
 
 

                                         Clean Max 

30 dagen Totaalkuur 
 

Clean Max stimuleert het verwijderen van Afvalstoffen2 en ondersteunt o.a. de 
organen die betrokken zijn bij het reinigen van het lichaam, zoals de lever3 en 
de darmen1. 
 
 
 

Iedere dag stellen we ons lichaam bloot aan talloze stoffen die doordringen tot in ons 
lichaam, zoals zware metalen in de lucht, resten van pesticiden, toevoegingen in onze 
voeding en luchtvervuiling. 
Deze moeten allemaal afgebroken en afgevoerd worden, je lichaam is in staat dit zelf te 
doen. Echter, wanneer de hoeveelheid te groot is om veilig af te voeren kiest je lichaam 
ervoor om deze stoffen op te slaan in je organen en je vetweefsel. 
Clean Max kan er aan bijdragen dat je lichaam deze opgeslagen stoffen loslaat en afvoert. 
Hierdoor komt je lichaam in balans en kunnen alle processen weer optimaal functioneren. 
 
De Clean Max 30 dagen totaalkuur is opgebouwd uit 3 fases, elke fase bestaat uit 10 dagen. 
De Darmherstel Formula zorgt in de eerste fase voor een evenwichtige darmflora1. In Fase 2 
helpt de lichaamsreinigings Formula om schadelijke stoffen uit het lichaam te elimeneren2 
en de lichaamszuivering te ondersteunen2. Fase 3 is ontwikkeld om de gezondheid van de 
lever te beschermen3. Elke fase bevat Prebiotica; beginnend met een hoge dosering en 
eindigend met een lage dosering voor extra ondersteuning. 
 

Op de volgende pagina’s gaan wij u de werking van alle drie de fases toelichten. 
 
 

 



 
 

                                         Fase 1 
                     Darmherstel Formula 
 
 

 
De Darmherstel Formula is speciaal ontwikkeld om de darmen te ondersteunen en te beschermen1. 
De darmen zijn van vitaal belang voor een gezond lichaam. 
Niet alleen vervult het orgaan een essentiële rol in de spijsvertering en de opname van voldoende 
voedingstoffen, ook vormt het een barrière tegen ongewenste stoffen, waardoor er lichamelijke 
ongemakken kunnen ontstaan. Door o.a. ongezonde voeding of factoren van buitenaf kunnen de 
darmen kwetsbaarder worden en neemt de natuurlijke afweer in de darmen af. Daarom start Clean 
Max de eerste fase met het ondersteunen van de darmen. 
 

√ Gember1 ondersteunt de spijsvertering, draagt bij aan de normale functie van het 
darmkanaal en biedt verlichting bij een opgeblazen gevoel en winderigheid. 
√ Bevat hoogwaardige probiotica met maar liefst 5 miljard kiemen uit 7 stammen. 
√ Prebiotica bevat aan het begin van deze kuur een hoge dagdosering Inuline (360mg) en 
actilight fructo-oligosacchariden (375mg). 
√ Zink draagt bij tot een normale zuur-base metabolisme. 
√ Folaat draagt bij tot de normale aminozuursynthese en de normale werking van het 
immuunsysteem. 
 
30 vegetarische capsules 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                              Fase 2 
             Lichaamsreiniging Formula 
 
 

 
Lichaamsreiniging Formula ondersteunt de verwijdering van schadelijke stoffen2 uit het lichaam in 
deze belangrijke tweede fase van de kuur. 
Om het lichaam goed te laten functioneren heeft het vele vitaminen, mineralen en voedingstoffen 
nodig.  
Bij de inname van voeding en door verandering van lichaamsprocessen kan het aandeel ongewenste 
stoffen in het lichaam toenemen. 
Ook kan de hoeveelheid bicarbonaat dalen, waardoor het zuurgehalte stijgt.  
Zuur heeft een zeer negatieve invloed op de werking van vele processen en uit zich veelal in 
specifieke ongemakken. 
Lichaamsreiniging Formula is speciaal ontwikkeld voor het behoud van een normale zuur-base 
metabolisme en het helpt op natuurlijke wijze afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. 
 
 
 

√ Bitterspitje2 helpt om schadelijke stoffen uit het lichaam te elimineren en ondersteunt de 
spijsvertering en de lichaamszuivering.  
√ Mariadistel bevordert de spijsvertering. 
√ Grote Kliskruid ondersteunt een goede organische afvoer en draagt bij aan goede werking 
van de urinewegen. 
√ Selenium draagt bij tot de normale werking van de schildklier. 
√ Zink draagt bij tot een normaal zuur-base metabolisme. 
√ De toegevoegde Prebiotica bestaat in deze fase uit 300 mg Inuline en 75 mg actilight 
fructo-oligosacchariden per dagdosering  
 
30 vegetarische capsules 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                           Fase 3 
             Leverreiniging Formula 
 
 

 
Leverreiniging Formula is speciaal ontwikkeld om in de laatste fase van de Clean Max kuur de lever te 
beschermen3. 
De lever is een groot orgaan dat alle voedingstoffen verwerkt en het geschikt maakt voor het 
lichaam, daarom is gezond eten belangrijk. 
Dat betekent onder meer voldoende groenten en fruit nuttigen en niet té veel vet. 
Met name het gebruik van stoffen zoals alcohol, medicijnen en ongezonde voeding, die uit de darm 
via de lever verwerkt moeten worden tasten de lever aan. 
Hierdoor kan de lever wel wat extra ondersteuning gebruiken. 
Leverreiniging Formula geeft daarbij net dat extra steuntje in de rug dat de reinigende werking van 
de lever ondersteunt. 
 
 
 

√ Mariadistel3  ondersteunt de gezondheid van de lever en draagt bij aan de 
leverbescherming. 
√ Choline draagt bij tot de instandhouding van een normale leverfunctie. 
√ Zink draagt bij tot een normaal zuur-base metabolisme. 
√ Bitterspitje helpt om een gezonde leverfunctie te handhaven en ondersteunt de 
spijsvertering en de lichaamszuivering. 
√ De toegevoegde Prebiotica bestaat in de laatste fase uit 660 mg Inuline en 300 mg actilight 
fructo-oligosacchariden per dagdosering  
 
30 vegetarische capsules 
 
 

 
 
 


