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Uuden ilmeen avajaiset!

Yrityksemme Joensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy 
viettää tänä vuonna kolmekymmentävuotis -juhlavuottaan. 

Tunnet meidät nykyään ECOteekki logosta: 2.5.2016 alkaen myymä-
lämme Joensuussa ovat kuuluneet omaan ECOteekki -ketjuumme. 
Yrityksemme on paikallinen perheyritys, jonka kauppias Arja perusti 
vuonna 1986. 

Myymälöissämme kauppakeskus Prismassa ja kauppakeskus Metro-
polissa palvelee sama osaava henkilökunta ja kauppiaat kuin 

Kuvassa: Ville Korhonen, Matti Korhonen, Arja Korhonen, Riitta-Liisa, Ulla, Senja, Teemu, Mari, Maria Korhonen, Aira, Minna, Marja, Tiina, Suvi ja alhaalla Niko Korhonen.

ennenkin, yrityksellämme on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus 
terveyskaupan alalta.

Metropolin myymälästä löydät itä-Suomen laajimman valikoiman 
laadukasta luonnonkosmetiikkaa, lisäravinteita, luontoystävällisiä 
puhdistus- ja pesuaineita, luomuelintarvikkeita, gluteenittomia 
tuotteita, urheilu-lisäravinteita ja paljon muuta luonnollisesti hyvää! 
Lähes yhtä laajan valikoiman löydät myös Prisman myymälästämme.

Tervetuloa palveltavaksemme!

Tule myymäläämme ja liity nyt
kanta-asiakkaaksi ja osallistut

polkupyöräarvontaan!
Arvomme kaikkien 1.8.2016 mennessä liittyneiden kanta-asiakkaidemme kesken 
kaksi kappaletta koivun vihreää juhlamallin 24” Jopo polkupyörää! (Arvo 399,-/kpl). 
Arvonta suoritetaan 1.8.2016. 

Wellberries - patukkaresepti

Tässä lehdessä:

tietoa ja tarjouksia!
Bestshape - pirtelöresepti

Tervetuloa palveltavaksemme!

Voita Jopo!

Ravintoasiantuntija Sami Sundvik: 

Miten täydennän 
ruokavaliota 
järkevästi 
ravintolisillä

Kuponkitarjoukset✁
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Julkaisija
ECOteekki / 
Joensuun Luontaistuote 
A. Korhonen Oy

Päätoimittaja
Jori Aittala

Ilmoitusmyynti
niko@ecoteekki.fi 

Taitto
Nina Karjalainen
Kajaanin Offsetpaino Oy

Painosmäärä 58.000 kpl

Painopaikka 
Suomalainen Lehtipaino Oy

uutiset

Trooppinen 
smoothie
www.bestshape.fi  by Tiina Hälvä

2 dl  kookosjuomaa tai 
 kookosvettä 
 (sokeroimatonta)
1/2  avokado
1  kuorittu appelsiini 
 tai mandariini
1 dl  tuoretta ananasta
1 rkl  kookosöljyä
1 tl  hunajaa
jääpaloja

Sekoita ainekset 
blendeissä ja nauti.

Kuivat: 
1 dl kuorittuja 
 hampunsiemeniä 
0,5 dl seesaminsiemeniä 
1 dl kurpitsansiemeniä 
1 dl cashewpähkinöitä 
4 rkl chiasiemeniä 
1  pieni tl suolaa
2 rkl lucumajauhetta 
 
Märät: 
10 pehmeää 
 medjool-taatelia 
3 rkl maapähkinävoita 
 (tai muuta sileää
 pähkinävoita)
2 kukkurallista rkl
 neitsytkookosöljyä 
n. 0,2-0,4 dl vettä 
 
Päälle: 
0,6 dl kaakaovoita 
0,6 dl lucumajauhetta 
laadukkaita suolahippuja 
 
1. Laita kuivat aineet 
blenderiin. Anna pyöriä 
karkeaksi jauhoksi. Siirrä 
kulhoon.
2. Poista taateleista ki-
vet. Tee märistä aineista 
kosteaa tahnaa blende-
rissä. 
3. Sekoita kuivat ja 
märät aineet keskenään.  
Muotoile haluamasi ko-
koisia paloja. Siirrä kyl-
mään tekeytymään. Hel-
poiten taikinan sekoitus 
ja muotoilu käy hieman 
kosteilla käsillä.

4. Valmista kuorrute, kun 
palat ovat hetken aikaa 
saaneet olla jääkaapissa. 
Sulata kaakaovoi vesi-
hauteessa, lisää lucuma ja 
sekoita tasaiseksi.
5. Ota hieman jähmet-
tyneet palat pois jääkaa-
pista, ja levitä kuorrute.
6. Laita kylmään jähmet-
tymään (palat kannattaa 
myös säilyttää jääkaa-
pissa!). Ripottele suola-
hiput tarjoiltaessa.

Proteiinipalat: 
Suolainen karamelli 

K auan odotettu 
kesä on vihdoin 
koittanut pit-

kän ja kylmän talven jäl-
keen. Luonto on puhjen-
nut kukkaansa. Nurmi-
kot viheriöivät, kukat 
kukkivat ja keskikesän 
ehdoton kohokohta ju-
hannus lähestyy. Ihmi-
sen mieli on keveän iloi-
nen kun lämpö ja aurin-
gon valo saavat meis-
sä ihmeitä aikaan. Tun-
tuu että ihminen uudis-
tuu kun voi pistää short-
sit ja kesävaatteet ylleen. 
Erilaiset kesän aktivitee-
tit liikunnankin puolel-
la tuovat energiaa ja iloa 
elämään.

Sinulla on myöskin 
kädessäsi ensimmäinen 

ECOteekki Terveyskauppa 
uutiset -lehti. Sekin on rai-
kas tuulahdus kesästä. Leh-
den sisältö kertoo uusis-
ta tuulista myöskin Joen-
suun Luontaistuotteessa. 
Liike viettää tänä vuonna 
30-vuotisjuhlavuottaan. 
Lehti pyrkii välittämään 
lukijoilleen kolmesti tänä  
vuonna huipputarjous-
ten lisäksi myös käytännön 
ohjeita ja vinkkejä.

Joensuun luontaistuo-
te on palvellut siis jo 30 
vuotta pohjois-karjalais-
ten ihmisten hyväksi. Pal-
jon on tapahtunut näiden 
vuosikymmenten aikana. 
Pienestä alusta on kasva-
nut iso yritys, jonka pyrki-
myksenä on aina ollut luoda 
ystävällinen, auttavainen ja 
ammattitaitoinen ilmapiiri 
asiakkaiden tarpeisiin. Voit 
siis huoletta edelleenkin 
astua uudistuneeseen Eco-
teekki Terveyskauppaan, 
jossa sinua palvellaan yksi-
löllisesti niin Metropolin 
kuin Prismankin liikkeissä.

Omat juurenikin tuo-
vat minut Joensuuhun, jos-
sa synnyin 65 vuotta sitten. 
Vaikka varhaislapsuus siel-

Arvoisa lukija!
lä olikin varsin lyhyt, niin 
muistot ovat rakkaita ja kal-
liita. Tunnen itseni edel-
leenkin kuuluvaksi teidän 
joukkoonne. Vuosikym-
menten aikana kun olen 
paljon Joensuussa ja muual-
la Karjalan mailla liikku-
nut, olen nauttinut siellä 
vallitsevasta ilmapiirista ja 
ihmisten iloisesta luontees-
ta ja siksi varmaan tuntuu 
edelleenkin mukavalta siel-
lä käydä tapaamassa ystä-
viä ja tuttavia. Työskente-
lin nimittäin lähes kolme-
kymmentä vuotta luontais-
tuotealan tukun Suomen 
Bioteekin myyntiedusta-
jana. Laajaan alueesee-
ni kuului myöskin Joensuu 
ympäristöineen. Nuo vuo-
sikymmenet olivat antoi-
sat ja samalla syntyi myös-
kin lämpimät ystävyyssuh-
teet Joensuun luontaistuot-
teen omistajiin. Arja Korho-
nen, joka perusti Joensuun 
luontaistuotteen 30 vuo-
ta sitten pyysi minua pää-
toimittajaksi tähän uuteen  
Ecoteekki Terveyskaup-
pa uutiset -lehteen. Tar-
tuin tarjoukseen ilolla, sil-
lä 90-luvulla olin viimeksi 

ollut vastaavassa työssä. 
Tuohon aikaan tein kym-
meniä alan lehtiä ympäri 
Suomen ja monesti myös-
kin Joensuun luontais-
tuotteelle. Samalla kun 
uudet tuulet nyt puhal-
tavat Joensuun luonta-
istuotteessa, kun muu-
tama vuosi sitten per-
heen poika Niko vaimon-
sa Marian kanssa otti 
vastuun liikkeiden joh-
dossa, on mukava huo-
mata se välitön tunne ja 
mahtava yhteistyö myös-
kin nuoremman sukupol-
ven kanssa. Elämä jat-
kuu ja mitä se vielä tuo-
kaan tullessaan, on arvoi-
tus. Lämpimät kiitokseni 
saamastani luottamuk-
sesta lehden päätoimit-
tajana Arjalle, Nikolle ja 
Marialle.

Toivotan sinulle hyvä 
lukija mukavaa, nautin-
nollista ja terveellistä 
kesää.

 

Lämmöllä
päätoimittaja 

Jori Aittala

Vinkki! 
Voit myös valmistaa tupla-annoksen 
ja kaataa loput jäätelömuotteihin ja 
nauttia terveellisenä jäätelönä. Tuulia Järvinen

www.wellberries.com

9 90

100tabl (64,71€/Kg)

Norm. 12,50 13 90
90tabl 

Norm. 16,90
17 90

100+20tabl 

Norm. 21,90
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Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 14,00)
790

Calcia 800 plus 

140tabl.

Monipuolinen valmiste luuston 
ja tukikudosten hyvinvoinnille!

35,43€/Kg

Naiselliseen hyvinvointiin

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 27,95)
1990

Karpalact Strong karpalouute- 
maitohappobakteeri kapseli 

60kaps.

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 13,50)
790

Magnesia Passion Puru Sittraatti 300
Se hyvänmakuinen magnesium!

43,89€/Kg

90tabl.

Miehiseen hyvinvointiin

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 19,05)
1490

Prostasin Granaattiomenauute-
lykopeeni-sinkkitabletti

60tabl.

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 24,90)
1690

Vivania Beauty Shot 500ml.
Kauneusjuoma vailla vertaa

49,80€/l

500ml.

Vivania Skin Omega, arvo 19,45!

ERÄ!

Tule myymäläämme liittymään 
kanta-asiakkaaksi ja osallistut

Polkupyörä-
arvontaan!

Arvomme kaikkien 1.8.2016 mennessä liittyneiden 
kanta-asiakkaidemme kesken kaksi kappaletta 

juhlamallin 24” Jopo polkupyörää!
Arvonta suoritetaan 1.8.2016. Arvo 399,-/kpl.

Voita Jopo!Voita Jopo!
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Ecoteekki_HT(BodyflexCombi)_169x180.pdf   1   20.5.2016   11.58

21 90
180tabl (93,58€/Kg)

Norm. 33,70

-15%
normaalihinnoista

2090
125kaps.

(Norm. 30,55)
2190

80kaps.

(Norm. 30,55)

2390
60tabl.

(Norm. 26,90)

1190
8ml.

(Norm. 18,45)

ERÄ +25 kapselia 
kaupanpäälle!
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info@ecoteekki.fi

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti 

info@ecoteekki.fi

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti 
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info@ecoteekki.fi

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti 

info@ecoteekki.fi

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti 

Miten täydennän ruokava-
liota järkevästi ravintolisil-
lä ja miten valitsen laaduk-
kaat ravintolisät?

Saan usein sähköpostiini kysy-
myksiä ”Minkä takia sinä suosit-
telet usein ravintolisien käyttöä, 
vaikka suosittelet mahdollisim-
man puhdasta ja luonnonmu-
kaista ruokaa – eikö noin hyväs-
tä ruokavaliosta pitäisi auto-
maattisesti saada myös kaik-
ki vitamiinit ja hivenaineet sekä 
rasvahapot?”

Luonnollisesti olisi hienoa jos 
näin olisi – valitettavasti näin on 
kuitenkin äärimmäisen harvoin.

Teetän asiakkaillani usein 
punasoluista tehtäviä hivenaine- 
ja raskasmetallimittauksia. Tes-
tien tulokset ovat selkeitä – en 
ole saanut käteeni vielä yhden-
kään asiakkaan kohdalla mit-
taustuloksia, joista ei olisi löy-
tynyt lukuisia hivenainepuutok-
sia. Tilanteen ongelmallisuut-
ta korostaa vielä se, että nämä 
asiakkaat ovat ns. perusterveitä, 
jo valmiiksi varsin monipuolista 
ruokavaliota (mm. paljon vihan-
neksia ja marjoja) noudattavia, 
ja jo joitakin ravintolisiä käyt-
täviä. Jos asiakkaan ruokavalio 
on yksipuolisempi, eikä käytös-
sä ole mitään ravintolisiä, tulok-
set ovat yleensä vielä paljon huo-
nommat.

Miksi tilanne on sitten tämä, 
vaikka ravitsemusterapeuttien 
viesti yleensä on, että virallisen 
ravintosuosituksen mukaan syö-
den saat ruokavaliostasi kaiken 
tarpeellisen.

Syitä on monia, ainakin seu-
raavat:

– vatsan ja suoliston kunto 
voi olla huono – ravinteet eivät 
imeydy

– maaperä on köyhtynyt – 
vihannesten ja marjojen ravinto-
sisältö on paljon huonompi kuin 

aiemmin
– eläinten tehokasvatus – esi-

merkiksi viljellyn lohen rasva-
happotasot ovat muuttuneet vil-
lilohesta huomattavasti.

Lisäksi mm. kova stressi, eri-
laiset sairaudet ja kova treeni 
kasvattavat huomattavasti suo-
jaravinteiden tarvetta.

Lisäksi ravitsemussuosituk-
set – tai hivenaineiden ja vita-
miinien saantisuositukset – ovat 
yleensä puutostiloja ehkäiseviä 
saantisuosituksia, ei välttämättä 
optimaalista terveyttä tai hyvin-
vointia edistäviä suosituksia.

Joidenkin hivenaineiden puu-
tetta pidetään myös yhtenä selit-
tävänä tekijänä mm. syöpien 
yleistymise-en.

Ainoa konkreettinen tapa 
oman elimistön tilan määrittä-
miseen on punasoluista tehtä-
vä hivenainemit-taus – testi ker-
too oman elimistösi tilan. Täl-
laiset mittaukset voivat olla erit-
täin arvokkaita myös joidenkin 
”selittämättömien” sairauksien 
selvittämisessä. Vakavat hiven-
ainepuutokset voivat aiheut-
taa elimistössä paljon erilaisia 
ongelmia, joiden oireita koulu-
lääketiede pahimmassa tapauk-
sessa peittää esimerkiksi masen-
nuslääkkeillä. Samoin esimer-
kiksi huomattavan korkea eloho-
peataso voi aiheuttaa nuorella-
kin ihmisellä jopa työkyvyn vie-
vää masennusta.

En tietenkään väitä että kaik-
kien selittämättömien ongel-
mien ja sairauksien taustalla oli-
si hivenainepuutoksia tai kor-
keita raskasmetalliarvoja, mut-
ta tällainen testi voi antaa kor-
vaamatonta tietoa ja selityksiä 
siihen, miksi koululääketiede ei 
löydä ongelmaasi ratkaisua.

Onko ravintolisissä eroja?
Kaikki terveyskaupoissa ja aptee-
keissa myytävät ravintolisät ovat 
Suomessa turvallisia. Valikoimat 

ovat monessa terveyskaupas-
sa valtavan laajat - miten osaat 
valita sinulle sopivan ja laaduk-
kaan tuotteen ?

Opettele lukemaan tuotese-
losteista muutama olennainen 
asia.

1. Jos minkä tahansa tuotteen 
aineosaluettelon ensimmäi-
nen aine on mikä tahansa muo-
to sokerista (glukoosi / rypäleso-
keri, fruktoosi / hedelmäsokeri, 
agavesiirappi tms), älä osta tuo-
tetta. Valitettavasti tänä päivänä 
valikoimista löytyy jopa viher-
jauheseoksia, joiden sisällöstä 
puolet on sokeria. Sama koskee 
mm. erilaisia verkostomarkki-
nointiyritysten myymiä aterian-
korvikkeita ja proteiinijuomia.

2. Vältä keinotekoisia makeu-
tusaineita. Näitä käytetään eten-
kin poretableteissa ja urheilura-
vinteissa. 

3. Mitä vähemmän tuottees-
sa on lisäaineita, täyteaineita ja 
sidosaineita, sitä parempi. Jois-
sakin monivitamiineissa käyte-
tään jopa karsinogeenisiä väriai-
neita. Ravintolisän tarkoitus on 
kai olla puhdas ja turvallinen, 
ei elimistöäsi kuormittava val-
miste? 

4. Korkeampi hinta ei aina 
välttämättä kerro laadusta. Jos 
kyseessä on esimerkiksi USA:
sta tuotu brändi, on selvää että 
tuotteen hinta on varmasti koti-
maassa valmistettua tuotetta 
huomattavasti korkeampi. 

5. Jos tuote lupaa ikuisen nuo-
ruuden, ja parantaa kaikki mah-
dolliset sairaudet, sinua yri-
tetään huijata. Vaikka hyvillä 
ravintolisillä voi olla merkittä-
viä terveysvaikutuksia, mikään 
ravintolisä ei korjaa muutoin 
huonoja elämäntapoja ja onne-
tonta ruokavaliota. 

Suosittelen välttämään lisäksi 
seuraavia ravintolisiä:

- kaikki erilaiset puhdistus-ja-

detoxkuurit
- kaikki ateriankorvikkeet
- tuotteet, joiden luvataan 

parantavan kaikki vaivat (”tie 
ikuisen nuoruuden lähteelle”)

Tärkeimmät ravintolisät?
Tavallisen kuluttajan tärkeim-
mät ravintolisät ovat mielestäni 
seuraavat:

- puhdas magnesiumsitraatti 
(arvion mukaan jopa 90 % suo-
malaisista kärsii magnesiumin 
puutteesta) 

- riittävän vahva D-vitamiini 
(yleensä 50-100 mcg/vrk) 

-  kalaöljy - vähintään 2000 
mg Omega 3-rasvahappoja 

-  laadukas probioottivalmiste 
(boulardiihiivaprobiootti) 

Kaikki ylimääräiset täyteai-
neet ravintolisissä voivat haita-
ta vaikuttavan aineen imeyty-
mistä. Lisäksi jokainen ylimää-
räinen täyteaine voi myös kuor-
mittaa elimistöä tarpeettomasti. 

Tekstin on kirjoittanut 
ravintovalmentaja Sami Sundvik.

Lomastressi ja 
-flunssa kuriin!

Tutustu myös muihin tuotteisiimme.
www.arcticwarriors.fi

Nauti sellaisenaan tai lisää teehen, 
smoothieen tai jogurttiin. 

Älä anna flunssan tai stressin pilata lomaasi. Ota avuksesi Lapin 
puhtaassa luonnossa kasvaneet voimayrtit, väinönputki ja ruusujuuri.
Arctic Warriors -tuotteet valmistetaan Rovaniemen Narkauksessa 
lappilaisilta pienviljelijöitä ja kerääjiltä saaduista raaka-aineista.

100 % luonnollinen • Kotimainen • Tutkitusti puhdas ja tehokas100 % luonnollinen • Kotimainen • Tutkitusti puhdas ja tehokas

21 90
Norm.25,90 (100ml. 219,00/l)

pullo

”Hyvä olo syntyy tasapainosta”

www.bringwell.fi

Myös Karita Tykkä syö 
terveellisesti ja liikkuu paljon.  

”Joskus ei yksinkertaisesti ehdi syödä 
niin terveellisesti kuin haluaisi ja silloin 
haen lisätukea pH-balance PASCOE 

emäsjauheesta”. 

Vain laatua vatsalle!
Patentoitu ja kliinisesti dokumentoitu 

maitohappobakteeri 
Lactobacillius plantarum 299v. 

Lomalle!Lomalle!Lomalle!Lomalle!Lomalle!Lomalle!
Matkalle!Matkalle!Matkalle!Matkalle!Matkalle!Matkalle!

LääkekuurinLääkekuurinLääkekuurinLääkekuurinLääkekuurinLääkekuurin
  ajaksi!  ajaksi!  ajaksi!  ajaksi!  ajaksi!  ajaksi!

     Probi Mage ja Probi Mage Junior           
     40 kapselia. RAVINTOLISÄ  

Mukana mm. sinkkiä, 
joka edistää kehon  
happo-emästasapainon 
pysymistä normaalina. 

Eco aineisto 169 x 90 mm.indd   1 24.5.2016   10:36:29

pH-balance PASCOE® -emäksisiä kivennäisaineitä 
sisältävä ravintolisä. Jauhe 260 g tai tabletit 100 kpl. 16 90

20 90
kpl 260g. 80,38€/Kg (Norm. 24,50)

100tabl 373,21€/Kg (Norm. 25,50)

40 kaps

Norm. 20,70
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1490
Norm. 27,60

60tabl.2590

140+60kaps (176,19€/Kg)

Norm. 38,50

Perinteiset Carmolis munkintipat 
karhealle kurkulle

80ml. (106,25€/l)

8 50
Norm. 10,60

Carmolis pastilli 

 arvo 2,75!

- Kaksoistyrniöljykapseli limakalvoille

150kaps (471,43€/Kg)

49 50
Norm. 62,50

Kelasin Sinkki 
100tabl.

 arvo 7,50!

www.frantsila.comwww.frantsila.com

Kesän
perustuote

Terva-Pihka salva
• Halkeilevaan,

kuivaan ihoon

• Koville kantapäille

• Känsiin

• Hyönteisten
pistoihin

• Ihotulehduksiin

• Psoriaksen
hoitoon

12 90
19g

Norm. 15,20

Älä ota flunssaa 
mukaan lomalle!

Echinaforce® -lomaflunssan torjuntaan 
ja hoitoon. Lue lisää flunssan torjun-
nasta www.flunssakuriin.fi. 

Ota Echinaforce® 
(ja Lumi-designlaukku, 
jonka voit voittaa 
arvonnasta ECOteekki 
Prismasta ja Metropolista)

ecoteekki_echina.indd   1 2.6.2016   11.58

990
50ml

198,00€/l

(Norm. 11,95)

Kolesteroli koholla?

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 27,90)
1950

Redasin Strong punariisivalmiste 120tabl.

147,73€/Kg

120tabl.

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

Frantsilan Aito Tea tree 10ml. 

(Norm. 12,90)
950

Eteerinen öljy.

10ml.

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

ostaessasi yli kahdellakymmenellä eurolla.
Tällä kupongilla tuplaat ostoksestasi saatavat leimat.

Yksi kuponki / asiakas. 

tuplaleimat
Tällä kupongilla saat

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 30,95)
1950

Pycnogenol Strong rannikkomännyn kuoriuutetabletti
Sydämen ja verisuonten hyväksi

Suusuihke, arvo 9,40!

60tabl.

Luonnollista voimaa!

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 97,15)
7590

Bio-Qinon Q10 Gold 100mg. 

150
+30kaps.

592,97€/Kg

Vipinää viltin alle!

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 78,85)
6500

Prelox 140tabl. Sisältää L-arginiinia ja Pycnogenolia.

Lady Prelox, 
arvo 45,90!

140tabl.

288,89€/Kg

✁

✁

✁

✁

✁

✁
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Aduki Oy, Luomua, reilua 
kauppaa. Vuodesta 1980*

-10%
Tutustumis tarjous!

Tarjous koskee koko sarjaa.

14,50
54gp (179,01€/Kg)

Norm. 16,90

29,90
120kaps (175,88€/Kg)

Norm. 49,60

29,90
160kaps (467,19€/Kg)

Norm. 52,00
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(Norm. 26,90)
1990

Terveyskaistan SininenUni 1,5mg pitkävaikutteinen

150tabl.

Paremmat yöt, pirteämmät päivät!

       SininenUni 1mg 150tabl, arvo 25,50!

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

Kaikki me tiedämme, että Kippari-Kallen voimien salaisuus 
on vihreä vihannes, pinaatti. Tällä mahtavalla voimavihan-
neksella on myös laihdutusominaisuuksia, mistä Kippa-
ri-Kalle ei varmaankaan ollut aikoinaan tietoinen.

Pinaatti auttaa painonpudotuksessa monin tavoin
Useiden tutkimusten mukaan EATLESS Appethyl pinaattiuute lisää kylläi-
syyden tunnetta ja vähentää sokerin ja suolaisen ruuan himoa. Nämä ovat 
ensiarvoisen tärkeitä laihdutettaessa. Näyttää myös siltä, että EATLESS:in 
avulla on helpompi välttää laihdutuskuureja usein seuraavaa painon-
nousua. Laihdutuskuurien päätyttyä on hyvä jatkaa EATLESS-tuotteen 
käyttöä pitämään ruokahalua kurissa.

EATLESS Appethyl on todellista superfoodia
Laihdutuksessa auttavien ominaisuuksiensa lisäksi EATLESS 
Appethyl sisältää elintärkeitä ravintoaineita kuten rautaa, K-vi-
tamiinia, A-vitamiinia, B9-vitamiinia, luteiinia, E-vitamiinia ja 
beetakaroteenia, kalkkia ja zeaxanthinia. Eatless pinaattiuut-
teen proteiinipitoisuuskin on yli 23%:ia. Kyseessä on siis todel-
lakin superfoodia painonhallintaan.

EATLESS Appethyl on superpinaattia!
EATLESS:in painonpudostusta edistävän vaikutuksen antaa 
pinaatista patentoidulla menetelmällä eristetyt tylakoidit. Tyla-
koidien on todettu lisäävän kylläisyyshormonien vapautumista 
verenkiertoon. Nämä hormoonit säätelevät nälän ja kylläisyyden 
tunnetta. Painonhallintatulosten kannalta ei siis ole sama syökö pinaattia 
vai EATLESS superpinaattia!

EATLESS on puhdasta superruokaa
EATLESS Appethyl ei sisällä lisä-, säilöntä- tai makeutusaineita. Se on 
täysin puhdasta pinaattia alusta loppuun. 

EATLESS Appethylin käyttö on helppoa ja vaivatonta
1-2 annospussia päivässä sekoitettuna käytännössä mihin tahansa kuten 
mehuun, smoothieen tai puuroon riittää pitämään näläntunteen ja makean 
tai suolaisen ruuan himon kaukana.

Magnesiumin riittävä saanti on tärkeää.
Magnesium on tärkeä kaikille kehon 
lihaksille. Magnesiumin tarve saattaa 
lisääntyä esimerkiksi pitkäkestoisissa 
liikuntasuorituksissa.  Magnesium edis-
tää lihasten ja hermoston normaalia 
toimintaa, luuston pysymistä normaa-
lina ja auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta. Magnesium antaa ener-
giaa lihas- ja sydänsoluille. 

SOS Health magnesiumsuihkeet ovat 
helppokäyttöisiä ja nopeavaikutteisia
SOS Health magnesiumsuihkeissa käyte-
tään ainoastaan luonnosta saatavaa 
puhtainta ja parhaiten imeytyvää Zechs-
tein Magnesiumia. Magnesium imey-
tyy suihkeena huomattavasti nopeam-
min ja tehokkaammin kuin sisäisesti 
nautittavina valmisteina. Ihon kaut-
ta magnesium on nopeasti elimistön 
käytössä toisin kuin suoliston kautta 
kulkiessa. Kaikki SOS Health magne-
siumsuihkeet ovat luonnollisia ja tuok-
suttomia. Tuotteet ovat erittäin riittoi-
sia. Yksi pakkaus riittää jopa 90 päivän 
päivittäiskäyttöön. Suihke on aina tarvit-
taessa helposti käytettävissä. 

Runsas magnesiumpitoisuus saattaa 
aiheuttaa kihelmöintiä iholla. Herk-
käihoisille suositellaan käytettäväksi 
yhdessä öljyn tai perusvoiteen kanssa.

Täsmäapua nivelille Better Joints 
-suihkeella Better Joints magnesium-
suihke lämmittää ja helpottaa nivelki-
puja. Zechstain magnesiumin lisäksi se 
sisältää myös glukosamiinia, kondroi-
tiinisulfaattia ja piparminttuöljyä.  

Glukosamiini ehkäisee ja hoitaa nivel-
ten rappeutumista. Nivelten luonnol-
linen glukosamiini vähenee iän myötä. 
Kondroitiinisulfaatin kipua lievittävä 
vaikutus johtuu todennäköisimmin sen 
tulehdusta lievittävistä ominaisuuk-
sista. Nivelen rustosolut muodosta-
vat elimistössä olevasta glukosamii-
nista ja kondroitiinisulfaatista uuden 
ruston väliainetta sekä nivelnestettä. 
Piparminttuöljy laukaisee sileän lihak-
sen kouristuksia.

Pure Magnesium on erinomainen 
pika-apu kramppeihin ja suonenve-
toihin. Se sopii mainiosti myös lasten 
kasvukipuihin. Pure Magnesium auttaa 
levottomiin ja jalkoihin sekä migreenin 
ehkäisyyn. Sitä voivat käyttää myös 
lapset ja raskaana olevat. 

Rentouttava täsmähoito hermoille 
Rentouttava Relax Magnesium helpot-
taa kun uni ei tule silmään tai yöt ovat 
levottomia. SOS Health Relax magne-
sium-suihke sisältää myös luonnollisia 
öljyjä: Rypäleensiemenöljy auttaa hapen 
kulkeutumista kudoksiin ja parantaa 
solujen eheyttä ja tehokkuutta. Laven-
teliöljy rauhoittaa. Bergamottiöljy 
laukaisee stressiä ja kohottaa mielia-
laa. Muskatellisalviaöljy lievittää lihas-
kipuja sekä reumaattisia ja hermostol-
lisia kipuja.

Urheilijan ensiapu on SOS Health 
Athletes magnesiumsuihke. Se 
ehkäisee ja hoitaa kramppeja ja suonen-
vetoja. Se lämmittää lihaksia nopeasti 
imeytyen. Athletes magnesiumsuihke 

sisältää myös luonnollisia öljyjä: Rypä-
leensiemenöljy auttaa hapen kulkeu-
tumista kudoksiin parantaen solujen 
eheyttä ja tehokkuutta.  Mustapippu-
riöljy lämmittää ja vahvistaa helpot-
taen lihaskipuja ja jännityksiä sekä edis-
tää verenkiertoa. Sitruunaöljy tehostaa 
mustapippuriöljyn vaikutusta. Neilik-
kaöljy lievittää kipua. Piparminttuöljy 
laukaisee sileän lihaksen kouristuksia.
SOS Health magnesiumsuihkeet ovat 
erittäin laadukkaita, nopeatehoisia ja 
helppokäyttöisiä sekä erittäin edul-
lisia valmisteita magnesiumtarpeen 
täydentämiseksi päivittäiseen käyt-
töön tai tarvittaessa.

www.polarpharma.fi 

Nivelkipuihin, suonenvetoihin ja uniongel-
miin täsmäapua magnesium-suihkeista

Superedulliset, hyvin imeytyvät SOS HEALTH 
magnesiumsuihkeet tulivat avuksesi.

Johanna Matilainen:
Eatless auttoi jatkuvaan nälän tunteeseen!
Olen kärsinyt ”jatkuvasta nälästä” muutaman 
kuukauden, mutta Eatless auttoi tähän 
ongelmaan. Eatless pinaattiuute toimii 
minulla löysään kaurapuuroon sekoitettuna. 
Alkuvaiheessa huomasin ilokseni, että kokemus 
parani päivä päivältä. Pelkän kaurapuuron 
syötyäni nälkä saattoi yllättää jo tunnin 
kuluttua. Nyt pärjään neljästä viiteen tuntia. 
Eatless tulee kuuluu päivittäiseen ruokavaliooni.

EATLESS ON TODELLISTA 
SUPERFOODIA PAINONHALLINTAAN

29,90
100g (299,00€/Kg) Norm. 39,80

17,90

100ml (179,00€/L)

Norm. 19,90

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti! (Norm. 27,20)

1690

Terveyskaistan Balanssi maitohappobakteeri

100kaps.

Lomareissu balanssiin!

(Norm. 27,20)

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 14,50)
990

Terveyskaistan Magnesiumsitraatti 

120tabl.

Suonenvetoja ja kramppeja?

75,00€/Kg

Nimensä veroinen!

351,76€/Kg

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 40,25)

2990

Terveyskaistan NivelTeho

120kaps.

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 42,90)
2190

Terveyskaistan Ubikinoni 150mg. 

60kaps.

Energiaa päivään!

Kuponkitarjous voimassa 31.7.2016 asti!

(Norm. 30,60)
1790

Vitamar 1000 Omega-3
Vahva kalaöljy!

111,18€/Kg

100kaps.

✁

✁

✁

✁

✁

✁
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JUHA HEINO

    Polvi-, olkapää ja selkävaivat saivat 
kyytiä magnesiumsuihkeen avulla. Mah-
tava suihke, suosittelen kaikille, joilla on 
vaivoja ja särkyjä lihaksissa tai nivelissä!

    Vireystaso nousi huikeasti; 
Tuntui, kuin olisi laittanut valot päälle 
aivoihin ja ikävät puutumiset jäsenistä 
hävisivät. NordicHealthTM B12-suihke 
on huipputuote!

ERKKI PALVIAINEN

Kipu-Nivel 
magnesium auttaa!

LISÄTIETOJA: MA-PE 9-17, PUH. 044 737 7137. WWW.NORDICHEALTHSPRAYS.FI

KIPU-NIVEL MAGNESIUM
• Avuksi mm. nivelvaivoihin, 

levottomat jalat-oireyhtymään, 
fibromyalgiaan, suonenvetoon, 
iskiasvaivoihin,  reumaan,  jänne-
tuppitulehdukseen, hermopintee-
seen ja niska-hartia jännitykseen.

• Suihkuta suoraan iholle, sinne 
missä vaivasi on!

• 5-10 suihkausta 2 krt/pvä 
• Hyvin imeytyvää luonnon 

magnesiumia. 

• B12-vitamiini vähentää 
väsymystä ja  edesauttaa 
hermoston sekä aivojen 
normaalia toimintaa.

• Kromi auttaa pitämään 
yllä kehon normaalia  
verensokeripitoisuutta.

• 1-4 suihkaisua/pvä 
• Imeytyy suun limakalvoilta
• Helppo käyttää!

BOOST B12-VITAMIINISUIHKE
•

•

•
•
•

aivoihin ja ikävät puutumiset jäsenistä 

Ravintolisiä mielellään 
suihkeina!

23 90

25ml

Norm. 29,90
23 90

100ml (239,00€/l)

Norm. 29,90

Kramppeja?  
Suonenvetoja?

Puhdistu ja virkisty 
luonnollisesti

Supersuosittu  
entsyymijuoma

Diasporal 400 Extra 
-juomajauhe ja Direkt

MethodDraine
DETOX

Upea 
BPA-vapaa 
juomapullo 

kaupan päälle!
Rajoitettu erä

Energiaa ja  
vastustuskykyä 
RegulatPro 350 ml

Regulat 20 ml 
matkakoko nyt 
kaupan päälle!

Rajoitettu erä

-juomajauhe ja Direkt-juomajauhe ja Direkt 54 90
350ml. (156,86€/l)

Norm. 66,45

14 9020ps.

Norm. 19,60
26 90
Norm. 33,50250ml. (107,60€/l) 20ps (118,25€/Kg)

Salviaa kuumiin aaltoihin
Yleisimpiä vaihdevuosioireita ovat kuumat aallot. Kuumien 
aaltojen varsinaista syytä ei ole löydetty, mutta jo perinteises-
ti niitä on hoidettu salvialla.  Aiheesta on tutkimusnäyttöäkin.  

Tutkimuksen mukaan tuoreesta salviasta 
valmistettu Menoforce vähentää jo neljässä 
viikossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden 
puoleen. 
Menoforce Strong -salviatabletti soveltuu 
pitkäaikaiseen käyttöön, sillä sitä on 
poistettu haitallinen tujoni. 
Koska Menoforce Strong ei ole estro-
geenivalmiste, sillä ei myöskään ole 
hormonivalmisteiden mahdollisia 
sivuvaikutuksia.

Lue lisää tai kysy Varpulta vaihdevuosista: vogel.fi

.
ecoteekki_meno.indd   1 1.6.2016   13.33

(Norm. 35,90)

2990
30tabl.

Täydellinen  
omistautuminen laadulle
SOLGAR®  
ESTER-C 500 mg
Solgarin C-vitamiinivalmiste on 
vatsaystävällisessä happoneut- 
raalissa ja hyvin imeytyvässä  
muodossa. Bioflavonoidit tehosta-
vat tuotteen toimintaa kehossa.

SOLGAR ®  
SKIN, HAIR & NAILS
Kauneus tulee sisältä! Solgar® 
Skin, Hair & Nails sisältää iholle, 
hiuksille ja kynsille tärkeitä  
ravinteita, kuten sinkki, kupari, 
MSM ja aminohappoja.

 SOLGAR  | It’s Your Choice. www.solgar.fi

omistautuminen laadulle

Solgar-ecoteekki-160x90mm.indd   1 1.6.2016   9.04

25 90
Norm. 33,50100kaps. (99,62€/Kg)

13 90
Norm. 17,50 60tabl.


