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The pleasure of healthy bionome beauty care.

Monet uskovat ”luonnollisen”
olevan terveellisintä iholleen
Useat ihmiset uskovat ”luonnollisen”
olevan terveellisintä ihollemme, vaikka aina se ei pidä paikkaansa. Tässä
muutamia esimerkkejä:
monia yleisesti käytettyjä säilöntäaineita esiintyy myös luonnossa.
Kioton Yliopiston tutkimukset ovat
osoittaneet, että nämä säilöntäaineet voivat ikäännyttää ihoamme
jopa kolme kertaa nopeammin.

luonnonaineet, kuten eteeriset öljyt, voivat aiheuttaa monia allergioita. Vuodesta 2005 lähtien, eteeristä öljyistä johdetut hajusteet
tulee eritellä tarkasti, kuten EU:n
säädöksissä määrätään.
monet luonnolliset ainesosat saattavat myös aiheuttaa syöpää.

Fakta: Luonto ei siis välttämättä
vaali terveyttämme. Immuunijärjestelmämme ei erota ”luonnollisia” ja
”synteettisiä/kemiallisia” ainesosia
toisistaan, vaan pikemminkin ”kehoidenttisen” ja ”keho-epäidenttisen”
ainesosan, sillä sen tehtävänä on
hylkiä vahingoittavia ja kehoon mukautumattomia ainesosia pysyäksemme terveinä.

What nutrition is the best for your skin
and your health?
Nämä tosiasiat löytyvät mistä tahansa lääketieteellisestä kirjallisuudesta. Lääkäri Ernst Walter Henrichin ja luonnontieteilijä Thomas
Baumannin tutkimuksiin perustuvat
johtopäätökset ovat luoneet pohjan terveellisten ihonhoitotuotteiden kehittämiselle. He kehittivät
SkinIdent® ihonhoitolinjan, joka
on ainutlaatuinen sarja koko maailmassa. SkinIdent® sisältää vain
ainesosia, joiden on tieteellisesti todistettu esiintyvän kehossamme ja
ihossamme luonnostaan.

Lopputuloksena on ennennäkemätön allergolokinen sietokyky ja todellinen suoja ihon ikääntymistä vastaan, joka saavutetaan optimaalisella
määrällä vitamiineja ja vaikuttavia
aineita. SkinIdent® Vitamin Cream
testattiin ”Ökotestissä” (Saksassa) ja
se palkittiin korkeimmalla mahdollisella arvosanalla ”erittäin hyvä”.
SkinIdent® tuotteet tukevat sekä
kauneuden hoitoa, että terveellistä
ihonhoitoa täydellisessä tasapainossa ihosi, terveytesi ja hyvinvointisi
kanssa. Ainutlaatuinen sarja, jollaista

ei ole kehitetty aiemmin. Tarkempaa
lisätietoa löydät SkinIdent® tuoteesitteestä.
Fakta: SkinIdent® tuotelinja on terveellinen ihonhoitosarja, joka huomioi täydellisesti ”ihon oman luonteen”.
Tällä tarkoitetaan sen koostumusta,
aineenvaihduntaa ja toimintoja. Tähän perustuen ihonhoitotuotteiden
ainesosien ja vaikutusaineiden tulisi
noudattaa tarkalleen tätä formaattia,
ja olla tämän mallin mukainen. Tosiasia on, että jo yhden tuotteen yksikin sopimaton ainesosa voi tuhota
kaikki positiiviset hoitotulokset.

Vastaus on yksinkertainen
The answer is so simple:
 There are a great number of nutritionists who
have published papers and articles from
renowned universities and clinics throughout
the world. A number of these papers can be
found on internet sites like the “The medical community for the promotion of vegetarianism” (Ärztegesellschaft zur Förderung des
Vegetarismus) www.fleisch-macht-krank.de.
Those studies give us a clear and objective
picture about what is healthy and what is
unhealthy.
 Also TV programmes are starting to inform
people about the dangers of “supposedly”
good products. See:
 www.youtube.com/watch?v=hHxWELDqsSw
www.myvideo.de/watch/127627/Wie_
gesund_ist_Milch_wirklich
 In 2003 the ADA (American Dietary Association) and the DC (Dieticians of Canada)
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Vuonna 2003 ADA (American Dietary Association) ja
DC (Dieticians of Canada) julkaisivat useita ravintoa
käsittelevien tutkimuksien tuloksia osoitteessa http://
www.vegetarismus.ch/heft/2003/ ADAdeutch.pdf.
ADA ja DC esittivät näiden tulosten kautta yhteisen
kantansa kasvis- ja vegaaniruokavalion puolesta.
USA:n ja Kanadan tunnetuimmat ravintofysiologit
löytyvät näiden yhdistyksien riveistä. Pelkästään ADA
koostuu jo 70 000 jäsenestä. Julkaistussa tutkielmassa he toteavat, että ”hyvin suunniteltu kasvis- tai
vegaaniruokavalio sopii ihmisen jokaiseen elämänvaiheeseen, myös raskauteen, imetykseen, lapsuuteen
sekä nuoruuteen. Kasvisruokavalio tarjoaa monia
terveydellisiä hyötyjä”. Yhdistys kertoo, että ”meidän
(ADA ja DC) kantamme on, että järkevästi ja hyvin
suunniteltu kasvisruokavalio on hyväksi terveydellemme. Kasvisruoan sisältämät ravintoaineet ovat ihan-

teellisia kuin myös niiden terveydelliset vaikutukset
tiettyjen sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Tämä
kannustaa meitä tukemaan kasvisruokavaliota.”
Suosituksemme: Ainoastaan hyvin suunniteltu ja tasapainotettu ruokavalio on tehokas ja terveellinen. Ruokavalion tulee sisältää tärkeimmät ravintoaineet riittävissä
määrissä ja siinä tulisi välttää kaikkia eläinperäisiä ravintoaineita. Neuvomme sinua mielellämme pidemmälle
tässä tärkeässä asiassa, sillä haluamme että terveytesi
ja ihosi saa nauttia parhaista mahdollisista tuloksista!

Mikä ruokavalio on parasta
ihollesi ja terveydellesi?
Olet varmasti kuullut useasti, että
monet sairaudet aiheutuvat vääränlaisista ruokatottumuksista. Ravinnolla ja ravintoaineilla on suuri merkitys kaikkien elintemme toiminnalle ja
terveydelle. Kuinka saisimme orientoitua itsemme, kun kysymys on
niinkin tärkeästä asiasta kuin ravinnosta? Tulisiko meidän tehdä päätöksemme ruoka-alan mainostajien
mukaan, jotka yrittävät vain saada
tuotteitaan myytyä? Entä itseoppi-

neiden ”ravintogurujen” mukaan,
jotka pitävät seminaareja ja kirjoittavat kirjoja kasvattaakseen pankkitiliään? Vai tuliko meidän vaan pitää
kiinni vanhoista ruokatavoistamme,
jotka ovat jo saaneet monia ihmisiä
sairaiksi?
Kuinka voimme löytää hyvän ruokavalion, joka suojaa terveyttämme
optimaalisella tavalla ja hoitaa ja ravitsee ihoamme sisältäpäin?
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