
 

CLEANSER FOR KIDNEYS  

 

CLEAN YOUR KIDNEYS WITH LESS 

THAN $1.00  

 

Years pass by and our kidneys are 

filtering the blood by removing salt, 

poison and any unwanted entering our 

body.  

With time, the salt accumulates and this 

needs to undergo cleaning treatments.  

 

 

How are we going to do this?  

 

It is very easy, first take a bunch of 

parsley and wash it clean.  

 

Then cut it in small pieces and 

put it in a pot and 

pour clean water and  

boil it for ten minutes and  

let it cool down and  

then filter it and  

pour in a clean bottle and  

keep it inside refrigerator to cool.  

 

Drink one glass daily and you will notice 

all salt and other accumulated poison 

coming out of  your kidney by urination.  

 

Also you will be able to notice the 

difference which you never felt before.  

 

Parsley is known as best cleaning 

treatment for kidneys and it is natural!  

 

 

Please forward to all your friends!  

 
 

 

ΚΑΘΑΡΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΑ ΝΕΦΡΑ 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΕ ΣΑ ΝΕΦΡΑ ΟΤ ΜΕ ΛΙΓΟΣΕΡΟ 

ΑΠΟ  1  ΔΟΛΛΑΡΙΟ 

 

Πεπνούν ηα σπόνια και ηα νεθπά μαρ 

θιληπάποςνε ηο αίμα αθαιπώνηαρ  άλαηα, 

δηληηήπια και κάθε ηι ανεπιθύμηηο , πος 

μπαίνει ζηο ζώμα μαρ. 

Με ηην πάποδο ηος σπόνος ηα άλαηα 

ζςζζυπεύονηαι και αςηό απαιηεί 

θεπαπεςηική αγυγή καθαπιζμού. 
 

Πυρ γίνεηαι αςηό ;  

 

Είναι πολύ εύκολο. Ππώηα πάπε ένα 

μάηζο μαφνηανό και πλύνε ηο  για να 

καθαπίζει. 

 

 Ύζηεπα τιλόκοτέ ηο και βάληο ζε μια 

καηζαπόλα, πίξε καθαπό νεπό, βπάζε ηο 

για ένα δεκάλεπηο, άθηζέ ηο να κπςώζει 

, καηόπιν θιληπάπιζέ ηο ,  άδειαζέ ηο ζε 

ένα καθαπό μποςκάλι και βάλε ηο μέζα 

ζηο τςγείο να κπςώζει. 
 

 

Πίνε ένα ποηήπι ηην ημέπα και θα 

διαπιζηώζειρ πυρ όλα ηα άλαηα και άλλα 

δηληηήπια να θεύγοςν από ηα νεθπά ζος 

με ηο καηούπημα. 

 

Επίζηρ θα νοιώζειρ ηην διαθοπά πος 

ποηέ ππιν δεν είσερ νοιώζει. 

 

Ο μαφνηανόρ είναι γνυζηόρ ζαν ηο 

καλύηεπο καθαπηικό για ηα νεθπά και 

είναι θςζικό. 

 

Παπακαλώ ζηείλε ηο ζε όλοςρ ζος ηοςρ 

θίλοςρ ! 

 


