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DETOX MET CBD 
DE GOUDEN COMBINATIE! 
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Inleiding 

 
Wat goed dat jij in 2021 wil beginnen met een frisse start, een innerlijke schoonmaak 

oftewel een detox. Wat nou de kracht is van het gebruik van CBD olie tijdens je detox, is het 

volgende: 

CBD heeft een ontstekkingremmende werking, alle giftstoffen in je lichaam kunnen op 
diverse plekken ontstekingsreacties hebben veroorzaakt, CBD kan er dus voor zorgen dat 
deze sneller genezen. Het is daarbij wetenschappelijk bewezen dat de functie van de lever 
en de nieren verbetert. Deze belangrijke ontgiftingsorganen kunnen er nu voor zorgen dat 
gifstoffen uit het lichaam worden gespoeld. Ook het eigen immuunsysteem wordt 
ondersteund, zodat het beter kan optreden tegen de schade veroorzaakt door gifstoffen. 

CBD zorgt ervoor dat het lichaam vitamines beter kan gebruiken, onder andere door te 

helpen bij het transport van de vitamines door het lichaam. Door de werking van het 

organisme te optimaliseren, worden ook ontgiftingsprocessen verbeterd. Talrijke gifstoffen 

worden via de darmen opgenomen. Er zijn nu veel CB2-receptoren in de darm, die ervoor 

zorgen dat ingenomen CBD de darmgezondheid en de werking ervan enorm verbetert. De 

CBD grijpt dus direct in op het actiepunt en verbetert de situatie.Een ander belangrijk 

voordeel van de cannabinoïde is dat het een zeer krachtige antioxidant is. 

 

Detoxen: wat mag je wel en niet eten? 

 

Gedurende een periode van 7 dagen ga je je voedingspatroon flink wijzigen: alcohol, suikers, 

cafeïne, gluten, koemelk en vlees zijn taboe Je nieuwe voedingspatroon bestaat uit vers 

fruit, groente, vis, noten en plantaardige zuivel producten. 

 

Detoxen is een populaire aanpak om gezonder te leven. Ik noem het bewust geen 'dieet', 

omdat afvallen niet het primaire doel is van detoxen. Dat is namelijk het ontgiften, ofwel het 

verwijderen van gifstoffen uit het lichaam. Dit kan op verschillende manieren of een 

combinatie daarvan, zoals : een aangepast eetpatroon, supplementen of pillen, 

darmspoelingen, detoxpleisters. In deze week gaan we alleen in op het eetpatroon. 

 

Waarom detoxen? 

Uitgangspunt van het detoxen is dat het 'standaard' voedingspatroon in Westerse landen 

niet goed is voor ons lichaam. Koffie, alcohol, koek, snoep, vlees en gluten zijn moeilijk te 

verteren voor het lichaam, wat allerlei klachten en ziektes in de hand werkt.  

Behalve overgewicht zou dit voedingspatroon leiden tot maag-, darm- en nierklachten, 

slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, hoofdpijn en meer. 
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Let op: De eerste dagen van de detox kan je last krijgen van hoofdpijn, extra vermoeidheid, 

misselijkheid en wellicht nog wat andere symptomen. Dit is een teken dat uw lichaam actief 

bezig is met het afkicken van alle gifstoffen die het normaal gesproken binnen krijgt en bezig 

is met het afvoeren van de gifstoffen. Als de pijn te vervelend wordt neem dan een 

paracetamol maar heel belangrijk is, blijf veel water drinken! Tijdens detoxen het liefst 

minimaal 2 liter per dag. Blijf je goal in gedachten houden en echt, het wordt beter en het is 

zeker de moeite waard! 

 

Detoxen: wat mag je niet eten? 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof je 'niks' meer mag eten en drinken. Laten we eerlijk zijn: 

dat is voor een groot deel ook zo. Tenminste, veel van je oude voedingsmiddelen zullen 

mogelijk niet genoemd worden. Hieronder een opsomming van verboden voedingsmiddelen 

voor de detoxmethode die wij hanteren.  

 

Wat mag je NIET eten: 

• Aardappelen zonder schil 

• Alcohol 

• Brood (vanwege gluten en zout) 

• Cafeïne, dus koffie, cola, zwarte thee, groene thee, chocolade 

• Koemelkproducten: melk, karnemelk, yoghurt, kwark, kaas etc. 

• Eieren 

• Pasta 

• Suiker, dus snoep, koek, limonade, vruchtensappen 

• Rood vlees 

• Witte rijst 

• In principe alle voorverpakte producten en kant-en-klaarmaaltijden 

 

Detoxen: wat mag je WEL eten. 

• Soja / plantaardige producten 

• Aardappelen met schil 

• Bonen 

• Fruit 

• Melk, kaas, yoghurt, kwark etc. op plantaardige basis (Kokos, haver, soja etc.) 

• Groente 

• Noten, pitten en zaden 

• Verse kruiden 

• Kipfilet, vis en schaaldieren 
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Betreft onze CBD olie raden we de 5% olie aan, dit is een milde variant die vrijwel voor 

iedereen geschikt is. Gebruik je zware medicatie overleg dan eerst met je arts. 

Onze Morning Booster thee kan in de detoxweek helaas niet gebruikt worden omdat er 

groene thee in verwerkt zit. De Puur & Bewust en de Rust & Dromen thee zijn er wel in 

verwerkt en raden we natuurlijk van harte aan. 

 

Het voorbeeld weekmenu is een menu wat je kan volgen maar je mag het natuurlijk ook 

eigen maken met de boven genoemde toegestane ingrediënten. 

Neem in deze week ook altijd de keuze voor biologische producten, de rijstwafels zijn er ook 

biologisch, kwaliteit is nu eenmaal echt belangrijker als kwantiteit. 

 

Het aantal druppels CBD word vanaf dag 5 verhoogd naar 3 druppels per keer, voel je jezelf 

goed bij 2 druppels dan kan je dat natuurlijk aanhouden. Ben je ervaren CBD gebruiker en 

start je liever met 3 druppels per keer dan kan dat ook, het is allemaal heel persoonlijk. 
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      Voorbeeld Detoxweek menu 

 
Dag 1 

Na het opstaan: Glas lauw water met sap van 1/2 citroen en een theelepel bio toebel 

appelazijn gemixt. 

Ontbijt: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Bakje kokosyoghurt met gesneden kiwi en banaan, rozijnen, hazelnoten en honing. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en een schaaltje ananas.  

Lunch: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

2 rijstwafels of glutenvrije volkoren crackers (wasa) met kipfilet en komkommer  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en klein schaaltje ongezoute noten. 

Diner: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Kabeljauwfilet met zilvervliesrijst en wokgroenten  

Avond-snack: Rust & Dromen thee en 1 appel met kaneel  

 

Dag 2  

Na het opstaan: Glas lauw water met sap van 1/2 citroen en een theelepel bio toebel 

appelazijn gemixt. 

Ontbijt: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Bakje soja yoghurt met banaan, aardbeien en blauwe bessen. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 2 rijstwafels of glutenvrije volkoren crackers (wasa)  

met houmous met komkommer of tomaat. 

Lunch: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. Salade 

van rucola sla melange met gerookte zalm, halve avocado,  walnoten en maak het af met 

citroen sap. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 1 halve komkommer met wat snoeptomaatjes  

Diner: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Zilvervlies rijst met garnalen, wokgroenten en pijnboompitten  

Avond-snack: Rust & Dromen thee en een klein schaaltje ongezouten noten. 

 

Dag 3  

Na het opstaan: Glas lauw water met sap van 1/2 citroen en een theelepel bio toebel 

appelazijn gemixt. 

Ontbijt: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. Kokos 

yoghurt met honing en wat verse ananasstukjes en gepofte spelt. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee, 1 rijstwafel of glutenvrije volkoren crackers (wasa) met  

gerookte kipfilet en komkommer. 

Lunch: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Een salade van diverse soorten sla met makreel, komkommer appel en avocado.  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en een fruitsalade van kiwi met banaan. 

Diner: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  
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Zalm en pompoen met groene asperges alles in de oven bereiden.  

Avond-snack: Rust & Dromen thee en bakje ongezouten noten of snoep groenten  

 

Dag 4  

Na het opstaan: Glas lauw water met 1/2 citroen en een theelepel bio toebel appelazijn 

gemixt. 

Ontbijt: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Smoothie van 1 kiwi, 1 mango en 250 ml. kokosmelk.  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 1 rijstwafel met zalm en bieslook  

Lunch: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Een Quinoa of Bulgur salade met geroosterde kip, taugé dun gesneden, repen wortel. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 1 sinaasappel  

Diner: 2 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Zeevruchten met geroosterde aardappelen met schil uit de oven, selderij salade en 

citroensap.  

Avond-snack: Rust & Dromen thee en stukjes appel met kaneel  

 

Dag 5  

Na het opstaan: Glas lauw water met 1/2 citroen en een theelepel bio toebel appelazijn 

gemixt. 

Ontbijt: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Sojayoghurt met kiwi en banaan  

Tussendoortje:  Puur & Bewust thee en 2 rijstwafels met houmous, plakjes komkommer. 

Lunch: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Veldsla met Hollandse garnalen, komkommer en avocado. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee met schaaltje ananas. 

Diner: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Pizza van bloemkoolbodem met passata, rode ui, tonijn of kipfilet en geraspte geitenkaas of 

een plantaardige kaas. 

Avond-snack: Rust & Dromen thee met een handje wortels. 

 

Dag 6  

Na het opstaan: Glas lauw water met 1/2 citroen en een theelepel bio toebel appelazijn 

gemixt. 

Ontbijt: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Smoothie van banaan, bosbessen, aardbeien, cranberries, soyamelk. 

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 1 appel.  

Lunch: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Een heerlijke groentesoep.  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en een handje ongezoute notenmix. 

Diner: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Zalm uit de oven met ui en tomaatjes, zilvervliesrijst en verse wortels gekookt. 

Avond-snack: Rust & Dromen thee en een bakje kokosyoghurt met rozijnen.  
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Dag 7  

Na het opstaan: Glas lauw water met 1/2 citroen en een theelepel bio toebel appelazijn 

gemixt. 

Ontbijt: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

Soja yoghurt met blauwe bessen, 1 banaan, honing en chiazaadjes.  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en 1 appel  

Lunch: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken.  

2 glutenvrije volkoren crackers met gerookte kipfilet, avocado en komkommer.  

Tussendoortje: Puur & Bewust thee en een hand ongezoute notenmix. 

Diner: 3 druppels CBD olie, 60 sec onder de tong laten intrekken daarna doorslikken. 

Gezonde kapsalon met zoete aardappelfrietjes, ijsbergsla, paprika, komkommer, kipfilet zelf 

kruiden met shoarmakruiden en een dressing maken van vegan-mayonaise (wat knoflook, 

citroen, zout, peper, koriander of bieslook toevoegen om een knoflookdressing te maken).  

Avond-snack: Rust & Dromen thee en een handje wortels. 

 

 

 

 

 

 

HEEL VEEL SUCCES! 

 

 


