
CURA DE GOLIRE A FICATULUI SI VEZICII DE CALCULI  BILIARI

Ficatul este probabil organul cel mai important și mai sensibil din organism. 
Dacă ficatul se incarcă de calculi (invizibili la radiografii sau ecografii) atunci 
încep sa apară boli la diversealte organe. Majoritatea bolilor se vor soluționa 
prin simpla curățire a ficatului. Sistemul de imunitate al organismului ține de 
ficat. Dacă acesta e plin de calculi, imunitatea scade, dând loc apariției bolilor
grave.

Ficatul este un organ extrem de important în organism şi are un rol esenţial în
digestie şi în asigurarea nutrienţilor către celulele corpului, dar şi în 
detoxifiere, curăţarea sângelui de toxine, metale grele, viruşi, paraziţi, etc. 
Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele în exces, de a elimina din organism 
diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse în 



semipreparate sau chiar în alimente proaspete. De asemenea metabolizează 
şi alcoolul introdus în organism. Ficatul are control direct asupra creşterii şi 
funcţionarii fiecărei celule din corpul uman.Dacă ficatul nu mai funcţionează 
normal, toate celulele corpului nu vor mai primi o cantitate suficientă de 
nutrienţi, nu vor elimina deşeurile produse, toxinele, şi nu vor comunica la fel 
de bine cu sistemul nervos sau endocrin. Chiar şi dacă numai 40% din ficat 
funcţionează normal, analizele pot ieşi bune, dar vor apare tot felul de boli în 
organism. Ficatul are doi lobi şi arata ca doi copaci cu ramurile goale pe 
dinăuntru. Pe lângă rolul de procesare a nutrienţilor, de metabolizare şi 
anulare a substanţelor toxice, precum alcoolul, fiecare celulă preia din sânge 
şi toxinele, pe care le elimina împreună cu bilă în canalele acestea mici ce 
străbat întreg ficatul. Toate aceste rămurele goale pe dinăuntru se unesc în 
canale mai mari, apoi se unesc în două canale principale, ce vin de la fiecare 
lob al ficatului şi apoi se unesc într-un singur canal biliar. Acest canal biliar 
comun, conduce bila către fiere (colecist), care este o pungă sub ficat. Bila 
este ca un gel uleios galben-verzui, care curge încet de la fiecare celulă şi se 
scurge până jos în fiere. Bila are rolul de a ajuta în procesarea hranei. În 
momentul în care hrana ajunge în stomac, imediat, fierea se contractă şi 
aruncă toată bila în restul de canal biliar comun (circa 10 centimetri), şi apoi 
ajunge în intestinul subţire. În momentul în care hrana ajunge în intestinul 
subţire, bila trebuie să fie prezentă, altfel nu va fi procesată şi va fi eliminată 
fără ca organismul să reţină nutrienţii necesari. Ficatul secretă cam un litru şi 
jumătate de bila pe zi. Această substanţă este atât de preţioasă pentru 
organism încât nu este eliminată, ci o mare parte din ea este reabsorbita în 
intestinul gros şi adusă din nou în ficat (sau o parte din substanţele care o 
compun).  O mare parte din nutrienţii ce sosesc din mâncarea procesată, o 
constituie cristalele de colesterol. Colesterolul bun este un element de bază 
în construcţia tuturor ţesuturilor. Colesterolul e prezent în orice muşchi, în 
pereţii organelor, etc. Dar colesterolul în exces este procesat de ficat din 
sânge şi eliminat prin canalele biliare. Numai că aceste cristale de colesterol 
au tendinţa să se lipească unele de altele, mai ales că bila este ca un gel 
uleios. Astfel că formează mici pietricele, care în timp, atrag tot mai multe alte
cristale de colesterol şi se măresc. 

Majoritatea pietrelor şi pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol ce 
îmbracă otrăvurile(vaccinuri, pesticide, metale grele, droguri, radiații etc). 
Colesterolul este o substanţă care e prezentă în majoritatea organelor şi 
muşchilor, de aceea e imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, 
aceste formaţiuni încep să blocheze canalele biliare (întâi pe cele mai mici şi 
apoi şi pe cele mai mari, putând chiar să blocheze un întreg lob al ficatului). 
Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau mărit şi nu are nici o soluţie. 
Ficatul se poate mări cu până la 5-10 centimetri în acest fel. În timp, la aceste
formaţiuni grase adera metale grele, calciu, diverse săruri, şi se calcifiază. 
Abia atunci sunt observabile la ecograf. Dar, până nu se calcifiază, nu sunt 
vizibile la ecograf. Se văd doar structuri grase în ficat. Canalalele biliare 



blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.În momentul în care ficatul e 
aproape plin de pietre, încep să mai cadă din ele şi acestea ajung în fiere. 
După o masă mai grasă sau cu substanţe mai greu de procesat de organism,
fierea se contractă mai puternic şi aruncă aceste pietre în canalalul biliar 
comun. Numai că aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar 
durerile în partea dreaptă, sau în capul pieptului. Ele sunt de multe ori 
confundate cu durerile de stomac, deoarece apar imediat după masă. După 
ce piatra reuşeşte să iasă complet, durerea încetează. Dacă piatra se 
blochează total, bila nu mai poate ieşi, aceasta ajunge în sânge şi omul se 
îngălbeneşte tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar înainte să iasă în 
intestinul subţire, se uneşte cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas. 
Dacă piatra se blochează aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi eliminaţi din 
pancreas şi se ajunge la pancreatita, care este o afecţiune foarte gravă. 
Oricum, în ambele afecţiuni,durerea este atât de mare, şi de acută, că nu se 
poate sta acasă. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu această afecţiune, 
după care, e necesară operaţia. E o urgenţă şi medicina are un singur 
remediu: operaţia. 
Totuşi, astfel de pietre pot fi eliminate uşor şi rapid, dacă se dilată canalul 
biliar comun. Canalul biliar comun se dilată până la aproape 3 centimetri 
lăţime, cu ajutorul uleiului si sulfatului de magneziu. E suficient să iasă orice 
piatră. De asemenea, căldura ajuta la dilatare. Din nefericire, medicina 
tradiţională, imediat cum observă o piatră în fiere sau canalul biliar, are o 
singură soluţie – operaţia. Dar, în cazul în care fierea este eliminată 
chirurgical, bila curge în continuu, picătură cu picătură în intestinul subţire. 
Amestecată cu hrana, este bine tolerată de organism, dar în lipsa mâncării, 
ea roade intestinul subţire, căci pică, exact în acelaşi loc, şi duce în timp la 
iritaţii, ulceraţii, cancer, etc. În plus, în momentul în care hrana ajunge în 
intestinul subţire, ea nu mai întâlneşte suficientă bila şi atunci nu mai este 
procesată şi omul mănâncă aproape degeaba, plus că apar balonări, etc. De 
aceea medicii recomanda acizi biliari sub formă de pastile, după masă, 
pentru tot restul vieţii(in cazul celor care și-au făcut operație de scoatere a 
vezicii biliare-fierea).  Deci, în timp, în ficat se pot strânge pietre de colesterol 
care pot sufoca ficatul. Dar, în momentul în care ficatul nu mai funcţionează 
la capacitate normală nici nu îşi mai îndeplineşte funcţiile cum trebuie. Pe 
lângă faptul că organele şi celulele nu îşi vor mai primi nutrienţii necesari, 
sângele nu va mai fi detoxifiat. O grămadă de toxine, metale grele, viruşi, 
bacterii nu vor mai fi procesate şi eliminate din sânge. Aşa că organismul 
găseşte alte soluţii pentru a scăpa temporar de acestea. Până când, ficatul îşi
va reveni şi le va elimina total din sânge. Întâi va încerca să le elimine prin 
alte organe de excreţie (rinichi, piele, respiraţie). Dacă nici acest lucru nu este
posibil, organismul le depozitează în diverse zone din corp sau diverse 
organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de formaţiuni grase de 
colesterol, şi care nu mai funcţionează normal, începe să depoziteze toxinele 
în diverse zone sau organe din corp.   Exemple: În prima fază, apar probleme
în celelalte organe de excreţie (rinichi, piele, plămâni), care se confruntă cu 



un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina ficatul. Apoi apar probleme 
complexe în organism care sunt legate fie de depozitarea gresită, la 
întâmplare a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa alimentarii
cu nutrienţi a celulelor sau organelor. Dacă toxinele se acumulează în 
articulaţii, rezultă boli ale articulaţiilor. Una din funcţiile ficatului e să 
sintetizeze zahărul în glucoză (principala hrană a creierului). Un ficat afectat 
nu mai hrăneşte corespunzător creierul, rezultând oboseala, depresie, şi se 
poate ajunge în timp la boli grave ca dementă, Alzheimer, Parkinson, 
Scleroza multiplă etc. Dacă metalele grele nu mai sunt eliminate cum trebuie,
cum ar fi de exemplu aluminiul, rezultă Alzheimer. Dacă ficatul nu procesează
toate proteinele din sânge, corpul încearcă să le depoziteze în sânge şi în 
pereţii vaselor de sânge. Creşte numărul globulelor roşii. Creşte nivelul de 
hemoglobină. Sângele devine mai gros şi formează cheaguri care se pot 
bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau, proteinele sunt 
depozitate în pereţii vaselor de sânge, formează ţesuturi groase de colagen şi
blochează circulaţia. Dacă colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, 
el rămâne în vasele de sânge şi se depune pe pereţii acestora, îngroşându-I 
sau blocându-i. Rezultă infarct, etc. O digestie slaba duce la oboseala 
cronica, iritabilitate, incapacitatea de a mai simti fericire indiferent de situație, 
probleme cu organele reproductive etc.  Una dintre cele mai(daca nu chiar 
cea mai) serioase afectiuni cu care se confruntă cei care au ficatul blocat, 
este candidoza. Bila are nu numai rol in digestie, ci și reglează PH-ul 
alimentelor care ajung în intestin. Din stomac alimentele sunt trecute in 
intestin cu un PH mic(au o aciditate mare de la sucul gastric al stomacului), 
iar bila fiind alcalina regleaza PH-ul acestora. Un ficat blocat produce puțină 
bila rezultand intr-un mediu destul de acid unde candida se poate dezvolta 
până eventual se ajunge la cancer.  Sângele îngroşat încetineşte transportul 
de hormoni, rezultând o activitate foarte crescută a glandelor şi o dereglare a 
acestora. Rezultă probleme cu tiroida, etc. Dacă ficatul se umfla, sângele 
trece mai greu prin ficat. Asta înseamnă un efort mult mai mare pentru inima, 
dereglaj în tensiune, puls, etc. Dacă ficatul nu elimina surplusul de hormoni 
(estrogen sau aldosteron), apare un dezechilibru în retenţia de apă şi sare şi 
ţesuturile încep să se umfle. Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatită, 
etc. Lipsa bilei în sistemul digestiv poate duce la probleme de stomac, nu se 
mai absorb cum trebuie grăsimile, calciul şi vitamina K. De aici o mulţime de 
probleme. Deşi e normal că ficatul să secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza 
blocajului, la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai 
puţină bila eliberată de ficat, înseamnă ca intestinul subţire nu mai digeră 
mâncarea cum trebuie. Rezultă probleme în alimentaţie, balonări, infecţii, 
dereglări în flora intestinală, constipaţie, iritaţie, cancer, etc. 



CE ESTE NEVOIE PENTRU CURĂ:

- suc de mere proaspat(este bun si cel pasteurizat prin fierbere,  insa sa fie 
100% natural) sau de struguri (este bun si mustul pasteurizat prin fierbere) 
circa 6 litri (cate un litru pe zi), dar cel mai avantajos ar fi sa cumparati acid 
malic pudra (atentie, sunt 2 tipuri de acid malic. Unul este sintetic, "DL acid 
malic", iar celalalt natural, "L acid malic". Cel sintetic este folosit in industria 
vinurilor si este mult mai ieftin. De preferat cumparati L acid malic care in 
general se gaseste pe site-uri cu suplimente alimentare) sub formă de sare. 
Acest acid malic se regaseste si in mere, struguri, cirese, pepeni etc. Acest 
acid natural este ceea ce ficatul foloseste pentru a inmuia pietrele și a le 
dezlipi una de alta. Aceste pietre (calculi) pot fi foarte indesați formând 
bulgări, iar unii oameni au ficatul aproape pietrificat, adica calculii s-au 
calcificat si s-au sudat între ei. Aceste persoane au nevoie de o perioadă 
îndelungată de pregătire pt cură, prin consum zilnic de acid malic.
- ulei de măsline virgin sau ulei de floarea soarelui dublu rafinat,ulei de in, 
cocos sau de alte seminte 
- câteva lămâi sau grapefruit sau portocale acre.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

Timp de 6 zile:
- se bea 1 litru de suc de mere pe zi sau un pahar de apa cu 1-2 grame de 
acid malic DE DOUĂ ORI PE ZI, PE STOMACUL GOL, de preferat dimineața
când ne trezim și seara înainte de culcare (sau se bea cu 30 de minute 
înainte de mese si la 2 ore după mese, pe scurt, cand stomacul este gol). 
- În această săptămână să se evite mâncăruri sau băuturi reci(de la frigider). 
Pentru a se dilata canalele biliare trebuie să se consume în special mâncare 
şi băuturi călduţe sau la temperatura camerei. Să nu se consume nimic prăjit 
şi să se evite, pe cât posibil, produsele de origine animală. Să se evite pe cât 
posibil, orice medicamente în ziua a 6-a Dacă sunteţi răcit său apare o 
afecţiune acută trecătoare, amânaţi cura, nu pentru ca ar fi daunatoare, ci 
deorece e posibil sa o faceti degeaba, sa nu eliminati pietre.

ÎN ZIUA a-7-a :

- Să se evite orice fel de alimente de origine animală – carne, oua, lapte, 
brânză, unt şi orice e prăjit. 
- A NU se consuma grasimi, uleiuri, nuci, seminte. 
- A NU se consuma mancăruri proteinice, ce pot obosi ficatul.
- A se evita sarea multa.
- Evitati in aceasta zi oboseala si stresul extrem iar in ultima ora inaintea curei
cautati linistea mintala si sufleteasca, deoarece orice tres, emotie negativa, 
ingrijorare, afecteaza ficatul si îl face sa se stranga 



După ORELE 14-15 :
– Nu se mai mănâncă nimic. Doar se mai poate bea apă, în restul zilei.

CU 4 ORE INAINTE DE LUAREA ULEIULUI:
– Se ia un pahar cu o lingura desulfat de magneziu.
CU 2 ORE INAINTE DE LUAREA ULEIULUI:
– Se ia inca un pahar cu o lingura de sulfat de magneziu.
(aceste doua pahare se pot sări dacă calculii sunt mici. Apoi la urmatoarele 
cure, după ce se constată ca nu se mai elimină calculi doar cu ulei, atunci se 
reintroduc aceste două pahare, sau doar un pahar, în funcție de cazul 
fiecaruia (cu două ore înainte de luarea uleiului). Deci, repetăm: sulfatul de 
magneziu are rolul de a dilata canalele biliare și mai mult decât le dilată 
uleiul. Se iau cand calculii sunt foarte mari sau când persoana suferă de 
dureri de ficat. De regulă cu un singur pahar e suficient, însă dacă e nevoie 
se pot lua două, la două ore diferență unul de celălalt, iar ultimul pahar de 
sulfat de magneziu trebuie sa fie la două ore înainte de luarea primului pahar 
de ulei.

LUEREA ULEIULUI (seara la culcare, preferabil pana in ora 22 sau chiar mai 
devreme):

– SE BEA PRIMUL AMESTEC DINTR-O DATA - 100 MILILITRI ULEI (se 
poate folosi ulei de masline, ulei de floarea soarelui dublu rafinat, ulei de 
cocos, ulei de in, etc) SE AMESTECĂ  PRIN AGITARE CU PUTERE CU 
SUCUL de grepfruit sau lămâie sau cu o solutie de 30 de mililitri de apa cu 3g
de acid malic. Sucul să fie cât mai pur, fără pulpa. Sucul are rolul de a subtia 
sangele astfel ca inima sa nu fie solicitata de ingrosarea sangelui datorita 
cantitatii de ulei. Ingredientele se pot amesteca într-un borcan închis ce se 
umple pe jumătate (se agită puternic de aproximativ 20 de ori chiar înainte de
a-l bea).

– DUPĂ PRIMUL PAHAR, AŞEZAŢI-VĂ CULCAT ÎN PAT, PE SPATE, 
IMEDIAT! E esenţial pentru eliminarea pietrelor. Poziţia trebuie să fie culcat 
pe spate, cu o pernă sub cap si una la spate.Pozitia trebuie sa fie inclinata si 
nu orizontala complet pentru ca amestecul sa poata trece din stomac in 
intestin. Dacă e o poziţie incomodă, se poate sta pe partea dreaptă cu 
genunchii traşi spre piept, pozitia fetala. STAŢI COMPLET NEMIŞCAT, CEL 
PUŢIN 30-40 MINUTE ŞI ÎNCERCAŢI SĂ NU VORBIŢI, SA NU FITI 
DERANJAT DE NIMENI! Pietrele vor fi eliminate fără durere pentru cei ce nu 
au ficatul intr-o stare grava, deoarece se secretă multă bila (care este 
uleioasă), iar canalele biliare sunt ţinute larg dilatate. 

– LA CIRCA 30 MINUTE SE BEA AL DOILEA PAHAR de amestec de ulei si 
suc si va puneți în aceeași poziție 30 de minute.



- În aceste intervale de 30+30 de minute calculii au ieșit în intestin.
- Atentie, din cauza toxicitatii înalte a calculilor aflati in intestin puteți avea 
greață pe timpul nopții sau dimineața. Pentru a grăbi eliminarea pietrelor 
toxice de pe intestin, și astfel scurtarea senzației de greață, puteti folosi 
urmatoarele laxative naturale, la o oră după luarea ultimului pahar de ulei: 
= 1 litru de apa calduță amestecată cu 15 grame de sare (se bea doar pe 
stomacul gol. Metoda este recomandata celor ce nu au probleme cu inima 
sau rinichii); 
= 1 litru de zeamă de varză sau de roșii murate, nu rece (și doar dacă la 
murat s-au folosit 20-25 g la litru de apă, și nu mai mult); 
= 1-2 litri de suc de rosii băut dintr-o dată
= clorura sau sulfat de magneziu (o lingura cu varf la un pahar de 250 ml. De 
asemenea aceasta metoda nu este recomandata celor cu probleme la 
rinichi); 
= 2-4 clisme repetate din 2 în 2 ore -  acestea vor accelera tranzitul intestinal 
si vor ieși pietrele afara mult mai repede.

- La câteva ore după luarea ultimului pahar de ulei, se poate reveni la 
mâncarea obişnuită, evitând la prima masă de după cură a se mânca 
alimente proteinice, precum fasole, linte, etc. 

ATENȚIE!!!
În funcție de cazul fiecarei persoane, se pot lua din 30 in 30 de minute, pană 
la 7 (șapte) pahare de 80-100 ml de ulei amestecat cu alti 20-50 ml de suc de
citrice. De regulă, la început ficatul și vezica sunt pline de calculi si aceștia ies
ușor doar cu un pahar de sulfat de magneziu si unul de ulei. Pe masură ce se
repetă tratamentul, dacă se observă ca nu se mai elimină calculi doar cu un 
pahar, atunci se iau două pahare de sulfat si unul sau două de ulei. Iar apoi 
când nici așa nu se mai elimină calculi, va trebui mărit numărul de pahare de 
ulei, până se va ajunge la șapte pahare de ulei. Și dacă nici cu șape pahare 
de ulei luate in două sau trei cure consecutive nu se mai elimină calculi, 
atunci ficatul este curat.

ATENTIE!!! 
În cazul persoanelor cu vezica inflamata, sau cu exces de calculi in ficat si 
vezica, de regula persoanele supraponderate, ESTE POSIBIL CA DUPA 
CURE SA RAMÂNĂ PIETRE BLOCATE PE CANALE. Aceasta se va ști 
datorita durerilor taietoare ce vor urma, si gustului de bila in gura. Nu va 
speriati. Pur si simplu repetati ZIUA A SAPTEA, adica beti iarasi amestecul 
de ulei si suc, de preferat tot seara, pt a se putea strange bila suficienta. 
Canalele se vor dilata iarasi si pietrele vor fi eliminate. Faceti aceasta pana 
cand vor disparea intepaturile acute din zona ficatului.
În caz de urgență nici nu mai trebuiesc respectate orele, ci pur și simplu beți 
un pahar de ulei și va puneți în pat 30 de minute cu fața în sus.



CUM SE ACCELEREAZĂ CICATRIZAREA RĂNILOR POSIBILE DIN FICAT:
Argintul coloidal este un excelent cicatrizant. Recomandăm după fiecare cură
a se lua argint coloidal fiecare zi.

CÂT DE DES SE FAC CURELE?

Recomandăm a se repeta curele la săptamână, una pe săptămână. 
La o persoana normală, cu inima sănătoasă, se pot face și 2 cure pe 
săptămână (înțelegând prin cură procedura din ziua a șaptea). Noi am tratat 
pacienți cu un ritm extrem de cure, 2 și chiar 3 pe săptămână si apoi pauză 
de o săptămână, între saptamanile de cure. 

Pentru persoanele cu probleme de inimă sau bătrâne, o cură la o lună, și nu 
cu multe pahare de ulei ci cu unul sau două.

La inceput este bine a le face putin mai rar, caci corpul nu prea face fata bine 
la atat de multe toxine care sunt scoase afara, dar dupa 5-10 cure aceste se 
pot face mai des.

După câteva zeci sau sute de cure (10 - 300) sunt eliminate toate pietrele, 
numărul curelor diferă de la om la om în funcție de cât de mult și-a abuzat 
fiecare organismul și de pachetul genetic moștenit de la parinti, insa toti 
oamenii au pietre toxice, chiar otravitoare, in ficat.

În urma curățirii ficatului, organismul se va vindeca de apoape orice boală 
dobândită.

Tratament recomandat si folosit de multi ani de Instituto Madison
ommmadison@gmail.com

Aici în IMadison am tratat diferite cazuri mai puțin sau mai mult grave. Vom 
detalia mai jos cu imagini cazul unor persoane în stare foarte grava (ciroza 
împreună cu cancer de colon, radiații X, injectare de substanțe otravitoare 
etc) Aceste persoane au ajuns la a face între 200 și 300 de cure pt a obține 
golirea și vindecarea ficatului, și aceasta pe durata a 3 ani de zile sau mai 
mult, în cazul cirozei. Însă, cu ajutorul lui DUMNEZEU vindecarea s-a 
realizat, fără nici măcar o operație sau o vizită la spital. Persoanele aveau la 
momentul tratamentului intre 27 și 35 de ani.

Mai jos vom arăta câteva din fotografiile făcute pe durata acestor ani de 
intens tratament.



Esto es lo que sale una sola vez. Y un caso de cirosis puede necesitar hasta 
300 tales curas.



Todos estos calculos, aunque parecen inofensivos, son tan venenosos que 
queman, irritan el el intestino y el colon  y mientras circulan por los intestinos 
provocan mareos, vomitos, nausias, dolores de cabeza, ya que una cantidad 
pequeña de los venenos pasan a la sangre, en los intestinos. Por eso se 
deben tomar laxativos despues de tomar los vasos de aceite.



Pueden ser calculos verdes, rojos o negros como se ve en esta imagen

Los negros hablan del cancer (cirosis) existente.





Las fotos con los calculos llenos de sangre debido al cancer en el colon no lo
subimos, porque no son tan agradables.

Estos son algunas de las cientas de fotos tomadas durante los 3 años de 
tratamiento.

Otro día enseñaremos como hace su propia plata coloidal, ya que es muy 
cara de comprar.

¡DIOS os bendiga con hígados sanos y limpios como los de unos niños 
pequeños! 

CONTACT: scoalamadison@protonmail.com
Telegram: https://t.me/IMadison_Reforma_Sanatatii

mailto:scoalamadison@protonmail.com

