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• Reinigt effectief  

GEHELE darmstelsel

• Lichaamsvriendelijk

• Blijvende energie

• Slankere buikomtrek

• Zeer eenvoudig te gebruiken

• 100% natuurlijk

 “Zo, ik heb de 12 daagse kuur achter 
me en moet zeggen dat het een 
uitstekend product is. Toen ik startte 
had ik een gewicht van 105 kg en 
een instabiele suikerspiegel. Nu, na 
de kuur ben ik 97 kg zwaar en een 
suikerspiegel om u tegen te zeggen. 
Voor de kuur had ik ‘s morgens een 
suikerspiegel van 15 tot soms wel 20. 
Nu sta ik op met een waarde van 
maximaal 9. Dat is in 15 jaar niet  
zo geweest.”

- Frank 

VOORDELEN
van de kuur: ZEER EFFECTIEVE 

DARMREINIGING
maaltijd vervangende shakes



Het is bekend dat artsen al eeuwenlang zeggen: “gezond-
heid begint in de darm”. Ter vergelijk: de wortels vormen 
de basis van de gezondheid van een boom. Als de wortels 
ongezond zijn, is er geen redden meer aan voor die boom. 
Dat gaat in zekere zin ook op voor het darmstelsel van 
de mens. 
 
Biofilm, de ongezonde slijmlaag 

Schadelijke bacteriën hopen zich op en vormen een biofilm, 
een ongezonde slijmlaag in de darmplooien. De biofilm 
bevat naast bacteriën ook vaak schimmels en virussen. Door 
de aanwezigheid van de biofilm droogt de darmwand uit 
waardoor deze geïrriteerd raakt. Voedingsstoffen, maar ook 
medicijnen, worden vervolgens minder goed opgenomen 
terwijl schimmels en virussen wél doordringen in het bloed. 
Dit proces kan ontstekingsreacties, overgevoeligheden en 
overgewicht veroorzaken.
 
Bij praktisch iedereen in de westerse wereld is deze biofilm 
aanwezig.

Gemakkelijk en eenvoudig

De “darmreinigingskuur” van Morgenisnu maakt het 
mogelijk om je op een veilige, eenvoudige en comfortabele 
manier te ontdoen van de ongezonde biofilm. Zonder pijn 
of krampen en zonder klysma of darmspoeling. Eenvoudig 
en zonder toestanden. Het product bestaat uit 7 shakes 
die gedurende de dag genuttigd worden. 

Werking 

De MorgenisNu darmreinig-
ingskuur maakt het mogelijk 
om je thuis op een veilige, 
eenvoudige en comfortabele 
manier te ontdoen van de 
ongezonde biofilm. 
Het hoofdingrediënt is de 
gefermenteerde bast van de 
Oliepalmboom die de eigen-
schap heeft door de ongezonde 
slijmlaag in de darmen heen 
te dringen en de darmwand te 
bevochtigen. Dit zorgt dat deze 
slijmlaag zich niet meer kan 
hechten aan de darmwand en 
eenvoudigweg naar buiten komt glijden. Zo ziet de Biofilm 
er veelal uit wanneer deze het lichaam verlaat.

Andere darmreinigingsmethodes

Tot op heden zijn er geen producten of methodes op de 
markt geweest die ervoor zorgen dat het gehele darmstelsel op 
effectieve en comfortabele wijze gereinigd wordt. De meeste 
producten bevatten ingrediënten die een ‘schurende’ werking 
hebben en hierdoor krampen en diarree kunnen opwekken. 
Naast deze vervelende bijwerking werken deze producten 
ook niet optimaal doordat de biofilm niet volledig verwij-
derd kan worden. Dan is er altijd nog de methode van de 
darmspoeling met water die weliswaar zeer effectief is, maar 
echter alleen voor de dikke darm. Dan blijven de dunne darm 
en de 12-vingerige darm nog over waar niets mee gebeurt.
Nu is er eindelijk een product dat al die nadelen níet heeft!

Een goede gezondheid 

BEGINT IN DE DARM

Bestel uw kuur nu op 

www.morgenisnu.nl

Voordelen van schone darm

Met een schone darm heeft u meer profijt van gezonde 
voeding omdat de voedingsstoffen beter worden opge-
nomen. Het immuunsysteem functioneert beter, u verliest 
overtollige centimeters en u voelt zich weer fit en vitaal.

Afslanken bij overgewicht

De Darmreinigingskuur is ook zeer geschikt als afslank-
methode. Door de kuur gaat uw stofwisseling weer beter 
werken. U zult merken dat uw buikomvang afneemt omdat 
de biofilm die er veel plaats kan innemen verdwijnt.
 
“Ik heb de zesdaagse darmreinigingskuur  gedaan en meteen 
de tweede dag kwam er al spul uit waarvan ik zeker wist 
dat dat er normaal niet uitkomt. Ook de volgende dagen 
kwamen er lange stukken, soort van vervormde binnenband 
uit. Doordat je alleen maar de shakes neemt als voedsel 
voelde ik me iets slapper, maar aan de andere kant ook 
weer energievoller. Ik merkte vrij snel al een verbetering 
op van mijn concentratievermogen en heb geen last meer 
van onverklaarbare moeheid gedurende de dag. Ook heb 
ik minder last van een opgeblazen gevoel. Ik ben zeer blij 
met het resultaat!”
- JT


