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Het detox effect 
 

Positieve effecten met Innerwave – Wave your sins & feel alive! 

Door te sapvasten, oftewel met een sapkuur, geef je je spijsverteringsorganen rust, zodat het lichaam grondig 

gereinigd en weer versterkt kan worden. Het detox effect wordt versterkt door de combinatie van 100% natuurlijke 

reinigende, voedende en herstellende supplementen. Met andere woorden: Innerwave heeft de ideale formule voor 

een zuiver lichaam en scherpe geest! 

Een andere positieve bijwerking is dat je tijdens een detox kuur bewuster wordt van wat je eet en wat voor werking 

dit heeft op lichaam en geest. Enkele positieve detoxeffecten op een rijtje: 

• Een super fit en energiek gevoel geven (je voelt je sterker, jonger en als herboren) 

• Helpen het extra gewicht dat je met je meedraagt kwijt te raken 

• Het lichaam helpen te ontgiften / zuiveren 

• Een stabiel zuur base evenwicht in je lichaam bevorderen 

• Je stofwisseling & het zelfreinigend vermogen van je lichaam bevorderen 

• Vermoeidheid terugdringen (je voelt je als herboren) 

• Je weerstand tegen bacteriën en schimmels verhogen & immuunsysteem verbeteren 

• Je metabolisme op een natuurlijke manier laten stijgen 

• Helpen gewrichtspijnen af te nemen 

• Bijdragen aan een strakke & stralende huid 

• Je helpen gezond oud te worden, wie wil dat nu niet?! 

• Zorgen voor emotionele rust 

• Zelfvertrouwen verhogen 

• Het startsein zijn voor een nieuwe gezonde levensstijl 

• Concentratie en mentale helderheid verbeteren 

• Helpen bij het stoppen met roken, koffie en alchohol 

• Zorgen voor een betere nachtrust 

• Slechte gewoontes doorbreken 

• Zorgen voor nieuwe creativiteit en inspiratie 

 

Zoals je ziet is het detox effect erg veelzijdig. Eenmaal de kracht van je eigen schone lichaam ervaren wil je dit 

natuurlijk vasthouden. Belangrijk is dan om je eetpatroon aan te passen en af te stemmen op jouw lichaam en 

levenswijze.  

De voordelen van een Innerwave Detox bij MI en Happy Life Coach: 

• Eenvoudig thuis kuren met privacy – wanneer het jou uitkomt! 

• Geen hongergevoel door de 100% natuurlijke voedingssupplementen 

• Optioneel met of zonder darmspoelset (klisma) 

• Uitgebreide gebruiksaanwijzing bij elke kuur 

• Persoonlijke begeleiding door MI en Happy Life Coach en extra tips en trics 

• Extra yogalessen bij MI-Yoga! 
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Alles over een sappenkuur met Innerwave 

Waarom een detoxkuur en wat is het verschil met sapvasten? 

De welvaart, de prestatiegerichte maatschappij en ons drukke materialistische bestaan begint haar tol te eisen. 

Junkfood, kant-en-klaar maaltijden en bewerkt voedsel zijn haast niet meer weg te denken uit de koelkast. Het 

resultaat: we worden zwaarder, vermoeider en leven ongezonder. Met alle gevolgen van dien. Tijd voor een body & 

mind reset. Let’s detox! 

Met de 100% natuurlijke Innerwave detoxkuur zuiver je in 17 dagen lichaam en geest op verantwoorde en 

daadkrachtige manier. Je voelt je weer als herboren. Sterk, energiek, fris en geestelijk scherper dan ooit. 

Een detoxkuur volg je niet alleen om af te vallen, maar met name om je lichaam te zuiveren en te ontzuren en je 

darmen te ontslakken, zodat deze na afloop van de kuur je voeding beter zullen gaan opnemen. 

Als je goed wilt detoxen, dan is het advies om 5-7 dagen te sapvasten. Belangrijk hierbij is om je lichaam voor te 

bereiden op deze ‘zware’ periode van slechts sap (van m.n. groenten) en na afloop van de kuur je voeding weer 

langzaam op te bouwen. 

Let op: een sapkuur zonder specifieke detox voedingssupplementen is niet verantwoord, je legt je darmen namelijk 

stil waardoor de gifstoffen niet afgevoerd worden. Innerwave bied je een compleet pakket met alles wat je nodig 

hebt voor een veilige detoxkuur. 

Veel klachten en ziekten vinden hun oorsprong én heling in de darm. De gezondheid van een groot deel van de 

Nederlandse bevolking laat veel te wensen over. Klachten als oververmoeidheid, apathie, vaak ziek zijn, rugpijnen, 

slapeloosheid, hoofdpijn, pijnlijke menstruatie, opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, diarree en verstopping 

zijn voor velen een dagelijks gegeven. Daarnaast lijden veel mensen aan degeneratieve ziekten zoals kanker, hart-, 

en vaatziekte, artrose, artritus, reuma, huidziekte, astma, diabetes mellitus, en maagdarmziekten. De 

berichten van de (huis)arts zijn vaak weinig hoopgevend: ‘er mee leren leven’ is het devies. 

Niks ervan: 'er mee leren leven' Aan dit laatste valt te twijfelen: anders dan vaak gedacht ligt aan een 

ziekteklacht een oorzaak ten grondslag. Veel aandoeningen blijken het gevolg te zijn van een leven lang verzamelen 

en opslaan van materiële én emotionele gifstoffen. De belangrijkste bron van gifstoffen in het lichaam is de dikke 

darminhoud. Een bijzonder effectieve manier om deze vergiftiging aan te pakken is reiniging van de dikke darm door 

darmspoelingen. Bouw je na deze spoeling de darminhoud op met een voedende, levenskrachtige voeding dan is er 

een grote kans dat klachten en ongemakken voorgoed verdwijnen. 

Moderne voeding, goede voeding? Van de grote verschuivingen in het westerse voedingspatroon sinds begin 

vorige eeuw krijgt vooral de dikke darm de het zwaar te verduren. Met name de afname van vitaal voedsel, met 

name rauwe en onbewerkte plantaardige producten, zorgen ervoor dat chronische obstipatie een omvangrijk 

probleem wordt. Voedsel rechtstreeks van het land maakte plaats voor minder levenskrachtige voedingsmiddelen 

zoals vlees en melk(producten) van de bio-industrie, geraffineerde suiker, witmeelproducten, geharde vetten en kant- 

en -klaarproducten bereid met kunstmatige conserveermiddelen, kleur- en smaakstoffen. 

Dit voedingspatroon geeft opstopping van afvalstoffen en verteringsresten in de dikke darm. Bij een groot deel van 

de Nederlandse bevolking leidt dit tot obstipatie. Bij 80% van de bevolking doorloopt een ingedroogde en harde 

ontlasting een moeizame reis door de 1,5 meter lange dikke darm. Lozing ervan laat dagen soms zelfs weken op zich 

wachten. In die tijd wordt de ontlasting, mede door de druk die er vanuit de dunne darm ontstaat, in de darmplooien 

geduwd en vastgezet. Op deze manier ontstaan divertikels. Wanneer deze ontsteken door de hier aanwezige 

bacteriën is er sprake van diverticulitis.  

Noot: een regelmatige ontlasting is nog geen aanwijzing voor een schone darm! 

 

https://shop.mi-yoga.nl/shop/
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Taai-taai Een ander gevolg van onze veranderde eetgewoonten is het ontstaan van mucoide plaque in de dikke 

darm en de rest van het maagdarmkanaal. Dit is harde, taaie plaque die ontstaat als gevolg van een uit de 

eetgewoonten voortkomende verzuring in het lichaam. Deze taaie massa zet zich vast op het darmepitheel. Het 

gevolg ervan is dat darmvriendelijke bacteriën die zuurstof nodig hebben voor hun ontwikkeling steeds meer het veld 

moeten ruimen voor schadelijke bacteriën, schimmels, virussen en parasieten die zonder zuurstof kunnen leven. 

Deze overgroei van schadelijke darmbewoners produceren gifstoffen die belastend kunnen zijn voor het lichaam. Van 

schimmels is bijvoorbeeld bekend dat ze een borrelglaasje aan alcohol(aldehydes) per dag kunnen produceren en zo 

dus de lever kunnen belasten. 

De aftakeling begint Een ander gevolg van groei van een ziekmakende darmflora en het ontstaan van mucoide 

plaque is dat de vertering van voedsel en het transport ervan naar de bloedbaan verstoord raakt. Eiwitten en 

koolhydraten worden onvoldoende verteerd en vallen daardoor als voedsel ten prooi aan rottings- en 

gistingsbacteriën. Bij deze ‘schranspartij’ komen grote hoeveelheden stinkende gifstoffen vrij zoals cadaverine, fenol, 

formaldehyde, boterzuur, koolzuurgas, urinezuur, moerasgas, ammonia, nitrosamine en putrescine. Een verdere 

verzuring van het darmmilieu is het gevolg en een vicieuze cirkel is geboren. Darmvriendelijke bacteriën, zo 

belangrijk voor een groot deel van uw weerstand, kunnen in een zuur milieu niet overleven en sterven dan af. Uw 

lichaam wordt geleidelijk aan bevattelijker voor allerlei binnendringers en parasieten. 

De lever draait dubbele diensten Wanneer de opgehoopte giftige stoffen niét via een soepele stoelgang, van 

twee of meer keer per dag, worden verwijderd krijgen ze de kans hun schadelijke invloed uit te oefenen. Het dikke 

darm slijmvlies raakt overprikkeld en ontstoken wat ten slotte kan resulteren in poliepvorming en darmkanker. Deze 

toxines (gifstoffen) komen ook via het darmepitheel in het bloed terecht. De poortader leidt deze gifstoffen naar de 

lever waar ze worden ontgift voordat het via de grote bloedsomloop bij de lichaamscellen terecht komen.  

Is de productie van gifstoffen vanuit de dikke darm echter hoog,  zoals bij veel mensen, dan heeft de lever de 

grootste moeite om het aangevoerde bloed te ontgiften. Het bloed in de lever vertraagt en dat kan leiden tot 

poortaderstuwingen met aambeien en spataderen. De overwerkte lever slaagt er vaak niet in om het bloed volledig 

te zuiveren waardoor slechts gedeeltelijk ontgift bloed in de grote bloedsomloop terechtkomt. 

Noodhulp Om te voorkomen dat deze gifstoffen hun destructieve werking op uw lichaamscellen uitoefenen 

probeert het lichaam zich ervan te ontdoen met behulp van zijn ‘noodventielen’. Deze zijn het neusslijmvlies, de huid, 

de baarmoeder, de darmen, de longen en de schildklier. Deze organen proberen de gifstoffen zoveel mogelijk te 

verbannen door neusbloedingen, neusverkoudheid, snotneuzen, hooikoorts, uitscheiding van overmatig stinkend 

zweet, psoriasis, eczeem, opslag van gifstoffen in onderhuids vetweefsel (met gewichtstoename als gevolg), stinkend 

en veel menstruatiebloed, witte vloed, darmbloedingen, diarree, slijmvorming, slecht ruikende adem, een 

opgezwollen schildklier enzovoort, enzovoort.  

Bij een continue ‘gif-bombardement’ vanuit je darm zijn deze ventielen op een gegeven moment niet meer 

doeltreffend en ontstaan er ziekten ter voorkoming van direct levensgevaar. 

Het gif wordt zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt door temperatuursverhogingen zoals je deze ziet bij 

ontstekingen en koorts. Een andere manier van onschadelijk maken is het ‘wegzetten’ in weefsels in de vorm van 

lipomen, wratten e.d. Het optreden van huiduitslag, acute en chronische ontstekingen, cysten, fistels, wratten, reuma, 

ophopingen van calcium en urinezuur in de gewrichten, hart- en vaatziekten en migraine, goedaardige- en 

kwaadaardige gezwellen kan vaak hieruit verklaard worden. 

Van Egypte tot Europa en Amerika ‘Reinig eerst de darmen’ schreef Hippocrates, de vader van de 

natuurgeneeskunde, 2500 jaar geleden. De theorie dat gifstoffen afkomstig uit de darm verantwoordelijk zijn voor 

ziekten was al bekend in het oude Griekenland. Papyrusrollen laten zien dat de Egyptenaren 1000 jaar daarvoor al 

gebruik maakten v an darmspoeltechnieken.  

Eind 1800 en begin 1900 genoot het gebruik van klysma’s en hoge darm spoelingen onder Europese en ook 

Amerikaanse medici grote populariteit. Ze werden met goede resultaten toegepast bij allerlei kwalen. Artsen in Sint 
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Petersburg gebruikten bijvoorbeeld, ter verhoging van de immuniteit, met succes de hoge darmspoelingen tijdens de 

cholera-epidemie in 1892. 

Liever pillen dan spoelen Met de komst van de farmaceutische industrie raakte vanaf 1918 de zelfvergiftigings-

visie bij artsen uit de gratie. Tegen 1930 geloofde de medische stand niet meer in theorie en trok men het voordeel 

van spoelingen sterk in twijfel. Spa- en hydrotherapieën waar darmspoelingen onder vallen, geraakten in onbruik en 

werden als ‘ouderwets’, ‘ridicuul’ en ‘eigenaardig’ terzijde geschoven. Er verschenen in die tijd verschillende artikelen 

en boeken van medici die zich tegen darmspoelingen keerden. Dit had naast hun groot geloof in medicijntherapie en 

het feit dat er weinig wetenschappelijke bewijs was voor de effectiviteit van darmspoelingen óók een politieke 

oorzaak. 

Uitspraken door niet-medici die in advertenties beweerden dat  “er maar één oorzaak van ziekte is en dat is 

zelfvergiftiging” vonden ze bijzonder bedreigend.  Darmspoelingen kregen daardoor door medici het etiket 

‘pertinente onzin’ opgeplakt en zij verwezen dit naar het land der kwakzalverij. 

Ontlastingsresten en de mucoide plaque hebben zich vaak laag op laag vastgekoekt en laten zich niet in één keer 

afvoeren. Meestal zijn er meerdere spoelingen nodig. Voor de meeste mensen zijn vier tot zes spoelingen, met een 

Effecten van een darmspoeling Tijdens de weken van spoeling, vaak al direct na de eerste spoeling, merk je dat 

het algemeen welbevinden toeneemt. De ‘noodventielen’ hoeven minder hard te werken waardoor zweet frisser 

ruikt, de huid verbetert, de menstruatie minder pijnlijk verloopt en allerlei kleinere en grotere klachten minder 

worden of verdwijnen. 

Heb je veel gifstoffen dan kunnen er reinigingsreacties optreden. Klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 

opgeblazen gevoel, gebrek aan energie, niezen, pukkels en hoesten zijn als gevolg van het in roulatie komen van 

toxines niet ongebruikelijk. Deze bijverschijnselen zijn voor een belangrijk deel te ondervangen met het regelmatige 

gebruik van shakes van psyllium husk (oplosbare vezelstoffen) en bentonite (vulkanische klei). Deze preparaten 

zorgen voor een goede afvoer van de gifstoffen. Ook emotionele toxines, opgeslagen in de darmen, kunnen 

loskomen en zich uiten in tranen, boosheid of andere emoties. Ook deze hebben de ruimte nodig. 

Een genezingscrisis 

Na de derde of vierde dag treedt er vaak een zogenaamde genezingscrisis op. Het gebeurt vaak op een moment dat 

je het helemaal niet verwacht, zoals na een periode waarin je je fantastisch voelt. De crisis duurt meestal drie dagen, 

maar kan korter soms langer duren. Ook kunnen gedurende de periode van spoelingen meerdere kleinere 

genezingscrisissen optreden. Het zijn klachten die men vaak vanuit het verleden kent en nu vanuit een dieper niveau 

van het lichaam aan de oppervlakte komen. Je kunt dan de neiging krijgen de reiniging op te geven omdat het ‘in 

plaats van beter slechter gaat’.  

Het is een gezonde lichaamsreactie, van tijdelijke aard en hoewel vervelend niet gevaarlijk. Het is van groot belang 

niét te stoppen omdat dan de bron van de ziekte aan het licht komt en een voltooiing markeert van een cyclus die 

begon met het ontstaan ervan. Door de ziekte en zijn symptomen onder ogen te zien kan deze zich losmaken en 

voorgoed verdwijnen. Nadat men deze crisis heeft doorgemaakt voelt men zich krachtiger en lichter dan daarvoor. 

Het is aan te raden om voor het behoud van een goed gereinigd lichaam één of twee keer per jaar een paar 

spoelingen te blijven nemen. Wanneer men zich bewust wordt van veel emotioneel gif is het advies een goede 

(psycho)therapie te kiezen die aandacht heeft voor deze gevoelens.  

Tijdens deze periode van reiniging en ook daarna kan lichaamsbeweging (in de natuur), tijd nemen voor inkeer, 

meditatie, ademhaling en therapie onze vitaliteit ondersteunen en het maken tot een periode van werkelijke 

verandering en transformatie.  
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Schone darm, schone voeding   

Je reinigingsweken kunnen, ook vanuit de wens het oude letterlijk en figuurlijk los te laten, je stimuleren om een 

start te maken met een andere leefstijl waaronder je voedingspatroon.  

Van belang voor een vitaal leven is het gebruik van levenskrachtig voedsel wat met respect en aandacht tot wasdom 

is gekomen. Biologisch-(dynamisch) voedsel met EKO-keurmerk voldoet hieraan. Rauwkost van groenten en fruit, 

noten&zaden, ongeraffineerde en onbewerkte producten en een meer vegetarische/veganistische voeding kan zorgen 

voor een goede voeding voor het lichaam, te beginnen bij de darm. 

Schone geest, schone darmen 

Je darmen niet alleen minder efficiënt door verkeerde voeding of voeding wat jouw lichaam niet goed kan verteren, 

ook ongezonde gedachten en oude gedachte patronen hebben hun uitwerking op je verteringssysteem. Regelmatig 

ontspannen en contact maken met je innerlijke zelf, het opschonen van de geest helpen hierbij. Meer inzicht in je 

gedachte patronen, je handelingen, je (vastgeroeste) gewoontes, je doen en laten zal veel ruis doen oplossen. 

Schoon lijf en ledematen - yoga 

Let ook op waarmee je je tanden poetst en met welke producten je de was doet, met welke shampoo je je haar 

wast of met welke doucheschuim je onder de douche gaat, eigenlijk is alles wat je niet kunt eten ook niet geschikt 

om je mee te wassen, te poetsen of de afwas mee te doen. Drink je je water nog uit een PET fles, ook het drinken 

uit plastic is erg vervuilend voor je systeem. Fluoride heeft een negatieve invloed op de schildklier en de 

pijnappelklier en heeft een verhardende invloed op het collageen, een lijmvormend eiwit dat een belangrijk 

onderdeel vormt van het bindweefsel in het lichaam. Dit collageen zit niet alleen in de tanden, maar overal in het 

lichaam, van de huid tot de botten, van de pezen tot het kraakbeen. Rekken, strekken en yoga is dan dweilen met de 

kraan open:). Regelmatig transpireren, en stevige wandeling doet je lijf goed en yoga is een compleet systeem om je 

lijf van binnen goed te reinigen (het maakt de gewrichten, spieren, organen, bloedvaten, lymfesysteem, eigenlijk alles  

krachtig schoon) en doet je beter voelen wat je wel en niet nodig hebt. Voedsel voor lichaam en geest. 

 

Probeer ook na de kuur, de goede gewoontes te handhaven voor een blijvend resultaat en een betere gezondheid! 

Heb je hierbij hulp nodig: neem dan contact op met: 

☺ MI-Yoga! alias MI-Coach! Miranda Beenackers op info@mi-yoga.nl tel: 06 51925498 

☺ Happy Life Coach Ursula van den Houdt info@happylifecoach.nl tel: 06 44381500 

  

mailto:info@mi-yoga.nl
info@happylifecoach.nl
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DE DETOX-KUUR VAN INNERWAVE 

 

 

De darmen zijn het middelpunt van onze gezondheid! Wie het lichaam met de Innerwave Detox-kuur ontdoet van 

opgestapelde slakken en andere afvalstoffen voelt zich structureel vele malen energieker, gezonder en fitter, zowel 

fysiek als mentaal. Vermoeidheid, diverse vage gezondheidsklachten en huidproblemen worden significant 

verminderd. Bijkomend voordeel is dat men bovendien door goede en gezonde voedingsgewoonten de nodige 

overtollige kilo’s verliest. Een algeheel gevoel van ‘wellness’ is het resultaat. De Innerwave Detox-kuur is een uniek 

concept, dat een totaalplan biedt waarmee niet alleen de vitale inwendige organen en darmen worden gereinigd, 

maar tegelijkertijd het lichaam optimaal wordt ontgifd en gevoed. Dit concept kan een groot verschil maken in je 

gezondheid en vraagt om een professionele begeleiding. MI-Coach! beschikt over ruim voldoende ervaring en 

gediplomeerde medische kennis om je verantwoord te begeleiden in deze belangrijke stap naar een betere of 

blijvende gezondheid. 

BESCHRIJVING INNERWAVE DETOX-KUUR (UNIEK IN EUROPA) 

(gebaseerd en geïnspireerd op de Dr. Mayr methode) 

Voor wie een indringende interne reiniging wil is de wellness-kuur een absolute aanrader. De basis van de kuur 

berust op een combinatie van een maagdarmsparend dieet, toevoeging van voedingssupplementen, darmreiniging en 

veel drinken. 

De kuur is - indien goed opgevolgd - absoluut onschadelijk en heeft als belangrijkste doel het beëindigen van de 

darmvervuiling en het herstellen van het zelfreinigend vermogen van de spijsverteringsorganen. 

KUURFASE (12 TOT 16 DAGEN): 

1. Voorbereidingsfase (5 dagen) 

2. Detox darmspoelingsfase (3 tot 7 dagen) 

3. Nazorg- en opbouwfase (4 dagen) 

• Eenvoudig thuis in alle privacy te volgen 

• Veilig en betrouwbaar 

• 100% kwalitatief hoogstaande natuurlijke producten 

• Uniek en bewezen concept 

• Aantrekkelijk geprijsd en zeer compleet (zie Eat-MI! Webshop) 

• Uitgebreide kuurbeschrijving en gebruiksaanwijzing 

Zeer uitgebreid Detox darmreinigingspakket met de volgende supplementen: 

• Innerlife kruidenformule 

• Chlorella (meest verkochte gezondheidsvoedingsmiddel in Japan) 
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• Organisch gerstegras 

• Plantaardige vezels 

• Magnesium sulfaat 

• Innerflor probiotica 

• Optioneel: darmspoelingsvullingen ( o.a. koffie, zeezout, groene klei) 

Optioneel: Incl. darmspoelingsset (klysma) 3 liter inhoud 

• Zeer duurzaam materiaal 

• Herbruikbaar 

• Makkelijk in gebruik 

• Geheel pijnloos 

Hoe strenger de vorm van het diëet in de Detox darmspoelingssfase, hoe beter en intensiever het verloop van het 

herstel. Je kunt kiezen uit: 

1) Sapvasten (beste keus!) maximale effect van reiniging en verwijdering van oude mucuslagen en dus een grondige 

vorm van de reiniging en verwijdering van oude mucuslagen; 

2) Aangepast dieet b.v. alleen fruit en groente of één maaltijd per dag in combinatie met sap. 

3) Normaal eten, lichtere maten van reiniging en verwijdering van oude mucuslagen 

De Innerwave wellness kuur versterkt de levenskracht en heeft een gunstige invloed op de gezondheid. 

Uitleg fasen: 

1. Voorbereidingsfase (5 dagen): 

• Langzaam afbouwen van je dagelijkse diëet, vanaf dag 1 innemen van Innerflor, Chlorella en Green kamut; 

• Elke dag steeds minder gaan eten; 

• Specifiek vermijden tijdens de voorbereidingsfase: 

- Zuivelproducten (vertraagt verwijdering van gifstoffen en oude slijmlaag) 

- Gebakken/gefrituurd voedsel 

- Vlees en gevogelte (gebruikt de meeste energie om te verteren en vertraagd de reiniging) 

- Frisdranken, snoep, suikers (verminderen het immuunsysteem) 

- Cafeïne en Theïne 

- Zout (houdt gifstoffen vast) 

2. Detox darmspoelingsfase (3 tot 7 dagen), sapvasten: 

• 3 x daags groente- en/of fruitsap uit de sapcentrifuge (of evt. kant en klaar van de biologische winkel) voor het 

meest effectieve en grondige resultaat; 

OF: 

3 x daags groente- en/of fruitsap uit de blender (of evt. kant en klaar van de biologische winkel) voor een iets minder 

effectief en grondig resultaat; 

• Innemen van Innerflor, Psyllium /husk, Chlorella en Green kamut; 

• Optioneel: 1 à 2 x daags een darmspoeling (inclusief vulling); 

3. Nazorg- en opbouwfase (4 dagen): 

• Vermijd vlees en gevogelte; 

• Vermijd gefrituurd voedsel; 

• Vermijd frisdranken, snoep en suikers; 

• Bouw het (zee-)zout gebruik weer langzaam op, probeer te minderen; 

• Dag 2 eventueel 1ste koffie en/of thee, probeer te minderen; 

• Blijf de producten gebruiken tot ze op zijn; 

• Innemen van Pro biotica (om de darmflora weer in balans te brengen) 
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