


 
Tips om zo charmant mogelijk door je menstruatieperiode heen te komen 

 

 

  Is de chocolade niet aan te slepen? 
  Volgens mij kan het niet de bedoeling dat je elke  

maand een week op halve kracht functioneert of  
zelfs in standje overleven staat omdat je ongesteld  
moet worden. 

 

  Of dat je op je 30e nog steeds last hebt van  
puberpukkels. 

 

  Of dat je maar aan de pil gegaan bent omdat je zo  
onregelmatig ongesteld was en vaak dacht “alweer?  
Het was toch pas 2 weken geleden?” 
 

  Het is toch raar dat hele volksstammen hier last van 
hebben. 

 

  Toch herken je dit waarschijnlijk. 
 

  Omdat ik het niet langer meer kan aanzien dat je  
je met klachten door deze periode heen worstelt  
en weet dat er een oplossing voor is, geef ik je  
deze waardevolle tips. 
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Even voorstellen 

Als puber viel ik soms flauw en had ik altijd giga 
buikkrampen als ik ongesteld was. Bovendien was  
mijn humeur de week daarvoor beneden alle peil.  
Daar had mijn omgeving last van maar ik zat  
mezelf nog het meeste in de weg want ik herkende  
mijn eigen gedrag niet meer.  
Eigenlijk ben ik best aardig ;-) 
Kortom niet echt een feestje en het herhaalde  
zich ook nog elke maand opnieuw. 
 
Op volwassen leeftijd kwam ik 20 kilo aan die ik  
er met een hongerdieet wel af kreeg maar die er  
in no-time weer met rente weer aan zaten.  
 
Had ik toen maar geweten dat dit allemaal met mijn 
hormonen te maken had.  
 
Om mij heen zie ik veel vrouwen met dezelfde  
problemen worstelen en dat kan ik niet langer  
aanzien. 
Daarom deel ik deze 3 waardevolle tips met jou.  
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  Eet minder (liefst helemaal geen) suiker 
 

  Het is een inkoppertje maar als ik je zeg dat  
insuline een hormoon is dan snap je dat dit één  
van de sleutels is om je hormonen op orde te  
krijgen. Je alvleesklier gaat namelijk insuline  
aanmaken op het moment dat je iets zoets eet. 
 

 

 

 

 

   Beweeg vóór het eten 
 

En dan bedoel ik ook echt bewegen dus niet op 
je gemak een blokje om met de hond. Maar ga  
opdrukken / planken en een maak een aantal squats.  
 

 

Tip 1 

Tip 2 
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Doe dit net zo lang tot je buiten adem bent en 
je een rood hoofd krijgt.  
 
Je lichaam gaat dan een stofje maken genaamd 
lactoferrine dat ervoor zorgt dat eventuele  
bacteriën en virussen die met het eten binnen  
kunnen komen, geen schijn van kans maken. 
 

Ga je echt sporten vóór het eten dan moet je 
lijf over gaan op vetverbranding voor energie 
dus heb je moeite om op gewicht te blijven dan 
is dit nog een bonus tip voor je.     

 

 

 

 

 
Schrap je tussendoortjes 
 
Dit is echt de meest waardevolle tip! 

Als je je beperkt tot het eten van 3 maaltijden 
per dag en de tussendoortjes en koekjes bij de 
thee achterwege laat, zul je merken dat na  
ongeveer 3 dagen de behoefte om iets tussendoor  
te eten is verdwenen. 

Tip 3 
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Ik zeg niet dat je minder moet gaan eten, sterker 
nog wat je anders tussen de maaltijden door at ga 
je nu bij de normale maaltijden eten. 
Je eet niet minder maar wel minder vaak. 
Dus een appel tussendoor wordt nu een appel  
gelijk na het eten.  
Pak je normaal ’s avonds nootjes? 
Strooi dan wat nootjes over je salade. 
En heb je in deze periode een onbedwingbare trek  
in chocolade? 
Neem een stuk gelijk na je maaltijd. 
  
Extra tip:  
Print de volgende pagina uit en hang hem op je  
koelkast, in de badkamer, boven je bed, wherever 
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    Zo kom je zo charmant mogelijk door die ene week de maand 

       

- Eet minder (liefst helemaal geen) suiker 
- Beweeg vóór het eten 
- Schrap je tussendoortjes 

Heb je nog vragen?    

Stuur een e-mail carole@natuurlijketherapie.nl 

Plan een gratis Skype sessie via mijn website 

Maak een afspraak www.natuurlijketherapie.nl 

Bel mij!  06-486 193 42 
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Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen. 
 
Heb je nog vragen,  
zijn er dingen niet duidelijk,  
wil je meer weten wat ik voor je kan doen, 
of wil je met mij kennis maken?  
Neem dan nu contact met mij op. 

 06-48619342 Bel mij! 

 
Ik heb ook nog een speciaal aanbod voor een  
gratis Skype sessie van 20 minuten? Hier geef  
ik je minimaal 2 gouden tips die er op zeker  
voor zullen zorgen dat ook jouw periode veel  
meer klachtenvrij zal zijn. 
 
Ga naar www.natuurlijketherapie.nl en plan 
een datum. 
 
Wat houd je nog tegen? Veel succes! 
 


