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ILMOITUSLIITE

SUOLA

hoitaa ja parantaa
Suolan parantavat ja hoitavat vaikutukset on tunnettu kautta
aikojen. Suolapiipussa hoitava suola kulkee aina mukana.

K

eskiajalla munkit hoitivat keuhkosairauksista kärsiviä potilaita hienontamalla suolakiveä näiden hengitettäväksi. Kautta aikojen suolakaivosten työntekijät ovat havainneet voivansa hyvin, pitkiä aikoja suolaista ilmaa hengitettyään.
Suolan parantavat ja puhdistavat vaikutukset ovat siis olleet tiedossa
jo pitkään. Hoitavat suolahuoneet ovat yleistyneet Suomessakin, mutta
niitä ei kaikilla paikkakunnilla ole ja niihin pitää aina erikseen matkustaa. Vuonna 2002 Unkarissa keksittiin Suolapiippu. Sen jälkeen suolahoidot ovat olleet kaikkien saatavilla ja käden ulottuvilla. Suolapiippuja tuo
maahan lahtelainen perheyritys, Delivet Oy.
Suolapiippu on suolahuone minikoossa. Se on kivikeramiikasta valmistettu, käteen sopiva piippu, jota hengittämällä vuorisuolapölyä kulkeutuu keuhkoihin ja ylähengitysteihin.
“Suolapiippua voidaan käyttää erilaisten tulehdus- ja keuhkosairauksien hoidossa, sillä suola hoitaa ärsyyntyneitä limakalvoja ja tappaa bakteereja”, Minna Määttänen kertoo.
Suolapiipun käytöstä ovat saaneet apua kroonisesta poskiontelon tulehduksesta kärsivät ja monet allergikot pärjäävät Suolapiipun avulla siitepölyajan yli. Myös astmaatikot hyötyvät Suolapiipun käytöstä.
“Monet astmaatikot sanovat, että he ovat Suolapiippua käyttämällä
pystyneet vähentämään astmalääkitystä”, Määttänen kertoo. “Emme tietenkään kehota ketään luopumaan lääkärin määräämistä lääkkeistä, mutta
Suolapiippua on hyvä käyttää siinä rinnalla.”
Määttänen kertoo saavansa Suolapiipusta apua muun muassa silloin, kun
nuha uhkaa iskeä. Suolapiipulla tauti taittuu ennen kuin se on ehtinyt alkaakaan. Talvella limakalvot kuivuvat ja ärsyyntyvät helposti, kun kuivassa sisäilmassa pitää viettää pitkiä aikoja. Tähänkin vaivaan auttaa Suolapiippu, sillä
se kosteuttaa limakalvoja.
Suolapiippua voivat käyttää
kaikenikäiset ja -kuntoiset ihmiset.
“Suolapiipun käyttämisestä hyötyvät kaikki, perusterveet ja kroonikot.
Ei ole ketään, kenellä sen
käyttö menisi hukkaan,”
Määttänen sanoo. ●

www.suolapiippu.com
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Keraamisesta Suolapiipusta riittää suolaa
päivittäisessä käytössä
keskimäärin kolmeksi vuodeksi. Jos Suolapiippua
käyttää kausittain esimerkiksi talvella, sen
käyttöikä saattaa olla
jopa viisi vuotta.

Kourallinen vitamiineja

LUONNOSTA

Pähkinät, hedelmät ja marjat ovat todellisia luonnon
terveyspommeja. Tämä tiedetään Grefinn Oy:ssä-jo
neljännessä polvessa.

I

soisoisä myi hedelmiä torilla. Pojanpoika puolisoineen toi Suomeen oliiviöljyä ja oliiveja Kreikasta. Tänä päivänä Grefinn Oy:n valikoimiin kuuluu pähkinöitä, kuivahedelmiä, siemeniä ja kuivattuja marjoja. Tuotteita
tuodaan ympäri maailman.
“Isä ja äiti aloittivat oliiveilla ja nälkä kasvoi syödessä”, Grefinnin toimitusjohtaja, elintarvikealan yrittäjä neljännessä polvessa, Heidi Halonen
kertoo.
Grefinn oli ensimmäinen suomalaisyritys, joka alkoi tuoda maahan kuivahedelmiä. Sitä ennen suomalaiset olivat nähneet niitä lähinnä Kanarianmatkoilla. Nykyään pähkinät ja kuivahedelmät ovat Suomessa suosittuja tuotteita ja niiden terveysvaikutuksistakin tiedetään enemmän. Heidi
Halosen mukaan ei kuitenkaan läheskään tarpeeksi.
“Jokaisen suomalaisen pitäisi syödä pähkinöitä”, Halonen sanoo. “Teemme erilaisia sekoituksia juuri sen takia, että kuluttaja voisi ostaa vain yhdenkin pussin ja saisi siten monenlaisia pähkinöitä. Kun siitä syö kourallisen, saa aivan valtavan määrän vitamiineja.”
Halonen kertoo, että Grefinn Oy:n perusperiaatteisiin on aina kuulunut
eettisyys.
“Tutkimme viljelijöiden työolosuhteet ja pidämme tarkkaa lukua siitä,
miten tuotteet viljellään. Raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnoista vastaa Belgiassa asuva veljeni.”
Perheyritys panostaa läpinäkyvyyteen, ihan konkreettisesti. Tuotteet
myydään läpinäkyvissä pusseissa, joten asiakas näkee heti ostopäätöstä
tehdessään tarkkaan, mitä se sisältää. Grefinnin varasto Sipoossa toimii
tehokkaalla ja nopealla syklillä, joten tuotteita ei säilötä siellä kolmea viikkoa pidempään.
“Missiomme on tarjota tuoreita ja ravintoarvoltaan parhaita tuotteita”,
Halonen painottaa.
Grefinn Oy:n Super Nuts -tuotteita saa tunnetuimmilta suomalaisilta
jälleenmyyjiltä sekä irtotuotteina suomalaisilta tukkuliikkeiltä. ●

www.grefinn.fi

www.fineli.fi sivuilta voi hakea lisätietoa ravintoarvoista.
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