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ANANASUUTE   
(Ananas comosus)  
– voima ja chakrojen tasapainotus

Ananas on tärkeimpiä ja vahvimpia kukka
uutteita. Se avaa voimakkaasti chakrat ja 
niihin liittyvät naadit sekä puhdistaa meri
diaanit. Näin henkinen informaatio ja elä
mänvoima voivat kanavoitua hyvin fyysi
seen kehoon. Erityisen voimakas Ananas
uutteen vaikutus on kurkkuchakraan, joten 
uute on erinomainen esimerkiksi puhujille. 
Uute stimuloi ruoansulatusta ja entsyymi
en toimintaa. Mukana tässä  niin kuin kai
kissa muissakin tekemissämme uuteyhdis
telmissä  on Lootusta, joka vahvistaa mui
den uutteiden vaikutuksia. 

BLEEDING HEART  
kesäpikkusydän  (Dicentra chrysantha)   
– sydämen rauha

Tämä on todellinen sydänbalsami, joka sti
muloi sydäntä ja sydänkeskusta lievittäen 
kaikkia tuon alueen ongelmia. Se säätelee 
myös jonkin verran verenpainetta ja voi 
tuoda helpotusta verenkiertoongelmiin. 
Uute harmonisoi sydämenasioita, jopa ää
rimmäisiä kiintymyksiä ja takertumisia ih
misiin. Käytön myötä ihminen tavallises
ti kokee syvää harmoniaa ja rauhan tun
netta. Uute saa ikään kuin sydämen lau
lamaan. 

COSMOS  
(Cosmos bipinnatus)     
–  kommunikaatio, itseilmaisu

Kosmoskukasta tehdyllä uutteella on har
vinainen kyky yhdistää sydän ja kurk
kuchakra. Se luo levollisuutta ja tyyneyt
tä ennen puhumista tai taiteellisen ilmai
sun aloittamista. Kyseessä on arvokas uute 
näyttelijöille, kirjoittajille ja johtavissa ase
missa oleville ihmisille. Myös kielelliset ky
vyt kehittyvät.  

Yhdistelmä sopii erinomaisesti ihmisille, 
jotka ovat ujoja, sisäänpäin kääntyneitä tai 
vitkastelijoita.  Tällaiset ihmiset kykenevät 
helpommin ja selkeämmin ilmaisemaan 
omia näkemyksiään annetusta aiheesta. 
Syynä tähän on se, että kosmosuute auttaa 
saattamaan tasapainoon eetteri, mentaa
li ja henkisen kehon. Uute auttaa samalla 
yksilöä vapautumaan sydämeen kertyneis
tä emotionaalisista jännitteistä.

ENERGIAUUTE  
Mestari Hilarionin ohjeiden mukaan:      
Intian lootus, Metsätähti, Valkoinen 
timantti ja Silversword 

Intian lootus saa aikaan tunteen ja hengen 
harmoniaa. Kyseessä on todellinen mesta
riuute, joka stimuloi luovaa mielikuvitusta 
ja henkisiä kykyjä sekä auttaa vapautta
maan aiempiin elämiin liittyvää informaa

Smiling Stars on vuosien varrella testannut monia uutekombinaatioita usei-
siin toistuvasti esille nousseisiin tarpeisiin. Olemme saaneet tässä tutkimus-
työssä merkittävää apua mm. Pegasus Productsilta ja kehitämme jatkuvasti 
uusia kombinaatioita. Seuraavia yhdistelmiä on saatavissa kauttamme:
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tiota, joka on tallennettu geeneihin. Loo
tus balansoi kaikkia chakroja ja energisoi 
mm. sydäntä, pernaa ja maksaa.

Silversword on tärkeimpiä uutteita hen
kisessä heräämisessä. Se aktivoi päälakikes
kuksen ja viisi avainchakraa pään yläpuolella. 
Silversword avaa voimakkaasti myös sydän
keskuksen ja helpottaa mitä tahansa ongel
maa sillä alueella. Uute yhdistää kaikki hie
nokehot 90 päiväksi. Muista uutteista aino
astaan Lootus kykenee tähän. Silversword 
lievittää lisäksi kännyköiden ja muun mo
dernin teknologian aiheuttamia haittoja.

Metsätähti on omien metsiemme ”vaa
timaton” kaunistaja seitsemine puhtaan 
valkoisine terälehtineen. Kyseessä on sa
laisten henkisten järjestöjen, esimerkiksi 
Valkoisen Veljeskunnan, kukka.

Valkoinen timantti on mestariparan
taja, joka aktivoi yhteyden ja virittymisen 
korkeampaan minään. Kyseessä on voima
kas puhdistaja, joka lisää elämänvoimaa ja 
avaa kruunuchakran. Tämä uute on niille, 
jotka haluavat työskennellä mineraalikun
nan integroiduimman muodon kanssa. Se 
on erinomainen mm. persoonallisuuden 
tasapainon voimistamiseen sekä stressin, 
epävarmuuden ja seksuaalisten jännittei
den hoitamiseen.

Uuteyhdistelmä tukee erinomaisesti 
henkistä kehitystä, avartumista ja harmo
nisoitumista. Se helpottaa aikamme suur
ten haasteiden kohtaamisessa. Kyseessä 
on Smiling Starsin myydyin uutekombi
naatio.

ILOTIPAT:   
Kapris, Nasturtium, Puolukka, 
Purasruoho, Salkoruusu, Salvia, Zinnia 
ja Aprikoosi

Tämä veikeä yhdistelmä auttaa ymmärtä
mään ja kokemaan, että ilo on kaikkein kes
keisimpiä hoitomuotoja. Samalla uute aut

taa palauttamaan huumorin elämään ko
hottamalla ihmisen elämänkatsomusta se
kä tasapainottamalla eetteri ja tunnekehon. 
Tämä on yksi huumorin lähteistä. Loukkaa
maton ilo nostaa ihmisen värähtelytasoa.

Yhdistelmä auttaa ihmistä pääsemään 
kosketuksiin oman sisäisen lapsensa kans
sa. Nauru pyrkii ilmoille, kun esimerkiksi ke
ho alkaa vapautua jännitteistä. Ilotipat aut
tavat eheyttämään persoonallisuutta niin 
lapsissa, nuorissa kuin aikuisissakin. 

KAHVI KUKKAUUTE  
(Coffea arabica) 
-  päättäväisyys, kofeiinin poistaminen 
kehosta

Kahvipensaan kukasta tehty uute aktivoi 
vasenta aivopuoliskoa ja päättäväisyyttä. 
Se sopii ylianalyyttisille ihmisille etenkin 
silloin, kun pitää tehdä nopeita päätök
siä. Kahviuute tekee myös vastaanotta
vaisemmaksi muille värähtelyuutteille. Se 
auttaa niitä, jotka haluavat puhdistaa ke
honsa siihen kumuloituneesta kofeiinista 
ja lopettaa kahvin juonnin.

Kofeiinilla on monia haittatekijöitä. Sen 
nauttiminen estää värähtelyuutteiden 
ja homeopaattisten aineiden toimintaa. 
Kofeiini vaikuttaa kaikkiin meridiaaneihin 
saattaen ne epätasapainoon. Tämä taas 
saa aikaan vuotoja eetterikehossa aiheut
taen yksilössä emotionaalista epätasapai
noa. Kofeiini aiheuttaa myös epäbalanssia 
tunne ja mentaalikehojen välillä. Tämän 
takia kofeiini järkyttää vatsaa, joka on tun
teiden pääasiallinen tyyssija fyysisessä ke
hossa. Kofeiini tukahduttaa hermojärjes
telmää, johon vaikuttaa myös epätasapai
nossa oleva mentaalikeho. Kahvin juonti 
heikentää lisäksi verenkiertojärjestelmää, 
häiritsee ruoansulatusta tehden ruoansu
latusjärjestelmän liian happamaksi, ja kui
vattaa kehoa.
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KÄRSIMYSKUKKA,  
Passion Flower  (Passiflora Incarnata)  
- Kristustietoisuuden aktivointiin

Tämä kukkauute auttaa ihmistä viritty
mään Kristustietoisuuden tasolle, ja uut
teella on suora yhteys henkiseen kehoom
me. Passiouute aktivoi sydänchakran, kurk
kukeskuksen ja jalkaholvin yläosassa ole
van chakrapisteen, jonka aktivoituminen 
stimuloi myötätuntoa. 

Passiouute helpottaa unensaantia,  aut
taa ihmistä vapautumaan päivän tapah
tumista ja syventää henkistä luottamus
ta. Uute voi myös helpottaa oppimaan 
enemmän unien kautta tulevasta infor
maatiosta.

MEDITAATIOUUTEYHDISTELMÄ: 
Lootus, Magnolia, Lapis Lazuli, 
Bodhipuu, Silversword, Xenon, 
Karhunvatukka, Valkoinen kvartsi, 
Tähtisafiiri, Peridot

Meditaatiouuteyhdistelmä sopii niin vas
taalkajille kuin pitkään meditoinneillekin. 
Kombinaatio auttaa pitämään mielen kirk
kaana ja häiritsevät ajatukset poissa. Myös 
päänyläpuolella olevat chakrat aktivoituvat 
ja uuteyhdistelmä voi stimuloida valaistu
miseen johtavaa prosessia. 
Kombinaatiota voi ottaa myös ennen nuk
kumaanmenoa, jolloin ihminen voi saada 
korkeampaa opetusta unten välityksellä.

NAISTENUUTE:  
Granaattiomena, Henna, Jade, Kupari, 
Kuukivi, Lootus, Malva ja Persikka

Granaattiomenasta tehtyä uutetta voidaan 
käyttää hoitamaan kaikkia naistenvaivoja 
fyysisessä kehossa. Uute sopii myös mi

hin tahansa emotionaaliseen ongelmaan 
ja auttaa naisia hyväksymään oman femi
niinisyytensä. Granaattiomena auttaa juu
richakran energiaongelmissa, avaa ja sti
muloi kakkoschakraa sekä tasapainottaa 
tunnekehoa.

Toinen keskeinen värähtelyuute nais
tenvaivoihin on Kuukivi, joka auttaa kai
kissa ongelmissa lantion häiriöistä ja ke
hon myrkkyjen poistamisesta koko synny
tysprosessiin. Kyseessä on voimakas uute 
työskentelyyn tunteiden kanssa, erityisesti 
niiden jotka aiheuttavat huolestumista ja 
stressiä tai liittyvät äitiin. Kaikki emootiot 
integroituvat niin, että ihmisestä voi tulla 
aidosti herkkä. Uute aktivoi lisäksi kulma
karva ja päälakichakran.
Yhdistelmän uutteista Henna ja Malva aut
tavat menopaussiin liittyvissä ongelmissa.

SATURNUS-kombinaatio  
– uute Saturnuksen sykleihin

Saturnuskombinaatio koostuu viides
tä kukkauutteesta (Madia, Ukontulikukka, 
Rosmariini, Salvia ja Lootus) ja Gordoniit
ti ja Pyromorfiitti nimisestä jalokivielik
siiristä. Yhdessä nämä uutteet helpottavat 
Saturnuksen kierron kulminaatiopisteissä, 
jolloin yksilö yleensä kohtaa osan karmas
taan. 

Saturnus on taivaan tärkein opettaja 
sen suhteen, mitä meille on olennaista tie
tää ja ymmärtää itsestämme. Planeetan si
jainti syntymäkartalla kertoo mm. elämän 
keskeisistä läksyistä ja energioiden balan
sointitarpeista. Kombinaatio auttaa ym
märtämään, mikä on kulloisenkin opetuk
sen ydin, mihin olisi tärkeää kiinnittää huo
miota ja miten vastukset voidaan kohda
ta voitokkaasti. Saturnuksen n. 29,5 vuotta 
kestävän syklin tärkeitä kulminaatiokohtia 
ovat mm. ikävuodet 78, 1415, 22, 2930, 
37, 44, 52, 59, 6667, 74 ja 81.
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SIDERIITTI  
– työskentelyyn oman varjon kanssa

Sideriitti on tärkeä jalokivieliksiiri ihmiskun
nalle. Useimmat Sideriittieliksiiriä käyttävät 
ihmiset huomaavat ajan myötä, että hei
dän kykynsä hyväksyä oma varjopuolensa 
ja työskennellä sen kanssa parantuu huo
mattavasti. Tästä seurauksena tunnekeho 
puhdistuu vähitellen, ja energiat vapautu
vat mentaalikehoon, mikä antaa ihmisel
le laajemman perspektiivin ja suuremman 
ymmärryksen.

Ymmärrys lisääntyy sen suhteen, että 
kyky ilmentää valoa riippuu myös kyvystä 
hyväksyä oman olemuksensa tummat alu
eet, mitä ne ikinä ovatkin. Vain ne hyväksy
mällä voi ihminen tietoisesti vapautua niis
tä. Syvempi ykseyden kokeminen nousee 
esiin tunnetasolla sideriittieliksiirin käytön 
myötä. Sideriitti auttaa lopulta näkemään 
ihmiskunnan korkeimman mahdollisuu
den, joka yhdistyy kykyyn rakastaa. 

UUTEYHDISTELMÄ  
ASTROLOGIAN HARJOITTAJILLE:  
Shooting Star/Jumaltenkukka, Kupari 
ja Meteoriitti

Tämä uuteyhdistelmä kohottaa tietoisuu
dentasoa ja kehon taajuuksia herkistäen 
siten kulloisellekin taivaan tilanteelle ja eri 
planeettojen liikkeille. Uute aktivoi kausaa
likehoa tulemaan herkemmäksi planetaari
sille liikkeille. Tämä on erittäin tärkeää, koska 
kausaalikeho on avainasemassa, kun virit
täydytään astrologisille vaikutuksille. Jumal
tenkukka on erinomainen uute astrologian 
opiskelijoille. Kokeneilla astrologeilla intuitio 
kohoaa ja ymmärrys lisääntyy erilaisia astro
logisia kuvioita kohtaan. Uute auttaa myös 
oivaltamaan astrologian teknisiä aspekteja 
ja lisää astronomian ymmärrystä.

Kuparilla on erikoinen ominaisuus lisätä 
tai vähentää astrologisia vaikutuksia kasvat
tamalla fyysisen ja hienokehojen sähkömag
neettisia ominaisuuksia. Samalla se hoitaa 
kosmisesta säteilystä aiheutuneita ongelmia. 
Meteoriitti auttaa virittymään menneisiin elä
miin muilla planeetoilla eri konstellaatioissa. 
Se avartaa kosmista tietoisuutta ja voimistaa 
yhteyttä ulkoplanetaarisiin vaikutuksiin.

UUTEYHDISTELMÄ  
PELKOJEN VOITTAMISEEN:    
Mimulus, Valkosipuli ja Lootus

Vanha henkinen maksiimi kertoo, että  
meillä ei ole mitään muuta pelättävää kuin 
pelko itse. Tämä kombinaatio mm. tuo ob
jektiivisuutta tunne ja mentaalikehoon, 
mikä auttaa vapautumaan peloista ja vai
noharhaisuudesta.

UUTEKOMBINAATIO 
STRESSINHALLINTAAN:  
Greippi, Hopea, Kamomilla, Nektariini, 
Platina, Voikukka ja Väinönputki

Stressinhallinta on yksi aikamme kynnys
kysymyksistä. Värähtelyuutteet voivat tässä 
tarjota apuaan. Tämä kombinaatio on yhdis
telmä kukka ja mineraaliuutteita, jotka kaik
ki helpottavat omalla tavallaan stressiä.

Hopea stimuloi hermokudosta, mikä pa
rantaa energian virtaamista meridiaaneja pit
kin. Hopea auttaa erityisesti hermojärjestel
män stressiin liittyvissä psykologissa tiloissa. 

Platina lisää synapsien välistä sähkönkul
kua aivoissa ja auttaa siten yleistä neurolo
gisten kudosten uusiutumista. Platina lisää 
muistikapasiteettia ja avaa hopean tavoin viisi 
kruunuchakran yläpuolella olevaa chakraa.
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Nektariini on todellinen uuden ajan tie
toisuuden kukkauute, joka auttaa yksilöä 
saavuttamaan täydellisen henkisen har
monian kaikilla inspirationaalisilla tasoilla. 
Se tuo lisäksi kaikki hienokehot, erityisesti 
tunnekehon, balanssiin chakrojen kanssa. 

Väinönputki on verraton hermobalsa
mi, joka voimistaa hermojärjestelmää eri
tyisesti yhdistämällä sympaattisen ja auto
nomisen järjestelmän. Se lisää tasapainoa 
ja auttaa mm. meditaatiossa.

Voikukka rentouttaa voimakkaasti lihas
rakennetta. Uute vaikuttaa myös mentaa
likehoon vähentäen stressiä. Mentaalinen 
stressi asettuu usein asumaan lihaksiin. 

Greippi on erinomainen apu mm. pään
särkyyn ja auttaa vapautumaan pään alu
eelle varastoituneista jännitteistä. Uute aut
taa pääsemään eroon luurankoon ja lihas
rakenteeseen varastoituneesta stressistä. 

Kamomilla lievittää yleisesti hermojär
jestelmän stressiä. Uute vaikuttaa erityises
ti autonomiseen hermostoon stimuloiden 
myös käpylisäkettä.

UUTEYHDISTELMÄ  
SYYLLISYYDESTÄ 
VAPAUTUMISEEN:    
Iisoppi, Mänty ja Sinivuokko

Alituinen syyllisyydentunto on yksi kaik
kein vammauttavimmista tunteista ihmis
elämässä. Tuo kielteinen tunne ei tuo mi
tään hyvää tullessaan, vaan pikemminkin 
psykologisia hankaluuksia, minäkuvan ra
pistumista ja joskus jopa terveysongelmia. 
Maksa on se elin, joka kaikkein eniten kärsii 
siitä, että ihminen syyllistää tai antaa mui
den tavan takaa syyllistää itseään.

Iisoppi, Mänty ja Sinivuokko ovat erin
omaisia uutteita syyllisyydentunteiden 
voittamiseen. Ne auttavat lisäksi anta
maan anteeksi itselle, löytämään terveen 

itsetunnon ja tarkastelemaan rehellisesti 
omia virheitä  ja oppimaan niistä ilman 
syyllisyyden taakkaa. Näin persoonallisuus 
voi eheytyä rakentavalla tavalla.

VILJAKOMBINAATIO + MAISSI :  
Vehnä, ohra, ruis ja kaura 
- vapautuminen addiktioista

Viljojen liiallinen käyttö ravinnoksi johtaa usein 
addiktioihin. Ihmiset syövät aivan liian paljon 
viljatuotteita, eikä keho kykene täydellisesti 
sulattamaan niitä. Tästä voi olla seurauksena 
erilaisten sokeri ja hiilihydraattiperäisten ai
nesten kumuloituminen fyysiseen kehoon, 
jonka on poikkeuksellisen vaikea päästä niis
tä eroon. Eri viljoista tehty uutekombinaatio 
on paras ja yksinkertaisin tapa muuttaa voi
makkaasti tietoisuutta suhteessa viljoihin. 
Viljoista tehty kukkauuteyhdistelmä auttaa 
vapautumaan helpommin näistä aineksis
ta, koska se auttaa tulemaan tietoisemmak
si korkeammista värähtelykomponenteista 
ja niiden arvokkaista energioista. Korkeam
pien värähtelykomponenttien ymmärtä
minen auttaa myös ymmärtämään, kuinka 
vuorovaikutus ja kyky jakaa toisten kanssa 
on keskeisintä. Yksi kiinnostavista materi
aalista tässä yhteydessä on maissi. Se ei ole 
teknisesti vilja, mutta Maissiuute ja mais
si auttavat vapautumaan siitä energiasta, 
joka pitää ihmiset erillään toisistaan, ja sik
si sitä on lisätty tähän viljakombinaatioon 
Tämä viljauuteyhdistelmä voi vapauttaa ad
diktioista, auttaa näkemään asiat aivan uu
della tavalla ja tuoda uusia, ei varsinaises
ti viljoihin liittyviä energioita. Uute auttaa 
tervehdyttä mään kehoa sekä olemaan vuo
rovaikutuksessa muiden ihmisten ja asioi
den kanssa aivan uudessa valossa, jolloin on 
mahdollista luopua epäterveellisistä tai hai
tallisista asioista ja tuntea luonnollista vetoa 
niitä asioita kohtaan, jotka ovat voimistavia 
ja arvokkaita. 
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VÄINÖNPUTKI   
(Angelica archangelica)   
- hermojärjestelmän voimistamiseen, 
enkelityöskentelyyn

Väinönputken parantavat ominaisuudet 
on tunnettu pitkään.   Se on alun alkaen 
Peräpohjolan kasveja, joka munkkien ja 
viikinkien välityksellä kulkeutui aikoinaan 
Keski ja EteläEurooppaan. Nyt se tunne
taan ympäri maailmaa.

Jo kasvin latinankielinen nimi viittaa en
keleihin. Väinönputkesta tehty kukkauute 
onkin loistava virittäjä enkelityöskentelyyn 
samoin kuin yhteyden saamiseen omaan 
Korkeampaan Minään. Parhaita tapoja täs
sä on uutteen ottamisen jälkeen keskittyä 
johonkin, jota kohtaat tunnet syvää kiitol
lisuutta ja jota haluat omalla tavallasi ylis
tää.

Erinomainen vaihtoehto tässä on luon
to, esimerkiksi metsän tai järvien kau
neus. Anna ylistyksen tunteen kerään
tyä syvälle sisimpääsi ja istu sitten hil
jaa luonnon helmassa. Salli samalla en
kelten energioiden olla kanssasi  he tu
levat vääjäämättä luoksesi, kun ylistys 
nousee sisältäsi ja sydämesi avautuu.  
Enkelten energioiden kokoontuessa luok
sesi anna niiden voiman olla kanssasi ja tie
dosta samalla, että enkelit seisovat oikealla 
ja vasemmalla puolellasi tukien fyysistä ke
hoasi. Kuvittele sitten katsovasi ympärilläsi 
olevaa luonnonkauneutta enkelten silmi
en kautta. Väinönputki edistää tämän har
joituksen onnistumista, ja sen avulla ylis
tyksen tunteet voivat päästä aiempaa hel
pommin esiin. Samalla kykenet helpom
min ottamaan vastaan enkeliystäviemme 
rakastavat energiat.

Väinönputki on lisäksi erinomainen uu
te käytettäväksi meditaation ja psykotera
pian eri muotojen yhteydessä.  Uute yhdis
tää kaikki chakrat, meridiaanit ja hienoke
hot. Väinönputki voimistaa hermojärjestel
mää erityisesti yhdistämällä sympaattisen 

ja autonomisen hermoston. Monia neuro
logisia häiriöitä kuten epilepsiaa voidaan 
hoitaa tällä uutteella. Germaniumin imey
tyminen parantuu Väinönputken avulla. 

Väinönputki on erinomainen uute tans
sijoille, koska se tuo tasapainoa kehoon. 
Uute korjaa kehon kudosvaurioita, ja sillä 
on ollut hyviä vaikutuksia myös autismin, 
disorientaation ja itseluottamuksen puut
tumisen hoidossa.

HENKILÖKOHTAINEN  

ASTROLOGINEN 

UUTEYHDISTELMÄ

Tämä uutekombinaatio tehdään henkilö
kohtaisesti asiakkaalle hänen syntymäkart
tansa ja ajankohtaisten astrologisten tren
dien ja syklien pohjalta. Uutteen tekemi
seen tarvitaan tiedot tarkasta syntymäajas
ta ja syntymäpaikkakunnasta. Uuteyhdis
telmä toimitetaan 30 ml:n pipettipullossa. 
Käyttöohjeet seuraavat mukana.

HENKILÖKOHTAINEN 
UUTEYHDISTELMÄ

Teemme myös henkilökohtaisia uuteyh
distelmiä asiakkaiden tilauksesta eri tarpei
siin. Smiling Starsin valikoima sisältää tällä 
hetkellä noin 700 erilaista uutetta. Bach
in klassisten uutteiden lisäksi käytämme 
mm. kalifornialaisia, kreetalaisia, intialaisia, 
nepalilaisia ja suomalaisia kukkatippoja ja 
jalokivieliksiirejä. Uuteyhdistelmä toimite
taan 30 ml:n pipettipullossa. Käyttöohjeet 
seuraavat mukana.



Mukana uutteissa ja uuteyhdistelmissä myös Lootusta 
ja parantavaa vettä. Säilytysaineena on brandya. 

Käyttöohje: 
2-4 tippaa 2-4 krt/ päivä tai intuition mukaan,  

lähdeveden kera. Ravista ennen käyttöä.

Tärkeää:  
Pidä etäällä kännykästä  

ja muista vahvoista energiakentistä!

Hinnat: alk. 13  € / 20 ml, 
Henkilökohtaiset uutteet alk. 20 €/ 30 ml

Toimituskulut postiennakolla lisätään.
Laajemmat käyttöohjeet seuraavat mukana.

Tilaukset
0400-761 939

info@smilingstars.fi
www.smilingstars.fi

Copyright © Smiling Stars. Osittainenkin esitteen tekstien lainaaminen ilman kirjallista lupaa kielletty.

11
.2

.2
01

0 
 (9

.1
0.

20
14

)




