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Parhaat lahjat luonnollisesti!  

-32%

-54%

1990
Norm. 42,90

Energiaa talveen! 
Terveyskaista Ubikinoni 150mg.

Vahva C-vitamiini!
Vitatabs C 100mg. Long

 Hyvänmakuinen D-vitamiini!
Bioteekin Vahva D 10µg.

5,-
kpl

Zinkosan tai Piimax C+Kalkki D 
HUIPPUTARJOUS! Viisi euroa kappale!

990
Norm. 17,50

-43%

Vahva omega-3! 
Bioteekin Omega Duo E-EPA+E-DHA 650mg.

3990
-46%

60kaps.

120tabl.

(57,23€/Kg)

Norm. 8,30

Norm. 9,40 1890
Norm. 27,70

60kaps.

(83,33€/Kg)

(222,35€/Kg)

4 purkkia 10,-

290
Norm. 10,80

120tabl.

120tabl.

Evonia lahjapakkaus! 2 pakettia Evonia Hiusten 
Tehoravinne ja yksi Evonia Antioksidanttishampoo pakattuna 
nättiin sellofaanipakettiin. Evonia yht: 112kaps.

Norm. 73,40

>>JJoouulluuiisseett  
hheerrkkkkuurreesseeppttiitt
>>aassiiaaaa  kkoolleessttee--  
rroolliissttaa
>>mmeessssuukkoooossttee

>Jouluiset 
herkkureseptit
>asiaa koleste- 
rolista
>messukooste
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Ecoteekin 30 v. Juhlavuosi hui-
pentui messutapahtumaan 
1-2.10. Upeat puitteet, hyvät 

luennoitsijat, laajasti esillä olleet 
tuotteet ja tarjoukset kiinnosti-
vat ja saivat kahtena päivänä ihmi-
set liikkeelle niin Joensuusta kuin 
sen ympäristöstä sekä pidempien-
kin matkojen takaa. Kiitosta sai 
myös Ecoteekin väki, joka oli näh-
nyt todella paljon vaivaa ja ahersi-
vat työtunteja säästämättä messu-
jen onnistumiseksi. Monen messu-
vieraan mielestä tällaisia tarvitaan 
ja toivottiin lisääkin. Lehden sisäsi-
vuilta näet messuista lisää kuvin ja 
haastatteluin.

Vuosi 2016 on lopuillaan ja joulu 
lähestyy. Monille joulun lähestymi-
nen tuottaa suurta stressiä niin lah-
jojen etsimisen kuin muunkin joulu-
valmistelun suhteen. Toisten mie-
lestä taas joulua voidaan viettää pie-
nimuotoisemminkin keskittymällä 
olennaiseen ja hiljentymällä joulun 
sanomaan. Pimeänä vuodenaikana 
valon merkitys kasvaa. Mitä lähem-
mäksi joulu tulee, syttyvät valot 
kaupunkien kaduille ja asumus-
ten ympärille ja kynttilöiden valo 
näkyy ikkunoista. Mitä lähemmäk-
si vuodenloppua tulemme, nousee 
ihmismieliin usein muistoja ja aja-
tuksia kuluneesta vuodesta. Itsellä-
nikin on tapana inventoida mennei-
syyttä, sen iloja ja suruja, epäonnis-
tumisia ja onnistumisia. Mietin, oli-
sinko voinut käyttää aikani  parem-
min tai jättää joitain asioita teke-
mättä? Kulunut vuosi kohdallani on 
ollut erilaisempi kuin koskaan aiem-
min elämässäni. Vuosi sitten näi-
hin aikoihin minulla oli kova kiire. 
Olin jättämässä Bioteekin edustajan 
tehtävät vuodenvaihteessa. Paljon 
autolla ajoa, asiakkaiden tapaami-
sia, jäähyväisiä. Lähes kolmenkym-
menen vuoden mieluisan työn jättä-
minen tuntui haikealta. 

Joulu tuli, sain hiljentyä ja kerätä 
voimia vielä viimeiseen rutistuk-
seen välipäivinä. Tultiin vuoden 
alkuun 2016. Puhelin hiljeni, säh-
köpostissa ei ollut työviestejä. Sain 
nukkua aamulla pidempään, jos 
halusin. Pystyin ohjelmoimaan päi-
vän omien tuntemuksien mukaan. 
Aloin pohtimaan kevään aikana 
menneitä työvuosiani. Selailin van-
hoja säilyttämiäni kalentereita. Nii-
tä selaillessani pystyin hahmottele-
maan reissujani ja tapaamiani asi-
akkaita. Keväisen auringon lämmit-
täessä huomasin kauniin luonnon 

ympärilläni. Olin sitä työvuosie-
ni aikana katsellut auton ikkunasta 
tuhansia kertoja, mutta lasin läpi on 
vaikea huomata yksityiskohtia. Nyt 
ei olleet työt painamassa, vaan sain 
nauttia kevään ihanuudesta, päivän 
pidentymisestä, lumisista maise-
mista ja kevään tuoksuista. Ymmär-
sin, kuinka onnekas olenkaan. En 
ollut koskaan elämässäni ollut työ-
tön ja silloin on vaikea samaistua 
työttömän arkeen, vaikka haluaisi-
kin. Mietin myöhemin kevään aika-
na, että jotain pientä puuhaa voisi 
tehdä. Jotain sellaista, mitä tämän 
ikäisenä vielä osaisi. Loppukeväästä 
sitten toiveeni toteutui. Minua pyy-
dettiin mukaan Ecoteekin lehteen 
päätoimittajaksi ja tässä minä nyt 
ihmettelen, miten nopeasti kesä ja 
syksy on taas mennyt. Olen saanut 
tehdä näin muuten eläkkeellä jää-
neenä mieluista työtä. Olen tavan-
nut upeita ihmisiä ja haastatellut 
heitä lehden palstoille. Tämä 3/16  
lehti on tämän vuoden viimeinen. 
Jos Luoja elinpäiviä suo, jatketaan 
taas ensi vuonna lehtien kanssa.

Ennen ensi vuotta tulee kuitenkin 
joulu. Joululaulut soivat kirkoissa, 
joulukonserteissa, radiota unohta-
matta. ” Heinillä härkien kaukalon, 
nukkuu lapsi viaton”. ”En etsi val-
taa loistoa, en kaipaa kultaakaan, 
ma pyydän taivaan valoa ja rauhaa 
päälle maan”. Ummistan silmäni ja 
jostain kaukaa alkaa soida se minun 
joululauluni: ”Ja niin joulu joutui jo 
taas pohjolaan, joulu joutui jo rin-
toihinkin ja kuuset ne kirkkaasti 
luo loistettaan jo pirtteihin pienoi-
sihin.”

Toivotan Sinulle hyvää 
ja siunattua joulua

Jori Aittala

Arvoisa lukija!

Piparikerros: 

10  medjool-taatelia 
1 dl  kaurahiutaleita
1 dl  kookoshiutaleita
1,5 tl  piparkakkumaustetta 
 (tai: jauhettua inkivääriä, kardemummaa, 
 mausteneilikkaa, ceylonin kanelia)  
ripaus suolaa

Pähkinäinen lucumafudge: 

1 dl  kaakaovoita (kiinteänä, raastettuna) 
2 rkl  pähkinävoita (smooth)
2 rkl  kookosjauhoja
0,5 dl  lucumaa
0,5 dl  kookoshiutaleita
1 rkl  hunajaa tai vaahterasiirappia
1/2 tl  piparkakkumaustetta 
ripaus suolaa 

Koristeluun: raakasuklaata 

1. Valmista piparikerros: poista taateleista kivet, ja 
laita ne blenderiin muiden kerroksen raaka-aineiden kanssa. 
Anna pyöriä kunnes taikina alkaa muodostumaan. 
Taikina on tasaista, sopivan tahmeaa ja helposti muovailtavaa. 

2. Levitä taikina pieneen leivinpaperoituun vuokaan 
(helpointa hieman märillä käsillä). Laita pakkaseen. 

3. Sulata kaakaovoi, ja sekoita kaikki muut 
raaka-aineet mukaan. Tee tasaista, ja kaada 
piparikerroksen päälle. Siirrä takaisin 
pakkaseen n. 20 minuutin ajaksi. 

4. Sulata raakasuklaa. Ota vuoka pakkasesta ja 
leikkaa pieniksi neliöiksi. Koristele raaka-
suklaalla, joka jähmettyy kauniisti leivosten 
päälle. Herkuttele ja säilytä loput jääkaapissa.

“No bake” piparineliöt 
lucumafudgella

Tuulia Järvinen
www.wellberries.com
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Kuluttajatutkimukset 
kertovat mielenkiintoisia 
tietoja terveystietoisista 
kuluttajista. 
TNS Gallup kyseli pari 
vuotta sitten lähes 1000 
suomalaiselta ravinto-
lisien käytöstä, mieli-
kuvista, asenteista ja 
ostopaikoista. Tässä 
muutamia poimintoja 
siitä, miksi kuluttaja 
valitsee juuri terveys-
kaupan ravintolisien 
ostopaikakseen.

Yleisesti voi aluksi tode-
ta, että ravintolisiä ja eri-
laisia luontaistuotteita on 
käyttänyt 62 % suomalai-
sista. Ravinnon täydentä-
miseen valmisteita käyttää 
76 %, yleisen terveydentilan 
edistämiseen 50 % ja sairau-
den tai vaivan hoitoon 45 % 
käyttäjistä. Flunssan hoi-
toon tai ehkäisyyn ravin-
tolisiä tai luontaistuotteita 
käyttää 27 % käyttäjistä ja 
25 % kertoo torjuvansa niil-
lä väsymystä tai kohottavan 
mielialaa. Naisilla käytössä 
painottuu ruokavalion täy-
dentäminen, kun taas nuo-
ret miehet käyttävät ravin-
tolisiä fyysisen suoritusky-
vyn nostamiseen. Varttu-
neemmat ihmiset ilmoit-
tavat luonnollisesti syyksi 
useasti erilaiset ikääntymi-
seen liittyvät vaivat kuten 
nivel,- sydän- ja verisuo-
niongelmat.

Asiakkaat hakevat 
henkilökohtaista 
palvelua

Terveyskauppaan liite-
tään mielikuvia hyvästä 
valikoimasta, laadukkais-
ta tuotteita ja ystävällises-
tä palvelusta. Terveyskaup-
pa valitaan siksi, että sieltä 
saadaan henkilökohtaista 
asiakaspalvelua ja neuvon-
taa. Valintaperusteista nou-
sevat esille myös myyjien 
ammattitaito. Lisäksi ter-
veyskaupan asiakkaat koke-
vat, että heillä on mahdolli-
suus puhua terveyskaupas-
sa luontevasti omista ter-
veyteen liittyvistä asiois-
taan.

Ravintolisien käyttäjistä 
on tehty erilaisia kulutta-
jasegmenttejä ja näistä var-
sinkin yksi ovat hyvin mie-
lenkiintoinen ja terveyskau-
passakin tuttu asiakasryh-
mä. Kyse on ns. luontais-
tuotefaneista, jotka käyttä-
vät hyvin aktiivisesti ravin-
tolisiä ja erilaisia luontais-
tuotteita. Luontaistuotefa-
ni käyttää näitä tuotteita 
pääasiassa täydentääkseen 
ruokavaliota esim. vitamii-

Ravintolisät 
terveyskaupasta

nivalmisteilla ja oman ter-
veydentilansa kohentami-
seen. Faneista 70 % on ker-
tonut käyttäneensä ravin-
tolisiä 1 kuukauden aikana. 
Näistä luontaistuotefaneis-
ta voi muodostaa myös ns. 
luontaistuotteiden heavy 
user-ryhmän, jotka käyttä-
vät ravintolisiä lähes päi-
vittäin.

Terveyskaupan näkö-
kulmasta näissä kulutta-
jatutkimuksissa korostu-
vat kuluttajien tarve hen-
kilökohtaiseen palveluun 
ja neuvontaan. Valintape-
rusteissa nousevat korkeal-
le myös terveyskaupan hen-
kilökunnan ammattitaito ja 
asiakaspalvelussa saatava 
tieto ravintolisistä. Myös 
terveyskauppojen sijain-
tia ja laajaa sekä laadukasta 
tuotevalikoimaan pidetään 
valintaperusteina.

Terveyskaupoista 
saa ammattitaitoa 
ja henkilökohtaista 
palvelua

Ravintolisien kuluttaja-
tutkimukset vahvistavat 
sen, että kuluttajat arvos-
tavat terveyskaupoissa juu-
ri niitä ominaisuuksia, joi-
ta terveyskaupat ovat myös 
pyrkineet systemaattises-
ti kehittämään ja huomio-
maan omassa toiminnas-
saan. Koulutus, ammatti-
taito, henkilökohtainen pal-
velu ja valikoima.

 

Mika Rönkkö 
toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuote-
kauppiaiden Liitto

Ilmiömäinen 
Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

Energiaa - luonnollisesti
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä 
C-vitamiini,  joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa.aineenvaihduntaa.

Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

*EFSA ID 2476

Tilaa uutiskirje veloituksetta osoitteessa www.pharmanord.fi 

Seleenin puutosta?
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

SelenoPrecise - 60 tabl. 

Bio-Pycnogenol - 90+30 tabl. 
Bio-Qinon Q10 GOLD 
150+30 kaps.  

Ilmoitus 

JACC päätti julkaista  tutkimuksen, 
joka tri Mortensenin mukaan oli 
käänteentekevä. Julkaiseminen 
yhdessä  vaikutusvaltaisimmista 
sydänlääkäreiden lehdistä osoittaa, 
että  Q10-hoidon tulokselle annetaan 
suuri arvo.
Johtava lääkäri Svend Aage Mortensen 
Kööpenhaminan Rigshospitaletista 
johti laajaa kansainvälistä tukimusta, 
joka tehtiin  kolmessa maanosassa, 
yhdeksässä sairaalassa. Hänellä oli 
visio siitä, että koentsyymi Q10 
(ubikinoni) olisi tulevaisuudessa osana 
hoitoa potilailla, joilla on puutetta 
tästä luonnollisesta aineesta. Aineesta, 
jota elimistö tuottaa itse, mutta jonka 
tuotanto vähenee iän myötä.

Voimaa sydämelle
Q-Symbio -tutkimukseen osallistui 
yhteensä 420 sydämen vajaatoimintaa 
sairastavaa potilasta, joita kaikkia 
hoidettiin kahden vuoden ajan. Puolet 
potilaista sai kolme kertaa päivässä 
100 mg:n koentsyymi Q10 -kapseleita 
(Bio-Qinon Q10), puolet taas 
ulkonäöltään identtisiä inaktiivisia 
plasebokapseleita kolme kertaa 
päivässä. Molempien ryhmien potilaat 
jatkoivat lääkehoitojaan, joita 
normaalisti käytetään sydämen  

Ammattilaiset valitsivat 
Bio-Qinonin
Tri Mortensen kertoi, että tut-
kimukseen valittiin patentoitu 
Bio-Qinon Q10 ubikinonival-
miste,  koska korkealaatuinen 
ubikinoni on valmistettu 
lääketehtaille asetettujen 
laatuvaatimusten mukaisesti, 
se imeytyy erinomaisesti ja 
sitä on jo aiemmin käytetty 
lukuisissa tieteellisissä tutki-
muksissa. Valmiste on valittu  
kansainvälisen ubikinonin 
tutkijoiden järjestön (Interna-
tional Coenzyme Q10 Asso-
ciation) viralliseksi vertailu-
valmisteeksi.Tiedetään myös, 
että tuotteella on dokumen-
toitu hyötyosuus sekä vaiku-
tus, ja sen turvallisuudesta on 
kerätty tietoa jo lähes 25 
vuoden ajan.

Vain imeytynyt ubikinoni 
voi vaikuttaa
Eri ubikinonivalmisteiden 
laaduissa on suuria eroja. 
Valmistustavasta ja raaka-
aineiden laadusta riippuu, 
kuinka hyvin ubikinoni 
imeytyy elimistön käyttöön. 
Bio-Qinon Q10 sisältää 
aitoa ja alkuperäistä, 
luonnollista ubikinonia ja 
C-vitamiinia, joka edistää 
normaalia energia-
aineenvaihduntaa ja auttaa 
vähentämään väsymystä ja 
uupumusta.

Ubikinoni - sydämen 
luonnollinen energian 
lähde 
Ubikinoni on kehomme 
kaikissa soluissa esiintyvä 
vitamiinin kaltainen 
yhdiste, jota kaikki solut 
käyttävät voidakseen 
tuottaa  energiaa. Tästä 
johtuen ubikinoni on 
välttämätön elimistön 
energiantuotannossa. 
Sydänlihaksen solut ovat 
hyvin energiariippuvaisia, 
ja siksi ne sisältävät 
ubikinonia enemmän kuin 
muiden kudosten solut. 
Keho pystyy tuottamaan 
ubikinonia itsekin. 
Mutta ihmisen 
luonnollinen ubikinonin 
tuotanto hidastuu 
ikääntymisen myötä, jonka 
lisäksi sairaudet tai eräät 
lääkeaineet kuten statiinit, 
voivat heikentää tuotantoa. 

Teksti: Björn Falck Madsen

Johtava lääkäri Svend Aage Mortensen  
Kööpenhaminan Rigshospitaletista

Sydäntalveen

Suuri kansainvälinen sydänpotilailla tehty Q-Symbio -
tutkimus saatiin päätökseen ja julkaistiin sähköisesti 
arvostetussa Journal of the American College of 
Cardiology (JACC) -lehdessä lokakuussa 2014. 

- vajaatoiminnan yhteydessä. 
Q-Symbio -tutkimuksen 
tuloksissa havaittiin sydämen 
vajaatoiminnan oireiden 
helpottuneen sekä lähes 
puolet vähemmän kuolemia. 
Yhdiste, jota testattiin 
sydämen vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla, oli 
luonnollinen koentsyymi Q10,  
jota solut tarvitsevat 
tuottaakseen energiaa. 
Sydänlihaksen solut ovat 
riippuvaisia tästä aineesta 
toimiakseen normaalisti ja 
aiemmissa tutkimuksissa on 
havaittu alhaisia ubikinonipi-
toisuuksia vajaasti toimivan 
sydämen kudoksissa. ”Uuden 
hoitomuodon tarkoitus on 
tukea biologisia prosesseja, 
jotka liittyvät solujen ener-
gia-aineenvaihduntaan”, 
tohtori Mortensen kertoi.
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Tapasin naishenki-
lön, joka kertoi per-
heensä asioista: 

”Olen Kirsti Stolt-Pappi-
nen, 59-vuotias polvijär-
veläinen ja tulin messuil-
le, koska terveys- ja ravin-
toaineet kiinnostavat mi-
nua. Olen ollut kasvissyöjä 
lähes koko elämäni. Per-
heemme asuu maalla ja 
peltoa olisi mitä viljellä, 
mutta voimavaramme 
ovat rajalliset. Näin ollen 
on turvauduttava muihin 
konsteihin. 

Teoriassa tiedän pal-
jon terveellisistä elämän-
tavoista, mutta aina ei ole 
kuitenkaan helppo teh-
dä oikeita valintoja. Usein 
asiat voisi tehdä parem-
min. Ecoteekin messuilta 
olen löytänyt monia tuot-
teita tukemaan omaa ja 
läheisteni terveyttä. Hoi-
dan kotonamme 95-vuo-
tiasta äitiäni, jolle kaksi 
vuotta sitten annettiin 
diagnoosiksi aggressiivi-
nen lymfooma. Lääkäri 
ennusti hänelle elinajak-
si muutaman kuukauden. 

Minua kiinnosti erittäin 
paljon tulla kuuntelemaan 
Dr. Christina Ulmin luen-
toa happo-emästasapai-
nosta. Olin tähän asiaan 

Juhlamess ujen satoa

perehtynyt jo aiemmin, 
koska olemme hoitaneet 
äitiäni näin. Sain kuiten-
kin luennosta lisää vink-
kejä ja tietoni karttuivat. 
Vanha äitini on elänyt jo 
kaksi vuotta tuosta lääkä-
rin ennustamasta elin-
ajasta. Hänen pH-arvon-
sa on 8,5 ja hän elää ja voi 
hyvin ommellen sukkia ja 
lapasia. 

Tällaisia messuja tarvi-
taan lisää. Mahtavat luen-
not, joista aina saa uutta 
tietoa, ja hyvät tarjoukset. 
Jos tällaisia messuja vie-
lä järjestetään, tulen var-
masti uudestaan.

Ecoteekin juhlames-
suilla kävi myöskin 
hevosalan yrittäjä 

Suvi Korhonen Pyhäseläs-
tä. Suvi kertoi elämänsä 
olevan kiireistä Korholan 
tila Oy:ssä  ja vaativan hy-
vää kuntoa ja terveyttä, 
jotta jaksaa tehdä pitkää 
päivää. 

Tämän vuoksi hän ha-
luaa perheensä kanssa syö-
dä mahdollisemman mo-
nipuolista luomuruokaa, 
jota täydennetään terveys-
tuotteilla. Iloinen Suvi to-
teaakin, ettei hänen ole tar-
vinnut sairastella vaan hän 
on saanut tehdä rakasta-
maansa työtä täyspainoi-
sesti. Suvi piti näkemäs-
tään ja kuulemastaan mes-
suilla ja olipa tuotteita löy-

tynyt myös kotiin vietä-
väksi. ”Tällaiset messut 
ovat henkireikä myöskin 
yrittäjälle hyvien luen-
noitsijoiden ja messutun-
nelman myötä”, hän tote-
aa lopuksi.
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1190
60 tabl

Norm. 14,50

1990
500ml.

Norm. 25,25

uutuus!

3750
Norm. 53,00

90 kaps
1890
Norm. 25,90

100 kaps.

890
Norm. 13,35

90 tabl

(416,66€/Kg)

(117,39€/Kg)

-28% (39,80€/L)

(49,44€/Kg)

2290
Norm. 33,70

180 tabl

(97,86€/Kg)
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1990
Norm. 30,75

56 kaps.

1290
Norm. 16,50

60 kaps. 2190
Norm. 30,95

60 tabl

1950
Norm. 26,00

180tabl.

(143,17€/Kg) 

2390
Norm. 34,50

60tabl.

(322,97€/Kg) 

2990
Norm. 40,50

60tabl.

(453,03€/Kg) 

(398,00€/Kg) 

Leea Pelto on Bio-
teekista ja toiminut 
kauan terveysalalla. 

Hän on koulutukseltaan 
elintarvikekemian tohtori 
ja hän piti messuilla kaksi 
mielenkiintoista luentoa. 
Kysyessäni mitä hän piti 
messuista ja oliko hänel-
le jäänyt jotain ajatuk-
sia kuulemastaan ja näke-
mästään, hän kertoi seu-
raavaa: ”Ilmapiiri oli mie-
lestäni hyvä, ihmiset iloi-
sia, aktiivisia sekä todella 
kiinnostuneita terveysasi-
oista.” 

Leea oli myöskin yllätty-
nyt näin laajasta messuta-
pahtumasta. Häneen teki 

Miika Sallinen oli 
yk si  mon ist a 
näytteilleasetta-

jista messuilla. Hän sei-
soi myyntipöytänsä äärel-
lä esittelemässä kehittä-
miään otsonoituja öljy-
tuotteita ihonhoitoon.

Tämä Jyväskylässä toi-
miva White Swan yritys on 
perustettu vuonna 2014 
ja monille messuvieraille 
vielä aika tuntematon. 
Miikan asiantuntemus sai 
monet pysähtymään pöy-
dän luokse kuuntelemaan  
ja kokeilemaan tuotteita.

Kysyessäni Miikan mie-
lipidettä messuista hän sa-
noi lyhyesti mutta ytimek-

Juhlamess ujen satoa

vaikutuksen erinomainen 
luentojen tarjonta, jossa 
oli jokaiselle jotain. Mes-
suilla oli mittauspisteitä, 
joissa sai vinkkejä oman 
hyvinvointinsa edistämi-
seksi ja Houkutuksella oli 
hyvät ruoat tarjolla, jossa 
oli myös erikoisruokava-
liot huomioitu. 

”Ilmat suosivat ja oli ilo 
saada olla mukana karja-
laisessa ilmapiirissä, hän 
totesi. Lopuksi Leea sanoi, 
että messuista pidettiin, 
koska ihmisiä riitti kum-
mallekin päivälle. ”Onnea 
ja menestystä Ecoteekille 
edelleenkin”, hän toivot-
taa vielä.

käästi: ”Koin hyvää fi ilis-
tä ja tapasin paljon iloisia 
ihmisiä.”
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2090
Norm. 24,90

60kaps.

(229,67€/Kg) 

-20% Alkaen 9,65

SUPER -sarja:

Lahjaksi 
      hoitavaa 
              lämpöä!

           Tule tutustumaan!
(tuotteet vain metropolin myymälässä)

Näin Back on Track toimii :
Kaikk i  Back  on Track in  l ihas- ja  n ivelsuojat  on 
va lmistet tu  funkt ionaal isesta  kankaasta ,  jo l la  on 
lämpöä hei jas tava  ominaisuus .  
Tämä funkt ionaal inen tekst i i l i  on  vanhan 
k i inala isen per inteen ja  modernin  t ie teel l i sen 
tekst i i l i teknologian yhte is työn tu los .  
Toiminnal l i set  ominaisuudet  on tuotu  tekst i i l i in  
l i i t tämäl lä  polyester i -  ta i  polypropyleenikui tu ih in  
funkt ionaal is ia  ominaisuuks ia  s isä l täv iä  
keraamis ia  part ikkele i ta .  Kangas  on to iminnal l inen 
tuote ,  joka  hyödyntää  kankaassa  o lev ien 
keraamisten part ikke le iden  avul la  osan kehon 
luovuttamasta  lämmöstä .  Tämä funkt ionaal isen  
kankaan  takais in  kehoon hei jas tama energ ia  on 
p i tkäaal to is ta  in f rapunasäte i lyä .
Va l iko imassamme runsaast i  e r i la i s ia  tuotte i ta !
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2750
Norm. 33,50

60tabl.

(458,33€/Kg) 

2990
Norm. 52,00

160kaps.

(467,19€/Kg) 

1690
Norm. 22,50

60tabl.
1590

Norm. 19,90
40tabl. 2950

Norm. 44,20
60tabl.

(578,43€/Kg) 

1050
Norm. 18,45

8ml.

1950
Norm. 30,55

125kaps.

1950
Norm. 26,90

60tabl.

2950
Norm. 34,50

30kaps.

1950
Norm. 30,55

80kaps.

Juhlamess ujen satoa

Tapasin Ecoteekin 
messujen aikana 
Meeri ja Pekka Hä-

mäläisen, 77- ja 78-vuoti-
aat iloiset ja elämänmyön-
teiset joensuulaiset. He 
kertoivat olevansa suoras-
taan ”terveysintoilijoita”.

Meeri kertoi heidän 
käyttäneen säännöllises-
ti ravintolisiä jo 18 vuo-
den ajan. Tämä on heidän 
mielestään hyvä ratkaisu, 
koska vastaavasti ei lääk-

keitä ole tuona aikana tar-
vinnut käyttää ollenkaan.

Nämä reippaat eläkeläi-
set olivatkin useita tunte-
ja kumpanakin messupäi-
vänä menossa mukana ja 
kertoivat kuinka monissa 
mielenkiintoisissa luen-
noissa olivat jo olleet ja 
mihin olivat vielä menos-
sa. Olipa kotiinviemiseksi 
tarttunut myös mukavia 
tarjoustuotteita.

Monipuolista Eco-
teekin messutar-
jontaa täydensi-

vät lappilaisen Arctic War-
riorsin mielenkiintoiset 
tuotteet. Firma on perus-
tettu v. 2014 ja tuotesort-
timentti edustaa taitavas-
ti sitä mitenkä monipuoli-
sesti saadaan apua arkeen 
Lapin luonnon antimis-
ta. Raaka-aineet tuottei-
siin saadaan lappilaisel-
ta pienviljelijäverkostolta, 
jotka kasvattavat kasvit 
ammattitaidolla ja perin-
teitä kunnioittaen. - Tais-
telemme elinvoimaisen 
Lapin puolesta ja haluam-
me pitää Lapin kylät elävi-
nä, yrittäjäpariskunta Ilk-
ka ja Tuija Kauppinen ker-

too.
Ilkan mielenkiintoinen 

luento messuilla sai mon-
en miettimään kuinka esi-
merkiksi nokkosta, väi-
nönputkea, maariantuok-
suheinää, ruusujuurta ym 
kotimaisia kasveja voi-
daan hyödyntää tehok-
kaasti. Ihmiset tungeksi-
vat välillä pöydän ympä-
rillä kysellen asioita ja 
maistellen mielenkiintoi-
sia ja hyvänmakuisia tuot-
teita. Ilkka ja Tuija piti-
vät messuista, jotka olivat 
onnistuneet heidän mie-
lestään hyvin. Firman mo-
toksi voisikin tiivistää seu-
raavan lauseen: Villeim-
mät yrtit tulevat pohjoi-
sesta!
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Kolesteroliako on ole-
massa hyvää ja pahaa? 
Todellisuudessa tutki-
jat ovat aina tienneet, 
että kolesteroli on koles-
terolia ja että ”hyvä” ja 
”paha” liittyy kolestero-
lia kuljettaviin lipopro-
teiineihin, ei puhtaa-
seen kolesteroliin. Vanha 
levy vain on jätetty pyö-
rimään - kenties tarkoi-
tuksella, kun ollaan oltu 
epävarmoja siitä miten 
asiaan pitäisi suhtautua.

Äskettäin on tullut sel-
vennystä siihen, että koles-
teroli suojaa sydäntä, mut-
ta kun verisuoni vaurioi-
tuu, esim. tiettyjen lääkeai-
neiden,  tupakan tai mui-
den syiden vuoksi,  vaurioi-
tuneisiin kohtiin muodos-
tuu suonen epiteelikerros-
ten irrotessa, ”taskuja”, joi-
hin kerääntyy kolesterolia, 
rasvaa ja kalkkia. 

Me tarvitsemme elintoi-
mintoihimme kolesterolia 
ja sillä onkin monta virkaa. 
Se toimittaa tärkeitä asioi-
ta, kuten hormoneja, D-vi-
tamiinia, aineita, jotka aut-
tavat meitä sulattamaan 
tiettyjä ruokia. Ilman koles-
terolia emme ylläpitämään 
riittävää testosteroni-, est-
rogeeni-, progesteroni- ja 
kortisolitasoja. Kolesteroli 
on myös solukalvojen muo-
dostaja ja siten hermoso-
luille ja aivojen toiminnal-
le elintärkeä. Ilman koles-
terolia ihminen kuolisi. Itse 
asiassa, alhainen kolestero-
li on vanhetessa suurempi 
”kuolemanriski” kuin kor-
kea. Tietyissä olosuhteis-
sa, korkeampi kolestero-
li voi todella auttaa lisää-
mään elinikää.  Kaikki elol-
lista alkuperää olevat elin-
tarvikkeet, jotka sisältä-
vät eläinrasvoja sisältävät 
kolesterolia, kuten juusto, 
kananmuna, naudanliha, 

sianliha, siipikarja, kala ja 
katkaravut. Onhan se eläin-
soluissakin välttämättömä-
nä aineena. Kasvien vas-
taavaa ainetta kutsutaan 
ergosteroliksi. Maksa pois-
taa ylimääräisen kolestero-
lin kehosta muodostamansa 
sappinesteen mukana.

Korkea kolesteroli ei itses-
sään muodosta sepelval-
timotautiriskiä. Ongelma 
syntyy jos vaurioituneen 
verisuonen epiteelin ”tas-
kuihin” kerääntyy puhdasta 
kolesterolia (joka ei ole enää 
kummassakaan tunnetussa 
lipoproteiinissa, jotka voisi-
vat liikuttaa sitä puoleen tai 
toiseen). Taskujen paisues-
sa rasvasta, kolesterolista 
ja kalsiumista) se ”rajoittaa 
happipitoisen veren pää-
syä sydämeen. Tämä epän-
ormaali plakin kertyminen 
aiheuttaa tilan, jota kutsu-
taan ateroskleroosiksi. 

Kolesterolilääkkeiden 
käyttö ei hyödytä 
suurinta osaa väestöstä

New York Times raportoi 
runsas vuosi sitten (2014): 
”Tutkijat eivät kyseenalais-
ta niitä hyvin dokumentoi-
tuja havaintoja, että kor-
kea HDL (= ”hyvä”) liit-
tyy pienempään sydäntau-
tien riskiin, mutta LDL ei 
myöskään voi olla aiheut-
taja. Monet olettivat, että 
koska yhteys eri lipopro-
teiinien suhteen ja sydän-
tautien välillä oli niin vah-
va, oli johdonmukaista saa-
da ihmiset ajattelemaan nii-
den ”rukkaamisen” olevan 
keino estää sydänkohtaus.” 
Koko väestön ”ruokkimi-
nen” kolesterolilääkkeillä ei 
siis ole mitenkään perustel-
tua eikä näin ollen hyödy-
tä suurinta osaa väestöstä. 
Tupakoinnin väheneminen 
sen sijaan korreloi selväs-
ti sydäntautikuolleisuuden 
vähenemisen kanssa, kuten 
tilastot osoittavat. 

Hyvästä sydämestä voi 

Älä tule paha 
kolesteroli
- tule hyvä kolesteroli!

Pidä huoli happo- 
   emästasapainosta käyttämällä 

Vuoden 2016 Urheiluvalmistetta 
pH-balance PASCOE® -ta.

Bio-Life Magnesium
Bio-Life Magnesium sisältää orgaanisesti sidottua 
magnesiumia. Magnesium auttaa vähentämään 
väsymystä ja uupumusta ja edistää normaalia 
energiaaineenvaihduntaa. Magnesium edistää myös 
normaalia lihastoimintaa, hermoston normaalia 
toimintaa sekä edistää normaaleja psykologisia
toimintoja. RAVINTOLISÄ 

Bio-Life B-Balance
Bio-Life B-Balance sisältää monia vitamiineja ja 
kivennäisaineita kasviperäisinä kapseleina. B6-vita-
miini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. 
Biotiini edistää hiusten, ihon ja limakalvojen nor-
maalia terveyttä. B12-vitamiini edistää normaalia 
energia-aineenvaihduntaa. Magnesium edistää 
hermoston normaalia toimintaa. RAVINTOLISÄ

Nestemäinen monivitamiini Mivitotal on yksi markkinoiden  
monipuolisimmista ravintolisistä. Mivitotalin ravintoaineet 

auttavat sinua pysymään energisenä ja tukevat kehosi hyvinvointia.  
Valitse omasi Mivitotal-tuoteperheestä;  

Mivitotal Plus 1l: koko perheen perustuote tai 
Mivitotal Flex 1l: liikkujan ja urheilijan valinta. RAVINTOLISÄ 

Kysy lisää asiantuntevalta myyjältä!

Mivitotal®
- kaikki yhdestä 
pullosta!

pH-balance PASCOE® sisältää emäksisiä kivennäisaineita, 
kuten sinkkiä. Sinkki edistää normaalia happo-emäsaineen-

vaihduntaa ja tukee urheilusuorituksen jälkeistä palautumista. 

pH-balance PASCOE jauhe 260g tai tabletit 100 kpl. RAVINTOLISÄ

MOVO -tehokas ja luonnollinen niveltuote
• Sisältää koko ruusunmarjan, myös siemenet. Mitään ei 

oteta pois, mitään ei lisätä. Ei sidos- eikä täyteaineita
• Patentoitu kuivatusmenetelmä.
• Sisältää luontaista C-vitamiinia.
• Vaikutus tutkittu ja dokumentoitu. 

MOVO ruusunmarjajauhe 
200g tai kapselit 200 kpl. 
RAVINTOLISÄ

Hyvän olon vinkit!

Paljon vinkkejä ja hyvää 
oloa: Bringwell Finland.

Myös HJK:n  
pelaajat luottavat  
Mivitotaliin.

1990
Norm. 25,90

260g.

(312,86€/Kg)

3290
Norm. 42,55

1L. 2690
Norm. 35,90

1L.

1790
Norm. 22,90

90kaps.

(255,71€/Kg)

1950
Norm. 24,50

60kaps.

(330,51€/Kg)

2190
Norm. 29,90

200g.

(109,50€/Kg)
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huolehtia itse liikunnal-
la, terveellisellä ravinnol-
la ja ravintolisillä. Punariisi  
on turvallinen ravintolisä. 
Se on yksi perinteisen kii-
nalaisen lääketieteen ykkö-
syrteistä ja tunnettu jo 200 
vuotta ruoansulatuksen ja 
vatsan vahvistajana. Viime-
aikaiset tutkimukset osoit-
tavat lisäksi, että se voi nos-
taa HDL-kolesterolin mää-
rää ja vastaavasti laskea 
LDL-kolesterolin tasoja. 
Tällä on suotuisa vaikutus 
tavoitteeseen, vaikka kolo-
naiskolesteroli ei laskisi-
kaan kovin paljon. Punarii-
sivalmisteet auttavat muut-
tamaan HDL/LDL-suhdetta 
toivotulla tavalla. Oikein 
valittu ravintolisä ja oma-
ehtoinen terveydestään 
huolehtiminen sallivat eli-
mistön hyötyä hyvistä kole-
terolitasoista, jotka todella 
suojaavat sydän- ja verisuo-
nitaudeilta - ja tietysti tar-
peettomalta kolesterolilää-
kitykseltä. 

Punariisiä ja monako-
liinia sisältäviä valmistei-
ta: Aboan Punariisi, Nor-
molip-5® ja Colesin 5.  Esi-
merkiksi Normolip-5 alen-
taa tutkitusti LD-lipopro-
teiinitasoja ja nostaa HD-li-
poproteiinitasoja, mut-
ta mikä hienointa, se las-
kee myös veren rasva-arvo-
ja (fP-Trigly) - triglyseride-

Lähteet:  
”About the National 
Heart, Lung, and Blood 
Institute” (NHLBI), Bet-
hesda, Maryland, USA.; 
”Dashing Hopes, Stu-
dy Shows a Cholesterol 
Drug Had No Effect on 
Heart Health”, The New 
York Times, 22.07.2016; 
”Risk Calculator for 
Cholesterol Appears 
Flawed”,  New York 
Times, 17.11.2013; ”Kee-
ping Statin Side-Effe-
cts Above the Radar”,  
Gaples Institute for 
Integrative Cardiology, 
Dr. Stephen Devries 
(http://www.gaplesins-
titute.org/keeping-sa-
tin-side-effects-abo-
ve-the-radar/).

jä, joista läskikin muodos-
tuu. Punariisi on perintei-
sesti vatsaa ja ruoansula-
tusta vahvistava.

Ravintolisiä voi käyttää 
itse ja silti tutkituttaa veren 
rasva- ja kolesterolitaso-
ja. Ajoissa asiaan valveu-
tunut välttyy turhalta lää-
kitykseltä ja terveysriskeil-
tä. Turha siksi, että min-
kään teoreettisesti oletetun 
riskin ennaltaehkäisemistä 
kemiallisilla lääkkeillä ei ole 
koskaan  pidetty lääkinnänä 
etiikan mukaisena eikä var-
sinkaan viisaana elämänta-
pana. 

Tapani Lahti

H yvästä 
sydämestä  voi 

huolehtia 
itse  liikunnalla, 

terveellisellä 
ravinnolla  ja 
ravintolisillä. TYYNI – RENTOUTTAVA 

JUOMAJAUHE sisältää luonnollisen 
tryptofaanin lähteen, joka on saatu luomuserti-
fioiduista kurpitsansiemenistä. Tryptofaani on 
välttämätön aminohappo, jota kehomme saa 
ainoastaan ruoasta. Se reagoi valoon joten 
kehomme pystyy hyödyntämään sitä eri tavoin 
valoisassa ja pimeässä ympäristössä. Kun Tyyni 
-ren-rentoutumisjuomaa nauttii päiväsaikaan, sen 
sisältämästä tryptofaanista syntyy serotoniinia, 
joka säätelee mielialaa, tunteita ja ruokahalua. 
Jos taas nautit Tyyniä illalla, tryptofaani muun-
tuu melatoniiniksi, joka on aivojen unimekanis-
mia aktivoiva hormoni. Loistava käyttäjäpalaute! 
Valittavana kaakaon tai sitruunan maku.

Wanhan ajan 
mikstuura koko 
perheelle! 

CAROLUS MIXTURAN 
kahdeksan yrttiä hellivät hengitysteitä ja 
kurkkua. Ota heti ensioireisiin tai käytä vaikka 
ennaltaehkäisevästi. Kihokki, lakritsanjuuri, 
piparminttupiparminttu, anis, salvia, laventeli, neilikka 
ja timjami toimivat hyvin yhdessä!
SOKERITON JA ALKOHOLITON

Balsamia vatsalle 
ja suolistolle

SUOMASUOMALAINEN NESTEMÄINEN 
SILICUM TONIC on vuorikristallista 
saatua piidioksidia. Pienikiteinen piikristalli 
kykenee sitomaan itseensä suuontelossa, 
ruokatorvessa, mahalaukussa ja suolistossa 
olevia ympäristömyrkkyjä. Se voi muodostaa 
limakalvojen pinnalle suojakelmuja, jotka 
puolestaan suojaavat limakalpuolestaan suojaavat limakalvojen kerroksia. 
Piihappogeeli sitoo myös suolistokaasuja ja 
vähentää turvotukseen liittyviä vaivoja. Piigee-
lillä voit vahvistaa myös hiuksia, kynsiä ja ihoa.

Eikö uni tule? 
Käytkö

ylikierroksilla?

1450
Norm. 16,90

500ml.

(29,00€/L) 

3150
Norm. 36,90

250g.

(126,00€/Kg) 

1490
Norm. 17,30

200ml.

(74,50€/L) 
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Tie hyvään oloon!

1950
Norm. 30,15

kpl.

(165,25€/L) 

1850
Norm. 44,50

100kaps.2150
Norm. 44,50

120tabl.

2950
Norm. 40,25

120kaps.

(368,75€/Kg) 

950

Norm. 14,50/24,90

   120tabl.
tai 30pss.

(93,14€/Kg)/(63,33€/Kg) 

3250
Norm. 49,90

60kaps.

2950
Norm. 42,90

150kaps.

(98,33€/Kg) 

(246,84€/L) 

Energiaa - luonnollisesti
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä 
C-vitamiini,  joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa.

Bio-Qinon Q10 GOLD 
150+30 kaps.. 

Tarjoukset voimassa 23.12.2016 asti ECOteekki myymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

Ilmiömäinen 
Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

*EFSA ID 2476

Seleenin puutosta?
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

SelenoPrecise - 60 tabl. 

Bio-Pycnogenol - 90+30 tabl. 

7790
Norm. 97,15

150+30kaps.

(608,59€/Kg)

990
Norm. 12,00

60tabl.

2990
Norm. 40,30

90+30tabl.

ECOteekki Winter pop-up
on avattu Kauppakeskus 

Metropoliin!

Myymälästä löydät kaikkea kivaa jouluun ja 
talveen!  Teetä, suklaata, koristeita, 
tonttuja, suitsukkeita, Back On Track -
tuotteita, lampaanvillatuotteita, unisukkia 
ja paljon muuta mukavaa!
Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!

Energiaa - luonnollisesti
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä 
C-vitamiini,  joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa.

Bio-Qinon Q10 GOLD 
150+30 kaps.. 
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Ilmiömäinen 
Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

*EFSA ID 2476

Seleenin puutosta?
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

SelenoPrecise - 60 tabl. 

Bio-Pycnogenol - 90+30 tabl. 

7790
Norm. 97,15

150+30kaps.

(608,59€/Kg)

990
Norm. 12,00

60tabl.

2990
Norm. 40,30

90+30tabl.

ECOteekki Winter pop-up
on avattu Kauppakeskus 

Metropoliin!

Myymälästä löydät kaikkea kivaa jouluun ja 
talveen!  Teetä, suklaata, koristeita, 
tonttuja, suitsukkeita, Back On Track -
tuotteita, lampaanvillatuotteita, unisukkia 
ja paljon muuta mukavaa!
Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!

Energiaa - luonnollisesti
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä 
C-vitamiini,  joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa.

Bio-Qinon Q10 GOLD 
150+30 kaps.. 
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Ilmiömäinen 
Vilkastuttamaan verenkiertoa*.Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

*EFSA ID 2476

Seleenin puutosta?
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

SelenoPrecise - 60 tabl. 

Bio-Pycnogenol - 90+30 tabl. 

7790
Norm. 97,15

150+30kaps.

(608,59€/Kg)

990
Norm. 12,00

60tabl.

2990
Norm. 40,30

90+30tabl.

ECOteekki Winter pop-up
on avattu Kauppakeskus 

Metropoliin!

Myymälästä löydät kaikkea kivaa jouluun ja 
talveen!  Teetä, suklaata, koristeita, 
tonttuja, suitsukkeita, Back On Track -
tuotteita, lampaanvillatuotteita, unisukkia 
ja paljon muuta mukavaa!
Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!

Energiaa - luonnollisesti
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä 
C-vitamiini,  joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa.aineenvaihduntaa.

Bio-Qinon Q10 GOLD 
150+30 kaps.. 
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Ilmiömäinen 
Vilkastuttamaan verenkiertoa*.

*EFSA ID 2476

Seleenin puutosta?
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

SelenoPrecise - 60 tabl. 

Bio-Pycnogenol - 90+30 tabl. 

7790
Norm. 97,15

150+30kaps.

(608,59€/Kg)

990
Norm. 12,00

60tabl.

2990
Norm. 40,30

90+30tabl.

ECOteekki Winter pop-up
on avattu Kauppakeskus 

Metropoliin!

Myymälästä löydät kaikkea kivaa jouluun ja 
talveen!  Teetä, suklaata, koristeita, 
tonttuja, suitsukkeita, Back On Track -
tuotteita, lampaanvillatuotteita, unisukkia 
ja paljon muuta mukavaa!
Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!
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SUPERFOODIA SUOMEN LAPISTA!

Uutuustuotteemme, Lapin metsistä 

käsinpoimittu, pakastekuivattu 

kuusenkerkkäjauhe sisältää paljon

C-vitamiinia, hivenaineita ja anti-

bakteerisia ainesosia.

HEITÄ SEKAAN…

…smoothieen, jogurttiin, teehen

tai mausteeksi ja torju kaamos- 

flunssaa ja –väsymystä. Tuoksuu

ja maistuu törkeän hyvältä!

Arctic Warriors Oy
97675 Narkaus

Lappi, Suomi

www.arcticwarriors.fi

Villeimmät yrtit 
tulevat pohjoisesta!

Lappilainen Arctic Warriors 
valmistaa käsityönä hyvän- 

makuisia ja helposti nautittavia 
yrttituotteita, joiden avulla 

jaksaa paremmin ja 
sairastelee vähemmän. 

2190
Norm. 24,90

70g.

(312,86€/Kg)

3190
Norm. 43,05

150kaps.

(246,71€/Kg)

3690
Norm. 45,90

120tabl.

(197,33€/Kg)

1190
Norm. 14,70

70tabl.

(234,25€/Kg)

10,-
Norm. yhteensä: 12,00

Neljä patukkaa

Huolehdi limakalvoistasi
Limakalvot ylläpitävät mm. intii-
mialueiden ja virtsateiden kos-
teutta, suojaavat elimistöämme 
taudinaiheuttajilta ja mahdollista-
vat ravintoaineiden imeytymisen. 
Monet ovat löytäneet Omega7-
kaksoistyrniöljystä pysyvän avun 
kuivien limakalvojen aiheuttamiin 
ongelmiin.

Intiimialueilla

Suolistossa

Mahalaukussa

Hengitysteissä

Nielussa

Suussa
Nenässä 
Silmissä

Yhteensä
yli 200 m2

limakalvoa

Huolehdi limakalvoistasi
Limakalvot ylläpitävät mm. intii-
mialueiden ja virtsateiden kos-
teutta, suojaavat elimistöämme Nielussa

Suussa
Nenässä 
Silmissä

Limakalvot kunnossa?

www.valioravinto.fi

NYT
100 tabl.
Kelasin
sinkki 
kaupan

päälle!

4750
Norm. 62,50

150kaps.
(452,38€/Kg) 

Arvo 7,50!
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Jouluinen pakurijuoma

Suklaamoussekakku

2 l  vesi
pari palaa pakuria tai 4 tl pakuriuutejauhetta
1  luomu kanelitanko
2 tähtianista
6  kokonaista neilikkaa
 pala inkivääriä
2 tl  lakritsajuurilastuja
(mustaherukkamehutiivistettä)

Mittaa ainekset kattilaan ja keitä miedolla lämmöllä 
n. 1h. Lisää halutessasi mustaherukkamehua. Lai-
menna mieluisaksi juomaksi. (Jos käytät pakuriuutet-
ta, ei tarvitse hauduttaa. Hauduta vain muut aineet ja 
lisää lopuksi pakuriuutejauhe.)

Pohja:
150 g  piparkakkuja
0,5 dl  margariini tai kookosöljy

Täyte:
100 g  tummaa suklaata
2,5 dl  (1prk) soijavispikermaa
0,5 tl  inkiväärijauhe
1 tl  vaniljajauhe
0,5 tl  lakritsajauhe
2 rkl  agavesiirappia

Vuoraa leivinpaperilla irtopohjavuoan pohja (16-22 
cm halkasijaltaan). Murskaa piparkakut ja sulata 
rasva. Sekoita keskenään, taputtele massa vuoan poh-
jalle tasaisesti ja laita kylmään. Vatkaa soijavispiker-
ma, sulata suklaa ja sekoita kaikki ainekset keskenään 
sähkövatkaimella. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa 
makeutta.

Kaada täyte piparipohjan päälle ja levitä tasaisesti. 
Siirrä kylmään jähmettymään vähintään kahdeksi 
tunniksi. Koristele sulalla suklaalla, mantelilastuilla 
ja pakastetuilla tai kuivatuilla karpaloilla.

Vegaanikokki 
Niinan 

Jouluisia  
  reseptejä

*)First time proof of sage´s tolerability and efficacy in 
menopausal women with hot flushes. S. Bommer, P. Klein, 
A. Suter. Adv. Ther. 2011 Jun; 28(6):490-500. doi:10.1007/ 
s12325-011-0027-z. Epub 2011 May 16.

Voglian myymäläpäällikkö Kirsi Toivanen sai vaihde-
vuosien yllättävät oireet kuriin. “Kuumista aalloista 
se alkoi – sitten tuli itkuisuutta ja surumielisyyttä. 
Yöllä saatoin herätä kymmenenkin kertaa kun vä-
lillä oli hiki ja välillä taas kylmä. Nukkumisesta ei 
tullut mitään. Ihmettelin miten tällaista voi tulla 
jo 45-vuotiaana?” Kirsi pohtii. Jokaisen keho toimii 
yksilöllisesti, joten vaihdevuosien alkaminenkin on 
yksilöllistä.

“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuotetta oi-
reisiin. Jo parin viikon aikana yöhikoilu ja kuumat 
aallot katosivat. Salvia oli tehnyt tehtävänsä. Me-
noforce vaikutti tasoittavasti myös tunnetilojen 
heittelehtimiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen tärkeänä 
hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnollista apua 
hormonivalmisteiden sijaan.

Eroon kuumista aalloista
Heräsin 10 kertaa yössä – en enää!

Lue lisää: vogel.fi

Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan 
kuumista aalloista, joita on perinteisesti hoi-
dettu salvialla. Kliinisesti tutkittu * Menoforce 
Strong -salviatabletti vähensi neljässä vii-
kossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden 
puoleen. Teho paranee käytön jatkuessa, eikä 
sillä ole hormonivalmisteiden mahdollisia 
haittavaikutuksia, koska se ei ole estrogeeni-
valmiste.

Mainos

2990
Norm. 35,90

30tabl.



Ylivoimaisesti
monipuolisin!

*Osana
painon-
hallintaa

*Tukee
ruoansulatusta

*Edistää
suoliston
toimintaa

www.protector.fi

Tee ravintolisätesti!

3950
Norm. 44,50

500ml.

(79,00€/L) 
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Saksanpähkinä-
tofumureke

Kvinoa-punajuuri-
laatikko

Inkivääri-kookos-
kastike

200 g  saksanpähkinöitä tai muita pähkinöitä
1pkt  (250g) maustamaton kiinteä tofu
1,5 dl  keitettyä hirssiä, riisiä tai kvinoaa
1  sipuli
2rkl  tomaattipyre
0,5 dl  tattarijauho
0,5 dl  gluteeniton korppujauho
n. 500 g  porkkanaa
1tl  paprikajauhe
0,25 tl  cayannepippuri tai chilijauhe
1 tl  basilika
1 tl  valkosipulijauhetta
suola, pippuri

Liota saksanpähkinöitä vedessä vähintään 1 tunti. 
Raasta porkkanat. 

Kaada pähkinöiden liotusvesi pois ja huuhtele vielä 
pähkinät. Soseuta sauvasekottimella tai monitoimi-
koneessa

pähkinät, tofu ja hirssi. Lisää muut aineet. Tarkista 
maku ja suola. Muotoile murekkeeksi. Vuoraa pelti 
leivinpaperilla ja sivele murekkeen päälle tilkkanen 
öljyä. Paista 175 asteessa n. 40-50 min. tai kunnes 
mureke on kauniin kullanruskea päältä ja pohjasta.

Anna jäähtyä hyvin ja tarjoile mieluiten seuraava-
na päivänä. Leikkaa kylmästä murekkeesta siivuja, 
lämmitä ja tarjoile muiden jouluisten lisukkeiden 
kanssa.

1 kg  punajuuria
1,5 dl  kvinoa
n. 1,5 dl  kaurakerma
0,5 dl  vesi
1 rkl  siirappi
suola, pippuri

Kuori ja pilko punajuuret. Laita ne voideltuun 
vuokaan, mausta suolalla ja pippurilla ja lisää tilkka 
öljyä, sekoita.

Paista punajuuria uunissa n. 20-30min. 175 asteessa. 
Huuhtele kvinoa siivilässä ja keitä n. 15min. 
Lisää punajuurien sekaan loput aineet ja jatka 
kypsentämistä kunnes punajuuret ovat kypsiä (n. 
20min.)

1  pieni sipuli
2 tl  inkivääri
1 tl  kurkuma
3,5 dl  vesi
2 rkl  Maizena maissitärkkelys + 0,5 dl vesi
n. 1 dl  kookosmaito tai kermaa
2 tl  sitruunanmehu
suola, pippuri

Pilko sipuli hienoksi. Kuullota sipulia ja mausteita 
hetki kasarissa. Lisää vesi ja kunnes seos kiehahtaa, 
lisää maizenaseos sekoittaen.

Annan kiehua hiljalleen 5-10 min. Lisää loput aineet. 

TRADAMIX PALAUTTAA HALUN JA KYVYN
Tradamix on luonnollinen tapa lisätä miehen seksuaalista 
halukkuutta ja elinvoimaa. Se auttaa, silloin kun 
omat voimat eivät riitä. Miehen sukuhormoni eli 
testosteroni vaikuttaa miehen halukkuuteen sekä kykyyn 
harrastaa seksiä, mutta myös yleiseen fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin. Testosteronihormoni syntyy 
kiveksissä, mutta sen tuotantoa säätelee aivolisäke. 
Iän karttuessa testosteroniarvot tippuvat pikkuhiljaa. 
Testosteronituotannon väheneminen näkyy seksuaalisen 
aktiivisuuden vähenemisenä, keskivartalolihavuutena, 
erektiohäiriöinä sekä lihasmassan ja voiman 
vähenemisenä..
Tradamix sisältää kolmen luonnollisen tehoaineen 
patentoidun yhdistelmän. Tribulus terrestris, Alga 
Ecklonia bicyclis-levä sekä Biovis-kitosaani muodostavat 
yhdistelmän, jolla on saatu kliinisissä tutkimuksissa 
poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Tribulus  aktivoi 
tehokkaasti testosteronituotantoa. Alga Ecklonia bicyclis 
ja kitosaani vaikuttavat typpioksidin vapautumiseen.  
Tutkimusten mukaan Tradamix voimistaa erektiota, 
lisää seksuaalista halukkuutta sekä kohentaa 
kokonaistyytyväisyyttä seksielämään.
Tradamixin teho on lempeä ja progressiivinen. Se 
vaikuttaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Valmisteen 
teho ja vaikutukset lisääntyvät päivä päivältä ja ovat 
huipussaan 6-8 viikon käytön jälkeen. Jo ensimmäisellä 
käyttöviikolla Tribulus terrestris vaikuttaa elimistön 
testosteronituotantoon.Tradamixistä on julkaistu jo 15 
tieteellistä tutkimusta.

Suhina seksistä kateissa?

AINA EI PYSTY VAIKKA
HALUAISIKIN

Eikö uni tule? SOS Health melatoniinisuihke 
lyhentää nukahtamisaikaa.

MELATONIINI ON 
SUIHKEENA 
TABLETTIA 

TEHOKKAAMPI!
Melatoniini on elimistössä luontaisesti esiintyvä 
”pimeähormoni”. Ihmisen elimistössä sitä erittyy 
pääasiassa aivojen ympäröimästä käpyrauhasesta. 
Melatoniinin eritys lisääntyy pimeyden tulon jälkeen, 
on huipussaan kello 2–4:n välillä yöllä ja vähenee 
yön loppupuolella. Melatoniinia erittyy vähemmän, jos 
ihmisellä on stressiä tai esimerkiksi epäsäännölliset 
ruokailutavat.  Tupakointi ja alkoholin käyttö vähentävät 
myös melatoniinin tuotantoa.Vanhemmilla ihmisillä 
esiintyy usein nukahtamisvaikeuksia. Heidän unensa 
keskeytyy yöllä, ja he heräävät erittäin aikaisin aamulla. 
Syy heräilyyn on iän myötä vähenevä melatoniinin 
tuotanto.

Suihkeena melatoniini imeytyy nopeammin ja paremmin
Suihkemuotoinen melatoniini vaikuttaa nopeammin ja 
on tehokkaammin kuin tabletit, kapselit tai vastaavat 
tuotteet. Kun melatoniini nautitaan tablettina, jopa 
80% melatoniinihormoonista tuhoutuu. Suoraan kielen 
alle suihkutettu melatoniini imeytyy kolme kertaa 
nopeammin ja on jopa 3-4 kertaa tehokkaampi kuin 
tabletti- tai kapselimuotoinen valmiste. Kielen alle 
suihkutettuna imeytyminen limakalvoilta alkaa jo 
viidessä minuutissa. Melatoniinia imeytyy ensimmäisten 
minuuttien aikana suoraan limakalvolta jopa 4 kertaa 
enemmän kuin enemmän kuin perinteisistä vatsan 
kautta kulkevista tableteista.

SOS Health melatoniinisuihke on riittoisa, 
edullinen ja helppokäyttöinen
SOS Health melatoniinisuihketta käytetään ottamalla 
1 suihkaus kielen alle noin puoli tuntia ennen 
nukkumaanmenoa. Päivittäin käytettynä yhdessä 30 ml 
pullossa on lähes 200 päivän eli yli puolen vuoden annos.

Meneekö yöt WC:ssä juostessa ja päivät 
nimiä muistellessa?

96% SUOSITTELEE 
PROSTAFLOW:TA 
ETURAUHASEN 
HYVINVOINTIIN

Miehen eturauhasen toiminta muuttuu ikääntymisen 
myötä. Jopa 50%:ia yli 50-vuotiaista miehistä kärsii ikään 
liittyvistä eturauhasongelmista. Yli 60-vuotiailla miehillä 
eturauhasongelmia esiintyy jopa 70%:lla. Ensimmäisiä 
eturauhasen liikakasvuun liittyviä merkkejä ovat heikentynyt 
virtsasuihku, tihentyvä virtsaamisen tarve ja se, että rakko ei 
tyhjene täysin virtsatessa.

Uuden Prostafl own karpalosta patentoidulla Full 
Spectrum menetelmällä eristetty aktiiviaine Flowens™ 
edistää tutkimuksen mukaan monin tavoin eturauhasen 
hyvinvointia.

• vähentää toistuvia yöllisiä vessassakäyntejä
• lisää virtsasuihkun voimakkuutta
• parantaa kykyä tyhjentää rakko kokonaan
• edesauttaa tiputtelusta eroon pääsemisessä

Prostafl ow on karpalosta patentoidulla menetelmällä 
valmistettu täysin luonnollinen ja turvallinen valmiste 
eturauhasen hyvinvointiin. Parhaat tulokset on 
tutkimuksissa saatu 2 kapselin (500mg) päivittäisellä 
annostuksella. 6 kuukauden käytön jälkeen 71%:ia 
tutkitutuista ilmoitti virtsaamisoireiden vähentyneen 
selvästi. 37%:lla tutkimuksessa mukana olleista oireet 
vähenivät jo yhden kuukauden käytön jälkeen. 96%:ia 
tutkimukseen osallistuneista suosittelisi tuotetta ystävilleen.

Kehoni rakastaa 
C-vitamiinia!

Ihosi tarvitsee C-vitamiinia. Jos haluat kirkkaan ihon, ota Liposomi C-vitamiini 
päivittäiseen käyttöön. C-vitamiini ehkäisee melaniinin muodostumista iholla ja 
pigmenttiläiskien syntyä. Lisäksi C-vitamiini on nuorekkuusvitamiini. C-vitamiini 
edistää kollageenin muodostumista eli auttaa ihoa pysymään kiinteänä ja nuoren 
näköisenä. Hyvin imeytyvä ja vahva C-vitamiini päivittäin käytettynä raikastaa ja 
kirkastaa ihoa.
C-vitamiinin antioksidantti-vaikutuksen vuoksi se suojaa soluja hapettumiselta. 
Useat tutkimukset osoittavat, että alhaisilla C-vitamiinipitoisuuksilla on yhteys 
heikentyneeseen immuunijärjestelmään ja vastustuskykyyn. C-vitamiini ei suoraan 
estä � unssaan sairastumista, mutta sillä on havaittu olevan � unssaa lieventäviä ja 
� unssan pituutta lyhentäviä vaikutuksia.

Iho ja koko keho rakastavat SOS Health Liposomi C:tä!
Liposomimuotoisessa valmisteessa vitamiinimolekyylit 
kapseloidaan luonnollisista fosfolipideistä valmistettui-
hin liposomeihin. Liposomit suojaavat ravintoaineita 
tuhoutumiselta ruuansulatusjärjestelmässä. Suun 
kautta nautittavista ravintoaineista liposomimuotoi-
set ovat parhaiten elimistön hyödynnettävissä. Tämä 
johtuu siitä, että ne rakentuvat samoista osasista 
kuin solukalvot (fosfatidyylikoliini).

SOS Health Liposomi C:ssä nano-kokoiset 
vitamiinia sisältävät liposomit kuljete-
taan suoraan soluun. Tämä mekanismi 
selittää sen ylivoimaisen hyödynnettä-
vyyden ja sen, että solut vastaanottavat 
huomattavasti suuremmat vitamiini-
pitoisuudet. Perinteisistä suun kautta 
nautittavista C-vitamiinivalmisteista 
imeytyy n. 15-20% vitamiinisisällöstä. 
Liposomimuotoisesta C-vitamiinista 
imeytyy lähes 90% ravitsemukselli-
sesta sisällöstä.
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Karoliina Blackburn: Tässä monta syytä, 
miksi käytän SOS Health Liposomi C:tä
• immuunipuolustuksen tuki
• ihon kirkastaja
• antioksidantti
• vahva: 1000mg
• paras imeytyvyys (jopa 90%)
• nanoteknologian avulla suoraan soluun
• helppo ja miellyttävä käyttää (easy snap 
-pakkaus)
• riittoisa: 30 päivää
• hyvänmakuinen

Immuunipuolustuksen tuki, ihon 
kirkastaja, antioksidantti.
Näyttelijä Karoliina Blackburn: 

www.polarpharma.fi 
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Juhlamess ujen satoa

Kiireisen kalenteriin ei
mahdu vatsavaivoja

Juuso Björkman on aktiivinen liikkuja. Kiireinen työ, urheilu ja opiskelu 
pitävät nuoren miehen vireessä, mutta vatsa ei aina pysy menossa mu-
kana. Kun ravinnon määrä vaihtelee ja tahti on epäsäännöllistä – vatsa 
alkaa oireilla, suolentoiminta hidastuu ja tulee närästyksen kaltaisia 
oireita. Närästyslääkkeistä ei ollut apua mutta Molkosan tarjosi helpotuk-
sen nopeasti. 

“Treenaan paljon, käyn kuntosalilla ja syön normaalia kotiruokaa useita 
kertoja päivässä. Hiilihydraatteja ja proteiineja syödään runsaasti 
lihasmassan kasvattamiseksi ja ruoansulatus joutuu koville. Työkiireet 
vaikuttavat myös vatsan toimintaan. Molkosan on näissä asioissa edis-
tänyt paljon hyvinvointiani” Juuso kuvailee. “Otan Molkosania päivittäin. 
Olen ollut tyytyväinen siihen, että Molkosan vaikuttaa nopeasti ja vatsani 
toimii kuten pitääkin. Suosittelen Molkosania kaikille liikkujille sekä niille, 
joilla on vatsan kanssa ongelmia vaikkapa stressin ja epäsäännöllisten 
ruokailutottumusten vuoksi”, Juuso Björkman toteaa. ruokailutottumusten vuoksi”, Juuso Björkman toteaa. Uusi 

hedelmäinen maku!Nykyisin saamme L+-maito-
happoa ruuasta liian vähän. 
Molkosan sisältää L+ maito-
happoa, joka tasapainottaa ja 
tervehdyttää suolen bakteeri-
kantaa, jolloin haitalliset bak-
teerit eivät viihdy suolistossa 
ja vatsa voi taas paremmin. 
Lue lisää www.vogel.fi

Mainos

1290
Norm. 15,80

500ml. 790
Norm. 12,90

200ml.
(39,50€/L)(25,80€/L)

Aivoille, nivelille ja immuniteetille

Solgar on ensimmäisenä valjastanut kurkumiinin 
maksimaalisen tehon.

Full Spectrum  
Curcumin – tutkitusti 
parhaiten imeytyvä

Kurkumalla (Curcuma longa) on vuosituhansien 
käyttöhistoria mauste- ja rohdoskasvina Aasiassa. 
Kurkumaa on käytetty muun muassa intialaisessa 
Ayurveda-lääkintäperinteessä ja kansanlääkinnässä 
reumatismiin, nivelten hyvinvointiin, ruuansulatus-
vaivoihin, ihottumiin ja moniin tulehdusperäisiin 
vaivoihin. Kurkuma valittiin Suomessa vuoden 
2010 rohdoskasviksi, koska sillä on edullisia 
vaikutuksia ruuansulatukseen ja tulehduksellisiin 
tekijöihin.

Nyt Solgar on ensimmäisenä onnistunut tekemään 
huonosti imeytyvästä rasvaliukoisesta kurkumiinis-
ta vesiliukoisen fytoravinteen. Kurkumiini on  
heti kehon hyväksikäytettävissä ja se imeytyy  
merkittävästi nopeammin ja paremmin kuin  
koskaan aikaisemmin. 

Solgar® Full Spectrum Curcumin 
– yksi softgel-kapseli päivässä = 185 x parempi. www.solgar.fi

Solgar® Full Spectrum Curcumin on niin tehokas, 
että yksi kapseli vastaa 74 tavallista 100 mil-
ligramman kurkumiinikapselia. Viimeisimmät 
tutkimukset osoittavat, että se imeytyy elimistössä 
185 kertaa paremmin kuin tavallinen kurkumiini. 
Lisäksi se imeytyy noin 7 kertaa nopeammin ja 
säilyy elimistössä jopa 24 tuntia, kun tavallinen 
kurkumiini poistuu verenkierrosta jo muutamassa 
tunnissa.

Solgar on valjastanut kurkumiinin tehon maksi-
maalisesti, jonka vuoksi aktiivinen kurkumiini 
pääsee kulkeutumaan elimistöön tukemaan niveliä, 
aivoja ja immuunijärjestelmää.

ILMOITUS

3790
Norm. 44,90

30kaps.
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Reilut kymmenen  vuot-
ta sitten joensuulaisen toh-
tori Tapio Hakalan toi-
mesta alkoi täällä Kenias-
sa Kendu Bayn Adventti-
kirkon sairaalassa suoma-
laisten kirurgien leikkaus-
safarit. 1–2 kertaa vuodessa 
nämä taitavat ja pyyteet-
tömät kirurgit ympäri Suo-
men ovat tulleet  auttamaan 
erilaisista vammoista kärsi- 
viä nuoria ja lapsia. Tätä kir-
joittaessani on kolmiviik- 
koinen safari menossa. Nel-
jän kirurgin käsien kautta  
apua ovat saaneet kampura-
jalat, pihtipolvet, luumätää 
sairastavat, erilaiset syn-
nynnäiset epämuodostumat  
jne. Yli 60 potilasta saa tä- 
näkin vuonna joululahjaksi 
mahdollisuuden parempaan 
elämään.

Joka aamuisilla lääkäri-
en kierroilla olen kulkenut 
perässä ja repustani kaiva-
nut pikkupotilaille erilai-
sia suomalaisten ystävien 
lahjoittamia pehmoleluja. 
Kivun lievityksessä niillä on 
myös suuri merkitys.

Pieni ilopilleri täällä on 
ollut Vero-niminen lapsu-
kainen. Hän on niin aurin-
koinen ja nauravainen, että 
saa kaikki hyvälle tuulelle.  
Suuri ongelma tässä maassa 
on AIDS ja hänkin on Hiv- 
positiivinen. Vero itse ei 
varmaan ole asiasta tietoi-
nen, vaan elää iloiten elä-
mänsä jokaista päivää pie-
ni pehmolelu kainalossaan.

Täällä on paljon AIDS- 
orpoja tai puoliorpoja. 
Olemme vierailleet heille 
perustetuissa kouluissa ja 
vieneet mukanamme vaat-
teita, ostaneet leipää sai-
raalan leipomosta, leluja, 
papuja ja maissia ym. tar-
peellista.

Köyhyys ja puute on käsin 
kosketeltavaa. Lähes jokai-
nen tarvitsisi jonkinlaista 
apua. Rahaa koulumaksui-
hin, vaatteisiin, kouluken-
kiin, ruokaan, lääkkeisiin. 
Emme voi auttaa kuin yhtä 
ihmistä kerrallaan. Koko 
Kenian  hätää emme pysty  
sammuttamaan. Se ilo ja kii-
tollisuus mikä loistaa aute- 

tun kasvoilta on todella pal-
kitsevaa. Ennenkuin lähdin  
tälle pitkälle viisi viikkoisel- 
le matkalle sain ystäviltäni 
euroja mukaani ja ohjeen: 
käytä niinkuin parhaaksi 
näet. Näin olemme voineet 
viedä apua suoraan tarvitsi-
joille ilman välikäsiä. 

Muutama päivä sitten 
olimme sairaalakampuk-
sen koululla rehtorin jut-
tusilla ja hän kertoi seu-
raavaa. Heillä on koulussa 
Sofia, joka on päättämäs-
sä kahdeksatta luokkaa ja 
sen jälkeen siirtymässä ylä-
kouluun. Hänen vanhem-
millaan ei ole varaa maksaa 
hänen loppuja koulumak-
sujaan. Taloustoimisto oli 
sanonut, ettei hän voi osal-
listua loppukokeisiin ennen 
kuin maksut on maksettu. 
Toisin sanoen koko 8 vuotta 
on mennyt hukkaan ja hän 
ei saa päästötodistusta.

Mietimme mitä voisimme 
tehdä. Laitoin asian Face-
bookiin ja kohta alkoi tul-
la ihanilta ihmisiltä vieste-
jä: Miten voin osallistua  ja 
minä voin auttaa? Kolmessa 
päivässä tarvittava, suureh-
ko rahasumma oli jo koos-
sa ja näin Sofia pääsee lop-
pukokeisiin ja kulkee koh-
ti unelmaansa valmistua 
jonain päivänä lääkärik-
si. Hän kuuluu luokkansa  
parhaimpiin oppilaisiin ja 
on iloinen kuorossa laulava 
nuori nainen. Kiitos myös 
tähän talkoisiin osallistu-
neille ecoteekkilaisille. Te 
olitte mukana mahdollis-
tamassa Sofian unelmaa ja 
annoitte parhaan mahdolli-
sen joululahjan hänelle.

Mitä saan olostani täällä? 
Tulen kotiin todella suu-
ren pussillisen kanssa ”lah-
joja.” Ne ovat minun sydä-
messäni ja mielessäni koko 
loppuelämäni. Se, että voin 
olla mukana pienin lahjoin 
ja läsnäolollani edes het-
keksi helpottamassa lähim-
mäiseni hätää ja kärsimys-
tä. Minun etuoikeuteni on 
ollut antaa haleja pehmo-
lelun kera pienille potilail-
le, lohduttaa kun tulee itku 
ja pyyhkiä kyyneleitä vaik-

kapa kipsin vaihdon yhtey-
dessä. Olen onnellinen ja 
kiitollinen mahdollisuudes-
ta olla jo toisella matkallani 
täällä köyhimmässä osassa 
Keniaa. Tämä on paras jou-
lulahja, jota kannan sydä-
messäni. Kun täältä taas 
palaan yltäkylläiseen Suo-
meen, arvomaailmani on 
muuttunut täysin. Minul-
la ei ole varaa valittaa mis-
tään. Sydämeni jää tänne.

Parhainta Jeesuksen syn-
tymäjuhlaa meille kaikille!

Teksti: Pirkko Aittala
Kuvat: Pirjo Syväoja

Adran auttavat kädet tuovat 
jouluiloa jälleen Keniaan

7-vuotias Vero Okello.

Pirkko, Emmanuel, John Paul ja Ferdinand.

Frantsilan  kotimaiset joululahjat
PARAS YSTÄVÄ 
hoitopakkaus

myös ruusun-
tuoksuisena

• paras ystävä
kipeille lihaksille

• helppokäyttöinen
ja turvallinen

Joulu 
SAUNATIPAT 
30 ml

• tuoksua ja
tunnelmaa
joulusaunaan

ROSE 
BODY BUTTER  55 ml

Ihana vaniljan ja 
ruusuntuoksuinen 
karitevoi kuivalle ja 
herkälle iholle.

Virkistävä 
JALKAVOIDE 
100 ml

• virkistää ja
poistaa
turvotusta

11-yrtin
KÄSIVOIDE  100 ml

Auttaa käsiä 
pysymään pehmeinä 
ja hyväkuntoisina.

 turvotusta turvotusta

Ravitseva
KASVOVOIDE  
40 ml

Pitää ihon 
kimmoisana ja 
silkinpehmeänä.

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

PARAS YSTÄVÄ
hoitopakkaus

1450

Norm. 21,95

(296,67€/L) 

1490

1450

890

1990

1650

1690

Norm. 24,40

Norm. 17,20

Norm. 10,80

Norm. 19,40Norm. 17,30

Norm. 17,30

(298,007€/L) (145,00€/L) 

(145,00€/L) 



16 terveyskauppa  uutiset

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

Vireystaso nousi huikeasti; 
Tuntui, kuin olisi laittanut 

valot päälle aivoihin ja ikävät 
puutumiset jäsenistä hävisivät. 
NordicHealthTM B12-suihke 

on huipputuote!
ERKKI PALVIAINEN

UUSI 
LAHJAPAKKAUS 

vaikka joululahjaksi!
Viisi erilaista suihketta 

100 suihkaisua/plo.

VAHVA

MAGNESIUMKIPU-NIVEL 

MAGNESIUM
UNI

MAGNESIUM

B12-vitamiini vähentää  
väsymystä ja  edesauttaa 
hermoston sekä aivojen  
normaalia toimintaa.  
Kromi auttaa pitämään  
yllä kehon normaalia  
verensokeripitoisuutta.

 BOOST B12
-VITAMIINISUIHKE

MAGNESIUMSUIHKEET 
KÄTEVÄSSÄ MATKAKOOSSA 

       DLUX 3000 
-VITAMIINISUIHKE
D-vitamiini osallistuu luuston, 
hampaiden ja lihasten normaa-
lin toiminnan ylläpitämiseen 
sekä edistää kalsiumin ja fosfo-
rin imeytymistä. Sillä on myös 
keskeinen rooli immuunijärjes-
telmän toiminnassa ja solun 
jakautumisessa. Huippuvahva  
ja huippuimeytyvä. Imeytyy  
suoraan suun limakalvoilta.

RECOVERY

MAGNESIUM HERKÄN IHON

MAGNESIUM

TUTKITUSTI HYVIN IMEYTYVÄT SUIHKEET!
KIPU-NIVEL 

MAGNESIUMSUIHKE

Suomen suosituin  
magnesiumsuihke!  
Säryt, olkapää-,  
nivel-, lonkka-, polvi- 
ja selkäkivut tai  
levottomat jalat. 
Pullosta saat  
800 suihkaisua,  
matkakoon pullosta 
100 suihkaisua.

SINIKKA KAUPPI, RAVINTOTEKNIKKO

Yritin tuloksetta nostaa 
tyttäreni D-vitamiinitasoja 

3 vuotta kapseli- ja tabletti-
muotoisilla valmisteilla. 

DLux3000  
D3-vitamiinisuihke  

nosti jo yhden pullon jälkeen  
(yksi suihke/pv) tasot 

erinomaisiksi.

       Kun käytän Nordic Health™   
Kipu-Nivel ihomagnesiumsuihketta 
päivittäin, saan samalla hyvin imeytyvää 

magnesiumia. Suonenvedotkin loppuivat  
kun aloitin suihkeen käytön!

JUHA HEINO, SÄHKÖASENTAJA

Ostaessasi Dlux 3000, Boost B12 tai Kipu-Nivel magnesiumsuihkeen, saat KAUPANPÄÄLLE MATKAKOON MAGNESIUMPULLON!

1950
Norm. 24,50

kpl.2390
Norm. 29,90

100ml.

(239,00€/L) 

1790
Norm. 22,70

15ml.

2350
Norm. 29,90

25ml.

Joululehden tarjoukset ovat voimassa 23.12.2016 asti!

ECOteekki, Kauppakeskus Metropol 
Torikatu 29, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 9.30–18.30 & la 9.30–16.00

info@ecoteekki.fi   |  www.ecoteekki.fi   |      Seuraa myymälöitämme Facebookissa 30-vuotisjuhlavuotta viettävä paikallinen perheyritys

ECOteekki, Kauppakeskus Prisma 
Voimatie 2, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 10.00–19.00, la 10.00–18.00
su 11.00–17.00

ECOteekki, Winter pop-up
Kauppakeskus Metropol
Torikatu 29, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 10.00–18.00 & la 10.00–16.00

info@ecoteekki.fi  |  www.ecoteekki.fi  |   Seuraa myymälöitämme Facebookissa  30-vuotisjuhlavuotta viettävä paikallinen perheyritys

ECOteekki, Kauppakeskus Metropol 
Torikatu 29, 80100 Joensuu

P A L V E L E M M E  
ma–pe 9.30–18.30 & la 9.30–16.00

ECOteekki, Kauppakeskus Prisma 
Voimatie 2, 80100 Joensuu

P A L V E L E M M E  
ma–pe 10.00–19.00, la 10.00–18.00 
su 11.00–17.00

Joululehden tarjoukset ovat voimassa 23.12.2016 asti!

16 terveyskauppa  uutiset

Parhaat lahjat luonnollisesti!
Alweron lammasvilla tuotteet.. (Alwero -tuotteet tulossa myymälöihin joulukuun alussa). Teddy heaters lämpöeläimet..

Lämpimiä unia. Merinovillaiset Unisukat...

Selkä kuntoon Selättimellä!...

45,-
Norm. 54,90

kpl.

2490
kpl

990
Norm. 11,90

pari.

ECOteekki Winter pop-up, 
Kauppakeskus Metropol 
Torikatu 29, 80100 Joensuu
P A L V E L E M M E  
ma–pe 10–18.00 & la 10–16.00


