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Este livro apresenta uma dieta simples, económica e muito eficaz. Foi conce-
bida por Stanley Burroughs, um homeopata do Havai, que a utilizou exten-
sivamente recolhendo o resultado das suas observações e experiências.

Neste livro poderá encontrar instruções precisas para a realização da cura 
com sumo de limão. Este processo é visto, sobretudo, como uma cura de 
desintoxicação e inúmeros testemunhos atestam a eficácia desta dieta. 

Esta cura é ideal para redução de peso e desintoxicação. Existem inúmeros 
testemunhos da sua eficácia, mas só a experiência pessoal lhe poderá mos-
trar o que a cura é capaz de fazer no seu caso particular. É muito provável 
que, tal como muitas outras pessoas, se interesse por ela com o objetivo de 
perder peso, ou simplesmente de purificar o organismo.

O jejum foi desde sempre uma parte importante da abordagem naturo-
pática: ajudar o corpo a curar-se a si próprio. O jejum traz repouso ao trato 
digestivo, permite a desintoxicação e estimula o sistema imunitário a 
conseguir uma recuperação mais rápida. 

Os naturopatas usam o jejum, quer na presença de infeções agudas, quer 
no caso de situações crónicas, das quais a “congestão” é uma das caraterís-
ticas. Fazem-no para estimular a eliminação, em situações tais como: asma, 
sinusite, doenças de pele, colecistite e colites.

Origem do regime
A origem

1 Introdução
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Stanley Borroughs, naturopata, desenvolveu a dieta do sumo de limão nos 
anos 50 para pacientes com úlcera do estômago. Na sua publicação “ The 
master cleanser 2”, descreveu a bebida, na qual originalmente utilizava uma 
mistura de xarope de ácer, de origem orgânica, com sumo de limão. Descre-
veu também o jejum e as suas várias utilizações. 

Nos anos 80, Stanley Borroughs mudou-se para a Suíça, continuando a 
desenvolver o seu trabalho - agora com uma equipa de profissionais que in-
cluía um naturopata, um homeopata, um especialista em medicina ayurvé-
dica e também um médico alopata – no sentido de melhorar e aperfeiçoar a 
dieta.

Desenvolveram então uma mistura de xaropes com um grande equilíbrio 
de minerais, necessário a um melhor sustento do corpo durante o jejum e 
que melhorava o estado nutricional do paciente.
Esta combinação única é a base da atual “cura do limão”, tendo sido o produ-
to inicialmente comercializado na Suíça em meados dos anos 80.

A cura com sumo de limão e xarope de seiva, segundo Stanley Burroughs, 
constitui para uma pessoa saudável um meio natural e eficaz de libertar o 
corpo das toxinas e depósitos de gorduras, conservando o bem-estar e a 
plena capacidade de rendimento.

Numa pessoa saudável, durante a cura com sumo de limão não surgem da-
nos para a saúde porque o corpo é abastecido de todos os nutrientes neces-
sários e o metabolismo é reforçado. No entanto, no caso de pessoas doentes 
ou portadoras de doenças, a cura deve ser feita sob controlo médico. 

Através da purificação profunda e da eliminação de tecido adiposo su-
pérfluo, aumenta-se o bem-estar geral e melhora-se o terreno para um 
tratamento posterior. Em resposta ao argumento de que a cura com sumo 
de limão não constitui uma alimentação equilibrada, torna-se necessário 
esclarecer o seguinte:

Algumas considerações
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Esta cura não é uma forma de alimentação mas sim uma dieta à base de 
sumo de limão e de xarope de seiva que se leva a efeito por um tempo 
limitado.

Algumas pessoas preocupam-se com o facto de não ser ingerida comida 
sólida, mas esse receio não tem fundamento:

A dieta do Xarope de Seiva Natural é um programa de saúde, obtendo-se 
como resultado final um efeito que se aproxima do jejum. No entanto, um 
verdadeiro jejum é a completa abstinência de comida de qualquer espécie. 
Ora o Xarope de Seiva Natural é um alimento líquido, que alimenta e dá 
energia.
 
Trata-se de ajudar o corpo a purificar-se e a libertar-se dos depósitos de gor-
duras supérfluas. Muitas vezes esses depósitos acumularam-se durante anos 
devido a uma alimentação incorreta e a um determinado estilo de vida. 
Quando o corpo não os elimina espontaneamente, é preciso estimulá-lo por 
meio de um jejum racional (uma ou duas vezes por ano).

Pela sua composição, a cura é especialmente adequada para este efeito, a 
que se acresce a renúncia a ingerir tóxicos e estimulantes como o álcool, 
café, açúcar, etc. É muito importante não sobrecarregar o organismo com 
comida sólida durante a dieta. A digestão de comida sólida consome a 
energia do corpo, inibindo outras funções. Na ausência de comida sólida o 
corpo consegue focar a sua energia na desintoxicação. 

Na Natureza o jejum é um processo totalmente natural e em todas as 
grandes religiões do mundo constitui uma parte fundamental da purifica-
ção física e espiritual. Ao longo da história, a experiência tem demonstrado 
que a ausência periódica de comida sólida traz grandes benefícios ao orga-
nismo e é um investimento na melhoria da saúde e numa vida mais longa.

O organismo é eficiente na gestão de energia. Na ausência de ingestão de 
novas proteínas o organismo vive das suas reservas, através de um processo 
chamado autólise, no qual os aminoácidos são retirados de células cansa-
das e danificadas, ressintetizados e utilizados de novo. As velhas células são 
assim eliminadas e processa-se a formação de novas células. No entanto, 
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o corpo nunca danificará os seus órgãos vitais e tecidos essenciais.

Nesse processo, os órgãos de eliminação (pulmões, fígado, rins, pele e sis-
tema linfático) são depurados, assegurando a rápida expulsão dos detritos 
metabólicos.

Os órgãos digestivos, protetores e de assimilação beneficiam de um repou-
so bem merecido. Em retorno, concentram-se eficazmente na depuração e 
limpeza do organismo. Existe um efeito positivo real nas várias fisiologias 
vitais, funções nervosas e mentais.

O equilíbrio bioquímico e mineral dos tecidos é normalizado e a química 
glandular e as secreções hormonais, são estimuladas.
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2 Perder peso com 
a dieta do limão.

Será saudável perder 4 a 7 quilos em 10 dias? Perder 4 a 7 quilos em 10 
dias é muito. No entanto, 70% das pessoas que fizeram a cura completa, 
mantendo-se fiéis às instruções, perderam em média 4 a 5 quilos. Isto é 
tanto mais surpreendente quando se tem em conta que nem todos os que 
efetuam a cura sofrem de excesso de peso. A maioria dos que não têm peso 
a mais perde de 3 a 4 quilos, embora as pessoas muito magras possam res-
tabelecer o equilíbrio do seu metabolismo (tanto um peso excessivo como 
um peso abaixo do normal são indícios de disfuncionamento).

Durante a desintoxicação o corpo reencontra o seu equilíbrio natural, elimi-
nando o excesso de peso e salvaguardando a sua saúde. A maior parte da 
perda de peso provém da eliminação das células gordas, onde a maioria das 
toxinas está instalada. A dieta não é recomendada a anoréticos. 

As substâncias que o corpo elimina são mucosidades, excesso de gordura 
e desperdícios. Os tecidos saudáveis não são afetados. Se estiver um pouco 
abaixo do seu peso não tenha receio, pois o organismo normaliza-o após 
a cura. Se for de constituição magra e temer emagrecer demais, deve ter 
em conta que com esta cura só se podem perder as substâncias rejeitáveis, 
podendo ocorrer um aumento de peso no final da cura.

Outro benefício da dieta, para quem tem excesso de peso, é a perda de peso 
manter-se. Isto acontece por várias razões: primeiro porque, ao contrário de 
várias outras dietas, a perda de peso não se deve apenas à perda de líqui-
dos. A maior parte das dietas que visam grandes perdas de peso, como 5 
quilos em 2 dias, são dietas que forçam a perda de água; normalmente esse 
peso é retomado rapidamente. O peso perdido durante a dieta de desintoxi-
cação com Xarope de Seiva Natural é, na sua maior parte, gordura ou células 
doentes e danificadas. Esta é a verdadeira perda de peso.
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O valor da experiência prática

Mais importante do que as várias teorias é a experiência prática. Milhares 
e milhares de testemunhos de êxito contam mais do que todos os precon-
ceitos que possa haver em relação a esta cura. «Especialistas» em nutrição 
procuram muitas vezes explicar que não é possível perder tanto peso em 
tão pouco tempo. Apenas posso responder que respeito as suas teorias, mas 
recomendo-lhes que façam a experiência. E muitos já se convenceram deste 
facto.

A gordura dissolve-se, literalmente.

Na generalidade dos casos, o peso alcançado mantém-se depois da cura. 
Isto mostra que a perda de peso não se explica unicamente pela perda de 
líquidos mas que os depósitos de gordura desaparecem realmente. ”A gor-
dura dissolve-se, literalmente” escreve Stanley Burroughs. É algo que poderá 
comprovar ao efetuar a cura. Só assim se explica a grande perda de peso 
— se o corpo tivesse de consumir toda a gordura excessiva esse processo 
demoraria muito mais tempo.

Assim se entende também por que razão esta cura carece de perigo. A per-
da de peso não é mais do que um efeito colateral, uma parte do processo 
de purificação do organismo no seu todo. A principal finalidade consiste na 
desintoxicação do organismo, verificando-se ao mesmo tempo a drenagem 
de gorduras supérfluas e toxinas. Deste modo, a perda de peso é um efeito 
da purificação. Por isso se verifica não só uma melhoria ao nível da silhueta 
mas também a melhoria da beleza da pele e do cabelo e a normalização da 
digestão, entre outros efeitos salutares. Inclusivamente, a purificação afeta o 
estado psíquico de forma positiva.
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O que é o Xarope de Seiva?

A cura do limão era inicialmente feita com sumo de ácer. No entanto, diver-
sas análises realizadas ao sumo de ácer, ao longo de vários anos, revelaram 
que o conteúdo de minerais do ácer está sujeito a variações naturais. Pensa-
-se que estas variações são causadas por alterações climáticas, para além 
das alterações nas condições naturais, tais como a qualidade do solo.

Uma vez que a cura com sumo de limão exige um elevado teor de minerais, 
empreendeu-se a procura de uma melhor solução. Após a descoberta do 
precioso xarope de palma, combinou-se o xarope de ácer com diversos — e 
por vezes raros — tipos de xarope de palma. Assim se criou um xarope de 
seiva que responde plenamente às exigências da cura com sumo de limão. 

Para o nosso organismo não é importante apenas o conteúdo, em si, dos 
minerais, mas igualmente a relação entre eles, tal como se encontram no 
seu ambiente natural. Isto também é válido quanto ao conteúdo de açúcar.

O Xarope de Seiva não contém qualquer açúcar artificial, a presença de 
glucose provém 100% da própria seiva, contendo além disso os 
oligoelementos necessários à assimilação orgânica.

Ao mesmo tempo que proporciona ao organismo um processo de 
autolimpeza e rejuvenescimento, o Xarope de Seiva Natural assegura 
funções importantes:
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Fornece os nutrientes necessários para que o organismo continue a funcio-
nar em alerta, assistindo e restaurando o equilíbrio mineral dos tecidos e 
células e facilitando a regeneração das células.

É assimilado diretamente na corrente sanguínea, não sobrecarregando o 
sistema digestivo. A bebida fornece uma quantidade reduzida de proteínas, 
o que vai ajudar no processo de eliminação.

Fornece um meio líquido essencial para uma descarga eficiente de detritos 
do sistema.

A acidez do sumo de limão contribui para o processo de limpeza, agindo 
sobre o excesso de gordura.

A pimenta de caiena ajuda a acelerar o metabolismo, promovendo a 
circulação e a eliminação de toxinas.

A energia vital presente nas florestas e árvores que produzem a Seiva 
Natural dá ao organismo o poder do rejuvenescimento.

Durante o programa de desintoxicação, consome-se Xarope de Seiva 
Natural, limão fresco e pimenta de caiena. 
Sempre que tiver fome beba um copo desta bebida.
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A importância do limão

Os dois ingredientes principais da cura são o sumo de limões frescos e o 
xarope de seiva. O xarope de seiva provém da mistura dos riquíssimos sucos 
do ácer das regiões nórdicas e de palmeiras que crescem nos trópicos. O 
limão é um fruto bem conhecido, de uso variado, que se emprega frequen-
temente na medicina natural. Ambos têm um papel de importância quase 
igual nesta cura. O objetivo deste capítulo é dar a conhecer este Xarope de 
Seiva Natural através de uma explicação mais detalhada.

O sumo do limão contém pectinas, ácidos orgânicos (ascórbico, cítrico e 
málico), flavonóides, açúcares (glucose, frutose e sacarose), inúmeros sais 
minerais, nomeadamente o potássio, e vitaminas.

O limão age contra a acidez do organismo, “alcaliniza”. Existe alguma contro-
vérsia pelo facto deste fruto conter tanto ácido cítrico. Com efeito, o gosto 
ácido do limão deve-se a ácidos orgânicos que, uma vez dentro do orga-
nismo, não permanecem no estado ácido. Pelo contrário, os carbonatos de 
cálcio e de potássio neutralizam a acidez do organismo enquanto o ácido 
cítrico natural é oxidado pela digestão. O sumo de limão é acidificante fora 
do organismo e alcalinizante em toma interna.

Por outro lado, o limão remineraliza o organismo pois contribui para fixar o 
cálcio, fluidifica o sangue, tonifica os vasos sanguíneos tornando-os mais 
flexíveis e depura o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e os rins, estimulan-
do por conseguinte as funções de desintoxicação.

A pimenta de caiena, rica em capsaícina, carotenóides e flavonóides, ajuda 
a acelerar o metabolismo aumentando a produção de calor pelo corpo e 
promove a circulação e a eliminação de toxinas. Além disso, contém muitas 
vitaminas do complexo B, que complementam o valor nutritivo do Xarope 
de Seiva Natural e do sumo de limão.



O xarope de ácer

O xarope de ácer provém dos vastos 
bosques da América do Norte, onde os 
índios já conheciam a arte de extrair des-
ta árvore a sua doce seiva, preparando 
com ela um xarope que se conservava. 
Naquelas paragens o açúcar foi durante 
muito tempo uma raridade e, por isso, o 
xarope de ácer tornou-se um alimento 
básico importante.
O ácer produz a seiva apenas durante 
um período de quatro a seis semanas, 
entre Março e Abril, quando começa a 
cálida Primavera no Canadá.
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O xarope de palma

Nos trópicos há três tipos principais de palmeiras: a palmeira de coco, a 
palmeira dendém e a palmeira de áren. Assim como no hemisfério norte 
apenas um tipo de ácer produz a seiva alimentar doce, também nos trópi-
cos apenas da seiva da palmeira de áren se pode extrair este mel. A seiva 
obtém-se cortando a extremidade da palma quando esta começa a florir. 
Do talo cortado, a seiva cai gota a gota para um recipiente. Homens ágeis 
sobem e descem rapidamente para esvaziar os recipientes e voltar a 
colocá-los.

Esta seiva é depois aquecida num 
grande recipiente, sobre uma foguei-
ra, até ficar espessa e com a consistên-
cia de açúcar caramelizado. Normal-
mente o xarope de palma consome-se 
apenas no local e não é exportado, 

por ser difícil armazená-lo sem que sofra fermentação. Para a sua efetiva 
conservação é necessário mantê-lo ao lume mais tempo, até que tome a 
cor de café claro. O xarope de palma é delicioso e no seu local de origem é 
preferido ao açúcar branco. Análises efetuadas revelam que ele é muito rico 
em minerais, minerais esses que são essenciais para esta cura.
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O Xarope de Seiva Natural
o Original em qualidade e pureza

Os xaropes de ácer e de palma são sucos alimentícios muito ricos em 
minerais complementares entre si.

Resultados da análise quantitativa: 

Minerais (mg/100 g):

Potássio (K)      396,3   (19,8% DDR*)
Sódio (Na)      45,7     
Cálcio (Ca)      35,8    (4,48% DDR*)
Magnésio (Mg)      14,4     (3,84% DDR*)
Zinco (Zn)      4,95    (49,5% DDR*)
Manganês (Mn)     1,89     (94,5% DDR*)
Ferro (Fe)      1,21    (8,64% DDR*)

*DDR: Dose Diária Recomendada

Informação nutricional:
100 g contêm: 

Hidratos de carbono 64,9 g
Proteínas                1,1 g
Lípidos                                0,0 g
Valor energético 246 kcal (1105 kj)/100 g

O xarope de ácer é rico em manganês e zinco, dois minerais que estão 
quase totalmente ausentes do xarope de palma, o qual por sua vez contém 
muito mais potássio e sódio, dois elementos essenciais para o funcionamen-
to das células e para a desintoxicação do corpo. 

Misturando-os na proporção correta obtém-se o xarope de seiva rico em 
minerais, num equilíbrio perfeito, essencial para a cura com sumo de limão.
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Originalmente a cura fez-se com xaropes de ácer da categoria A combina-
do com xarope de palma. Contudo, as experiências demonstraram que se 
obtêm melhores resultados com o xarope de ácer de categoria C, altamente 
rico em minerais. 

O xarope de seiva, contendo xarope de ácer e de palma em mistura óptima, 
foi especialmente desenvolvido para a cura com sumo de limão. Embora 
ideal para esta cura, é também um magnífico “adoçante” para as donas de 
casa conscientes da importância de uma alimentação saudável. 
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A cura com sumo de limão é um método para desintoxicar o organismo, se 
for feita de acordo com as presentes instruções (a cura com sumo de limão 
de K. A. Beyer) e com os ingredientes apropriados. Como já se verificou em 
diversos casos, a alteração de um só ingrediente é suficiente para provocar 
efeitos indesejáveis.

Ao nível da composição, o Xarope de Seiva Natural foi testado exaustiva-
mente até à obtenção de uma mistura equilibrada de xarope de ácer (pláta-
no) e xarope de palma (da palmeira de arén), otimizada para uma utilização 
prolongada como único alimento, conjuntamente com o sumo de limão.

Assim, alertamos para o facto de que o uso de imitações do Xarope de Seiva 
Original (por vezes contendo conservantes e/ou outros aditivos) pode ser 
muito prejudicial nesta dieta.

Falemos da cura propriamente dita. Como já foi referido, a sua principal fina-
lidade é a desintoxicação do corpo, metabolizando e eliminando impurezas 
acumuladas. Começa por ser limpo e descongestionado o trato digestivo, a 
que se seguem os outros órgãos de eliminação, como os rins e o fígado. A 
pressão nos vasos sanguíneos é regularizada, o que contribui para uma boa 
circulação. Deste modo, pode conseguir-se um aspeto juvenil e uma maior 
elasticidade do corpo, independentemente da idade.

4 A cura com sumo 
de limão

Regenerar o corpo
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Esta cura não se dirige a uma situação particular de doença, mas dá ao 
corpo a possibilidade de se recuperar, purificar e regenerar e de aumentar 
as suas defesas. Assim, trata-se de uma cura depurativa de usos diversos 
que pode também ser utilizada como medida preventiva, por exemplo em 
relação a uma epidemia de gripe.

Muitas doenças têm origem no aparelho digestivo, o qual está frequente-
mente sobrecarregado. Os alimentos não são bem digeridos e acumulam-se 
toxinas no organismo. Por meio da cura do limão, esta carga é diminuída e, 
através de uma alimentação saudável e ligeira, podemos conservar a saúde 
do aparelho digestivo após a realização da cura.

O excesso de peso é, provavelmente, a razão mais frequente pela qual se 
efetua esta cura. Contudo, embora sirva perfeitamente para reduzir o peso, 
ela é muito mais do que uma simples dieta de redução de peso. Muitas pes-
soas com excesso de peso perdem até um quilo por dia, sem que se produ-
za qualquer efeito secundário prejudicial, porque o organismo recebe todos 
os elementos essenciais e não sofre de qualquer carência real. Além disso, 
não se perde apenas peso. A pele torna-se mais luminosa e o indivíduo 
sente-se duma maneira geral melhor, como quando se recupera o equilíbrio 
que se tinha perdido.

Duração

Existem dois modos de efetuar a cura: 
No primeiro, na versão original do Dr. Beyer, a bebida de seiva é ingerida du-
rante 5 a 7 dias, atingindo-se um nível de desintoxicação mais profundo. No 
segundo, a cura é mais prolongada, de 7 a 10 dias, e permite a ingestão de 
uma refeição ligeira por dia*. Em ambas as versões o nível de perda de peso 
é idêntico. Esta última é aconselhada a quem faz a cura pela primeira vez.

* Idealmente a refeição deve ser à base de legumes de folha verde (bróco-
los, feijão verde, espinafres, alho francês, etc.) e pode ser preparada sob a 
forma de caldo ou com os legumes cozidos ao vapor. Em alternativa a re-
feição pode consistir numa salada. É ainda aconselhável, como preparação 
para a cura, ir reduzindo a ingestão de carne, de gorduras e de açúcares, nos 
dias que antecedem o início da cura.
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Existe ainda a possibilidade de substituir pontualmente uma refeição por 2 
copos grandes da bebida.

A bebida contém todos os nutrientes vitais necessários ao organismo ao 
longo da duração do regime. Efetuar a cura de desintoxicação e depuração 
duas a três vezes por ano tem um efeito muito positivo sobre a saúde.

Um bom indicador do progresso da purificação é a língua, que por vezes 
fica coberta de uma camada branca ou amarelada durante a desintoxicação. 
Quando a língua fica de novo limpa e cor-de-rosa o processo de purificação 
pode dar-se por concluído.

No primeiro caso, com substituição de todas as refeições, tomar 2 a 2,5 L da 
bebida por dia. No segundo, com uma refeição ligeira diária, tomar 1,5 L da 
bebida por dia.

Para preparar 1,5 L de bebida adicione:

. 8 a 10 colheres de sopa (cerca de 120 ml) de sumo de limão fresco, 

. Igual quantidade de Xarope de Seiva Natural,

. 1/2 colher de café rasa de pimenta de caiena. 

Colocar os ingredientes na garrafa, completar o volume com água e agitar. 
Pode preparar uma garrafa de manhã para beber ao longo do dia. É preferí-
vel não preparar bebida para mais de um dia.

Durante o dia, para além da bebida preparada, pode beber mais líquidos, 
incluindo infusões ou água pura. Se sentir fome basta tomar outro copo de 
bebida. O ideal é ir bebendo ao longo do dia, sendo uma regra importante 
não deixar passar mais de 30/40 minutos sem tomar um pouco da bebida.

Quantidade diária e modo de preparação
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De vez em quando pode tomar uma infusão de menta, pois esta favorece o 
processo de purificação e contribui para neutralizar maus hálitos ou odores 
corporais que podem surgir no período de desintoxicação. 

Esta cura não se dirige a uma situação particular de doença, mas dá ao cor-
po a possibilidade de se purificar e regenerar, de aumentar as suas defesas e 
recuperar a forma. Assim, trata-se de uma cura depurativa de usos diversos 
que pode também ser utilizada como medida preventiva, por exemplo em 
caso de uma epidemia de gripe.

Deve utilizar limões frescos, de preferência cultivados biologicamente. Não 
utilize sumo concentrado, congelado ou limonadas de preparação química.
Como o limão e o Xarope de Seiva contêm todos os oligoelementos neces-
sários não deve recear a sensação de fome.

Para uma utilização pontual, utiliza-se em geral dois copos grandes da 
bebida (33 cl) em substituição de uma refeição. Para a preparação de um 
copo (33 cl) necessita de:

. 2 colheres de sopa (2x 10 ml) de sumo de limão fresco (aprox. 1/2 limão),

. Igual quantidade de Xarope de Seiva Natural,

. Uma pitada de pimenta de caiena em pó (aprox. 1/10 colher de café rasa),

Colocar o sumo de limão, o Xarope de Seiva Natural e a pimenta de caiena 
no copo, completar o volume com água tépida (ou fria se preferir) e agitar.

O Xarope de Seiva Natural pode ser adquirido em qualquer dietética ou 
ervanária e em algumas farmácias e parafarmácias. 
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Como a cura com sumo de limão é um processo de desintoxicação, convém 
ajudar a natureza na função de eliminação. A eficácia desta cura falha quan-
do a eliminação é insuficiente; o resultado será tanto melhor quanto mais 
se eliminar. Em caso de necessidade, para a maior parte das pessoas, será 
suficiente tomar uma infusão laxante à base de plantas. Tome uma chávena 
logo de manhã e outra à noite antes de se deitar.

Outro método (a utilizar como último recurso) consiste em tomar água com 
sal. Prepara-se um litro de água com duas colheres de chá de sal marinho 
(não utilizar sal normal de cozinha). Tome a quantidade total de manhã 
com o estômago vazio. Em meia hora este sal limpa o trato digestivo. Pode 
repetir este processo até ao final da cura se necessário. Esta modalidade de 
modo algum deve ser utilizada em caso de hipertensão arterial.

Se, no início, a água com sal não produzir o efeito desejado é necessário au-
mentar ou diminuir a quantidade de sal, até encontrar a concentração ade-
quada. Limpar o intestino não é prejudicial, porém é necessário fazê-lo de 
forma natural. É bom tomar à noite uma infusão laxante e de manhã a água 
com sal para eliminar. Se, por alguma razão, não quer ou não pode tomar 
a água com sal (para muitas pessoas é bastante desagradável) pode tomar 
a infusão laxante de manhã e à noite. A purgação é um ponto importante 
nesta cura, porque as impurezas do corpo devem realmente ser evacuadas, 
de modo a impedir que se depositem noutro lugar.

A função eliminação é essencial
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Algumas pessoas pretendem tomar suplementos vitamínicos ou outros 
complementos dietéticos durante a cura, mas isto pode justamente ser a 
causa do seu fracasso. No decorrer do processo de desintoxicação as células 
libertam-se das suas impurezas, que começam por se acumular nos gân-
glios linfáticos muitas vezes congestionando-os. Só quando todas as impu-
rezas são eliminadas o organismo pode voltar a assimilar corretamente. 

Assim, a ingestão de alimentos e suplementos adicionais não é aconselhá-
vel e pode pôr em causa o êxito da cura.
No entanto, excetuam-se as situações especiais dos que, por motivo de 
saúde, estão a tomar medicamentos prescritos pelo seu médico. Nestes 
casos a cura só deve ser feita com acompanhamento médico, no sentido 
de não comprometer a eficácia da medicação instituída. Em princípio, os 
medicamentos prejudicam a purificação e não se recomendam durante a 
cura. Porém, é sempre importante consultar o médico sobre a possibilidade 
de interromper uma medicação. Procure, de preferência, um médico que 
compreenda os métodos curativos naturais.

Embora não se possa garantir o êxito da cura com sumo de limão quando 
há toma conjunta de medicamentos, a experiência tem mostrado que mes-
mo nestes casos a purificação tem um efeito benéfico sobre o estado geral 
do organismo.

Por último, referimos que é particularmente desaconselhada a ingestão de 
café, por prejudicar o processo depurativo.

A maioria das pessoas fica surpreendida com a sensação de bem-estar que 
sente depois da cura. A capacidade de rendimento aumenta notavelmente, 
sobretudo na segunda parte do processo. A maioria dos indivíduos pode 
prosseguir o seu trabalho normalmente durante a cura. Muitos notam que o 
seu ânimo melhora e que o seu dinamismo e vitalidade aumentam no final 
da cura.

Nem alimentos adicionais, nem comprimidos
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Durante a cura algumas pessoas podem sentir-se alteradas. A causa não 
está na cura de limão, em si mesma, mas no que ela interfere e traz à super-
fície. É possível que sinta mal-estar indefinido, tonturas ligeiras, dores de 
cabeça ou ainda que se sinta débil e com sono. Estes acessos de debilida-
de resultam da presença de toxinas na corrente sanguínea e não indicam 
carência de alimentos ou vitaminas. Este regime contém, sob a forma de 
líquido, tudo o que o organismo necessita para 10 dias ou mais. Se neces-
sário descanse e torne a sua vida um pouco mais cómoda. A maioria das 
pessoas consegue executar a sua atividade normal. Persevere durante o 
tempo prescrito, não se dê por vencido e não se engane a si mesmo comen-
do guloseimas, já que isto vai colocar em perigo o sucesso desta dieta! No 
entanto, se algum dos sintomas se prolongar ou se tornar muito forte ou 
intolerável, é aconselhável procurar o conselho do seu terapeuta, médico ou 
nutricionista.

Se está presente uma doença crónica, como por exemplo uma erupção de 
pele, poderá verificar-se um agravamento dos sintomas.

Não tenha medo! Isso apenas significa que o organismo quer libertar-se 
de todas as toxinas (a pele é precisamente um bom órgão de eliminação). 
Assim que as toxinas são eliminadas pelo corpo, restabelece-se o equilíbrio 
e a pele fica mais saudável do que antes.

Sensações de debilidade durante a cura

Os sintomas podem acentuar-se
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Esta cura é um bom processo para aqueles que querem deixar de fumar ou 
de beber. As alterações químicas e a purificação que resultam desta cura 
são capazes de eliminar a sensação de carência e os múltiplos sintomas de 
carência que costumam surgir. 

As dificuldades que surgem normalmente quando alguém quer libertar-se 
do álcool, do tabaco ou de outras drogas são consideravelmente atenuadas 
por meio desta cura. Se deseja deixar de fumar, mas é um grande fumador, 
não o faça repentinamente. É preferível reduzir gradualmente a quantidade 
diária de tabaco antes de começar a cura, de modo a poder deixar comple-
tamente de fumar ao chegar ao quarto ou quinto dia da mesma. O corpo 
tem ainda tempo para eliminar as toxinas acumuladas, de modo que muitas 
vezes o desejo de fumar de origem física desaparece por si só após concluir 
a cura. Mas, obviamente, a cura com sumo de limão beneficia essencialmen-
te desequilíbrios de origem orgânica. Se o seu desejo de fumar é também 
(ou apenas) de origem psicológica, uma cura com sumo de limão não irá 
necessariamente ajudar. Neste caso deverá recorrer a métodos psicológicos 
ou à meditação, que consolidam a segurança interior. Isto é muito impor-
tante, porque muitas vezes fumar não passa de um gesto que se repete para 
encobrir insegurança e timidez.

A transição da cura com sumo de limão para a alimentação normal é muito 
importante. Tal como após um jejum prolongado, a tentação de comer ime-
diatamente após a cura e em quantidade excessiva é bastante forte. Depois 
de termos dado ao aparelho digestivo alguns dias de descanso, devemos 
dar-lhe tempo para se acostumar, de novo, ao seu regime habitual. Isto 
demora dois ou três dias adicionais, só depois o organismo estará apto a 
assimilar de novo uma alimentação normal.

A cura com sumo de limão para alcoólicos e 
fumadores

Como terminar a cura
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Se optou pela segunda modalidade, no primeiro dia tome vários copos de 
sumo de laranja natural durante a manhã. Continue a beber seiva mas, nes-
te caso, com menos sumo de limão. Coma a sua refeição ligeira (almoço ou 
jantar) e eventualmente introduza uma refeição suplementar (uma salada).

No segundo dia já poderá comer uma peça de fruta ao pequeno-almoço, 
continuando a beber sumo de laranja durante a manhã, até à hora do 
almoço. Ao almoço pode comer uma refeição de legumes mais consistente 
e também um pouco de pão torrado ou uma tosta. À noite poderá comer 
uma salada e uma peça de fruta (maçã de preferência). Ao terceiro dia já 
pode introduzir, por exemplo, cereais integrais.

Não coma carne, peixe ou ovos, nem pão fresco, pastéis, café ou leite, du-
rante os três primeiros dias após a cura. A partir do quarto dia pode comer 
de novo normalmente.

Se optou pela primeira modalidade, em que não ingere qualquer outro tipo 
de alimentos, no primeiro dia tome apenas vários copos de sumo de laranja 
natural. Beba devagar! Nos dias seguintes pode seguir com o programa que 
acabou de ser descrito.

Antes de iniciar a dieta, recorde todos os pontos:
1. Leia de novo as instruções, cuidadosamente.
2. Prepare-se interiormente para a cura.
3. Tome uma infusão laxante na véspera de iniciar a cura.
4. Tome um pouco de infusão laxante, todas as manhãs e todas as   
     noites, durante a cura.
5. Siga à letra as instruções dadas.
6. No final da cura dê ao seu organismo o tempo que ele necessita para    

se preparar a comer de novo normalmente. Reserve dois ou três dias 
para esta transição.
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Duração (em dias)
1 – 5
6 – 9
10
11 – 20*
21 – 60*

Nº de pessoas
17
72
108
44
9

Perda de peso médio p/ pessoa (em kg)
2,76
4,36
5,14
6,27
11,11

5 Um Inquérito

* Uma cura prolongada deve ser acompanhada pelo seu médico.
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Os resultados estatísticos que se seguem provêm de um grupo de 250 
pessoas que efetuaram a cura. Destas, 108 fizeram a cura durante 10 dias; 89 
fizeram-na por menos tempo e 53 por mais tempo. 

Nos que fizeram a cura durante 10 dias, a perda de peso foi, em média, de 
5,14 kg. Todavia, 45% das pessoas tiveram uma redução maior, isto é, 23% 
perdeu mais de 6 quilos, 15% mais de 7 quilos e 7% mais de 8 quilos. Os 
resultados foram os seguintes:

Perda de peso (em kg)
1
3
4
5
6
7
>8

Nº de pessoas (em %)
-
10%
20%
25%
23%
15%
7%

De salientar que neste estudo, 18% dos inquiridos não seguiu completa-
mente as indicações e ingeriu alimentos sólidos durante a cura.



174 pessoas atribuíram à cura a mais elevada classificação, “Muito Bom”. 
49 classificaram-na com um “Bom”. No global, 89,2% das pessoas ficaram 
totalmente satisfeitas:

Mais de 80% das pessoas, para além de terem ficado satisfeitas devido à 
perda de peso, mencionaram outras mudanças positivas. Em primeiro lugar, 
uma melhoria do bem-estar geral. Muitos afirmaram igualmente que a sua 
pele se tornou mais bonita, que a sua capacidade de rendimento aumentou 
e que o estado de espírito melhorou. Também referiram um cabelo mais bo-
nito, melhor sono, melhor circulação, unhas mais bonitas e menos doenças 
crónicas. Muitos lamentaram que a cura não fosse mais divulgada e quase 
todos declararam que desejavam repeti-la noutra ocasião.

Muito boa
Boa
Regular
Má
Sem resposta

Como classifica a cura (em %)
69,6
19,6
4
2
2,4

90% das pessoas ficaram entusiasmadas! 
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Aproximadamente metade das pessoas que participaram no inquérito não 
teve qualquer problema e a maior parte das restantes apenas referiu difi-
culdades menores, diretamente relacionadas com a purificação interna do 
organismo. 

15% mencionaram ligeiras dores de cabeça no início; 12% náuseas ligeiras 
ou temporárias; aproximadamente 11% referiram uma ligeira debilidade 
e cerca de 6% fome e desejo de comer guloseimas. Surgiram ainda outras 
situações esporádicas, que se limitaram essencialmente a dores em diferen-
tes partes do corpo. 
Assim, a maioria das pessoas que efetuaram a cura toleraram-na totalmente. 
Mais de 80% de pessoas notaram mudanças positivas durante e depois da 
cura. Além da perda de peso, mencionaram sobretudo um maior bem-estar 
geral, que se pode traduzir como resultado da purificação interior realizada.

Problemas com a cura
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Graças à vasta experiência da cura com sumo de limão em centros de nu-
trição, na modalidade sem refeições com duração de 10 dias, foram dete-
tados alguns dos erros mais comuns verificados durante a cura. Segue-se a 
descrição do curso normal da cura, dos principais erros a evitar e a resposta 
às perguntas colocadas com mais frequência. 

Para obter o máximo proveito da cura com sumo de limão é preciso, se-
gundo os especialistas, observar com rigor as instruções deste livro ou os 
conselhos do seu terapeuta. A ingestão adequada de líquidos e a boa diges-
tão são especialmente importantes. Eventuais erros poderão provocar uma 
sensação de mal-estar geral e um resultado menos satisfatório.

Normalmente, o curso da cura é o seguinte:

1º - 2º dia:

Bem-estar geral. Possível sensação ligeira de fome. Em 50% dos casos, ligei-
ras dores de cabeça. Por vezes ligeira sensação de frio.

3º - 5º dia:

Na maioria dos casos bem-estar geral; em pessoas saudáveis, nenhuma 
sensação fora do vulgar. Em pessoas debilitadas ou doentes os sintomas 
podem sofrer um agravamento de intensidade variável, acabando por de-
saparecer. À medida que desaparecem, há uma notável melhoria do estado 
geral.

6 Casos práticos

Problemas com a cura
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6º-10º dia:

Bem-estar geral. Raras vezes sensação de fome. Apenas em alguns casos 
persistem sensações ligeiras de mal-estar. Plena capacidade de rendimento, 
incremento do estado geral de saúde.

A maioria das pessoas surpreende-se por se sentir tão bem durante e 
especialmente depois da cura: o vigor aumenta notavelmente, sobretudo 
na segunda metade do tratamento. A maior parte das pessoas pode, sem 
qualquer problema, prosseguir a sua atividade profissional normalmente. 
Muitos verificaram que o estado de ânimo melhora e que o seu dinamismo 
e vitalidade aumentam perto do final.

A evacuação deficiente constitui, juntamente com a falta de líquidos, o erro 
principal na execução da cura com sumo de limão. A evacuação é um dos 
pontos mais importantes da cura com sumo de limão. Tanto quanto possí-
vel, deve renunciar-se a laxantes durante a cura mas, caso seja necessário, 
devem ser de origem natural, tal como o sal marinho, sais de epson ou uma 
infusão laxante; não utilizar medicamentos químicos.

Se a evacuação é boa, a digestão não traz problemas. Mesmo em casos 
de forte prisão intestinal há que procurar uma evacuação adequada para 
limpar todo o intestino. Esta cura é útil para as pessoas que sofrem de prisão 
de ventre, porque depois da depuração o intestino passa a funciona muito 
melhor.

Muitos problemas surgem por o corpo não receber a quantidade necessária 
e suficiente de líquidos. Durante a cura com sumo de limão deve ingerir-se 
cerca de 3 litros de líquidos por dia. Desta forma garante-se que os rins não
são sujeitos a demasiado esforço, devido à alta concentração de toxinas em

Erros mais comuns:

Evacuação insuficiente

Insuficiente ingestão de líquidos
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circulação no organismo. Uma maior eliminação de urina é desejável, duran-
te alguns dias, para depurar os rins e o aparelho urinário.

Se durante a cura aparecerem sintomas ou reações não esperadas, não a 
interrompa sem consultar um profissional de saúde experiente. O ideal é 
consultar o seu terapeuta antes de iniciar a cura. Com a sua ajuda a cura será 
bem-sucedida. Quando a cura é interrompida, a desintoxicação é incomple-
ta, isto é, o organismo não tem a oportunidade de se purificar devidamente. 
Quando a cura é efetuada corretamente os fracassos são muito raros.

Tal como outras reações, também a sensação de fome pode eventualmente 
manifestar-se nos primeiros dias. Ao terminar a cura, não é a fome que cau-
sa a vontade de comer de novo mas o desejo de ingerir alimentos sólidos; o 
sabor da bebida de sumo de limão e xarope de seiva é do agrado de quase 
todos. 

Na maioria das pessoas a perda de peso é gradual, todavia, por vezes na 
eventualidade de uma sensação de desconforto a redução de peso pode 
diminuir nesse dia ou no dia seguinte.

No caso de existir uma situação crónica, os sintomas costumam agravar-
-se temporariamente. Depois da desintoxicação, a maior parte das pessoas 
sente-se melhor do que antes de realizar a cura.

No início da cura a camada que recobre a língua fica branca, tornando-se 
amarelada ao fim de alguns dias. A experiência mostra que esta mudança 
de cor vai aumentando durante quatro ou cinco dias para depois dimi-
nuir lentamente. O estado da língua serve de indicador da desintoxicação. 
Normalmente, em qualquer das modalidades anunciadas, a cura é suficien-
te para que o corpo se purifique, embora nalguns casos seja necessário 
prolongá-la.

Impaciência

Outras experiências
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Se depois da cura a língua permanecer coberta de uma camada branca ou 
amarelada, convém repetir o tratamento uns meses depois. Nessa altura a 
camada branca da língua desaparece mais rapidamente, porque o corpo já 
se encontra, até certo ponto, purificado.

O aparecimento de problemas circulatórios é raro. As pessoas que têm a 
tensão arterial muito baixa precisam, por vezes, de ajuda nos primeiros dias. 
Em geral, nesses casos, basta tomar um pouco de café. Também se obser-
vou nas pessoas com tensão arterial elevada que esta baixa nos primeiros 
dias e permanece normal depois da cura. Em geral, a circulação normaliza-
-se nos primeiros dias.

Quantas calorias tem o Xarope de Seiva Natural?
O conteúdo energético do Xarope de Seiva Natural é de 246 kcal por 100 g.

Quantas vezes por ano se pode repetir a cura?
A cura na versão sem refeições pode ser efetuada uma a duas vezes por ano. 
Todavia, na sua versão mais ligeira, acompanhada de uma refeição, pode ser 
efetuada três a quatro vezes por ano. Particularmente quando a cura é feita 
com frequência, não deve ser prolongada para além do estipulado.

É possível conservar o efeito da cura fazendo um dia de regime por mês?
Por vezes é proveitoso para o organismo passar um dia sem comida sólida, 
mas, para efeitos de purificação, um dia é demasiado pouco. Para esse efeito 
é muito mais importante manter uma alimentação equilibrada. Mini-curas 
de 2, 3 ou 4 dias é já um pouco melhor, embora haja interrupção de um pro-
cesso que mal começou. É bom dar ao corpo alguns dias de repouso, mas 
isso não substitui uma cura completa.

O peso não aumenta novamente logo após a cura?
Pode observar-se um aumento de peso de 1 kg após a cura, mesmo para 
quem efetua uma alimentação correta. Porém, na maior parte dos casos, se 
a alimentação for moderada o peso mantém-se. Para ajudar a controlar o 
desejo de comer e fornecer ao organismo os oligoelementos necessários

Perguntas frequentes
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pode utilizar, por exemplo, produtos à base de super nutrientes, tais como 
clorela, spirulina, óleo de farelo de arroz, pólen, etc.

Como deverá ser a alimentação após a cura?
Existem muitas possibilidades, mas, basicamente, devem evitar-se alimen-
tos provenientes da agro-indústria, desnaturados e refinados, dando prefe-
rência a alimentos integrais e respeitadores do ambiente, tais como cereais, 
pão integral, saladas e legumes crus ou cozinhados em vapor. Não é indis-
pensável seguir uma alimentação estritamente vegetariana, mas reduzir o 
consumo de carne é sempre vantajoso. O mais importante é a moderação; 
use o bom senso, como em qualquer outra circunstância. O extremismo não 
é opção.

Quem tem úlceras pode efetuar a cura?
Originalmente a cura com sumo de limão foi concebida especificamente 
para situações de úlceras. Porém, como estas podem ter causas muito diver-
sas, é recomendável que, tal como sempre que há doenças, a cura seja feita 
sob supervisão médica.

As crianças podem efetuar a cura com sumo de limão?
Com apoio médico, a cura poder ser feita por crianças. A duração não deve 
ser superior a uma semana.

São inúmeros os relatos e testemunhos de pessoas de todas as idades e ori-
gens, com todo o tipo de problemas, que melhoraram significativamente o 
seu bem-estar e qualidade de vida graças à cura da seiva. Muitos desses re-
latos constam das primeiras edições deste livro. Contudo, atualmente, dada 
a grande divulgação e conhecimento dos benefícios desta cura, entendeu-
-se ser irrelevante a sua publicação.
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