
AANVALSMIDDELEN : NIET COMBINEREN MET DE MIDDELEN VAN HET 
CLARITAS PROTOCOL  
 
Inleiding 
Elk middel dat antibacterieel / antimicrobieel is, is gericht op aanvallen. Aanvallen 
terwijl je de middelen van het Claritas Protocol gebruikt, is niet wat je wilt en werkt 
tegen elkaar in. 
 
Onderstaande lijst geeft een goed beeld van aanvalsmiddelen die je niet moet 
combineren met de middelen van het Claritas Protocol. Het is onmogelijke alle 
middelen te kennen en bij te houden omdat er best aardig wat ontwikkeling in zit. Bij 
twijfel, vraag dus na. 
 

• Antibiotica  
• Andropgraphis paniculata (Buhner) (ook Kalmegh genoemd) 
• Artemisia (Buhner) – Nl naam: alsemkruid 
• Astralagus (Buhner) 
• Banderol (Nutramedix) 
• Biocidin (o.a. Liquid, LSF, Oliverex) 
• Burbur (Nutramedix) 
• Burbur-Pinella  (Nutramedix) 
• Cat’s claw – Kattenklauw (Buhner) 
• Cumanda (Nutramedix) 
• Enula (Nutramedix) 
• Epigenar druppels (Epigenar) 
• Fx Vital (Klinghardt)  
• Guajacum (Lyme Natuurlijk Genezen) 
• Houttuynia (Nutramedix) 
• Japanse Duizendknoop – Polygonum cuspidatum (Buhner) 
• Kaardebol (Wolf-Dieter Storl – Lyme Natuurlijk Genezen) 
• Kalmegh (= Andrographis paniculata) 
• Lymax (Vitakruid) 
• Mora (Nutramedix) 
• Oregano-olie 
• Para-Support (Epigenar) 
• Samento (Nutramedix, is Cat’s claw TOA-vrij)  
• Smilax – Sarsaparilla (checken met de groep) 
• Sparga (Nutramedix - antiviraal? checken met de groep) 
• Spilanthes (Lyme Natuurlijk Genezen) 
• Stephania (Buhner) 
• Takuna (Nutramedix) 

 
De producten van Nutramedix zijn onderdeel van het Cowden Protocol en het protocol 
van Eva Sapi. In bovenstaande lijst vind je ook middelen uit het Epigenar protocol, 
middelen van Buhner en van Lyme Natuurlijk Genezen 
 
Hierna zetten we nog een aantal behandelprotocollen op een rij, met daaruit de 
aanvalsmiddelen die je niet moet combineren met de middelen van het Claritas 
Protocol. 
 
 
 



Beyond Balance 
• MC-BAB alle nummers 
• MC-BAR alle nummers 
• MC-BB alle nummers 
• MC-BFM alle nummers 
• MC-CH 
• MC-PZ 

 
Klinghardt Biological Lyme Protocol (van de merken BioPure en KiScience) 

• Andrographis 
• Argentyn23 (kleine hoeveelheden? Nano maar in natuurlijke vorm, met of 

zonder nulpunten? Checken met de groep) 
• Artemisinin 
• Artemisia Forte 
• AstraSmile 
• Cistus Incanus Tea / Cistus Incanus Plus Tinctuur (bij gemiddelde tot hoge 

dosering – matig 1, 2 kopjes per dag 
• Cocktail 
• Coriandolo Plus 
• Japanese Knotweed Plus (Japanse duizendknoop) 
• Polmolo 
• Propolis Plus (van NewCare) 
• Quintessence 
• Ray Wave  
• Rizol Gamma, Rizol Kappa (BioPure Gamma O3, Lambda O3) 
• Sweet Annie 
• Ki Vita 

 
Lyme Plus Protocol (BCA Augsburg – Makewell)   

• APP-Plus (o.a. Artemisia annua, Monolaurine) 
• TBB-plus (o.a. Andrographis paniculata, Artemisia annua) 

 
MISAS (Vitakruid)  

• Atrisan 
• Boneur 
• Convisol 
• DTX-Bb 
• Houttuynia (& Anemarrhena) 
• Lymax  
• Pronyl 
• Diversen 
• Biofilm breakers zoals bijv. 
• CDS / MMS (de betere biofilm brekers. Bespreken met de groep. Niet als je wat 

verder bent) 
• Lumbrokinase 
• Nattokinase 
• Serrapeptase (kan op langere termijn biofilm van segmenten oplossen) 

 
NIET in grotere hoeveelhelden / over langere duur, wel kortstondig / kleinere 
hoeveelheden  

• Colloïdaal zilver   
• Propolis (antibacterieel in de mond) 



 
Essentiële oliën 
Onderstaande oliën hebben een antibacteriële werking. Niet innemen als je het 
Claritas Protocol gebruikt en bijv. bij griep of verkoudheid kortstondig gebruiken 
(smeren i.p.v. innemen, bijv. onder voetzolen). 
 

• Clove 
• Lemongrass 
• Oregano 
• Teatree 
• Thieves  
• Thyme 
• Lycu (mix van essentiële oliën van Acupunctuurpraktijk Leusden) 

 
Behandeling met apparaten – NIET: 

• Bioresonantie behandelingen, gericht op Borrelia & co = aanval 
• Sommige (bio-)fotonen behandelingen, gericht op Borrelia & co = aanval 
• Rife (coil, Spooky2), behandelingen, gericht op Borrelia & co = aanval 
• Zappers, als behandeling gericht is op Borrelia & co = aanval 

 
Zijn deze behandelingen puur gericht op ondersteuning van bepaalde organen en 
systemen, dan zijn we wel in te zetten naast het Claritas Protocol maar niet voor het 
aanvallen dus. Overleg dit vooraf goed met je behandelaar.  
 
 


