
Cursus ‘ontgiften en meer energie’ 

Of je nu last hebt van voorjaarsvermoeidheid of gewoon je lichaam eens even rust 

en zuivering wilt geven, een detoxkuur kan zeer zinvol zijn. Daarnaast komen er 

tijdens een afslankingsproces veel extra gifstoffen vrij die uit ons lichaam verwijderd 

moeten worden en kan een teveel aan toxines leiden tot extra vocht- en vetopslag.                                                                                             

Ook dagdagelijks kan je mits enkele adviezen ervoor zorgen dat de toevoer van 

afvalstoffen beperkt wordt en je lichaam gestimuleerd wordt tot een optimale 

zuivering. Ontgiften zorgt ervoor dat je terug extra energie krijgt,  je mentaal terug 

vitaler voelt en kan ertoe bijdragen dat bepaalde fysieke klachten verminderen. 

Het programma van deze 3 avonden: 
Maandag 7 maart 2016: sessie 1 

- Wat is ontgiften 

- Welke toxische stoffen krijgen we binnen 

- Lichamelijke signalen van een verzuurd lichaam 

- Milde ontgifting en ontzuring: fruitontbijt + zuur-base evenwicht 

Maandag 14 maart 2016: sessie 2 

- Voorbeelden van tijdelijke kuren zoals sappenkuren, Mayrkuur, fruitkuur, 

rauwkostkuur, mono-dieet, … 

- Reinigend dieet: algemene voedingsadviezen 

- Aandachtspunten en contra-indicaties bij ontgiften 

- Ondersteunende adviezen op vlak van levenswijze 

Maandag 21 maart: infosessie 3 

- Natuurlijk ontgiftingsproces  

+ stilstaan bij de verschillende ontgiftingsorganen 

- Reinigende kruiden ter ondersteuning van ontgiftingsorganen 

- Vitaliserende middelen: meer energie voor lichaam en geest 

Deze opleiding is interessant voor afslankings- en gezondheidsconsulenten, maar ook 

voor iedereen die een gezond en energiek lichaam en geest belangrijk vindt.                       

Je kunt je inschrijven voor een avond, maar ik raad je aan om de hele cursus te 

volgen. De infosessies gaan door in kleine groep, dus wees er snel bij. 

Locatie: Praktijk Vicky Vitality, Dijkstraat 13, 2288 Bouwel (Grobbendonk). Op 5 

minuten wandelen van treinstation ‘Bouwel’, vlakbij afrit ‘Grobbendonk’ (20 minuten 

via de E313 vanuit Antwerpen) 

Kostprijs: 1 avond: 32euro - de hele cursus (3 avonden): 89euro 

Jouw inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnummer … op naar van 

Vicky Colman, Dijkstraat 13, 2288 Bouwel met vermelding van je naam + vermelding 

van ‘ontgiften’ en data van concrete avond(en). 

Annulering: Bij schriftelijke annulatie 4 weken voor de effectieve datum, krijg je 80% terugbetaald 

ongeacht de reden. Bij latere annulering kan je de inschrijvingskosten niet terugvorderen.  


