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HALLO !

En  v a n  ha r t e  we l k om . . .

Als u hier nieuw bent stel ik mij graag even

voor.

 

Ik ben Ellen Tiben. Ik ben een health en

hormoon coach en ik heb een

uitstekende expertise in de ziekte van

Hashimoto. Ik ben geschoold in

coaching, fitness en orthomoleculaire

voeding. 

 

Ik volgde verschillende cursussen en

opleidingen (en nog steeds) in gezonde

voeding, leefstijl en hormonen. En ik heb

een voorliefde voor biologische gezonde,

gluten-, lactose- en sojavrije voeding. 

 

Uiteraard ben ik ook actief op social media

om mijn kennis over een gezonde

leefstijl zo veel mogelijk over te dragen. Te

denken aan Instagram, Facebook en

Linked-In. 

Mocht u nog meer inspiratie naast deze 5

makkelijke tips willen ontvangen die ik u

zo dadelijk ga geven, volgt u mij dan gerust

via @hormoonfactortrainer.

 

Ik geloof er namelijk heilig in dat iedereen

de macht heeft om zijn doelen op

gezondheidsgebied te behalen. En om u

op weg te helpen naar gezondere

gewoonten heb ik alvast 5 makkelijke tips

voor u hier opeen rijtje gezet. 

 

Welke men makkelijk toe kan passen en

om uw leven drastisch te verbeteren.

Om u op weg te helpen zijn hier

5 eenvoudige tips die u vanaf vandaag al

kunt toepassen.

 

Elke kleine verandering helpt als u met

deze 5 eenvoudige tips gaat

beginnen. U bent dan goed op weg naar

een gezonde levensstijl



HYDRATEREN
Ge zonde  gewoon t e  # 1

Drink elke ochtend (gezuiverd) water. En dan geen kraanwater maar gezuiverd water. 

Kraanwater is namelijk best slecht water.

 

Veel mensen staan er niet bij stil. Maar kraanwater is eigenlijk helemaal niet zo gezond voor

ons dan dat we over het algemeen denken. We worden er mee groot gebracht dat het

goed is, dat we veel water moeten drinken. Dat is verder prima, maar denk dan wel goed na

welk water je het beste kunt drinken. En drink ongeveer (als je gezond water drinkt) tussen

de 1,5 a 2 liter water per dag. Want kraanwater is eigenlijk helemaal niet zo gezond.

 

Waarom geen kraanwater?
En dat komt voornamelijk door wat er IN het kraanwater zit. In ons kraanwater zitten onder

andere: Zware metalen: lood, nitraat, chloor. Reststoffen van medicijnen, kalk.

 

Het brengt door bovenstaande stoffen je hormonen uit balans. Met name de reststoffen van

medicijnen. Tevens wordt chloor opgeslagen in ons lichaam omdat het lichaam deze stof

niet af kan breken. Chloor wordt dan opgeslagen in onze vetcellen. Chloor vertraagd ook

onze schildklier. Nitraat komt voort uit mest. Ons kraanwater mag als grenswaarde 50 mg

bevatten per liter water. Dan is nitraat niet schadelijk. Maar woon je in Gelderland,

Oost-Brabant en Zuid-Limburg dan kan het zijn dat het nitraatgehalte hoger is dan 25mg/l.

Reststoffen van medicijnen. Je kunt het je waarschijnlijk niet zo goed voorstellen, maar

eigenlijk is het heel logisch. 

 

Onze ouderen en veel vrouwen gebruiken medicijnen zoals de anticonceptie pil en onze

ouderen gebruiken hoe ouder ze worden steeds meer medicatie. Deze chemische

middelen moeten door het lichaam ook weer afgebroken worden. En worden met de urine

uitgescheiden. Urine komt in het toilet in ons drinkwatersysteem terecht. De water-

zuiveringsinstallaties in ons land kunnen deze stoffen, ook wel hormonen genoemd, niet

filteren. En zo komen deze reststoffen in ons kraanwater terecht. Om een voorbeeld te

geven; zo kan het zijn dat je een te veel ‘oestrogeen’ binnen krijgt door het drinken van

kraanwater. Een te veel aan ‘ oestrogeen’ zorgt weer voor de nodige disbalans in het

lichaam.

 

Wat kun je het beste drinken?
Water uit glazen flessen (deze geven geen schadelijke stoffen af). Water uit plastic flessen

(weliswaar de 2e keuze, maar in NL zijn glazen flessen helaas slecht verkrijgbaar).

Kraanwater filter systeem voor thuis gebruik. Bronwater uit glazen flessen zijn een zeer

goed alternatief. Echter zijn deze slecht verkrijgbaar in Nederland. Daarom is het water

drinken uit plasticflessen ook beter dan het drinken van kraanwater. Let er wel op dat je

plasticflessen nooit in de zon laat liggen. Bijvoorbeeld in je auto. Want bij verhitting geeft

het plastic wel chemische stoffen af. Ook wel PBA’s genoemd. Die dan in je drinkwater in

de fles terecht komen. 

 

 



Filtersysteem voor thuisgebruik.
Er bestaan filtersystemen voor kraanwater die erg in prijs verschillen. Dan denk je al gauw

aan een prijs van 300 tot max. 2000 euro. Bij de duurdere categorie wordt het systeem

aangelegd in je huis. Echter voor een goedkoper alternatief is er nu een filtersysteem die je

zo op je aanrecht kunt zetten.  Dit is echt een aanrader. En scheelt in prijs enorm als je het

gaat vergelijken met de aanschaf van flessen water. Dit systeem is simpel en men zegt dat

het ook de hormonen uit het water filtert. Het filtersysteem werkt hetzelfde als het systeem

op onze aarde. Het water wordt gefilterd net zoals regenwater op onze aarde terecht komt

en uiteindelijk langzaam in de grond sijpelt. En zo op een natuurlijk manier gefilterd wordt

van alle onzuiverheden. Kraanwater omtoveren tot gezond water. Bepaalde lagen zand en

stenen filteren het water totdat het zuiver is. Speciale zeoliet stenen geven de nodige

mineralen af. Je kunt daarom zeggen dat je je kraanwater omtovert tot een gezond water.

Het water smaakt zeer zacht. Na een ½ jaar (of 1 jaar) is het wel nodig de filters te

vervangen.



ONTB I J TEN
Ge zonde  gewoon t e  # 2

Wat u 's ochtends als eerste eet, zet niet alleen de toon voor uw hele dag, maar ook

bepaalt het hoe stabiel uw bloedsuikerspiegel blijft. Een stabiele bloedsuikerspiegel

helpt u een gezond gewicht te handhaven en geeft u gemoedsrust en een uitgebalan-

ceerde eetlust. Een onstabiele bloedsuiker doet het tegenovergestelde van die dingen. 

En zorgt ook dat de hormonen uit balans raken. En dan gaan hormonen vragen en kan 

men eetbuien- en of dips krijgen. Een gevecht tegen je hormonen win je daarom echter

nooit. 

 

Dus zorg ervoor dat de bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Wanneer u ontbijt, kunt u

het beste iets consumeren van deze drie tips: 

 

- Geen lactose, geen gluten

- Geen soja

- Geen (snelle) suikers

 

Dat betekent dat gewoon vruchtensap, suikerachtig ontbijtgranen en de meeste broodjes

niet geschikt zijn. De weekmenu's van het Gezond NU traject bieden u enorm veel inspiratie

om goed te kunnen ontbijten. En deze zijn tevens, gluten-, lactose- en soja vrij. 

 

Probeer ook altijd om de 2 à 3 uur iets te eten. Zodat u bloedsuikerspiegel voor de hele

dag stabiel blijft. 

 

De weekmenu's van het Gezond NU traject bieden u enorm veel goede opties. Te denken

aan biologische groenten en fruitsoorten die geschikt zijn voor deze gezonde leefstijl.

Verschillende recepten voor allerlei smoothies of verantwoorde gerechten met bijvoorbeeld

eieren, vis, kip, vlees met groenten, avocado of glutenvrije crackers en overnight oats op

basis van glutenvrije havermout.  Een heerlijk broodvervangings recept van

de havervlokkenkoek of het boekweitbrood welke u binnen een half uurtje gebakken heeft

komt u ook tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer inspiratie en/of op de hoogte blijven volg dan @hormoonfactortrainer
op Instagram, en Facebook of ga naar www.ellentiben.nl voor recepten & om nog meer te
leren over een gezonde leefstijl.



EET  VEZELR I JK
Ge zonde  gewoon t e  # 3

Over het algemeen krijgen de meeste mensen te weinig vezels binnen. En dit kan voor

lichamelijk klachten zorgen.  Met name het risico op hart- en vaatziekten, beroerte,

hypertensie, bepaalde gastro-intestinale aandoeningen, obesitas en metabole stoornissen

waaronder pre-diabetes en type 2 diabetes.

 

De gemiddelde persoon verbruikt minder dan 10-15 mg vezels per dag. Eigenlijk is het eten

van meer vezels een van de meest eenvoudige dingen die u kunt doen om uw gezondheid

te verbeteren. Het goede nieuws is namelijk dat echt (biologisch) eten van nature rijk is aan

vezels! Vergroot uw vezel-inname met meer groenten, fruit en/of bonen en

peulvruchten. 

 

Men kan uiteraard ook altijd overwegen om volledig natuurlijke vezels toe te voegen.

In de vorm van een supplement. Te denken aan psyllium-vezels. Deze kunt u bijvoorbeeld

toevoegen aan uw smoothies. 

 

Lees altijd de ingrediënten etikettering en blijf weg van eventuele

voedingssupplementen met toegevoegde suikers, kleurstoffen, E-nr’s

of chemische conserveermiddelen; ze doen meer kwaad dan goed.

 

 

Psyllium-vezels zijn een goed alternatief voor uw te kort aan vezelinname. Het is een

fantastisch natuurlijk vezel-supplement welke u kunt vinden bij natuurlijke biologische

kruidenierszaken. 

 

Het is een natuurlijk product en is vrij van suiker en E-nr’s, kleurstoffen en gifstoffen. Plus,

het is goedkoop. Elke dag een eetlepel in je smoothie is al voldoende.

Hoe je het ook inneemt, zorg ervoor dat u er 25-35 gram per dag van consumeert. Het

zal uw gezondheid helpen en brengt uw bloedsuiker in evenwicht en helpt u een gezond

gewicht te behouden.



GEBRU IK  EEN  TONGSCHRAPER
Ge zonde  gewoon t e  # 4

Een tongschraper zal wellicht niet snel in u opkomen. Maar toch is het een van de meest

gezonde manieren om uw gezondheid nog meer te bevorderen.

 

Waarom een tongschraper belangrijk is is omdat het plak en aanslag verwijdert die op de

tong achterblijven. Breng het in uw dagelijkse gezondheidsroutine. Want van deze plak en

aanslag wilt u zeer zeker af zijn. Dit zijn namelijk allemaal gezondheidsschadelijke

bacteriën welke op u tong achterblijven. Een borstel of tandenborstel kan ook dienen om

de plak en aanslag te verwijderen. Alleen is een tongschraper wel iets effectiever. 

 

Het belangrijkste gezondheidsbevorderende voordeel van een tongschraper is dat het

overtollige bacteriën, schimmels, gifstoffen en achtergebleven voedselrestjes verwijdert. 

 

Als de tong namelijk schoon is bevordert het o.a. de spijsvertering en u proeft beter de

smaken, zodat u meer kunt genieten van uw eten. Zelfs de ademhaling kan verbeteren door

gebruik te maken van een tongschraper. En u zorgt voor een frisse adem.  U kunt een

tongschraper via internet bestellen of verkrijgen bij uw natuurwinkel.



EET  OM  DE  2  À  3  UUR  I E T S
Ge zonde  gewoon t e  # 5

Het is beter, en zeker voor vrouwen (omdat vrouwen een andere spijsvertering hebben en

o.a. de darmen langer zijn dan die van mannen etc), om om de 2 à 3 uur iets te eten. Dit

houdt de stofwisseling en verbranding hoog, maar tevens krijgt men ook voldoende

vitaminen- en mineralen (voedingsstoffen) binnen. Zodat men goed de dag door komt en

een goede energiebalans handhaaft.

 

Mensen die te weinig eten, of aan calorieën beperking doen, en zelfs leven volgens

een lang dieet, zorgen er voor, dat hun hele systeem vertraagd. Diëten werken namelijk

maar een keer. Daarnaast steeds opnieuw een dieet volgen vertraagd in de meeste gevallen

vooral de schildklier. Waardoor het steeds lastiger wordt om bijvoorbeeld de kilo’s kwijt

te raken en voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. En een eenmaal vertraagde

schildklier gaat niet vanzelf weer sneller. Wel kunnen we deze resetten. 

 

Stel daarom in het begin uw timer er op in dat u zichzelf aan leert om de 2 à 3 uur

iets te eten. De weekmenu’s van het Gezond NU pakket zijn een fantastische tool hierbij

mocht u meer inspiratie nodig zijn voor variatie in uw gezonde lifestyle.

 

Gezond NU pakket via www.ellentiben.nl

 

Ik hoop dat ik u met deze 5 belangrijke gezonde tips al een beetje op weg heb kunnen

helpen en dat als u dit toepast al een verandering zult merken in uw gezondheid. 

 

Uiteraard is het toepassen van een complete gezonde lifestyle het allerbeste om uw

gezondheid,- energie- en hormonale balans in uitstekende top conditie te houden.  Dit

bevordert uiteraard een gezond welzijn en gaat tevens celschade en hiermee ook

veroudering tegen.



" D O N ' T  R U S H  T H E
P R O C E S S .

G O O D  T H I N G S  T A K E  T I M E . "
 

-  E L L E N  T I B E N  -


