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Esipuhe
Tervetuloa Ketokamun nesteytysoppaan pariin! Nesteytys on ollut
pinnalla monen vuoden ajan — neuvovathan virallisetkin suositukset
meitä juomaan jopa parisen litraa vettä vuorokaudessa. Nesteyttämiseen ei kuitenkaan liity pelkästään vesi vaan myös ehdottomasti
elektrolyytit.
Kehon neste- ja elektrolyyttitasapainoon vaikuttavat monet asiat aina
elämäntyylistä mahdollisiin päällä oleviin tai jo sairastettuihin
sairauksiin. Ruokavaliolla on äärimmäisen tärkeä merkitys nesteytyksessä ja elektrolyyttitasapainossa.
Loimme Ketokamun nesteytysoppaan, jossa kerromme enemmän
nesteytyksestä, elektrolyyteistä ja miksi ne ovat niin tärkeitä sekä
supernesteyttävästä Ellustamme, josta löytyy elektrolyyttien lisäksi
monia muitakin hyödyllisiä aineksia. Varaa siis vaikkapa lasi Ellua viereesi ja siemaile siitä samalla kun nautit tämän oppaan lukemisesta!
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Mikä nesteytys?
Varmaan jokainen tietää, että kehosta suurin osa on vettä. Verestä 85 % on vettä, lihaksista 80 % on vettä, aivoista 75 % on vettä ja jopa luista 25 % on vettä. Asia ei kuitenkaan
ole aivan näin yksinkertainen: kehossa vesi on aina sitoutunut elektrolyytteihin. Vesi ei
vain siis loiskehdi kehossa pelkkänä vetenä, vaan on aina sitoutunut johonkin muuhun
aineeseen.
Koska kehostamme niin paljon on (elektrolyytteihin sitoutunutta) vettä, kehon vesitasapainon tai paremminkin nestetasapainon pitäminen normaalina on ratkaisevaa kaikkien elintoimintojen kannalta. Koska kehon vesi on sitoutunut elektrolyytteihin, pelkkä
vedenjuonti ei nesteytä niin hyvin kuin veden ja elektrolyyttien samanaikainen nauttiminen. Nesteitä tulee siis nauttia ja mielellään siinä muodossa, jossa kehomme osaa
ne hyödyntää parhaiten ja kuinka vesi kehossakin esiintyy — elektrolyyttien kanssa.
Nesteyttämisen ja elektrolyyttien merkitys vain kasvaa ravintomme ja maaperän köyhtyessä ja elämän vaatimusten lisääntyessä. Urheilijat ja aktiivisesti liikkuvat tarvitsevat
tunnetusti lisänesteytystä, samoin ketoruokavaliolla olevat — varsinkin alussa, kun keho
vielä totuttelee ketoruokavaliolle ja voi esiintyä huonovointisuutta, niin sanottua “ketoflunssaa”. Ihan tavallisen tallaajankin on hyvä juoda tarpeeksi vettä, jotta keho toimii
optimaalisesti.
Nestehukka yllättää hyvinkin helposti, jos hikoilun tai saunan jälkeen ei muista juoda.
Vaikka viettäisi hyvinkin leppoisaa elämäntyyliä, ihminen menettää luonnostaankin
nesteitä mm. hien, hengityksen, virtsan ja ulosteiden mukana. Nämä menetetyt nesteet
täytyy luonnollisesti korvata, jotta kehon nestetasapaino säilyy ja nestettä riittää kehon
joka kolkkaan. Nykyään suurin osa ihmisistä kärsii nestehukasta.
Osa saamistamme nesteistä tulee ruoan mukana, mutta toki suurin osa nesteistä
juodaan. Juodessa tulee helposti kaloreita, joten tähän on hyvä kiinnittää huomiota,
jos vaikkapa on tarkoitus pudottaa painoa. Monet juomat (myös urheilujuomat!) ovat
sokeripitoisia, joten niitä juotua verensokeri ampaisee korkeuksiin, koska juomissa ei ole
esim. kuitua, joka hidastaa verensokerin pomppaamista. Mitään sokeripitoista juomaa
tuskin kenenkään kannattaa suosia, tiedämmehän korkean verensokerin ja insuliinin
aiheuttamat haitat, joita ketoruokavaliollakin taklataan.
Keinotekoisilla makeutusaineilla makeutetut juomat ovat asia sinänsä, emmekä niitäkään suosittele, koska näillä luonnossa esiintymättömillä kemiallisilla yhdisteillä voi olla
yhtä sun toista harmillista vaikutusta kehoon ja jopa mieleen. Emme suosittele testaamaan vaikutuksia!
Lasten on erityisen tärkeä saada tarpeeksi nestettä, vieläpä korkealaatuista sellaista.
Sokerimehut ja limsat olisi hyvä unohtaa, ne paitsi pilaavat terveyden hampaita myöten mutta myös aiheuttavat nestehukkaa. Kyllä vain, juomalla voi tosiaankin aiheuttaa
nestehukkaa! Esimerkiksi kolajuomat sisältävät paljon natriumia, joka toimii diureettisesti eli poistaa nestettä elimistöstä virtsan mukana. Kolaa juotua kohta taas janottaa,
ja toivottavasti tällä kerralla lapselle annetaan jotain oikeasti nesteyttävää diureettis-
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ten juomien sijaan. Kofeiinipitoiset juomat ovat myös diureettisia, joten myös tämän
takia kofeiinipitoinen kolajuoma sekä suomalaisten suosima kahvi poistavat nestettä
elimistöstä.
Miten nestehukka sitten ilmenee? Se voi ilmetä hyvinkin monella eri tavalla. Pitkäkestoisen nestehukan tyypillinen oire on ummetus tai papanamainen uloste. Pelkästään jo
(mielellään elektrolyyttipitoisen!) nesteen juonti voi helpottaa ummetusta. Päähän liittyvät oireet ovat myös yleisiä alkaen kognitiivisista ongelmista mielenterveydellisiin ja
ihan fyysisiinkin oireisiin, kuten päänsärkyyn ja migreeniin. Tiesitkö, että aivot kutistuvat
nestehukassa? Tämä kutistuminen voi aiheuttaa nestehukalle tyypillistä päänsärkyä.
Alla yleisimpiä nestehukan aiheuttamia oireita.

Nestehukan merkkejä voivat
olla mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

päänsärky
uneliaisuus
väsymys
mielialan heilahtelut
sekavuus
ahdistus
ummetus
munuaiskivet
iho-oireet, erityisesti kuiva iho
urheilijoilla alentunut suorituskyky

Sanotaan, että kun tuntee janoa, keho kärsii siinä vaiheessa jo nestehukasta. Janon
tunne tulee vasta sen jälkeen, kun keho on menettänyt nestettä. Jano onkin kehon keino viestiä nestehukasta.
Hyvä uutinen on, että nestetasapaino palautuu nesteyttämisen jälkeen hyvinkin nopeasti, jopa 20 minuutissa!
Mistä sitten tiedät, oletko hyvin nesteytetty? Varmaan tärkein merkki on virtsa: jos se
on hyvin vaaleaa tai lähes väritöntä, olet hyvin nesteytetty. Huomaa, että värittömyys
kertoo vain että on tullut juotua riittävästi nestettä, mutta todellinen nesteytys onnistuu
vain kun elektrolyyttejäkin saadaan riittävästi. Pelkkää vettä juomalla hikoillaan elintärkeät elektrolyytit pois tai huuhdotaan alas vessasta!
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Mitä ovat elektrolyytit?
Paljon olemmekin jo puhuneet elektrolyyteistä. Kaupan urheiluravinnehyllystä moni on
jo bongannut elektrolyttivalmisteen jos toisenkin, ehkä jopa kokeillut ja ottanut pidempiaikaiseenkin käyttöön sen kummempia ajattelematta tai kaverin suosittelemana —
niistä vain tulee niin hyvä olo! Käsitelläänpä siis hieman tarkemmin, mitä nämä viime
vuosina suosiotaan kasvattaneet aineet oikein ovat.
Elektrolyytit ovat yksinkertaisesti aineita, jotka veteen liuenneina johtavat sähköä. Ihmiskehossa elektrolyytit ovat siis liuenneet kehossa esiintyvään veteen, jopa luukudokseen, josta siis siitäkin 25 % on vettä. Nesteissä elektrolyyteillä on joko positiivinen tai
negatiivinen sähkövaraus. Sähkövaraus voi kuulostaa hurjalta, mutta kehon toiminnoille — hengissä pysymisestä lähtien — sähköllä on korvaamattoman tärkeä merkitys.
Ajatellaanpa vaikka hermoimpulsseja, nehän ovat sähköä. Myös jokaisella solulla on
sähkövaraus. Solun sisällä itse asiassa on eri sähkövaraus kuin solun ulkopuolella. Näistä seuraavassa kappaleessa tarkemmin.
Ihmiselle tärkeimmät elektrolyytit ovat natrium, kalium, kalsium, magnesium ja kloori.

Ihmiselle tärkeimmät
elektrolyytit:
•
•
•
•
•

natrium
kalium
kalsium
magnesium
kloori
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Elektrolyyttien merkitys ihmiskehossa
Elektrolyytit ovat siis elintärkeitä meille ihmisille — sekä myös eläimille ja jopa kasveillekin. Elektrolyyttejä tarvitaan lukuisissa erilaisissa kehon toiminnoissa aivan perusruumiintoiminnoista hienostuneimpiin prosesseihin.
Kehossa vettä on sekä solujen sisällä että solujen ulkopuolella. On arvioitu, että 40 % kehon painosta tulee solujen sisäpuolella olevasta nesteestä ja 20 % kehon painosta tulee
solujen ulkopuolella olevasta nesteestä. Elektrolyytit pitävät huolen, että tämä tasapaino säilyy.
Solujen pinnalla on itse asiassa eräänlainen pumppumekanismi, joka säätelee sekä
solunulkoista että solunsisäistä elektrolyyttitasapainoa hyvin aktiivisesti. Tätä pumppumekanismia sanotaan natrium-kalium-pumpuksi, koska juuri näitä elektrolyyttejä
vaihtuu pumpun kautta.
Toimintapotentiaali (jota toimintajännitteeksi tai aktiopotentiaaliksikin kutsutaan) on
solukalvoa pitkin kulkeva sähköaalto. Sähköjännitteet kuljettavat äärimmäisen nopeasti viestejä kudoksesta ja solusta toiseen. Hermosoluja pitkin kulkevat impulssit ovat
erinomainen esimerkki tästä sähköisestä toiminnasta. Myös lihasten supistuminen on
sähköistä toimintaa.
Mutta mitä merkitystä elektrolyyteillä on näiden huimaa vauhtia vaihtuvien sähköjännitteiden kanssa ja viestien suihkiessa ympäri kehoa? Näissä nopeissa prosesseissa
keho käyttää nimenomaan elektrolyyttejä! Hermojen toimintapotentiaali on natriumja kaliumvirtoja kun taas lihassoluissa kalsiumilla on merkittävä rooli.
Lepotilassa solun sisällä on heikko sähkövaraus, n. -70 mV. Lepojännitteen ylläpitoon
vaikuttaa moni asia, mutta esimerkiksi juuri natrium-kalium-pumppu pitää osaltaan
yllä tätä lepojännitettä. Lepojännite ei suinkaan anna solun lepäillä, vaan lepojännitteen ylläpitoon tarvitaan aktiivista toimintaa! Lepojännitteessä solun sisäpuolella
on negatiivinen varaus ja solun ulkopuolella positiivinen. Jotta lepojännite pysyy yllä,
solukalvolta pumpataan kolme positiivisesti varautunutta natriumionia ulos ja kaksi
positiivisesti varautunutta kaliumionia sisään. Koska ulos menee enemmän positiivisia
elektrolyyttejä kuin mitä soluun menee sisään, negatiivinen varaus säilyy solun sisällä.
Annetaanpa esimerkki: Kun vaikkapa joku koputtaa sinua olkapäähän, olkapään hermosolusta lähtee aivoja kohti huimaa vauhtia kiitävä hermoimpulssi, jossa solun jännite purkautuu eli sähkölataus nousee plussan puolelle soluun virtaavien natriumionien
siivittämänä — laskeakseen jälleen takaisin heikosti negatiiviseksi kun impulssi on ohi.
Tähän koko prosessiin menee vain muutama millisekunti. Lihasten toimintapotentiaali
voi kestää kauemmin, mutta tämäkin lasketaan millisekunneissa.
Jos äskeinen meni yli hilseen, älä anna sen haitata. Siemaise kulaus Ellua ja tiedä, että
kehosi saa siitä elintärkeitä elektrolyyttejä, joita se pystyy käyttämään noihin juuri mai-
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nittuihin toimintoihin. Kehosi kyllä tietää mitä tehdä, kun sille annetaan oikeat ainekset
sitä varten!
Äskeisessä oli vain pari esimerkkiä niistä lukuisista toiminnoista, joihin käytämme eri
elektrolyyttejä. Katsotaanpa tärkeimpiä elektrolyyttejä ja niiden toimintoja vieläkin tarkemmin.

Natrium
Natrium on yksi tärkeimmistä elektrolyyteistä. Se osallistuu hermoimpulssien kulkuun ja
lihasten supistumiseen. Ihmisessä on natriumia 5–20 g, josta suurin osa solujen ulkopuolella olevassa nesteessä. Natrium onkin solunulkoisen nesteen pääasiallinen kationi
eli positiivisesti varautunut ioni.
Natriumia on jonkin verran myös luustossa ja hieman solunsisäisessä nesteessä. Natrium osallistuu monien aineiden — kuten sokerien — kuljetukseen suolen läpi. Emäksenä
natrium on myös osana happo-emästasapainoa.
Natriumilla on ruokavaliossa paha kaiku. Natriumia saamme yleisimmin suolan, eli
natriumkloridin, mukana. Kuinka usein meitä onkaan kehotettu vähentämään suolan ja
erityisesti natriumin käyttöä! Todellisuudessa vähänatriumisen ruokavalion ei ole todettu parantavan terveyttä — kuten ei myöskään paljon natriumia sisältävän.
Vähänatriumisella ruokavaliolla kuolemanriski kuitenkin kasvaa nopeasti. 2 g päivässä natriumia saavien riski kuolla on jo tuplasti enemmän kuin 4 g natriumia päivässä
syövien. Natriumin lisääminen ruokavalioon ei taas lisää kuoleman riskiä näin radikaalisti. Jos natriumia nautitaan 6 g päivässä tai enemmän, riski kuolla on vain aavistuksen
suurempi kuin 4 g päivässä nauttivilla. 8 g natriumia päivässä nauttivien yleinen kuolemanriski nousee 15 %:lla. Kärjistetysti siis liian vähäinen suola tappaa, ei liika suola!
Ihanteellisin natriumin saanti tuntuu olevan kultainen keskitie, eli 5–8 g natriumia päivässä on sopivasti useimmille ihmisille. Ketoruokavaliolla natriuminsaanti on erityisen
tärkeää. Liian vähäinen natriuminsaanti voi tuntua heikotuksena tai ”keto-flunssana”.
Hyvä muistisääntö on, että yksi teelusikallinen suolaa on 5 g, josta 2,3 g on natriumia.
Näin siis 2,5–3,5 tl suolaa päivässä kattaa päivän natriumin tarpeen.
Natriumin puutetta ei juurikaan esiinny terveillä ihmisillä, tosin kaikenlainen kehon nesteiden menetys poistaa natriumia kehosta. Runsas ja pitkäaikainen hikoilu, ripulointi ja
oksentelu voi kuitenkin johtaa natriumin puutteeseen. Mikäli poistunut neste korvataan
vähänatriumisella juomalla (vaikkapa pelkällä vedellä), vesi kulkeutuu soluihin ja aiheuttaa vesimyrkytyksen. Myös munuaissairaudet tai ankara natriumin — siis suolan
— rajoittaminen ruokavaliossa voi aiheuttaa puutetta natriumista.
Natriumin puute ilmenee lihasheikkoutena, apatiana, pahoinvointina ja ruokahaluttomuutena. Liian vähäinen natriumin saanti lisää kaliumin erittymistä virtsaan. Natriumin
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puutosoireisiin eli hyponatremiaan auttaa suolan ja veden tai parhaiten elektrolyyttijuoman nauttiminen. Liika natrium taas oireilee vesipöhönä, ödeemana, eli natriumia
kertyy liikaa solujenvälitilaan ja verisuoniin. Tämän seurauksena verenpaine nousee.

Kalsium
Kalsiumilla on positiivinen sähkövaraus eli se on kationi. Kalsiumia on varastoituneena
elimistöön 1–1,5 kg. 99,5 % siitä on luissa ja hampaissa, loput solujenvälisessä tilassa.
Veressä kalsiumionien määrää kontrolloi kilpirauhasen kalsitoniinihormoni sekä lisäkilpirauhashormoni. Luustosta keho pystyy vapauttamaan tarvittaessa kalsiumia kehon
toimintoihin. Elimistö pystyykin säätelemään kalsiumtasapainoaan hyvin.
Kalsiumilla on kehossa monta tehtävää. Se osallistuu luiden ja hampaiden muodostamiseen sekä lihasten supistumiseen. Se pitää yllä lihasten ja hermojen välistä yhteyttä
ja osallistuu mm. sydämen lyöntitiheyden säätelyyn. Kalsiumia tarvitaan myös veren
hyytymiseen sekä nestetasapainon säätelyyn. Sitä tarvitaan myös hermovälittäjäaineiden vapautumiseen, solujen jakautumiseen ja lisääntymiseen sekä joidenkin entsyymien aktivointiin. Elimistö uudistaa joka päivä noin gramman verran luiden kalsiumia.
Ravinnon kalsiumista imeytyy 20–60 %. Imeytymiseen vaikuttaa monta seikkaa aina
fyysisestä kunnosta ikään ja hormonitasapainoon. Päivittäinen saantisuositus on 800
mg kalsiumia sekä naisille että miehille.
Kalsiumin puute ruoasta on harvinaista. Usein puutostilat johtuvat kalsiumin aineenvaihdunnan häiriöistä. Kalsiumin puutoksen oireena on yleisimmin osteoporoosia sekä
myös hampaiden reikiintymistä, lihasjäykkyyttä, -särkyä ja -kouristuksia sekä hermostollisia häiriöitä kuten unettomuutta ja ärtyneisyyttä. Liiallinen proteiini sekä sokeri
kuluttavat kalsiumvarastoja.

Magnesium
Magnesium on yksi tärkeimpiä kivennäisaineita elimistössämme. Noin 65 %, eli suunnilleen 20 g, kehon magnesiumista on luustossa, loput pehmytkudoksissa ja solujen
sisäisissä nesteissä. Magnesium onkin tärkeä luuston rakennusaine sekä välttämätön
lihasten supistumiselle ja näin myös sydämen toiminnalle.
Magnesiumia tarvitaan myös energian tuottamisessa. On tutkittu, että magnesiumia
tarvitaan noin 300 erilaisen entsyymin reaktioissa ja lähes kaikissa aineenvaihduntaan
liittyvissä toiminnoissa. Esimerkiksi aineenvaihdunnan kannalta tärkeän kilpirauhashormoni tyroksiinin erittyminen vaatii magnesiumia.
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Jopa virallinen lääketiede on huomannut magnesiumin positiiviset vaikutukset sydänterveyteen. Magnesium ehkäisee ja hoitaa rytmihäiriöitä ja tukee sydämen toimintaa.
Magnesium vaikuttaa myös verenpaineeseen ja auttaa pitämään sen normaalina.
Myös veren rasva-arvoihin magnesiumilla on suotuisa vaikutus. Se nostaa HDL-tasoja
ja laskee triglyseriditasoja. Verensokerin hallinnassa magnesiumista on myös hyötyä:
se tehostaa insuliinin toimintaa ja vähentää sekä ehkäisee insuliiniresistenssiä.
Magnesium rentouttaa lihaksia sekä hermoja. Lihaskramppeihin se vaikuttaa tehokkaasti, varsinkin ihon pinnalla käytettynä. Magnesiumin on todettu vaikuttavan positiivisesti ADHD-oireisiin, lukihäiriöihin ja aggressiivisuuteen. Se vähentää ja ehkäisee
ahdistusta, masennusta ja stressiä. Myös migreeniin on saatu apua magnesiumlisästä.
Magnesiumlisää voikin periaatteessa suositella kaikenlaiseen kireyteen, niin henkiseen
kuin fyysiseenkin.
Vaikka magnesiumia on useimmissa ruoka-aineissa, vain harvoissa sitä on runsaasti.
Ruoan prosessointi vähentää magnesiumin määrää entisestään. Virallisten suositusten
mukaan päivittäinen magnesiumintarve on naisilla 280 mg ja miehillä 350 mg. Tätä
määrää monet funktionaalisen lääketieteen lääkärit pitävät kuitenkin liian pienenä.
Jotkut lääkärit suosittelevat ainakin 500 mg magnesiumia päivittäin, toiset 10 mg magnesiumia per painokilo.
Vaikka ruoasta saakin magnesiumia ja elimistö osaa säädellä magnesiumtasapainoa melko hyvin, on arvioitu, että magnesiumin piilevä puute on todella yleistä. Nykyruokavalio sisältää vain murto-osan siitä, mitä syötiin vain sata vuotta sitten. Peltojen
maaperän köyhtyminen vähentää magnesiuminsaantia entisestään. On arvioitu, että
nykyään 80 % suomalaisista saa ruoasta liian vähän magnesiumia. Puute on pahinta
diabeetikoilla ja runsaasti alkoholia nauttivilla. Magnesiumin puute aiheuttaa lihasten
heikkoutta, lihaskouristuksia, kehon rasvoittumista, sydämen rytmihäiriöitä, ruokahaluttomuutta ja vatsan toimintahäiriöitä (joko ummetusta tai ripulia). Puute lisää myös
osteoporoosia ja verisuonten kalkkeutumista sekä joidenkin tutkimusten mukaan altistaa syövälle.

Kloori
Klooria ei ihan äkkiä mieltäisi välttämättömäksi elektrolyytiksi ja kivennäisaineeksi. Se
on kuitenkin solujen ulkopuolella olevan nesteen yleisin anioni eli ioni, jolla on negatiivinen varaus. Kloori huolehtii yhdessä natriumin kanssa elektrolyyttitasapainosta. Klooria
on myös pieniä määriä luustossa sekä sidekudoksessa. Mahanesteessä on myös klooria, onhan mahahappo suolahappoa, jonka yksi elementti kloori on. Happamana kloori
osallistuu myös happo-emästasapainon ylläpitoon. Ihmisen kehon painosta 0,15 % on
klooria.
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Suurin osa ravinnon kloorista tulee suolasta. Periaatteessa kaikista ruoista, joissa on
käytetty suolaa, saadaan klooria. Ihmisen päivittäiseksi kloorintarpeeksi on laskettu
noin 1,8–2,3 g.
Kloorista ei yleensä tule puutetta. Tosin voimakas hikoilu, ripulointi ja varsinkin oksentelu
sekä suolan ankara rajoittaminen ruokavaliossa voi johtaa kloorinpuutokseen. Kloorinpuutos oireilee keskushermosto-oirein kuten tajunnan alenemisena ja jopa halvauksena.

Elektrolyyttejä tarvitaan mm.
seuraaviin kehon toimintoihin:
•
•
•
•
•

nestetasapainon säätely
happo-emästasapainon säätely
hapenkuljetus
sydämen toiminta
hermoston toiminta

Elektrolyyttitasapainosta
Vaikka kehossa olisikin tarpeeksi vettä ja vettä nauttisi juomanakin tarpeeksi, kehon
elektrolyyttipitoisuudet voivat joutua epätasapainoon. Tällöin jotakin elektrolyyttiä on
enemmän tai vähemmän kuin pitäisi ja ihminen alkaa oirehtia.
Elektrolyyttiepätasapaino johtuu joko siitä, että jotain elektrolyyttiä saadaan liikaa
(vaikkapa ravintolisänä) tai liian vähän, tai keho erittää jotain elektrolyyttiä pois kehosta liikaa tai liian vähän. Yleensä keho pystyy säilyttämään elektrolyyttien pitoisuudet
hyvin tasapainossa, mutta on joitakin tilanteita, jotka saavat tasapainon järkkymään.
Ulostuslääkkeiden pitkäaikainen liikakäyttö, pitkittynyt hikoilu, ripuli tai oksentelu (myös
buliminen) voi johtaa paitsi nestehukkaan myös elektrolyyttitasapainon järkkymiseen.
Myös aliravitsemuksesta kärsivillä on riski saada elektrolyyttitasapainon ongelmia. Tie-
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tyt sairaudet ja lääkitykset voivat myös vaikuttaa elektrolyyttien pitoisuuksiin. Hikoillessa
kehosta poistuu erityisesti natriumia ja kaliumia. Tyypillisin elektrolyyttiepätasapaino on
natriumin vähyys eli hyponatremia.
Munuaiset ovat tärkein elektrolyyttitasapainoa säätelevä elin. Ne päästävät liiat
elektrolyytit pois kehosta virtsan mukana ja toisaalta kierrättävät takaisin kehoon ne
elektrolyytit, joiden pitoisuus on kehossa liian pieni. Tämä järjestelmä toimii hämmästyttävän tehokkaasti. Myös hormoneilla ja vaikkapa stressillä on vaikutusta elektrolyyttitasapainoon.
Tiesitkö, että vesimyrkytyskin perustuu elektrolyyttiepätasapainoon? Vettä kerralla litroittain nautittaessa kehon elektrolyyttipitoisuus (erityisesti natriumpitoisuus) laimenee,
ja tästä voi seurata vakavia ongelmia.

Elektrolyyttiepätasapainon
mahdollisia oireita:
•
•
•
•
•
•
•

turvotus
päänsärky
rytmihäiriöt
voimattomuus
krampit ja suonenveto
pahoinvointi
vatsan toiminnan häiriöt (kuten
ripuli tai ummetus)

Elektrolyytit ravintolisänä
Vaikka saamme kehoomme elektrolyytit pääasiassa ruoan ja juoman kautta, erilaiset
elektrolyyttiravintolisät ovat tulleet viime vuosina suosituiksi. Eikä ihme, välillä nämä
ihmeellisen tehokkaasti vaikuttavat tuotteet tuovatkin lähes auvoisen hyvän olon sekä
parantavat pirteyttä ja kohottavat kestävyyttä.
Ensimmäiset elektrolyyttiravintolisät tulivat markkinoille juomien muodossa jo 1960luvun puolessa välissä. Näitä sokerisia ja suolaisia juomia siemailivat lähinnä yleisurheilijat, jotka nuutuivat kesäkuumalla ja elvyttivät itseään elektrolyyteillä. Tuohon asti
urheilujuomat olivat olleet käytännössä pelkkää maustettua sokeria ja vettä. Ne keskittyivät ennemminkin menetetyn energian korvaamiseen kuin suorituksen parantamiseen.
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Urheilujuomat ja elektrolyyttivalmisteet ovat kehittyneet huimasti viime vuosien aikana.
Isotoniset ja hypotoniset juomat ovat tulleet ja menneet; nykyään yksilöllinen suuntaus
on vallalla urheilujuomissakin varsinkin natriumin suhteen, koska sen poistuminen kehosta on hyvin yksilöllistä. Toiset menettävät enemmän natriumia kuin toiset. Natriumilla on kuitenkin kaikista kriittisin rooli elektrolyyttilisissä, onhan se tärkein elektrolyytti
elimistön nestetasapainon ylläpidossa.
Nykyään koko kansalle suunnattuja elektrolyyttijuomia ja -juomajauheita saa tavallisista ruokakaupoistakin. Tuotevalikoima alkaa olla yhtä runsas kuin niiden mineraalikirjokin. Aina on kuitenkin parantamisen varaa, siksi loimme Ellun.

Ketokamun Ellu
— todellinen tehonesteyttäjä
Nyt pääsemme vihdoin kaikkien janoisten supersankarin, Ellun kimppuun! Lanseerasimme tehonesteyttävät Ellut kesällä 2021 eikä paluuta vanhaan sen jälkeen ole ollut. Nesteytyksen uusi aika on alkanut!
Ketokamun tuotekehitysjohtaja Markus Lundström kehitteli Ketokamu-tiimin ja muiden
ammattilaisten konsultoinnin jälkeen ainutlaatuisen — ja ihan oikeasti maailman parhaan — elektrolyyttijuomajauheen, Ellun. Mikä tämä huipputuote on ja mikä tekee siitä
niin ainutlaatuisen?
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Mikä on Ellu?
Ellun tuoteidea lähti tarpeesta tuoda markkinoille simppelisti maailman parhain elektrolyyttijauhe. Vaikka markkinoilla onkin jo korkealaatuisia elektrolyyttijauheita, kehitys
kehittyy ja me Ketokamussa tunsimme, että nyt on aika nostaa tämä kategoria kokonaan seuraavalle tasolle.
Elektrolyyttijauhetta kehitellessään Ketokamu-Markus uppoutui antiikin filosofiaan ja
ajatukseen makro- ja mikrokosmoksesta. Tämän filosofian mukaan maailmankaikkeudessa maapallo on isossa mittakaavassa sama kuin ihminen. Kun tarkastellaan maapallon ja ihmisen mineraalikoostumusta, ne ovat miltei tai lähes samat. Kiehtovaa!
Eikä siinä vielä kaikki. Jos lähdetään analysoimaan vieläkin tarkemmin, huomataan,
että myös mineraalien pitoisuudet ovat suhteellisesti hyvin samankaltaisia.
Mutta filosofointi sikseen. Meillä ketokamulaisilla oli siis unelmana luoda mahdollisimman luonnollinen elektrolyyttijauhe. Ja samalla maailman paras elektrolyyttijauhe, joka
rakennetaan komponenteista vähän kuin alkemistityyliin.
Konsultoituaan useita lääkäreitä ja biohakkereita sekä käytettyään lukuisia tunteja
miettimiseen Markus totesi, että ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan vaan itse
asiassa juuri mereen. Kuten jo Jacques Cousteau, yksi maailman tunnetuimmista meritutkijoista aikanaan totesi: “Tulevaisuuden ravitsemus löytyy merestä”.
Ainutlaatuinen merimineraaliuute, 72 eri mineraalia sisältävä ConcenTrace®, ei ole
ainoa asia, joka tekee Ellusta mahtavan tuotteen. Myös Ellun muut ainesosat ja niiden
suhteet on tarkkaan harkittu ja parhaita mahdollisia — vieläpä järkevään hintaan. Tarkoituksena oli tehdä maailman parhaan elektrolyyttijauheen lisäksi helposti lähestyttävä kohtuullisen hintapisteen tuote, jolla juuri sinä pystyt testaamaan, mitä vaikutuksia
Ellu tuottaa juuri sinulle. Jos huomaat Ellua nautittuasi hyviä vaikutuksia olossasi, Ellu
kannattaa ottaa päivittäiseen käyttöön oman hyvinvoinnin tueksi.
Jos elektrolyyttijauheita ei ole tullut käytettyä, Ellun hinta voi tuntua kirpaisevalta. Kuitenkin purkissa on monta annosta, ja itse asiassa annoksen hinnaksi tulee sama kuin
sokerisella kaupan mehutetralla — kumpaa sinä mieluummin nauttisit hyvinvointisi
tueksi?
Kun maailman parhaat ainesosat oli saatu kokoon, niiden määrät säädettiin kohdilleen
niin, että ne toimivat tuotteessa synergisesti eikä esimerkiksi mitään tiettyä elektrolyyttiä saada liikaa vaan niiden tasapaino säilyy.
Loppusilauksena laitettiin Ketokamu-tiimin voimin ja lukuisten testaamisten jälkeen
maut vielä kohdilleen. Lopputuloksena on maailman parhain elektrolyyttijauhe tällä
hetkellä kolmena eri variaationa: mansikka-limenä, appelsiini-colana ja maustamattomana Super Vichynä.

14

Mikä tekee Ellusta maailman
parhaan janojuoman:
• sisältää yli 80 eri mineraalia
— kiitos ContenTrace®-merimineraaliuutteen
ja Guerande-merisuolan
• optimaalisimmat mineraalien ja muiden
ainesten määrät ja suhteet
• sisältää C-vitamiinia
• sisältää OptiMSM®-ravintorikkiä
• luonnollisesti stevialla makeutettu
(paitsi maustamaton Super Vichy)
• ei ole liian hapan
• liukenee helposti
• nesteyttää tehokkaasti

Maistuu
mahtavalta!

ConcenTrace®-merimineraaliuute
Elektrolyyttijauheeseen kuuluu olennaisena osana suola. Suolasta kuitenkin 80 % on
natriumia ja kloridia. Mietimme, miten saisimme nostettua muiden meressä olevien mineraalien määrää kuitenkin niin, että tärkeimpiä elektrolyyttejä kuten natriumia, kaliumia ja magnesiumia tulisi riittävästi. Olisi hyvä mennä juuri nuo makromineraalit edellä,
mutta kuitenkin myös tarpeellisten mikromineraalien määrää tulisi nostaa mahdollisimman lähelle meriveden pitoisuuksia.
Tiesitkö, että laadukasta merivettä voi juoda pieniä määriä? Merivedellä onkin saatu
esimerkiksi maratoonareille hyviä tuloksia. Tämän takia puhtaasta merivedestä on alettu tehdä merimineraaliuutteita. Ne natriumköyhdytetään, eli hennosti ja luonnollisesti
käsittelemällä — yleensä tislaamalla — niistä poistetaan natrium, joka käytetään muihin
tarkoituksiin. Kun ylimääräinen natrium on poistettu, mikromineraalien ja myös makromineraalien (esimerkiksi magnesiumin) määrä nousee uutteessa huomattavasti.
Ellu-jauheemme merimineraaliuute tulee Utahin Isosta Suolajärvestä, joka itse asiassa
on vanha sisämeri. Sieltä saadaan käyttäjäarvioidenkin perusteella maailman parasta merimineraaliuutetta. Utahin Isoon Suolajärveen kertyy vuosittain yli 7 000 000 kiloa
arvokkaita mineraaleja. Niitä kerätään sieltä 1 000 000 kilon verran per vuosi vettä hellävaraisesti savialtaissa haihduttamalla. Kyse on siis varsin ehtymättömästä mineraalivarannosta!
Mutta mikä juuri tästä kyseisestä ConcenTrace®-merimineraaliuutteesta sitten tekee
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maailman parhaan — paitsi että siinä on hulppeat 72 eri mineraalia! Tämä uute on
ionisoitu. Merimineraaliuuteen ionisoiminen on tärkeää, koska ionisoinnin myötä syntyy
sähkövaraus. Sähkövarauksen takia mineraali tarttuu välittömästi kiinni meidän kehossamme juuri sinne, missä kyseistä mineraalia tarvitaan.
Ionisoimattomassa merimineraaliuutteessa olevat mineraalit eivät imeydy niin helposti kuin ionisoidun uutteen mineraalit. Ionisoimattoman uutteen mineraalit kulkevat

helposti ruoansulatuskanavamme läpi ja voivat aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia, sillä
keho käsittää ionisoimattomat mineraalit ikään kuin kuituina tai eräänlaisina ohikulkijoina, jotka poistuvat kehosta ulos luontaista reittiä jäämättä elimistön hyödyntämiksi.
Sitä paitsi, ionisoidussa merimineraaliuutteessa oleva negatiivinen sähkövaraus saattaa toimia lievänä antioksidantin kaltaisena aineena elimistössämme. Ellu-jauhe käy
mainiosti myös veden elävöittämiseen. Elävöittäminen perustuu juurikin siihen, että
Ellussa kaikki on samassa suhteessa kuin luonnossa.
Toisaalta sähkövarauksen sisältävä ionisoitu merimineraaliuute käyttäytyy elimistössä samalla tavalla kuin mineraaleja sisältävä ruoka, vaikkapa raa’at vihannekset. Eli
lyhyesti, Ellussa mineraalit ovat niin elävässä muodossa kuin vain mahdollista, koska
merimineraaliuutteen tarkasti kehitetty valmistusmenetelmä — ja näin ollen tuloskin —
on luonnollinen.
1 g:ssa Ellua on 100 mg ConcenTrace®-merimineraaliuutetta. Määrä on tarkkaan harkittu, eikä esimerkiksi yliannostuksen vaaraa ole ohjeen mukaisilla annoksilla käytettynä.
Kaiken kukkuraksi Ketokamu vieläpä sai yksinoikeuden tähän upeaan uutteeseen!
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Guerande-merisuola
Suolaa, suolaa — enemmän Guerande-merisuolaa! Suolalla on ollut terveyspiireissä
vuosien ajan paha kaiku samoin kuin rasvalla. Ketoruokavaliolla käännetään ruokapyramidi ylösalaisin eli suurin osa energiasta saadaan rasvasta. On myös aika kääntää
suolapurkki ylösalaisin ja sirotella kunnolla luonnon suolaa ruokaan — tai tässä tapauksessa Ellun mukana juomaan. Miksipä ei: monet maailman pitkäikäisimmistä kansoista
käyttävät runsaasti luonnon suolaa ja maistuuhan aito suola vain niin hyvältä!
Suolalla ja suolalla on eroa. Prosessoitujen ruokien raffinoitu ruokasuola, natriumkloridi,
voi vaikuttaa terveyttä tuhoavasti ja turvottavasti kun taas puhdistamattomilla luonnon
suoloilla on päinvastaisia ominaisuuksia. Siinä missä prosessoitu ruoka itsessään on
jo kyseenalaista terveydelle, natriumkloridi tekee näistä teollisuuden tuotoksista vielä
epäedullisempia nostaen mm. verenpainetta, koska kehon elektrolyyttien suhde häiriintyy, jolloin keho ei pysty toimimaan optimaalisesti. Jos vielä nestettäkin nautitaan
liian vähän, verenpaine nousee korkeaksi entistä varmemmin.
Nykyihmisille itse asiassa on tyypillistä suolan vähyys, kiitos vähäsuolaisen ruokavalion
suosimisen ja suolalla pelottelun. Ketoruokavaliokin voi heilahtaa helposti vähäsuolaiseksi tai oikeammin vähänatriumiseksi, koska prosessoidut teollisuuden natriumkloridiviritelmät ja suolaiset leivät jäävät luonnollisesta ja terveyttä tukevasta ketoilusta pois.
Ketoruokavaliolla natriumia poistuu kehosta muutenkin enemmän virtsan mukana,
joten se on hyvä korvata tarpeeksi luonnon suolaa syömällä.
Luonnollisempaa suolaa kuin Nature & Progrès -sertifioitu Guerande-merisuola saa hakea. Lisäsimme Elluun tätä luonnon omaa ihmettä rikastamaan mineraalikirjoa entisestään ja takaamaan aidon, terveellisen suolan saannin.
Kun natriumkloridi on tietysti 100-prosenttisesti natriumkloridia, Guerande-merisuolasta
noin 85 % on natriumkloridia. Lisäksi mukana on lukuisia muita mineraaleja ja muitakin
elementtejä, pääasiassa magnesiumia, kalsiumia ja kaliumia. Toisin kuin natriumkloridi
tai vuorisuolat, merisuola sisältää elintärkeää jodia, joka on välttämätön kilpirauhasen
toiminnalle. Kilpirauhanen taas vastaa aineenvaihdunnastamme.
Guerande-merisuolaa on kerätty jo rauta-ajalla Ranskassa samannimiseltä alueelta, vaikkakin munkit hieman ennen vuotta 1000 tekivätkin suolan keräämisestä lähes
taidetta. Vielä nykyäänkin Guerande-suolan kelttiläiseksikin kutsuttu keräysmenetelmä
on 100-prosenttisesti luonnollinen, ja suola kerätään tarkasti valvotuilta ja puhtailta
alueilta. Menetelmässä merivettä haihdutetaan auringon lämmössä kunnes suola jää
jäljelle.
Tiesitkö, että suola on ollut entisaikoina kultaakin arvokkaampaa ja suolaa käytettiin
antiikin Roomassa maksuvälineenä? Ennen teollistumista suolaa ei ollut mahdollista
tuottaa massoittain, mutta se oli kuitenkin äärimmäisen tärkeä ruoan säilömisessä ja
maustamisessa. Siksi suolaa arvostettiin niin paljon, että jopa kokonaisia talousjärjestelmiä syntyi suolan ympärille.
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Vaikka suolaa ei luomulainsäädännön mukaan saakaan kutsua virallisesti luomuksi,
Nature & Progrès -sertifiointi takaa sen, että suola on valmistettu luomustandardien
mukaisesti.

OptiMSM®-ravintorikki
Rikki on erityisen tärkeä kivennäisaine ihmiselle: sitä on elimistön jokaisessa solussa.
Koko ihmisessä on arviolta 140 g rikkiä. Pääasiassa rikkiä on ihossa ja rustoissa, mutta
myös ihon, hiusten ja kynsien keratiinissa. Rikillä on lukuisia eri tehtäviä. Se toimii mm.
rakennusaineena monissa entsyymeissä ja muissa yhdisteissä.
Ellussa on OptiMSM®:ää, niin sanottua orgaanista rikkiyhdistettä eli helposti kehon käytettävissä olevaa rikkiä. MSM on lyhenne sanahirviöstä metyylisulfonyylimetaani. Koska
sanahirviö on vaikea sekä kirjoittaa että lukea, käyttäkäämme siis surutta lyhennettä
MSM.
Käyttämämme MSM on maailman arvostetuinta, neljään kertaan tislattua ultrapuhdasta OptiMSM®:ää. Voidaan siis sanoa, että OptiMSM® on maailman puhtain MSM-yhdiste. Toisin kuin muut MSM-valmisteet OptiMSM®:n valmistusprosessi koostuu monivaiheisesta tislauksesta. Yleensä MSM-valmisteet tehdään kiteyttämällä MSM, mutta
kiteyttämisen yhteydessä MSM-yhdisteeseen voi eksyä epäpuhtauksia ja jopa raskasmetalleja. Tätä vaaraa ei ole tislausmenetelmässä.
MSM:ää käytetään ravintolisänä. Se on erityisesti nivelten, rustojen ja lihasten ravintolisä
ja erittäin suosittu lihas- ja nivelkipujen hoitoon, samoin esimerkiksi reuman sekä lihastai niveljäykkyyksien ja turvotuksen hoitoon. MSM hillitsee elimistön tulehdustilaa, joka
on taustalla monissa nivelongelmissa. MSM myös suojelee niveliä ympäröivää rustokudosta.
MSM:n tulehdusta hillitsevät ominaisuudet on todistettu tieteellisestikin. Se vähentää tulehdusta lisääviä kehon yhdisteitä ja toisaalta taas nostaa kehon glutationipitoisuuksia.
Glutationi on kehon itse valmistama vahva antioksidantti.
Urheilijoiden keskuudessa MSM:n edut on myös huomattu. MSM:ää käytettäessä palautuminen on nopeampaa eikä urheilun jälkeistä lihaskipua esiinny siinä määrin kuin
ilman MSM:ää. MSM:n on myös todettu vähentävän kivun tuntemusta pitkäkestoisen
urheilusuorituksen aikana.
Rikkiyhdiste MSM voi myös kohentaa immuniteettia ja auttaa säilymään terveenä juurikin sen antioksidanttisten ominaisuuksiensa sekä kehon omia antioksidantteja buustaavan vaikutuksensa takia.
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MSM:n on sanottu olevan myös maailman tärkein “kosmetiikkatuote” sen kaunistavien,
ihon kuntoa hellivien vaikutustensa ansiosta. Siitä saa orgaanista rikkiä keholle parhaassa mahdollisessa muodossa, tutkitusti sekä turvallisesti.
MSM:n avulla on myös taklattu stressiä, erilaisia allergioita, (lähinnä limakalvon) tulehduksia ja suolisto-oireita.
MSM on turvallista suurinakin annoksina mutta on myös pieni joukko ihmisiä, joille MSM
ei sovi — aivan kuin melkeinpä minkä tahansa muun aineen kohdalla.

MSM:n hyötyjä:
•
•
•
•
•
•

lievittää lihas- ja nivelkipua
vähentää nivelten turvotusta
suojaa rustoja
hillitsee tulehdusta
auttaa palautumaan nopeammin
hellii ihoa

C-vitamiini
Monet eläimet — vaikkapa kissat — pystyvät tuottamaan C-vitamiininsa itse. Ihminen ei
tähän pysty, ja siksipä C-vitamiinia pitää saada ravinnosta.
C-vitamiini on tunnettu antioksidantti ja immuniteetin parantaja. Ellussa C-vitamiini
on hyvin imeytyvässä kalsiumaskorbaattimuodossa, joka on C-vitamiinin lisäksi myös
kalsiumin lähde. Kalsiumaskorbaatista myös kalsium imeytyy erityisen tehokkaasti.
C-vitamiinia neuvotaan ottamaan flunssaoireiden lievittämiseen ja sen on todettu
lyhentävän flunssan kestoa. C-vitamiinilla on monia muitakin hyviä vaikutuksia. Sen on
todettu ehkäpä ehkäisevän kroonisia sairauksia kuten sydänsairauksia, alentavan korkeaa verenpainetta ja jopa suojelevan muistia ja ajattelukykyä vanhetessamme.
Kihtioireetkin saattavat vähetä C-vitamiinin käytön myötä, koska C-vitamiini alentaa
veren virtsahappopitoisuuksia. Ja kuten moni jo tietää, rauta imeytyy paremmin, kun
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sen kanssa nautitaan C-vitamiinia, joten näin C-vitamiinista on apua myös anemian
hoidossa.
Tieteellisesti todistamattomia mutta lähinnä anekdootteihin ja muihin tutkimuksiin perustuvia C-vitamiinin hyötyjä ovat esimerkiksi sen kyky ehkäistä syövän syntyä, hoitaa
lyijymyrkytystä ja ehkäistä iän mukana tulevia silmäsairauksia kuten makuladegeneraatiota ja kaihia.
Ellun C-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Se myös buustaa
kehon omaa kollageenituotantoa — jälleen hyvä anti aging -ominaisuus! OptiMSM® ja
C-vitamiini toimivat yhdessä käsi kädessä synergisoiden toistensa kehoa helliviä ominaisuuksia. Ne antavat viimeisen silauksen herkullisille sekä tehokkaille Elluille!

C-vitamiinin hyötyjä:
• antioksidantti
• parantaa immuniteettia
• ylläpitää eri kudosten terveyttä
(esim. iho, hampaat, rustot, luut)
• buustaa ihon kollageenituotantoa
• anti-aging

Luonnolliset värit ja aromit
Kelpuutimme lukuisten testien jälkeen Elluun vain suoraan luonnosta uuttamalla saatavia maku- ja väriaineita. Ranskassa sijaitseva tehdas valmistaa maailman luonnollisimpia aromeja ja värejä. Sieltä mekin siis tilasimme Elluihin ainekset makua ja näköä
tuomaan.
Teimme testejä eri Ellu-mauille, ja ylivoimaisiksi voittajiksi nousivat mansikka-lime ja
appelsiini-cola, jotka toimme markkinoille kesällä 2021. Myöhemmin syksyllä kehitimme
yleisön pyynnöstä maustamattoman Ellun, Super Vichyn, joka nostaa mineraaliveden
aivan uudelle tasolle. Maustamaton Super Vichy ei sisällä luonnollisiakaan väri- tai
makuaineita eikä makeutteita.
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Muut Ellun ainekset
Vaikka ConcenTrace®-uute ja Guerande-suola sisältävätkin äärimmäisen kirjon mineraaleja, halusimme silti buustata ihmiselle tärkeimpien elektrolyyttien pitoisuuksia
Ellussa. Ketoilijoidenkin suosima kaliuminlähde on viinikivi (kaliumbitartraatti), joka oli
ehdoton lisä Elluummekin. Ellussa on myös kaliumbikarbonaattia tuomassa lisää tätä
elämälle välttämätöntä elektrolyyttiä.
Lisäsimme myös magnesiumia malaatin muodossa — se on erityisesti energian tuotantoa tukeva magnesiumin muoto. Ellun kalsiumaskorbaatti on pääasiallisesti C-vitamiinin lähde, mutta saapa siitä elintärkeää kalsiumiakin. Kalsiumaskorbaatilla lyömme
Ellussa siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla!
Vanha kunnon ruokasooda eli natriumbikarbonaatti on erinomainen — ja luonnollinen
— natriumin lähde, joten se toimii elektrolyyttinä Ellussakin. Natriumbikarbonaatin bikarbonaatilla eli vetykarbonaatilla on elimistössä monia tehtäviä. Se on esimerkiksi veressä tärkein hiilidioksidin kuljetusmuoto. Bikarbonaatti on myös elektrolyytti, ja emäksenä
sillä on tärkeä tehtävä happo-emästasapainon säätelyssä.
Mansikka-lime- ja appelsiini-cola-Ellut sisältävät rippusen luonnollista steviakasvista
saatavaa makeutetta. Nämä stevioliglykosidit on uutettu luomulaatuisesta steviakasvista hellävaraisin menetelmin. Mainittakoon, että olisimme luonnollisesti käyttäneet
kokonaisia stevianlehtiä, mutta EU-lainsäädännön mukaan tämä ei ole mahdollista!
Siksi siis valitsimme luonnollisimman laillisen makeuttajan: luomusteviasta uutetut stevioliglykosidit.
Suolat ja merimineraaliuutteet eivät välttämättä maistu mainiolta sellaisenaan,
ainakaan tottumattoman suuhun.
Halusimme lisätä hieman luonnollista happoa Elluumme veden kielelle nostattavaa efektiä
varten. Valitsimme omenahapon, joka on yksi luonnollisimmista ja hyvänmakuisimmista hapoista. Emme
kuitenkaan halunneet
laittaa happoa liikaa, jotta
Elluista ei tule liian happamia ja ne ovat näin myös
ystävällisempiä hampaille.
Myös Super Vichyssä on
ripaus omenahappoa.
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Milloin lisäelektrolyyttejä kannattaa
nauttia?
Elektrolyyttiravintolisät — erityisesti tietenkin Ellu — sopivat moneen eri tilanteeseen ja
ympärivuotiseen käyttöön.
Urheilijoille elektrolyyttiravintolisät tulevat tositarpeeseen. Käytännössä pidempään
kuin tunnin kestävä urheilusuoritus hyötyy elektrolyyttilisästä. Pelkällä vedellä nesteyttäminen voi kostautua elektrolyyttiepätasapainona. Urheilijan kannattaa testata eri
vahvuisia elektrolyyttijuomia ja vieläpä treenaamisen eri vaiheissa. Ennen kilpailupäivää elektrolyyttejä kannattaa tankata kunnolla, jotta varastoja riittää koitokseen.
Elektrolyyttijuoma ei ole vain urheilijoiden etuoikeus. Tilanteessa kuin tilanteessa nautittu Ellu antaa virkeyttä ja puhtia kenelle tahansa. Ellu paikkaa hyvin myös erityisesti ketoruokavalion alussa esiintyvää lisääntyvää elektrolyyttien tarvetta, “ketoflunssaa”, kun
kehosta poistuu nesteiden mukana elektrolyyttejä. Hyvinä vaikutuksina Ellun käytöstä
voi seurata muun muassa parempaa kestävyyttä ja pirteyttä. Ellu voi vähentää myös
suonenvetojen esiintymistä.
Ihan omaksi ilokseen liikkuva tai muuten aktiivinen henkilö hyötyy myös Elluista: Ellu on
tavisurheilijankin paras juoma! Ota Ellu-pullo mukaan pyörälenkille, patikointiretkelle,
juoksulenkille, pallopeleihin, uimareissulle, hiihtolenkille, luistelemaan, kelkkailemaan,
kuntosalille, jumppaan… mihin tahansa matsiin ja treeniin.
Ellu nesteyttää kuumassa: hellepäivinä, saunan jälkeen — ja jopa rannalla makaillessa.
Pakkaa puolen litran pullollinen Ellua mukaan ja huikkaile silloin tällöin.
Voit nauttia Ellua jo heti aamusta, jotta kehon elektrolyyttitasot on tankattu ja päivä
alkaa puhdikkaasti. Rankan työpäivän jälkeen mikään ei piristä niin kuin lasillinen Ellua!
Ota hetki itsellesi, nosta jalat ylös, mieti kaikkea kivaa ja virkisty Ellulla.
Ellu on mahtava kaikkien vuodenaikojen tehojuoma! Kesän helteillä Ellu nesteyttää ja
viilentää, talven tuiskeissa lämmittää.
Kesäkuumalla Ellu toimii ihanan viilentävinä mehujäinä. Pakasta Ellu-juomaa mehujäämuoteissa ja nauti tarpeen tullen, tai kun haluat herkullista viilennystä ja paremman
vaihtoehdon kaupan mehujäille. Maistuvista Elluista saat loihdittua myös kesän raikkaat drinkit, jotka samalla nesteyttävät ja virkistävät hikoilun päätteeksi!
Helteellä Ellu maistuu mahtavalta runsaiden jäiden kera. Voit laittaa myös hedelmäpaloja tai marjoja kaunistamaan Ellu-tarjoilua vaikkapa lasikannuun. Jos noudatat
ketoruokavaliota, jätä hedelmät koristeiksi, mutta jos siedät enemmän hiilareita, voit
napostella ne Ellun siemailun lomassa.
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Talvella tehonestetyttävä Ellu maistuu myös lämpimänä! Mutta tiesitkö, että siitä voi
tehdä myös erinomaista glögiä? Kyllä! Löydät somestamme vuoden 2021 joulukalenterista reseptin kauniin punaiseen ja mausteiseen Ellu-glögiin.
Paitsi glögin joukkoon, voit lisätä Ellu-jauhetta kuuman mehun joukkoon, yrttiteen tai
rooibosteen joukkoon, tai vaikkapa sitruunamehulla ja inkiväärillä maustetun kuuman
veden joukkoon. Lisää Ellu aina viimeisenä kuumaan nesteeseen, jotta sen C-vitamiinipitoisuus säilyy. Ellu kannattaa lisätä varovasti, koska kuuma juoma kuohuu helposti.
Talviurheillessa ja retkeillessä Ellu nesteyttää erinomaisesti. Erityisesti saunomisen ja
avantouinnin tai muun kylmäaltistuksen jälkeen Ellu antaa puhtia ja palauttaa sekä
neste- että elektrolyyttitasapainon optimaalisesti.
Vuosi on täynnä juhlia, ja niissä tulee helposti nautiskeltua vettä väkevämpiä juomia.
Ellu on juhlijan pelastaja ja voi kohentaa oloa, kunhan Ellua muistaa nauttia ennen ja
jälkeen juhlimisen sekä huikkailla hiukan myös juhlien aikana.
Ellusta on kuulunut hyvää palautetta myös sairauksien oireita taklatessa. Sairaanakin
on hyvä juoda tarpeeksi nestettä — olipa kyseessä sitten vaikkapa flunssa tai varsinkin
vatsatauti. Vakavat elektrolyyttiepätasapainot täytyy aina hoitaa sairaalassa, mutta
normaalin rajoissa olevan nestehukan voi hoitaa kotioloissa. Jos vaikkapa vatsapöpön
tai muun sairastelun takia on menettänyt runsaasti nestettä ja olo on voimaton, ehkä
päänsärkyinenkin, veden ja elektrolyyttien nauttimisella tilan pystyy korjaamaan hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti.
Oletko muuten ajatellut, että jos henkilö joutuu syystä tai toisesta sairaalaan, hänet
laitetaan tippaan — ja mitäpä tuo kehoon pumpattava neste muuta sisältää kuin juuri
suolaa!
Parasta on, että Ellun nauttimiseen et tarvitse mitään erityistä syytä: Ellu käy jokaiseen
arkipäivään siinä missä juhlahetkiinkin. Vertaansa vailla olevan merimineraaliuutteen
ja sen suitsait-imeytyvien kivennäis- ja hivenaineiden ansiosta kehosi saa ne lukuisat
rakennusaineet, jotka nykyruokavaliosta jäävät helposti
puuttumaan.
Tiesitkö, että kylmä vesi imeytyy 20 % nopeammin kuin haalea vesi? Juo siis viileää
tai kylmää Ellua nestetasapainon vieläkin
nopeampaan palauttamiseen!

Lisäelektrolyyttejä
kannattaa nauttia:
•
•
•
•
•
•
•
•
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hikoillessa
urheillessa ja liikkuessa
juhliessa
ketoillessa
sairastellessa
vaativissa elämäntilanteissa
janojuomana
silloin kuin huvittaa!

ORMUS-mineraaleista
Maailman parhaasta ConcenTrace®-merimineraaliuutteesta puhuttaessa täytyy myös
ehdottomasti mainita ORMUS-mineraalit (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements,
tunnetaan myös nimellä ORME). Tällaiset mineraalit koostuvat vain yhdestä atomista.
Esim ORMUS-kulta on yksiatominen kulta eikä rypäs kulta-atomeja, kuten jaksollisen
järjestelmän kulta on. ORMUS-muodossa kulta on erittäin terveellistä — toki sitä tarvitaan elimistössä vain äärimmäisen vähän.
Vaikka jaksollinen järjestelmä ei tunne ORMUS-mineraaleja eikä nykytiedekään niitä
välttämättä osaa hahmottaa, näiden mineraalien olemassaolo on jo tiedetty vuosituhansia. Itse asiassa niistä on olemassa lukuisia sovellutuksia terveyden ylläpitoon.
Tiedetään muun muassa, että pystymme tuottamaan paremmin kantasoluja ORMUS-mineraaleista kuin monta atomia sisältävistä mineraaleista. Näin katsottuna
ORMUS-mineraalit ja niitä sisältävät tuotteet ovatkin ikääntymistä hidastavia, oikeita anti aging -tuotteita!
ORMUS-mineraalit tuovat sellaisia palikoita kehoomme, joita monikaan ei ole saanut vuosikausiin. Ihminen saattaa piristyä ORMUSmineraaleista, koska niistä saa kauan vajaina olleisiin hivenainevarastoihin täytettä varsinkin kaikista harvinaisimmista
mineraaleista. Meissä on pieniä määriä mm. jalometalleja, joita meidän
tulisi myös saada ravinnon mukana. Ionisoitu merimineraaliuute
sisältää näitä ja vieläpä luonnollisessa, hyvin imeytyvässä
muodossa, joten ei ihme,
jos Ellua nautittuaan saa
puhtia!
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Sammuta janosi
ELLU-elektrolyyttijauheilla
makuina Appelsiini-Cola, Mansikka-Lime ja Super Vichy

Nyt myös saatavilla
täyttöpusseina!

Löydät Ellut verkkokaupastamme www.ketokamu.fi sekä
monista luontaistuotekaupoista, kaikista Prismoista
ja muista hyvinvarustelluista S- ja K-ryhmän kaupoista.
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