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Om de toxines uit ons organisme te zuiveren  
en ons beter te voelen!   

Een DETOX kuur maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Onze voorou-
ders hadden dat al begrepen: 2 keer per jaar, bij de seizoenswisseling, deden 
ze bloedzuiverende kuren om hun organisme te zuiveren en al hun energie 
terug te vinden.

In de winter heeft ons lichaam de neiging om “op halve kracht” 
te werken, wat tot een minder goede uitscheiding van toxines 
leidt. Daarom is het aanbevolen om aan het begin van de lente 
een DETOX kuur te doen. 
Een kuur in september stelt u anderzijds in staat de winter goed te beginnen. 

Waarom een DETOX kuur volgen? 
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Wat is een DETOX kuur?

Ons lichaam produceert zijn eigen 
afvalstoffen. Als die niet regelmatig 
worden uitgescheiden, loopt men het 
risico dat ze zich opstapelen en ons 
vergiftigen. 
Anderzijds veroorzaken vervuiling, uitlaatgassen, 
tabak, alcohol, junk food en stress ook toxines.
Het organisme is in staat om zijn toxines zelf uit te 
scheiden... op voorwaarde dat het in topvorm is. 
Bij vermoeidheid, uitputting, overspanning... hopen de 
toxines zich op. Bepaalde tekenen wijzen hierop: een 
slecht humeur, vermoeidheid, bleekheid, matte en 
breekbare nagels en haren, een slechte vertering, onre-
gelmatige darmwerking, ... 

Als deze tekenen blijven aanhouden, is een DE-
TOX-kuur aangewezen!  “Detoxeren” is eigenlijk 
uw lichaam een pauze geven.  
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Om u te helpen uw voeding aan te passen, geven we u een  
voorbeeldmenu voor een DETOX kuur:  

Bij het opstaan:  Drink een groot glas water met citroensap  

Ontbijt:  
◊ 1/2 pompelmoes of twee schijfjes verse  
 ananas of 2 kiwi’s 
◊ 1 sojayoghurtje 
◊ 3 soeplepels havervlokken  
 of 2 sneetjes volkoren brood 
◊ 1 groene thee zonder suiker

Om 10 uur :  1 groene thee zonder suiker

‘s Middags:  
◊ 1/2 komkommer + peterselie + look of 2 tomaten      
 + basilicum + look 
◊ 1 witte visfilet + citroensap 
◊ 200g gestoomde artisjokbodems + 1 scheut olijfolie 
◊ 1 kom met rode vruchten (aardbeien, frambozen, bosbessen, ...)

Om 16 uur : ◊ 1 kruidenthee van rozemarijn, tijm of pepermunt 
   ◊ 1 appel

Avondeten : 
◊ 1 kom groentebouillon 
◊ Krokante groentjes: rauwe biet- en rammenasstaafjes of in water  
 gekookte asperges + peterselie met citroen 
◊ 1 kom rode vruchten14

Hoe gaat het in zijn werk?

De DETOX-kuur vereist een wijziging in uw eetgewoonten en uw 
levenswijze.      

• Voeding : 
Kies voor een lichte, gezonde en evenwichtige voeding, met nadruk op 
natuurlijke en seizoensproducten. 

Het is belangrijk om de inname van de volgende stoffen te 
beperken of te stoppen:
o Suiker: snoep, koeken, taart, gesuikerde drank, ...
o Vette voeding: charcuterie, gefrituurd voedsel
o Bereide maaltijden en maaltijden in saus
o Melkproducten: koemelk en kaas
o Alcohol en koffie
o Wit brood

Probeer de volgende voedings- 
middelen te bevoorrechten:
o Vezels: rauwkost, volkoren granen 
o Wit vlees 
o Vis 
o Seizoensgroenten en vruchten

Drink vooral veel water!  (minimum 1,5 liter per dag)Vergeet ook kruidenthee, vers vruchtensap (smoo-thies) of soepen niet, ze bevatten immers ook veel water.



17

De DETOX planten bij uitstek 

Tijdens een kuur worden planten vooral gebruikt omdat ze de 
uitscheiding van toxines op natuurlijke manier ondersteunen. 

• De nieren ontgiften
De nieren werken als een filter om toxines uit het bloed te zuiveren en 
afvalstoffen van de stofwisseling uit te scheiden. 

Kersensteeltjes (Prunus cera- 
sus) worden gebruikt om de 
uitscheiding via de urine te 
bevorderen. Dit komt door het 
hoge gehalte aan kaliumzout in 
kersensteeltjes.

Groene thee (Camellia sinensis) 
bevat antioxiderende en antiradi-
cale eigenschappen. Het reinigt 
het organisme en ondersteunt de 
uitscheiding via de nieren dankzij 
zijn vochtafdrijvende werking. 
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• Levenswijze : 
Om goede resultaten te behalen, moet de DETOX kuur met fysieke 
inspanningen gepaard gaan.

U hoeft geen marathon te lopen, maar maak er een 
gewoonte van om te wandelen, te fietsen of te 
zwemmen. SPORTEN BEGUNSTIGT de zuurstoftoe-
voer in uw lichaam en de uitscheiding van toxines 
via het zweten. 

EEN TURKS BAD OF SAUNA zijn ook goede manieren om 
de uitscheiding van toxines via de poriën te bevorderen. 
Uw huid zal er des te mooier uitzien. 

OOK STRESS NEEMT AF MET MEER BEWEGING. Stress 
genereert vrije radicalen en toxines die uw lever 
“overbelasten”. Uw stress onder controle houden 
is dus cruciaal bij een zuiveringskuur.  

PROBEER VROEGER TE GAAN SLAPEN. Een goede 
nachtrust is essentieel om u beter in uw vel te voelen en 
de stress onder controle te houden.  
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De DETOX kuur van Dr ERNST

Met deze volledige DETOX kuur doet u een diepgaande zuivering!  
De combinatie van Drain tabs, Hepato tabs en Detox tea is een volledige 
oplossing om uw lichaam maximaal te reinigen. 

• Elk product is op een specifieke actie gericht:

Hepato tabs bestaan 
uit mariadistel en bol-
do. Deze twee planten 
werden speciaal gese-
lecteerd voor de reini-
ging van de lever.

Drain tabs biedt een 
synergetische werking 
voor de urine-uitschei-
ding! Kersensteeltjes 
en groene thee reinigen 
het urinesysteem en 
houden het gezond. 

Detox tea,  is een heer-
lijke kruidenthee op 
basis van rozemarijn 
en groene thee die de 
lever- en nierdrainage 
ondersteunen.

• De lever ontgiften
De lever is een orgaan dat cruciaal is voor ons welzijn. 
Voeding, alcohol, tabak en onze jachtige levenswijze kunnen de goede 
werking van onze lever beïnvloeden. Overbelasting van de lever veroor-
zaakt opzetting, duizeligheid, vermoeidheid, een matte gelaatskleur... 
Als de lever verstopt raakt, komt zijn ontgiftigingsrol in het gedrang. 

Mariadistel (Silybum maria-
num) is een uitstekende plant om 
zich te ontgiften. Het is wetens-
chappelijk bewezen dat silyma-
rine, het actieve bestanddeel van 
mariadistel, de leverdrainage en 
de uitscheiding van toxines  
bevordert.

Boldo (Peumus boldus) wordt 
gebruikt voor zijn zuiverende 
eigenschappen en om de  
spijsvertering te bevorderen. Hij 
ondersteunt de goede werking 
van de lever en beschermt deze 
tegen aanvallen van vrije radica-
len.

Rozemarijn (Rosmarinus offici-
nalis) bevordert de leverdrainage 
en verbetert de bloedsomloop. 
Door zijn vochtafdrijvende wer-
king helpt deze plant eveneens bij 
de uitscheiding van toxines. 
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Hoe begin ik eraan?

DR 
ERNST

WE NODIGEN U UIT OM ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN VOOR MEER 
INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN  www.drernst.be

OCHTEND

1 kop Detox tea

2 tabletten Drain tabs

16 UUR

1 kop Detox tea

AVOND

2 tabletten Hepato tabs 


