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Uma desintoxicação não implica que exista um estado agudo de intoxicação, como é o caso
das intoxicações alimentares, no entanto, as toxinas rodeiam a nossa vida; encontram-se no
ar, nos alimentos (mesmo os biológicos cujos índices de pesticidas e herbicidas são
menores mas permitidos legalmente), nos cosméticos e produtos de higiene, nas roupas,
nos detergentes, nos utensílios com que cozinhamos, nas embalagens de plástico, no papel
higiénico, etc. A presença de toxinas corporais pode manifestar-se através de
sintomatologia subtis, como dores de cabeça frequentes, dermatites, asma, distensão
abdominal, entre outras, mas também através de patologias mais graves como as doenças
auto-imunes, a fibromialgia, a depressão...

Reduzir a exposição às mesmas;

Otimizar o funcionamento os nossos emunctórios que correspondem não apenas aos

órgãos de excreção mas a todas as vias que contribuem para a metabolização e

eliminação de metabolitos e resíduos tóxicos: intestino, sistema renal, pele (através das

glândulas sudoríparas), pulmões (através da expiração), sistema linfático e fígado

enquanto principal órgão de metabolização. 

Assim, a melhor forma de reduzir a carga corporal de toxinas implica 2 vias:
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Porquê um plano detox?
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Além da exposição a toxinas que provêm do exterior, existem as que são produzidas pelo
nosso corpo – as endotoxinas – e estão relacionadas com processos inflamatórios, doenças
infeciosas, diabetes mellitus, formação de radicais livres, ansiedade etc.



Desta forma seu plano DETOX é composto de:
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1 Consulta de Naturopatia Clínica

Inclui análise com tratamento quântico e perfil bionutricional 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 ofertas surpresa para apoio aos emunctório pele e pulmão

Recomendações alimentares - 7 dias + recomendações gerais para 1 mês

Para apoio aos emuctórios sistema renal, intestino, fígado

Suplementação alimentar para 1 mês (incluída, no valor aproximado de 90€)

para apoio aos emunctórios intestino e fígado para 1 mês

3 Sessões de Hidroterapia do Cólon Moderna®

para apoio ao emunctório intestino

3 Reposições de minerais e/ou probióticos retal

para apoio ao emunctório intestino

2 Tratamentos de Drenagem Linfática

para apoio aos emunctórios sistema linfático e pele

Recomendações de atividade física

para apoio aos emunctórios intestino, sistema renal, sistema linfático, pulmão 

Dicas de conexão 

Reduza endotoxinas aliviando a sua alivie a ansiedade e a falta de foco mental 

Dicas detox no dia-a-dia 

Previna toxinas tornando a sua casa mais limpa e saudável 

+



 Preencha no website do Instituto de Reflexologia Integrada de Lisboa, o pedido de

informações ou envie para os contactos (veja na última página) um pedido de

informação sobre este plano indicando o seu nome completo, e-mail e contacto

telefónico;

 Será contactado telefonicamente nas 24horas seguintes pela naturopata Sónia

Godinho para agendamento de todos os passos deste plano assim como para exclusão

de contra-indicações aos tratamentos, possível adaptação do plano e retirada de

quaisquer dúvidas que tenha;

1 Consulta de Avaliação Naturopática que inclui análise quântica e perfil

bionutricional (máx. 1h30 de duração) 

3 Sessões de Hidroterapia do Cólon Moderna® com reposição posterior de minerais

e/ou probióticos (1h30 de duração x 3)

2 Sessões de Tratamento de Drenagem Linfática (1h de duração x 2)

Após consulta de avaliação naturopática ser-lhe-ão entregues todas recomendações

que compõem o seu plano, os suplementos alimentares que complementam o seu

detox durante 1 mês, assim como as ofertas extra acima identificadas.

1.

2.

 

O que terá de agendar:
 

 

Quem realiza a sua consulta de Naturopatia e tratamento de Hidroterapia do Cólon? 

Sónia Godinho - enfermeira e naturopata certificada, com respetivas cédulas

profissionais nº 54245 e C – 002675. 

Terapeuta de Hidroterapia do Cólon Moderna® certificada.

Quem realiza os seus tratamentos de Drenagem Linfática? 

Susana Fiuza - Terapeuta de Drenagem Linfática certificada
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Como acontece?
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Em que condições?
Plano a decorrer de 22 de Março a 31 de Maio de 2021

Local: Instituto de Reflexologia Integrada de Lisboa 

Todas as consultas deverão ser realizadas num intervalo de 4 semanas, nos dias úteis e

alguns Sábados de acordo com a disponibilidade;

Aquando do agendamento de todas as consultas deverá efectuar o pagamento de

inscrição no valor de 70€ através de transferência bancária ou MBWay ou multibanco

directamente nas nossas instalações  

Poderá remarcar qualquer um dos seus tratamentos/consultas 1x cada, desde que com

mais de 48h de antecedência, sendo que uma 2ª remarcação não será possível e será

considerado o tratamento como "realizado". 

Na 1ª consulta de avaliação, com entrega de suplementação deverá efectuar um

pagamento de 150€, sendo que o pagamento dos restantes 150€ na data de início dos

tratamentos de Hidroterapia do Cólon e/ou Drenagem Linfática (total de 70€ de

inscrição + 300€ pagos por 2x). 

Poderá não ser possível o agendamento de Hidroterapia do Cólon e Drenagem Linfática

no mesmo dia uma vez que dependerá da disponibilidade das terapeutas e de gabinete.

Todas as consultas seguem as recomendações de higiene indicadas pela  DGS.

Rua Dr. António Granjo nº12 r/c Lisboa
 

Compreenda que por cada pessoa neste plano, estamos a realizar um bloqueio na agenda de

8h de atendimento + um total de 4 horas de desinfeção e arejamento da sala (12h no total),

o que, se for acrescentado por X remarcações, impossibilita a gestão de atendimento a

outras pessoas. 
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o pagamento da inscrição (70€) - receberá 100% do valor de inscrição se informar

via email da desistência até 3 dias úteis antes do 1º agendamento. Não receberá

qualquer valor se cancelamento após este prazo ou se não comparecer sem aviso.

o pagamento da 1ª parcela (150€) não será devolvido qualquer valor. 

o pagamento da 2ª parcela (150€) terá lugar uma devolução de 100% se não tiver

usufruído ainda de nenhum tratamento de hidroterapia do cólon e/ou drenagem

linfática e avisar via email com uma antecedência de 3 dias úteis do agendamento

do 1º tratamento ou será devolvido apenas 50€ em caso de já ter usufruído de

algum destes tratamento e aviso com uma antecedência de 3 dias úteis. Aviso após

este prazo não terá direito a qualquer devolução.  

O que acontece se quiser desistir? 

 

Depende da fase em que a mesma ocorra uma vez que a sua inscrição envolve reservas

de gabinete e de produtos. Assim, em caso de desistência após:
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O que pode esperar em
cada consulta?

Avaliação de perfil bionutricional - Permite saber quais as características atuais do seu

organismo em termos de nutrição celular, que défices ou que excessos, identificando e

compreendendo a origem de determinados desequilíbrios orgânicos;

Análise quântica - Cada tecido celular dispõe de uma determinada frequência de

energia. Através desta análise verificaremos como se encontra o seu sistema digestivo,

circulatório e linfático em termos energéticos, e se apresenta ou não uma predisposição

atual para determinado tipo de condição de saúde, assim como possíveis influências

externas como a presença de toxinas ou parasitas;

Avaliação de parâmetros antropométricos: peso, IMC (índice de massa corporal), % de

massa muscular, de massa gorda e gordura visceral;

Durante 1h30 pretende-se conhecer um pouco da sua história no que concerne a hábitos no

seu dia-a-dia que determinam o seu estado de saúde atual. Esta avaliação será a primeira

consulta de todo o seu plano detox não apenas porque será o momento onde se

conhecerão os seus principais objetivos face a esta plano e à sua saúde no geral, como

também serão excluídas quaisquer contra indicações à realização das terapias que

constituem o mesmo. Caso existam alguma contraindicação, serão propostas alternativas

viáveis à obtenção dos seus objetivos.

Nesta consulta são conjugadas diferentes formas de diagnóstico não invasivas que

permitem aprofundar a causa dos seus sinais e sintomas e não apenas limitarmo-nos a

eliminar a manifestação dos mesmos. Algumas das ferramentas de diagnóstico utilizadas

serão:

Consulta de Naturopatia Clínica 



Serão ainda conjugados métodos de observação naturais que a naturopata considere

necessário para complementar a informação, tais como observação da íris (olhos), da

face, da língua.

Durante esta consulta terá direito a 5 tratamentos de correção eletromagnética quântica,

efetuados durante a mesma. 

Além de toda a documentação associada ao seu plano detox (alimentação, exercício físico,

dicas de estilo de vida...) receberá após esta consulta, poderá receber orientações

personalizadas que lhe permitirão alcançar outros objetivos que sejam estabelecidos por si

durante a sessão.
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Recuperar e fortalecer a musculatura intestinal proporcionando um peristaltismo

fisiológico propulsor normal, ou seja, permitindo que a pessoa tenha movimentos

intestinais adequados que permitem evacuações da matéria fecal diariamente e em

quantidade que proporcione a sensação de “plenitude abdominal”.

Estimular os plexos nervosos entéricos (do intestino) para que se reative o bom

funcionamento enzimático, a boa digestão e a produção adequada  de

neurotransmissores como a serotonina.

Antes de mais, gostaria que nos visitasse no nosso website onde poderá saber mais sobre

esta terapia e seguir todas as novidades sobre microbiota e saúde intestinal:

https://www.hidroterapiadocolonportugal.com

No seu plano incluem-se 3 sessões de hidroterapia do cólon. Após a exclusão de todas as

contra-indicações (o que ocorrerá durante a sessão de avaliação naturopática), poderemos

avançar com esta terapia. 

Para conhecer um pouco mais sobre esta terapia, utilizamos o método Hidroterapia do

Cólon Moderna® que foi desenvolvido pelo Dr. David Granizo Bermejo, com estudos

científicos em paralelo, sendo considerada a técnica mais avançada na recuperação do

peristaltismo fisiológico normal intestinal e na limpeza do intestino grosso na sua

totalidade.

Este método destaca-se por não se focar apenas na limpeza intestinal mas principalmente

por permitir:
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Hidroterapia do Cólon Moderna®

https://www.hidroterapiadocolonportugal.com/


A Hidroterapia do Cólon Moderna® propriamente dita consiste na irrigação profunda de

todo o cólon, através de uma cânula que se introduz no reto, com água filtrada e

temperada, com água e pressão controlada com margens de extrema segurança. 

A cânula é de via dupla: por uma via entra água e por outra sai toda a matéria fecal várias

vezes durante a sessão, sem necessidade de ir ao wc, sendo no entanto possível a sua ida.

Este procedimento não é doloroso e mantem a sua privacidade conservada.

No final da sessão poderá ir à casa de banho, com privacidade e tempo. O local dispõe de

um "mini chuveiro de sanita” e toalhitas, para que possa realizar uma higiene perineal

adequada. 

Toda a sessão demora cerca de 1 hora.

Todo o equipamento utilizado é de uso único e as instalações desinfetadas e arejadas entre

cada paciente seguindo-te todas as recomendações propostas pela Direção Geral de Saúde. 

Nota: Em caso de contraindicação há possibilidade de trocar esta terapia por 3 sessões de

mesoterapia homeopática com foco no emunctório intestinal ou qualquer uma das restantes

consultas, com número de sessões equivalente ao seu valor. 
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Após a sessão de hidroterapia, este tratamento pressupõe a aplicação através de uma sonda

rectal muito final, e de forma indolor, de uma solução enriquecida em mineirais e/ou

probióticos, permitindo repor a população bacteriana (chamada de "flora intestinal" ou

"microbiota intestinal") que lhe é suposta, natural e essencial ao correto funcionamento

intestinal. 

Toda a informação disponibilizada em formato PDF para que possa aceder a qualquer

momento a toda a informação. 

Todas as recomendações poderão ser alvo de adaptação após a consulta de Naturopatia

Clínica. 
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Reposições de minerais e/ou probióticos retal

Recomendações alimentares, de atividade física, dicas detox no dia-a-dia,

 de conexão 



Desintoxicação do organismo 

Retenção hídrica

Melhoria da circulação sanguínea 

Ideal para pés e pernas inchados 

Reforça sistema imunitário 

Celulite e gordura localizada 

Recuperação de edemas pós operatório ( só com prescrição médica) 

Edemas da gravidez;

Linfoedemas do braço (pós-mastectomia);

Alívio dos transtornos pré-menstruais;

Sinusites, rinites, enxaquecas;

Cansaço e stress.

A Drenagem linfática Manual é um tratamento realizado com movimentos muito suaves,

ritmados e constantes, sempre executados com leve pressão para estimular o sistema

linfático, acelerando o processo de transporte da linfa para os gânglios linfáticos. 

Os maiores benefícios fazem-se notar na desintoxicação geral do organismo, com a

eliminação de líquidos e toxinas acumuladas e que provocam retenção hídrica (ou de

líquidos), mas também como um reforço natural do sistema imunitário. 

Principais benefícios:

Fazer sessões de Drenagem Linfática Manual, é pensar em si, e pensar na sua saúde.  
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Tratamento de Drenagem Linfática



Fazer sessões de Drenagem Linfática Manual, é pensar em si, e pensar na sua saúde. 

Embora sejam muitos os seus benefícios, é preciso ter em conta algumas contra-indicações

muito importantes, que serão excluídas na consulta de avaliação naturopática, a sua 1ª

consulta deste plano. 

Nota: Em caso de contraindicação há possibilidade de substituir esta terapia 2 sessões de

mesoterapia homeopática com foco no sistema linfático ou qualquer uma das anteriores, com

número de sessões equivalente ao valor deste tratamento. 
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96 16 16 702
91 89 69 248
hidroterapiadocolonportugal@gmail.com 

ttps://www.hidroterapiadocolonportugal.com 
https://www.institutoreflexologia.com 

Caso disponha de alguma dúvida,

teremos todo o gosto em esclarecê-lo/a!  

PLANO DETOX - PRIMAVERA 2021 
https://www.hidroterapiadocolonportugal.com
https://www.institutoreflexologia.com

Contactos e Informações úteis:

Onde estamos:
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