Pienin askelin kohti
suuria muutoksia
VogelIN kuurit
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Tee remontti ja rakastu
itseesi uudestaan!
Terve keho on lahja. Meillä on vain yksi elämä,
jota ei kannata hukata ulkonäöstä murehtimiseen. Jokainen, joka on joskus halunnut pudottaa yhden tai kymmenen kiloa, tietää miten
paljon sen ajattelu vie aikaa: jos huomenna
sitten?
Monelle tiukempi aloitus, kuten viikon mittainen puhdistuskuuri, toimii hyvänä motivaattorina. Jo viikon kuurilla voi saada näkyviä ja
tuntuvia vaikutuksia oloon, painoon ja ihon
hyvinvointiin. Kun olo kevenee, motivaatio
isomman elämäntaparemontin jatkamiseen
säilyy. Ilman tuloksia kukaan ei jaksa!
Tähän esitteeseen olemme koonneet käytännön ohjeita elämäntapamuutoksen aloittamiseen ja sen jatkamiseen. Oppaassa on Vogelin
omia, terveellisiä ja toimiviksi testattuja kuureja, joiden avulla pääset muutoksessasi käyntiin.
Jos olet aina haaveillut olevasi toisenlainen –
hoikempi, voimakkaampi tai hyväkuntoisempi
– toteuta haaveesi. Tehdään se yhdessä.
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Korjaussarja:
1. Tyhjästä täysjyvään
Jos käytät valkoisia jauhoja ja vehnätuotteita, luovu niistä.
Vaihda leipä, pasta, mysli ja riisi täysjyvään. Täysjyvästä saat
kuituja ja muita elimistölle tärkeitä ravintoaineita. Kokeile leivontaan ravinteikasta tattaria. Testaa hirssiä, se on huipputerveellistä hiuksille, kynsille ja luustolle.

2. Vihreät ja värikkäät
Syö paljon tuoreita vihanneksia, salaatteja, marjoja ja hedelmiä. ”Marjat ovat tavallaan nuorennusravintoa”, kirjoitti
Alfred Vogel.

3. Syö riittävästi proteiinia
Hyviä proteiininlähteitä ovat kala, vaalea liha, kana, kananmunat, palkokasvit ja hapanmaitotuotteet. Suosi rahkaa,
raejuustoa ja luonnonjugurttia. Proteiini pitää nälkää ja on
tärkeä lihaksiston rakennusaine.

4. Pähkinät, siemenet ja mantelit

Elämäni viimeinen
elämäni muutos.
Joskus ainoa tie pysyvään muutokseen on
isompi elämäntaparemontti. Jos haluat nähdä peilistä uuden itsesi ja saada pysyviä tuloksia, etene
rauhassa. Ole päättäväinen ja kärsivällinen. Nauti
matkasta! Näillä muutoksilla pääset jo pitkälle.
4

Näistä saat hyviä rasvoja ja kivennäisaineita. Lisää pellavan-,
auringonkukan- tai seesaminsiemeniä jugurtin tai rahkan sekaan. Suosi manteleita: niissä on sekä hyvää valkuaista että
rasvaa. Käytä mantelimaitoa pirtelön seassa. Saksanpähkinät
ovat terveellisiä maksalle ja aineenvaihdunnalle.

5. Ota tueksi laadukkaat ravintolisät
Vogelin Antitox puhdistaa kehoa, Molkosan on tärkeä vatsan
hyvinvoinnille ja aineenvaihdunnalle. Muista myös hyvät
rasvahapot, joita saat esim. Vogelin kasviperäisestä Omega3-Complexista.
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7. Öljy ja rasvat
Vältä kovetettuja, teollisia rasvoja kuten margariinia.
Suosi juoksevia, kylmäpuristettuja öljyjä (esim. oliiviöljyä). Alfred Vogelin sanoin: ”ravinnoksi on syytä käyttää
vain luonnontilassa olevia rasvoja”.

8. Makeuttaminen
Vaihda lihottava sokeri ja keinotekoiset makeutusaineet
luonnollisiin makeuttajiin kuten marjoihin, taateleihin,
banaaniin tai hunajaan. Näistä terveellisistä vaihtoehdoista saat myös ravintoaineita.

9. Luomu
Suosi luomua aina, kun mahdollista. Luomu on eettisyyden lisäksi terveellinen ja turvallinen valinta. Pyri valmistamaan ruokasi itse ja vältä eineksiä ja valmisruokia.
Ne sisältävät paitsi turhia säilöntä- ja lisäaineita, myös
turhia kaloreita.

10. Vesi
Juo riittävästi vettä, n.1,5l päivässä. Vesi on paras janon
sammuttaja, mutta sitä tarvitaan myös ruoansulatuksessa, aineenvaihdunnassa, ravintoaineiden imeytymisessä
sekä kuona-aineiden erittymisessä ja kuljetuksessa.

Liikunta painonhallinnan
tukena

11. Pysy liikkeessä

Liikunnalla on tärkeä rooli painonhallinnassa ja terveyden ylläpidossa.

Kävele, ulkoile, laskettele, nosta painoja, juokse. Tee
sitä, mistä pidät. Muista, että nopein tapa kohentaa ulkonäköä on ryhti. Oikaise selkäsi ja kanna itsesi ylpeänä.

12. Älä laihduta! Hallitse painoasi.
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Jo melko vähäinen päivittäinen liikunta kohentaa monia
terveysmittareita kuten kolesteroliarvoja ja verenpainetta. Treeni parantaa myös insuliiniherkkyyttä ja nälänhallintaa, mm. verensokerin tasaantumisen kautta.
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Ananasmehukuuri
ruokaisa ja hiilihydraattitietoinen
dieetti

Kestävyys

Jos kestävyyskuntosi on heikko, kovemmillakin tehoilla
tehtävien liikuntamuotojen kuten salitreenin tehot kärsivät. Hiihto, pyöräily ja muut aerobiset liikuntamuodot
lieventävät myös stressiä, mikä voi edesauttaa painonhallintaa.

Kuurin kesto on viisi päivää, mutta sitä
voi jatkaa pidempäänkin.
Kuuria varten tarvitset perusruokaaineita mieltymystesi mukaan. Katso
ruokavaihtoehdot kuuriohjelmasta.
Lisäksi tarvitset:
3 x Biottan Ananasmehua,
1 x Molkosan Vitalityä,
1 x Cynara-tippoja,
1 x Pure&Happy yrttiteetä,
1 x Vogelin sokeroimatonta LuomuMysliä.
Juo kuurin aikana riittävästi nesteitä,
n. 2-2,5l päivässä.

Lihaskunto

Laihdutuksen aikana keho käyttää helposti lihaksia
energiaksi, ellei sille anneta tarpeeksi painavia syitä säilyttää niitä. Muista siis treenata lihaskuntoa ja sisällyttää
raskaampiakin sarjoja kuntosaliohjelmaasi.

Lepo

Keho palautuu hitaammin energiavajeessa, joten muista
pitää välipäiviä. Kovan harjoittelun myötä vastustuskyky
laskee, mikä voi johtaa sairasteluun. Kannattaa liikkua
silloin, kun tunnet itsesi energiseksi.

Fiilikset

Liikunnasta kannattaa pyrkiä tekemään mahdollisimman
mielekästä ja voimavaroja lisäävää. Elleivät lenkkeily tai
kuntosali houkuta, hyviä vaihtoehtoja löytyy roppakaupalla - vaikkapa tanssin tai joogan parista.
Juhani Pitkänen
Personal trainer
k3fitness.fi

Ananaskuuri vei makeanhimon
”Parasta ananasmehukuurissa on yksinkertaisuus. Kertaakaan ei ollut nälkä, koska kuurilla syödään monta kertaa
päivässä terveellistä ruokaa. Neljäntenä päivänä mietin,
että mitäs nyt? Päätin jatkaa samantyyppistä, terveellistä
elämää.
Aamumysli, säännölliset ruokailuajat ja iltapalaksi nautittu viili ja marjat kuuluvat jokaiseen päivään. Kiinnostuin
luomusta ja ravinteikkaasta ruoasta. Olen samalla terveellisellä tiellä edelleen, neljä vuotta kuurin jälkeenkin!
Varpu R.
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5 päivän
ananasmehukuuri,

Aamiainen

päiväohjelma

Lisäksi

Ruokavaihtoehtoja

2 dl maustamatonta jugurttia,
viiliä tai rahkaa, johon lisätään
2 rkl mysliä ja 1 dl marjoja

2 munan munakas, päälle
tomaattia ja 1-2 rkl raejuustoa

1 lasi Molkosan® Vitality juomaa
1 dl Ananasmehua
20 tippaa Cynara-uutetta
Pure&Happy yrttiteetä tai kahvi

Aamupäivän
välipala

1 dl Ananasmehua
10 mantelia

Luomuomena tai -porkkana,
10 mantelia.

Lounas

Broilerin tai kalkkunan rintafile
ja vihersalaattia

150-200 g lohta ja vihersalaattia
TAI 1 purkki tonnikalaa (vedessä) ja höyrytettyä kukka- tai
parsakaalia

Iltapäivän
välipala

1 dl Ananasmehua
Pure&Happy yrttiteetä tai kahvia

Päivällinen

2 munan munakas,
100 g raejuustoa, tomaatti- ja
sipulikuutioita

Iltapala
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Mitä syödään?

Kasviswokki, jossa 150 g broilerin
tai kalkkunan suikaleita TAI
1 purkki raejuustoa johon on
sekoitettu porkkanaraastetta,
kurkkua, purjoa, paprikaa ja 1 rkl
oliiviöljyä

Pure&Happy yrttiteetä
1 dl viiliä, rahkaa tai luonnonjugurttia, johon on sekoitettu 2 rkl
mysliä
1 dl marjoja
20 tippaa Cynara-uutetta
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Riisikuuri

kuitupitoinen ja puhdistava

Jo viiden päivän riisikuurilla voi saada näkyviä tuloksia: paino putoaa ja iho kirkastuu.
Kuurilla syödään Vogelin täysjyväriisiä sekä
luomulaatuisia omenoita ja sipulia.
Riisikuuri on helppo kevytruokavalio, jonka aikana ruoansulatuskanava puhdistuu ja paino putoaa. Riisikuuria
suositellaan, jos on taipumusta verenpaineen kohoamiseen. Alfred Vogelin mukaan täysjyväriisi toimii verisuonia tukevana ravintona. Se on maukasta ja kuitupitoista,
joten nälkä ei pääse yllättämään. Vogelin Täysjyväriisin
vitamiini- ja kivennäisainepitoisuus on moninkertainen
tavalliseen riisin verrattuna.

Ohjeet riisikuuriin
Tarvitset:
500 ml Molkosania
500 g Vogelin täysjyväriisiä
Herbamare®-kasviliemitiivistettä
2 pulloa Biotta Porkkanamehua
1 pullo Solidago, kultapiisku-uutetta
3 kg omenoita
1 kg mietoja ruokasipuleita
1 pkt Pure&Happy Yrttiteetä, hunajaa
Keitä tai höyrytä päivää kohden - mieluiten jo edellisenä
päivänä - 100 g täysjyväriisiä (kuivapaino) ja 200 g sipulia. Päivän annoksen voit jakaa 3-4 osaan.
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Juo herättyäsi ja noin tunti
ennen nukkumaanmenoa iso
lasillinen (noin 2½ dl) vettä,
johon on sekoitettu 2 rkl
Molkosania. Molkosan-vettä
ja yrttiteetä voit juoda pitkin
päivää. Porkkanamehu (2 dl
päivässä) sopii nautittavaksi
esim. riisiaterian aluksi. Voit
myös sekoittaa sitä hieman
valmiin riisiannoksen joukkoon mausteeksi. Luovuus
on sallittua! Muista, että
kokonaisnestemäärän tulisi
olla päivittäin vähintään
kaksi litraa. Välipaloiksi nautitaan kolme keskikokoista
omenaa. Muista pureksia
omenat ja riisi kunnolla,
jolloin ruuansulatus toimii
tehokkaammin.
Kun olet pitänyt viiden päivän kuurin ja olemuksesi on
keventynyt, sinun on helppo
motivoitua jatkamaan ja
siirtyä terveellisiin ruokailutapoihin.
VINKKI!
Riisipäivän voi pitää kerran
viikossa. Viikoittainen
energiansaanti vähenee ja
ruoansulatuselimistö saa
lepoa.
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Mehupaastolla keho
uudistuu sisältäpäin
Oikein ja korkealaatuisten tuotteiden avulla
toteutettu paasto puhdistaa elimistöä ja poistaa kuona-aineita.
Paastolla ei syödä kiinteää ruokaa, joten ruoansulatuselimistö lepää ja suolisto saa tilaisuuden tervehtyä. Energiaa tulee hyvin vähän (190–400 kcal/vrk), joten kehosta
poistuu ensin nestettä. Viiden päivän paaston lopussa keho
alkaa käyttää hyödykseen ylimääräisiä varastojaan eli
rasvakudosta.
Terve, aikuinen ihminen voi paastota huoletta. Paastoa ei
suositella kasvaville lapsille eikä odottaville tai imettäville
äideille.

Aloitus ja valmistautuminen
Paastoon kannattaa valmistautua etukäteen myös henkisesti. Jätä nautintoaineet (kahvi, tupakka, alkoholi) pois
viikkoa ennen paaston aloitusta. Kevennä ruokavaliota
edeltävän viikon aikana. Syö enemmän kasviksia ja hedelmiä. Suosi täysjyväviljatuotteita, joiden kuidut helpottavat
suolen toimintaa. Juo paljon vettä.

Paaston alku
Ensimmäisten päivien aikana elimistö purkaa vararavintovarastojaan, mikä saattaa aiheuttaa paasto-oireita. Näitä
voivat olla säryt, voimattomuus ja viluntunne. Olo helpottuu kevyellä liikunnalla. Se kiihdyttää aineenvaihduntaa ja
kuona poistuu nopeammin.
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Lopetus ja palautuminen
Paaston lopetus on haasteellisin, mutta myös tärkein osa.
Suosi kevyttä ruokaa kuten omenoita, luumuja, tomaattia,
perunoita. Mustikoita, raejuustoa, luonnonjugurttia ja mysliä.

Detox

maksan ja kehon puhdistukseen

Viiden päivän paasto
Aamiainen
2 dl Biotta Granaattiomenamehua ja vettä
2 dl vettä ja Molkosania
1-2 dl Yrttiteetä
5-10 tippaa Cynara-uutetta
Välipala
Yrttiteetä
Lounas
1,5 -2 dl Biotta Porkkana- tai
Tomaattimehua
2 dl Herbamare® kasvislientä
5-10 tippaa Cynara-uutetta
Välipala
Yrttiteetä
Päivällinen
2 dl Herbamare®-kasvislientä
1,5-2 dl Biotta Ananasmehua
tai Vihannesmehua
5-10 tippaa Cynara-uutetta
Välipala
Pure & Happy yrttiteetä
Tukea paastopäiviin saat tilaamalla paasto-ohjeet
sähköpostiisi! www.paasto.fi
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Maksaa puhdistava ja ihoa kirkastava detox
sopii erityisesti huonojen elämäntapojen ja
stressin kierteessä oleville. Detoxin aikana
syödään luonnonmukaista ravintoa ja käytetään laadukkaita tuotteita puhdistuksen
tueksi.
Detoxilla vähennät maksan kemikaalikuormaa ja tuet
sen toimintaa yrttivalmisteilla ja täysiarvoisella ruoalla.
Maksan tehtävä on suodattaa elimistöön tulevat myrkyt.
Mitä paremmin maksasi toimii, sitä paremmin voit.

Detoxiin tarvitset:
1 x Molkosan® heratiivistettä
1 x Antitox yrttiuutetabletteja
1 x Solidago kultapiisku-uutetta
1 x Vogelin sokeritonta Mysliä
1 x Vogelin Täysjyväriisiä
1 x Pure&Happy Yrttiteetä
1 x Bambu viljajuomajauhetta
1 x Neitsytoliiviöljyä
1 x Herbamare® yrttisuolaa ja kasvisliemikuutioita
1 x Biotta Porkkanamehua
1 x Biotta Punajuurimehua tai Tomaattimehua
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Syö maustamatonta jogurttia tai rahkaa, kananmunia,
vihanneksia- ja juureksia, sieniä, omenoita, kotimaisia
marjoja, manteleita, siemeniä ja pähkinöitä. Valitse proteiininlähteiksi tofua, kalaa, kanaa, raejuustoa, papuja,
linssejä.
Ulkoilu on hyväksi detoxin aikana. Tämä siksi, että happi
on mukana lähes kaikissa maksan toiminnoissa. Liikunta
vilkastuttaa verenkiertoa, jonka myötä happi kulkeutuu
maksaan. Myös maksan oma verenkierto vilkastuu, ja se
on kaikin tavoin hyödyksi maksan toimintakyvylle.

Varpu Tavi, tietokirjailija ja terveysbloggari:
“Rasvainen, sokeripitoinen ruoka, einekset, saasteet,
stressi, tupakointi ja lääkkeet näkyvät ulospäin ihohuokosia myöten. Jos olo on tukkoinen, Vogelin detox on
oivallinen tapa aloittaa elämäntaparemontti. Se puhdistaa kehoa sisäisesti, mutta tekee hyvää myös ulkonäölle. Maksa saa ansaitsemansa hengähdystauon. Detoxin
pituus voi olla viikosta kuukauteen. Vogelin detox on
järkevä ja luonnollinen. Sen voi pitää tavallisen elämän
ohessa ilman, että siihen tarvitsee suhtautua varsinaisena kuurina. Olennaisimmat tuotteet ovat Antitox sekä
Solidago. Itse pidän detoxin kerran, pari vuodessa. Maksani on voinut hyvin - ja mielellekin se tekee hyvää.
Vaikka päiväohje on melko tarkka, pienet retkahdukset
eivät pilaa sitä. Detoxista on hyötyä joka tapauksessa.”
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Mitä nyt syödään?

Herätys!

Kun heräät ota heti 1 rkl Molkosania ja 10 tippaa
Solidagoa 2dl:n vettä sekoitettuna.

Aamupala

1, 5dl jogurttia + 1dl marjoja + 2 rkl mysliä, 1 keitetty kananmuna ja Herbamarea, Bambu-juomaa tai
yrttiteetä, ota lopuksi 1 Antitox-tabletti veden kera.

Välipala

Detox

Vaihtelua päiviin!

Voit lisätä jogurttiin eri marjoja eri päivinä tai lisätä joukkoon esim. kanelia
tai luonnon vanilijaa. Kananmunan voi
välillä paistaa.

1 dl porkkanamehua ja 1 rkl oliiviöljyä, 1 rkl Molkosania veteen sekoitettuna, Bambu-juomaa tai
yrttiteetä.
200 g salaattia luomuvihanneksista, 1 rkl oliiviöljyä,
1 dl kypsää luomuriisiä, 100 g proteiinin lähdettä
(esim. kananmuna, tofu, kala, kana tms.) 1 luomuomena, ota lopuksi 1 Antitox-tabletti veden kera.
Voit juoda halutessasi Molkosan-vettä ruokajuomana.

Raaka-aineista voi valmistaa myös
sosekeittoja, munakkaita lisukkeita
vaihdellen, kanaruokia, kasvis-tofuruokia ja wokkeja, laatikkoruokia,
risottoja jne.

Välipala

1 dl tomaatti- tai punajuurimehua, 10 mantelia.

Tomaattimehun voi halutessaan lämmittää ja syödä keiton tapaan.

Päivällinen

200 g höyrytettyjä / kypsennettyjä kasviksia, 1 rkl
oliiviöljyä,1 dl kypsää luomuriisiä, 100 g proteiinin
lähdettä (esim. kananmuna, tofu, kala, kana tms).
Voit juoda halutessasi Molkosan-vettä ruokajuomana

Raaka-aineista voi valmistaa myös
sosekeittoja, munakkaita lisukkeita
vaihdellen, kanaruokia, kasvis-tofuruokia ja wokkeja, laatikkoruokia,
risottoja jne.

Yrttiteetä (esim. Pure&Happy) tai Bambu-juomaa,
1 luomu-omena tai 1 dl marjoja, 1 dl jogurttia tai
rahkaa.

Vaihtele marjoja makusi mukaan.

Lounas

Iltapala

Juo päivän aikana yhteensä 1,5-2 l vettä. Teetä ja Bambua voit
juoda aina kun haluat. Vaihtelua ruokiin saat helposti mausteilla
esim. Herbamarella, chilillä tai valkosipulilla.
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5:2 paasto
Tutkijoiden mielestä tehokkain ja halvin keino elää pidempään terveenä ja elinvoimaisena on rajoittaa energiansaantia.
Jaksottainen, myös lyhytkestoinen, paastoaminen tunnetaan jo tuhansia vuosia vanhoissa ayurvedisissa kirjoituksissa. Alfred Vogel suositteli kirjoituksissaan viikottaisia
mehupaastopäiviä, jolloin nautitaan vain kasvi- ja hedelmämehuja tai esimerkiksi keväsin toteutettavaa mehupaastoviikkoa.
Jos pidempi paasto tuntuu liian rankalta voit kokeilla
jaksottaista paastoamista eli 5:2 paastoa jossa kahtena
valinnaisena viikonpäivänä syödään rajoitetusti.
Tällä menetelmällä saavutetaan optimaaliset terveyshyödyt ilman, että paastoaminen tuntuu liian hankalalta.
Kokonaan ravinnotta ei kuitenkaan ole tarkoitus paastota,
riittää kun päivän energiansaanti rajataan 400-600 kilokaloriin esim. pitämällä mehu & myslipäivän.

5:2 paastopäivä
Nauti yhden kevytpaastopäivän aikana valitsemaasi aikaan
2 x 1,5 dl Biotta Porkkanatäysmehua

Tankkaa vähän mutta laadukasta

2 x 1,5 dl Biotta Tomaattitäysmehua

Helppo, niukasti kaloreja ja proteiineja mutta runsaasti vitaaliaineita sisältävä kevytpaastomenu syntyy esim. parista
lasillisesta tomaatti- ja porkkanamehua. Lisäksi syödään
nälän tehokkaasti poissa pitävää luomumysliä marjojen
ja luomumaidon tai jogurtin kera sekä juodaan runsaasti
vettä ja teetä.

50-60 g Vogelin Luomumysliä, pakastemarjoja (ilman
sokeria), luomukevytmaitoa tai jogurttia 2 dl
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2 kupillista Pure & Happy -yrttiteetä
Juo lisäksi vähintään 2-3 isoa lasillista lähdevettä johon voi
sekoittaa Molkosania tai Molkosan® Vitalitya
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5 syytä valita Vogel-tuote
1. 100 % luonnollisuus
Tuotteet ovat täysin luonnollisia, ilman synteettisiä lisäaineita
tai geenimuunneltuja ainesosia. Raaka-aineet ovat luomuviljelmiltä aina kun mahdollista.
2. Laatua lääketehtaasta
Tuotteisiin käytetään koko kasvi. Vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun kokonaisen kasvin kaikki ainesosat ovat valmisteessa. Tuotteet ovat tasalaatuisia ja laatua valvotaan siemenestä
lopputuotteeseen saakka. Tuotteet valmistetaan sveitsiläisessä
lääketehtaassa, ne käyvät läpi kymmeniä laboratoriotestejä
ennen myyntiin vapauttamista.
3. Tuoreus takaa tehon
Tuotteet valmistetaan tuoreista kasveista 24 tunnin sisällä
keräämisestä, jolloin niissä on korkein mahdollinen tehoainepitoisuus.
4. Pakkausmateriaali
Tuotteet on pakattu parhaiten säilyvyyttä ylläpitävään materiaaliin eli lasiin, josta ei irtoa haitallisia aineita itse tuotteeseen.
5. Perinne ja tutkimus
Terveyden hoitaminen rohtokasveilla on yhtä vanhaa kuin ihminen itse. Kasvit ovat olleet tärkeimpiä lääkkeitä vuosituhansia. Lääketieteellisen osastomme jatkuvat tutkimukset takaavat
kasvien tehon ja turvallisuuden tuotteissamme.
Kyllä luonto tietää.

www.vogel.fi
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