
KOLONOTERAPIJA 
Črevesje je pomemben del prebavnega sistema. Zdravo črevesje naseljujejo mnoge črevesju 
prijazne bakterije, ki pomagajo pri razstrupljevanju odpadnih snovi, sintezi določenih 
vitaminov in sodelujejo v boju proti infekcijam. Vemo, da je kar 70 odstotkov imunskega 
sistema v tankem in debelem črevesju. Zato je zdravje v veliki meri odvisno od zdravega 
črevesja.  
 
Pri zdravem človeku se črevesje prazni enkrat dnevno. Danes pa večino ljudi muči kronično 
zaprtje, pogoste pa so tudi druge črevesne težave in obolenja. Prehrana in navade, ki vladajo 
našemu času in prostoru povzročajo motnje v delovanju mikroflore črevesja, črevesje se 
poleni, neučinkovito izločanje odpadkov iz telesa pa povzroči vnetje in gnitje. To povzroča 
zastrupljanje celotnega telesa.  Strupi iz telesa vstopijo v krvni obtok in povzročijo različne 
težave: utrujenost, glavobole, zaprtost, težave s sklepi, probleme s kožo, razdražljivost, 
črevesne pline, slab zadah, alergije in druge nevšečnosti sodobnega časa. 
 
Ker se mnogo bolezni začnejo ravno v debelem črevesju je pomembno, da poskrbimo za 
zdravje le tega. To pa dosežemo s pravilno prehrano, zmernim gibanjem in umirjenim 
življenjem. V veliko pomoč pa nam je kolonoterapijo , spiranje črevesja s filtrirano vodo. 
 
NAJBOLJ  POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI S KOLONOTERAPIJO  
 
Kaj je kolonoterapija?Je izpiranja črevesja s filtrirano in ogrevano vodo, ki jo preko anusa z 
nežnim gravitacijskim pritiskom dovajamo in odvajamo iz črevesja, s čimer spodbujamo 
črevesno peristaltiko. Med terapijo masiramo trebuh in s tem omogočimo boljše odplakovanje 
odpadnih snovi iz črevesja.  
 
Kako poteka terapija? Ves čas terapije udobno ležite na hrbtu in ste pokriti. V anus nežno 
vtaknemo dvojno sondo po kateri teče voda v črevo in skozi drugo iz črevesja v kanalizacijo. 
Zato pri postopku ni smradu in umazanije. Terapevt s posebnim ventilom izmenično uravnava 
dotok čiste vode v črevo in umazane iz črevesja. Terapija traja približno 45 minut.  
 
Kakšen je namen hidroterapije črevesja? Odpadni material, ki se zadržuje v črevesju dalj 
časa nam povzroča kar nekaj težav. Iz strupov v črevesju in gnitja nastaja vrsta črevesnih 
obolenj, iz katerih se marsikdaj razvije črevesni rak. Če strupi iz črevesja vstopijo v 
cirkulacijo lahko povzročijo obolenja tudi drugje v telesu.  Plasti starega materiala zmanjšajo 
tudi sposobnost črevesja , da vsrka pomembne minerale in vitamine. Zaradi plasti odpadnega 
materiala na stenah črevesja se upočasni normalno krčenje (peristaltika) črevesja kar povzroči 
zaprtost in druge s tem povezane težave. Lahko rečemo, da je hidroterapijo črevesja skupaj z 
ustrezno prehrano in gibanjem osnovna higiena telesa.  
  
Kakšni so učinki hidroterapije na črevesja?  
1.    Globinsko očisti črevo.  
2.    Aktivira in okrepi polenele mišice črevesja. Peristaltika črevesja se izboljša pod vplivom 
nežnega polnjenja in praznjenja črevesja.  
3.    Povrne črevesje v naravno obliko.  
4.    Stimulira refleksne točke, namreč vsak del telesa je prek refleksnih točk povezan s 
črevesjem.  
 
Je terapija boleča? Med terapijo se lahko mišice črevesja močneje skrčijo in izločijo večjo 
količino tekočine in odpadnih snovi. To lahko občutite kot krče in napenjanje, ki ju spremlja 



občutek nujnega izločanja. Taki epizode, dogodki so kratki in se lahko tolerirajo.  
 
Indikacije in kontraindikacije Najboljši uspehi nastopijo pri kronični utrujenosti, zaprtju, 
boleznih prebavnega trakta, kožnih boleznih, boleznih pljuč, sklepov, ginekoloških boleznih 
in postenju. Hidroterapije črevesja pa se izogibamo pri hemeroidih, raku, vnetju črevesja, 
sladkorni bolezni, zelo visokemu krvnemu pritisku in pri obolenju srca.  
 
Koliko terapij je potrebnih? Število terapiji, ki so potrebne da očistimo črevo starih oblog je 
individualno in jih navadno ne moremo odstraniti z enim čiščenjem. Z vsako terapijo lahko 
očistimo približno 20 cm več. Potrebno je od tri do šest terapij, ki jih opravimo v enem ali 
dveh mesecih.  
 
Kaj lahko pričakujem po terapiji? Navadno se počutimo lažje, sveže in vitalnejše. Nekaj ur 
po terapiji je lahko prisotno pogostejše izločanje in rahla utrujenost. 
 
Za dodatne informacije in naročila prosimo pokličite na 01/519 0125 ali 041 401 600 ali pa 
kontaktirajte medical.center@siol.net , www.salonave.si      
                                                                          

Alenka Zorn, dipl. fizioterapevtka, dipl. shiatsu terapevtka  

 

 


