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İlker Pazarbaşı
FONKSİYONEL TIP

UZMAN DİYETİSYEN

Sağlık ve iyilik halimizi artırmak istiyorsak bence ilk 
adım bağırsaklardan başlamak olmalıdır. İkinci adım 
bağışıklık sisteminin sakinleşmesi çalışmasıdır. 
Eliminasyon diyeti ile ilk iki adım aynı anda atılmış 
olur ve üçünü adım olan karaciğerin güçlendirilmesine 
de destek sağlar. İlk iki hafta zor geçebilir, özellikle 
ikinci haftada toksinlerin atımı esnasında halsizlik, 
yorgunluk veya ağrılarda kısa süreli artış da olabilir. 

Bu süreçte bol posa (sebze) bol sıvı almayı 
unutmayın, günde en az 1 kez de büyük tuvalete 
gitmelisiniz. Her gün terlemeye çalışın, saunaya gidin, 
hamama gidin, spor yapın veya yorganın altına girin 
odayı da iyice ısıtın ve terleyin. 
Aşağıda eliminasyon diyetinde çıkması gereken ve 
yenilebilir besinlerin listesini paylaşıyorum. 

Eliminasyon Diyetinde Çıkması Gerekenler ve Yenilebilecekler Tablosu

Sakınılması gereken besinler Yenilebilir besinler

Alkol Süt ürünleri alternatifleri

Dana eti Balık 

Çikolata Meyve (sadece belirtilenler)

Kahve, çay, meşrubat, gazoz vb. Serbest gezen hayvanların etleri

Mısır  Glütensiz tam tahıllar (karabuğday,
 kinoa, pirinç, tef vb)

Süt ürünleri Sağlıklı yağlar

Yumurta  Soya ve yerfıstığı hariç kurubaklagiller

Glüten içeren tahıllar (tüm arpa,
yulaf, çavdar çeşitleri) Yerfıstığı hariç yağlı tohumlar

Yerfıstığı  Kanatlı hayvanlar

İşlenmiş et ürünleri Tohumlar 

Midye Sebzeler

Soya ve soya ürünleri 

Şeker (beyaz şeker, mısır şurubu,
esmer şeker, sükroz vb) 

ELİMİNASYON DİYETİ VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÇOK FAYDALI İPUÇLARI
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Dönüşüm bir süreçtir. Kimse kronik hasta olmak 
istemez, hasta olan herkes de iyileşmek ister. 
Bedensel (fizyolojik) iyileşmek aslında bedensel bir 
dönüşümdür ve dönüşüm tek başına bir noktada 
olmaz. Mutlaka en az birkaç noktada birlikte olur. 
Örneğin her gün kendimizi motive etmeliyiz çünkü 
bunun için harika sebeplerimiz var. İnsan olarak 
kendimize hak ettiğimiz değeri vermeyelim de ne 
yapalım? Çok net belirtebilirim ki neyi hak ettiğimize 
İNANIRSAK onu deneyimleriz. Sonra egzersiz 
yapmamak sigara içmek kadar zararlıdır. Neden bir 
hobimiz yok veya neden daha fazla yürümeyi 
seçmiyoruz? Neden istediğimiz hayatın hayalini 
zihnimizde canlandırmıyoruz? Hayal kurmadan yol 
alınmaz, herhangi bir yere gitmeden önce o yeri 
zihninde netleştiriyoruz değil mi? 

Netleştirmeden yola çıksak hiçbir yere varamayız. 
Ayrıca çevremizde çok kimyasal var ve biz çok kolay 
yöntemlerle evimizde kendi malzemelerimizi yapabilir, 
bu şekilde evimizi kimyasallardan arındırabiliriz. 
Temizlik için kullandıklarımız bile hormonlarımızı 
bozar nitelikte. Sağlık için en az kimyasal yaklaşımını 
benimsemeliyiz. Ve fermente beslenme inanılmaz 
büyük bir etkiye sahip sağlığımız üzerinde. Dengeli 
bir diyetin en önemli yoldaşının fermente beslenme 
olduğunu görüyor ve yaşıyorum. Ama hangi 
fermente? Nasıl fermente? Önemli detayları var. 
Ayrıca eliminasyon diyetinde güzel tarifler ile hala 
harika, hala keyifli ve tabi ki besleyici bir diyet ile 
devam edebiliriz.
Gelin ben ve ekip arkadaşlarım hep birlikte size bu 
dönüşümlerin neler olduğunu ve nasıl olacağını 
gösterelim. 
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Dilek Çalışır
FONKSİYONEL TIP

YAŞAM KOÇU

Merhabalar,
Fikrini aldığınız kişinin kendi konusunda uzman, 
görmüş geçirmiş olmasını istersiniz değil mi?
44 yaşında 100 kg üzerindeydim ve 1 yıl içerisinde 
tam 44 kg verdim ve hala (yaklaşık 4 yıldır) formumu 
koruyorum. Bu süreçte hayattaki her şeye bakış açım 
öyle bir değişti ki medeni halimden işime ve çevreme 
kadar her şeyi değiştirdim. Ben yapabildiysem siz de 
başarabilirsiniz. Gelin size birkaç ipucu vereyim.

MOTİVASYON 
Benim kendimi motive etme yöntemim çok etkili ve basit: Yazmak
Çalıştığım konu her ne ise (kilo, bereket iş vb) bu konudaki hedefimi, bu hedef gerçekleşince nasıl 
hissedeceğimi ve bu konudaki eylem planımı HER GÜN yazıyorum ve yüksek sesle kendime okuyorum.
Siz de bir defter edinip hedefinizle ilgili şu üç soruyu her gün cevaplayın:
• Hedefim nedir?
• Bu hedef gerçekleştiğinde nasıl hissedeceğim?
• Eylem planım nedir?

İYİ YAŞAM VE MOTİVASYON

www.iyidilek.com.tr iyidilek 0533 369 25 23

www.iyidilek.com.tr
iyidilek
0533 369 25 23



İMAJİNASYON
Bu teknik aslında hayal kurmaktan ibaret. Gerçekten bu
kadar basit ve etkili. Her gün kendinize 5 dakika ayırın. 
Hedefiniz gerçekleştiğindeki yeni versiyonunuzu hayal edin. 
Örneğin çalıştığınız konu kilo ise; ideal bedeninizdeki siz, ne 
giyiyorsunuz? Neredesiniz? Örneğin bir sahilde olduğunuzu 
hayal edin, güneş ışıklarını teninizde hissetmeye çalışın, 
teninizin yanık kokusunu zihninizde canlandırın, rüzgarı 
hissedin. Yüzünüzü görün ne kadar da mutlusunuz. Kendine 
güveni tam halinizle nasıl yürüyorsunuz, nasıl 
oturuyorsunuz? Evet tek yapmanız gereken tüm bunları her 
gün hayal edip aktive etmek. Ne kadar keyifli öyle değil mi? 
Son bir konu: hayallerinize kavuşmanız için önce mevcut 
durumunuzla barışık olun. Bu biraz karışık gelebilir 
biliyorum. Burada demek istediğim hayata teşekkür etmeyi / 
şükretmeyi / minnettar olmayı da alışkanlık haline getirin. 
Hayatınızda aslında ne kadar çok şeye sahip olduğunuzu 
fark ettiğinizde (eşya bolluğundan bahsetmiyorum) sağlığın, 
bereketin veya üzerinde çalıştığınız konu her ne ise 
dahasının da size geleceğini göreceksiniz.
Tekrar buluşmak dileğiyle,
Sevgiler
İyiDilek
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EGZERSİZ
Sağlıklı yaşam denildiğinde temiz beslenme
kadar egzersiz de önem taşımakta. Aklınıza 
illa da spor salonlarında kardiyo çalışmak 
gelmesin. Benim en sevdiğim egzersiz 
yürüyüştür. Bir saatte 6 km hedefine varacak 
şekilde yavaştan başlayarak kendi temponuzu 
oturtabilirsiniz. 
Her gün belirli bir saatte (tercihen sabah aç 
karnına) yürüyüş yapıp, bunu alışkanlık haline 
getirebilirsiniz. Sabah yürüyüşleri ile daha 
mutlu hissettiğinizi göreceksiniz. Ayrıca kendi 
geliştirdiğim ve Türkiye’de bir ilk olan Fit Ofis 
Kart egzersizlerini uygulayabilirsiniz. Bu 
kartlarla evde veya iş yerinizde, ek bir spor 
ekipmanı gerekmeden, bir kahve molasında 
esneme ve sıkılaşma egzersizleri 
yapabiliyorsunuz. 
Egzersiz sadece fiziksel değildir aynı zamanda 
zihinsel çalışmaları da içerir. Burada da benim 
vazgeçilmezim imajinasyondur. Gelin kısaca 
bunu da açıklayalım:

Grup ve bireysel değişim programlarım için instagram @iyidilek ve www.iyidilek.com.tr web sayfamı ziyaret edebilirsiniz.

1 Eylül 2020 tarihinde, 21 günlük online takipli değişim grubu açılmıştır.
Program whatsapp üzerinden ilerlemektedir.

Ayrıca Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İlker Pazarbaşı ile birlikte; 21 Eylül 2020 tarihinde, Kanser ile 
mücadelede doğru beslenme ve motivasyon grup çalışması açıldı. Program 5 haftalıktır.
Bilgi için instagram profilimden (@iyidilek) iletişime geçebilirsiniz.
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Nida Şahin
FONKSİYONEL TIP

YAŞAM KOÇU

YUMURTA ALTERNATİFİ 
Yumurta, birçok tarifte lezzetinden çok bağlayıcı unsuruyla yer alır. Yumurta yerine 
kullanabileceğimiz birçok malzeme olmakla birlikte sizlerle en çok kullanılan “Flax 
Egg” tarifini paylaşmak isterim. 
Flax Egg; keten tohumu veya chia jelidir. 1 kaşık keten tohumu veya chiayı 3 kaşık 
suda 10dk beklettiğinizde kıvam jelleşir ve 1 yumurta yerine geçer. Bu haliyle 
bağlayıcı olarak kek, kurabiye, kraker gibi tariflerde kullanılabilir. 

KAJU YOĞURDU
Süt alternatifimiz çok bol, çok çeşitli bitkisel sütlerden damak tadınıza uygun olanı 
hazırlayarak tariflerinizde kullanabilirsiniz. Ben burada sizlerle yoğurt 
alternatiflerinden bir tanesini paylaşmak isterim.
1,5 su bardağı çiğ kajuyu 1-2 saat suda bekletin. Sonra suyunu süzüp 1bardak + 
çeyrek bardak su ekleyin. 2 kaşık bal veya başka bir sıvı doğal tatlandırıcı, bir çimdik 
tuz ile blendarda pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. İçine 2 kapsül toz probiyotik 
ekleyip bir kavanoza alın ve sıcak bir yerde havlularla sararak 24 saat bekletin. 
Kavanozun kenarlarından hafif sıyrılmaya başlayan köpüğümsü bir yapı olacak. Bu 
şekilde fermente olmuş yoğurdunuzu buzdolabında 1 haftaya kadar bekletebilirsiniz.  

TAVADA KARABUĞDAY EKMEĞİ  
1 su br Çiğ Karabuğday unu
 ½ su br Su veya vegan süt (kıvama bakarak su ilave edebilirsiniz, pankek harcından 
biraz daha katı ancak yine de akışkan kıvamda olacak. Unun yarısı kadar su veya 
bitkisel süt koyup 2-3 kaşık daha eklemek gerekebilir)
• Kabartmak için üstüne limon sıkılmış karbonat
• Mahlep (hoş bir koku vermesi için, şart değil)
Az yağlı tavaya kaşıkla yayarak kapağını da kapatıp kısık ateşte arkalı önlü pişirin 
tamamdır.  İsterseniz büyük tavaya döküp daha ince şekilde yapabilirsiniz.

Kimya Mühendisi, 2 çocuklu bir anneyim. Sağlıklı yaşam serüvenim, ilk çocuğumun doğumuyla başladı. 
Sağlıklı yaşamın katı kurallarla ürkütücü hâle gelmesi ve bu yüzden tercih edilmemesi en büyük endişem. 
Bunun yerine, bu yolun psikolojik açıdan daha tolere edebileceğimiz düzeyde olmasına, keyif alarak 
yapılmasına gayret ediyorum. Düzenlediğim programlarda sağlıklı mutfağın sıkıcı olmadığını tariflerimle 
göstermeye, bütünsel bakış açısıyla detoks metabolizmasını desteklemeye, doğal cilt bakımı ve ev deterjanları 
tarifleri paylaşarak ev detoksu sağlamaya, stres yönetimini yapabilmek için mümkün mertebe destek ve 
motivasyon sağlamaya çalışıyorum.
Hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı yaşamak sizin elinizde. Bu amaçla da Eliminasyon sürecinde size destek 
olabilecek birkaç pratik tarifi aşağıda veriyorum.



TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI
Karbonat, çamaşır sodası ve rendelenmiş zeytinyağlı kastil sabunu eşit ölçüde 
karıştırılır. Hepsinden birer su bardağı ölçüsünde karıştırıp hazırlayabilirsiniz. Beyaz 
çamaşırlar için isteğe bağlı olarak toz karışımı daha fazla kullanabilirsiniz. Yani 
karbonat ve çamaşır sodası ölçüsünü 1,5 bardak gibi düşünebilirsiniz. 

OVUCU KREM
1 su bardağı karbonat ile 2 dolu yemek kş. arap sabunu macun kıvamında olacak 
şekilde karıştırılır. 
Bu içeriğe, karışımın kurumasını önlemek için 1 yemek kş. sıvı gliserin 
ekleyebilirsiniz. Ayrıca elinizde varsa 7-8 damla çay ağacı yağı (Antiseptik ve 
antibakteriyel özelliği dolayısıyla) eklemek iyi olacaktır. 
Hepsini bir cam kavanozda muhafaza edin, çelik, cam yüzeyler, çay lekeleri, kireç 
lekeleri, mutfak ve banyoda kullanıma uygun çok kurtarıcı bir tarif. 
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5 DK’DA HAZIR ÇİKOLATA 
Bazen olur canınız aşırı kakao, çikolata ister. İşte bu tarif tam o anlar için. 
Malzemeleri karıştırın buzlukta 2 dk donsun toplam 5 dk içinde hazır.  
• 1 kş. Hindistan cevizi yağı ,  • 1 kş. Keçiboynuzu unu (tozu) 
• 1 kş. Ham kakao ,  • 1 kş. Bal (ya da elma suyu konsantresi)
Ben biraz da portakal kabuğu rendeledim.
Hepsini bulamaç haline getirip uygun bir kaba koyun, buzlukta silikon veya kağıt 
kapta  2-3 dk bekletin. Keçiboynuzu tozu yoksa yerine kakao da kullanabilirsiniz. 

DOĞAL TEMİZLİK TARİFLERİ
Marketlerdeki temizlik malzemeleri, temizleyici ajanlardan daha çok sentetik koku, köpük yapıcı maddeler, 
kanserojen olan optik beyazlatıcılar, zararlı enzimler ve sayısız kimyasal içeriyor. Sizlerle pratik ve doğal 
malzemelerle yapılmış iki çok sevilen tarifi paylaşacağım.

7 Eylül’de İlker Pazarbaşı ile birlikte; tansiyon, kolesterol, trigliserit, şeker yüksekliği, insülin direnci,
Tip-2 diyabet ve obezite durumunda kişiye özel beslenme danışmanlığı ve yaşam kalitesini iyileştirmeye 
yönelik koçluk içeren grup çalışmamız olacak. 

Ayrıca; ciddi sağlık sorunu olmayıp daha kaliteli bir hayat için sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek 
isteyenler için bireysel danışmanlık ve hap bilgiler içiren 10 günlük programım var. Bilgi almak için 
İnstagram profilinden bağlantıya geçebilirsiniz.

FALAFEL  - VEGGIE BURGER
• 3 su br. Haşlanmış nohut,  • 1 küçük soğan ,  • 4 dal taze soğan 
• 1 diş sarımsak ,  • 1 avuç maydanoz ,
(Sebze porsiyonunu artırmak adına bu aşamada pancar, havuç, kereviz, pırasa vs. 
ekleyebilirsiniz)
Tüm malzeme robotta çekilir. Sonra; 
3 yemek kş. Kinoa unu, 2 yemek kş. Zeytinyağı, Tuz, karabiber, kimyon eklenip 
yoğurulur. Dilerseniz susama batırarak yağsız tavada arkalı önlü pişirebilir veya 170C 
fırında pişirebilirsiniz.  Bunları daha büyük şekilde yapıp karabuğday ekmeği içinde 
hamburger olarak sunum yapabilirsiniz.



suzi.tekin
Suzan Tekin
FONKSİYONEL TIP

YAŞAM KOÇU

suzi.tekin

PROBİYOTİK FERMANTASYON
Son yüzyıl içinde doğaldan hızla koptuk ve modern 
(!) hayat bizi daha fazla hasta ediyor. Çünkü 
doğumumuzdan itibaren ortak yaşadığımız ve bizi en 
ciddi hastalıklara karşı bile koruyabilen dost 
bakterilerimiz zehirli kimyasallar, çevre kirliliği, yapay 
gıda katkıları vb. birçok faktörle yok ediliyor. 
Probiyotik bakterilerimizin yaşadığı ortam olan 
mikrobiyota, bağışıklık sistemimizin organı gibi kabul 
edildiğine göre, onun zarar görmesi bizi hastalıklara 
karşı kolay hedef haline getirmiş olabilir mi? 
Fermente gıdaları, faydalı probiyotik bakterileri de 
ekleyerek hazırlarsak, elde ettiğimiz süper gıdalar, 
hem yediğimiz diğer gıdaların doğru ve kolay 
sindirimini sağlayacak (midedeki sindirimin gıda daha 

dışarıdayken fermantasyonla başladığını düşünün) 
hem dengeli bağırsak mikrobiyotasına vereceği 
destekle bağışıklığımıza güç katacaktır. 
Şimdi tam zamanı!
Yeniden sağlıklı beslenmenin ve kendi sağlığımızın 
koruyucusu olmanın zamanı çoktan geldi. Probiyotik 
yoğurdu, kefiri, kımızı, probiyotik turşuları ve sirkeleri, 
probiyotik meyve ve sebze sularını, probiyotik 
fermente zeytinleri, sucukları, boza ve şıraları, 
bakliyat ve ezmelerini, probiyotik ekşi mayalı 
buğdayları beslenmemize adapte etmeliyiz. Ama her 
şeyden önce, her fermente gıdanın probiyotik 
olmadığını ve bir fermantasyonun nasıl porbiyotik 
olabileceğini öğrenerek bir başlangıç yapmalıyız.

Uzun yıllar bana eşlik eden farklı alerjileri, egzamayı, mantarları ve sindirim problemlerini probiyotik 
fermantasyonu öğrenip uyguladıktan sonra tamamen geride bıraktım. Fermantasyonu öğrendiğim süre 
içerisinde bilim insanları mikrobiyota dediğimiz ve merkezi bağırsaklarımız olan probiyotik bakteriler dünyasını 
aydınlattı. Probiyotik fermantasyon tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki fermente gıdaları 
beslenmemize adapte etmeye odaklanmak, sağlığımıza verebileceğimiz en büyük ödüllerden biri.

FERMANTASYON NEDİR?
Besinlerin çoğunlukla mikroorganizmalar tarafından değiştirilip dönüştürülmesidir. Fermantasyonun bizim için 
en özel ve önemli yanı, besinleri kolay sindirilebilir boyutlara ve formlara getirmesidir. Probiyotik 
fermantasyon ise bundan çok daha fazlasıdır.



suzi.tekin

Üstlerine sebzeleri koyalım, kavanozun üstünde iki 
parmak boşluk kalmalı. Salamura suyunu ekleyelim, 
bütün sebzeler suyun altında kalmalı. Sebzeler bir 
şekilde sabitlenmeli, su yüzeyine çıkmamalı. İlk hafta 
kavanozun ağzı paket lastiği ve streç film ile 
kapatılmalı.
Fermantasyon yaklaşık 10 gün içinde ortam sıcaklığıya 
orantılı tamamlanacaktır.
Tadına bakın; turşu tadına geldiyse kapağını kapatıp 
buzdolabına kaldırabilirsiniz. 
En az bir hafta da burada dinlensin. 

@suzi.tekin Instagram hesabımı takip ederek, gerçekleştireceğim fermantasyon uygulama atölyelerinden haberdar olabilirsiniz.

STARTER KÜLTÜR İLE PROBİYOTİK TURŞU YAPALIM

ONLINE FERMANTASYON KAMPI! 28 Eylül- 16 Ekim 2020/ 3 hafta sürecek program Whatsapp ve
Zoom üzerinden online gerçekleşecektir.
Artik biliyoruz, probiyotik bakteriler sağlığımızı destekler. Tabii biz onları hayatımıza alıp desteklediğimiz 
sürece.  O zaman hadi gelin, mutfaklarımıza probiyotikleri en etkin ve ve doğru şekilde nasıl dahil 
edebileceğimizi bu kampta kendimiz uygulayarak öğrenelim.

Bilgi ve kayıt için bana, @suzi.tekin ınstagram hesabından Dm den ya da suzankvk@hotmail.com dan 
ulaşabilirsiniz.

1 lt. suya lt. başına 40 gr kaya tuzu ile salamura suyu 
hazırlayalım. 
Tuz eridikten sonra içine toz probiyotik turşu starter 
kültürü ekleyelim.
İstediğimiz sebzeleri temizce yıkayıp süzelim.
Kavanozu kaynar suda steril edelim; ki orada sadece 
probiyotik bakteriler çoğalabilsin.
Kavanoza önce ayıklanmış sarımsakları koyalım.
Sonra 2-3 ardıç ve 1 çay kaşığı sarı hardal tohumunu 
ve 1 defne ya da meşe yaprağını da ekleyelim. 
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Züleyha Alperdem
FONKSİYONEL TIP

YAŞAM KOÇU

• Kullandığımız deterjanlar, kozmetikler gibi tenimize
 gün boyunca temas eden gözden kaçan önemli
 toksit kimyasal kaynaklar aracılığı ile her insan yılda
 ortalama 55.000 üzerinde kimyasala maruz kalıyor.
 Deterjan ve kozmetiklerden aldığımız bu
 kimyasallar deri yolu ile emilerek doğrudan kan
 dolaşımımıza karışıyor bu sebeple yediğimiz zararlı
 gıdalardan daha fazla ve daha hızlı sağlığımızı
 tehlikeye sokuyorlar. 
• En yüksek kimyasal alım kaynağı kimyasal
 deterjanla yıkanan bulaşıklar. 1 bardak suya
 bulaşan kimyasal 10 ton su ile yıkanarak
 arındırılabiliyor. Bu sebeple mümkün olduğunca
 doğal içerikli deterjanlar kullanılmalı veya evde
 kendimiz hazırlamalıyız. Parlatıcı gözüne elma
 sirkesi eklenebilir. Makineden bulaşıklar çıkınca
 15 dakika havalandırın ondan sonra temas edin ve
 içerisindekileri kullanın. Makine bittiğinde ilk
 15 dakika çok fazla radyasyon yüklü oluyor. 
• Mutfakta kullandığınız araç gereçleri gözden
 geçirin teflon yerine döküm tencere veya ham
 seramik tencere tercih edin. Suni materyallerle
 pişirilen yemek, sağlıklı bir yemek te olsa içine bu
 kaplardan ağır metal yükü bıraktığını unutmayın.

• Saklama kapları plastik ise yerine cam veya seramik
 saklama kapları tercih edin. 
• Toz tutmayan nanoteknoloji ürünü temizlik
 bezlerinin içerdiği nano partüküller çok küçüktür ve
 temas halinde doğrudan hücre çekirdeğine kadar
 girebilme kabiliyeti vardır. DNA RNA yapısında
 mutasyona sebep olur. Nano teknoloji ürünü
 bezleri evinizden uzaklaştırın.
• Mutfakta halı yerine pamuklu yıkanabilir kilim
 kullanın. Evin en hijyen bölgesi olan mutfakta
 uçuşan tozların halı içerisinde birikmesi, mutfakta
 dökülen yemek artıkları vb. sebebiyle mutfak
 halılarında evin diğer halılarına göre daha fazla
 mite ve bakteri birikiyor. 
• Mutfak bezlerinizi çamaşır suyu yerine hidrojen
 peroksit ile yıkayın. Bu üründe süper sağlıklı
 olmasa da çamaşır suyu gibi leke çıkarır ve ondan
 daha az zararlıdır.

Yüksek hassasiyete sahip alerji ataklarımı, hayatımı bütünsel bir yaklaşım tarzı ile kademe kademe değiştirerek 
yenmeyi başardım. Saf ve kimyasalsız kişisel bakım ve temizlik ürünlerine olan ilgim bu dönemde başladı. 
Kişisel bakım ürünleri markam olan So Saff' ı kurdum. Yaptığım çalışmaları ev & mutfak detoksu ismi altında 
birleştirdim ve verdiğim danışmanlıklarda, bu bütüncül yaklaşım metodu ile sizlere destek veriyorum. Kirlian 
tekniği cihazımla danışanlarımın program öncesi sonrası tüm beden organ enerjilerinin, çakra ve aura 
enerjilerinin durumunu ölçümlüyorum ve ilerleyişi birlikte analiz ediyoruz. Danışmanlığım sırasında, deterjan 
tarifleri, doğal bakım önerileri, hayatınızda küçük dokunuşlarla fark yaratabilecek bütünsel ev-mutfak- beden 
detoksu ve elektromanyetik alan maruziyeti gibi fiziki faktörlerle birlikte, meditasyon, stres yönetimi gibi öz 
farkındalık çalışmaları ile kendinizi bütünsel sağlıklı yaşam okulunda hissedeceksiniz. 
İşte sizlere pratik ev & mutfak detoksu önerilerim:

www.fonksiyonelyasam.com
utopikdunyamm
0553 010 0110

MUTFAK DETOKSU ÖNERİLERİ
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EV DETOKSU ÖNERİLERİ
• Bugün bilinen tüm deterjanlar nano teknoloji ile
 üretilmektedir. Bunun sonucu olarak nano
 partiküller DNA RNA gen mutasyonuna sebep
 olmakta, içerdiği kimyasallar çamaşırdan tam olarak
 arınmadığı için alerji, cilt hastalıkları, solunum yolu
 hastalıkları gibi pek çok semptoma sebep
 olmaktadır. Doğal içerikli ve parfümsüz deterjanlar
 tercih edilmeli eğer mümkünse evde kendinizde
 hazırlayabilirsiniz. 
• Çamaşır makinesi yumuşatıcı gözünde kimyasal
 yumuşatıcı kullanılması, halsizlik yorgunluk, baş
 ağrısı, konsantrasyonda güçlük, iç salgı bezlerinde
 çeşitli hastalıklara sebep olur. Bunun yerine
 kullanılabilecekler, elma sirkesi içine lavanta yağı
 damlatarak kullanılabilir, lavanta sirkesi kullanılabilir,  
 elma sirkesine farklı doğal hidrosoller eklenerek
 kullanılabilir. 
• Çamaşırlarınızın kalıcı ve güzel kokması için ütü
 suyuna lavanta hidrosolü veya farklı hidrosoller
 ekleyebilirsiniz. 

• Ev temizliğinde cam, yüzeyler için çamaşır suyu
 veya kimyasal yüzey temizleyiciler yerine, lavanta
 sirkesi, elma sirkesi ve doğal hidrosoller tercih
 edin. Elma ve lavanta çok güçlü antimikrabiyal
 özelliğe sahiptir ve istediğiniz hijyeni sağlayacak
 yeterliliktedir. 
• Banyo- WC temizliğinde güçlü kireç lekeleri için
 eldiven ve maske kullanarak hidrojen peroksit ile
 temizleyin. 
• Halıları kaldırın yerine yıkanabilir pamuklu
 kilimler tercih edin. 
• Evin havasını temiz tutmak ve daha fazla negatif
 iyonla doldurmak için sabah ilk güneşle evlerinizi
 havalandırın. Bu aynı zamanda radon gazı
 birikmesini de önlemektedir. Suni ev kokuları
 kullanmayın. Bunun yerine doğal hidrosolleri
 püskürterek kullanabilir, gene bu hidrosolleri ve
 aromatik yağları buhar makinesine ekleyerek evin
 havasını temizleyebilirsiniz. 

Daha fazlası için internet sitemi inceleyebilirsiniz: 
www.fonksiyonelyasam.com


