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Mäkelän koulu, Vallila

Suomen Terveysopisto Salus ja Lääkärikeskus Astris ovat solmineet
yhteistyösopimuksen terapeuttien jatkokoulutuksesta ja koulutussarjan avaa
Suolisto ja Immuniteetti - koulutus. Koulutukset ovat sovellettavissa suoraan
asiakastyöhön ja antavat vahvaan kokemukseen perustuvia työvälineitä
diagnostiikkaan ja hoitoon.
Kenelle?
Koulutusten sisältö on suunnattu ravintoterapeutin koulutuksen jo suorittaneille
ammattilaisille tai vastaavan taitotason omaaville.
Koulutuksen sisältö:
 Suoliston ja immuunijärjestelmän välinen yhteys
 Suoliston ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen käytännön
hoitotyössä
 Hoitoprotokollat: patogeeniset bakteerit, helikobakteeri, sappikivet,
vuotava suoli ..
 Parasiitit - ongelmat diagnoosissa ja esimerkkejä yrttihoidoista
 Immuunijärjestelmämme merkitys ja sen toiminnan ali- ja ylilyönnit
 Synnynnäiset puutteet immuunijärjestelmässä ja sen merkitys käytännön
työssä
 Parhaimmat yrtit ja ravintolisät immuunijärjestelmän tukemiseen
 Adaptogeeniset yrtit
 Esimerkkitapauksia
Hinta: 125 €, alv 24 %
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: Terveysopisto Salus,
opisto@terveysopisto.fi

Kouluttajat:
Marjo Valonen
Lääkäri
Erityisosaaminen keskittyy kehon biologisten järjestelmien
(suolisto ja mikrobiomi, hormonit, stressinsieto, energiantuotanto jne.) ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen.
Hän on moni-infektioiden 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).
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
.

Seuraavat koulutukset:
Infektiot ja Autoimmuunitaudit 16.6.17 (myös kansainvälinen vierasluennoitsija)

Lämpimästi Tervetuloa!
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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