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Markkinointi-instituutti, Helsinki

Suomen Terveysopisto Salus ja Lääkärikeskus Astris ovat solmineet yhteistyösopimuksen
terapeuttien jatkokoulutuksesta ja koulutussarjan toisessa osassa käsitellään pitkään
jatkuneita infektoita ja niiden linkkiä autoimmuunitauteihin. Koulutukset ovat
sovellettavissa suoraan asiakastyöhön ja antavat vahvaan kokemukseen perustuvia
työvälineitä diagnostiikkaan ja hoitoon.
Kenelle?
Koulutusten sisältö on suunnattu lääkäreille ja ravintoterapeutin koulutuksen jo
suorittaneille ammattilaisille tai vastaavan taitotason omaaville.
Koulutuksen sisältö:
 Immune dysfunction/auto immunity (esityskieli englanti)
 Mold /Biotoxins (esityskieli englanti)
 SIBO/Helicobacter pylori (esityskieli englanti)
 infoa kroonisista infektioista, milloin niitä tulisi testata ja millä testeillä
 mitä ovat julkisuudessa esillä olleet ”Saksan testit” vs. julkisen terveydenhuollon
käyttämät borreliatestit – vahvuudet ja heikkoudet
 minne diagnostiikka on menossa
 mihin sairauksiin näillä infektioilla on yhteyksiä mm. Alzheimer, MS,
autoimmuunitaudit
 ruokavalio ja ravintolisät kroonisissa infektioissa
 yrttien rooli kroonisissa infektioissa - alkuperehdytys yrttihoitoihin

Hinta: 135 € alv 24 %
Ilmoittautuminen: ke 24.5. mennessä: Terveysopisto Salus
opisto@terveysopisto.fi

Pol De Saedeleer (esitys englanniksi)
Farmakologian tohtori, ravitsemus- ja fytoterapian maisteri
Yksi parhaista näkemistämme kansainvälisistä puhujista alallaan ja
omaa erittäin laajan tietotason. Työssään hän kehittää ja tutkii
lääke- ja ravintoaineiden biologisia kuljetusmekanismeja ja
vaikuttavuutta ja toimii yhdessä lääkäreiden kanssa. Hänen
esitelmänsä nojaavat vahvasti tutkimusdataan, joka on avattu
kuulijalle selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Hän on Euroopan
ILADS:n hallituksen (www.ilads.org) puheenjohtaja.

Marjo Valonen
Lääkäri
Erityisosaaminen keskittyy kehon biologisten järjestelmien (suolisto
ja mikrobiomi, hormonit, stressinsieto, energiantuotanto jne.)
ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Hän on moniinfektioiden sekä niiden jälkitilojen ja vaurioiden korjaamisen
asiantuntija. Kokonaisvaltainen osaaminen tuo potilaita ympäri
Suomea ja Eurooppaa ja löydät hänet usein kansainvälisistä
konferensseista puhujana. Marjo kouluttaa lääkäreitä ja
terapeutteja kansainvälisesti ja hän on Euroopan ILADS:n
hallituksen jäsen (www.ilads.org) sekä aktiivisesti edistää kroonisten
infektiotautien hoidon kehittämistä Euroopassa.

Sanna Peiponen
M.Sc. Personalized Nutrition
Sanna on kokenut ravintoasiantuntija, joka toimii asiakastyönsä
ohella Suomen Terveysopisto Saluksen kouluttajana. Hänen
osaamiseensa kuuluu mm. sytokiinit ja inflammaatio, käytännön
ravitsemus ja suoliston ongelmat. Sannan asiakaskunta on
kansainvälinen ja keskittyy infektioihin ja kroonisten ongelmien
korjaamiseen. Sanna on yrttien ja lisäravinteiden asiantuntija.

Lääkärikeskus Astris on moniammatillinen hoitoyksikkö, joka on keskittynyt hyvin tuloksin etenkin
kroonisiin pitkään jatkuneisiin ongelmiin ja infektioihin. Astris toimii yhteistyössä useiden
kansainvälisten laboratorioiden kanssa ja tekee tutkimustyötä yliopiston kanssa infektioihin liittyen.
Koulutukset pohjautuvat uusimpaan tieteelliseen näyttöön, vahvaan käytännön osaamiseen ja
testattuihin hoitomalleihin ja ne sisältävät konkreettisia esimerkkejä, joita voi soveltaa omaan
työhön. Lisäksi käydään laajalti läpi erityisosaamisena yrttien käyttöä, lisäravinteiden roolia ja
tiedepohjaa, laboratoriodiagnostiikkaa sekä järjestelmällistä lähestymistä asiakaan hoitamiseksi
osa-alue kerrallaan.
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