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Inleiding
Bedankt voor het downloaden van dit e-book. Ik hoop dat het je op weg helpt
naar een leven zonder buikpijn.
In dit e-book staan 5 simpel toe te passen tips waar jezelf mee aan de slag kunt.
Geef je lichaam de tijd bij het invoeren van veranderingen. Soms zal je snel
verschil merken en een andere keer duurt het misschien wat langer. Dit heeft
te maken met verschillende processen in je lichaam waar de veranderingen
doorgevoerd worden.
Mochten er vragen zijn aan de hand van dit e-book of wil je meer informatie,
neem dan gerust contact met mij op.

Warme groet,

Manon
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Tip 1:
Eet niet te veel.
Probeer het eten te beperken tot 3 eetmomenten op een dag, ontbijt, lunch en
diner. Wanneer je dit toepast krijgt je lichaam de tijd om alle voeding die
binnenkomt te verwerken en om vrije radicalen1, die ontstaan bij de
verwerking van voedsel in ons lichaam, te neutraliseren.
Laat de tussendoortjes weg en als je echt trek hebt tussen je maaltijden door
neem dan een lichte snack, zoals bijvoorbeeld tomaatjes, komkommer of een
stuk fruit.

Tip 2:
Minderen met zuivel.
Bij zo’n 70% van de Nederlanders bestaat een fysiologische lactasedeficiëntie2
door het ontbreken van het enzym lactase.
Dit houdt in dat een groot deel van de mensen niet in staat is om de lactose
(melksuiker), uit dierlijke zuivel, goed te verteren. Dit geeft buikklachten, zoals
krampen, opgeblazen gevoel, winderigheid of diarree.
Vervang je yoghurt eens door een plantaardige variant op soja-, haver- of
kokosbasis.

1
2

https://www.manondewitte.nl/vrije-radicalen/
https://www.manondewitte.nl/no-milk-challenge/ of https://www.manondewitte.nl/enzymen/
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Tip 3:
Kies bewust.
Vermijd kant-en-klaar producten en suikers. Bewerkte voedingsmiddelen
bevatten meer kunstmatige toevoegingen dan gezonde vitaminen en mineralen
waar ons lichaam juist zoveel van nodig heeft.
Suikers uit witmeelproducten, frisdranken en snoepgoed brengen onze
bloedsuikerspiegel uit balans, dat geeft stress. De kunstmatige toevoegingen
zijn stofjes waar ons lichaam niets mee kan. Ze vervuilen ons lichaam en zijn
een zware belasting.
Door gezondere keuzes te maken, zoals veel verse groenten & fruit, geven we
ons lichaam de voedingsstoffen die het nodig heeft om goed te kunnen
functioneren en ons gezond te houden.

Tip 4:
Verminder de inname van gluten.
In ons Westerse voedingspatroon komen gluten meer voor dan ooit en zoveel
kan ons lichaam niet aan.
We ontbijten met een schaaltje yoghurt met ontbijtgranen, lunchen met een
boterham, eten pasta bij het avondeten en ’s avonds bij de thee nog een
koekje… Allemaal gluten.
Gluten kunnen in ons lichaam zorgen voor wat reacties, zoals buikpijn of een
opgeblazen gevoel. Je hoeft hiervoor niet meteen een gluten intolerantie te
hebben.
Probeer eens te letten op de hoeveelheid gluten die je dagelijks binnenkrijgt en
kijk of je het wat kunt minderen.
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Tip 5:
Drink voldoende.
Wij mensen bestaan voor 70% uit water, je kunt je dus voorstellen hoe
belangrijk het is om voldoende te drinken. Echter help je je lichaam niet door
frisdranken, fruitsappen, koffie of alcoholische dranken te drinken.
Ik raad je aan om water en kruidenthee te drinken. Water helpt je lichaam
onder andere met het afvoeren van afvalstoffen.
Om voldoende water te drinken kun je zorgen dat je een fles hebt die je de hele
dag met je meeneemt. Zo pak je makkelijker tussendoor even een slok. Probeer
op een dag 1,5 tot 2 liter water te drinken.

Hopelijk helpen deze 5 tips je op weg naar een
leven zonder buikpijn.
Bedankt voor het downloaden.
In mijn e-book “Een leven zonder buikpijn” staan nog meer
tips, recepten en producten beschreven die je verder kunnen
helpen.
Via onderstaande link kun je het e-book aanschaffen.
LINK……………….
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Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je een afspraak
maken voor een consult?
Neem dan gerust contact op, ik sta je graag te woord.

Manon de Witte Natuurvoedingsadviseur
Mail: info@manondewitte.nl
Bellen of WhatsApp: 06-81360424
Website: www.manondewitte.nl
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