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SINUN IMMUUNIJÄRJESTELMÄSI:
ENSIMMÄINEN PUOLUSTUSLINJASI KAIKKEAVASTAAN!

Immuunijärjestelmämme kohtaa haasteita kaikkialla ympäröivässä maail-
massamme. Näin on ollut aikojen alusta asti ja niin tulee aina olemaan.
Se on hinta, jonka maksamme luonnon upeasta monimuotoisuudesta.

Viimeisin ”mörkö sänkymme alla” on sikain=uenssa, viralliselta
nimeltään H1N1 -virus. Se on päässyt otsikoihin kaikkialla maailmassa ja
on saanut johtavat terveysviranomaiset hälytystilaan.

Mitä si>en voimme tehdä? Miten voimme suojella itseämme?

NÄIN VOIT TOIMIA JO TÄNÄÄN:
Keskity maksimoimaan immuunijärjestelmäsi ja suojaamaan tervey>äsi joka päivä o>amalla seuraavat kolme
perusaskelta:
1. Pidä yllä terveellistä
ruokavaliota ja syö
paljon värikkäitä
hedelmiä ja vihanneksia,
kokojyviä ja tuore/a
kalaa.

2. Harjoita hyvää henkilökohtaista
hygieniaa.

a. Pese kätesi säännöllisesti.

b. Pyri yskimään ja aivastamaan nenäli-
inaan ja pyydä muita tekemään
samoin.

c. Pidä mahdollisuuksien mukaan väli-
matkaa ihmisiin, joilla on tai joilla
epäillään olevan H1N1 -tartunta.

3. Käytä ravintolisiä varmistaaksesi im-
muunisuojaa kohentavien ravintoainei-
den saanti joka päivä.

a. Pro Vitality -tuo>eemme: Tre-en-en
jyvätiiviste, Carotenoid Complex ja
Omega-3 Salmon Oil Plus – ravintoa
kokonaisista ruoka-aineista.

b. Formula IV tai Formula IV Plus –
tervey>ä tukevia vitamiineja ja
kivennäisaineita.

c. C-vitamiini – lisävahvistusta immuuni-
järjestelmälle.



TÄRKEITÄ ASIOITA, JOITA PITÄÄMIELESSÄ
TULEVAISUUTTA VARTEN:

Hyvä ravinto muodostaa
terveytesi perustan!

IMMUUNIVALMIUS ON
AVAINASEMASSA!

• Immuunijärjestelmäsi on hyvin samankaltainen kuin monet
muutkin terveyden ja elinvoimaisuuden osa-alueet. Sillä
on maksimipotentiaalinsa ja siihen, kuinka paljon sitä
hyödynnämme, voimme vaiku>aa paljon itse. Valite>avasti
samalla tavalla kuin useimmat ihmiset eivät koskaan saavuta
täy>ä fyysistä voimaansa, nopeu>aan tai kestävyy>ään,
myös immuunikapasitee>i jää usein vajaaksi. Useimmat
ihmiset hoitavat päivi>äisiä rutiinejaan immuunijärjestel-
mällä, jonka teho on huoma>avan alhainen, aiheu>aen
suuremman altistumisriskin.

• On yleisessä tiedossa, e>ä ravitsemus muodostaa terveyden
perustan. Jos ravintosi on huonoa, todennäköisesti myös
terveytesi on huono, jos ei nyt, niin varmasti joskus tule-
vaisuudessa. Sama pätee myös immuunijärjestelmään ja sen
kykyyn suojella sinua. Ravitsemuksella on tähän eri>äin
suora yhteys. Selkeä tapa nähdä hyvän ravinnon merkitys
immuunikapasiteetille on ymmärtää, e>ä minkä tahansa
keskeisen ravintoaineen puute aiheu>aa jonkin asteista
immuunikapasiteetin heikentymistä. Immuunikapasiteetin
heikentyminen on itse asiassa usein yksi puutoksen mer-
keistä.

• On järkevää vahvistaa immuunijärjestelmää antamalla
kehon käy>öön laaja kirjo keskeisiä ravintoaineita. Monet
ravintoaineet ovat vastustuskyvylle tärkeässä roolissa.
Karotenoidit ovat täydellinen esimerkki krii>isen tärkeistä,
immunitee>ia säätelevistä ravintoaineista. Tiede on osoit-
tanut niiden uskoma>omat voimat jo yli 2 vuosikymmentä
si>en, kun tutkijat todistivat, e>ä karotenoidit ruokavaliossa

säätelevät immunitee>ia. Tutkimustulokset osoi>ivat, e>ä
kun ruokavaliossa on vähän karotenoideja, immuunikapa-
sitee>i on alhainen. Toisaalta kun ruokavaliossa on runsaasti
karotenoideja, immuunikapasitee>i on korkea. Tutkimus
kokonaisista ruoka-aineista peräisin olevien karotenoidien
vaikutuksista saatiin, kun USA:n maatalousministeriön
tutkijat todistivat ihmisille tehdyillä kliinisillä kokeilla, e>ä
GNLD:n Carotenoid Complex pystyy tehostamaan im-
muunikapasitee>ia.

• Soluista se lähtee! Itse asiassa kaikki on aina kiinni soluis-
tamme. On fakta, e>ä terveillä, elinvoimaisilla ja energia-
tasoltaan tehokkailla soluilla on pienempi tulehdusriski
kuin heikoilla, teho>omilla ja laiskoilla soluilla. Kun asiaa
aja>elee, siinä on järkeä.

• Lisäksi immuunijärjestelmämme perustuu soluihimme, sillä
”immuunisoturimme”, kuten lymfosyytit ja makrofagit ovat
myös soluja. Kuten kaikkien solujen, myös niiden toiminta
on suoraan yhteydessä niiden kykyyn saada ravintoaineita,
poistamaan kuona-aineita ja tehdä työnsä. Kaikki nämä
asiat taas ovat suorassa yhteydessä solukalvoon. Solujen
ravitseminen tukee solukalvon toimintaa ja siten myös im-
muunijärjestelmääsi.

O>amalla nämä yksinkertaiset, mu>a tehokkaat askeleet
päivi>äin, voit pienentää H1N1 -tartuntariskiäsi, ja jos kui-
tenkin olet epäonninen ja saat tartunnan, voit nopeu>aa
toipumistasi.

Tässä mainitut ravintoaineet ja tuo>eet ovat käytännössä
samat, joita suosi>elemme kaikille, jotka haluavat saavu>aa
optimaalisen terveyden, elinvoimaisuuden ja pitkäikäisyyden.
Optimaalinen terveys ja immunitee>i ovat läheisessä yhtey-
dessä toisiinsa, jopa niin paljon, e>ä niitä on vaikea ero>aa
toisistaan.

Kuten kaikissa terveyteen lii>yvissä asioissa, meidän täytyy
toimia joka päivä vahvistaaksemme itseämme ja immuunijär-
jestelmäämme kaikenlaisia sairauksia vastaan. Siinä vaiheessa,

kun ongelma on jo ilmennyt, on vaikea yri>ää tehostaa
immuunijärjestelmää.

Näiden lisääntyvien immuunijärjestelmäämme ja tervey-
teemme kohdistuvien haasteiden keskellä meidän tulisi
tiedostaa, e>ä viimekädessä juuri immuunijärjestelmämme
suojaa meitä altistuessamme.

Antamalla immuunijärjestelmälle sitä mitä se tarvitsee ja
vahvistamalla ensimmäistä puolustuslinjaamme toimimme
viisaasti ja harkitusti.


