250 ml

Vitamina B6, 250 mg

Capsule oxid de magneziu, 300 mg

Tinctură de splinuță, 30 ml

4 legaturi de pătrunjel proaspăt (se achiziționează singur)

Flacon 100 caps.  500 mg/ caps.

1 Flacon 100 caps.  500 mg/ caps.

1 Flacon 100 caps. / caps.

1 Flacon 100 caps.
1 

* Curățați rinichii de două ori pe an

1 Pachet Sare Epsom, 80 g

1 Tinctură de coajă de nuc
1 Flacon Acid Clorhidric picături  (optional)

1 Cutie Vitamina C pudră, 453 g

1 grapefruit roșu (din bucataria proprie)
 Ulei de măsline ozonificat* ținut la frigider

1 Flacon 100 caps. Ornitină 500 mg/ caps.

ă neagră, 120 ml

, 30 ml

*ozonificarea uleiului de măsline se realizează utilizând
un aparat ozanator
(Adaugați Sare Epson, Grapefruit și Pătrunjel)

1 Tinctură de Coajă de nucă neagră, 120 ml

1 Flacon 100 caps. , 365 mg/ caps.

1 Flacon 100 caps. / caps.

1 Flacon 100 caps.

 

1 Flacon 100 caps. Cuișoare, 500 mg/ caps. 

 Pelin   
 Ornitină, 500 mg

 Arginină, 500 mg/ caps

Programul 100% natural de
eliminare a paraziților - de 18 zile

1 Tinctură de Coajă de nucă neagră, 120 ml 

1 Flacon 100 caps. Cuișoare, 500 mg/ caps. 
1 Flacon 100 caps. Pelin, 365 mg/ caps.  

1 Flacon 100 caps. / caps.

  
Niacinamidă, 500 mg

Programul de deparazitare
pentru copii

Tratament detoxifiant și
deparazitar pentru colon

1 Soluție Lugol, 30 ml

Turmerice  
1 Chimen 

 Enzime Digestive
 Cascara Sagrada
 Oxid de Magneziu
 Betaină

1 Soluție Acid Clorhidric, 30 ml (opțional)

1 Flacon 100 caps.  500 mg/ caps.

Flacon 100 caps.  450 mg/ caps.

1 Tinctură de coajă de nucă neagră, 120 ml

1 Flacon 50 caps.  500 mg/ caps.

1 Flacon 50 caps.  425 mg/ caps.

1 Flacon 100 caps.  300 mg/ caps.

1 Flacon 100 caps. Clorhidrat de  350 mg/ caps.

 Eliminarea Metalelor Grele 

1 Flacon 90 caps. ,  / caps.

1 Flacon 75 caps. / caps.

1 Flacon 100 caps. / caps.

1 Flacon 100 caps. / caps.

 Acid Thioctic  350 mg

 Complex de amino acizi, 675 mg

Acid Citric, 590 mg

1 IP6 (Acid Fitic), 10 cc 

 EDTA, 500 mg

Programul de Mop-Up

2 L-Cisteina 500 mg

, 400 g

Vitamina E  
1 Plic Bicarbonat de Sodiu pudr

Flacoane 100 caps. / caps.

1 Cutie Vitamina C pudră
1 Flacon 100 caps. , 267 mg/ caps.

ă, 250 g
Se face imediat după Programul 100% natural de
eliminare a paraziților pentru distrugerea larvelor de
tenie și a oualelor de Ascarizi
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Telefon : 0730514767 / 0769470786 / 0748099089 / 0748034404

Ekilibrium

URL: www.ekilibrium.ro

E-mail : contact@ekilibrium.ro

Contact:
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