TOP 10
vinkit
– kuinka juuri Sinä voit e r i n o m a i s e s t i !
TIETOA,
RUNSAINmitoin
MITOIN
Tietoa,OHJEITA
ohjeitaJA
jaNEUVOJA
neuvojaON
onLUVASSA
luvassa runsain
JA TODELLISELLA
ASIANTUNTEMUKSELLA,
KLO
ja todellisella
asiantuntemuksella,26.8.
30.11.
klo15.00–18.00
18 alkaen RIIHIVUORI
Vaasan
TEATTERIN
AREENALLA.
ESTRADIN
OTTAA
SILLOIN
HALTUUNSA
TERVEYDEN
Yliopistossa.
Estradin
ottaa
silloin
haltuunsa
Terveyden
AVAIMET
LÄÄKETIETEEN
Avaimet––RADIO-OHJELMASTA
radio-ohjelmastaTUTTU,
tuttu, FUNKTIONAALISEN
funktionaalisen lääketieteen
JAja
RAVITSEMUKSEN
LISENSIAATTIPaula
PAULA
HEINONEN.
ravitsemuksenASIANTUNTIJA,
asiantuntija, TEKNIIKAN
tekniikan lisensiaatti
Heinonen.
”Tule kuuntelemaan
kuuntelemaan yleisöluentoani
yleisöluentoanimuun
suoliston,
ravinnon
”Tule
muassa
suoliston,
ja
energisyyden
merkityksestä
hyvinvoinnillesi.
Opit
missä
ravinnon ja energisyyden merkityksestä hyvinvoinnillesi.
Opit
energia
muodostuu
ja
miten
lisäät
energisyyttäsi,
miten
stressi
muun muassa missä energia muodostuu ja miten lisäät energisyytvaikuttaa
miksi telomeerit
tärkeitä,
mikä
on
täsi,
mitenkehossa,
stressi vaikuttaa
kehossa, ovat
miksihyvin
telomeerit
ovat
hyvin
hapetusstressin
ja mitä merkitys
ovat ympäristön
myrkylliset
tärkeitä,
mikä on merkitys
hapetusstressin
ja mitä ovat
ympäristön
yhdisteet.
Käsittelemme
lyhyesti
myös
aivojen
kuntoa.
myrkylliset yhdisteet. Käsittelemme lyhyesti myös aivojen kuntoa.
Ymmärrät lisäksi
lisäksimiksi
miksisuoliston
suolistonterveys
terveysvaikuttaa
vaikuttaa
aina
Ymmärrät
aina
aivoihimaivoihimme
ja
mieleemme
asti.
Suolisto
onkin
oikein
kohdeltuna
me ja mieleemme asti. Suolisto onkin oikein kohdeltuna terveyterveyden
Suolistoperäiset
vaivat voivatkin
näkyä kehoa
ympäri
den
kehto. kehto.
Suolistoperäiset
vaivat voivatkin
näkyä ympäri
kehoa esimerkiksi
allergioina,
nivelongelmina,
reumaattisina
esimerkiksi
allergioina,
nivelongelmina,
reumaattisina
vaivoina ja
vaivoina ja päänsärkyinä.
päänsärkyinä.
Tule oppimaan
oppimaanja
jainnostumaan!
innostumaan!Voit
Voitesittää
esittääminulle
minulle
Tule
henkilökohtaisia kysymyksiä
kysymyksiäväliajalla.”
väliajalla.”
henkilökohtaisia

Paula Heinonen

| klo 18–21 | klo
l i pu t e15.00–18.00
n nakko on 15 €*
la 30.11.2016
26.8.2017
Riihivuori Teatterin Areenalla
Levon-sali, Vaasan Yliopisto, Wolffintie 34, Vaasa
*Liput ennakkoon 15€ Luonnonravinnosta (Hovioikeudepuistikko tai Kauppahalli)
tai ovella. 5 euron hyvitys luontaistuoteostojen yhteydessä!

Musiikista vastaa Eeva Saarenpää &
JärjestäjätJenni Kupari-Soidinmäki

Liput 16 €

Vaasan Luonnonravinto
Hovioikeudenpuistikko 15
65100 Vaasa
Lippuja
ennakkoon
(06) 3174493

Luonnonravinto Kauppahalli Suomen Bioteekki Oy
Vaasanpuistikko 18
65100 Vaasa
045
9713 / tarja.takula@gmail.com
(06)639
3174025

Lippujen ovimyynti esityspäivänä alkaen tuntia ennen tapahtuman alkua
Riihivuori Teatterilta. Riihivuorentie 313, Muurame

