
 (كندا  -تورونتو )هذه القسيمة من عيادة الدكتور فاتح سراج الدين 
 غـسـل الـمـرارة بـالـمـحـلـول فـي الـلـيـل

في الليل صمم كي يزيل أكبر كمية من   Magnesium Sulphateإن عالج غسل المرارة بالمحلول 
 .محتويات المرارة المترسبة فيها

 التوقيت الـشـرح

.يمكنك شرب الماء إن شئت. بعد الساعة الثانية بعد الظهرتوقف عن األكل كلياً  ظـهـراً  2 الـسـاعـة بـعـد   

في نصف كأس من  Magnesium Sulphate  من مادة( 1)أمزج محتويات القارورة رقم 
 .هذه العالج مر بعض الشيئ  . إن هذا قد يسبب إسهالً . الماء واشربها كلها

مـسـاءً  6الـسـاعـة   

في نصف كأس     Magnesium Sulphate من مادة( 2)ت القارورة رقم أمزج محتويا
هذه العالج مر بعض   . إن هذا قد يسبب إسهالً . من الماء واشربها كلها

 .الشيئ

مـسـاءً  8الـسـاعـة   

:أمزج المواد التالية في كأس مملوء بالماء ثم أشربها كلها  

Black Walnut Extract  :مع ما يلي          نقاط من مادة 1 0ضع    □ 

 .أونز من عصير الكريفون الزهري  2 □ + أونز من زيت الزيتون   2   □

 .أونز من عصير الليمون  2 □ +   أونز من زيت الزيتون 2  □ 

 .أونز من عصير الكريفون الزهري  3 □ + أونز من زيت الزيتون   3  □ 

 .أونز من عصير الليمون  3   □ +أونز من زيت الزيتون  3  □ 

 .أونز من عصير الكريفون الزهري  4 □ + أونز من زيت الزيتون  4  □ 

 .أونز من عصير الليمون  4 □ + أونز من زيت الزيتون  4  □ 

 .أونز من عصير الكريفون الزهري  5□ + أونز من زيت الزيتون  5  □ 

 .مونأونز من عصير اللي  5□ + أونز من زيت الزيتون  5  □ 

   

  

  

  

  

مـسـاءً  01الـسـاعـة   

يمكنك أن تضع   .في الساعة العاشرة إذهب إلى الفراش ونام على طرفك اليمين 
أي اسهال   إذا حدث. كيس ماء ساخن تحت القفص الصدري عند منطقة الكبد

 .فهذا متوقع أن يحدث

مـسـاءً  01الـسـاعـة  بـعـد  

في نصف كأس من  Magnesium Sulphateادة من م( 3)أمزج محتويات القارورة رقم 
 .هذه العالج مر بعض الشيئ. إن هذا قد يسبب إسهاالً . الماء واشربها كلها

بعد اإلسهال الرجاء أن تلقى نظرة على مادة اإلسهال الخضراء والرجاء 
 إعالم الدكتور الدي وصف لك هذه الوصفة عن كمية الحبيبات الخضراء

 . اإلسهالالتي خرجت مع  والصفراء

   

فـجـراً  6الـسـاعـة   

صباحاً  6بـعـد الـسـاعـة  .يمكنك العودة إلى نظامك العادي و األكل العادي : صباحاً  6بـعـد الـسـاعـة   

 


