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Aangezien we allemaal dagelijks worden ge-
trakteerd op gratis gifstoffen, denk aan voe-
dingsadditieven, luchtvervuiling door

fijnstof, chemtrails, pesticiden ……………. loont het
zeker de moeite om deze eenvoudige en goedkope
methode uit te proberen.

Wat gebeurt er bij oil pulling?
De olie in de mond activeert enzymen in ons speek-
sel die bacteriën en giftige stoffen oppakken. De olie
werkt daarbij als een soort magneet en trekt deze
bacteriën en giftige stoffen aan. De huid in onze
mond is dun en poreus en op die plaats is er dicht

Oil pulling
Detox je lichaam op een eenvoudige en goedkope manier

Oil pulling of olietrekken is een eenvoudige en goedkope manier van ontgiften. Oorspronkelijk komt oil

pulling uit de Ayurvedische geneeskunde en is daar een zeer oude volkstraditie. Op Internet zijn hon-

derden pagina’s te lezen over deze ontgiftingsmethode met zowel voorstanders als reacties van men-

sen die deze manier van ontgiften onzin vinden. Wetenschappelijk onderzoek is nauwelijks of niet te

vinden, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het niet zou werken. Uit het grote aantal positieve be-

richten en mijn eigen persoonlijke ervaring is het absoluut de moeite waard om oil pulling voor een be-

paalde periode uit te proberen. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat allerlei lichamelijke probleempjes

en klachten als vanzelf verdwijnen.
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Al in 2008 werd aangetoond
dat olietrekken de 

hoeveelheid mondbacteriën
in het tandplak en speeksel

effectief terugdringt
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contact met onze bloedstroom. (denk hierbij aan de
opname van bepaalde medicijnen onder de tong)
Vanuit de natuurgeneeskunde is het ook bekend dat
verschillende delen van de tong in contact staan met
specifieke organen, zoals de nieren, lever, hart, lon-
gen, alvleesklier, darmen en maag. (tongdiagnose)
Dus enerzijds trekt de olie gifstoffen uit het lichaam
en anderzijds doodt het bacteriën. Het advies is om
de kuur minimaal twee weken vol te houden. Iedere
dag en bij voorkeur op een lege maag, vroeg in de
ochtend en voor het tandenpoetsen. Lukt dit niet,
dan kan het natuurlijk ook op een ander moment,
echter twee uur nadat je iets gegeten hebt.

Analogie: Om de motor van je auto goed en soepel te laten
lopen laat je toch ook om de zoveel kilometer de olie ver-
versen. Deze gaat er helder en goudkleurig in en komt er
zwart uit. Ook hier trekt de olie vervuiling aan, zodat de
motor weer schoon en soepel blijft lopen.

Hoewel olie trekken relatief nieuw is in het Westen,
zijn er al wel de nodige studies naar gedaan. In 2009
bleek uit een studie dat olietrekken tandplak ver-
mindert. Al in 2008 werd aangetoond dat olietrek-
ken de hoeveelheid mondbacteriën in het tandplak
en speeksel effectief terugdringt.

Welke olie is geschikt?
Er zijn verschillende soorten olie die te gebruiken
zijn, maar de beste resultaten worden behaald met
koudgeperste, ongeraffineerde biologische sesam-
olie, olijfolie, hennepzaadolie of kokosolie. Mocht je
problemen hebben met de smaak dan kun je er bij-
voorbeeld een druppel etherische olie aan toevoe-
gen. Denk hierbij aan pepermunt, geranium,
grapefruit en lemongrass. 

Procedure
Trekken en duwen van de olie tussen de tanden
voor een periode van 15 tot 20 minuten. De olie
wordt dunner en witter. Eenmaal per dag is vol-
doende, maar indien gewenst kan het ook tweemaal
per dag. Let wel, steeds op een lege maag

1. Begin met een theelepel van de gekozen olie
2. Desgewenst een druppel etherische olie (geen
noodzaak, maar de smaak wordt wat aangenamer)
3. Trek en duw rustig de olie in de mond en tussen
de tanden
4. Houd dit vol voor 15 tot 20 minuten
5. Het op en neer gaan van de olie in de mond acti-
veert enzymen die de toxines uit de mond en uit het
bloed trekt. De olie mag niet worden doorgeslikt
omdat deze giftig is geworden.

6. Spuug na het olietrekken de olie in het toilet. 
7. Indien de olie nog geel of helder gekleurd is, heb
je waarschijnlijk te weinig de olie in de mond rond
geduwd en getrokken, of niet lang genoeg. 
8. Nadat de olie uit de mond is verwijderd wordt ge-
adviseerd om de mond te spoelen en de tanden
goed te poetsen. Bij voorkeur met tandpasta zonder
fluor.
9. Spoel de mond eventueel nog na met een kopje
warm water waaraan een half theelepeltje zeezout
is toegevoegd. 
10. Probeer tijdens de kuur bij te houden welke ver-
anderingen je bij jezelf waarneemt. Bijvoorbeeld,
verandering in je energiepatroon, humeur, verande-
ringen van pijntjes en het witter worden van je tan-
den, wat een prettige bijkomstigheid kan zijn.

Waar kan oil pulling goed voor zijn?
Er worden nogal zware claims toegekend aan het
olietrekken, maar of die serieus waar zijn is niet be-
wezen. Op welke gebieden er wel resultaten kunnen
worden geboekt zijn:
- Verlichting van migraine en hoofdpijn
- Vermindering van ontstekingen door artritis
- Het verbeteren van de nierfunctie
- Verbeteren van het gezichtsvermogen
- Vrijmaken van verstoppingen in de sinus
- Chronische vermoeidheid
- Zuivere huid
- Versterking van de tanden en het tandvlees 
- Preventie van terugtrekkend tandvlees (gingivitis)
- Preventie van slechte adem
- Allergieën
- Ontgiften van het lichaam van schadelijke metalen
en organismen

Hoe vaak?
Probeer de kuur uit voor een week of twee weken
en bekijk de resultaten. Acute probleempjes kunnen
in twee tot drie dagen zijn opgelost, maar chronische
aandoeningen hebben meer tijd nodig, soms tot een
jaar. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of therapeut. 
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