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MAKSAN OPTIMAALINEN TOIMINTA ON ERITTÄIN
TÄRKEÄÄ MYÖS HORMONITOIMINTOJEN

TASAPAINOTTAMISESSA. 
 

Maksa on elimistön suurin rauhanen,
aineenvaihdunnan keskuspaikka ja toiminnoiltaan
laaja-alaisin elin. Jos maksan toiminta heikkenee,
myös koko elimistön toimintakyky heikkenee. Maksa
säätelee verensokeria ja aminohappopitoisuutta,
muuttaa rasvojen hajoamistuotteita elimistölle
sopiviksi, valmistaa sappinestettä, hajottaa
hormoneja ja varastoi glykogeenia, verta, vitamiineja,
rautaa ja raskasmetalleja. Se myös tuhoaa
verenkierron mukana tulevia toksiineja ja bakteereja.
Sanalla sanoen, maksa on elimistömme
puhdistulaitos.



Maksa on keskeisessä roolissa
estrogeenidominanssin ja siitä johtuvien
moninaisten ongelmien hoitamisessa, kuten
PMS-oireet. Yöhikoilu ja kuumat aallot voivat 
myös johtua maksan 
kuormittumisesta. 

Koska myrkky- ja kemikaalikuormitus voi olla
nykypäivänä suurta, puhdistusjärjestelmämme
(maksa, munuaiset, keuhkot, suolisto) ei aina
selviä myrkkyjen eliminoinnista täydellisesti ja
silloin erilaisia toksiineja voi kertyä maksaan,
side- ja rasvakudokseen ja jopa hermostoon.

Maksa auttaa syntetisoimaan ja tuottamaan
hormoneja sekä myös eliminoimaan käytettyjä
tarpeettomia hormoneja. 



Lisäksi maksa varastoi keskeisiä
ravintoaineita, kuten magnesiumia ja B12 –
vitamiinia, jotka ovat tärkeitä myös
estrogeenin aineenvaihdunnassa. Maksan
puhdistusjärjestelmä pitää huolen siitä,
ettei estrogeeni muutu elimistölle
myrkylliseksi.

Estrogeenin detoksifikaatio on keskeisen tärkeää
hormonitasapainolle. 

Siinä on kolme faasia, josta 1. ja 2. faasit liittyvät maksan
prosesseihin ja 3. faasi liittyy eliminointiin. 

Kun maksa on ylikuormittunut hormonitoiminta ei ole
tasapainossa, koska estrogeenin poistumisreitit voivat
olla tukossa tai on käytössä vähemmän suosiollisia
poistumisreittejä.



krooniset päänsäryt ja migreeni
huono uni
väsynyt olo aamuisin
uupunut olo iltapäivällä
heikko muisti ja huono keskittymiskyky
kireä pinna, yliherkkyys äänille
tummat varjot silmien alla
hikoilu tai palelu 
ihon tai silmien kellertäminen
ihottumat, kuiva ja kutiseva iho, aikuisiän akne,
ruusufinni
ummetus tai ripuli
turvotus, ilmavaivat
korkea kolesteroli
kohonneet veren triglyseridit
keskivartalolihavuus  

MERKKEJÄ HEIKOSTA MAKSATOIMINNASSA: 



Myös monet mielialaan liittyvät oireet voivat liittyä
heikentyneeseen maksan toimintaan, esim.
vihaisuus, ärtyneisyys, kärsimättömyys ja kiukku.
Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten
negatiivisten tunteiden supressointi ja menneet
traumat voivat pysyvästi heikentää maksan
toimintaa.

SYITÄ MAKSAN
YLIKUORMITTUMISELLE

 
 Maksalle haitallisia aineita ovat alkoholi ja kaikki

rasvaliukoiset aineet, joita se joutuu käsittelemään ja
muuttamaan vesiliukoisiksi, jotta ne voidaan erittää pois
virtsan ja sapen kautta. Lisäaineiden, kemikaalien,
synteettisten hormoneiden, turhien lääkkeiden, alkoholin,
tupakan ja huumausaineiden välttäminen on siksi
tärkeää maksan optimaaliselle toiminnalle.

Maksan toiminta on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa
elintapojen lisäksi myös geenit. Maksan heikentynyt
toiminta voi liittyä myös rasvamaksaan, eli maksaan
kertyneeseen rasvaan, jonka yleisin syy nykypäivänä ei
ole alkoholi, vaan insuliiniresistenssi ja siitä johtuva
keskivartalolihavuus. 

Suomessa rasvamaksa todetaan noin joka 4. henkilöllä.
Rasvamaksatauti, joka ei johdu alkoholista, on yleisin
maksataudin muoto ja se on yleistä myös lapsilla ja
nuorilla. Lähde: https://www.kaypahoito.fi/khp00132

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00070
https://www.kaypahoito.fi/khp00132


 
Maksan

puhdistukseen
sopivia ovat: 

 
 
 
 

TILLI
ROSMARIINI
KORIANTERI 

KUMINA 
KURKUMA
 INKIVÄÄRI
PERSILJA
MINTTU

 SITRUUNA
ARTISOKKA

 SELLERI
TANKOPARSA 

VOIKUKANJUURI 

MAKSAN TUKEMINEN
 
 Maksan terveyttä voidaan parantaa ravinnolla,

elämäntavoilla ja ravintolisillä.
Ruoansulatuselimistön ja erityisesti maksan
toiminnan tukeminen katsotaan luonnonmukaisen
terveydenhoidon kannalta keskeisen tärkeäksi.

Maksaystävällinen ruokavalio sisältää paljon
liukenevia kuituja, laadukkaita rasvoja ja
mahdollisimman pieniä määriä jalostettuja
hiilihydraatteja. Voit lukea lisää erityisesti maksaa
tukevasta ruokavaliosta tästä linkistä:
http://www.terveystuotekauppa.fi/uploads/4/2/8/6
/42864489/opas_maksan_hyvinvointiin.pdf

Huomioi, että liian nopea detox ja painonpudotus
voi saada aikaan suurentuneen toksiinikuorman
kehossa ja liian voimakkaat puhdistusoireet.

http://www.terveystuotekauppa.fi/uploads/4/2/8/6/42864489/opas_maksan_hyvinvointiin.pdf


PARHAAT ROHDOT MAKSAN
TUKEMISEEN

 
 Maarianohdake (Milk Thistle)

Kansanlääkinnässä Maarianohdakkeen siemeniä on
tunnettu rohtona maksavaivoihin jo yli 2000 vuoden
ajan. Kasvista tehtyjä kapseleita käytetään maksan
toimintojen tukemiseen ja puhdistamiseen sekä
tukihoitona kroonisissa maksan tulehduksissa.
Maarianohdake suojaa maksaa vaurioittavilta aineilta
kuten lääkkeet, alkoholi, torjunta-aineet, kemikaalit ja
ympäristömyrkyt. Maarianohdake voi tutkimusten
mukaan vähentää insuliiniresistenssiä.

Shizandra (Schizandra chinensis) – tukee maksaa ja
auttaa poistamaan liiallisen estrogeenin elimistöstä

Kurkumiini – kurkumaa on käytetty lääkekasvina
tuhansien vuosien ajan. Sitä on arvostettu erityisesti
sen voimakkaan antioksidanttipitoisuuden ansiosta.  
Perinteisesti kurkumaa on käytetty tukemaan
immuniteettia ja solujen terveyttä ja se tukee maksan
toimintaa myös.



RAVINTOLISÄT
 
 

Antioksidantit: A, C, E -vitamiinit, sinkki, seleeni
B-ryhmän vitamiinit ja folaatti 
Magnesium
Q10
Koliini
NAC
Kurkumiini
Resveratroli
Glutationi: tärkeä antioksidantti, jota terve maksa
tuottaa itse, saa myös ravintolisänä
Metioniini: aminohappo, joka edistää estrogeenin
inaktivoitumista maksassa ja auttaa lisäämällä
sapen eritystä poistamaan liiallisen estrogeenin
kehosta 

On tärkeää varmista maksassa olevien entsyymien
toimintaan tarvittavien hivenaineiden, vitamiinien ja
aminohappojen taso, erityisesti:

Vinkki:  
Henrietta Nortonin kehittämä Total Cleanse
Programme -puhdistusohjelma maksan
puhdistukseen koostuu kolmesta tuotteesta:
Food-Grown® Total Cleanse Complex, Food-
Grown® Antioxidant Boost ja Food-Grown®
Balance Multi Nutrient. Ohjelmaan kuuluu 
myös ainutlaatuinen asiantuntijoiden
laatima 28 päivän ruokavalio-opas, joka
sisältää terveysvinkkejä ja reseptejä.: 
https://pur-kauppa.fi/tuote/food-grown-
total-cleanse-programme-
puhdistusohjelma/

https://pur-kauppa.fi/tuote/food-grown-total-cleanse-programme-puhdistusohjelma/


VINKKEJÄ OMAAN
DETOX OHJELMAAN

Detoxin tavoite ei ole ensisijaisesti vähentää painoa,
mutta usein se tulee seurauksena 
 kun syö terveellisesti, liikkuu sopivasti, vähentää stressiä
ja nukkuu paremmin.

Huom. vinkit koskevat perusterveitä henkilöitä, joilla ei
ole lääkityksiä. Ei sovi raskaana oleville eikä imetyksen
aikana!

SIIVOA JA KEVENNÄ RUOKAVALIOTASI  – POISTA
KAIKKI  PIKARUOKA,  SNÄKSIT,  EINEKSET JA
KORKEASTI  PROSESSOIDUT RUOAT.  VALITSE
LUOMUA JOS SE ON MAHDOLLISTA

NOPEIDEN HIILIHYDRAATTIEN,  HERKKUJEN,
SOKERIN JA PI ILOSOKERIN OSUUS MINIMIIN

SYÖ HELPOSTI  SULAVIA KASVISRUOKIA,  VALMISTA
SMOOTHIETA JA PURISTA MEHUJA

NAUTI  ERIVÄRISIÄ KASVIKSIA,  MARJOJA,
JUUREKSIA,  HEDELMIÄ JA YRTTEJÄ.  ERITYISESTI
RISTIKUKKAISET KASVIKSET JA SIPULIKASVIT OVAT
HYVIÄ SULFORAFAANIN LÄHTEITÄ.

01

02
03

04



KORVAA LEHMÄNMAITOTUOTTEET ESIM.
MANTELI-  JA SIEMENMAIDOLLA

 
VARMISTA LAADUKKAIDEN PROTEIINIEN SAANTI
JOKA ATERIALLA,  ETTEI  VERENSOKERI  NOUSE
LIIKAA

 
VARMISTA LAADUKKAAT RASVAT:  AVOKADO,
GHEE,  NEITSYTKOOKOSÖLJY,  OLIIVIÖLJY,
PELLAVANSIEMEN- JA HAMPPUÖLJY SEKÄ
PÄHKINÄT JA SIEMENET

KIINNITÄ HUOMIO SUOLANMÄÄRÄÄN. KÄYTÄ
VAIN VÄHÄN MERISUOLAA JA SUOSI
YRTTIMAUSTEITA

VARMISTA ETTÄ SAAT RIITTÄVÄN PUHDASTA
VETTÄ,  MUUTEN TOIMIT ITSE FILTTERINÄ -
KRAANAVESI  SISÄLTÄÄ USEITA KEMIKAALEJA,
LÄÄKEJÄÄMIÄ,  MIKROMUOVIA JNE.

NAUTI  VIHREÄÄ TEETÄ JA DETOX YRTTITEETÄ,  
 KÄYTÄ SPIRULIINAA

JÄTÄ ALKOHOLI  KOKONAAN POIS

JÄTÄ KAHVI JA MUUT KOFEIINIPITOISET
TUOTTEET POIS TAI  MINIMIIN

TUE POISTUMISMEKANISMEJA,  JOTTA MYRKYT
POISTUVAT ELIMISTÖSTÄMME. RUNSAAN
VEDENJUONNIN LISÄKSI  HUOLEHDI SUOLEN
PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA.  

KUIVAHARJAA VARTALON IHOA AAMUISIN 10-15
MIN.  

LEMPEÄ SAUNA JA INFRAPUNASAUNA EDISTÄVÄT
AINEENVAIHDUNTAA
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KEVENNÄ LIIKUNTAA. YLIPITKÄT
LIIKUNTASUORITUKSET KUTEN MARATON,
LATURETKET, CROSS-FIT YMS. AIHEUTTAVAT
HAPPIRADIKAALIEN YLITUOTTOA JA
INFLAMMAATIOTA.

KEMIKAALIKUORMA MINIMIIN:  ASTIAT,
HYGIENIATUOTTEET, MEIKKITUOTTEET,
HAJUSTEET, 
KODIN PUHDISTUSAINEET, KUUKAUTISSUOJAT
JNE. PESE KASVISTEN JA HEDELMIEN
PINNASTA TORJUNTA-AINEIDEN JÄÄMÄT.

RAUHOITA ILTA JA MENE NUKKUMAAN
AIKAISIN,  MIELELLÄÄN KLO 21 MENNESSÄ

TEE MUKAVIA ASIOITA JA NAUTI OLOSTASI,
HELLI ITSEÄSI,  MEDITOI

ON TÄRKEÄÄ, MITEN SYÖT, JUOT, NUKUT JA
TUET KEHOASI,  MUTTA YHTÄ TÄRKEÄÄ ON
MITÄ PÄIVITTÄIN AJATTELET JA TUNNET. SIKSI
RUOKAVALION JA MUIDEN ELÄMÄNTAPOJEN
DETOX EI AINA RIITÄ,  VAAN TARVITAAN MYÖS
MIELEN DETOX.

COPYRIGHT:
DANIELA

SALOMAA &
PUR ,  2023
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5 SELLERINVARTTA
 

½ KURKKU 
 

1 VIHREÄ OMENA TAI PÄÄRYNÄ
 

1 SITRUUNAA

 
 
 

NESTEYTYS ON TÄRKEÄÄ!
 

Nesteyttäviä juomia ovat vesi,  vihannesmehut,
sitruunalla maustettu vesi,  yrttiteet.

 
Keho nesteytyy parhaiten kun juodaan pienissä erissä 2

dl kerrallaan päivän mittaan
 

Muista, että nämä eivät nesteytä: hii l ihappojuomat,
mehut, l imut, sokeria tai keinomakeutusta sisältävät

juomat, kahvi,  musta/vihreä tee, alkoholi
 
 
 
 
 
 

Pese hyvin kasvikset, kuori sitruuna.
Paloittele ja laita mehukoneeseen.

 
Sekoita puristettuun mehuun 1 tl

spiruliinaa ja nauti heti!

DETOX 
PURISTEMEHU 

(resepti)



Lisää vinkkejä hormonitoiminnan
tasapainottamiseen ja hyvinvointiin, erityisesti
40+ vuotiaille naisille, löydät
verkkovalmennuksesta:

NAISEN UUSI KEVÄT: LUONNOLLISTA HYVINVOINTIA
PERIMENOPAUSSIIN JA SEN JÄLKEEN

https://pur-kauppa.fi/tuote/naisen-uusi-kevat-
verkkovalmennus/

https://pur-kauppa.fi/tuote/naisen-uusi-kevat-verkkovalmennus/

