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Usko, toivo ja detox

Kirjoittaja Anni Dahms, Anni’s Vital Shop ketjun omistaja. Sairaanhoitaja ja
terveysasiantuntija, biopaatti ja ravintoneuvoja.

Kirjoittaessani tätä, Espanja avautuu hitaasti uuvuttavan karanteenin jälkeen. Talven kalpeat lapset valuvat nyt kaduille. Jotkut
kurkkivat varovasti äitinsä hameen takaa, ikäänkuin he eivät
olisi aivan varmoja siitä, onko sallittua kävellä täällä vapaassa
ilmassa, kun taas muut lapset ryntäilevät sinne tänne innoissaan vapaudestaan.

mään terveyttään maailmassa, jossa hyvä terveys näyttää olevan
enemmän poikkeus kuin normi.

Me aikuiset alamme hiljalleen nähdä valoa pitkän synkän
tunnelin lopussa.

Monille meistä pakollinen karanteeni on ollut silmiä avaava
kokemus ja antanut meille tietoisuuden siitä, kuinka tärkeää
on elää elämää ilman sairauksia. Olemme valmiita eri tavalla
ajattelemaan itseämme, ottamaan vastuuta elämästämme ja

On kesän ensimmäinen kuukausi. Tämän pitkän ulkonaliikkumiskiellon jälkeen monet meistä ovat tietoisempia ylläpitä-

Ympäristömme on muuttunut viime vuosien aikana ja
nykyaikaisen elämäntyylimme myrkyllinen taakka uhkaa elinvoimaisuuttamme ja terveyttämme kaikilla alueilla, fyysisesti,
psykologisesti ja henkisesti...
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terveydestämme, nauttimaan terveellistä ravintoa ja vakuuttamaan jatkuvan
detoxin tarpeellisuuden, jota tarvitaan
menestyäksemme nykyisessä ympäristössämme, jotta voimme elää pidemmän,
terveellisemmän ja täydemmän elämän.
Toivon ja uskon, että olemme tietoisempia huolehtimaan terveydestämme
ja otamme asian omiin käsiimme sen
sijaan, että odotamme tulevia pandemioita.

Jokaisella elimellä on tärkeä rooli kehossamme
Kehon neljä tärkeintä detoxiin liittyvää
elintä ovat:
1. Maksa.
2. Ruoansulatusjärjestelmä
(suu, ruokatorvi, vatsa,
suolisto, peräsuoli).

yksi syy, miksi sairaustapauksia tulee
enemmän ja enemmän.
Edellä mainittu ei ole asia, johon
voimme vaikuttaa paljoa jokapäiväisessä
elämässämme, mutta jokainen meistä
voi terveyden suhteen päästä kauas aktivoimalla tehokkaasti kehoamme puhdistavat elimet parhaalla mahdollisella
tavalla. Kehomme ovat melko hyviä parantamaan itseään. Jos kärsit sairaudesta
tai raskasmetallikuormituksesta ja haluat
puhdistaa sen, sinun ei tule tehdä sitä
itse, vaan saada apua ammattitaitoiselta
lääkäriltä tai muunlaiselta raskasmetallien poistoon koulutetulta terapeutilta.
Alla olevat tuotteet on tarkoitettu
oppaaksi auttamaan arjen hyvinvoinnin
varmistamisessa.

Lisäravinteet
•

3. Munuaiset.
4. Iho, joka on suurin detox-elin.
Voidaan sanoa, että detoxvaiheessa
maksa ja suolisto ovat tärkeimmät. Jos
nämä kaksi elintä eivät toimi kunnolla,
niin keho on hyvin haavoittuvainen ja
altis erityyppisille sairauksille ja vaivoille.
Viimeisten 10-15 vuoden aikana olemme havainneet, että erilaiset krooniset sairaudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Vaikuttava syy voi olla, että viime
vuosien aikana on kehitetty miljoonia
uusia kemikaaleja. Luin, että maailmantaloudessa käytetään nykyään yli 32
miljoonaa synteettistä kemikaalia. Tästä
on tullut myrkyllinen maailma, jolta
et voi välttyä riippumatta siitä missä
asut. Sinuun vaikuttaa saastunut hengittämämme ilma, juomamme vesi ja
syömämme ruoka. Mielestäni tämä on
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lion komponenttina. Chlorella on
oikean vihreä, kun taas spirulina
on enemmän sinivihreä. Monet
ihmiset kysyvät eroa näiden kahden välillä. Niillä on paljon yhteistä,
mutta ne ovat silti hyvin erilaisia.
Chlorella
sisältää
enemmän
klorofylliä
kuin
spirulina.
Chlorella on yksisoluinen organismi, jolla on oma ydin, kun taas
spirulina on monisoluinen eikä
siinä ole todellista ydintä. Spirulina
kasvaa sekä suola- että makeanvedessä ja tarvitsee paljon auringonvaloa. Chlorella on ehkä hieman
vaikeampi sulattaa verrattuna spirulinaan, mutta chlorellan soluseinät on rikottu. Voitaisiin sanoa, että
näiden kahden toiminnassa ei ole
paljon eroa, mutta ne itse asiassa
täydentävät toisiaan. Voi olla hyvä
idea käyttää molempia leviä vuorotellen, mutta voit ostaa myös jauheita, joka sisältää molempia leviä.

•

Chlorella on 100% ekologinen
ravintolisä. Se on yksisoluinen
levä, joka elää makeassa vedessä ja
sitä kutsutaan myös mikroleväksi.
Kaikki chlorella ei ole samanlaista ja on tärkeää, että satsaat laatuun. Chlorella kasvatetaan suurissa makean veden altaissa, jonka
jälkeen se kuivataan ja puristetaan
tableteiksi ilman lisättyjä aineita tai
tabletin muodostavia apuaineita.
Siinä on runsaasti helposti imeytyviä ravintoaineita sekä vitamiineja,
mineraaleja, omega-3, proteiineja,
klorofylliä, kuitua jne. Tämän lisäksi
tutkimukset ovat osoittaneet, että
chlorellalla on monia puhdistavia
ominaisuuksia, kuten elohopeakuormitusta ja muita raskasmetalleja vähentävä vaikutus. Se toimii
myös hyvin ummetusta vastaan.
Chlorellaa voivat käyttää kaiken ikäiset ihmiset, lapsista isovanhempiin.
Spirulina on myös levä. Uskotaan,
että sitä voidaan käyttää myös
tehokkaana puhdistavan ruokava-

•

Voikukka voi olla suureksi avuksi,
kun hoidetaan toksiinien kertymistä kehossa, ja sitä pidetään yhtenä
Tanskan tärkeimmistä lääkekasveista. Se on voimakas diureetti ja siksi
usein erinomainen reuman hoitoon. Se sisältää kalsiumia, toisin
kuin normaali diureettinen lääke,
joka yleensä huuhtelee kalsiumin
kehosta. Se puhdistaa verta ja voi
olla hyvä apu ihottumaa ja muita
ihosairauksia vastaan. Sillä on lievä
laksatiivinen vaikutus ja se stimuloi
erinomaisesti maksan ja sappirakon toimintaa. Sen uskotaan auttavan estämään myös munuaiskiviä.
M. Markussen väitti jopa voikukan
voivan auttaa radioaktiivista säteilyä
vastaan, mikä on todellakin ajankohtainen aihe.Suhteellisen uutena
ja lupaavana tuotteena on maitohappobakteereilla käytetty voikukkauute. Se on pastöroimaton, ilman
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alkoholia ja lisäaineita, sekä 100%
ekologinen ja vegaaninen.
•

•

Äskettäin on myös kehitetty täydellinen detox-ohjelma 5 päivän
kehon puhdistukseen. Minulla ei
henkilökohtaisesti ole kokemusta
tuotteesta, mutta minulle on kerrottu, että sillä on nopea puhdistusvaikutus. Se lisää myös ravinteiden imeytymistä ja parantaa suolistoflooraa. Se on gluteeniton ja
sokeriton. Tämä kasviuute sisältää
psylliumkuitua ja inuliinia. Tuote
perustuu patentoituun 2QR:ään ja
toimii myös prebioottina. Tuote
koostuu 5 pussista Detoxnersekoitusta ja 20 poretabletista.
Maarianohdake,
korkealla
Silymarin pitoisuudellaan, ja artisokka ovat muita kehoa puhdistavia
keinoja, jotka molemmat ovat uskomattoman parantavia maksalle.

palan lihaa, eläintä ei ole täytetty steroideilla, antibiooteilla tai hormoneilla, ja
todennäköisesti se eli myös parempaa
elämää.

aging, luettelo on loputon. Joten on
täysin normaalia, että voimme tuntea
olevamme täysin hukassa siitä, mitä
ruokavaliota kannattaisi noudattaa.

Pidän siitä, että tiedän, että en täytä
kehoani toksiineilla.

Olen yksinkertaistanut sitä luomalla
itselleni muutaman nyrkkisäännön.

Kun ajattelen detoxia, pyrin usein
käyttämään vihanneksista tehtyjä ”vihreitä mehuja”. Hedelmämehua tulisi
juoda harvoin, koska se voi vaikuttaa
verensokeriisi.
Punajuurimehu on erittäin verenpuhdistava ja sitä voidaan sekoittaa
kaikkiin vihreisiin vihanneksiin.
Esimerkiksi persilja, erityyppiset lehtikaalit, vesikrassi, lehti- ja varsiselleri.
Edellä mainittu on myös hyvä mahalaukun puhdistamiseen.

Ruoka ei saa sisältää aromin
vahventeita tai muita synteettisiä
lisäaineita tai säilöntäaineita.

•

Luen aina sisällysluettelon.

•

Pidän parempana ruokia, joissa
on korkea proteiinipitoisuus ja
joissa ei ole liikaa hiilihydraatteja.

•

Pyrin edelleen henkilökohtaisesti välttämään kaikenlaista sokeria, erityisesti valkoista sokeria,
jonka näen puhtaana myrkkynä.

Vinkkejä

Ruokavalion
On ehdottomasti syytä panostaa terveyteen. Länsimaisen lääketieteen
isän Hippokrateen aikoinaan esittämä
toteamus ”Anna ruoan olla lääkkeesi
ja lääkkeesi olla ruokasi” on edelleen
totta, ja sitä olisi noudatettava parhaan
kykymme mukaan. Lause ”olet mitä
syöt” on monien mielestä ehdoton
totuus.
Sinun tulisi syödä pääasiassa luomua. Luomuelintarvikkeet ovat vapaita kaikista kemikaaleista. Olen täysin
vakuuttunut siitä, että ekologiset ruuat
ovat terveellisempiä kuin perinteiset.
Ekologisia ruokia suosivien ihmisten
määrä kasvaa myös tasaisesti. Minulle
henkilökohtaisesti on suuri ilo upottaa
hampaani omenaan tai muuhun hedelmään tietäen, että kaikki hedelmäni,
vihannekseni ja lihani ovat luomua.
Tuntuu hienolta tietää, että syödessäni

•

Jos olet nälkäinen ja haluat ruokaisaa
mehua, kannattaa kokeilla lesitiinirakeita, vehnänalkioita, kurpitsan siemeniä, auringonkukansiemeniä ja pellavansiemeniä.
Monille on yleinen kysymys, mitä
meidän olisi hyvä syödä? Nykyään on
uskomattoman paljon ruokavalioita,
kuten paleo, veriryhmäkohtainen, korkean verenpaineen ja kolesterolin torjuntaan tarkoitettu ruokavalio, kasvissyöjä, vegaani, mikrobioottinen, anti-
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Energia virtaa kehon läpi kaikkina
vuorokauden tunteina. Jokaisella elimellä on erityisen aktiivinen kahden
tunnin ajanjakso. Esimerkiksi maksan aktiivinen ajanjakso on välillä
1 - 3. Jotkut näkevät myös maksan
olevan vastuussa vihan, ärsytyksen,
stressin ja tyytymättömyyden tunteista. Tunteet, joita mielestäni monet
meistä kokevat näinä vaikeina aikoina.
Tyytymättömyys voi tehdä erityisen
vaikeaksi nukkumisen tällä kaudella
tai johtaa vihaisiin uniin. Jos maksa
on väsynyt, saatat myös kokea lievää
masennusta. Siksi voi olla hyvä idea
auttaa maksaasi parhaalla mahdollisella tavalla ja mennä nukkumaan
aikaisin, noin klo 22–23.
Hyvä tapa puhdistaa kehoasi voi
myös olla itsesi hemmottelu rentouttavalla hieronnalla tai saunomisella.
Olen usein ajatellut, että suomalaisten
vahvuus johtuu heidän saunomisesta,
koska se todella puhdistaa koko kehosi.
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SÄÄSTÄ

6€

TARVITSETKO LISÄÄ ENERGIAA?

SÄÄSTÄ
OmniVital
EPA-GLA+ ®
Sisältää kalaöljyä yhdessä
rohtopurasruohoöljyn ja
rypsiöljystä uutetun
nestemäisen lesitiinin
kanssa.

5€

Sisältää 4 yrtin yhdistelmän,
joka parantaa elimistön
sietokykyä.
120 kaps.

Säästä 5€

2712€

120 kaps.

Omni Q10 Energy

100 mg koentsyymiä Q10.
Koentsyymi Q10:lla on tärkeä
rooli energian muodostumisessa soluissa.
120 kaps.

Säästä 4€

3619€

Säästä 3,15€

2835€
240 kaps.

Säästä 6€

4763€
www.annisvitalshop.com
WhatsApp 670 66 14 07
Tarjouksetovat voimassa 1.6 - 30.6.2020
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Fuengirola

Avda. Los Boliches Bajo,
Edif. Don Luis 2 B
E-29640 Fuengirola
Puh. +34 952 667 087
lb@annivitalshop.com
Avoinna maanantaista
perjantaihin klo 10 - 20
Lauantaisin klo 10 - 14

Marbella - Elviria

Centro Comercial Pino Golf,
Ctra. de Cadiz Km192, Local 16
E-29604 Marbella (Elviria)
Puh. +34 952 850 094
el@annivitalshop.com
Avoinna maanantaista perjantaihin
klo 10 - 18
Lauantaisin klo 10 – 14

