
Benodigheden voor de start van de Nier Reiniging

• 7,5 Liter gedistilleerd water (3,7 Liter voor de Renaltrex Kidney Cleanse Drink en 3,7 Liter 
voor de Water/Lemon/ ACV Drink)
•  (1 volle fles) Renaltrex
• 1 potje Oxy-Powder en 1 potje Latero-Flora
• 1 fles (236 ml) Organic Raw Apple Cider Vinegar (Braggs)
• Biologisch nierzuiverend fruit voor het ontbijt elke ochtend, zoals appels, veenbessen, 
druiven, sinaasappels, papaja, watermeloen, aardbeien, bosbessen en frambozen
• Rauwe zaden of noten zoals zonnebloempitten, walnoten, paranoten of amandelen voor 
snacks
• Ofwel 236 gram biologische walnoten of 3 biologische avocado's voor snackopties (naar 
keuze)

Let Op: je moet deze nierreiniging kunnen uitvoeren terwijl je nog aan het werk bent of uw 
normale dagelijkse bezigheden voortzet. De Oxy-Powder kan waterige ontlasting 
veroorzaken, dus zorg ervoor dat er een toilet in de buurt is. Als je ontlasting vloeibaar is, 
onthoud dan dat dit geen diarree is, maar het bijeffect van het verdraaien van de vaste, 
gecomprimeerde ontlasting in het darmkanaal in een vloeistof of gas.

Let op: Vermijd het drinken van melk, alcohol, fruitsap, frisdrank, energiedrankjes of 
dieetdranken tijdens deze reiniging. Deze vloeistoffen verminderen de effectiviteit van de 
nierreiniging en voegen meer gifstoffen toe aan je lichaam. Voor optimale resultaten drink je 
alleen gedistilleerd water met appelazijn toegevoegd in aanvulling op je Renaltrex Kidney 
Cleanse Drink gedurende de dag.

4-daagse nierreinigingsinstructies

Let op: Het is het beste om het onderstaande schema te volgen. Je kunt het echter aanpassen 
aan je dagelijkse routine. Niet eten 30 minuten vóór of na het drinken van de Kidney Cleanse 
Drink.

Voorbereiding (alleen dag 1)

• 07.30 uur: maak je Kidney Cleanse Drink en de Water/Lemon/ACV Drink als je wakker 
wordt (probeer vroeg naar bed te gaan, vóór 21.00 uur indien mogelijk, om een goede 
nachtrust te krijgen.
◦ Hoe maak je de Kidney Cleanse Drink Begin met 3,7 liter gedistilleerd water. Giet 150 ml 
water uit de fles om ruimte te maken voor de ingrediënten die je gaat toevoegen. Voeg 59 ml 
(de hele fles) RenalTrex, 2 eetlepels Organic Raw Apple Cider Vinegar (ACV) en het sap van
een biologische citroen toe. Schudden en koelen - Je zult deze 3,7 liter de komende 4 dagen 
drinken. Als je overdag moet werken of boodschappen moet doen, neem het dan mee in een 
kleine koelbox.
◦ Hoe maak je je water/citroen/ACV-drank? Neem 3,7 liter gedistilleerd water en giet 175 ml 
uit de fles. Voeg  29ml Organic Raw Apple Cider Vinegar aan het water toe. Voeg dan 120 
ml vers geperst biologisch citroensap toe. Je drinkt dit voor de snacks, tijdens de maaltijden 
en tussen de maaltijden als je dorst hebt. Drink zo veel als je wilt gedurende de dag. Hoe meer
je drinkt, hoe succesvoller je nierreiniging zal zijn. Als je klaar bent met deze mix, maak dan 
nog 3,7 liter en ga verder met drinken als dat nodig is.



Dagelijks protocol (dagen 1-4)

• 08:00 uur: ontbijt, kies een van de volgende nieren-reinigende vruchten en eet zoveel als je 
wilt. Dit zijn appels, veenbessen, druiven, sinaasappels, papaya, watermeloen, aardbeien, 
bosbessen en frambozen. Voor het beste resultaat moet al het fruit biologisch zijn. Als er geen
vers fruit beschikbaar is, gebruik dan bevroren of gedroogd.
• 09.00 uur: drink een glas van 236 ml van de Kidney Cleanse Drink.
• 10: 00-11: 00 uur: Water/Snack (optioneel) - Drink 355 ml van uw water/citroen/ACV-
drankje (dit is je 2de fles met 3,7 liter gedistilleerd water, citroensap, ACV). Als je de 
voorkeur geeft aan een kleine snack, moet deze bestaan uit biologische rauwe zaden zoals 
zonnebloempitten, chia, hennep of pompoenpitten. Ook zullen rauwe noten zoals walnoten, 
paranoten of amandelen werken. Het is het beste om het tussendoortje te vermijden en drink 
gewoon het water/citroen /ACV-drankje. Vergeet niet dat je aan het reinigen bent!
• 12:00 uur: drink een glas van 236 ml van de Kidney Cleanse Drink.
• 13.00 uur: voor de lunch verse biologische groenten eten, zelfgemaakte groentesoep maken 
of een salade eten. Gebruik of combineer de volgende nierzuiverende groenten: asperges, 
bieten, kool (groen, paars of beide), selderij, kurkuma, gember en peterselie. Drink alleen het 
water/citroen/ACV-drankje met je lunchmaaltijd. Maak je lunch 's ochtends en neem het mee 
naar je werk of eet een salade als je uit eten gaat.
• 15:00 uur: drink een glas van 236 ml van de Kidney Cleanse Drink.
• 14:00-17: 00 uur: drink 355 ml van het water/citroen /ACV drankje. Optioneel: als je de 
voorkeur geeft aan een kleine snack, moet deze bestaan uit niet meer dan een handvol 
biologische rauwe zaden zoals pompoenpitten, hennep of zonnebloempitten en noten zoals 
walnoten, paranoten of amandelen. Tip: het is het beste om de snack zo mogelijk te vermijden
en drink gewoon de Water/lemon/ACV Drink.
• 18.00 uur: drink een glas van 236 ml van de Kidney Cleanse Drink.
• 19:00 uur: Diner: volg dezelfde suggesties als voor de lunch met verse biologische 
groenten, zelfgemaakte groentesoep, of eet een frisse salade. Gebruik of combineer de 
volgende nieren reinigende groenten: artisjok, groene salades, avocado, asperges, bieten, kool 
(groen, paars of beide), komkommers, boerenkool, spruitjes, knoflook, uien en bloemkool. 
Drink alleen de Water/Lemon/ACV Drink bij de maaltijd.
• 20:00-22:00: neem voor het slapen gaan 4 capsules Oxy-Powder en 2 capsules Latero-Flora 
in. De Latero-Flora helpt de probiotische bacteriën in het darmkanaal in balans te houden om 
te helpen bij nierzuivering. Ga voor 22.00 uur naar bed!


