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Sissejuhatus
Üks asi on kindel: kookospähkliõli ei ole moenarrus. Tuhandeid aastaid on troopikas elavad
inimesed kasutanud kookospähkli liha, piima, mahla ja -õli toiduks ning meditsiinilistel
eesmärkidel. Hispaania maadeavastajad kutsusid seda imelist tervist edendavat pähklit
‘’ahvinäoks’’, kolme lohu tõttu eespool, mis meenutavad ahvi nägu. Selle teaduslik nimi on
Cocos nucifera, mis tähendab ‘’pähklit kandev.’’ Kookospähklitel on pikk ja austatud ajalugu
mitmetes kultuurides üle kogu maailma ja mitmed kultuurid kasutavad neid ellujäämiseks.
Vaikse ookeani saarerahvad peavad kookospähkliõli ravimiks kõikide haiguste vastu ja paljud
kutsuvad seda ‘’kõige tervislikumaks õliks maailmas.’’
Kookospalmi, mis toodab kookospähkleid, tuntakse kui ‘’Elu Puud’’ ja kuigi paljud inimesed
on olnud teadlikud selle pähkli imelistest toitvatest omadustest, ei pruugi nad teada, et see on
‘’funktsionaalne toit’’.
Funktsionaalsed toidud on need, mis ei ole mitte ainult kõrge vitamiini -, mineraalide ja
kiudainete sisaldusega, vaid neil on ka raviomadused. Kaasaegne meditsiin ja teadus jõuavad
lõpuks traditsioonile järele ja avastavad kookospähkli tõelise loo ja selle, miks kõik seda
kasutama peaksid. Kasvava uurimistöö tulemusel hakkavad mitmed inimesed reageerima ja
vahetavad teised õlid oma kodus välja kookospähkliõli vastu -- see on hea uudis.
See raamat on mõeldud selleks, et aidata sul paremini mõista kuidas kookosõlil võib olla
keskne roll tervises. Inimene ei loo midagi uut, ta lihtsalt taaskasutab kõike, mida ta leiab
loodusest -- ja mitte miski, mis on kokku segatud laboratooriumis ei suuda kunagi asendada
seda väärtust, mida leitakse loodusest. Tundub liiga lihtne?

Loe edasi, et näha kuidas kaasaegne teadus on avastanud ‘’Elu Puu’’ puuvilja müsteeriumi.
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Peatükk 1
Põgus Ajalugu
Kuna rasvumine, südamehaigus, vähk ja diabeet on epideemilistes mõõtmetes, on aeg uueks
lähenemiseks, mis ei ole tegelikult päris uus!
Enne Teist Maailmasõda ja umbes järgneval kolmekümnel aastal, toitusid inimesed sellistes
riikides, nagu Filipiinid riisist, kookospähklitest, köögiviljadest ja juurviljadest. Nad olid
harva haiged ja sa pidid otsima väga hoolikalt, et leida kedagi, kes oli ülekaaluline. Sellised
seisundid, nagu diabeet, vähk ja südamehaigus olid peaaegu ennekuulmatud. Inimesed, kes
arsti juures käisid, tegid seda haavade parandamiseks või abi otsimiseks troopiliste haiguste
vastu, nagu malaaria või denguepalavik. Kookospähkliõli, -liha ja -piima tarbiti igapäevaselt
ja eined olid kookospähklist kõrge küllastatud rasva sisaldusega. Õli tehti tihti käsitsi
käärimise või keetmise käigus.
Kookospähklitel ei olnud mitte ainult keskne osa traditsioonilistes toitudes, vaid neid kasutati
ka meditsiinis. Terviseprobleeme, nagu köha, kõhukinnisus, kollatõbi, täid, alatoitumus,
muljumised, põletused, külmetused, nahanakkused, tüüfus, hambavalu, haavad, sügelised,
igemepõletik,

kõrvavalu,

palavikke

ja

grippe

raviti

tihti

kookospähklitega,

eriti

kookospähkliõliga.
Tänapäeval tuleb suurem osa maailma kookospähkli tootmisest väikestest farmidest Aasias.
Saaki on lihtne kasvatada isegi keerulistes oludes ja see talub halba pinnast ja põuda. See
mängib ka väga olulist rolli saare ja rannikualade hapra ökosüsteemi säilitamisel. Üle 70-e
protsendi kookospähkli saagist tarbitakse kohaliku toidu, joogi ja toiduõlina. Kiududest
valmistatakse köit ja nööri, kestasid kasutatakse põrandamaterjalina, koorest tehakse kausse,
nõusid ja ehteid, lehtedest saavad luuad, korvid ja matid ja puutüvest valmistatakse mööblit
või isegi kodusid. Tegelikult on kõik puu ja kookospähkli osad kasulikud ühel või teisel
viisil.
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Pärast Teist Maailmasõda aset leidnud dramaatiliste muudatustega toidu töötlemises hakkasid
asjad hargnema. Kahjuks jõudis lääne toit troopilistesse kultuuridesse ja tervis hakkas
halvenema. Paljud traditsioonilised toiduvalmistamise meetodid, sealhulgas kookospähkliõli,
asendati kaasaegsete mehaaniliste protsessidega.
Ehitati suured kookospähkli rafineerimistehased, selleks et varustada Ameerika Ühendriike
õliga (mida kasutati pagaritööstuses). Kuigi mõned inimesed valmistasid endiselt oma
kookospähkliõli käsitsi, valisid paljud odavama (rafineeritud) toote, mis oli turul kergesti
kättesaadav.
Mõni aeg pärast sõda oli kookospähkliõlil Ameerikas suur nõudlus, kuid ka see lõppes, sest
õli asendati kiiresti ebatervislike, hüdrogeenitud õlidega. Mitmed inimesed sellistes riikides,
nagu Filipiinid olid sunnitud oma kookospähkli farmid maha jätma ja kolima linnadesse tööd
otsima. Sellele lisaks hakkasid inimesed omaks võtma lääne stiilis toitusid. Odavamad,
masstoodangu toidud asendasid kohaliku traditsionaalse toidu ja vähesed inimesed kasvatasid
endale ise toitu. Kiirtoite tarbiti külluses, sealhulgas ka neid, mis olid valmistatud kõrgelt
rafineeritud kookospähkliõliga, riisiga, mis on kasvatatud keemiliste väetistega ning suure
suhkrusisaldusega karastusjooke. Ülekaalulisus oli laialtlevinud nagu ka lääne haigused, nagu
südamehaigus, diabeet ja vähk.
Õnneks on viimase aastakümne jooksul avaldatud rohkem teadusuuringuid, mis näitavad
rafineerimata kookospähkliõli imelisi mõjusid tervisele. Samal ajal kui teadusuuringute kogus
suureneb hakkavad inimesed üle kogu maailma omaks võtma seda, mida Aasia ja Vaikse
ookeani saarerahvad on teadnud tuhandeid aastaid: kookospähkliõli on maitsev, toitev
supertoit meditsiiniliste omadustega, mida ei tohiks ignoreerida.
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Peatükk 2
Küllastatud Rasva Müüt
Teooria, mis kritiseeris küllastatud rasvu, sealhulgas troopilisi küllastatud rasvu, mida leitakse
kookospähklites, ilmus 1950ndatel ja seda kutsutakse ‘’lipiid hüpoteesiks’’. See hüpotees
väitis, et küllastatud rasva, kolesterooli ja südamehaiguse vahel oli lähedane side. See
hüpotees põhines parimal juhul küsitavatel tõenditel. Ancel Keys, hüpoteesi asutaja, esitas
oma ‘’avastused’’ meditsiinilisele kogukonnale. Vaatamata tõendite puudumisele ja teiste
uurimistööde levikule, mis leidsid erinevaid järeldusi, võttis lipiid hüpotees võimust.
Suurem osa toetusest tuli toidu- ja taimeõli tootjatelt, kelle jaoks oli hüpoteesi edendamine
väga kasulik. Kui kõik lõpetaksid küllastatud rasva kasutamise, siis nad saaksid veenda
tarbijaid, et rafineeritud taimeõli on tervislik. Tegelikult, peaaegu 90 protsenti hästi uuritud
teadustööd, mis uurisid seda hüpoteesi, ei toeta fakti, et küllastatud rasvad ja dieet kolesterool
põhjustavad südamehaigust. Tegelikult leidsid uurijad, et ummistunud arter koosneb umbes
26% küllastatud rasvast ja üle 50% polüküllastamata rasvast.
Alates 1960. aastatest, on avaldatud suurel hulgal teadusuuringuid, mis kinnitavad meile, et
küllastatud rasvad, mida leitakse piimatoodetes nagu või ja piim kui ka punastes lihades,
suurendavad ‘’halba’’ kolesteroolitaset ja soodustavad südamehaiguse teket. Need
uurimustööd panid aluse meie rahva kinnisideele ‘’madala rasvasisaldusega’’ toodetele ja
kampaania hakkas edendama polüküllastamata rasvade nagu maisi, safloori ja sojaubade õli
kasutamist.

Lipiid Hüpotees Lihtsalt Ei Ole Mõistlik
Kuigi on võimalik leida mitmeid teadusuuringuid, kus uurijad on põhjustanud loomadel
südamehaigust süstides neile tohutuid annuseid oksüdeeritud ja rääsunud kolesterooli (umbes
10 korda rohkem kui tavalises inimese toidus), vaidleb kaasaegne teadusuuring vastu
kolesterooli-südamehaiguse seotusele.
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Kuulus südamekirurg Michael E. DeBakey avastas, et uurimuses, kus osales 1700 arteri
kõvenemisega patsienti, ei olnud mingit seost veres leiduva kolesteroolitasemega ja
ateroskleroosi leviku vahel.
Täiskasvanute uuring Lõuna Carolina’s ei leidnud mingit seost vere kolesteroolitaseme ja
punase liha, loomarasva, või, munade, peekoni, vorsti, juustu või piima tarbimise vahel.
Vastupidi, meditsiiniteaduse nõukogu poolt läbi viidud uurimusest selgus, et meestel, kes sõid
võid oli poole väiksem võimalus südamehaiguse tekkeks, kui neil meestel kes tarbisid
margariini.
Põhja India elanikud söövad 17 korda rohkem loomarasva kui lõuna India elanikud.
Sellegipoolest, on neil seitse korda väiksem südamehaiguse risk. Eskimod söövad palju
küllastatud rasva kaladelt ja teistelt loomadelt, kuid nad on haigustest peaaegu vabad.
Prantslased on teine näide inimeste rühmast, kes tarbivad suures koguses küllastatud rasva
võist, munadest, juustust, koorest, maksast ja teistest lihadest, kuid neil on palju väiksem
südame isheemiatõve risk kui paljudel teistel riikidel läänes. Ameerika Ühendriikides sureb
315 igast 100 000-st keskealisest mehest südameinfarkti tagajärjel igal aastal; Prantsusmaal
on see risk 145-l igast 100 000-st.

Väldi Transrasvasid
Üks asi on kindel: rasvaliik, mida peaks kõige rohkem vältima on transrasv, tuntud ka kui
osaliselt hüdrogeenitud õli. Tihti lisatuna nii-öelda ‘’madala rasvasisaldusega’’ toitude hulka,
on see võltsrasv väga ohtlik. Transrasvade peamised allikad on töödeldud, küpsetatud tooted
ja kiirtoidud.
Need rasvaliigid suurendavad ‘’halva’’ kolesterooli taset, samas kui nad vähendavad ‘’hea’’
kolesterooli taset. Kõige parem on üleüldse hoiduda transrasvadest, sest nad ei paku mingit
kasu tervisele. Mõnedes uuringutes avastatud õlide põletikulised omadused ei ole nende õlide
enda omadused, vaid võivad olla põhjustatud nende õlide töötlemise ja pakendamise
meetoditest.
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Mida loomulikum on rasva allikas ja mida vähem töötlemist on selle tegemisse kaasatud, seda
tervislikum see tavaliselt on. On ka erandeid nagu sojaubade õli hormoone häirivad ohud.
Siiski, vaatamata neile teada ‘’riskifaktoriga toitudele’’, kui sa valid loodusliku, siis on raske
eksida.

TÕDE: On ka oluline mõista, et varased kookospähkli teadusuuringud tehti tugevalt
rafineeritud kookospähkliõliga, mis sisaldas ohtlikke transrasvu.
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Peatükk 3
Kookospähkliõli Liigid ja Kuidas Osta Parimat
Nagu enamik asju, ei ole ka kõik kookosõlid võrdsena loodud; mõned on paremad kui teised.
Nagu aastaid tagasi kui kookospähkliõli kasutati laialdaselt toidutöötlemise tööstuses,
kasutatakse ka praegu palju rafineeritud kookospähkliõli. Ilmselt, mida rohkem töödeldud on
õli, seda vähem kasusid on sellel tervisele. Kookosõli saadakse küpsenud kookospähkli
tuumast või lihast. Kookospähklid ei ole tegelikult pähklid, vaid neid peetakse rohkem
puuviljadeks nende ülesehituse poolest. Neil on kolm kihti; exocarp (väliskiht), mesocarp
(keskmine kiht) ja endocarp (kõva puine kiht seemnete ümber). Kuigi kõik kookospähkli
osad on väärtuslikud, on õli olnud suure hulga hiljutiste teadusuuringute teema. Kuna
kookospähkliõli töödeldakse mitmel erineval viisil, on hea teada rafineeritud ja rafineerimata
kookospähkliõli erinevust.

Rafineeritud Kookospähkliõli
Rafineeritud kookospähkliõli on läbinud keemilise töötlemise, mis sisaldab valgendit ja teisi
toimeaineid. Seda töödeldakse copra’st (kuivatatud kookospähkli lihast). Liha kuivatamise ja
töötlemise ajal puhastatakse saasteained kasutades pleegitamissavisid. Kui see on tehtud
kuumutatakse õli kõrgetel temperatuuridel, mis hävitab selle loomuliku koostise. Sellel hetkel
ei ole õlil enam eristatavat troopilist lõhna, millega me oleme harjunud. Tootjad lisavad
kemikaale nagu naatriumhüdroksiidi, et pikendada selle kõlblikkusaega. On isegi võimalik, et
kasutatud lisaained võivad muuta õlis leiduva rasva tervislikust küllastatud rasvast ohtlikuks
transrasvaks.

Rafineerimata Kookospähkliõli
Kui värsket kookospähkliliha töödeldakse, kasutatakse väga kiiret kuivatamisprotsessi või
märga jahvatamisprotsessi. Kiirkuivatamise meetodi ajal kuivatatakse liha ja pressitakse välja
õli. Märja jahvatamise ajal eraldatakse kookospiim lihast keetmise, ensüümide, kääritamise
või tsentrifuugimise abil. Sellisel viisil töödeldes ei kasutata pleegitamist, lisaaineid või
kõrget temperatuuri. Kookospähkliõli säilitab oma loomuliku troopilise lõhna ja hea maitse.
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Märkus Pressimise Meetoditest
Kui sa oled teinud valiku rafineeritud ja rafineerimata õli vahel, pead sa valima
väljapressimise meetodi kolme variandi hulgast: külmpressitud, ekspellerpressitud ja
tsentrifuugitud. Kuna kõiki neid kolme meetodeid kasutatakse mõlema rafineeritud ja
rafineerimata sordi jaoks pead sa teadma nende erinevusi.
Ekspeller-pressitud ja külmpressitud ei tähenda alati ‘’toorest’’. Õli võib kuumutada päris
kõrge temperatuurini väljapressimise protsessi ajal. Mida kõrgem on kuumus, seda
‘’röstitum’’ on õli maitse. Tsentrifuugitud õli ei ole töödeldud nii suurel kuumusel ja selle
maitse on mahedam ja magusam. Kui sa kasutad kookospähkliõli küpsetamisel, siis sa võid
eelistada tsentrifuugitud õli maitset. Igal juhul, tee kindlaks, et sa ostad alati orgaanilist
neitsikookosõli.

Kapslitest

Kuigi kookospähkliõli on traditsionaalselt kasutatud vedelal kujul, on nüüd saadaval ka
kapslid. Mõlemad vormid on tohutult kasulikud nii kaua kui sa hoiad eemale odavatest
imitatsioonidest. Kapslid sobivad väga hästi reisimiseks või kui sa vajad kookospähkliõli
turgutust.
Kindlasti kontrolli kapslite ja õli vormide koostist. Ainus kiri märgisel peaks olema
‘’orgaaniline neitsi’’ või ‘’ekstra neitsi’’ kookosõli. Hoia eemale täidisega kapslitest ja tee
kindlaks, et geelümbris oleks tehtud köögivilja baasil. Parim on leida toode, mis on toodetud
Ameerika Ühendriikides või hea tootmistava kontrollitud tehases. Lihtsalt uuri märgist, et
seda informatsiooni leida.
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Peatükk 4
Kookospähkliõli Omadused

Antibakteriaalne -- peatab bakterid, mis põhjustavad igemete haigusi, kurgu põletikke,
kuseteede põletikke ja haavandeid.
Antikantserogeenne -- takistab ohtlike vähirakkude levimist ja suurendab immuunsust.
Seentevastane -- hävitab põletikke tekitavaid pärme ja seeni.
Põletikuvastane -- takistab põletikke ja parandab kudesid.
Mikroobidevastane -- inaktiveerib kahjulikke mikroobe ja võitleb nakkustega.
Antioksüdant -- kaitseb vabade radikaalide kahju eest.
Retroviirusvastane -- hävitab HIV ja HTLV-1.
Antiparasiitikum -- puhastab keha täidest, paelussidest ja teistest parasiitidest.
Algloomadevastane -- tapab algloomade nakkuse kõhus.
Viirusevastane -- tapab viirused, mis põhjustavad grippi, herpest, leetreid, AIDS’i, hepatiiti
ja muid haiguseid.
Parandab toitainete imendumist -- seda on väga lihtne seedida ja see teeb toitained kergesti
kättesaadavaks.
Turvaline ja mittemürgine
Ilma kõrvalmõjudeta
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Lauriin-, Kapriin- ja Kaprüülhape
Pool kookospähkliõlis sisalduvast rasvast koosneb rasvast, mis ei ole looduses kergesti leitav,
lauriinhappest. Lauriinhapet on kutsutud ‘’ime’’ koostisosaks tänu tema tervisele kasulikele
mõjudele ja see on osa emapiimast. Tegelikult võib seda leida ainult kolmest toiduallikast –
väike kogus piimarasvast ja suuremad kogused palmituumaõlist ja kookospähkliõlist. Kehas
muundatakse lauriinhape monolaurin’iks, mis on tõhus viirusevastane, antibakteriaalne ja
seentevastane aine. Kuna monolaurin on monoglütseriin võib see hävitada lipiidkattega
viiruseid nagu leetrid, gripp, HIV, herpes ja mitmeid patogeenseid baktereid.

Kookospähkliõli sisaldab

rohkem lauriinhapet kui ükski teine toiduaine

maailmas!
Kookospähkliõli sisaldab veel ühte rasvhapet, kapriinhapet. Kapriinhapet võib leida väga
väikeses koguses kitsepiimas ja lehmapiimas, kuid seda leidub hulgaliselt troopilistes õlides
nagu kookospähkliõli ja palmituumaõli. See on keskahelaline rasvhape, millel on tõhusad
mikroobidevastased ja viirusevastased omadused.

Kehas muundatakse kapriinhape

monocaprin’iks, vormiks, mis saab kergesti võidelda viiruste, bakterite ja pärmseene Candida
albican’idega.
Kolmas rasvhape, mis sisaldub kookospähkliõlis on kaprüülhape. Seda rasva leitakse ema
rinnapiimas ja kookospähklites. Sellel küllastatud rasvhappel, mida tuntakse ka kui
oktaanhapet on mitmeid tervisele kasulikke mõjusid. Tervise ja teaduse instituut väidab, et
kaprüülhappel on loomupärane võime ravida pärmisarnaseid seeni sooltes, mis teeb sellest
hea vahendi Candida vastu.
Arstide Toidulisandite Soovitused ütleb meile, et kaprüülhape võib aidata ka neid, kellel on
Crohni tõbi ja sellel võib olla hea mõju kõrgele vererõhule. Jaapani teadusuuring leidis, et
kaprüülhape takistab IL-8, geeni, mida leidub Crohni tõbe põdeva inimese soolestikus,
eritumist.
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Igapäevane Kookosõli Annus
Kuigi kookospähkliõli on turvaline, peaksid sa konsulteerima professionaaliga õige koguse
määramiseks.
Keskmised kogused sellised:
KAAL

Üle 80 kg.
Üle 68 kg.
Üle 56 kg.
Üle 45 kg.
Üle 34 kg.
Üle 23 kg.
Alla 23 kg.

KOGUS

4 supilusikat päevas
3,5 spl. p.
3 spl. p.
2,5 spl. p.
1,5 spl. p.
1,5 teelusikat päevas
1 tl. p.

Üks viis kuidas saada igapäevast kookospähkliõli annust on vahetada välja
teised õlid kookospähkliõli vastu. Kookosõli saab asendada iga toiduõli vastu ja
seda saab soovi korral kasutada ka või asemel.
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Peatükk 5
Kiire Vaade Keemiale
Üheksakümmend kaks protsenti kookospähkliõlis leiduvast rasvast on küllastatud. Võrdle
seda oliivõliga, mis on 15 protsenti küllastatud, loomaliharasvaga, mis on 50 protsenti
küllastatud ja võiga, mis on 63 protsenti küllastatud. Kuna õlil on nii kõrge küllastatud rasva
kogus, jääb see tahkeks toatemperatuuril ja see ei rääsu kiiresti. Paljud taimetoitlased
kasutavad seda või asemel.
Peale kõrge küllastatud rasva sisalduse, sisaldab kookospähkliõli ka palju keskahelalisi
triglütseriide (keskmise ahela pikkusega rasvhappeid, mida tuntakse kui MCT), mis
sisaldavad 6-12 süsinikku. Tegelikult on kookospähkliõli keskahelaliste rasvhapete kõige
rikkalikum allikas, seda võrreldes enamiku teiste õlidega, mis moodustuvad pikaahelalistest
triglütseriididest (LCT) ja neil on rohkem kui 12 süsinikku. Sojaubade õlis on 100 protsenti
LCT-sid ja kookospähkliõlis on 40 protsenti LCT-sid ja 60 protsenti MCT-sid. Sellel on suur
erinevus selle tõttu kuidas meie keha omastab MCT-sid a LCT-sid.
LCT-sid on kehal väga raske lõhkuda ning neil on vaja seedimiseks spetsiaalset ensüümi. Nad
koormavad ka kõhunääret, maksa ja seedesüsteemi. Keha säilitab LCT-sid peamiselt rasvana
ning neid hoitakse ka arterites lipiid vormina nagu kolesterool.
MCT-del, vastupidi, on mitmeid tervisele kasulikke omadusi. Need on palju väiksemad kui
LCT-d, mis tähendab, et nad läbivad kergesti rakumembraane ja neil ei ole vaja erilisi
ensüüme, et kehale kasulik olla. Neid on lihtne seedida ja need saadetakse otse maksa, kus
nad muundatakse energiaks mitte ei säilitata rasvana. MCT-id aitavad stimuleerida
ainevahetust.
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Peatükk 6
Kookospähkliõli Kütab Rasvapõletus Ahju
Kuna traditsiooniliste looma ja troopiliste õlide kasutus on vähenenud, on vöö ümbermõõdud
ja haiguste levikud, nagu südamehaigus, vähk ja hüperkolesteroleemia suurenenud. Isegi
rasvunud laste hulk on oluliselt suurenenud hüdrogeenitud õlide laialdase kasutamise tõttu
kiirtoitudes ja töödeldud toitudes.

‘’Viimase 20-e aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides dramaatiliselt tõusnud
rasvunud inimeste arv. 2010. aastal ei olnud üheski osariigis rasvumise levik alla 20%.
Kolmekümne kuues osariigis oli levik 25% või rohkem; 12-l nendest osariikidest
(Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma,
Lõuna Carolina, Tennessee, Texas ja Lääne Virginia) oli levik 30% või rohkem. ‘’
Ameerika Ühendriikide Haiguste Ennetamise Keskus
Uurijad on avastanud, et kultuurides kus rafineerimata kookospähkliõli on osa igapäevasest
toidust on vähem rasvumist ja vähem elustiiliga kaasnevaid haiguseid.

Nagu eelnevalt

mainitud põlevad kookospähkliõlis leiduvad lühemaahelalised rasvhapped kehas kiiresti.
Need on nagu väikesed kuivad tulehakatise tükid, mida lisatakse tulele vastupidiselt suurele
niiskele puuhalule. MCT-ide otsene transport

maksa tähendab seda, et rasva ei pea

transportima läbi kogu keha ja see ei jää rasvana verre, vaid see jääb kättesaadavaks rasvaks,
mida saab kasutada keha energiaga varustamiseks. MCT-d suurendavad ka kiirust, millega
keha põletab kütust energiaks. Vaadates troopikas elavate inimeste sujuvaid ja vormis kehasid
-- kes söövad kookospähklit põhitoiduainena -- on see väga arusaadav.
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Tuntud rahvastiku uuring, mis viidi läbi Vaikse ookeani lõunaosas Pukapuka ja Tokelau
saartel, Uus-Meremaa lähedal, algas 1960ndatel enne kui nendele aladele tutvustati lääne
rafineeritud toite. Nendes piirkondades elanud inimesed sõid ainult traditsioonilisi toite ja
kookospähklit tarbiti igal toidukorral ühel või teisel viisil.
Nende saarerahvaste jaoks tuli 50 kuni 60 protsenti kaloreid rasvast, enamasti küllastatud
rasva kujul kookospähklitest võrreldes läänes elavate inimestega, kes said umbes 30 kuni 40
protsenti kaloreid rasvast. Võrreldes lääne standarditega oli mõlema saare rahvastiku tervis
väga hea. Neil ei olnud mingeid märke neeruhaigusest ega kõrgest kolesteroolitasemest. Kõik
inimesed olid vormis ja väga terved, ideaalsete pikkuse ja kaalu suhetega. Lääne haigused,
nagu südamehaigus, käärsoolevähk, haavandid, ateroskleroos ja pimesoolepõletik olid väga
harvad.
See ei ole ainus uuring, mis viidi läbi kõrge küllastatud rasva sisaldusega toitude mõjust.
1930ndatel viis hambaarst Dr. Weston Price läbi uuringu Vaikse ookeani saartel elavate
inimeste kohta. Ta oli väga huvitatud sellest kuidas traditsionaalsed toidud mõjutasid tervist ja
heaolu, eriti hammaste tervist. Ta võrdles saare rahvastikke, kes sõid traditsionaalset toitu
nendega, kes sõid rafineeritud toitu. Dr. Price avastas, et saarerahvad, kes sõid traditsionaalset
toitu olid hea tervise juures ja nad ei olnud ülekaalulised vaatamata asjaolule, et nad sõid
suures koguses küllastatud rasva. Need, kes vahetasid toitu lääne riikidega ja sõid suurema
protsendi rafineeritud toite (kõrge süsivesikute sisaldusega) kannatasid tuntud lääne haiguste
käes, nagu rasvumine ja hammaste lagunemine.
India Tervishoiuministeerium viis läbi uurimuse, mis võrdles traditsionaalseid küpsetusõlisid
ja rasvu nagu puhastatud või ja kookospähkliõli, mis on kõrge küllastatud rasva sisaldusega
selliste õlidega nagu saflooriõli ja päevalilleõli, mis on enamasti polüküllastamata rasvad.
Nende õlide kasutamist võrreldi 2 tüübi diabeedi ja südamehaiguse esinemisega. Avastati aga
seda, et kui küllastatud rasvad asendati polüküllastamata rasvadega, siis suurenes
südamehaiguse ja diabeedi esinemine. Niinimetatud ‘’südamesõbralikud’’ õlid sisaldavad
oomega-6 rasvhapete ja oomega-3 rasvhapete halba suhet. Täiendavad uuringud on näidanud,
et kaasaegsete taimeõlide tarbimine võib kahjustada tervist. Juhuslik, kahekordne pimekatse
uuring jagas naised kahte gruppi: üks grupp tarbis sojaubade õli toidulisandeid (S) ja teine
grupp (C) tarbis sama palju neitsikookospähkliõli. Iga grupp järgis tasakaalustatud toitumist ja
kõndis 50 minutit iga päev.
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Tulemused:
Pärast ühte nädalat näitas ainult grupp C puusa ümbermõõdu vähenemist…
Grupp S näitas aga kolesteroolitaseme suurenemist. Ilmneb, et kookospähkliõli kasutamine ei
põhjusta düslipideemiat ja see soodustab kõhurasvumise vähenemist.
Sarnaseid tulemusi avaldati ka 2003. aasta uuringus. Leiti, et MCT-ide tarbimine suurendas
energia kulutamist ja vähendas loomset rasva ülekaalulistel meestel. Kui 24 ülekaalulist meest
tarbisid toite, mis olid kõrge MCT-ide ja LCT-ide sisaldusega, siis see grupp, kes tarbis MCTsid vähendas rohkem kaalu ja nende energia suurenes võrreldes nendega, kes tarbisid LCTsid.
Uuring 40-e kõhurasvumisega naisega, kes tarbisid 1 untsi (30 grammi) kookospähkliõli
päevas avastas, et neil oli puusa ümbermõõdu märkimisväärne vähenemine 12-e nädala
möödudes. Teises uuringus oli 20-l rasvunud mehel 1.1 tolline puusa ümbermõõdu
vähenemine pärast ainult 4 nädalat 1 untsi kookosõli tarbimist päevas.

Tunne Täiskõhutunnet Kauem
Kookospähkliõli võib ka nälga vähendada. Ühes uuringus leiti, et mehed, kes sõid kõige
rohkem MCT-sid tarbisid 256 kalorit vähem, kui mehed kes ei söönud MCT-sid. Teises
uuringus leiti, et mehed, kes sõid MCT-sid hommikusöögiks sõid päeva jooksul palju vähem
kaloreid kui mehed, kes ei söönud MCT-sid.
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Peatükk 7
Ergutades Sinu Kilpnääret
Üle 13-e miljoni inimese Ameerikas kannatavad kilpnäärme alatalituse all. On põhjust arvata,
et vähese aktiivsusega kilpnääre on suur takistus kaalulangetamisele, eriti naistele.
Kilpnäärme hormoonid on vajalikud normaalse tervise ja rakutegevuse jaoks ning kui
kilpnäärme talitus ei ole normaalne siis on kaalulangetamine peaaegu võimatu.
Kilpnääre vastutab keha temperatuuri kontrollimise, energia kasutamise ja laste kasvu kiiruse
eest. Väsimus, depressioon, kaalutõus, käte ja jalgade külmus, tundlikkus külma vastu, madal
kehatemperatuur,

peavalud,

liigesevalu,

menstruaalhäired,

punsunud

silmad,

juuste

väljalangemine, haprad küüned, kõhukinnisus, kohin kõrvus, sugutungi kadumine ja
sagedased nakkused on kõik aeglase kilpnäärme võimalikud näitajad.
On arvatud, et toitumisel on roll kilpnäärme tervises. Kuigi vähene joodi söömine põhjustab
kilnäärme alatalitust ei ole söögisool parim valik. Paljud lääne kultuuris söödavad toidud
sisaldavad joodi takistajaid. Kaks tuntud joodi takistajat on sojaoad ja maapähklid. Suur hulk
töödeldud toite sisaldavad kas ühte või mõlemat neist.

Toidupoe tooted on täis

polüküllastamata õlisid ja paljud ameeriklased kardavad endiselt küllastatud rasvade
kasutamist, eelistades küpsetada ekspeller-pressitud või lahustiga ekstraheeritud õlidega. Kui
sa teed süüa taimeõliga, siis on aeg lõpetada.
Polüküllastamata õlisid nagu sojaõli on kasutatud kariloomadele kaalu lisamiseks. Need õlid,
mis koosnevad LCT-dest, soodustavad kaalutõusu. 1940-ndatel proovisid farmerid kasutada
kookospähkliõli, et loomadele kaalu lisada, kuid nad avastasid, et see muudab nad hoopis
saledateks ja aktiivseteks.
Põllumajandusliku süsteemi industrialiseerimisega on pinnases joodi puudulikkus, mis
ohustab veelgi kilpnäärme tervist. Lisaks sellele mõjutab rafineeritud suhkrute ja teraviljade
tarbimine negatiivselt kilpnäärme talitust. On ka mitmeid keskkonnaalaseid stressitegureid,
nagu keemilised reostusained, pestitsiidid, elavhõbe ja fluoriid, mis mõjuvad kilpnäärmele
halvasti. Kõige selle juures pole ime, et nii paljud inimesed kannatavad puuduliku kilpnäärme
talituse all.
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Märkus Rääsumise kohta
Taimeõlid oksüdeeruvad väga kiiresti ja rääsuvad. Selleks et rääsumist vältida superrafineerivad toidu tootjad õlisid, mis on eriti kahjulik raku tervisele ja see mõjub
negatiivselt kilpnäärmele. Pikaahelalised rasvhapped, mida leitakse taimeõlides ja mida
hoitakse rakkudes on tihti rääsunud, oksüdeerunud rasv, mis häirib kilpnäärme
hormooni T4-st T3-ks muundumist, mida on vaja ensüümide tootmiseks, mis muudavad
rasva energiaks.

Kookospähkliõli Tuleb Päästma
Kuna kookospähkliõli on küllastatud ja väga stabiilne, siis ei esine oksüdeerimist ja kuna see
lagundatakse kehas erinevalt, siis kookosõli ei sega T4-st T3-ks muundumist. Lisaks sellele,
et sa saad asendada polüküllastamata rasvad tervislike küllastatud rasvade vastu, mida on
külluses kookospähkliõlis, on ka mitmeid teisi tervislikke elustiili muutusi, mida sa saad teha,
et toetada tervislikku kilpnäärme talitust.
⧫ Tarbi joodi-rikkaid toite nagu vetikaid, jõhvikaid, värskelt püütud kalu ja orgaanilisi mune.
⧫ Joo mahlana orgaanilisi köögivilju.
⧫ Väldi toite, mis sisaldavad sojaubade õli -- seda leitakse tihti majoneesis, maapähklivõis,
kastetes jne.
⧫ Vähenda (parem väldi) töödeldud teraviljade ja suhkru tarbimist.
⧫ Vähenda fluoriidi ja elavhõbeda mõjusid -- paigalda oma koju hea veefiltreerimis süsteem.
⧫ Võta kõrgekvaliteedilisi toidulisandeid nagu tsink, seleen, mangaan, kroom, vitamiin B,
vitamiin C, vitamiin A ja vitamiin E (tursamaks on hea naturaalse vitamiin A allikas).
⧫ Tee trenni -- see on eriti oluline õige kilpnäärme talituse jaoks. Hoogsalt käimine 30 minutit
päevas on hea viis alustamiseks.
Kui sa tahad toita oma seedesüsteemi, parandada oma energiat ja vähendada kõhurasva, siis
lisa neitsikookosõli hästi tasakaalustatud tervislikule igapäevasele toidule. MCT õli on lihtne
asendus salatikastmetes, smuutides ja suppides.
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Peatükk 8
Aju Tervis

Alzheimeri Ühingu andmetel on sellesse kurnavasse haigusesse haigestunud inimeste arv
kasvamas. On oodatud, et aastaks 2050 elab umbes 14 miljonit inimest seisundiga, mis
röövib inimestelt mälu ja tekitab ärevust ja segadust. Praegu kannatab üle 5-e miljoni inimese
selle haiguse mõjusid, mida teatakse nüüd kui 7. peamist surma põhjust

Ameerika

Ühendriikides.
Hinnanguliselt üle 148 miljardi dollari kulutatakse igal aastal Alzheimeri raviks. Alzheimeri
tõve ravimiseks, peatamiseks või sümptomite muutmiseks ei ole olemas ravimi võimalusi.
Ravimid, mida nüüd luuakse vähendavad amüloidi lademeid, mis on tehtud proteiinist nimega
Amüloid B (AB), mis koguneb ajus. Need on selle haiguse kaubamärgid.
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Siiski, hiljutised uuringud avaldavad, et AB väikesed kobarad, mida kutsutakse
oligomeerideks, ilmnevad aastaid enne kui lademed isegi arenema hakkavad. Nende
oligomeeride molekulaarne struktuur on AB-st väga erinev. Nad leidsid, et ravimitel, mis olid
loodud amüloidi lademete hävitamiseks ei ole mingit mõju oligomeeridele. See võib selgitada
seda miks Alzheimeri katseravimid on ebaõnnestunud; need keskenduvad lademetele mitte
nende lähteainetele, oligomeeridele.

Juhtumiuuring: Loomulik Lähenemine
Mary Newport’il, MD, on olnud väga isiklik kogemus dementsuse ja Alzheimeri tõvega. Kui
tema 53-aastane abikaasa hakkas näitama progressiivse dementsuse märke, mida hiljem
diagnoositi kui Alzheimeri tõbi, siis ta hakkas asja uurima. Ta hakkas võtma Alzheimeri
ravimeid nagu Namenda, Exelon ja Aricept -- siiski jätkas tema olukord halvenemist. Dr.
Newport hakkas uurima Alzheimeri tõve põhjuseid, siis kui ta proovis saada oma abikaasat
uue Alzheimeri ravimi katseajale. Tema teadusuuring jõudis järeldusele, et mõnedel
ajurakkudel võib olla raske kasutada glükoosi -- aju peamist energia allikat. Ilma selle
kütuseta hakkavad neuronid surema. Ajurakkude alternatiivne energiaallikas on rasvad, tuntud
kui ketoonid. Kui keha on ilma jäetud süsivesikutest, siis see toodab loomulikult ketoone.
Raske osa on aga see, et enamik inimesi ei saa süsivesikuid kehast täiesti välja jätta ja see
võib olla mitmeski mõttes ebatervislik. Teine viis ketoone toota on tarbida õlisid, mis on
valmistatud keskahelalistest triglütseriididest.MCT on õli, mis on valmistatud kookospähklist.
Katseajal kasutatud ravim oli lihtsalt MCT õli 20-e grammistes annustes. Kui MCT õli
seeditakse, siis ketoonid, mida keha toodab, ei kaitse mitte ainult Alzheimeri tõve vastu vaid
need võivad ka sümptomeid vähendada. See on ka Parkinsoni tõve, Huntingtoni tõve, tüüp 2
diabeedi, polüskleroosi ja amüotroofilise lateraalskleroosi võimalik ravi.
Mr. Newport hakkas võtma kookospähkliõli kaks korda päevas ajal kui ta ei mäletanud isegi
kuidas kella joonistada. Pärast kahe teelusika neitsikookospähkliõli võtmist paranes ta
ajutegevus koheselt. Kaks nädalat pärast kookospähkliõli lisamist oma toidule paranes tema
joonistamisvõime. Natuke üle kuu aja pärast oli ta joonistamisel rohkem selgust. Tundus nagu
õli oleks udu eemaldanud.
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Kuuekümne päeva pärast oli ta erk, jutukas ja õnnelik. Tal oli rohkem keskendumisvõimet ja
ta oskas ühele ülesandele keskenduda. Ta jätkas iga päev samas koguses kookospähkliõli
võtmist ja dementsus jätkas taganemist. Ta suutis jälle joosta ja ta lugemisest arusaamine
paranes järsult. Aja jooksul taastus tema lühiajaline mälu ja ta suutis minevikusündmustest
selgelt rääkida. Kui tema aju skaneeriti, siis oli tema aju atroofia peatatud.

Mida Me Teame
Me teame, et Alzheimeri ravimid on ebaõnnestunud. Me teame, et ravimifirma pani
mittepatenteeritava naturaalse aine (MCT) läbi FDA pikale uuringule, et müüa edukalt oma
ravimit ja see õnnestus. Kuid nüüd on avastatud, et naturaalne aine võib asendada kallist
ravimit.
Hämmastav on aga see, et naturaalne aseaine toimib paremini kui ravimi versioon.
Kookospähkliõli kasutades kestavad ketoonid kehas tegelikult kaheksa tundi ja sünteetilist
versiooni kasutades kolm tundi. Kui see muutub populaarseks, siis see võib ravimi monopolid
põlvili suruda!
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Peatükk 9
Kookospähkliõli ja Mürkide Organismist Väljutamine

Kiire otsing Internetis paljastab mürgi väljutatajate populaarsuse. Kuigi paljud Internetis
esinevad mürgi väljutajad on pigem moenarrused ja need ei ole teaduslikult tõestatud, on
tõelisel ja turvalisel mürgi väljutajal palju tervislikke omadusi:
⧫ Halbade bakterite eemaldamine
⧫ Paranenud seedimine
⧫ Suurenenud immuunsus
⧫ Suurenenud energia
⧫ Kiirenenud ainevahetus
Eduka mürgi väljutaja leidmise võti on õige mürgi väljutusmeetodi valimine. Siin on piisavalt
valikuid alates mahladest kuni nädalaste puhkusteni.
Kookospähkliõli sisaldab nii palju raviomadusi, et see on mitmete väga populaarsete mürgi
väljutusprogrammide lahutamatu osa. Mõnedes programmides kasutatakse kookosõli toidu
asendajana. Idee seisneb selles, et iga kord kui sa tunned nälga, võtad sa kaks teelusikat
kookospähkliõli. Kuna seda on lihtne seedida ja see annab kohe energiat, on see hea asendaja
toekale einele. Teised populaarsed mürgi väljutajad kombineerivad kookosõli ja mahla. Õlis
sisalduvad MCT-d toimivad kehas nagu süsivesikud, andes kohese energialaengu ilma
insuliini tõstmata. Ükskõik millise organismi puhastuse sa valid, on kookospähkliõli
suurepärane täiendus, mis muudab su energiliseks ja annab täiskõhutunde.
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Õli Tõmbamine
Õli tõmbamine on keha mürgist puhastamise väga võimas viis.

Dr. Bruce Fife on

kookospähkliõli ekspert ja Õli Tõmbamise Teraapia autor. Ta ütleb, ‘’et õli tõmbamine on üks
mürgi väljutamise ja ravimise tähelepanuväärseim meetod, mida ma olen oma loodusravi arsti
karjääris kogenud.’’ See protsess eemaldab suust bakterid, mürgid ja parasiidid ja lõdvestab
ninaõõse ja ummistusi samal ajal ergutades lümfisüsteemi, et kehast mürke eemaldada.

Õli Tõmbamise Juhend:
1. Õli tõmbamist peaks tegema tühja kõhuga esimese asjana hommikul.
2. Kasuta ühte teelusikat orgaanilist neitsikookospähkliõli -- alusta alguses ½ teelusikaga ja
lisa kogust kuni ühele teelusikani.
3. Loputa õli oma suus aeglaselt ja tee kindlaks, et õli jõuab igasse su suu ossa -- ära neela.
4. Loputa vähemalt kümme minutit.
5. Sülita välja kui sa oled valmis ja loputa suu puhta veega.
6. Pärast pese hambaid loodusliku hambapastaga.
7. Õli tõmbamist võib teha iga päev ja see vähendab hambakattu, valgendab hambaid,
värskendab hingeõhku ja parandab üldist tervist ja heaolu.
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Peatükk 10
Kolesteroolist ja Statiinidest

Täna võtavad üle 40-e miljoni inimese üle maailma retseptiga statiine, et vähendada oma LDL
kolesteroolitaset. Kuid seda tehes ohustatakse tõsiselt tähtsaid rakufunktsioone. HDL ja LDL
kolesteroolid on põhilise CoQ10, beetakarotiini ja vitamiin E kandjad mitokondrisse, rakkude
energiaallikasse. CoQ10 on vajalik südamelihaste töötamise jaoks ja kolesterool on vajalik
keha üldiseks töötamiseks, sealhulgas ajutööle ja hormonaalsele stabiilsusele.

Kui kolesterooli tööd takistatakse, siis ei ole keha võimeline töötama nii nagu ta peaks.
Mitmed statiini patsiendid tunnistavad, et neil tekkis mitu uut tervise probleemi kui nad
hakkasid statiine võtma, mis järk-järgult paranesid kui statiini kasutamine lõpetati. Mõned
kõige tavalisemad olid tõsine mälukahjustus, energia kaotus, depressioon, lihaste valu ja
silmade probleemid. Uurijad arvavad, et ainult 1 200st

statiinide kahjulikust mõjust

teatatakse arstide poolt.
Üks kõige hirmuäratavamaid fakte statiinide kohta on see, et 75-l protsendil juhtudest
määratakse neid tervetele inimestele ennetaval eesmärgil, ‘’esmase ennetava’’ meetmena
südamehaiguse vastu. Siiski suurem osa teadusuuringuid näitab, et statiinide kasutamine
esmaseks ennetamiseks ei tõsta oodatavat eluiga.
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Uuringud näitavad, et südamerabanduse esinemine statiini patsientidel oli mõnevõrra
madalam, kuid see oli tühine võrreldes teiste haiguste haigustega, mis esinesid patsientidel,
kes võtsid statiine, mida väga tõenäoliselt põhjustasid statiinid ise rakutegevuse piirangu ja
elutähtsate toitainete blokeerimise tõttu.
Nendel 25-l protsendil patsientidest, kellele määrati statiinid pärast südamehaigust, rabandust,
või kirurgilist südame sekkumist, suurendasid statiinid vähesel määral oodatavat eluiga.
Siiski, kui statistikat koostati siis suurenes nende patsientide oodatav eluiga ainult 14-e päeva
võrra.
Statiinid on ühed kõige rohkem määratud ravimiklassid maailmas ja nad toovad
ravimitööstusele miljardeid dollareid kasumit iga aasta.

Dr. John Abramson Harvardi

meditsiinikoolist selgitab kuidas teaduslik tõendus, mis toetab statiinide kasutamist on
täielikult mõjutatud ärihuvidest.
Intervjuus täpsustab ta kuidas alustades Reagani administratsiooni ajal, vähendati oluliselt
teadustööde valitsuse rahastamist avalikes huvides ja kuidas suurem osa teadustööde
rahastamisest tuleb praegu ravimifirmadelt.
‘’Sul on viis korda paremad võimalused saada neid tulemusi mida sa tahad, kui sa maksad
teaduse eest,’’ väidab Dr. Abramson. ‘’ Päris andmed ei ole kättesaadavad ajakirja
toimetajatele või vastastikuse eksperdihinnangu andjatele.’’
Üks näide selle kohta kuidas ravimifirmad, kellel on ärihuvi statiinide vastu, juhtisid
uuringuid, mis toetasid nende kasutamist on JUPITER’i uuring. Mitu aastat tagasi avaldas see
äärmiselt populaarne uuring, et statiinid vähendavad südameinfarktide riski 54-a protsendi
võrra, mille tulemusena hakkasid arstid üle maailma neid suures koguses määrama. Siiski
selgitab Dr. Abramson, et see oli ‘’suhteline osakaal’’ ja kui tegelikke numbreid analüüsiti siis
selgus, et südameinfarkte vähendati ainult 0.48 protsendi võrra.
Sellele vaatamata võttis meedia JUPITER’i uuringut kui fakti ja esitas laialdaselt statiinide
edukust. Dr. Abramson väitis, et ainus meedia Ameerika Ühendriikides, kellel selle suhtes
õigus oli, oli tunnustatud meditsiiniline ekspert Dr. Stephen Colbert, kes ütles, et ‘’JUPITER’i
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uuring oli suur läbimurre välja selgitamaks kuidas anda inimestele ravimeid, kellel neid vaja
ei ole.’’
Südamehaigus on tõsine probleem üle maailma, mis põhjustas 7.8 miljonit surma 2008. aastal.
Kuna surmajuhtumite arv jätkab tõusmist, siis ei ole üllatav, et inimesed kardavad ja tahavad
võtta ennetavaid meetmeid.
Siiski, kasvav tõendusmaterjal näitab, et kolesterooli alandamine ei ole vastus ja statiinide
kasutamine põhjustab parimal juhul suurt kahju väga küsitavate kasudega. Dokumentaalfilm
Statiini Rahvus pakub välja tugeva seose stressi taseme ja südamehaiguse vahel, seos, mis
nõuab edasist uuringut, sest see võib aidata päästa mitmeid inimelusid.
Dr. Abramson ütleb otsekoheselt: ‘’Loodetavasti kui me vaatame tagasi sellele ajastule ja me
näeme pettust, mis leidis aset arstide eksitamisega teadusliku tõendusmaterjali osas, me
näeme, et see on nagu organiseeritud kuritegevus… kõrgtehnoloogilisem kui pankade
röövimine kuulipildujatega. Aga seal on palju rohkem raha, ja tegelikult palju, palju rohkem
inimesi saab haiget.’’
Dr. Natasha Campbell-McBride nõustub. Ta julgustab meid ümber mõtlema meie kinnisideed
kolesterooliga. ‘’Viimane asi mida sa teha tahad on sekkuda oma vere kolesteroolitasemesse.
Sinu keha teab mida ta teeb. Ükskõik milline kolesteroolitase su veres hetkel on, on sinu jaoks
õige tase. Ära seda riku.’’

Kookospähkliõli ja Kolesterooli Profiil
Kookospähkliõlis sisalduv küllastatud rasv võib sind tegelikult kaitsta südameinfartki eest.
Rafineerimata kookospähkliõli lisamine toidule tõstab üldiselt HDL kolesterooli ja parandab
üldist kolesterooli profiili. Üks parimaid südamehaiguse riski näitajaid ei ole terve
kolesterooli hindamine, vaid pigem LDL/HDL suhe. Kuna kookospähkliõli suurendab HDL’i,
siis paraneb üldine kolesterooli suhe, alandades südamehaiguse riski.
Teadusuuringud näitavad, et inimestel, kes tarbivad suures koguses kookospähkliõli nende
tavalise toidu osana on väga madal südamehaiguse esinemissagedus ja neil on normaalsed
kolesterooli profiilid. Keskahelalised rasvhapped kookospähkliõlis tundub olevat see, mis
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südant kaitseb. Uuringud 1970. aastal näitavad, et kookospähkliõli on südamesõbralik, kuigi
see on küllastatud rasv.
Lisaks sellele, et see parandab kolesterooli profiili, alandab kookospähkliõli tarbimine keha
ladestumist, vähendab vereklompe, vähendab vabasid radikaale rakkudes ja alandab
kolesteroolitaset veres ja maksas, samas suurendades antioksüdantide varusid rakkudes. See
koos rahvastiku uuringutega, mis näitavad südamehaiguse väiksemat esinemist demonstreerib
kookospähkliõli efektiivsust südame kaitsmisel.

Südamehaigus ja Nakkus
Arterite kõvastumine (arterioskleroos) põhjustab südamehaigust. Praegune mõtteviis
arterioskleroosist on see, et see areneb arteriaalse seina sisemise katte vigastuse tulemusel.
Vigastuse võivad põhjustada mitmed asjad, nagu mürkained, vabad radikaalid, bakterid ja
viirused. Kui kahju põhjustega ei tegeleta, siis ärritus ja põletik püsivad ja armkude jätkab
moodustumist.
Vereliistakud, mis on erilised vereklompe tekitavad proteiinid, ringlevad veres ja kui nad
leiavad vigastuse, siis muutuvad nad kleepuvateks ja jäävad üksteise kui ka kahjustatud koe
külge kinni toimides nagu plaastrid. Niimoodi moodustatakse vereklompe. Igasuguse
vigastuse tõttu vereliistakud hüübivad ja nad väljastavad proteiini kasvufaktoreid, mis paneb
lihasterakud arteri seinades kasvama. Armkude, kaltsium, vereliistakud, kolesterool ja
triglütseriidid tormavad kohale püüdes ravida vigastatud piirkonda. Selle tulemusel tekib
arteriaalsete naastude mass. Kui see katt tekib pärgarteris (mis toidab südant) siis kutsutakse
seda südamereumaks -- kõige tavalisim surma põhjus Ameerika Ühendriikides. On ka
veenvaid tõendusmaterjale, et krooniline nakkus soodustab katu tekkimist, mis viib
südamehaiguseni.
Soome uuring leidis, et 27-l 40-st südamerabanduse patsientidest ja 15-l 30-st
südamehaigusega mehest kandsid antikehasid, mis olid seotud klamüüdiaga, mis põhjustab
igemehaigusi ja kopsupõletikku. Ainult 7-l 41-st mehest, kes olid südamehaigusest vabad,
olid antikehad. Loomauuringus, kus jäneseid nakatati klamüüdiaga, paksendati jäneste
arteriaalseid seinu. Kui jänestele anti antibiootikume, vähenesid seinad normaalsele suurusele.
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Krooniline põletik võib püsida ilma ühegi nähtava sümptomita. See võib olla võimalik, kui
keha ei suuda taluda põletikku, mille arendamist katt jätkab ja võib tekkida äkiline
südameinfarkt.
Uurijad on ettevaatlikud ütlema, et mitte kõigi põletike tulemus ei ole arterite kõvastumine ja
teised faktorid, nagu vabad radikaalid, kõrge vererõhk ja diabeet põhjustavad samuti vigastusi
arteriaalsele seinale ja soodustavad katu tekkimist. Siiski, tegurid mis võivad ohustada
immuunsust, nagu vale toitumine, stress, või tõsine haigus võib muuta keha kroonilistele
põletikule kaitsetuks ja põhjustada arterite kõvastumist.

Üks igast kahest inimesest keda sa tead sureb südamehaiguse või rabanduse
tõttu.
Kuigi antibiootikumid on efektiivsed bakteriaalsete põletike vastu, jäävad viiruste põhjustatud
põletikud puutumata. Siiski, mõlemaid baktereid ja viiruseid saab hävitada keskahelaliste
rasvhapetega (MCFA), mida leitakse kookospähkliõlis. MCFA-d on väga tugevad pisikutega
võitlejad ja need võivad tappa kümneid haigusi-tekitavaid organisme. Kookosõli saab sind
kaitsta mitte ainult pisikute eest, mis põhjustavad herpest, haavandeid ja kopsupõletikke, vaid
ka südamehaiguse ja rabanduse eest.
KAS SA TEADSID? Sri Lankal, kus kookospähkliõli on olnud peamine toidurasv, on
südamehaigusest põhjustatud suremus madalaim maailmas. Kahjuks, kuna aina enam
polüküllastamata rasvasid on asendanud kookospähkliõli, tõusevad südamehaiguse määrad
järsku. Need niinimetatud ‘’südamesõbralikud’’ õlid ei ole ilmselgelt südamele üldse head.
Uurijad, kes on seda trendi näinud julgustavad inimestel Indias taas kookospähkliõli kasutama
hakata, et vähendada nende südamehaiguse riski.

Tegevuse samm: Asenda taimeõli kookospähkliõliga, et oma südant kaitsta.
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Peatükk 11

Ilus Nahk
2008. aastal Naha ja Vähi Fondis läbi viidud uurimus Filipiinidel võrdles neitsikookosõli ja
neitsioliivõli naha kuivuse niisutamises ja koloniseeritud atoopilise dermatiidi bakterite
eemaldamises. Uuring, kahekordse pimekatsega kontrollitud katse leidis, et kookospähkliõli
oli bakterite tapmises efektiivsem kui oliivõli, peamiselt tänu oma lauriinhappe sisaldusele.
2009. aastal läbi viidud uuring dermatoloogia osakonnas, meditsiini teaduskonnas, California
ülikoolis, San Diegos vaatas lauriinhappe antimikroobseid omadusi ja selle võimet aknet
ravida. Tulemused olid lauriinhappe kasutamise poolt antibiootikumide asemel akne
ravimisel.
Kookospähkliõli aitab kõrvaldada surnud naharakke ja seda saab kombineerida kookospähkli
helveste, meresoolaga või teiste naturaalsete koorivate ainetega, et valmistada väga kasulikku
näokoorijat, mis jätab nahale pehme ja puhta tunde. Pole vaja kulutada raha eriliste toodete
peale kui sa saad kookospähkliõli kasutada.

Lihtsat koorijat saab teha segades 1 osa

kookospähkli helbeid ½ osa orgaanilise kookospähkliõliga.
Troopiline Naha Koorimiskreem: Sega 2 osa orgaanilist pruuni suhkrut ja 1 osa orgaanilist
neitsikookospähkliõli.
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Troopikas elavatel inimestel on ilus, kortsudevaba nahk ja see on osaliselt nende
kookospähkliõli kasutamise tõttu. See keskahelaline rasvhape kaitseb ja ravib nahka
samaaegselt. Kookospähkliõli on ka efektiivne päikesekaitsetoode, blokeerides 20 protsenti
kahjulikest päikesekiirtest.
Kookospähkliõli paneb toitained sinu nahka tagasi, vastupidiselt teistele õlidele ja
kaubandustoodetele, mis lämmatavad nahka ja ei paku mingeid toiteaineid. Kui sa tahad
kasutada kookosõli niisutajana, alusta väga väikese kogusega. Kui sa paned oma nahale liiga
palju õli, siis see ei imendu kõik ära. Vähesest piisab ja see teeb sellest äärmiselt säästliku
niisutaja. Kookosõli sobib igas vanuses lastele, sealhulgas beebidele, ja see võib aidata ravida
mähkme löövet.

Vitamiin D Aitab Võidelda Nahavähi vastu
Kui sa oled kunagi tundnud filipiinlast, siis sa tead, et neil on tõenäoliselt armas, nooruslik
jume ja pehme kortsudevaba nahk, vaatamata sellele, et nad elavad kliimas, kus nad on aasta
läbi kuumade päikesekiirte käes. Filipiinidel on nahavähk peaaegu ennekuulmatu ja
kookospähkliõli on peamine toiduõli ning nahahooldustoodete peamine koostisosa.
Ameerika Ühendriikides, kardame me päikest, kattes iga tolli paljast nahka kreemide, vahtude
ja spreidega arvates, et me toimime õigesti, et ennast kõrvetavate päikesekiirte eest kaitsta.
Pidevalt pommitatakse meid põhjustega miks me peaksime päikesekaitsetooteid kasutama,
mis blokeerivad naha võime vitamiin D-l imenduda kuigi on tõestatud, et vitamiin D aitab
vähki ära hoida.
Kookospähkliõli on peamine põhjus miks inimesed troopikas saavad päikese käes olla ja
nahavähki vältida. Selle ravivad antioksüdantsed võimed kaitsevad nahka vabade radikaalide
kahju eest. Lisaks aitab kookosõli kasutamine nahal meie kehas teistel toiteainetel
efektiivsemalt imenduda, nagu vitamiin E-l, mis on teine nahka kaitsev antioksüdant.
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Ära nüüd mõtle, et sa saad terve päeva päikese käes lebada, isegi siis kui sul on
kookospähkliõli naha peal. Sa pead endiselt päikese suhtes ettevaatlik olema. Kui võimalik
hoia päikesest eemale päeva kõige kuumemal ajal keskpäeva ja kella 3 vahel. Vitamiin D
tootmine on oluline, kuid sulle vajaliku koguse saamiseks piisab ainult vähesest ajast päevas
päikese käes olemisest.
Tõendusmaterjal, et kaubanduslik päikesekaitsetoode teeb rohkem kahju kui kasu on väga
mõjuv. Päikesekaitsetoode sisaldab ohtlikke kemikaale, mis ei lase nahal hingata ja
blokeerivad kasulikud päikesekiired. Vale turvatunne, mida see mitme miljoni dollari suurune
äri tekitab on õudustäratav. Miks mitte minna üle looduslikule, turvalisele ja efektiivsele
alternatiivile?
Tegevuse samm: Igapäevane orgaanilise neitsikookosõli kasutamine naha niisutajana ja
parandajana võib aidata su nahal püsida tervislik ja ilus.
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Peatükk 12
Vähirakkude Näljutamine
Tavapärane vähi ravi sisaldab kemoteraapiat ja kiiritust. Siiski on kemoteraapia tsütotoksiline
mürk ja kiiritus on kehale äärmiselt raske. Sageli tapab ravi patsiendi. Dr. Seyfried, PhD, üks
juhtivaid vähi ravijaid toitumise seisukohast, ütleb: ‘’seda ei saa enam pidada parimaks mida
me teha saame.’’ Ta ütleb veel: ‘’põhjus miks meil nii vähe inimesi ellu jääb on meie
hoolduse tase. Seda peab muutma, kui seda ei muudeta, siis ei ole suuri edusamme. Punkt.’’
Dr. Dominic D’Agostino ja uurijate rühm Lõuna Florida ülikoolist uurivad ainevahetuse
teraapiat. Nad avastasid, et kui labori loomadele anti süsivesikute vaba toitu suutsid nad üle
elada väga agressiivse metastaasilise vähi palju paremini kui need, keda raviti
kemoteraapiaga. Kuidas see toimib? Rakud kehas saavad kütust glükoosilt, sealhulgas ka
vähirakud. Siiski ei ole vähirakkudel seda sama ainevahetuse paindlikkust nagu tavalistel
rakkudel ja nad ei saa kasutada ketooni kehasid kütuseks.
Kui sa muudad oma toitumise ‘’rasva-kohandatud’’ toitumiseks kasutab su keha kütusena
rasva süsivesikute asemel. Kui sa vahetad kõik süsivesikud tervislike rasvade vastu, siis sa
sisuliselt näljutad vähirakud, sest neil ei ole enam glükoosi millest nad toituvad. Kui
vähirakkudel ei ole enam kütust, siis sa saad teistele ennetavatele meetmetele anda võimaluse
töötada.

Vähirakkude Näljutus Dieet
Esimene samm, mida vähiraku näljutusdieedi kasutusele võtmiseks teha tuleb on lõpetada
kõikide töödeldud toitude ja jookide kasutamine. Need toidud on täis suhkrut ja need
sisaldavad transrasvu. Täisväärtusliku, teraviljavaba toitumise kasutusele võtmine on põhiline.
Teine tähtis koostisosa vähirakkude tapmises on asendada ebatervislikud süsivesikud
tervislike rasvadega ja süüa ainult orgaanilist valku. Siin on mõned tervislike rasvade
võimalused:
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⧫ Kookospähklid ja kookospähkliõli
⧫ Oliivid ja oliiviõli
⧫ Rohusööda või
⧫ Orgaanilised toored pähklid, eriti makadaamiapähklid
⧫ Orgaaniline munakollane
⧫ Rohusööjalt pärinev liha
⧫ Avokaadod

Loomulikult lisaks kõrge tervisliku rasva sisaldusega ja madala töödeldud süsivesikute
sisaldusega toitumise kasutusele võtmisele on järgnevad asjad soovitavad:
⧫ Vähenda stressi
⧫ Tee trenni
⧫ Maga piisavalt
⧫ Tegele vitamiin D puudusega

Märkus: Selline toitumine ei ole ainult nende jaoks, kes kannatavad vähi käes, vaid kõigile,
kes soovivad optimaalset tervist.
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Peatükk 14 Candida (pärmseen)

Sa oled arvatavasti kuulnud sõna candida, kuid ei ole täpselt kindel mis see on. Candida on
seen, mis on tegelikult üks pärmi vorm. Igaühel elab väike kogus pärmi nende suus ja
soolestikus. Sellel on oluline roll seedimises ja toitainete imendumises, kuid kui seda tekib
liiga palju, siis see lammutab soolestiku seinad ja nõrgub vereringesse, kus ta vabastab
mürkaineid. See leke võib põhjustada mitmeid tervisehädasid alates seedehäiretest kuni
depressioonini.
Riikides, kus kookospähklid on põhitoiduained on candida esinemine üpris madal vaatamata
asjaolule, et nende elanikud elavad piirkondades, mis tavaliselt soodustavad candida levimist.
Arvatakse, et tervislike rasvhapete unikaalne kombinatsioon, mis sisaldab seentevastaseid,
viirusevastaseid ja antibakteriaalseid omadusi aitavad tasakaalustada soolestikku ja kaitsta
keha pärmi ülekasvu eest.

Tervislikud Bakterid on Head
Meil kõigil on teatud hulk tervislikke soole baktereid, mis aitavad hoida pärmi taset
tervislikuna. Siiski võivad mitmed asjad soodustada candida kontrolli alt väljumist ja
tervislike bakterite alla surumist. Hea uudis on see, et meil on kontroll enamike kui mitte
kõigi faktorite üle, mis sellele kaasa aitavad.
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Süües toitu, mis on tulvil rafineeritud suhkrut ja süsivesikuid, suhkrurikast toitu või toitu mis
on täis toiduaineid, mis muutuvad suhkruks, nagu töödeldud toidud, mida tehakse rafineeritud
teraviljade ja alkoholiga, kõik soodustavad pärmi kasvu. Suhkur tekitab täiusliku keskkonna
pärmi kasvamiseks ja kiiresti paljunemiseks.

Kuidas Candida Kontrolli Alt Väljub
1. Rasestumisvastaste tablettide võtmine -- Rasestumisvastase tableti võtmine põhjustab
hormoonide häiret, mis häirib häid baktereid soolestikus.
2. Väga stressirohke elu elamine -- Kui sa oled stressis, vabastab keha kortisooli, hormooni,
mis rõhub su immuunsüsteemi ja tõstab veresuhkru taset. Pärm toitub suurenenud suhkrust ja
immuunsüsteem on liiga nõrk, et seda peatada ja pärmi kasv väljub kontrolli alt. Lisaks sellele
muutuvad su adrenaliini näärmed ebaefektiivseteks kui sa oled stressis pikka aega ja su
immuunsüsteem võib olla veelgi kahjustatud.
3. Antibiootikumid -- Kuigi antibiootikumid tapavad efektiivselt kahjulikud bakterid, mis
teevad su haigeks, tapavad need ka sõbralikud bakterid sinu seedesüsteemis. See muudab su
kaitsetuks seente ja pärmi vastu, mis võivad kiiresti sinu soolestiku üle kontrolli haarata.

Kuidas Ma Tean, et Mul On Pärmi Probleem?
Paljudel inimestel on mitmeid candida sümptomeid, kuid nad ei oska nende vahel seost leida.
Siin on ainult mõned hoiatusmärgid, mida peaks jälgima:
⧫ Seene nakkused nahal või küüntel -- nahahaigus või varbaküüne seen
⧫ Väsimus või fibromüalgia
⧫ Kõhukinnisus, kõhugaasid või kõhulahtisus
⧫ Halb hingeõhk
⧫ Kuiv suu
⧫ Liigesevalu
⧫ Tuimus
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⧫ Juuste väljalangemine
⧫ Peavalud
⧫ PMS
⧫ Kõrvetised
⧫ Silmapõletus
⧫ Impulsikontrolli puudumine
⧫ Hüperaktiivsus
⧫ Halb keskendumisvõime, tähelepanu puudumine, ADD, ADHD
⧫ Autoimmuunne haigus, nagu reumatoidartriit, söötraig, haavandiline koliit või polüskleroos
⧫ Meeleolumuutused, ärevus või depressioon
⧫ Tugev igatsus suhkru või rafineeritud süsivesikute järgi
⧫ Nahaprobleemid, nagu ekseem, psoriaas või lööve
⧫ Hooajalised allergiad või sügelevad kõrvad
⧫ Kuseteede nakkused, tupe või päraku sügelemine

Top Kaheksa Toitu, mis Soodustavad Pärmi Ülekasvu
Järgnevad toidud võivad tekitada ja muuta juba olemasoleva pärmi probleemi veelgi
halvemaks:
⧫ Leivad
⧫ Pizza
⧫ Kiirtoidud
⧫ Piimatooted
⧫ Sooda
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⧫ Mahl
⧫ Alkohol
⧫ Puuviljad

Pärmi Sülje Test
Jah, me teame, see kõlab natuke labaselt, kuid sülje test pakub väga hea analüüsi selle kohta
mis su kehas toimub ja võib anda sulle märku, et pärm on probleem. Parim aeg selle testi
tegemiseks on kohe hommikul peale ärkamist, isegi enne voodist väljumist.
Seda tehakse nii:
1. Kogu niipalju sülge oma suhu kui võimalik.
2. Sülita puhtasse klaasi toatemperatuuril filtreeritud veega.
3. Vaata tähelepanelikult.
4. Alguses sülg hõljub -- vaata kas seal on õhukesi jooni mis ulatuvad vees alla poole umbes
15-e minuti möödudes. Need võivad tunduda nagu juuksed või nöörid. Kui see juhtub siis sul
võib olla candida ülekasvu probleem.
5. Kui su sülg on väga hägune ja vajub mõne minuti jooksul põhja või sülje osad vajuvad
aeglaselt siis on pärmi ülekasv võimalik. Need osakesed on pärmi kolooniad, mis omavahel
ühinevad.
6. Kui su sülg hõljub endiselt tunni aja möödudes on tõenäoline, et su pärm on kontrolli all.
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Mul on pärmiseen, mis nüüd?
Kui sul on sümptomid ja su sülje test oli pärmi suhtes positiivne on see Riikliku Candida
Keskuse andmetel üpris selge näitaja, et sul on candida ülekasvu probleem. Esimene samm
probleemiga tegelemisel on oma toitumist muuta.
Eemalda kõik töödeldud toidud ja suhkrud ning kui võimalik alusta ainult tervisliku,
orgaanilise toidu söömist. Järgnevad toidud aitavad kehal paraneda candida ülekasvu ründe
eest ja soodustavad tervislike bakterite levikut:
Kookospähkliõli -- Eespool nimetatud tugevad seentevastased, viirusevastased ja
antibakteriaalsed omadused tapavad halvad bakterid, soodustavad tervislike bakterite kasvu ja
toetavad õiget immuunsüsteemi talitust.
Küüslauk -- Küüslaugul on samuti tugevad seentevastased omadused ja see hävitab
ebasõbralikke baktereid ja soodustab heade bakterite kasvu. See eemaldab mürgid ja
soodustab tervislikku maksa ja käärsoole talitust. Kasuta küüslauku vabalt, et oma toitu
vürtsitada või näri lihtsalt 2--3 küüslauguküünt päevas. Märkus: Toores (värske) küüslauk on
palju suurema tõhususega.
Merihein (vetikad) -- Seda ei ole kõige ilusam vaadata, kuid merihein on väga toitainerikas
toit, mis võib võidelda pärmi ülekasvu vastu. Mitmeid kordi on pärmiga inimesed kannatanud
kilpnäärme ületalituse all. Merihein on joodi rikas, mis aitab tasakaalustada kilpnääret. Lisaks
sellele on merihein mürkide eemaldaja, mis aitab kehast mürkaineid välja viia, samal ajal
seedesüsteemi puhastades. Parimate tulemuste saavutamiseks söö värsket meriheina või võta
kõrgekvaliteedilisi vetika toidulisandeid.
Kõrvitsaseemned -- Need väikesed seemned on täidetud oomega-3 rasvhapetega, millel on
viirusevastased ja seentevastased omadused. Need aitavad vähendada pärmist põhjustatud
põletikku ja võidelda ka depressiooniga. Lisa kõrvitsaseemneid pudrusse ja salatisse või söö
neid eraldi maitsva suupistena.
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Ingver -- Ingver on võimas mürgi väljutaja, mis suurendab vereringet ja loputab mürkaineid
maksast välja ning toetab immuunsüsteemi. See aitab vähendada soolestiku gaase ja
leevendab pärmi ülekasvust põhjustatud põletikku. Tee ingveri teed, riivides 1 tolli suuruse
ingverijuure tüki ja lisa see 2-le tassile keevale veele koos värske sidruniviiluga.
Kui sa saad oma toitumise kontrolli alla ja tutvud toitudega, mis võitlevad halbade bakteritega
võid sa kaaluda kõrgekvaliteedilise probiootikumi võtmist või mõne käärinud toidu söömist
iga päev, et hoida oma tervisliku bakterite arvu heas korras.

Suurenenud Toitainete Kättesaadavus
MCT-d imenduvad kergesti seedetraktis ja parandavad ka teiste toitainete imendumist. Taani
uuring võrdles rasva imendumist patsientidel, kellel oli käärsool täielikult või osaliselt
eemaldatud. Patsientidele anti toitu, mis koosnes pikaahelalistest rasvhapetest või poolest
keskahelalistest rasvhapetest ja poolest pikaahelalistest rasvhapetest. Need, kes sõid ainult
pikaahelalisi rasvhappeid hoidsid rasva väljaheidetes, sest see ei imendunud sisikonnas.
Grupil, kes sõid keskahelalisi rasvhappeid koos pikaahelaliste rasvhapetega mitte ainult
imendusid need rasvhapped paremini, vaid neil imendusid ka pikaahelalised rasvhapped
paremini. Teine uuring võrdles hiirte peal päevalilleõli kookospähkliõliga ja leidis, et hiirtel,
kes sõid MCT-dest koosnevat toitu oli vähenenud soolestiku põletik ja koliidi esinemine.
Paljud inimesed leiavad leevendust haavandilise koliidi, Crohni tõve ja IBS vastu pärast
kookosõli lisamist oma toidule.

42

KOKKUVÕTE

Me loodame, et pärast selle raamatu lugemist on teil uus arusaamine ja lugupidamine
kookospähkliõli vastu. Kookospähklid ja nendest toodetud õli on tõesti looduse kingitus ja see
võib kergesti aidata luua tugeva aluse tervislikule elustiilile. Kookospähkliõli on turvaline,
mitmekülgne ja sellel ei ole ühtegi negatiivset kõrvalmõju ega ka ühtegi vastuolu teiste
meditsiiniliste teraapiatega. Mõlemad, alternatiiv- ja tavameditsiin

jõuavad samale

arvamusele kookospähkliõli osas ning tänapäeval on tavaline kui arst soovitab selle
kasutamist mitmete haiguste vastu või üldise tervisliku täiendusena.
Kui sa kasutad endiselt ebatervislikke õlisid söögi tegemiseks siis nüüd on ülim aeg hakata
kookospähkliõli kasutama. Ära unusta, et kookosõli saab kergesti lisada ilutoodete hulka kui
ka kodu esmaabi komplekti. Selle tugevad meditsiinilised ja toitumisele kasulikud ühendid
teevad sellest võimsaima supertoiduaine.
Kui sa soovid rohkem informatsiooni kookosõli kohta, siis me saame sind aidata. Osta
kindlasti koopia meie raamatust 11 Super Tervislikku, Super Maitsvat Koospähkliõli Retsepti
ja meie 20 Puhastavat ja Vananemisvastast Kookospähkliõli Kasutamise Viisi.

Meie Soovitus
Nagu alati, külasta meie veebisaiti http://www.TheAlternativeDaily.com, et olla kursis
Alternatiivsete Tervise Uudiste ja Nõuannetega.
Sinu Tervise Heaks!
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