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Aktivoi solujasi

Solumineraalit®, biokemian 12 
käsin hierrettyjen kivennäisainei-
den yhdistelmää, ovat kehomme 
rakennusaineita. Kalsium, kalium, 
magnesium, natrium, rauta etc.  
– ilman niitä ei olisi aineenvaih-
duntaa ja ilman aineenvaihduntaa 
ei olisi elämää! Ne aktivoivat 
solujen aineenvaihduntaa ja solu-
muistia, korjaavat solujen sisäisiä 
mineraalivarastoja, tuovat ravin-
toa ja rakennusaineita soluille, 
vaikuttavat positiivisesti solujen 
optimaaliseen toimintaan ja sitä 
kautta koko kehon terveyden-
tilaan.

Solumineraali® nro 7, magnesium-
fosfaatista on tukea & apua kaikki-
alle kehossa. Positiivisten kokemus-
ten ja tulosten luettelo olisi pitkä… 
Se tuo helpotusta stressiin, hermostu-
neisuuteen ja levottomuuteen. Se lie-
vittää uniongelmissa tuoden helpo-
tusta nukahtamiseen ja toisaalta myös 
unen syvyyteen ja pituuteen. Kuumaan 
”unidrinkkiin” kuuluu parivaljakkona 
nro 2, kalsiumfosfaatti. Monet ovat 
saaneet avun ja nukahtavat ja nukku-
vat yönsä hyvin – luonnollisesti.

Samaa parivaljakkoa voit kokeilla 
myös alkavaan migreeniin tai ennalta 
ehkäistä sitä. Kilpirauhasen toimin-
nalle molemmat numerot parina ovat 
myös tärkeät, niin vajaa- kuin ylitoimin-
taan, perustuen Dr. Schüsslerin pitkän 
tutkimustyön tulokseen, että ei ole ole-
massa sairauksia, vaan kehon ja solujen 
toimintahäiriöitä.

Magnesiumfosfaatin käyttäjät ovat 
kertoneet myös kohonneen verenpai-
neen sekä veren kolesteroli- ja sokeriar-
vojen normalisoitumisesta. Jatkuvassa 
seurannassa havaittujen mittausarvojen 
kehittyminen normaalitasolle on mah-
dollistanut lääkityksen mukauttamisen 

Solumineraali® 

tukee monipuolisesti

ja ei-toivottujen sivuvaikutusten hälve-
nemisen.

Kehon automaattiset toiminnot, 
kuten keuhkot ja hengitys sekä sydä-
men ja suoliston toiminta, ”laiska” suoli 
ja ummetus, saavat tukea & apua mag-
nesiumfosfaatista.

Lapsille koko kasvuikään suositelta-
vien kalsiumien numerot 1 ja 2 rinnalla 
magnesium numero 7 on hyvä tuki 
kalkin imeytymiseen kehossa. Samat 
Solumineraalit® ovat myös tuottaneet 
hyviä tuloksia osteopenian ja osteo-
poroosin kanssa kamppaileville, jopa 
niin, että eräällä naishenkilöllä osteo-
penia parani vajaan vuoden aikana ter-
veen lukemiin, jotka todettiin koululää-
ketieteen mit-tauksin ennen ja jälkeen.

Magnesiumfosfaatti suositellaan nau-
tittavaksi liuotettuna kiehautettuun 
kuumaan veteen kaikessa akuutissa 
kuten hermokipu, pistävä, poraava, vih-
lova kipu, koliikki, kramppi, migreeni, 
suonenveto, sydän- ja uniongelmat. 

Muun muassa kahvi, suklaa ja säh-
kösaaste lisäävät magnesiumfosfaatin 
tarvetta. Suklaanhimo voi olla merkki 
tämän Solumineraalin® puutoksesta.

Solumineraalien® magnesiumia voit 
käyttää yksin tai halutessasi myös 
tehostamaan ravintolisä magnesiumin 
vaikutusta ja imeytymistä kehossa.

Antamani suositukset ovat vain alku-
peräisen Dr. Schüssler metodin ja 
reseptin (v 1874) mukaan valmiste-
tuille käsin hierretyille Solumineraa-
leille®, jotka ovat vaikutukseltaan huo-
mattavasti tehokkaampia kuin teol-
lisesti valmistetut muut solusuolat. 
Alkuperäisen reseptin mukaan niissä 
ei ole peruna- tai vehnäjauhoa kuten 
kaikissa teollisissa valmisteissa. Ne 

on valmistettu alkuperäisen metodin 
mukaan isossa kivihuhmareessa 6 tai 
12 tuntia käsityönä hiertäen.

Muutamista TerveysTieto-myymä-
löistä löytyy Antlitz-analyysi koulu-
tuksen käyneitä henkilöitä. Kysy lisää 
paikkakuntasi myymälästä – valikoi-
mat vaihtelevat tuotteiden ja voiteiden 
osalta.

Käyttöohjeita & hoitosuosituksia 
sekä tableteille että voiteille löydät myös 
kotisivultani, blogistani, kirjastani ja 
hoito-oppaastani. ❤
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