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KAFFELAVEMENT - DEN ULTIMATIVE DETOX SUPPORT FOR LEVEREN. 
Mange oplever at deres krop ikke kan holde til at afgifte, fordi deres afgiftningsorganer, særligt leveren, ikke 
fungerer optimalt. Kaffelavement har været brugt i årtusinder og anbefales af anderkendte læger som Dr. Gerson, 
Dr. Kelly Brogan, Dr. Nicholas Gonsalez, Dr. William Kelley… og ja, på celebrity siden kan nævnes Gwyneth 
Paltrow. Det er ganske vist lidt grænseoverskridende for de fleste, men har man først oplevet, hvor dårligt man kan 
få det af toxin forgiftning, så er spørgsmålet om man har råd til at have fine fornemmelser. Alternativt kan man 
betale for at komme på dyre klinikker, hvor de gør det for ca. 50.000 kr. /ugen. 

Hvad er der i? 
•Hæld 3 top spiseskefulde 

mørkristet kaffe til 1 liter vand 
i en gryde og lad kaffen 
småkoge i 15 min. 

•Kaffen sies med en metal-si 
og afkøles til kropstemperatur. 

•Kaffen hældes i lavement 
posen og den tilhørende 
klemme på slangen åbnes kort 
over vasken for at kaffen er 
fyldt helt ud i slangen inden 
lavement - simplethen for at 
undgå, at der er luft i slangen. 
Du lukker klemmen på slangen 
igen straks slangen er fyldt 
med kaffe. 

• Tag gerne 1 lavement 3 x 
ugentligt om morgenen på tom 
mave efter du har drukket et 
stort glas kogt vand med 
citron/grape.  

Sådan gør du 
•Læg et tykt håndklæde på 

dit badeværelsesgulv, som du 
kan ligge behageligt på. 

•Lig på din venstre side 
(muliggør at tarmene har frit 
flow uden tryk) med benene 
bøjet fremefter.  

•Sæt kaffeposen fast på et 
håndtag eller et andet punkt 
min. 50 cm over dig, dermed 
kaffen kan løbe nedad. 

•Smør studsen med en 
neutral fed creme/vaseline.  

•Før den ca 5 cm op i 
endetarmen, og lad kaffen 
løbe ind.  

•Fjern studsen og klem 
balderne sammen for at holde 
på det. 

•Læg dig på ryggen og 
masser blødt din mave i et par 
minutter før du nu lægger dig 
på din højre side (stimulerer 
leveren). 

•Slap af og hold på kaffen i 
15 minutter før du går på 
toilettet.

DETOX 
CANCER 
STOFSKIFTE + VÆGT 
FORDØJELSE  
PARASITTER 
SMERTESTILLENDE 
ÅBNER FOR GALDEVEJE 
STIIMULERER GLUTATHION 600% 
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