SAPKUUR
GIDS EN SCHEMA

Gefeliciteerd met je aankoop van de sapkuur.
Dit is de gids voor het volgen van een 3-daagse,
5-daagse of 7-daagse sapkuur.

VOORBEREIDING

Aandachtspunten voor een zo goed mogelijke voorbereiding:
E
 et de dag voordat je de sapkuur begint zo min mogelijk vet- en eiwitrijk
voedsel, zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten. Richt je vooral op
groente, fruit, peulvruchten, noten en zaden. Denk bijvoorbeeld aan
salades en soep. Probeer ook niet te snacken, dus geen snoep, koek,
toetjes, chips etc. Drink alleen water, thee en koffie (met mate).
Je ontvangt de sapjes in de avond, welke bevroren aankomen. Als je ze
in de koelkast zet, zullen ze de volgende dag grotendeels ontdooid zijn
(hangt af van de temperatuur van je koelkast). Voor de zekerheid kun je
zo ook een paar uur buiten de koelkast zetten en voor het slapen gaan in
de koelkast zetten als je de volgende dag direct wilt beginnen. Ideaal zou
zijn om nog een dag te wachten met de sapkuur want dan zullen alle sapjes
volledig ontdooid zijn in je koelkast. Mocht je zo snel mogelijk een sapje
willen ontdooien dan kan je dit doen door deze in een bak of kom met koud
of warm water te leggen. In dit geval is het binnen 1 of 2 uur ontdooid.
A
 ls je pas later wilt beginnen met de sapkuur zul je ze bij ontvangst in
de vriezer moeten doen. In de koelkast zijn de sapjes minstens 7 dagen
houdbaar en in de vriezer minstens 6 maanden. Als een sapje buiten
de koelkast staat, is deze een dag houdbaar.
L
 et er op dat als je een 5-daagse sapkuur doet je niet de sapjes al
bijvoorbeeld 4 dagen in je koelkast hebt staan. Als de sapjes langer dan
7 dagen in de koelkast staan zou namelijk de smaak slechter kunnen
worden en de voedingsstoffen verloren gaan.

REGELS VAN HET VASTEN
Hier zijn alle regels op een rij:

T
 ijdens de sapkuur mag je geen calorieën nuttigen naast de sapjes, dus
geen vast voedsel, soep, calorierijke drankjes etc. Kortom, je hoeft geen
boodschappen in huis te hebben tijdens de kuur.
H
 et enige wat je naast de sapjes mag drinken is water, thee en koffie
(met mate). Je mag alle theesoorten nemen, maar je mag aan de thee of
koffie geen suiker of (kunstmatige) zoetstoffen toevoegen. De meeste
mensen ervaren dat het drinken van water of thee het hongergevoel
iets stilt.
Je houdt je aan de tijden van het schema, wat uiteraard niet op een
minuut aankomt maar probeer het schema wel zo strak mogelijk te
volgen. Als je afspraken hebt op bepaalde tijdstippen zul je wat moeten
schuiven met sommige tijden van sapjes. Uiteraard is het wel de bedoeling om de volgorde van het sapjes schema aan te houden.
Hieronder vind je de schema’s voor de 3-daagse, 5-daagse of
7-daagse sapkuur. Wij wensen je veel succes! Als je nog vragen
hebt, kan je altijd ons contactformulier gebruiken of direct mailen
via klantenservice@happyjuicy.nl.

SAPKUURSCHEMA VOOR
3, 5 OF 7 DAGEN
DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 1

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Wortel Weerstand

95

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Kurkuma Geel

114

15:00 - 16:00 uur

Royaal Rood

112

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Groene Genezing

76

19:00 - 20:00 uur

Blushing Boost

41

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 494

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 2

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Bieten Boost

123

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Wortel Weerstand

95

15:00 - 16:00 uur

Groene Verjonging

76

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Blushing Boost

41

19:00 - 20:00 uur

100% Oranje

45

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 436

* Zonder suiker, (kunstmatige) zoetstoffen of melk

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 3

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

100% Oranje

45

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Gouden Gezondheid

41

15:00 - 16:00 uur

Bieten Boost

123

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Groene Verjonging

76

19:00 - 20:00 uur

Royaal Rood

112

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 453

Probeer na de 5-daagse sapkuur het eten van vet- en eiwitrijk voedsel zoals
vlees, vis, eieren en zuivelproducten rustig op te bouwen. Richt je op de dag
na de sapkuur voornamelijk nog op groente, fruit, peulvruchten, noten en
zaden. Denk bijvoorbeeld aan salades en soep.

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 4

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Wortel Weerstand

95

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Kurkuma Geel

114

15:00 - 16:00 uur

Royaal Rood

112

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Groene Genezing

76

19:00 - 20:00 uur

Blushing Boost

41

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 494
* Zonder suiker, (kunstmatige) zoetstoffen of melk

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 5

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Bieten Boost

123

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Gouden Gezondheid

41

15:00 - 16:00 uur

Groene Verjonging

76

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Kurkuma Geel

114

19:00 - 20:00 uur

100% Oranje

45

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 455

Probeer na de 5-daagse sapkuur het eten van vet- en eiwitrijk voedsel zoals
vlees, vis, eieren en zuivelproducten rustig op te bouwen. Richt je op de dag
na de sapkuur voornamelijk nog op groente, fruit, peulvruchten, noten en
zaden. Denk bijvoorbeeld aan salades en soep.

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 6

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Wortel Weerstand

95

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Gouden Gezondheid

41

15:00 - 16:00 uur

Royaal Rood

112

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Groene Genezing

76

19:00 - 20:00 uur

Blushing Boost

41

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 421
* Zonder suiker, (kunstmatige) zoetstoffen of melk

DAG

TIJDSTIP

SAPJE

AANTAL KCAL

Dag 7

7:00 - 9:00 uur

Kop thee of koffie*

10:00 - 11:00 uur

Bieten Boost

123

12:00 - 13:00 uur

1/2 gembershot

28

13:00 - 14:00 uur

Gouden Gezondheid

41

15:00 - 16:00 uur

Groene Verjonging

76

16:00 - 17:00 uur

1/2 gembershot

28

18:00 - 19:00 uur

Kurkuma Geel

114

19:00 - 20:00 uur

100% Oranje

45

20:00 - 21:00 uur

Kop thee*
Totaal: 455

Bij de 7-daagse sapkuur geldt, net als bij de 5-daagse, om het eten van
vet- en eiwitrijk voedsel zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten rustig op
te bouwen. Richt je op de dag na de sapkuur voornamelijk nog op groente,
fruit, peulvruchten, noten en zaden. Denk bijvoorbeeld aan salades en soep.

* Zonder suiker, (kunstmatige) zoetstoffen of melk

