
Extra middelen voor specifieke situaties:

Nr Naam Je start Je stopt Aantal 

2x per dag 

4 korrels 

B12 Booster
1x per dag 

3 korrels

Anti Brain Fog Direct Als de zenuwklachten weg zijn (in 
overleg met de therapeut)

2x per dag 
4 korrels 

Spitox Direct Na 6 weken gebruik 10 dagen stoppen, 
dan 6 weken nemen, stop 10 dagen,
dan weer 6 weken nemen enz.

2x per dag 
4 korrels 

 Co-enzo Direct 2x per dag 
4 korrels

Combi A&B Na 6 weken (in 
pauze van Spitox)

2x per dag 
4 korrels

Enkel A Na ±13 weken (in�
2e pauze van Spitox)

Afwisselen met Enkel B en Combi 
A&B om de 4 weken

2x per dag 
4 korrels

Enkel B Na ± 21 weken (in �
3e pauze van Spitox)

Afwisselen met Enkel A en Combi 
A&B om de 4 weken

2x per dag 
4 korrels 

De middelen hieronder pas wanneer jij je minder moe voelt (alleen in overleg met je therapeut):

Nr Naam Je start Je stopt Aantal 

Lever en gal 
reiniging

Wanneer je niet 
meer moe bent

Wanneer de kuur is afgelopen na 6 tot 
12 weken 

1 x p/WEEK 
3 korrels 

Combi-Detox In combinatie met 
Lever & gal

2x per dag 
4 korrels 
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Algemene middelen Claritas Protocol 

Hart & Vaat
2x per dag 

4 korrels

Nr Naam Je start Je stopt Aantal 

Suffectus Direct Als de Lyme-symtomen over zijn (in 2x per dag 
4 korrels 

Dit middel gebruik je 3 tot 4 weken in overleg met je therapeut

Barbaeryl4b

Aura Aid

2x per dag 2 
korrels uit te 
breiden tot 12 
korrels. Gebruik 
alleen overdag.

Start met 2x per dag 2 korrels, daarna opbouwen naar 2x 
per dag 4 korrels

Als de co-infectie symptomen over zijn 
(in overleg met therapeut)

Telkens 4 weken nemen, starten in de 
pauze van Spitox. Afwisselen met Enkel 
A 4 weken en Enkel B 4 weken, dan 
weer Combi A&B, en weer Enkel A 
enz. 



Uitleg van de werking van de 7 middelen van het standaard Claritas Protocol

Suffectus Zelfherstellend vermogen activeren en Lyme-mutatie stopzetten

Zenuwstelsel Versterking van het Zenuwstelsel

Spitox Is gericht op de verschillende fases van de Borrelia

Co-enzo Complex van verschillende middelen gericht op parasieten, virussen, bacteriën 

vooral gericht op de darmen

Combi A&B Een combinatie van trillingen om de gemuteerde Lyme te laten versuffen en helpt 

tegen allerlei ontstekingen

Enkel A Enkel middel om Lyme te laten versuffen en helpt tegen allerlei ontstekingen

Enkel B Enkel middel om Lyme te laten versuffen en helpt tegen allerlei ontstekingen
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Co-enzo Stoppen als de co-infectie symptomen over zijn (in overleg met therapeut)

Barbaeryl Stoppen als de co-infectie symptomen over zijn (in overleg met therapeut)
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Anti Brain Fog doorgaan tot na overleg

Suffectus doorgaan tot Lyme weg is na overleg

WEEK

Afbouwen

Detox In combinatie met de lever en galreiniging

Hieronder staan extra middelen:

Barbaeryl

Lever & Galreiniging
Dit is om de lever en gal te helpen te detoxen. Kan alleen als vermoeidheid veel 

minder is geworden. Anders is het te zwaar

Een onderdeel uit Co-enzo, hierdoor beter te verwerken en een betere werking
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B12 Booster Dit is om te helpen B12 beter op te laten nemen in de cellen

Hart & Vaat Herstellen van hart en vaten
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Aura Aid

Begin altijd eerst met Nr. 1 Suffectus (20 ml), Combi 2-3-4 en 3 weken later Barbaeryl. Stap pas daarna over naar het startprotocol met 
Barbaeryl erbij, zie daarvoor het voorbeeldschema hieronder. Dit schema voor het startprotocol loopt t/m 36 weken. Stop daarna niet maar 
blijf gewoon doorgaan. Gebruik na 6 weken startprotocol de nrs. 5 of 6 of 7 in afwisseling erbij. Wissel de nrs. 5, 6 of 7 om de aantal weken af 
om de Borrelia in de war te brengen. Het maakt niet uit met welke je begint. Stoppen alleen in overleg! De korrels in het dopje uitschenken en 
niet met de hand aanraken. Houd de flesjes weg van stralingsbronnen zoals magnetron, router, mobiele of dect telefoon, computers en tablets. 
Korreltjes mogen allemaal tegelijk in de mond genomen worden. Laat ze oplossen onder de tong. Los je ze op in water, houd dan het water 
zo'n 30 seconden in je mond. Gebruik er geen aanvalsmiddelen naast. Neem contact op als je antibiotica of medicijnen er naast moet gebruiken. 

Als je heel gevoelig bent voor prikkels, straling en mensen

Gebruik Nr. 1 Suffectus (20 ml) en Combi 2-3-4 om af te bouwen. Van beide 2x 2 korrels per dag. In overleg met therapeut.

Dit is een VOORBEELD schema! De kuur kan korter maar ook langer dan 36 weken duren. Dit is afhankelijk van de symptomen en of iemand 
steeds door omstandigheden herbesmet raakt. 


