
 

Eenvoudige schoonmaak van je darmen   
Twee dagen met het eten van licht verteerbare voeding de darmen een 
eenvoudige reiniging geven. Niet een totale reiniging, geen echte kuur. 

Naast de maaltijden gebruik je Groene Poeder om de meeste voedingsresten 
uit je darmen te verwijderen. Groene poeder bestaat uit de kruiden Senneblad, 
Zoethout en Venkel. 

Drie maaltijden per dag 
Wat valt op: een tussendoortje is niet inbegrepen in deze opzet. Maar als je 
zwaar werk doet of veel energie verbruikt, kun je beter luisteren naar je lijf dan 
je geforceerd houden aan de aanbevolen drie maaltijden.  

• Zorg voor een goede en voldoende nachtrust. 

• Plan deze twee dagen in een rustige periode als je het lastig vindt de maaltijden te verzorgen 
rond je werk. Dan is een vakantie, het weekend, thuiswerkdagen  voor jou ideaal. Andere 
voordelen:   

• Uit praktisch oogpunt met klaarmaken van de maaltijden en toiletgang. 

• op rustiger dagen, met weinig stress is het voor je lichaam letterlijk makkelijk om te 
‘ontlasten’. Je darmen te legen dus. 

• Houd er rekening mee dat je wat vaker naar de wc moet, omdat je je darmen gaat legen.   

• Sporten: (1) doe het rustig aan, (2) heb je een idee van hoe snel en waterig je darmen zich 
legen? Dat verschilt van persoon tot persoon en kan heel onpraktisch zijn.  

• Let op: dit is geen streng beleid, zie het als aanwijzingen. Je moet wel kunnen blijven 
functioneren, wel relaxt, maar toch. Duizeligheid, misselijkheid of ander ongemak hoor je niet 
te ervaren. Dan is dit niet geschikt voor je. 

• Je bent en blijft zelf verantwoordelijk, dit is géén medisch advies. 

• Je doet dit twee, max drie dagen. Daarna ga je verder met een gezond eetpatroon. 

Wil je de reiniging en opbouw van je spijsverteringsenergie ondersteunen met acupunctuur of 
acupressuur?  Maak dan nu een afspraak voor een consult.

Avond vooraf starten met de groene poeder, lauwwarm water drinken 

Ontbijt • licht ontbijt, halve portie (van wat je normaal eet), geen brood, geen muesli
• yogurt met fruit of
• crackers met fruit/avocado/gestoomde of gegrilde groente

Lunch • groentesoep van verse groente. Niet uit een pakje of blik. Of
• lauwwarme salade van gegrilde groente, evt. met olijven in water
• erbij 1 appel

Avondmaaltijd • gekookte, gestoomde of met deels rauwe groente, óf
• een salade, met kruiden op smaak gemaakt. Géén kant en klare kruidenmix, 

geen toevoegingen als olie, azijn of mosterd

Drinken • Drink ruim voldoende water en thee. Bij de maaltijd en tussendoor. Denk aan 
zo’n 1 ½ tot 2 liter op een dag. Geen alcohol, koffie en zwarte thee.

eventueel tussendoor • gestoomde groente (eventueel rauwe, of een mix van beide) 
• fruit, geen banaan

vermijdt: 1. Stress, opwinding, angst, emotionele onrust - dan stoppen

!  
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