
FASE 2 AFDODEN
PARASIETEN, SCHIMMELS OF
CANDIDA 
4  tot 8 weken 
Afhankelijk van wat je hebt,
worden hier verschillende
producten ingezet. Deze fase is
echt  het beste om onder
begeleiding te doen. Heb je het
vermoeden dat hier last van hebt.
Dan adviseer ik je om een
ontlastingsonderzoek te doen,
zodat we specifiek aan het werk
kunnen. 

LEVERREINIGING
2 x 15 Artisjok 100ml flesjes
(totdat het flesje op is) 
2 x 15 Brandnetel

FASE 3 SLIJMVLIEZEN EN
WEERSTAND
OPBOUWEN
4 weken

2 x 200ml nuchter innemen
Aloe Pure biotics (bij opstaan
en voor het slapen gaan) 

2 x 15 druppels Brandnetel
2 x 15 druppels Euchinafors
(Optioneel) 

LEVERREINIGING
2 x 15 Mariadistel 100ml flesjes
(Totdat het flesje op is)
 2 x 15 Brandnetel

FASE 4 GOEDE BACTERIEN OPBOUW &
PREBIOTISCHE VOEDING TOEVOEGEN.
12 weken 

 

Week 15: Elke dag 1 prebiotica product eten

Week  1 t/m 8 Week  8 t/m 12 Week  12 t/m 16

Note: Brandnettel bij alle fases
Mariadistel mee beginnen als Artisjok op is. 

1 x daags multivitamine, Vitamine D druppels 2500IE, 3 x daags Vitamine C

4 x 2 paranoten per dag
200MLCranberriesap ongezoet
Terschelling 
Kiemen eten of uit een potje 

FASE 1 RUST EN HUISJE
AFBREKEN (biofilm)
4-8 weken

RUST door voeding, eet niet wat
je darmen irriteert & eet zoveel
wat je darmen voed

HUISJE AFBREKEN 

LEVERREINIGING
2 x 15 Paardenbloem 100ml flesje
(totdat het flesje op is) 

Week  16 t/m 28

WEEK 12 Start testschema; voeding uit de niet-lijst toevoegen

Kauwen
30 min voor de maaltijd geen water en een enzym
eten zoals ananas, papaja (zie les 1 voor meer enzymen)
Neem je tijd, eet met aandacht
Fruit als tussendoortje 
500gr groenten 
Elke maaltijd 75% groente, 20% eiwitten & 5% vet
GENIETEN 

ELKE DAG

Note: 
Parasieten: een infectie met parasieten is te herkennen
doordat de ontlasting wisselend van structuur is.
Wanneer om de vier tot tien dagen normaal gevormde
ontlasting wordt afgewisseld met een brij, is de kans
groot dat er parasieten in de darm aanwezig zijn.

Candida: is te herkennen aan een gillende behoefte naar
suiker, huiduitslag, jeuken, stemmingswisselingen,
depressie, hoofdpijn, obsitpatie, diaree, PDS etc.


