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Terveys

Käsin hierretyt Solumineraalit®
Solumineraalien® sisältämät mineraalit ovat kehollem-
me tuttuja rakennusaineita; kalsium, kalium, rauta, 
magnesium, natrium etc. Solumineraalit® ovat soluille & 
keholle säätelyhoitoa. Ne aktivoivat solujen aineenvaih-
duntaa ja solumuistia, korjaavat mineraalivarastoja so-
lun sisällä ja vaikuttavat positiivisesti solujen optimaali-
seen toimintaan.

Solumineraalit® ovat maailmassa ainutlaatuiset! Käsin hiertämäl-
lä valmistettuina, Dr. Schüsslerin alkuperäistä reseptiä & meto-
dia (1874) kunnioittaen ja noudattaen ne ovat maailmassa ainoat 
& alkuperäiset! Ne sisältävät vain perinteisesti kuivattua maito-
sokeria ja käsin hierrettyjä mineraaleja, jotka kaikki saadaan Eu-
roopan maaperästä. Niissä ei ole vehnä- tai perunajauhoa kuten 
markkinoilla kaikissa muissa teollisesti valmistetuissa solusuo-
loissa, jotka ovat homeopaattisia lääkeaineita. Solumineraalit® 
ovat elintarvike.

Hoitomuoto yksin tai yhdessä
Solumineraalit® ovat oma hoitomuotonsa, mutta ne täydentävät 
myös kaikkia muita hoitoja. Niitä voi käyttää kemian lääkkeiden 
rinnalla. Ne eivät häiritse homeopaattista hoitoa, sillä homeopa-
tia ja biokemia vaikuttavat eri tasoilla ja eri tavoin. Ne tehostavat 
kaikkia manuaalisia hoitoja. Niillä ei ole ei-toivottuja haittavaiku-
tuksia, ei yliannostuksen vaaraa eikä niissä voi olla väärää ainetta. 

Solumineraalit® & positiivisia kokemuksia
Karvattomuus: Nuori mies oli menettänyt hiuksensa ja kehon 
koko karvoituksen pahan järkytyksen seurauksena. Hänellä oli 
käytössään vain kolme Solumineraalia®, joiden solutason puutok-
set näkyivät hänen kasvoillaan vahvimmin, mutta ne eivät olleet 
suositus hiusten ja karvojen kasvuun. Tulos oli kuitenkin nähtä-
vissä jo 1,5kk:ssa ja 5kk:ssa hänellä oli runsaat kiharat hiukset yli 
10v karvattomuuden jälkeen!

Osteopenia & osteoporoosi: Naisella osteopenia parantui täy-
sin terveen lukemiin Solumineraali® -hoidolla 9kk aikana. Luun-
tiheysmittaukset tehtiin ennen ja jälkeen hoidon. Toisessa tapa-
uksessa nainen oli saanut osteoporoosilääkitystä 8v ajan, ilman 
apua. Solumineraaleilla® hänen arvoissaan tapahtui paranemis-
ta jo 3kk:ssa!

Parkinson: Naisella aamujäykkyys väheni, pirteys lisääntyi, 
unen laatu parani, lihaskrampit katosivat ja kivut helpottivat 1kk 
sisällä (10pv:ssä ensimmäiset positiiviset muutokset) Solumine-
raali® -hoidon aloituksesta. Lääkärin toimesta 2,5kk jälkeen päi-
välääkitys jätettiin pois ja suunniteltiin myös yölääkityksen pois-
jättöä.

Virtsatietulehdus: Iäkkäällä naisella kroonisena 55v ajan; es-
tolääkitys ja silti kuukausittain tulehdus ja antibioottikuuri. So-
lumineraalien® aloituksesta 3kk:ssa vain kerran lievä ja lyhyt tu-
lehdus, siitä seuraavat 5kk täysin terve. Krooninen virtsatietuleh-
dus parani!

Harmaa- & viherkaihi: Mies oli huolissaan näkökyvyn mene-
tyksestä. Solumineraali® -hoidolla silmien näkökenttä laajeni, 
selkeni ja näkökyky parani, silmälääkärin mittauksin. Mies sai 
pitää ajokorttinsa!

Kuunkierto lisätukena Solumineraali® -hoidoille 
Voit tehostaa itsehoitojasi Solumineraaleilla® käyttämällä niitä 
esim. kuurina kahden viikon ajan pienenevän kuun aikaan, kun 
haluat saada jotain kehostasi pois ja puhdistetuksi, esim. ihottu-
man, tulehduksen, paiseen, syylän, jalkasienen jne. tai jotain pie-
nennetyksi, esim. kovettumat, selluliitti ym.

Kasvavan kuun kahden viikon aikana uusikuusta täysikuuhun voit 
hoitaa kehoasi Solumineraaleilla® kaikessa, missä kehosi tarvit-
see lisää rakennusaineita, esim. kalsiumia, kaliumia, rautaa, mag-
nesiumia, natriumia jne.

Kokeile kehosi ja solujesi puhdistukseen nk. maksanpuhdistus-
kuuria, jonka perustana ovat ne Solumineraalit®, joiden yhdis-
telmässä toisena mineraalina on rikki; nro 6 kaliumsulfaatti (ak-
tivoi kuonan poistumista soluista), nro 10 natriumsulfaatti (osal-
listuu solujen puhdistukseen; kuljettaa soluista ulos) ja nro 12 
kalsiumsulfaatti (puhdistaa vanhaa, kroonista, kapseloitunutta). 
Paras aika kuurille on pienenevän kuun aika, kaksi viikkoa täysi-
kuusta uusikuuhun, jolloin saat luonnon antaman lisätehon kuun-
kierrosta tueksesi. - Kysy hoitosuositusta lähimmältä koulutetul-
ta ammattilaiselta, joista osan löydät kotisivuni terapeuttilistalta.

Myös fyysisellä tasolla tiedetään rikin sitovan kehossa myrkkyjä 
itseensä. Solumineraaleilla pääsemme myös puhdistamaan solu-
ja hierretyn rikin avulla. 
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