Clínica Dr. Wolf Singal
Hidrocolonterapia
A hidrocolonterapia, é a mais extensa e
completa forma de limpeza intestinal que
existe.
Ela promove uma rara possibilidade de nos
conscientizarmos
acerca
de
nosso
funcionamento intestinal, da importância de
sabermos, o que ingerimos, suas
repercussões físicas e ou emocionais e como
anda nossa capacidade de nos desfazermos
do que não nos serve mais (função essa geralmente comprometida). As pessoas que
passam por este processo de desintoxicação, não só tem mudado hábitos alimentares,
como refletem melhor, sobre a relação entre nós e o meio ambiente que ajudamos a
criar!
Porque precisamos deste tipo de terapia?
A correria do dia a dia, as situações limitantes e tensas que enfrentamos, nos levam a
uma condição de estresse físico, mental e emocional. Aliam-se a este quadro, uma
alimentação inadequada e uma alta poluição ambiental, fatos estes, que alteram a
flora intestinal de nosso organismo, gerando uma aderência de resíduos tóxicos às
paredes do Colón (parte final do intestino grosso). A membrana mucosa que reveste o
Cólon internamente, é a mais importante linha de defesa contra toxinas e bactérias,
visto que 80% de nosso sistema imunológico, (de defesa) está localizado nas paredes
dos intestinos grosso e delgado.Com a expulsão dessas toxinas, há uma maior
disponibilidade de nossa energia gerando aumento de resistência contra o estresse.
A remoção de fezes, gases e mucosidades, parasitas e materiais infecciosos retidos,
diminuindo seu tempo de permanência no colón, evita que o corpo se auto envenene.
Benefícios
Propicia um forte estímulo a que o reflexo de evacuação, volte a ocorrer, como nos
casos de obstipação (prisão de ventre), além de melhorar o peristaltismo intestinal (as
contrações musculares do trajeto intestinal).
Ajuda a descongestionar o fígado, (importante órgão de função desintoxicadora)
sobrecarregado pelo acúmulo de toxinas que lhe chegam por via venosa.
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Desaparecimento da pressão exercida sobre os órgãos vizinhos ao intestino dilatado,
levando à sensação de leveza.
Reequilíbrio da flora intestinal, melhorando a qualidade de absorção de nutrientes, a
capacidade de drenagem de toxinas e consequentemente de oxigenação celular, com
benefícios também cerebrais.
Promove a redução da permeabilidade intestinal, cujo aumento permitindo a entrada
de toxinas tem se relacionado a quadros alérgicos artríticos, inflamatórios, de pele,
etc...






Pode auxiliar no diagnóstico e procedimentos relativos a função intestinal, ex:
enema opaco, retoscopia.
Auxílio na desintoxicação de drogas lícitas e ilícitas.
Perda de peso, e ganho nos muito magros.
Nas condutas antienvelhecimento.
Na medicina esportiva.

Procedimento
Esta técnica consiste na introdução de água ultrafiltrada a certa temperatura e baixa
pressão com uma cânula aplicadora especial. Esta cânula permite a irrigação do
intestino por uma via de entrada e por outra permite a saída do material a ser
descartado. Desde a primeira aplicação, o paciente que se encontra relaxado, percebe
uma sensação de leveza e bem estar, sendo um procedimento: eficaz, indolor e
inodoro.
Relatos de pessoas que passaram por este tratamento
- " Alívio grande, depois de passar por vários especialistas, tendo feito até mesmo
cateterismo, encontrei a solução para os meus problemas na hidrocolonterapia. Não
encontrava nem mesmo posição para dormir, o que hoje não acontece mais, estou
dormindo muito bem". JCPP - 53 anos.
- " Tinha a barriga inchada, pesada, dura, intestino preso. Após a 1ª limpeza o intestino
começou a funcionar, o volume da barriga foi diminuindo, me sinto leve, parece que a
minha pele limpou, está sem marca alguma". EPG - 24 anos.
- "Sentia cansaço, peso no estômago, desânimo. Após a 1ª limpeza, achei incrível o
tratamento, é realmente impressionante a quantidade de sujeira que carregamos no
organismo. Estou me sentindo outra pessoa, maravilhosa, com vontade de emagrecer
mais, depois da última sessão perdi no total 5 Kg em 5 sessões". ER - 24 anos.
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- "Intestino preso (até 4 dias sem evacuar). Tinha exata sensação/percepção de haver
perdido a mobilidade intestinal. Eu não sentia "vontade", estímulo para evacuar
(esquecia que precisava evacuar). Irritabilidade, mau-humor, agressividade com picos
de baixa autoestima, desânimo e falta de perspectiva. Após as limpezas, meu abdômen
"murchou" as linhas do corpo se tornaram mais harmoniosas, sensação de prazer, alta
da autoestima, estímulo para outras tarefas. Melhora do humor, paciência e
tolerância. Parece até que a visão do mundo se ampliou, está mais light". MCDS - 50
anos.
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