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5 tips voor een
Happy Belly

 

Kelly ten velde
 @holistisch.gezond.kelly



Hallo mooie vrouw!

Wat leuk dat je dit e-book hebt gedownload!

Ik weet uit eigen ervaring hoe een pijnlijke
opgeblazen buik je leven kan beïnvloeden.
Met de tips in dit document help ik je graag op
weg  om je buik weer blij(er) te maken.

Leuk als je me laat weten wat deze tips voor je
hebben gedaan! Bijvoorbeeld via Insta
@holistisch.gezond.kelly of via e-mail
kelly@holistischgezond.com.

Veel leesplezier!

Kelly ten Velde MSc
Orthomoleculair therapeut
www.holistischgezond.com



Tip 1

@holistisch.gezond.kelly

Kook zoveel mogelijk zelf zonder pakjes en zakjes.

Eigenlijk weet je dit natuurlijk al, maar het maakt het
leven soms zoveel gemakkelijker he. Toch wil ik je de
reminder geven dat alles wat in een verpakking zit in
de supermarkt en ingrediënten bevat die je niet of
nauwelijks kunt uitspreken of waarbij er een hoop E-
nummers genoemd worden...: skippen! Ze zijn een te
grote belasting voor je lichaam. Je darmen worden er
niet blij van.

Dus weg met Chicken tonight, Dr. Oetker pizza, Knorr
wereldgerechten, de sauzen van Go Tan en Soep in
zak. 



Tip 2

@holistisch.gezond.kelly

Kom in de rest & digest modus

Stress zorgt ervoor dat al je energie naar je fight-
flight-systeem gaat, je sympatische zenuwstelsel.
Dat is prima op momenten dat je moet presteren,
maar voor het verteren van je voeding wil je in de
rest & digest modus komen. Je kunt je eten pas
goed verteren en alle voedingstoffen die je nodig
hebt goed absorberen als je ontspannen bent, als je
parasympatische zenuwstelsel actief is. 

Eén van de tips hierbij is om voordat je begint met
eten even een paar goede diepe ademhalingen te
doen. Bon appetit.



Tip 3

@holistisch.gezond.kelly

Help je spijsvertering een handje.

Veel mensen schrokken hun eten weg. Te
grote brokken voedsel belanden in de
maag. Op die manier worden er
onvoldoende spijsverteringsenzymen
aangemaakt.

Goed kauwen dus! Op het overdrevene
af. Hoe beter jij kauwt, hoe blijer je buik. 



Tip 4

@holistisch.gezond.kelly

Vezels, vezels, vezels.

Je darmen worden blij van vezels uit groente en
fruit. Ga lekker los en 'eat the rainbow'. Hoe
meer diversiteit, hoe beter!

*Let op: blaas jij echt op van het minste of
geringste? Dan kunnen al die vezels wat te
heftig zijn. Ga dan met een therapeut op zoek
naar de mogelijke oorzaak van je
spijsverteringsklachten.



Tip 5

@holistisch.gezond.kelly

Minder met alcohol

Alcohol kan je darmflora uit balans brengen
en bijdragen aan een lekkende darm,
waardoor je last krijgt van laaggradige
ontstekingen. 

Als het even kan dus het liefst zo min
mogelijk alcohol. Bewaar het voor af en toe
of alleen in het weekend en dan niet te
veel.



Wil je nog veel meer tips, praktische handvatten en
tegelijkertijd een stok achter de deur om nu echt eens
door te pakken?

Wellicht is mijn online programma Happy Belly, Happy
You iets voor jou: hier vind je meer informatie. In 28 dagen
leer ik je alles wat je nodig hebt om met je buikklachten
aan de slag te gaan.

Het is daarbij ook mogelijk om de EMB bloedtest bij te
boeken, om goede persoonlijke handvatten te krijgen om
je buik weer blij te krijgen en lekkerder in je vel te zitten.

Heb je nog vragen? Dan mag je me altijd een e-mail
sturen: kelly@holistischgezond.com. 

Succes en wie weet tot ziens!

Kelly ten Velde
Praktijk Holistisch Gezond

Stapje verder..?

https://www.holistischgezond.com/happybelly-wegmetjeopgeblazenbuik


"Laat voeding 
uw medicijn zijn"

@holistisch.gezond.kelly


