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BESLISMODEL & INFO LEVERFLUSH 

 

 
 
Appelsap 
Kun je niet tegen 1 liter appelsap per dag, heb je problemen met je bloedsuikerspiegel, heb je 
diabetes, hypoglykemie, kanker of maagzweer of ben je gevoelig voor veel (fruit) suiker, heb je 
snel last van candida / schimmel overgroei dan kun je in plaats van appelsap beter nemen:  

 Malic acid poeder   (2,5 tot 5 gram op 1 liter water gedurende de dag). Je neemt 
hiervan een halve – 1 theelepel maline zuur poeder op één liter water en drinkt dit in 
kleine hoeveelheden gedurende elke dag van de voorbereiding van de leverzuivering 
(in plaats van de appelsap), dus in totaal 6 dagen. De smaak is zuur, drink het met 
een rietje. Aanbevolen is om de sterkste variant te gebruiken, namelijk 1 theelepel op 
een liter. Mocht je dat niet goed verdragen, neem dan een halve theelepel op één 
liter. Een halve theelepel maline zuur is 2,5 gram, een hele theelepel is 5 gram. Of 

 Appelazijn: 4 bekers 220 ml water met daarin elk 2 eetlepels appelazijn per dag of 

 Ongezoet cranberry sap: 4 bekers per dag met elk 75 ml cranberrysap en 150 ml 

water of 
 Tart cherry sap: zure kersen sap 250 ml zure kersen sap (tart cherry) per dag te 

drinken gedurende de voorbereidingsdagen van de leverzuivering. 

 Gold coin grass tinctuur ( elke dag 15 ml nuchter innemen gedurende 9 (!!) dagen 
voorafgaande aan de flushnacht. 

 
 
Je hebt geen galblaas meer 

 Neem 2-3 weken voorafgaand aan de voorbereidingsweek van je leverflush Gold Coin 
Grass in: 10 ml nuchter in de morgen innemen.  

Leverzuivering benodigdheden 

071 - 528 20 47 

info@bodyandminddetox.nl 

http://www.bodyandminddetox.nl/product/maline-zuur/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/biologisch-kersensap-tart-cherry/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/gold-coin-grass-150-ml/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/gold-coin-grass-150-ml/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/gold-coin-grass-150-ml/
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 Overweeg inname van een galsupplement Beta Plus), daar je niet meer de capaciteit 
hebt voor een adequate vetvertering.   

 
Bitterzout 
Staat de smaak van bitterzout je erg tegen of kun je het gewoon niet verdragen: 

 Colosan capsules: 2 bekers bitterzout vervang je door 3x 6 capsules colosan  

 Magnesium citraat: uitproberen hoe je reactie is: in principe ook 15 gram aanhouden per 
beker  

 
 
De flush heeft niet voldoende resultaat gehad:  
De weken tussen de flushen door kun je dan gebruiken:  

 Chinese bitters 1 theelepel nuchter en/of 

 Chanca piedra (stenen breker) 1-2 x daags 10-15 druppels voor t eten  
 
 
 
Je hebt veel last van gasvorming, opgeblazen buik: 

 Quiet belly tinctuur 1-3 x daags een theelepeltje voor t eten: dit is een kruiden tinctuur  
geschikt voor langdurig gebruik tegen bovengenoemde klachten 

 
 
Darmflora opbouw 
Na de flush wil je de goede bacteriën van je darmflora weer stimuleren: probiotica zijn daar een 
goede hulp voor: 

 Orthiflor original 1-2 capsules opnemen en voor het slapen in water innemen.  
 
 
Nierzuivering 
Na elke 3e flush is het verstandig een nierzuivering te doen met nierkruiden voor thee of 
nierkruiden tinctuur. De aanwezigheid van galstenen in de lever en opstapeling van afvalstoffen 
in het lichaam kunnen leiden tot de ontwikkeling van zand, gruis of stenen in de nieren of in de 
urineblaas. De nieren kunnen snel verstopt raken door uitdroging, slechte voeding, zwakke 
spijsvertering, stress en een onregelmatige levensstijl. Nierstenen zijn de belangrijkste oorzaak 
van verstopping in de nieren. Daarom is het ook belangrijk om de nieren te reinigen. 
 
Alternatief voor de leverzuivering van Andreas Moritz: Zie je tegen de detox op, heb je er 

gene tijd voor, of te weinig energie: doe dan eerst een gemakkelijker kuur (keuze uit 3 opties) : 

ook deze moeten steeds met tussenpauze van 3 weken toegepast worden 

 Leverkruiden thee kuur (1 zak opmaken)  

 Gold coin grass kuur van 18 dagen  

 Resium kuur: kuur 5 dagen: 2x daags 50 ml  
 choline kuur 2x daags 3,  kuur van 14 dagen   

 
Ik wil mijn vetvertering extra steunen:  Enzymen voor de vetvertering helpen dan: bv 1 bij het 

avond eten: beta plus    of beta TCP 

Ik wil zo goed mogelijk slapen tijdens de flush-nacht: 
L -Ornithine helpt voor mensen die erg slecht slapen tijdens de nacht van de leverzuivering. 

https://www.bodyandminddetox.nl/product/beta-plus/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/colosan/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/magnesium-citraat-poeder/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/chinese-kruidenbitters/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/chanca-piedra/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/quiet-belly-druppels/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/orthiflor-original-probiotica/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/nierkruiden-voor-thee/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/nierkruiden-tinctuur/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/leverkruiden/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/gold-coin-grass-150-ml/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/resium/
https://www.bodyandminddetox.nl/product/gold-coin-grass-150-ml/
https://www.derooderoos.nl/CatalogProductDetail?product=1998
https://www.bodyandminddetox.nl/product/beta-tcp/
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4-8 capsules L-Ornithine 500 mg aan je olie-grapefruit mengsel toevoegen, zal je helpen een 
betere slaap te hebben. Er zijn geen bijwerkingen. (ook per 8 verkrijgbaar) 
 
 
 
 
Klysma 
Op de 6e voorbereidingsdag EN op 7e dag in de avond / 8e  dag helpt een klysma of 
colonhydrotherapie behandeling de lever te ontlasten en de darm te reinigen. Kijk hier het 
filmpje van Andreas Moritz over de noodzaak van colon cleansing voor en na de leverzuivering. 
Heb je nog nooit eerder darmreiniging gedaan, dan is het aan te bevelen vóór je aan de kuur 
begint, eerst een serie van 3-4 colon hydrotherapie behandelingen te doen / dan wel zelf met 1-
2x per week een klysma eerst de darmen te reinigen. Samenvatting: Voor (dag 6) en na (dag 7 / 
8) de flush-nacht goed de darm spoelen is erg belangrijk: dat kun je zelf thuis met een klysma 
set doen OF bij een colon hydro therapeut praktijk een hoge darmspoeling 
 
 
Feed Back Consult 
Heb je de leverflush gedaan maar verliep het anders dan verwacht. Werd je bijvoorbeeld erg 
misselijk of lukte het laxeren niet voldoende, heb je geen steentjes gezien, of juist heel veel en 
wil je weten wat je tussen de flushes nog meer kunt doen ter optimalisering van je lever? Vraag 
dan een online natuurgeneeskundig consult aan voor feed back en ondersteuning. Vul vooraf 
het flush evaluatieformulier in.   
 
 
Benodigdheden om zelf aan te schaffen: 
 

 Olijfolie biologisch extra vierge koudgeperst 

 Grapefruit / citroenen / sinaasappel 
 
 
Meer weten over je voeding tijdens de flush:  
De eerste 5 dagen ziet je voeding er zo uit: 
 
• Eet matig, zodat je net geen honger hebt !!  
• Geen koude voeding / dranken 
• Geen voedsel van dierlijke oorsprong 
• Geen zuivelproducten 
• Geen gebakken of gefrituurde producten (Olie dressing op de salade mag wel) 
• Geen koffie, suiker, alcohol, chocolade, chemische toevoegingen etc 
 
 
DE 6E VOORBEREIDINGSDAG 
 
’s Morgens 

 een licht ontbijt  

 Geen: suiker, zoetstoffen, kruiden, melk, boter, oliën, yoghurt, kaas, ham, eieren, noten, 
gebak, koude cereals (en ook niet bovenvermelde voeding / dranken) 

 Wel: fruit en fruitsappen 
 
 

https://www.bodyandminddetox.nl/product/l-ornithine/
https://www.youtube.com/watch?v=-gY-pHEDhYc
https://www.youtube.com/watch?v=-gY-pHEDhYc
http://www.bodyandminddetox.nl/product/originele-pic-klysmaset/
http://www.bodyandminddetox.nl/product/originele-pic-klysmaset/
http://bcht.nl/aangesloten-praktijken/
mailto:monique.berends@gmail.com
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Lunch 
Naturel gekookte of gestoomde groenten met witte (basmati) rijst en maak dit op smaak met 
ongeraffineerd zee- of steenzout. Eet dus geen eiwitrijk voedsel, boter of olie want dan word je 
ziek tijdens de flush! 
 
Na 14.00 uur 
Drink of eet helemaal niets meer met uitzondering van water (op kamertemperatuur). 
 
 
 
18.00 uur 
Doe 4 afgestreken eetlepels magnesiumsulfaat (bitterzout) en 750 ml mineraalwater in een kan 
en verdeel dit vervolgens over 4 glazen. Drink nu je eerste portie. Nadien mag je een paar 
nipjes water nemen om de bittere smaak weg te nemen. Drinken door een rietje kan helpen 
tegen de bittere smaak. Je kan er ook iets appelsap / citroensap of sinaasappelsap doorheen 
doen. Je neemt het om de galkanalen te verwijden zodat de stenen er makkelijk doorkunnen. 
Bovendien verwijdert het afvalstoffen die de doorspoeling van de stenen zouden kunnen 
verhinderen.  
 
20.00 uur 
Drink je tweede glas met bitterzout. En maak alvast je bed in orde met extra kussens ed (zie 
22.00) 
 
21.30 uur 
Als je tot op heden (dus na het innemen van de bitterzout!) geen ontlasting hebt gehad en je 
hebt de afgelopen 24 uur ook geen hoge darmspoeling ondergaan, neem dan een waterklysma 
(lauw) dit zorgt voor een serie stoelgangen. Het is dus de bedoeling dat je voordat je je olie 
inneemt al helemaal leeg bent en er alleen nog kleurloos water uit de darm komt. 
 
21.45 uur 
Pers 190 ml grapefruitsap uit (of citroen met sinaasappelsap) en doe dit met 125ml zuivere 
(extra vierge) koudgeperste biologische olijfolie in een kan met deksel en schud ongeveer 20 
keer, of tot het mengsel waterig wordt. Het beste is om dit om 22.00 te drinken, maar als je voelt 
dat je nog een paar maal naar het toilet moet, dan kun je het ook 10 minuten uitstellen. 
 
22.00 uur 
Ga naast je bed staan (ga niet zitten!) en drink het mengsel zo mogelijk in 1 keer (gebruik evt. 
een rietje) op in maximaal 5 minuten (alleen oudere en zwakke mensen mogen er langer over 
doen) GA METEEN LIGGEN!! Dit is essentieel om de galstenen te laten vrijkomen. Doe het licht 
uit en ga plat op je rug liggen met 1-2 kussens die je iets oprichten. Je hoofd moet hoger liggen 
dan je buik. Als dit niet comfortabel aanvoelt, ga dan op je rechterzij liggen met de knieën 
opgetrokken naar je hoofd.  
 
LIG 20 MINUTEN ABSOLUUT STIL EN PROBEER NIET TE PRATEN! Richt je aandacht op je 
lever. Je kunt de stenen mogelijk als knikkers voelen bewegen door de kanalen. Er zal geen 
pijn zijn, omdat het magnesiumsulfaat de kanalen wijd open en ontspannen houdt. En de gal die 
tegelijkertijd wordt uitgescheiden, houdt de kanalen goed gesmeerd. (Dat is heel anders in 
geval van een galaanval, wanneer gal en magnesium niet aanwezig zijn.) Ga slapen als je dat 
kunt. 
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Als je op welk moment dan ook gedurende de nacht het gevoel hebt dat je naar het toilet moet, 
da dan. Controleer of er galstenen in je ontlasting zitten (erwtgroene of geelbruine). Je kunt 
misselijk zijn gedurende de nacht en / of in de vroege ochtenduren. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een krachtige, plotselinge uitstoot van galstenen en gifstoffen vanuit de lever 
en de galblaas. Daardoor wordt het oliemengsel terug de maag in geduwd. Eventueel kan 20 
minuten VOOR het olie drinken, een theelepel bentonite klei poeder met water opgedronken 
worden: dit kalmeert de maagzenuwen en legt een beschermlaagje in het maag darm kanaal.  
 
 
 
 
 
 
DE VOLGENDE OCHTEND 
 
06.00 – 06.30 uur 
Bij het ontwaken, maar niet voor 06.00 uur, drink je je derde glas magnesiumsulfaat (als je erg 
dorstig bent, kun je eerst een glas warm water drinken en daarna je magnesiumsulfaatoplossing 
innemen). Rust, lees of mediteer. Als je nog erg slaperig bent, mag je gerust naar bed gaan, 
maar het is het beste als je lichaam rechtop blijft. De meeste mensen voelen zich absoluut goed 
en ze geven de voorkeur aan wat lichte oefeningen zoals yoga. 
 
08.00 – 08.30 uur 
Drink je vierde glas magnesiumsulfaat. 
 
10.00 – 10.30 uur 
Op dit moment mag je vers geperst vruchtensap drinken.  
 
Een half uur later 
Mag je één of twee stukken vers fruit eten.  
 
Een uur daarna 
Mag je gewoon (licht verteerbaar) voedsel eten, zoals ook in de voorbereidingsweek. Tegen de 
avond of de volgende ochtend zou je weer normaal moeten kunnen eten maar het heeft de 
voorkeur het dieet van de voorbereidingsweek nog een aantal dagen voort te zettenen voel je 
de eerste tekenen van verbetering. Denk er wel aan dat je lever en je galblaas een grote 
ingreep hebben ondergaan, echter zonder schadelijke bijwerkingen. Op de 3e en 5e dag NA de 
flushnacht, kan in overleg met je therapeut nog een koffieklysma gedaan worden thuis. NB: het 
heeft de voorkeur om deze dag vloeibaar te eten: geblenderde soep, (groene) smoothie, verse 
groentesappen, bouillon. Dag 8 kan je dan weer rustig met eten gaan opbouwen.  
 
Naflush 
 
Eventueel kan op de 3e en de 5e dag NA de leverflush nacht nog 2x een naflush gedaan 
worden. Een koffieklysma is daarvoor ideaal.  
 

https://www.bodyandminddetox.nl/body-detox/koffieklysma/

