
Regeneratiivisen tieteen ytimessä 
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DR. CHRIS MORRIS ja TINA JOHNSON, AHNC 

CHRIS MORRIS, luontaisterapeutti (ND) 

 
 
TINA JOHNSON, terveys- ja ravintovalmentaja 

•  Kansainvälisesti tunnettu luontaisterapeutti (ND, naturopathic 
doctor) ja ravintovalmentaja  

•  Tutkinnot yrttilääketieteessä, ravitsemustieteessä, 
pimeäkenttämikroskopiassa ja luontaislääketieteessä 

•  American Academy of Anti-Aging Medicine  
•  –järjestön jäsen 
•  Kirjoittanut kansainvälisen myyntimenestyskirjan  

 The True Nature of Healing 

•  Terveys- ja ravintovalmentaja, opiskelee luontaislääketiedettä 
(ND) 

•  Juontaa TV- ja radio-ohjelmaansa Mind Body & Spirit  
•  28 vuoden kokemus johtotehtävistä teknologian ja kaupan 

alalla 
•  Intuitiivinen parantaja, joka on auttanut tuhansia ihmisiä ja 

valmentanut terveydenhoitoalan ammattilaisia  
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MITÄ ON REGENERATIIVINEN TIEDE?  
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SYNERGIAN VOIMA 
Uudistaminen + Täydentäminen  

Kehon ja sen toimintojen 
uudistaminen ja 
korjaaminen 
(regeneraatio) 

Uudistaminen 

Täydentäminen 
Ravinteiden puutteesta 

johtuvan epätasapainon 
korjaaminen (lisäravinteet) 
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MITEN SE TOIMII? 

•  StemRenu toimii tuottamalla kehoon signaalimolekyylejä, jotka saavat aikaan 
kantasolujen muodostumisen.   

 

•  Kehon signaalimolekyylien määrä vähenee luonnostaan ikääntymisen myötä, mikä näkyy 
ja tuntuu vanhenevan ihmisen elämässä monella tavalla.  

 

TIETEELLISTÄ FAKTAA 
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MITEN SE TOIMII? 

•  StemRenun kyky tuottaa signaalimolekyylejä – ja siten käynnistää kantasolujen tuotanto 
ja aktivointi – erottaa sen kaikista muista markkinoilla olevista tuotteista. 

TIETEELLISTÄ FAKTAA 
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•  Signaali- eli viestimolekyylit aktivoivat kantasoluja niin, että ne alkavat jakautua ja 
erilaistua eri tyyppisiksi soluiksi – vaikkapa lihas-, luu-, rasva- tai rustosoluiksi.  

•  Kantasolujen uskomaton kyky uudistua ja erilaistua tarjoaa huimat mahdollisuudet 
terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.  

MITEN SE TOIMII? 

KANTASOLUJEN TÄRKEYS 

Erilaistua monenlaisiksi kudoksiksi Kopioida itsensä 

lihas   luu         rasva            rusto 

KANTASOLU ON ALKUKANTAINEN SOLU, JOLLA ON KYKY: 



TÄYDELLINEN AINEYHDISTELMÄ 

EGCG 
(vihreätee-
uutteesta) 

ALOE VERAN 
GEELIUUTE 

MUNAN-
VALKUAINEN 

MERIMINERAALI-
YHDISTE 

HAINRUSTO 
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PARHAAT KANANMUNAT MAAILMAN 
HUIPULTA – NORJASTA!  

 

•  StemRenun tärkein ainesosa, 
kananmunauute, on tähän mennessä 
ainoa tunnettu ruoka-aine, josta saamme 
alkionmuodostusta edeltäviä 
signaalimolekyylejä. Nämä proteiinit 
aktivoivat ja ohjaajat kantasolujen 
toimintaa. Se sisältää myös 
aminohappoja, peptidejä ja vitamiineja.  

 

•  Munanvalkuaisesta erotettu 
kananmunauute sisältää myös 
aminohappoja, peptidejä ja vitamiineja. 

 

•  Uute on peräisin Norjassa 
luonnonmukaisesti kasvatettujen kanojen 
munista, joita on haudottu 10 vuorokautta.  
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ALKULÄHTEELLÄ 
 

“Olemme ylpeitä siitä, että saamme tuottaa patentoitua kananmunauutetta yksinoikeudella 
yhteistyössä Tinan ja Dr. Chrisin kanssa. Valkoiset kanamme ovat kuoriutuneet Norjassa, ja 
niiden sukupuu on täysin norjalainen. Haluamme antaa kanoillemme parhaan mahdollisen 
elämän, joten ne saavat kulkea vapaasti luonnollisessa ympäristössään. Pidämme laumat 

pieninä, jotta kanat pysyvät terveinä eivätkä tarvitse lääkitystä.”  
 

– Heidi ja Fredrik  
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ONNELLISET JA TERVEET KANAT 
 

 
 
•  Valkoinen kanarotu, jolla on valloittava luonne 
 

•  Kanat elävät kylmässä pohjoisessa ilmastossa 
Norjan puhtaassa luonnossa. 

•  Vapaina elävät, onnelliset kanat vaeltelevat 
maastossa mielensä mukaan. 

 

•  Ne munivat terveitä ja puhtaita munia, joissa ei 
ole salmonellariskiä. 

•  Luonnonmukaista kanankasvatusta harjoittava 
tila on sitoutunut kestävän kehityksen 
mukaisiin tuotantomenetelmiin.  
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IHMEELLINEN KANANMUNAUUTE  
JA STRESSI 

•  Kananmunauute vähentää stressin 
aiheuttamia haittoja, sillä se vaikuttaa 
kehon kortisolitasoihin.* 

 

•  Yleisesti uskotaan, että ennenaikaisen ja 
nopean vanhenemisen perussyy on 
krooninen stressi. 

 

•  Stressihormoni kortisoli vaikuttaa 
vanhenemiseen seuraavasti:  

•  Hajottaa kollageenia 
•  Häiritsee elimistön pH-tasoa ja veren 

sokeripitoisuutta 
•  Vähentää jaksamista ja energisyyttä 
•  Saa elimistön tuottamaan ns. 

kriisihormoneja, jotka puolestaan 
saavat kehon varastoimaan rasvaa ja 
polttamaan lihasta.  
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ALOE VERA -KASVIN GEELIUUTE 

•  Auttaa aktivoimaan signaalimolekyylejä ja 
edistää siten kantasolujen 
muodostumista.  

•  Sisältää fytoravinteita, jotka todistetusti 
parantavat vastustuskykyä ja 
tasapainottavat veren sokeripitoisuutta.* 

•  Korkea biologinen hyötyosuus 
•  Luonnonmukainen viljelytapa 

vulkaanisessa maaperässä takaa korkean 
ravinnepitoisuuden.  

 

•  Sisältää runsaasti asemannaania ja 
polysakkarideja. 
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MERIMINERAALIYHDISTE 

•  Puhdas, kasviperäinen kalsiumin 
lähde, jota saadaan erittäin 
kalkkipitoisesta eteläamerikkalaisesta 
levästä. 

•  Kliinisissä testeissä yhdisteen on 
todettu lisäävän luuntiheyttä.  

 

•  Sisältää yli 70 hivenainetta, mm. 
magnesiumia, booria ja muita luustolle 
tärkeitä ravinteita, jotka tehostavat 
toistensa vaikutuksia.* 

•  Sertifioitua luomutuotantoa (USDA ja 
IFOAM) 

•  Ei uuttamisprosessia, ei lisäaineita.  
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HYÖDYT 
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HYÖDYT 

•  Parantaa unen laatua ja 
auttaa satunnaiseen 
unettomuuteen.* 

•  Parantaa 
stressinsietokykyä* 

•  Auttaa palautumaan 
nopeammin* 

•  Tukee luuston ja nivelten 
terveyttä*  

 
•  Lisää energiaa ja 

kestävyyttä* 
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ENERGISYYDEN 
VÄHENEMINEN EI JOHDU 

VANHENEMISESTA… 

… VANHENEMINEN JOHTUU 
ENERGISYYDEN 
VÄHENEMISESTÄ! 



17 

ANNOSTUSOHJE 

Ota 1 – 4 kapselia päivässä 
 
Voit myös ottaa kapseleita 
aina  tarvittaessa, kun 
huomaat stressin vaikutuksia 
missä tahansa – kehossa, 
mielessä tai tunne-elämässä. 
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SYNERGIAN VOIMA 
Uudistaminen + Täydentäminen  




