
 

Uutiskirje 
www.sannahaapala.fi 

H E L M I K U U  2 0 2 2   

Uusia asioita: 

Tässä se on – ensimmäinen 
uutiskirjeeni :) 

Tavoitteenani on saada mahdollisimman monelle keho missä 
on hyvä ja mukava olla. Kaikki mitä teen ja mitä saat kauttani 
tukevat kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia – niin sisäisesti 
kuin ulkoisesti.  
Kipu ei ole ikinä asia minkä kanssa tulee vain olla ja elää, sille 
aina täytyy tehdä jotain ja etsiä se perimmäinen syy. Autan 
mielelläni syyn etsimisessä. Tästä 1. kirjeestäni löydät osan 
hetken valikoimani vähän enemmän avattuna. 

ENJO Zinzino 
Kehon sisäinen 
hyvinvointi; öljy, 
kuitu ja vitamiinit. 
UUTUUS kauttani 

Blogi 

Tulet löytämään 
FB:n kirjoitukset 
jatkossa blogista – 
helpompaa löytää. 

Sisältö: 

Uusi hinnasto, 
kotisetti 
uudistunut, 
ikkunasetti pois. 

• Jäsenkorjaus 
• Perinteinen 

kuppaus 
• Detox jalkakylvyt 
• Zinzino 
• Leguano 
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Kehon hoitaminen 

Manuaaliset hoidot 
Tavat ja tottumukset ovat useimmiten takana tuki- ja 
liikuntaelinsairauksissa, jotka pääsääntöisesti ikävä 
kyllä säätelevät meidän joskus hyvinkin epämääräisiä 
olotiloja. Jäsenkorjauksella ja perinteisellä kuppauksella 
pääset hyvin purkamaan kireyksiä ja tukoksia jo 

ensimmäisestä hoitokerrasta alkaen.  

Tekemäni jäsenkorjaus on kivuton ja pehmeä hoitotapahtuma. En halua sinun kokevan hoidossa 
kipua; miksi – siksi että kipu on aina merkki siitä, että jotain menee rikki tai on lähellä mennä. 
Tarkoituksena ei ole ”hajoita ja hallitse” eli saada kehon omat parannusmekanismit hoitamaan 
rikkomaamme solua ehjäksi. Tarkoitus on kehoa kuunnellen ensin löytää ne syyt ja sitten avata ne 
kohdat, miksi siellä on kipua. Myös voimalla menemällä suoraan sinne ytimeen en pysty vaikuttamaan 
hermotuksen tasolla ja puolet työstäni menisi enemmän tai vähemmän hukkaan. 

 

Olethan huomannut tarjoukseni 5=6? Se on pieni palkinto ja toivottavasti samalla myös motivaatio 
kehon säännöllisen huoltamiseen :) 
Kun käyt kuuden kuukauden aikana hoidettavana saman hintaluokan hoidon (30min, 60min tai 90-
120min) kuusi kertaa, niin se kuudes kerta maksaa sinulle 0€! Kerta käynti: 37€, 50€ tai 90€ palaavat/ 
95€ uudet. Vuodessa voit saada vähintään 2 käyntikertaa ilmaiseksi, nopeimmat jopa enemmän! 
Uusille asiakkaille on olemassa myös tutustumistarjous: 2 hoitoa kuukaudessa 149€ tai normaali 
kertamaksulla kerryttäen 5=6 käyntejä. 
Sinun ei tarvitse laskea kertoja – teen sen puolestasi hoitolomakkeeseen. 

Syksyllä 2021 kouluttauduin lisää ja teen nyt myös perinteistä  
eli verikuppausta.  

”Eihän se sattunut yhtään” 
Kyllä se joskus hitusen tuntuu ja joillakin enemmän ja joillakin 
ei juuri miltään. Kuppaus on kulkenut mitä oletetummin 
käsikädessä jäsenkorjauksen kanssa kansanparannuksena männä 
aikoina. Siinä kirjaimellisesti poistetaan suorinta reittiä kehosta 
mm kuona-aineita imukupeilla ihon pintakerrokseen tehdyillä 
pienen pienillä pistohaavoilla; käytän nro 12 kirurgin veitseä 
josta ei juurikaan jää mitään jälkeä iholle. piirroskuva -> 

Erinomaisen kombon kehon huoltoon saa tulemalla ensin 
jäsenkorjaukseen ja siitä viikon sisään kupattavaksi… 

Jäsenkorjaus 

Perinteinen kuppaus 

Miten tukea kehon hyvinvointia 
kokonaisvaltaisesti? Se ei välttämättä ole niin 

vaikeaa miten sitä ensin kuvittelee. 
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Janojuoma saunaan ja palautumiseen 
Jos et ole hiilihapoisen vichy-veden suurkuluttaja, niin on olemassa 

hapoton vaihtoehto ja useilta löytyy aineet jo valmiiksi kotoa. 

• Merisuolaa / 
kivisuolaa 

• Mehutiiviste 
• Vettä 

 

Yksinkertaisesti tee mehua johon lisäät joko muutaman rakeen tai 
hyppysellisen meri-/kivisuolaa. Kivisuolalla tarkoitan himalaja-, ruusu- tai 
vuorisuolaa. 
Mehu voi olla joko itse tehtyä mehua tai kaupan tiivisteet; jos kaupan niin 
otathan ihan perus sokeroitu, ei light ja jokin keinotekoinen makeutusaine. 
Sen ei tarvitse maistua suolavedeltä/-mehulta, mutta kun huomaat ihan 
pienen vivahde eron, niin suolaa on ihan riittävästi ja pääset korvaamaan 
hikoillut kivennäisaineet ja mineraalit. 
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Kuppauksen aikana saat juotavaa saunaan 
sekä saunan jälkeen. Saat myös pyyhkeen, voit 
halutessasi ottaa myös oman. Voit olla joko 
ihan syntymäasussa tai uima-asussa; se tulee 
veriseksi ja joudun sitä hieman todennäköisesti 
siirtelemään. 
 
Hinta: 

1 henkilö 95€/kerta  
2 henkilöä 85€/henkilö (helmikuussa 80€/hlö) 

Kun tulet yksin kupattavaksi, niin varaa aikaa 
saunaan ja kuppaukseen noin tunti, kahdella 
henkilöllä menee 1-1,5h, ehkä reilu.  

Varaa myös itsellesi lisä tunti/puolisen tuntia 
jotta ehdit palautua ennen kuin lähdet luoltani. 
Ikinä ei tiedä etukäteen kuinka reipas olo on 
kuppauksen jälkeen. :)  
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Kuppauksen askelmerkit: 

 
Pesen ensimmäiseksi hoitopöydällä 
päinmakuulla ollessasi selän, käsivarret & jalat 
– samalla saan tuntuman olemassa oleviin 
kireyksiin. 

Menet saunaan ottamaan löylyjä, niin että 
saadaan pintaverenkierto vilkastumaan ja 
sinun oikeasti tulee lämmin (kuuma) ja hiki. 

Palaat takaisin hoidopöydälle päinmakuulle ja 
asettelen imukupit paikoilleen. 

Teen jokaisen imukupin alle pienen pieniä 
reikiä veitsen kärjellä – verta tulee vain 
imukupin alipaineen vaikutuksesta. 

Tasaan paineita välillä imukupeista eli otan irti 
ja laitan takaisin paikoilleen. 

Poistan imukupit ja huuhtelen vielä selän, 
kädet ja jalat. 

Ajanvaraus: www.picktime.com/sannahaapala 
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Detox jalkakylpy 

Detox-jalkakylpy poistaa elimistöstä epäpuhtauksia heikon sähkövirtauksen avulla. Kuona-aineet, 
raskasmetallit ja myrkyt poistuvat jalkojen ihohuokosten kautta kylpyveteen. 

o Unettomuuteen 
o Kiputiloihin 
o Aineenvaihdunnan ongelmiin 
o Energian puutteeseen 
o Mielialan laskuun 
o Parantaa immuunijärjestelmää 
o Parantaa muistia ja unen laatua 
o Auttaa puhdistumaan haitallisista viruksista, bakteereista, sienistä ja hiivasta 
o Nopeuttaa aineenvaihduntaa ja toimii painonhallinan tukena 
o Lisää energiaa ja auttaa stressaavissa tilanteissa 
o Nostaa kehon happipitoisuutta, joka auttaa poistamaan kipuja ja särkyjä 
o Poistaa raskasmetalleja 
o Tehostaa maksan ja munuaisen toimintaa 
o Nopeuttaa toipumista sairauksista ja vammoista 
o Auttaa poistamaan limaa elimistöstä 
o Positiivinen vaikutus ihon hyvinvointiin 

 
Alkuun suositus on sarjana, tarkka määrä on aina yksilöllistä, mutta kuudesta kerrasta on hyvä 
lähteä liikkeelle. Ensimmäisillä kerroilla mahdolliset oireet voivat hetkellisesti voimistua, jotka 
kuitenkin helpottuvat seuraavilla hoitokerroilla. 
 
Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana, henkilöille joille on tehty elinsiirto tai on sydämen 
tahdistin tai epilepsia. 

Syksyllä 2021 hankin myös jalkakylpylaitteen jolla 
saadaan puhdistettua kehosta epäpuhtauksia ihan vain 
istumalla! Puolisen tuntia jalkoja kylvettäen 
suolavedessä ja samanaikaisesti johdetaan sähköä 
matalataajuisesti kehon läpi. Tehokasta kuonan 
poistoa! 

Voit tulla joko yksin tai kaksin, molemmille kuitenkin 
sama puhdistusohjelma. 

Yhdelle 37€, kahdelle 30€/hlö / 30min 

Suositus sarjahoitona hinta hlö (muutamien päivien 
välein): 

• 4 x 30 min 140 € (norm. 148 €) alennus n -5% 
• 6 x 30 min 205 € (norm. 222 €) alennus n -8% 
• 8 x 30 min 260 € (norm. 296 €) alennus n -12% 
• 10 x 30 min 315 € (norm. 370 €) alennus n -15% 

 

Ajanvaraus: www.picktime.com/sannahaapala 
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ZINZINO 
Miten tukea kehon tasapainoa sisäisesti?  

Sekään ei välttämättä ole niin vaikeaa miten sitä ensin kuvittelee ;)  

Viimeisin lisäys tuotevalikoimaani on Zinzino. Minulle kahvia juomattomalle teen intohimoiselle juojalle tämä 
on outoa, koska –> Zinzinon tarina alkoi vuonna 2005 kahvista Norjassa ja Ruotsissa… Suomeen Zinzinon 
ensimmäinen kahvilaite 123spresso rantautui vuotta myöhemmin. Laitteita tuli uusia ja virtaviivaisempia ja 
lopulta vuonna 2010 Zinzino listautui pörssiin – kahvikoneiden avulla!  

10 vuotta sitten 2012 Zinzino laajentui terveyden ja hyvinvoinnin puolelle ostettuaan enemmistön norjalaista 
BioActive Foods-yrityksestä – sillä tiellä nyt olemme: Zinzino Balance sai alkunsa. Terveystuotteiden, 
lisäravinteiden ja kosmetiikan saralle tehtiin isompi harppaus Zinzinon ostaessa 2014 norjalaisen Faun Pharma 
As. Ja lopputulos on nyt käsiemme ulottuvilla. 
Kaikki sai alkunsa hyvästä kahvista ja tarina jatkuu tasapainoisen elämän hallintaan sisäisesti – tässä vaiheessa 
minä vihdoin hyppäsin junaan mukaan.  

Syötkö oikeasti monipuolisesti ja tiedät, että saat kaikki ravinteet niistä myös imeytymään?  

• Kalaa vähintään pari kertaa viikossa (rasvaista kalaa) 

• Marjoja vähintään kourallinen päivässä 

• Monipuolisesti eri kuituja 

• Vähän sokeria ja vaaleasta jauhosta tehtyjä tuotteita 

• Ravintorikasta ruokaa – tämä on se vaikein osuus… 

BalanceOil  
Saat tärkeitä Omega-3 
rasvahappoja (EPA ja DHA), 
soluja suojelevia polyfenoleja 
extraneitsyt oliviiöljystä sekä D-
vitamiinia lusikallisella päivässä. 
Painokohtainen 
vuorokausiannostus. 
BalanceOil auttaa saavuttamaan 
vastaanottavaisen solukalvon, 
jolloin myös ruuasta saatavat 
vitamiinit ja hivenaineet imeytyvät 

Zinobiotic+ 
8 luonnollista kuitua laitettu 
samaan purkkiin, sinun suolistosi 
terveyden tähden. Tukevat 
terveellisten bakteerien kasvua ja 
auttaa vähentämään verensokerin 
nousua ruokailujen välillä sekä 
ylläpitämään hyviä 
kolestroliarvoja. 

Xtend 
BalanceOilin kanssa täydellinen 
paketti ravintoaineiden saantiin; 33 
eri hivenainetta, vitamiinia ja 
ravintolisää yhdessä tabletissa tai 
kapselissa. 

Lisäksi vielä Protect+, Viva+, 
ZinoGene+, ZinoShine+ 

Autan mielelläni sinut alkuun 
Zinzinon avulla hoitamaan itseäsi 
myös sisäisesti. Mielelläni kerron 
tuotteista & hintavaihtoehdoista lisää – 
sovitaan zoom/teams tai nähdään 
livenä ja kerron tuotteet ja miksi juuri 
Zinzinon ravintolisät. Linkki Zinzinon aliverkkokauppaani: 

https://www.zinzino.com/2010908751 

P.s. hinta ja maksuvaihtoehtoja on useita – myös pelkillä toimituskuluilla! 

ALOITA NÄISTÄ: 
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Legunanon jalkineet 
 

Saksalaiset ja Saksassa valmistetut Leguanot ovat kuin 
kenkien ferrarit. Patentoitu pehmeä ja taipuisa pohja on 
Leguanon tavaramerkki; pohja takaa hyvän tuntuman ja 
aistimuksen kaikille pinnoille millä nyt vain satut 
liikkumaan.  

Leguanon avulla: 

• Vakaa tuki jaloillesi 
• Suora /hyvä ryhti 
• Rentoutuneet, lämpimät jalat 
• Oman kehon tuntemus 
• Parempi tasapaino 

Olet kuin paljain jaloin! 

Kokeile niin tunnet. 

Talvi- /välikauden kenkiä löytyy hyvin suoraan varastostani:  

Esim  
Musta Husky 229€  
- laminoitu veden kestävä pinta 
- lämmin vuori 
- musta koot 41 ja 42 löytyy heti, 36-47 tilauksesta musta & ruskea 

Harmaa Kosmo 219€ (myös mustaa löytyy) 
- kosteussuojattu & konepesun kestävät! 
- lämmin vuori 
- mukaan kosteussuojasuihke, arvo 12€ 
- mustana 36-43, harmaana 36 & 38-41, muut koot 36-47 tilauksesta 

Leguanon viimeisin uutuus on villasekoitteinen kotikenkä 
Acasa.  

- konepestävä 
- 60% villa, 30% polyesteri, 10% viskoosi 
119€ koot 36-47, minulta löytyy heti yksi pari koko 40 

Leguanoja pääset sovittamaan ja tarvittaessa tilaamaan aina 
kun vain sovitaan aika milloin tulet; illalla, viikonloppuna tai 
sitten ihan arkenakin päivällä. Sovitaan kuitenkin aina aika, 
jotta olen varmasti paikalla vain ja ainoastaan sinua tai teitä 
varten! Kauttani saat kaikkia Leguanon malleja mitä Suomeen 
myydään aikuisille ja lapsille.  



 

 

 

Kevättä kohti mennään! 
Muistathan, että saat kauttani myös 

• No75-kollageenivalmisteet Iho, Nivel ja Gold – kotimaiset 
täysin vain sitä itseään, ei mitään ylimääräistä täyte ym 
ainetta ja sopii ihan kaikille – tai ainakin melkein ;)  

• ENJO – puhdista luonnollisesti kotisi ja 
ihosi. Kaikilla ENJOn pesu- ja 
kuivauskuiduilla on Allergia-tunnus. Jos sinulla 
ei vielä ole ENJOn uusinta hinnastoa, (laitan 
sen tulemaan pian kaikille aikaisemmin 
tilanneille) ja/tai olet uusi innokas ENJOn 
kokeilija -> laita viestiä yhteystietojen kera: saat 
linkin sähköiseen kuvastoon & hinnaston 
sähköpostiin ja sovitaan samalla treffit -> pääset 
myös kokeilemaan tuotteita omilla pinnoilla 
omassa kodissasi.  

• Frantislan luomuyrittitilan tuotteet tilaukselta – kaikki mitä 
heiltä löytyy listoilta saat nyt myös kauttani (tilauspohjaisesti) 
J  

Seuraavassa kirjeessäni varmaan jo julkista blogini osoitteen – sieltä 
tulet jatkossa löytämään kirjoitukseni paljon helpommin mitä ne nyt 
ovat löydettävissä FB-sivuiltani. Blogi terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyen ja myös asian vierestä – oletettavasti :D  

Nähdään pian! 

Sanna Haapala 
Mestarinpolku 2 
13210 Hämeenlinna 
p. 040 541 1972 
info@sannahaapala.fi 
www.sannahaapala.fi 
 
Ajanvaraus: 
www.picktime.com/sannahaapala 
Tai ota yhteyttä 
 
FB: 
https://www.facebook.com/kjksanna 
https://www.facebook.com/ENJOSanna 
 
Insta: 
https://www.instagram.com/sannahaapala.fi/ 
https://www.instagram.com/enjosanna/ 
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