Suomen Terveysjärjestö STJ ry
– hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Terveys on tasapainotila
Terveys on kehon elinvoimainen, optimaalinen tila ilman sairautta.
Terveenä pysyminen ja sairauksien ehkäiseminen vaatii vastuunottoa
omasta terveydestä.
Sairaudet ovat seurausta elimistön epätasapaino- tai häiriötiloista. Terveysongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä ja hoitaa muuttamalla omia
elämäntapoja terveyttä edistäviksi.
Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää muun muassa luonnonmukaisella
ravinnolla, elimistöä kuormittavien myrkkyjen välttämisellä sekä sopivalla
liikunnalla. Kokonaisuutta täydentävät tarpeen mukaan valitut korkealaatuiset
ravintolisät sekä erilaiset elimistön toimintaa tukevat, koulutettujen terapeuttien
antamat luontaishoidot. Stressin ja muun henkisen kuormituksen hallitseminen
sekä riittävä lepo auttavat ylläpitämään terveyttä.
Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointi perustuu kehon ja mielen tasapainoon sekä henkiseen hyvinvointiin, joka on sopusoinnussa vallitsevaan
ympäristöön ja kulttuuriin.

Syvenny ajankohtaisiin terveysaiheisiin
tarkemmin videoiden kautta!
Nettisivuiltamme löydät muun muassa
Dr. Thomas Levyn luento- ja haastatteluvideoita.

23.1. Luontaishoitojen päivä
Suomen Terveysjärjestö STJ ry on ollut mukana luomassa alan
järjestöjen kanssa luontaishoitojen teemapäivää. Teemapäivän
tarkoitus on nostaa esiin luontaishoitojen merkitystä ennaltaehkäisevänä ja kokonaisvaltaisena terveydenedistäjänä. Tietoa
luontaishoidoista löydät HYVE-oppaasta www.terveysjarjesto.fi.
Teemapäivää vietetään vuosittain 23.1.
Ensimmäistä luontaishoitojen päivää vietetään 23.1.2021.

Terveiden
elämäntapojen asialla
Suomen Terveysjärjestö STJ ry on vuonna 1956 perustettu, terveisiin
elämäntapoihin keskittynyt, sitoutumaton kansalaisjärjestö. Jäsenistöömme
kuuluu niin yksityishenkilöitä kuin terapeutteja ja terveydenhuoltoalan
ammattilaisia.
Opastamme kansalaisia omaehtoiseen terveydenhoitoon ja tuemme lakiin
perustuvaa potilaan itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa sekä oikeutta
hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Pyrimme
aktiivisesti levittämään toiminta-alaamme liittyvää uutta tietoa muun
muassa julkaisemalla lehteä ja oppaita ja järjestämällä luentoja. Teemme
myös viranomaisaloitteita ja otamme julkisesti kantaa terveyteen liittyvissä
asioissa sekä edistämme luontaishoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää
tutkimustoimintaa.

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
toimisto@stjry.fi
Puh. 044 355 8540
www.terveysjarjesto.fi
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Liity jäseneksemme!
Jäsenenä saat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehtemme kotiin
kannettuna, 68-sivuisen Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa
-opaskirjan sekä monia muita etuja. Jäsenmaksumme on 25 euroa / vuosi.

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT HOIDOT
SUOMESSA JA EUROOPASSA
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Liity jäseneksi nettisivujemme lomakkeella
osoitteessa: www.terveysjarjesto.fi

BIO-SARJA

Tutkittuja
laatutuotteita
terveytesi
hyväksi

Orgaaninen seleeni, jolla erinomainen
imeytyminen

Bio-Qinon Q10 Gold

Tutkitusti toimiva ja aito ubikinonivalmiste

Bio-Magnesium
Tasaisesti
imeytyvä,
vatsaystävällinen
magnesium

Bio-Glandin
Ihanteellinen
rasvahappojen
yhdistelmä:
Omega-3 ja GLA

Bio-Sinkki
Orgaaninen sinkki,
joka tukee immuunijärjestelmän
normaalia toimintaa

Bio-C 750 mg
Vatsaystävällinen
vahva C-vitamiini

BioActive
Ubiqinol 100 mg
Korkealaatuinen
ubikinolivalmiste

D-Pearls 125 µg
Helposti nieltävä
D-vitamiini
kylmäpuristetussa
oliiviöljyssä

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa, puh. (09) 8520 2215

• www.jssuomi.fi
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