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Toksiinit pois

Ruokavalio

Sisältö

Sinua varten

Uni ja lepo

Johdanto
Luonnollisesta
hedelmöityksestä
oppiminen voi olla
hauskaa!

On aika aloittaa
nukkumaan kunnolla
..zzz...

Olet mitä syöt, ja kun
yrität tulla raskaaksi on
erityisen tärkeää tehdä
terveellisiä valintoja.

Hormonitoimintaa häiritseviä
aineita on kaikkialla
ympäristössämme ja
kotonamme. On aika
puhdistaa koti.

Näillä vinkeillä sinulla on hyvä
alku hedelmällisyysmatkallasi.
Olen täällä, jos haluat vielä
enemmän opastusta polullasi.



Minä olen Chantal.

Hei!

Olen äiti, akupunktioterapeutti,
ja tämän oppaan kirjoittaja.
Autan naisia raskaaksi
tulemisessa käyttäen
kokonaisvaltaisia ja luonnollisia
menetelmiä. Olen Meridian
Care -akupunktioklinikan
perustaja ja FinnAcu ry:n jäsen.



Tästä
oppaasta
Jos haluat perustaa oman perheen,
mutta raskaaksi tuleminen on
haastavaa, tai haluat kuulla vinkkejä
terveytesi ja luontaisen hedelmällisyytesi
tueksi, tämä opas on hyvä lähtökohta
sinulle!

Haluan jakaa sinulle joitakin hyväksi
havaittuja tapoja tulla raskaaksi
luonnollisesti. Nämä vinkit perustuvat
sekä henkilökohtaiseen kokemukseeni
kuin myös ammatilliseen tietämykseeni
akupunktioterapeuttina ja
hedelmällisyysasiantuntijana, yli 15
vuoden kokemuksella.



muutama
sana
alkuun...

Tässä oppaassa on muutamia
toimivia ja hyödyllisiä vinkkejä
sinulle, kun suunnittelet ja toivot
raskaaksi tulemista. Lue, miten
voit tukea omaa hyvinvointiasi ja
terveyttäsi ja vaikuttaa
positiivisesti hedelmällisyyteesi. 

Aloitan tässä samoilla neuvoilla,
joita annan hedelmällisyys-
potilailleni klinikallani. Ole
johdonmukainen! Ei ole
olemassa mitään taikapilleriä tai
superakupistettä. Todellinen
vaikutus tulee siitä, että otamme
vastuun itsestämme ja
valitsemme työkaluja ja tapoja,
jotka edesauttavat kehomme
terveyttä.

Luonnollisen raskaaksi tulemisen
oppiminen on sisäistä työtä.
Sinä olet vastuussa, eikä kukaan
muu voi muuttaa terveitä
elämäntapoja puolestasi kuin
sinä itse!



Aloitetaan
Vaikka matka raskauteen on jokaiselle naiselle
ainutlaatuinen, on olemassa muutamia perusasioita,
jotka ovat olennaisia meille kaikille. Seuraavat sivut
auttavat sinua valitsemaan terveellisiä tapoja ja
tukevat kehosi luonnollista kykyä raskaaksi
tulemisessa. Opit unen ja levon tärkeydestä, mitä
kannattaa syödä ja mitä välttää, ja miten pidät kodin
puhtaana toksiineista.



Vinkkejä unen
parantamiseksi
Uni on tärkeää terveydellemme
kaikilla osa-alueilla.
Keskittyminen hyvään yöuneen
voi vaikuttaa myönteisesti.
Joillekin uni ei tule yhtä helposti.

Seuraavassa on 4 vinkkiä, joiden
avulla kehosi voi valmistautua
menestykseen aikana unen
aikana.

1) Sammuta kaikki puhelimet,
tabletit ja tietokoneet tunti
ennen nukkumaanmenoa.
Keinovalot voivat vaikuttaa
nukahtamiskykyyn. 

2) Investoi pimennysverhoihin.
Pimeä mukava tila nukkumiseen
voi lisätä luonnollista
melatoniinia.

3) Lopeta keskiyön välipala,
syöminen juuri ennen
nukkumaanmenoa kuluttaa
energiaa. ruoan
sulattamiseen, joka voisi
auttaa sinua nukkumaan.

4) Mene aamulla
ensimmäiseksi ulos aurinkoon.
Tämä auttaa laittamaan
kehosi hyvään biorytmiin, joka
tukee unensaantiasi.



Näin
vähennät
kodin
toksiineja

Kun suunnittelet raskaaksi
tulemista, on tärkeää, että
koti on puhdas ja myrkytön.
Monet siivousaineet,
ilmanraikastimet,
pyykinpesu- ja
huuhteluaineet voivat
sisältää haitallisia myrkkyjä.
Katso läpi siivoustarvikkeesi
ja poista tai vaihda ne
turvallisempiin
vaihtoehtoihin. Voit aloittaa
vaikka hajuvesistä.

Monet tuotteet on helppo korvata
puhtaammalla vastineella:

Tuoksut

 Lähes kaikki ilmanraikastimet ja
deodorantit voi korvata eteerisillä
öljyillä ja luontaisilla
vaihtoehdoilla.

Puhdistusaineet

Ruokasooda tai etikka voi
puhdistaa melkein mitä tahansa
kotona. Lisää vielä muutama
tippa suosikki eteeristä öljyäsi
ihanan tuoksun saamiseksi.

Ihonhoito

Kookosöljy, risiiniöljy, manteliöljy
ja sheavoi ovat ihania
tavallisten rasvojen ja
kosteusvoiteiden korvaajia. Ne
jättävät ihosi pehmeäksi ja myös
säästävät kukkaroa.



1) Hedelmät ja vihannekset. Syö koko
sateenkaari, sillä niistä saat runsaasti
vitamiineja ja ravintoaineita, joita kehosi  
tarvitsee.

2)Terveelliset rasvat, kuten avokadot,
kookosöljy ja oliiviöljy.

3) Puhtaat proteiinit, kuten mantelit,
kvinoa, vapaan kanan munia,
hampunsiemenet, chia-siemenet,
linssit, luomukana, jogurtti ja
luomunaudanliha.

4) Lämpimät ruuat, kuten
vihanneskeitot, lihaliemikeitot.

Lisää näitä ruokia

1) Valmisruuat, einekset ja
prosessoidut elintarvikkeet.
2) Keinotekoiset väriaineet,
aromit ja sokerit.
4) Dietti- ja virvoitusjuomat
5) Kaikki, minkä etiketin sisältöä
et osaa edes lausua.
6) Alkoholi
7) Savukkeet tai sähkötupakka.
8) Suuret määrät kofeiinia.

Vältä näitä ruokia

Ruokavinkkejä



Sinua varten
On niin tärkeää, ettet luovuta itsesi suhteen. Sinä
ansaitset onnen ja terveyttä, ja toivon, että löysit
tästä jotakin hyödyllistä matkallesi... 

On monia tapoja parantaa omaa hyvinvointia ja
mahdollisuuksia tulla raskaaksi luonnollisesti, mutta
kyse on siitä, että löydät sen, mikä toimii parhaiten
kehollesi. 

Miten pääsen alkuun? Ole johdonmukainen. Jos
haluat tulla raskaaksi luonnollisesti, ole sinnikäs.
Toista näitä vinkkejä, kunnes niistä tulee tapa.
Muista - kukaan muu ei voi muuttaa terveyttäsi kuin
sinä itse! Tämä on hyvä alku. Jatka vain eteenpäin!

Chantal Hellevig
www.meridiancare.fi


