
Nyt  juhlitaan!Nyt  juhlitaan!
*EECOteekki  32 -vuotta!COteekki  32 -vuotta!

Veto vähissä? 
Ferroforte B+C 500ml.

Nimensä veroinen!
Terveyskaistan NivelTeho 120kaps.

Juhlimaan?
BLUE MORNING 
PATCHES

11,50

11,9019,90 19,50

- UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKS

28,90

Kun alkoholi imee elimistöstäsi 
vitamiineja ja ravintoaineita, 
laastari huhkii puolestasi ja 

palauttaa niitä, 
jotta vuosisadan kankkunen 

jää toiseen kertaan. 

20,90

-15%

17,50

Väsymykseen – 
Vatsaystävällinen ja 
hyvänmakuinen rauta-
vitamiinivalmiste 
Ferroforte B® + C 
nostaa hemoglobiinia 
tehokkaasti ja vatsaa 
ärsyttämättä. 
Suomessa valmistettu!

Isompi koko! Puhdistamo 
Tripla Magnesium 120kaps.
Sisältää kolmea 
huippulaadukasta 
magnesiumin muotoa: 
magnesiummalaattia, -
glysinaattia ja 
-tauraattia

Erinomainen 
imeytyvyys.
Vatsaystävällinen
Lisä- ja täyteaineeton

ENERGIAA SYKSYYN!
Solgar B-Complex ”50"  
B-vitamiinit tukevat normaalia energia-
aineenvaihduntaa ja 
auttavat vähentämään 
väsymystä ja uupumusta. 

Se monipuolisempi 
Bioteekin Probiootti Comp
Probiootti comp on monipuolinen valmiste 
vaativiin elämäntilanteisiin sinulle, joka kaipaat 

 tasapainoa ja hyvää oloa 
elämään. Se sisältää neljä 
tutkittua maitohappo- 
bakteerikantaa sekä 
glutamiinia ja suolen 
limakalvon hyvinvoinnille 
tärkeää biotiinia. 

Suosikki tuote! 
EVONIA® Hiusten tehoravinne

Elinvoimaa hiuksille – Evonia® Hiusten tehoravinne 
antaa kasvuvoimaa hiusjuurille ja hiuksille! 

Monipuolinen yhdistelmä 
luontaisperäisiä B-vita-
miineja sekä synergisiä 
yrttejä toimivat 
tehokkaasti väsymystä ja 
uupumusta vastaan. 

Ainutlaatuinen 
yrttisekoitus sisältää 
kelp-levää, sinimailasta, 
acerolaa, persiljaa, 
ruusunmarjaa ja 
vesikrassia.

Raikas maitohappo-
bakteerijuoma!
Puhdistamo Luomu 
Kombucha - Vadelma

2,80

*Perheyrityksemme Joensuun Luontaistuote  on perustettu vuonna 1986!

5.-18.11.5.-18.11.

Terveet nivelet mahdollistavat liikunnan 
ilon ja joustavan kulun.
NivelTehon kuusi aktiiviainetta ovat: MSM 
eli metyylisulfonyylimetaani, 
kondroitiinisulfaatti, inkivääriuute ja 
glukosamiini, C-vitamiini ja kupari.

Ainutlaatuisia keraamisia tekstiilejä jotka 
edesauttavat verenkiertoa ja lämmittävät!

Tuote ei Prisman myymälän valikoimissa.

uutuus!

Maitohappobakteerien 
nauttiminen ei ole ikinä 
maistunut näin hyvältä! 
Kombucha on perinteinen, 
vihreästä teestä hapattamalla 
valmistettu juoma, joka sisältää 
maitohappobakteereja.

erä!

Norm. 37,90

(340,00€/Kg)

Norm. 3,20

Norm. 12,90

(261,25€/Kg)

(7,57€/L)

Norm. 30,75

Norm. 16,05Norm. 19,99Norm. 24,90

Norm. 22,95

120kaps.

56kaps.

370ml..

120kaps.100kaps.80kaps.

12plo.
30,-

2 paketin ostajalle

evonia shampoo 

kaupan päälle!

(23,80€/L)



- UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA -

5.-18.11.5.-18.11.
Aktiiviseen arkeen! 
Bioteekin Super Alfalipoiini

25,90

Alfalipoiinihappo on ihmiselimistölle 
elintärkeä aine. Alfalipoiinilisää suositellaan 
käytettäväksi 25 ikävuodesta eteenpäin. 

Super Alfalipoiini sopii 
myös herkkämahaisille.

29,90

PUHDAS MONIVITAMIINI LAPSELLESI!
Terranova Green Child Living Multivitamin

13,90

Kun haluat tarjota lapsellesi vain parasta! 
Terranova Green Child Living Multivitamin 
on erittäin korkealaatuinen ja puhdas, 
4-12 -vuotiaille lapsille suunniteltu 
monivitamiinivalmiste. 
Tuote on erittäin synergistinen, lempeä 
ja tasapainottava sisältäen elintärkeitä 
mikroravinteita: 13 vitamiinia ja 10 
kivennäisainetta. 
Mukana on myös kahdeksaa erilaista 
kasvi- ja marjajauhetta, jotka sisältävät 
laajan kirjon kasviravinteita, entsyymejä 
ja muita ravitsevia ainesosia.  
Green Child Living Multivitamin -
monivitamiini on erinomainen vaihtoehto, 
kun haluat varmistaa lapsesi ruokavalion 
monipuolisuuden ja tarvittavien 
vitamiinien ja mineraalien saannin, 
täysin puhtaasti. 

Huippuvahva! 
Terveyskaistan Trio 
Kalaöljy 1200mg.
TRIO sisältää 1200 mg 
tiivistettyä ja 
ultrasuodatettua kalaöljyä, 
josta 810 mg on omega-3 
rasvahappoja. Omega-3 
rasvahapot edistävät 
hermoston ja sydämen 
normaalia toimintaa osana 
monipuolista ruokavaliota 
ja terveellisiä elintapoja.

TRIO kalaöljy sisältää lisäksi 
vielä kaikki B-ryhmän 
vitamiinit, jotka tukevat 
omega-3 rasvahappojen 
sydämen ja hermoston 
toimintaa edistäviä 
vaikutuksia.

Ihon ja hiusten 
hyvinvoinnille! 
Bioteekin Super Biotiini

9,90

Biotiinia kutsutaan 
kauneusvitamiiniksi, 
sillä se edistää ihon, hiusten 
ja kynsien hyvinvointia. 
Biotiinilla on myös 
merkittävä rooli 
limakalvojen hyvinvoinnille.

Auttaa kolesterolin hallinnassa
Terveyskaistan Punariisi +Q10

18,90

Punariisi + Q10 on 
monakoliini-K:ta sisältävä 
fermentoitu punariisi-
valmiste, sydämen ja 
verisuoniston hyvinvointiin.

Ota Punariisi + Q10 osaksi 
sydänterveellistä 
elämäntapaa terveellisen 
ravinnon ja liikunnan lisäksi.

Terveyskaistan Punariisiin 
on lisätty ubikinonia 
(koentsyymi Q10).

Ota Balanssi- ja vatsasi kiittää!
Terveyskaistan Balanssi 
Maitohappobakteeri + B6 & Biotiini

16,90

Balanssi on suomalaisille kehitetty 
kotimainen ravintolisä, jossa on 
tasapainoinen yhdistelmä 
maitohappobakteereja.  
Maitohappobakteerivalmiste Balanssi 
sisältää viisi tarkoin valittua 
maitohappobakteerikantaa, jotka 
tasapainottavat vatsasi toimintaa ja 
            ylläpitävät hyvinvointiasi.

Muistille! Bioteekin 
Super B12-vitamiini

15,90

Super B12-vitamiini on valmiiksi aktiivisessa 
metyylikobalamiinimuodossa. Hyvänmakuisen 
imeskelytabletin maku on peräisin aidosta vadelmasta ja 

makeutusaineena on ksylitoli. 
B12-vitamiini on tärkeä mm. 

muistille, hermoston toiminnassa 
sekä punasolujen muodostuksessa. 

Helpotusta kuumiin aaltoihin
A.Vogel Menoforce Strong 

54,90

Vaihdevuosien 
kuumiin 

aaltoihin ja 
liikahikoiluun. 
Yksi tabletti 

päivässä 
riittää. 

1122,,5500

ENEMMÄN KUIN MONIVITAMIINI!
Terranova Living Multinutrient Complex
Kun haluat tarjota kehollesi vain parasta! 
Hyvin imeytyvä ja luonnollinen monivitamiini 
on erinomainen lisä tasapainoisen 
ravitsemuksen turvaamiseksi. 
Kun monivitamiini sisältää vain luonnosta 
peräisin olevia ainesosia, eikä turhia 
lisä- ja täyteaineita, keho tunnistaa 
sille tarjotut ravinteet paremmin. 
Huippulaadukas, 100 % puhdas, 
lisäaineeton ja kasviperäinen moni-
vitamiiniravintolisä. 
Se sisältää kaikki kehosi tarvitsevat 
kasviperäiset vitamiinit bioaktiivisessa 
muodossa sekä kaikkia välttämättömiä 
hivenaineita ja mineraaleja. 
PhytoFRESH-tuorepakastekuivaus takaa, 
että kaikki kasvien ravintoaineet ovat 
tallessa. Saat siis vitamiinien ja kiven-
näisaineiden lisäksi myös 16 eri kasvin ja 
marjan tehoaineet elimistösi käyttöön.

Tyytyväiselle vatsalle!
A.Vogel Molkosan 
Original 500 ml  

Vatsan kautta 
hyvään oloon. 

Maitohappokäytetty 
heratiiviste sisältää 

runsaasti vatsaa 
hellivää 

L+-maitohappoa

8,50

Monitoimi yrttitipat! 
Valioravinto Carmolis 80ml.
Carmolis Yrttitipat on yrttitippojen 
haihtuvia öljyjä voidaan käyttää 
avaamaan tukkoisia hengitysteitä ja 
tuomaan helpotusta flunssaiseen 
oloon. Lisää Carmolista kuumaan 
juomaan tai sokeripalaan. 
Voit myös käyttää Carmolista 
höyryhengityksessä.

+kaupan päälle!
carmolis yrttinamut

Uutuus!
carmolis 
yrttisuihke

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium breve
Streptococcus thermophilus

18,90 17,90

Aurinkovoimaa! 
Terveyskaistan Aurinko D-vitamiini 
D3-vitamiini hyvin imeytyvässä öljykap-
selissa. Aurinko D turvaa kasvun, pitää 
luuston lujana ja vastustuskyvyn valppaana.

(417,74€/Kg)
144kaps. Norm. 36,95

100kaps.

Norm. 16,50
50kaps.Norm. 32,90

(482,2€/Kg)

Norm. 9,50
80ml.

(106,25€/L)9,95
180kaps.

(63,00€/Kg)

Norm. 33,90

Norm.29,90

(151,69€/Kg) 300kaps. 200kaps. (226,58€/Kg)

90tabl
Norm. 12,90

100kaps.Norm. 26,90
120tabl

(183,50€/Kg)Norm. 25,90

500ml(25,00€/L) Norm. 14,9090TABL.

Norm. 20,90

90tabl.

Norm. 61,90

30 tablettia 29,90 

osta  2  terveyskaistan  tuotetta  saat  kaupan päälle  purkin  d-vitamiinia!  

2 purkkia 35,- (43,75€/Kg) 2 purkkia 30,-



- UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA! - UPEITA TARJOUKSIA -

Superhyvä sinkki! 
Great Earth Super Zink 25mg.

7,90

Ota tueksi huipputehokas sinkkivalmiste, 
joka on rikastettu monipuolisesti 
hyvinvointia tukevalla kurkumauutteella.

21,90

Super C-Complex sisältää 
C-vitamiinin lisäksi 

sitrusbioflavonoideja appelsiinista, 
sitruunasta, limestä, greipistä ja 

tangeriinista yhdessä 
hesperidiinin, rutiinin ja 

kversetiinin kanssa. 
Bioflavonoidit toimivat 

synergisesti C-vitamiinin kanssa, 
            sekä tehostavat     

imeytymistä.

Vastustuskyvylle! 
VITATABS® Sinkkiasetaatti

7,90

Uutuus!

Enemmän energiaa!
Bio-Qinon Active Q10 GOLD

69,90

Huippulaadukas ubikinoni!
Raaka-aine on identtistä kehon itse 
tuottaman ubikinonin kanssa.

Eturauhaselle 
URISAN® Prosta

21,50

Eturauhaselle - Kurpitsansiemen ja 
sahapalmu nyt samassa valmisteessa! 
Urisan® Prosta -tabletteja suositellaan yli 
40-vuotiaille miehille ja naisille.

Kipuja ja kolotuksia? 
Back on Track Welltex teippi

16,92

Terapeuttinen teippi, joka auttaa lisäämään verenkiertoa 
heijastaen kehon lämpöä. Takaisin heijastuva lämpö voi 
vähentää lihasjännityksiä, turvotusta, kipua sekä nopeuttaa 
parantumista. Toisin kuin perinteistä kinesioteippiä, tätä ei     

tarvitse käyttää erityisten ohjeiden              
mukaan, vaan teipin voi laittaa              

suoraan kipukohdan päälle.         
Rullassa 5m

Suojaa soluja! 
Bio-Pycnogenol 40mg.

29,90

Ranskalaisen rannikkomännyn Pinus pinaster 
kuoriuute toimii antioksidanttina edistäen 
terveyttä suojaamalla soluja hapettumis-
vaurioilta. Toimii antioksidanttina ja on
kliinisesti testattu.

23,90

Se vahva CLA-valmiste! 
Vahva Tonalin
Tonalin Vahva CLA on 
vahva, konjugoitua 
linolihappoa (CLA) 
sisältävä ravintolisä.
Tonalin CLA:n 
annossuositus on 
tutkimuksiin perustuva 
6-8 kappaletta 500 mg:n 
kapselia päivässä, josta 
CLA:ta saadaan 
2,4-3,2g /vrk.

Apua polvelle 
Back on Track
 +physio polvituki 

33,15

Back on Track +physio 
polvituki on hyvä apu 

polvivaivojen, niin vammojen 
kuin myös esimerkiksi 

nivelrikon hoitoon.
Ainutlaatuisen Welltex® 

teknologian omaava kangas 
toimii luonnollisesti 

heijastamalla takaisin kehon 
lämpöä ja lisäämällä 

hyvinvointia.
Koot S-XXL

Edistää  kilpirauhasen normaalia 
toimintaa SelenoPrecise®

19,90

Seleeni edistää immuunijärjestelmän ja kilpirauhasen 
normaalia toimintaa, normaalia siittiöiden muodostusta 
sekä hiusten ja kynsien pysymistä normaalina monien 
muiden toimintojen ohella.
SelenoPrecisea pidetään monipuolisimmin dokumentoituna 
markkinoilla olevista seleenilähteistä. Korkea ja tasainen 
laatu ovat pääasiallisia syitä sille, että SelenoPrecisea 
käytetään tieteellisissä tutkimuksissa ja 
tutkimusprosesseissa ympäri maailmaa.

Kauneus shotti! 
VIVANIA® Beauty Shot

16,90

Ihon kauneudeksi - Huippusuosittu heti valmis kauneusshotti 
Vivania® Beauty Shot anti-aging ravintolisä edistää ihon 

kauneutta sisältä päin lisäten ihon  
kosteutta ja                
 kimmoisuutta.

Omenanmakuiset, 
imeskeltävät 

Vitatabs® 
Sinkkiasetaattitabletit 
vaikuttavat jo suun ja 

nielun alueella.

+kaupan päälle!

Q10 voide

Tuote ei Prisman myymälän valikoimissa.

Tuote ei Prisman myymälän valikoimissa.

Superhyvä C-vitamiini!
Great Earth Super C Complex 1000

29,90

Tehokas yhdistelmä! 
Bioteekin Hainrusto 
+Vihersimpukka
Aktiivisen ihmisen luottokaveri. Se sopii sekä 
paljon liikkuville että ikääntyville. 

Tuotetta 
suositellaan     

pitkäaikaiseen    
käyttöön.

Norm. 9,95

100tabl
(49,38€/Kg)

Norm. 23,90
90tabl

(120,33€/Kg)

Norm. 51,90

160kaps.

(467,19€/Kg)Norm. 97,15 180kaps.(546,09€/Kg) Norm. 27,90

60tabl

(358,33€/Kg)

Norm. 10,90100tabl

Norm. 39,90

120tabl.
Norm. 29,90 120kaps.

(141,42€/Kg)

Norm. 19,00

Norm. 22,20
180tabl.

Norm. 24,90

500ml.

(33,80€/L)

2 pulloa 30,-
(30,00€/L)

Norm. 39,00

Great Earth panostaa 
laadukkaisiin ravintolisiin 

joiden imeytyvyys on 
huippulaatua.

5.-11.11.
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PYÖRÄYTYS /

 ASIAKAS 



 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Synttäri tarjoukset voimassa 18.11.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi.

toimitus!toimitus!
 

Kauppakeskus Metropol
Torikatu 29 Joensuu

Kauppakeskus Prisma
Voimatie 2 Joensuu

PALVELEMME PALVELEMME

**ilmainenilmainen
*Verkkokaupasta yli 30€ ostoksiin ilmainen toimitus Postin ja Matkahuollon noutopisteisiin.

Vahvin D-vitamiini! 
D-Pearls® 125µg

23,90

Pienet, helposti nieltävät kapselit sisältävät 
125 µg D3-vitamiinia kylmäpuristetussa 
oliiviöljyssä, josta rasvaliukoinen D-vitamiini 
imeytyy hyvin.

Nopeaa energiaa! 
BioActive Uniqinol® 100 mg QH

99,-

Dokumentoitu  hyötyosuus ja laatu. Sisältää koentsyymiä 
Q10 aktiivisessa muodossa joka imeytyy sellaisenaan 
suoraan elimistöön. Erityinen tuotanto- ja 
kapselointimenetelmä, jotka suojaavat  ubikinolia valolta ja  
hapelta.

Tervetuloa maistamaan! 
Luomulaatuiset ja herkulliset Yogi -teet 

3,95

hemmottelevat sekä maullaan että tuoksullaan. Jokainen 
omalla aurvedisellä vaikutuksellaan. 
Tarkoin valitut terveyttä ja elinvoimaa edistävät yrtti- ja 
maustesekoitukset muodostavat niiden erityislaatuisen 
maun.
Vain parhaita raaka-aineita – Valvotuilta ja sertifioiduilta 
luomutiloilta.
Feel good, Be good, Do good.

49,90

Lihaksille! 
Magnex Sitraatti 
+ B6-vitamiini
MAGNESIUMSITRAATTI+B6 on 
ihanteellinen urheilijoille ja 
liikuntaa harrastaville lihasten 
energiansaannin turvaamiseksi. 
Sekä magnesium että 
B6-vitamiini edistävät normaalia 
energia-aineenvaihduntaa, ja 
B6-vitamiini lisäksi proteiini- ja 
glykogeenin (lihaksiin varastoitunut 
sokeri) aineenvaihduntaa.
Vuorokausiannos 2 tablettia sisältää:
Magnesium 375 mg
B6-vitamiini 3,0 mg

10,50

tapahtumat:
ma 511. metropolin myymälässä sairaanhoitaja suorittaa mittauksia ja

meikkaaja maskeeraaja tekee meikkauksia.

prisman myymälässä bioteekin tuote-esittely.

ti 6.11. prisman myymälässä sairaanhoitaja

suorittaa mittauksia  ja metropolin myymälässä

bioteekin tuote-esittely.

pe 9.11. metropolin myymälässä terveyskaistan

tuote-esittely.

pe 9.11. tarjoamme kakkukahvit 

metropolin myymälässä!

-15%

tapahtumat:

Boho Green Make-Up on ekologinen, 
eettinen ja edullinen luonnon-
kosmetiikkasarja Ranskasta.
Koko Boho Green make-up – valikoima -15%
Maanantaina 5.11 Meikkaaja-maskeeraja 
Niina Seppänen tekee pikameikkejä Boholla 
Metropolin myymälässä klo 10-18.

Ihana Olivia Klein Lahjapakkaus: 
Spray toner 150 ml, Hydra Lotion 
50ml, Hydra Serum 30 ml 
Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti 

pintakuivalle 
iholle         

Norm. 86,40
Norm. 4,95

MA-PE 9.30-19
LA 9.30-16 

MA-PE 10-19
LA 10-17 SU 12-18 

Norm. 129,20

150kaps.

(925,23€/Kg)

Norm. 30,40

160kaps.

Norm. 12,50 150tabl.
(45,85€/Kg)

/kpl.

pe 9.11. tarjoamme kakkukahvit

metropolin myymälässä!




