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Hoofdstuk 1

WAT HEBBEN DARMBACTERIËN 
MET UW GEWICHT TE MAKEN?
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WAT HEBBEN DARMBACTERIËN MET UW GEWICHT TE MAKEN?

DARMBACTERIËN MAKEN SLANK

Wist u dat darmbacteriën uw grootste bondgenoten zijn wanneer u wilt af-
slanken en uw gewicht blijvend wilt behouden? Als u daarover nog niets hebt 
gehoord, dan is dat niet vreemd want wetenschappers onderzoeken dit the-
ma nog maar sinds enkele jaren. Ze ontdekken geleidelijk aan welke macht 
deze kleine micro-organismen hebben. Zelfs experts verwonderen zich erover 
hoe doeltreffend de microben vetkussentjes doen wegsmelten, onze eetlust 
afremmen en positief op ons gemoed kunnen inwerken. Ze zijn het erover eens 
dat alleen personen met een optimaal functionerende darmflora slank kunnen 
blijven. Dat inzicht werd tot nu toe bij diëten volledig buiten beschouwing 
gelaten. Wie door het aanpassen van zijn voeding niet alleen ervoor zorgt dat 
vetkussentjes verdwijnen, maar zich tegelijkertijd ook om zijn darmbacteriën 
bekommert, heeft veel meer kans om langdurig slank te blijven. Op de vol-
gende bladzijden komt u te weten hoe u uw darmbacteriën aan het werk kunt 
zetten en hoe u uw spijsverteringsstelsel kunt programmeren op ‘afslanken‘.

‘Bah, darmbacteriën!‘ is nu misschien uw eerste gedachte, want over dat wat 
er in onze darmen gebeurt, spreken we niet graag. De darm is een taboe-
zone. Over de werking ervan spreken we niet graag met andere mensen, zelfs 
niet met familie of met onze beste vrienden. Niet alleen vanwege het ‘eind-
product‘ heeft ons spijsverteringskanaal een slecht imago. Toch zouden we 
beslist iets meer interesse moeten tonen, want de darm heeft veel fascineren-
de eigenschappen. Toen het in het verleden om gewichtsverlies ging, zagen 
we de mogelijkheden, die letterlijk in ons sluimeren, over het hoofd. Met 
een darmbacteriedieet kunt u echter de interessante eigenschappen van de 
darmbacteriën benutten. Als u ‘lief‘ bent voor uw darmflora, dan brengt dat 
een groot aantal voordelen met zich mee.

Uw voordelen met het darmbacteriedieet

* U verbruikt per dag tot 10 procent meer calorieën.

* U breekt vetcellen sneller af en de vorming van vetkussentjes wordt geblokkeerd.

* Uw bloedsuikerspiegel kan zich stabiliseren.

*  Bovendien bent u na het eten langer verzadigd, waardoor u dit dieet veel gemakkelijker 
kunt volhouden.
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