
1790
Norm. 21,90

Vahvaa 
vastustuskykyä!

1950
Norm. 28,10

Luuston ja hampaiden 
hoivaaja
D-CAPS 100µg 
on vahva ja hyvin 
imeytyvä D3-vitamiini, 
joka tekee hyvää 
vastustuskyvylle, 
luustolle ja hampaille. 
Pienikokoinen, helposti 
nieltävä kapseli sopii 
hyvin kaiken ikäisille.
(361,11€/Kg) 

690
 

120 tabl.

Flunssan 
torjuntaan

Talvilehti

VAHVA VIDA SINKKI+B6 
120 TABL edistää nor-
maalia vastustuskykyä  
pitkäkestoisesti veren-
kiertoon imeytymisen 
myötä. Sinkki on  
kriittinen hivenaine  
monissa entsyymeissä,  
jotka vaikuttavat vas-
tustuskykyä ylläpitävien 
valkosolujen määrään 
ja aktiivisuuteen.

LACTO SEVENissä on 
seitsemää erilaista 
kylmäkuivattua, 
luonnollista maito-
happobakteerikantaa 
sekä D3-vitamiinia, 
joka ylläpitää  
vastustuskykyä.

LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

PÄIVI MÄKELÄINEN S.12
Kilpirauhasen vajaatoiminta 

SAMI SUNDVIK S.13
Stressiä ja uniongelmia?  
Työkaluja rennompaan elämään

TOHTORI TOLONEN S.13 
D-vitamiinin riittävä saanti  
on tärkeää kaikenikäisille

LEEA PELTO S.15 
Hyvinvointilupauksena 
suolisto kuntoon

uutiset  1/2017

oliiviöljyssä!

katso hintaa!

kaupanpäälle 

20 tablettlia!

100+20 tabl.

Norm. 9,90

200 kaps.
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uutiset

Joensuun Luontaistuotteen 
30-vuotista juhlavuotta vietim-
me viime vuonna ja tänä vuon-

na olemme siirtyneet viettämään 
itsenäisen Suomen 100-vuotisjuh-
lavuotta. Mielenkiintoista nähdä 
mitä tapahtumia tämä juhlavuosi 
tuo tullessaan. Tässä vuoden 2017 
ensimmäisessä Ecoteekki-lehdes-
sä on sisäsivuilla Pohjois-Karjalan 
ja Kainuun ihmisten mietteitä niin 
itsenäisyydestä kuin omaan tervey-
teen liittyvistä asioista.

Monet meistä tekevät uuden vuo-
den lupauksia. Listan kärkipäässä 
on laihduttaminen, liikunnan lisää-
minen, kuntosalikäynnit, tupakoin-
nin lopettaminen jne. Minäkin tein 
aikoinaan näitä lupauksia aika vaih-
televalla menestyksellä, siksi en ole-
kaan vuosikausiin enää niitä teh-
nyt. Nyt tein kuitenkin poikkeuk-
sen. Ennen kuin kerron mitä lupa-
sin, niin kerron hieman taustoja 
mistä kaikki sai alkunsa. Mennään 
viime vuoden puolelle loka-mar-
raskuulle. Vaimoni Pirkko lähti vii-
deksi viikoksi Keniaan Kendu Bayn 
sairaalaan auttamaan suomalais-
ten kirurgien leikkaussafariin, jos-
ta hän kirjoittikin artikkelin Eco-
teekin joululehdessä 3/16. Kuukau-
den päivät yksin kotona ollessa-
ni mietin, miten saisin tehokkaas-
ti päiväni kulumaan. Päätin suorit-
taa kokeen: en avannut televisio-
ta kuukauteen. 8.10–9.11.2016 väli-
sen ajan se pysyi kiinni. Vuonna 
2014 suomalaiset katsoivat televisi-
ota keskimäärin reilut kolme tuntia 
päivässä. Laskin sen tekevän koh-
dallani 100 tuntia kuukauden aika-
na. Päätin pitää kirjaa mitä kaikkea 
muuta järkevää tuona aikana voisi 
tehdä. Aloin lenkkeilemään ja kuu-
kauden aikana kävelin 162 kilomet-
riä ja laskujeni mukaan siihen meni  
34 tuntia. Luin neljää kirjaa vuoro-
tellen ja satoja sivuja yhteensä noin 
46 tuntia ja loput tuosta ajasta mie-
tiskelin ja kuuntelin hyvää klassista 
ja hengellistä musiikkia. Mitä tapah-
tui? Aloin odottaa iltaa, lukuhetkiä  
ja musiikin kuuntelua. Oli muka-
va nukahtaa rauhalliseen yöuneen 
ja herätä aamulla virkeänä uuteen 
päivään. Jos oli stressiä ollutkin, 
niin se laukesi kuin itsestään kun-
non lenkeillä, lukemisella ja musii-
kin kuuntelulla. Huomasin, etten 
kaivannut televisiota ollenkaan ja 
se tuntui hyvältä. Jopa niin hyväl-
tä, että kun kokeeni jälkeen avasin 
television, niin katsoin vain uutiset 
ja laitoin sen kiinni. Tästä seurasi 

se, että jos olin aiemmin ollut kes-
kivertokatselija niin kokeeni jälkeen 
se on puolittunut. Niinpä tein pit-
kästä aikaa uuden vuoden lupauk-
sen: pyrin käyttämään aikani vuon-
na 2017 paljon paremmin kuin edel-
lisenä vuotena ja pudottamaan tele-
vision katseluni minimiin. Saa näh-
dä kuinka käy, mutta nyt olen aina-
kin innoissani tästä asiasta.

Elämä on mielenkiintoista ja mitä 
kaikkea se tuokaan meille itsekulle-
kin tänä vuotena, sen aika näyttää.

Ecoteekki Terveyskauppa panos-
taa  omalla toiminnallaan myös 
tänäkin vuonna täysillä laajaan 
tuotevalikoimaan, ammattitaitoi-
seen henkilökuntaan ja uutena tule-
vaan nettikauppaan. Tulet saamaan 
kysymyksiisi vastaukset ja palve-
lualttius liikkeissä on erinomaista. 
Voit siis turvallisin ja iloisin mielin 
poiketa niin Metropolin kuin Pris-
mankin Ecoteekin liikkeisiin ja löy-
tää laajasta valikoimasta sinulle 
sopivat tuotteet. 

Tehdään vuodesta 2017 itsenäi-
syytemme 100-vuotisjuhlavuon-
na myöskin Ecoteekin puitteissa 
mahtava vuosi. Tämän Immi Hel-
lenin rakastetun runon ensimmäi-
sen säkeen sanoilla toivotan Sinulle 
hyvää alkanutta Uutta Vuotta!

Uusi Vuosi:
Vuosi vanha vaipui hautaan
riemuineen ja murheineen.
Ihmissydän puhkee nöyrään
rukoukseen, kiitokseen
Oi, jos vuosi alkava
oisi Luojan siunaama

Päätoimittaja
Jori Aittala

Arvoisa lukija!

Tuulia Järvinen
www.wellberries.com

Vaniljainen chiavanukas, 
limeä & kiiviä 

2 dl  kookosmaitoa
2 dl  valitsemaasi kasvimaitoa
6 rkl  chia siemeniä 
1/2  limen mehu 
0,5 tl  vaniljajauhetta 
3  kiiviä (kuorittuina)
 (1 tl hunajaa) 

1. Lisää kasvimaidot, siemenet, limen mehu, vanilja sekä kaksi kiiveistä 
blenderiin. Sekoita, kunnes on tasaista, ja jätä tekeytymään. 

2. Leikkaa kolmas kiiveistä viipaleiksi, ja koristele tarjoiluastiat viipaleilla. 
(Halutessasi voit jättää koristelun väliin, ja sekoittaa viimeisenkin kiivin 
vanukkaan sekaan.)

3. Tarkista vanukkaan maku, ja makeuta hunajalla tarvittaessa. 

4. Kaada vanukas (koristeltuihin) tarjoiluastioihin, ja nauti! 
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Wellmeals ateriasuunni-
telmapalvelu suunnittelee 
toimivan ja monipuolisen 
aterioinnin puolestasi, joka 
päivä! 

Palvelun avulla teet her-
kullista ruokaa helposti ja 
sesongin raaka-aineita suo-
sien – ilman gluteenia tai 
maitotuotteita. 

Säästät aikaa, rahaa ja 
hermojasi - samalla kun 
koko perheesi syö ravitse-
vaa, herkullista ruokaa.  

Wellmeals
Saat valmiiksi suunnitel-

lun reseptiviikon sekä osto-
slistan sähköpostiisi kerran 
viikossa, ja opit tekemään 
ravitsevaa, maukasta ruo-
kaa laadukkaista raaka-ai-
neista, sekä käyttämään 
uusia raaka-aineita ennak-
koluulottomasti. 

Syödään ja voidaan hyvin! 

tutustu palveluun osoitteessa 
www.wellmeals.fi 

Wellmeals-resepti: 

Lohta, juures-
ranskalaisia ja 
hernepestoa
Neljälle 

n. 600-700 g lohta
n. 500 g  palsternakkaa
n. 400 g  lanttua
suolaa, mustapippuria
0,5 tl  kurkumaa
0,5 tl  kuivattua timjamia

½  sitruuna tarjoiluun

hernepesto: 
200 g  pakasteherneitä
1 dl  auringonkukansiemeniä
½ ruukkua persiljaa
0,5 dl  oluthiivahiutaleita
loraus  neitsytoliiviöljyä
½  sitruunan mehu

1. Lämmitä uuni 220 asteeseen. Aseta lohi leivinpa-
peroituun uunivuokaan nahkapuoli alaspäin. 
Mausta suolalla ja pippurilla. 
2. Kuori lanttu ja pese palsternakat huolella, ja tee 
juureksista ohuita tikkuja. Aseta tikut kylmään veteen 
n. 5 minuutin ajaksi. Kaada vesi pois ja kuivaa huo-
lella. Laita tikut takaisin kuivattuun kulhoon, lisää 
mausteet sekä oliiviöljyä. Sekoita hyvin ja 
levitä tasaisesti leivinpaperoidulle uunipellille.
3. Laita sekä lohi että tikut uuniin, paista n. 15 
minuutin ajan. Kääntele sitten juurestikkuja, 
ja paista vielä n. 10 minuuttia lisää.
4. Näiden paistuessa valmista hernepesto: 
lisää ainekset blenderiin ja surauta
tasaista. Tarkista maku, mausta tarvittaessa. 
5- Tarjoile lohi ja juuresranskikset ihanan 
peston seurana, ja nauti! 

www.bringwell.fi

Mukana mm. sinkkiä, joka edistää kehon  happo-emästasapainon  
pysymistä normaalina. pH-balance PASCOE® -emäksisiä kiven-
näisaineitä sisältävä ravintolisä. Jauhe 260 g tai tabletit 100 kpl. 

Tasapainosta hyvä olo

Eskimo®-3 Pure
luonnolliset kalaöljyt koko perheelle

Eskimo-3 Pure on kalaöljy terveys- ja ympäristötietoiselle kuluttajalle,
joka haluaa elää terveellisesti. Eskimo-3 Pure kalaöljy täyttää erittäin

korkeat laatu- ja puhtausvaatimukset ja on luonnollisen stabiili.

Eskimo-3 Pure on Friend of the Sea -sertifioitu (FOS), eli tuotannossa
käytetään hyväksyttyjä ympäristöystävällisiä kalastus- ja  

tuotantomenetelmiä.

Aivoille ja silmille!
Omega-3, -6 ja -9, mukana
myös Q10, D- ja E-vitamiini

Sydämelle!
Omega-3 ja E-vitamiini Lapsille!

Omega-3, -6 ja -9, mukana 
myös D- ja E-vitamiini

Eskimo-3 Kids, neste 210 ml. Eskimo-3 Pure, neste 210 ml tai kapselit 120 kpl. 
Eskimo Brainsharp, neste 210 ml tai kapselit 120 kpl. RAVINTOLISÄ

omegat!omegat!
LuonnollisetLuonnollisetLuonnolliset

omegat!omegat!omegat!omegat!omegat!omegat!omegat!omegat!

Bio-Life MultiGreens -viherjauhe sisältää sekä kuivattua orasmehua 
että jauhettua orasta vehnästä, kaurasta ja ohrasta. Lisäksi MultiGreens 
sisältää mm. spirulina-levää, vihanneksia ja mielenkiitoisen maus-
teseoksen. Yhdessä yli 20 ravintoainetta muodostavat laadukkaan 
viherjauheen, josta on hyvä valmistaa maittava viherjauhejuoma. 
MultiGreens -viherjauhe on gluteeniton ja laktoositon.

MultiGreens -viherjauhe  (280 g) tai (100 g).

 RAVINTOLISÄ

että jauhettua orasta vehnästä, kaurasta ja ohrasta. Lisäksi MultiGreens että jauhettua orasta vehnästä, kaurasta ja ohrasta. Lisäksi MultiGreens 

Tiesitkö, että terveellinenkin ruokavalio* sisältää kehoa 
happamoittavia aineksia? Esim. kala, punainen liha ja mai-
totuotteet synnyttävät kehossa happamia lopputuotteita. 
Kehon happokuormitusta lisää myös liikunnan puute, stressi, 
proteiinipitoinen ruokavalio tai kova fyysinen treeni.
pH-tasapainoa voi tukea mm. syömällä tuoreita hedelmiä, 
marjoja ja vihanneksia sekä välttämällä sokeroituja elintarvik-
keita.

Tue happo-emästasapainoa
pH-balance PASCOE® -emäsjauheella!

* 114 yleisen elintarvikkeen arvioitu happokuormitus 100 g kohti. Remerin ja Manzin taulukon mukaan. 
Journal of the American Dietetic Association 1995; 05; 791-797.

Puhtaita luonnontuotteita 
jokaiseen päivään!

1990
100g.

2190
120kaps./
210ml.

Norm. 24,90

1950
260g.

Norm. 24,50

1850
210ml.

Norm. 22,70

2690
Norm. 31,90

(182,50€/Kg)
(104,29€/L) (88,10€/L)

Norm. 29,90 

(199,00€/Kg)

(75,38€/Kg)

120kaps./
210ml.

(224,17€/Kg)
(128,10€/L)



4 terveyskauppa  uutiset

Tarjoukset voimassa 5.2.2017 asti ECOteekki myymälöissä ja www.ecoteekki.fi

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

VARPAIDEN JA SORMIEN 
PALELU LOPPUI

- Olen kärsinyt kylmistä varpaista ja sormista. Verenkierto on 
iän myötä heikentenyt. Se on tuntunut erityisesti varpaissa. 
Marjut oli lukenut tuotteesta, jonka nimi on Freestream 
Fruitfl ow. Kyse on verenkiertoa elvyttävästä valmisteesta, 
jonka vaikuttava aine on eristetty tomaatista. Hän päätti 
kokeilla tuotetta. Kului puolitoista viikkoa, kun Marjut eräänä 
lauantai-iltana havahtui siihen, että hänellä on varpaat 
lämpimänä. Sormetkin tuntuivat lämpimiltä. Freestream oli siis 
auttanut jo puolentoista viikon käytön jälkeen.
- Yksi kapseli päivässä on riittänyt hyvin.

Freestream pitää verihiutaleet sileinä. Se ehkäisee niiden 
kiinnittymistä toisiinsa ja verisuonten seinämiin. Yksi kapseli 
päivässä pitää verenkierron vilkkaana.

Lue lisää:freestream.fi 

Freestreamin avulla verenkiertoni vilkastui, 
kertoo Marjut Kettunen.

Nyt saatavana myös uusi Freestream 
Supersuoja, joka elvyttää verenkiertoa 
ja suojaa kolesterolia hapettumiselta! 

Yksi kapseli päivässä pitää 
verenkierron vilkkaana.

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.

www.polarpharma.fi 

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

Alwero villatuotteet

1990
Alk.

Tossut

1190
Alk.

Tumput

1050
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Itsenäinen Suomi 100  
vuotta. Mitä mietteitä?
Sinikka: Olen iloinen että 
saan asua juuri Suomes-
sa ja että meillä on itse-
näisyys, joka takaa meil-
le hyvät oltavat. Se ei 
ole mikään itsestäänsel-
vyys. Isäni oli sekä talvi-
sodassa että jatkosodas-
sa, jotka jättivät häneen 
jälkensä. Olen kuullut 
useamman sota-ajal-
la eläneen ikäihmisen 
sanoneen, että Jumala 
varjeli Suomen kansaa.

Toivon, että maamme 
päättäjät osaisivat myös 
ymmärtää sen ja teh-
dä päätöksiä yhteistyös-
sä kunnioittaen erilaisia 
näkemyksiä asioissa.

Juha: Isäni joutui sotaan 
17-vuotiaana ja se näkyi 
hänessä koko elämän-
sä ajan. Me nuoremmat 
emme ymmärtäneet sitä 
mitä sota oli. Petroskoi-
lainen sotahistorioitsija 
ja hyvä ystäväni Anato-
li Gordienko sanoi Suo-
men ja Neuvostoliiton 
välisestä sodasta ”Juma-
la oli teidän puolellan-
ne”. Tunnen suurta kii-
tollisuutta Suomen itse-
näisyydestä.

Miten hoidat terveyttä-
si, käytätkö luomutuot-
teita ja jos niin miksi?
Sinikka: Hoidan terveyt-
täni pyrkimällä syömään 
terveellistä ja monipuo-
lista ravintoa. Olen kas-

vissyöjä ja käytän hyvin 
vähän maitotaloustuot-
teita, pyrin olemaan 
lähes vegaani. Liikuntaa 
pitäisi harrastaa enem-
män. Nyt olisi tietenkin 
hyvä taas aloittaa tämä 
vuosi liikkumalla enem-
män.

Luomutuotteita tulee 
käytettyä jonkin verran. 
Esimerkiksi pähkinöitä 
ja kuivahedelmiä, joita 
käytän, hankin luomu-
na. Meillä on myös kas-
vimaa, jonka tuotteet 
ovat luomua, joten juu-
rekset, vihannekset ja 
marjat saamme omasta 
takaa.

Juha: Olen ollut 5 vuotta 
pääsääntöisesti kasvis-
ruokailija. Oloni on ollut 
paljon parempi, painoa 
on vähemmän, mieli vir-
keämpi ja töitä jaksaa 
tehdä paremmin.

Käytämme mahdolli-
simman paljon luomu-
tuotteita.

Kuuluvatko lisäravin-
teet terveytesi ylläpi-
toon?
Sinikka: Lisäravinteita ei 
tule juurikaan käytettyä. 
Ajattelen, että kun syön 
monipuolisesti niin saan 
ravinnosta kaiken tar-
vitsemani. Käytän B-vi-
tamiinia ja D-vitamiinia.

Juha: Lisäravinteina 
B12-vitamiinia ja D-vi-
tamiinia.

Juha ja Sinikka Keronen, Liperi.

950
160tabl.

Norm. 12,10

1790
205g.

Norm. 22,90

2790
120tabl.

Norm. 41,80

1090
8ml.

Norm. 14,20 2150
60tabl.

Norm. 26,90

Arvo 6,40

(558,00€/Kg)

(87,32€/Kg)

(82,61€/Kg)

2890
30kaps.

Norm. 36,00

1990
80kaps.

Norm. 30,55

1950
125kaps.

Norm. 30,55

20kaps.
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Vatsa tasa-

painossa

Levoton vatsa?

Ärtynyt suoli -oireyhtymä
Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän 
suolen oireyhtymästä (IBS). Useim-
milla heistä vaivaa ei ole diagnosoitu. 
Oireita ovat vatsan turvotus ja epä-
määräiset kivut sekä ummetus, ripuli 
ja ilmavaivat.

Sunwic IBS on kliininen ravintoval-
miste ärtyvän suolen oireyhtymän ja 
ummetuksen oireiden ruokavaliohoi-
toon. 

Oy Valioravinto Ab  on  Suomen kokenein  
luontaistuotteiden, ravintolisien ja  kasvirohdos-
ten valmistaja ja markkinoija. Apteekkari Bertil 
Pomoell perusti Valioravinnon 1960 tukemaan 
ihmisen hyvinvointia luonnon raaka-ainein.

Tutkitusti te-
hokas apu vas-
tustuskyvylle
• Immuunijärjes-
telmän vahvista-
miseen
• Stressin sietoon
• Sydämelle ja ve-
renkierrolle

Tuplasti parem-
pi tuki vastus-
tuskyvylle
• Imeskeltynä no-
pea vaikutus suussa 
ja nielussa pesiviin 
taudinaiheuttajiin
• Erinomainen 
imeytyminen takaa 
pitkäkestoisen vai-
kutuksen

Ota avuksi 
yrttien voima!
Vahvat eteeriset öl-
jyt ovat avuksi tuk-
koiseen oloon ja 
karheille hengitys-
teille. 

Nopeasti notkeat nivelet!
• Nivelten hyvinvointiin
• Kaikenikäisille naisille ja miehille, myös kun-
toilijoille ja aktiiviurheilijoille

KELASIN
sinkki

www.valioravinto.fi

2150
60tabl.

Norm. 26,90

2590
90tabl.

(411,11€/Kg) Norm. 31,95
790

80ml.

Norm. 10,60(9,88€/L)

590
120tabl.

Norm. 7,40
(81,94€/Kg)

1790
220g.

Norm. 22,70

(81,36€/Kg)

tarjouksia

1750
60kaps.

3690
16tabl.

2590
30kaps.

MIESVOIMAA
TRADAMIX TX1000
Tradamix on luonnollinen 
tapa lisätä miehen seksuaalista
halukkuutta ja elinvoimaa.

UUTUUS!
FREESTREAM SUPERSUOJA
Sydämen ja verenkierron
hyvinvointiin.

ETURAUHASEN
HYVINVOINNILLE
PROSTAFLOW STRONG
• vähentää toistuvia yöllisiä 
vessassakäyntejä
• lisää virtsasuihkun voimakkuutta
• parantaa kykyä tyhjentää 
rakko kokonaan

BBBBBBBB

BBBBBBBB

BBBBBBBB

BBBBBBBB

3990
350ml.

ENTSYYMIVALMISTE
REGULAT BIO / METABOLIC
Monivaikutteinen valmiste

Norm. 66,45

Norm. 35,00

Norm. 49,50

Norm. 21,90

uutuus!

Talvilehti

(114,00€/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

   120tabl.

(93,14€/Kg) 

3250
Norm. 49,90

60kaps.

2950
Norm. 42,90

150kaps.

(98,33€/Kg) 

(246,84€/L) 

tarjouksia

3150
908g.

1050
100ml.

9950
12L.

KAKSIVAIKUTTEINEN
PERSKINDOL GEELI 100ML.
Perskindol Active geeli 
viilentää välittömästi sekä 
lämmittää ja rauhoittaa lihaksia 
ja niveliä nopeasti.

KESTOSUOSIKKI!
KARIN HAVUPUU UUTEJUOMA
Tutkittu ja palkittu 
terveysjuoma.

NOPEA VÄLIPALA TAI
KIIREISEN AAMIAINEN
VOIMARUOKA 360
Maut:
kookos,
suklaa ja
vanilja.

BBBBBBBB

BBBBBBBB

BBBBBBBB

BBBBBBBB

199,-
KPL

VAIN WINTER 
POP-UP MYYMÄLÄSTÄ
MAGNEETTIPATJA
Magneettihoitoa nukkuessa.
Apua kolotuksiin.

Norm. 399,00

Norm. 143,00

Norm. 14,90

Norm. 37,90

ERÄ!

laatikko
20

PULLOA!

Talvilehti

(34,69€/Kg)

(105,00€/L)

(8,29€/L)
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Itsenäinen Suomi 100 
vuotta! Olen onnelli-
nen ja kiitollinen sii-
tä, että olen suomalai-
nen. Minusta Suomes-
sa on hyvä ja turval-
lista asua. Koen täällä 
itseni vapaaksi tehdä ja 
totuttaa, mitä sydämeni 
haluaa.

Kunnioitan niitä, jot-
ka taistelivat itsenäisen 
Suomen puolesta. Isäni 
oli sodassa. Sodan koke-
mukset ja muistot hän 
piti tiukasti sisimmäs-
sään. Tiedän, että sota-
muistot vaikuttivat voi-
makkaasti hänen elä-
määnsä ja sitä kaut-
ta myös minun ja koko 
lapsuuden perheeni elä-
mään.

Uskon ja toivon, että 
suomalaisten ei tarvitse 
enää kokea sotaa, vaan 
asiat pystytään hoi-
tamaan puhumalla, ei 
asein.

Minulle itsellenikin 
vuosi 2017 on pyöreit-
ten vuosien juhlavuosi. 
Ei kuitenkaan yhtä pal-
jon kuin Suomella. Mitä-
hän uusi vuosi tuo tul-
lessaan? Uudenvuoden-
lupauksia en ole tehnyt 
vuosiin, enkä tee nii-
tä nytkään. Mutta nyt jo 
tiedän, että se tuo uutta 
ja mielenkiintoista mat-
kassaan.

Miten hoidan terveyttä-
ni, käytänkö luomutuot-
teita? Terveyden ylläpi-
tämisessä ja edistämi-
sessä tärkeintä on mie-
len ja kehon tasapaino. 
Kaikki mitä teen, työ-
ni, liikunnat, harrastuk-
seni, kotiaskareet, teen 
sydämestäni, niin ne 
voimistavat ja vahvista-
vat minua. Minulle ovat 
tärkeitä oman perheeni 
lisäksi lapsuuden perhe 
ja ystäväni, jotka omalta 
osaltaan tukevat minua 
elämässäni. Hiljaisuus, 
meditointi, itseni kans-
sa oleminen ovat tärkei-
tä tasapainoisen elämän 
kannalta.

Luomutuotteita käy-
tän jonkin verran. Hedel-
mät ja vihannekset ostan 
luomuna samoin päh-

kinät ja siemenet. Vii-
me vuosina joulukink-
kukin on ollut luomu-
tuotantoa. Koko ajan sil-
mäni erottavat parem-
min ja paremmin LUO-
MUtuotteita ja ne pääse-
vät ostoskoriini. Miehe-
nikin tuo luomutuottei-
ta kotiin. Minulle on tär-
keää, että ruuassani on 
mahdollisimman vähän 
lisäaineita.

Lisäravinteet. Olen käyt-
tänyt lisäravinteita koko 
aikuisikäni. Tällä het-
kellä käytän monivita-
miinia ja lisäksi C-, D- 
ja B-vitamiineja. Lysii-
niä käytän herpeksen 
ehkäisyyn. Maitohap-
pobakteereja ei tule käy-
tettyä jatkuvasti. Kun 
olemme lähdössä ulko-
maille reissuun aloitan 
kuurin noin kaksi viik-
koa aikaisemmin. Reis-
sussa syön niitä tieten-
kin ja vielä kotonakin joi-
takin viikkoja. Annoste-
len  vitamiinit aina myös 
miehelleni. Hän syö ne 
”reippaasti”. Kun annok-
seen ilmestyy uusi pille-
ri, hän kysyy, että mikä 
se tämä nyt on? Minä 
siihen vastaan, että se 
on vitamiini tai hiven-
aine, joka tukee terveyt-
täsi ja vastustuskykyäsi. 
Vitamiinikaapista löytyy 
myös auringonkukkauu-
tetta ja carmolis-tippoja 
fl unssan oireisiin, mut-
ta en ole tarvinnut niitä 
vuosiin.

Elina Tervo
Kajaani

790
Norm. 10,90

1990
Norm. 30,75

2190
Norm. 26,90

1990
Norm. 25,25

1290
Norm. 16,50

3890
Norm. 53,00

1890
Norm. 25,90

950
Norm. 11,80

1190
Norm. 16,05

1190
Norm. 17,50

2990
Norm. 39,90

2750
Norm. 34,90

390
Norm. 4,90

1190
Norm. 14,50

(87,78€/Kg)

(371,62€/Kg)

(453,03€/Kg)

(238,00€/L)(68,79€/Kg)(95,00€/Kg)

(39,80€/L)

(115,87€/Kg)

(432,22€/Kg)(117,39€/Kg)

(248,75€/Kg)
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790
Norm. 10,90

1990
Norm. 30,75

2190
Norm. 26,90

1990
Norm. 25,25

1290
Norm. 16,50

3890
Norm. 53,00

1890
Norm. 25,90

950
Norm. 11,80

1190
Norm. 16,05

1190
Norm. 17,50

2990
Norm. 39,90

2750
Norm. 34,90

390
Norm. 4,90

1190
Norm. 14,50

(87,78€/Kg)

(371,62€/Kg)

(453,03€/Kg)

(238,00€/L)(68,79€/Kg)(95,00€/Kg)

(39,80€/L)

(115,87€/Kg)

(432,22€/Kg)(117,39€/Kg)

(248,75€/Kg)

Itsenäinen Suomi 100  
vuotta. Mitä mietteitä? 
Itsenäinen Suomi 100 
vuotta herättää kiitol-
lisuutta edellisiä suku-
polvia kohtaan. Toivot-
tavasti nuoret sukupol-
vet ymmärtävät arvos-
taa ja vaalia. Jos emme 
olisi itsenäisiä, elämän-
laatumme olisi todennä-
köisesti huonompi. Tosin 
esim. virolaiset osaavat 
arvostaa omaa kulttuu-
riaan jopa meitä enem-
män, vieraita ihanteita 
eivät ole samalla tavalla 
omaksuneet. Juhlavuosi 
on mielessä harrastus-
tenkin kautta; on teat-
teria ja kuorotoimintaa  
sekä palvelujärjestötoi-
mintaa. 

Miten hoidat terveyttä-
si, käytätkö luomutuot-
teita ja jos niin miksi?  
Ulkoilen koiran kanssa, 
muutoin ei ehkä tulisi 
niin lähdettyä kävelylle, 
tämä helpottaa painon-
hallintaa samalla. Var-
sinaisia luomutuottei-
ta käytän satunnaisesti. 
Jos luomua sattuu tar-
jouksessa olemaan tai 
saa muuten edullisesti, 
valitsen sen mielelläni. 
Tulee samalla vältettyä 
lisäaineita. 

Kuuluvatko lisäravin-
teet terveytesi ylläpi-
toon? Töihin tulee teh-
tyä eväitä usein nopeasti 
ja helposti, joten ruoka-
valioni ei ole aina kovin 
monipuolinen. Tasoitan 
sitä tarvittaessa vita-
miiniyhdisteellä ja kala-
maksaöljyllä. 

Kapseleina kalamak-

saöljy on vaivaton, ja 
hyvä heille, jotka eivät 
pidä kalan mausta. Pii-
maa-valmistetta tulee 
käytettyä joskus, kun 
tuntuu, että luusto kai-
paa huomiota, lähin-
nä silloin kun kynsis-
sä näkyy oireita. Silloin 
kieltämättä ollaan hie-
man myöhässä, mutta 
parempi silloin, kun ei 
ollenkaan. 

Mielenkiinnosta ko-
keilin männynkuoriuu-
te-tabletteja, maku yllät-
ti positiivisesti. Tuotetta 
tulee jatkossakin käytet-
tyä. Flunssan uhatessa 
saatan ottaa auringon-
hattu-uutetta. Inkivää-
rijuurivalmiste ja huna-
ja ovat hyvä lisä. 

Viime vuosina fluns-
santapaiset ovat men-
neet ohi lievillä oireilla. 
Kuoroharrastuksessa on 
toisinaan kiusaa nenän 
kuivuudesta. Silloin se-
koitan juomaveden se-
kaan muutaman tipan 
Carmolis-tippoja, vesi 
raikastaa ja kostuttaa 
silloin paremmin.

Tarmo Kortelainen
Ilomantsi

Itsenäinen Suomi 100 
vuotta. Mitä mietteitä? 
Suomi julistautui itse-
näiseksi hallinnollisesti 
suht vaivattomasti, mut-
ta sadan vuoden aikana 
se on joutunut puolus-
tamaan itsenäisyyttään 
voimallisesti. Meille on 
muotoutunut niin vahva 
kansallinen identiteetti, 
että on vaikea kuvitella 
tilannetta, jossa luopui-
simme vapaudestam-
me. Vapauteen liittyy 
aina myös vastuu sekä 
itsestämme että toisista. 
Suomi on hoitanut vel-
voitteensa suoraselkäi-
sesti. Eläköön Suomi!

Miten hoidat terveyttä-
si, käytätkö luomutuot-
teita ja jos niin miksi? 
Pyrin pitämään työn ja 
vapaa-ajan tasapainos-
sa. Harrastan sekä hyö-
ty- että ohjattua liikun-
taa. Kulttuuriharras-
tukset (elokuvat, teatte-
ri, lukeminen) kasvatta-
vat ajatus- ja sydänhy-

vinvointia. Käytän luo-
mutuotteita, jos ne sopi-
vat ruokavaliooni. Paras 
luomutuote on itsekas-
vatettu.

Kuuluvatko lisäravin-
teet terveytesi ylläpi-
toon? Käytän säännölli-
sesti maitohappobaktee-
reja, D-vitamiinia, mag-
nesiumia ja suolahap-
povalmistetta. Satun-
naisesti olen käyttänyt 
muitakin tuotteita vuo-
sien aikana.

Jaana 
Komulainen-Lepistö

Kajaani
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Ari Lahti
projektipäällikkö
Suomen Bioteekki Oy

Alfalipoiinihappo sopii 
erityisesti ikääntyville ja 
urheilijoille, mutta myös 
kaikille nykyajan hektisen 
elämänrytmin rasittamil-
le. Alfalipoiinihappo auttaa 
selviytymään arjen kiireis-
tä, kun on paljon tehtävää 
ja muistettavaa.

Alfalipoiinihappo on 
eräänlainen vitamiinin ja 
rasvahapon välimuoto. Se 

Arjen haasteita 
vastaan

on sekä rasva- että vesiliu-
koinen, minkä ansiosta se 
pystyy kulkeutumaan sekä 
solujen sisä- että ulkopuo-
lelle, jopa aivoihin. Elimistö 
muodostaa itse alfalipoiini-
happoa, mutta vain välttä-
mättömimpiin solutoimin-
toihin. Sen saanti ravin-
nosta on häviävän pien-
tä parhaistakin lähteistä, 
joita ovat tumman vihreät 
vihannekset ja sisäelimet. 
Ravintolisänä suositeltava 
määrä on 250 mg 1–2 kertaa 
päivässä.

BIOMEDIN 
HUIPPUTUOTTEET

Jodi tukee kilpirauhasen normaalia toimintaa.

Biomedin Joditipat
Biomedin Joditipat on hyvin imeytyvää kalium- 
jodidia sisältävä ravintolisä. Yksi tippa sisältää  
150 mikrogrammaa Jodia.

Seleeni tukee kilpirauhasen toimintaa.

Biomedin seleenitipat
Biomedin Seleenitipat on helppo tapa varmistaa riittävä 
seleenin saanti. Päiväannos 2 tippaa sisältää 180 mikro-
grammaa hyvin imeytyvää seleeniä. 

(( soveltuu kasvissyöjille ja vegaaneille
(( ihanteellinen henkilöille, joilla on nielemisvaikeuksia
(( seleeni edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
(( seleeni edistää hiusten ja kynsien hyvinvointia
(( seleeni on tärkeä kilpirauhasen normaalille toiminnalle
(( seleeni edistää normaalia siittiöiden muodostusta
(( seleeni suojaa soluja hapetusstressiltä

Jodi tukee kilpirauhasen normaalia toimintaa.

Biomedin Joditipat
Biomedin Joditipat on hyvin imeytyvää kalium-
jodidia sisältävä ravintolisä. Yksi tippa sisältää 
150 mikrogrammaa Jodia.

Sisältää 

139:n
päivän  

annoksen

Sisältää 

544:n
päivän  

annoksen

Jodi ja seleeni tukevat kilpirauhasen 
normaalia toimintaa.

TH Intensive
Ainutlaatuinen jauheyhdistelmä, joka sisältää jodia ja 
seleeniä, jotka tukevat normaalia kilpirauhasen toimintaa. 
Se sisältää lisäksi aminohappoja, ravintoaineita ja antioksi-
dantteja kätevässä ja hyvänmakuisessa annospussissa. 

(( Jodi ja seleeni tukevat normaalia kilpirauhasen toimintaa.
(( C-vitamiini, sinkki ja seleeni ovat antioksidantteja, jotka 

suojaavat soluja oksidatiiviselta stressiltä.
(( C-, B3- ja B1-vitamiinit tukevat energiantuotantoa ja niasiini 

(B3-vitamiini) auttaa väsymykseen ja uupumukseen.
(( L-tyrosiini ja L-glysiini ovat aminohappoja

Th intensive on markkinoiden ylivoimaisesti parhaat pitoi-
suudet sisältävä ravintolisä kilpirauhasen tukemiseen. 

2590
15ml.

Norm. 32,40

2190
15ml.

Norm. 25,90

3650
140g.

Norm. 42,90
(189,29€/Kg)

ECOteekki CLUBIKORTTI
Saat yhden leiman jokaisesta vähintään 

20€ kertaostoksesta. Kerää korttiin viisi leimaa. 
Täysi kortti oikeuttaa 5€ hyvitykseen seuraavalla 

ostokerralla ja osallistuu kuukausittain suoritettavaan 
arvontaan. Arvomme joka kuukausi 20€ arvoisen 

lahjakortin myymäläämme! 
Ostohyvityksen osuus ei kerrytä leimoja. 

Kortti on voimassa yhden (1) vuoden.
TULE LÄHIMPÄÄN MYYMÄLÄÄN JA LIITY!TULE LÄHIMPÄÄN MYYMÄLÄÄN JA LIITY!

onhan sinulla?
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Hiljainen tulehdus 
vaarantaa terveytemme

Ilmoitus

Orgaaninen seleenivalmiste

Alkuperäinen 
ubikinonivalmiste

Vilkastuttaa verenkiertoa
EFSA ID nr. 2476

Bio-Qinon Q10 GOLD 100 mg 150+30 kaps. 

+ Q10 voide kaupan päälle 
Luonnollinen ja hyvin imeytyvä ubikinoni sekä C-
vitamiini, joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa. 

SelenoPrecise
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa. 

Bio-Pycnogenol
Ilmiömäinen Pycnogenol! 

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa, puh. (09) 8520 2215

Tilaa uutiskirje veloituksetta 

Helposti nieltävät, 
pienet kapselit

D-Pearls 125 µg 120+40 kaps. 
Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.
D-Pearls 125 µg 120+40 kaps. 
Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.

UUTUUS!

Mikä on 
tulehduksen 
ja hiljaisen 
tulehduksen ero ? 
Tulehdus on elimistön 
tapa edistää kudoksen 
paranemista ja estää ku-
dosvauriota, mutta kaikki 
eivät pysty lopulta pysäyt-
tämään tätä tulehdusta. 
Jatkuva krooninen hiljai-
nen tulehdus ei ole vain 
ikääntyneiden ongelma, 
vaan sitä ilmenee myös 
nuorilla. Tulehdus johtaa 
kudoksen tuhoutumi-
seen ja tulehdusaineiden 
lisääntymiseen

Hiljaisen 
tulehduksen 
aiheuttajat ja 
riskitekijät
Vanhuksilla todetaan ylei-
sesti korkeampia tuleh-
dustasoja, joiden syynä on 
yleensä lisääntynyt sisäeli-
miä ympäröivä rasva ja 
ylipaino. Rasvakudos va-
rastoi tulehdusaineita, mi-
kä on pääsyy ylipainoisten 
krooniseen tulehdustilaan. 
Myös ruokavalion sisältä-
mien Omega-6- rasvojen, 
hydrogenoitujen rasvojen 
sekä tyydyttyneiden, var-
sinkin transrasvojen run-
sas saanti lisää tulehduk-
sen määrää.  
Huono yöuni nostaa tu-
lehdusta seuraavana päi-
vänä. Stressi lisää korti-
solin ja tulehdusaineiden 
tuotantoa. Tupakointi li-
sää tulehdusta ja  ylläpitää 
ientulehduksen riskiä.

Mitä hiljainen 
tulehdus aiheuttaa?
• sydän- ja

verisuonitaudit
• diabetes,

metabolinen
oireyhtymä

• Parkinsonin ja
Alzheimerin tauti

• allergiat, astma
• reuma
• syövät
• osteoporoosi
• stressi, masennus,

skitsofrenia

Miten tulehdusta 
mitataan?
Herkkä CRP (C-reaktii-
vinen proteiini) mittaa 
hiljaista tulehdusta. Ko-
holla oleva arvo kertoo 
elimistössä olevasta tu-
lehduksesta. Jos arvo on 
lievästikin koholla, se ker-
too lisääntyneestä riskistä 
saada sydäntapahtuma.
Homokysteiini on myrkyl-
linen rikkipitoinen ami-
nohappo, mitä syntyy 
elimistössä ruoan lihan 
proteiineista. Kohonnut 
homokysteiini aiheuttaa 
haitallisia verisuonimuu-
toksia ja aiheuttaa myös 

aivokudoksen tuhoa sekä 
heikentää muistia ja joh-
taa dementiaan. Yli 6.3 
µmol/l oleva  homokys-
teiinipitoisuus lisää jyr-
kästi sepelvaltimotaudin 
vaaraa.
Elimistössä on D-vitamii-
nin puutos, kun seerumin 
25-OH-D-pitoisuus on alle 
75 nmol/l. Ihanteellisena 
pitoisuutena seerumissa 
pidetään nykyisin 80–140 
nmol/l.

Mikä estää hiljaista 
tulehdusta?
Laihduttaminen; naisilla 
vyötärömitta on oltava 
alle 84 cm ja miehillä al-
le 90 cm. Ruoasta on vä-
hennettävä hiilihydraat-
teja ja lisättävä kasviksia, 
vihanneksia ja marjoja. 
Ruokavalioon ei kuulu 
kovetettuja rasvoja ja tran-
srasvoja. Hyötyliikuntaa 
on lisättävä vähintään 30 
minuuttiin päivässä, mikä 
parantaa stressin hallin-
taa ja hyvää yöunta. Tu-
pakointi on ehdottomasti 
lopetettava.

Hiljaisen 
tulehduksen laskua 
tukevat tärkeimmät 
ravintolisät ja 
vitamiinit:  
Pycnogenol® ja muut kas-
viantioksidantit, Omega-3, 
ubikinoni Q10, D-vitamii-
ni, C-vitamiini, E-vitamii-
ni, B-vitamiinit (varsinkin 
B6 ja B12), magnesium, 
karnosiini, seleeni, sink-
ki, betaglukaani ja serra-
peptaasi
Pycnogenol® vähentää 
elimistön hapettumista 
sekä hillitsee tehokkaasti 

Tavoitearvot 
verikokeella mitattuna, 
”KOLMIOLABRA”

tulehdusta  vähentä mällä 
tulehdusaineiden tuotan-
toa ja laskemalla voimak-
kaasti COX- ja CRP-arvoja.                                                                     
Omega-3-kalaöljystä syn-
tyy elimistössä vahvoja 
tulehdusta ehkäiseviä ja 
vaimentavia yhdisteitä. 
D-vitamiini laskee veri-
suonia supistavien angio-
tensiini II:n aktiivisuutta ja  
CRP-tasoa. Säännöllinen 
C-vitamiinin nauttimi-
nen pitää kurissa CRP:ta 
ehkäisemällä sen muo-
dostusta. Foolihappo, 
B6- ja B-12-vitamiinit eh-
käisevät homokysteiinin 
kohoamista. E-vitamiini 
estää elimistössä prostag-
landiinien tuotantoa, mag-
nesium alentaa CRP:tä.
Ubikinoni Q10 on elimis-
tön itse tuottama rasva-
liukoinen antioksidantti, 
mitä tarvitaan lihassolujen 
energia-aineenvaihdun-
nassa.Voimakkaana an-
tioksidanttina ubikinoni 
laskee tulehdusaineiden 
tuotantoa elimistössä. 
Seleeni on voimakas an-
tioksidantti ja torjuu ha-
petusstressiä. Se suojaa 
vapaaradikaalien aiheut-
tamalta vahingolta ja tu-
kee immuunipuolustus-
järjestelmää.  
Karnosiini ehkäisee tu-
lehdusta aiheuttavaa sy-
tokiinia. Serrapeptaasi 
on proteolyyttinen ent-
syymi, mikä tuhoaa tu-
lehduksen sivutuotetta 
fibriiniä. Sinkki vähentää 
vapaita happiradikaaleja 
ja näin laskee tulehdusta. 
Betaglukaanin aktivoimat 
neutrofiilit tunnistavat ja 
tuhoavat vieraat tunkeu-
tujat eli mikrobit, bakteerit 
ja virukset.

Funktionaalisen lääketieteen tavoitearvot ovat 
normaaleja laboratorioarvoja tiukemmat ja näiden 
arvojen saavuttaminen laskee tehokkaasti hiljaisen 
tulehduksen terveysriskejä. 

Haastelliset tavoitearvot ovat:
• herkkä CRP alle 1 mg/l
• D-vitamiini vähintään 115 nmol/l
• homokysteiini alle 6.3 µmol/l

Hiljainen tulehdus on torjuttavissa, mutta se vaa-
tii henkilökohtaista sitoutumista elämäntapojen 
muuttamiseen terveellisempään suuntaan ja tu-
lehdusta hillitsevien ravintolisien ja vitamiinien 
säännöllistä käyttöä. 

7890
180kaps.

Norm.97,15

890
60tabl.

Norm.11,10

3290
120tabl.

Norm.40,30

2490
160kaps.

Norm.30,40

Kirjoitus: Jarmo Hörkkö, 
Horphag Reserach Ltd:n 
tuoteasiantuntija.

(616,41€/Kg)
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Hypotyreoosille tunnus-
omaista on aineenvaih-
dunnan yleinen hidastu-
minen. Se on hyvin yleinen 
sairaus ja ilmeisesti lisään-
tymässä. Hypotyreoosiin 
lääkitystä saa Suomessa 
vähän yli 300 000 ihmistä 
eli noin 5% väestöstä. Sen 
yleisin syy Suomessa on 
kilpirauhasen autoimmuu-
ni-tulehdus, joka tuhoaa 
hormoneja tuottavaa kilpi-
rauhaskudosta. Maailman-
laajuisesti syynä on usein 
jodin puute. Virtsatutki-
musten mukaan useim-
milla suomalaisillakin on 
ainakin lievä jodin puute.  

Syitä siihen, miksi hypo-
tyreoosia esiintyy pal-
jon ja se on lisääntymäs-
sä, on monia. Perinnölli-
sen alttiuden lisäksi taus-
talla voi olla huono ruo-
kavalio sekä vitamiini- ja 
hivenainepuutoksia. Taus-
talla voi olla myös altistu-
minen myrkyille tai kos-
teusvauriomikrobeille, 
krooniset infektiot, häi-
riintynyt immuunipuo-
lustus, ruoka-aine-aller-
giat ja ruoka-aineyliherk-
kyydet, diabetes ja muut 
sokeriaineenvaihdunnan 
häiriöt, suolistoinfektiot 
sekä muut vatsa- ja suolis-
to-ongelmat. Lisämunuai-
songelmat, stressi ja muut 
hormonaaliset epätasa-
painotilanteet voivat myös 
vaikuttaa siihen, että kil-
pirauhasen toiminta häi-
riintyy. 

Hypotyreoosin klassisia 
oireita ovat väsymys, ener-
gian puute, aloitekyvyttö-
myys, kuiva iho, hiusten 
karkeus ja lähtö, kasvo- ja 
luomiturvotus, palelu, um-
metus, painon nousu, hidas 
sydämen syke, käheys ja 
psyykkinen hitaus. Masen-
nusta, muisti- ja keskitty-
misongelmia, lihasheik-
koutta ja -jäykkyyttä sekä 
särkyjä voi esiintyä. 

Kun hypotyreoosiin joh-
taneita syitä on tutkit-
tu ja mahdollisuuksien 
mukaan alettu hoitaa, voi-

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta,  
hypotyreoosi

daan käyttää kuuden koh-
dan hoito-ohjelmaa:

1. Annetaan oleelliset 
ravintoaineet kilpirauhas-
hormonien tuottamiseksi. 
Tärkeimpiä ovat jodi, tyro-
siini, sinkki, seleeni, rauta, 
vitamiinit E, B2, B3, B6, C 
ja D sekä antioksidantit

2. Vähennetään kilpi-
rauhasvasta-aineita mm. 
ruokavalion avulla

3. Vähennetään altistu-
mista ympäristömyrkyil-
le ja muille haitallisille 
aineille ja tuetaan maksan 
myrkynpoistojärjestelmää

4. Parannetaan T3-hor-
monin vaikutusta mito-
kondrioiden eli solujen 
energiakeskusten toimin-
taan.

5. Edistetään T4-hormo-
nin muuntumista T3-hor-
moniksi

6. Parannetaan T3-hor-
monin sitoutumista solu-
reseptoreihinsa eli hormo-
nin vastaanottokohtiin

Lue lisää ja hae veloituk-
setta ”Kilpirauhasen vajaa-
toiminnan luontainen hoi-
to”-opas Ecoteekki myymä-
lästä.

KILPIRAUHASEN  
VAJAATOIMINNAN  

LUONTAINEN HOITO

© 2016 Violet Light Oy  

Päivi Mäkeläinen 2016

Täydellinen tietopaketti 
kilpirauhasesta uutuus-
kirjassa ”Kilpirauhasen 
toimintahäiriöt ja koko-
naisvaltainen hoito”. 
Päivi Mäkeläinen 2016 
Violet Light Oy. ISBN 
9789523305311 (e-kir-
ja ISBN 9789523308633).

Päivi Mäkeläinen

1490
100tabl.

 Täyde�inen omistautuminen laadu�e

MAGNESIUM – 
ENERGIAA 
HERMOILLE JA 
LIHAKSISTOLLE
MAGNESIUM CITRATE 
120 tabl. Laadukas ja 
hyvin imeytyvä 
magnesium. 

NAISTEN OMA
MONIVITAMII-
NITABLETTI
FEMALE MULTIPLE 
60 tabl.
Vahva ja todella 
monipuolinen multi-
vitamiinivalmiste.
Female Multiple sopii 
mitä mainioimmin 
myös vegaaneille. 

2390
kpl

MIESTEN OMA
MONIVITAMIINI- 
TABLETTI
MALE MULTIPLE 
60 tabl.
Korkealaatuinen 
monivitamiini- ja 
kivennäisaine-
valmiste, joka on 
suunniteltu 
erityisesti miehille.
Sisältää miesten 
hyvinvoinnille 
tärkeää lykopeenia.

2190

RUUANSULATUS-
ENTSYYMI
DIGESTIVE ENZYMES 100 tabl.  
Sisältää eläin- ja kasvi-
peräisiä ruuansulatus-
entsyymejä sekä betaiini-
hydrokloridia ja piparmintun-
lehtijauhetta. Ei sisällä 
säilöntäaineita, keinotekoisia 
aromi- tai väriaineita. 
Gluteeniton ja hiivaton.

Osta 
molemmat

yht:

-45         

,-

Norm.19,00Norm.28,10

120tabl.

Norm.29,20

-

695
400ml.

Norm. 9,70

(17,38€/Kg)
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Arkkiatri Arvo Ylppö toi 
vuonna 1925 D-vitamiinin 
käytön Suomeen lasten rii-
sitaudin ehkäisyyn. Hänen 
suosituksensa oli vähän yli 
100 mikrogrammaa (µg) 
päivää kohti. Vuosina 1946 
ja 1948 terveyssisaret kävi-
vät Lapissa antamassa lap-
sille D-vitamiinia pistok-
sina, kerta-annos oli 7500 
µg, eikä mitään haittoja 
ilmaantunut. Ylpön suosit-
telemaa saantia noudattiin 
aina vuoteen 1964 asti, jon-
ka jälkeen ohje on vähen-
tynyt nykyiseen 10 µg:aan 
lapsille ja aikuisille (20 
µg:an yli 75 vuotiaille). Syy 
pienennykseen ei ole johtu-
nut D-vitamiinin haittavai-
kutuksista, sillä alle 1000 
µg:n päiväannoksilla niitä 
ei esiinny.

Viime vuosiin asti uskot-
tiin, että D-vitamiini vai-
kuttaa vain luustossa, jos-
sa se ehkäisee riisitautia ja 
luukatoa. Noin kymmenen 
viime vuoden aikana on 
kuitenkin käynyt ilmeisek-
si, että tämä vitamiini on 
laajavaikutteinen hormo-
ni, joka suojaa lähes kaikil-
ta äkillisiltä ja pitkäaikai-

D-vitamiinin saantisuositus 
on aivan liian pieni

silta sairauksilta flunssasta 
syöpiin. Yleinen väärinkä-
sitys on ollut, että terveel-
le keskivertoväestölle anne-
tut vitamiinien saantisuosi-
tukset pätisivät myös kroo-
nisesti sairaille. Tosiasiassa 
heidän tarpeensa on usein 
moninkertainen terveisiin 
nähden.

D-vitamiinin pitoisuus 
voidaan mitata verikokees-
ta (S-D-25), joka näyttää, 
onko saanti riittävää vai 
puuteellista. Laboratori-
oiden antama viiteväli on 
75–250 nanomoolia litras-
sa (nmol/l); siitä on pitkä 
matka toksiseen lukemaan 
yli 375 nmol/l. Monen suo-
malaisen, etenkin lapsen 
ja vanhuksen S-D-25 jää 
alle 75 nmol/l, mikä altis-
taa monille sairauksille ja 
ennenaikaiselle kuolemalle.

Mistä sitten johtuu, ettei 
saantisuositusta nosteta 
tutkimustiedon edellyttä-
mälle tasolle, kuten moni 
lääkäri on vaatinut?  EU:n 
elintarviketurvallisuuse-
lin EFSA:kin on hyväksynyt 
alle 7-vuotiaille 50 ja van-
hemmille lapsille ja aikui-
sille 100 µg:n päiväannok-

sen täysin turvallisena jat-
kuvassa käytössä. Liian 
pienten suositusten syy-
nä on se, että niistä päät-
tää valtion ravitsemusneu-
vottelukunta, jossa jyrää-
vät ravitsemustieteilijät, ja 
lääkärit jäävät alakynteen. 
Ravitsemustieteilijät vihaa-
vat ravintolisien syöntiä 
”purkista”, ja haluaisivat 
että kaikki suojaravinteet 
saataisiin ruoasta. D-vita-
miinin kohdalla se ei kui-
tenkaan ole mahdollista, 
sillä edes asiantuntijat eivät 
osaa koostaa sellaista ruo-
kavaliota, joka antaisi riit-
tävästi D-vitamiinia. Silti 
ravitsemustieteilijät halua-
vat pitää saantisuositukset 
liian pieninä ja pelottelevat 
yliannostelun vaaroilla – 
ilman minkäänlaista näyt-
töä. He eivät hoida sairaita 
ihmisiä eivätkä mittaa poti-
laiden S-D-25:tä eikä heillä 
ei ole konkreettista tuntu-
maan puutosten ja sairauk-
sien välisiin suhteisiin.

Monissa maissa, mm. 
Sveitsissä ja Slovakiassa 
lääkärit mittaavat potilait-
tensa S-D-25:n ja jos se on 
viitevälin alapuolella, heil-

le annetaan alkuannoksena 
1250–2500 µg D-vitamii-
nia. Kun S-D-25 on suuren-
tunut riittävästi, jatketaan 
annoksella 100–150 µg/vrk. 
Jos uudet D-vitamiini- ja 
muut ravintolisätutkimuk-
set kiinnostavat sinua, voit 
lukea niistä kotisivultani.

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi

DETOX- 
puhdistustipat 
100 ml

• puhdistuskuureihin

• lisäämään 
 vireystasoa

Luonnon raikas 
DEODORANTTI 
75 ml

Hellävarainen ja 
raikas alumiiniton 
vaihtoehto.

KARITEVOI  
55 ml

Vitamiinirikas 
luonnon karitevoi 
kuivan ihon hoitoon.

Nokkos 
YRTTISHAMPOO 
200 ml

• kaikille hiustyypeille
• vahvistava
• elävöittävä

Tiikerin
VOIMASALVA  19 g

 Voimakas salva 
kipeille lihaksille 
ja nivelille.

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan  kotimaiset hoitotuotteet 

stipippat p

usskuskkuureihinku

än 
soa

sasasnnon raikasn kasnonno asas L onL nLuoL on n rai
TTDORANTDORANTANTTIRANTTDEODEODDEODEO ORDOR

75 mlml5 ml5 777777575 ml7

Hellävarainen janen jellävHellävallälä iaiHellävarainellävaraHellävarai jan jaaja
miiniton raikas alumraikas alumiraikas alumraikas alum
.too.v hv ih htovaihtoehtv ih hto

kotimaiisseet hoitotuotteetht et t ht h tuotteekotimaiisseet hoitotuotteet 
arkeen!
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KAK VEVVOIVOARITEARITEVARITEARITE

GREIPPI
eteerinen öljy 
10 ml

Raikas tuoksu, joka poistaa 
väsymystä ja nesteitä.

VVVV

öTinki ätökimätk ätö

1490

Norm. 17,30
(145,00€/L) 

Norm. 17,90
(149,00€/L) 

1090
Norm. 12,50
(198,18€/L) 

1150
Norm. 13,70
(198,82€/L) 

650
Norm. 7,95
(32,50€/L) 

690
Norm. 8,50

1590
Norm. 19,00

n Samin blogin löydät 
mm. Iltalehden blogiosioista 
n Facebookissa löydät 
Samin ravintoon ja hyvin-
vointiin liittyviä juttuja 
osoitteessa ”Sundvik Sami”

Stressiä ja 
uniongelmia?
Yksinkertaisia työkaluja 
rennompaan elämään

Jokainen meistä kokee jos-
kus oman elämänsä kiirei-
senä ja stressaavana.  Oman 
stressitason tunnistamista 
voi oppia, ja omaa stressiä voi 
opetella hallitsemaan yksin-
kertaisilla keinoilla.

Suuri työmäärä ei esimer-
kiksi aina automaattisesti 
aiheuta stressiä – vaan stres-
si on henkilön subjektiivinen 
kokemus hallitsemattomuu-
den tunteesta.  Mitä enem-
män elämässä kokee olevan 
asioita joihin ei voi itse vai-
kuttaa, sitä enemmän hen-
kilö kokee kärsivänsä stres-
sistä. Välillä kannattaa istua 
alas ja miettiä, kuka sinun 
elämääsi ohjaa - totta kai on 
paljon asioita mihin et voi 
vaikuttaa, mutta yllättävän 
paljon myös niitä joita muut-
tamalla voit keventää stressi-
tasoasi.

Jos koet olevasi stressaan-
tunut ja elimistösi oireilee 
esimerkiksi ruoansulatuson-
gelmilla tai unettomudella, 
asiaan kannattaa luonnolli-
sesti puuttua – seuraavas-
sa muutama yksinkertainen 
työkalu jota jokainen voi hel-
posti hyödyntää.

 
Nuku riittävästi
Optimaalista olisi pyrkiä 
säännölliseen unirytmiin, 
myös viikonloppuisin. Aikui-
nen ihminen tarvitsee kes-
kimäärin kahdeksan tuntia 
laadukasta unta.  Jos et nuku 
hyvin, pyri selvittämään ja 
ratkaisemaan asia. Unetto-
muuteen voi olla lukuisia 
syitä, mutta apua kannattaa 
etsiä niin kauan että ongelma 
on ratkaistu.

Unohda kova salitreeni 
ja pitkät juoksulenkit,  
harrasta palauttavaa 
liikuntaa
Stressaantuneena kovatehoi-
nen salitreeni ei välttämättä 
ole hyvä ajatus. Jooga, pila-
tes ja rauhalliset kehonhuol-
toon painottuvat tunnit sekä 
luonnossa kävely ovat parem-
pia vaihtoehtoja.

 
Opettele syömään 
terveellisemmin
Terveellisen ruokavalion  
peruskulmakivet sopivat 
luonnollisesti myös tuke-
maan elimistön toimintaa 
stressaavien elämäntilantei-
den aikana.
• syö paljon marjoja ja vihan-
neksia
• muista aivojen hyvinvoin-
nille välttämättömät rasvat - 
omega3 rasvahapot
• pähkinät, mantelit ja olii-
viöljy sekä avokado sisältä-
vät myös terveyttäsi tukevia 
rasvoja
• muista syödä riittävästi 
proteiinia - monipuolises-
ti kalaa, siipikarjaa ja lihaa 
(mielellään luomuna)
• laadukkaat hiilihydraatit, 
kuten bataatti tai riisi, tuke-
vat serotoniinituotantoa ja 

helpottavat nukahtamista 
illalla
• syö vähemmän sokeria ja 
eineksiä

Opettele tekemään itse 
yksinkertaista ja ravitsevaa 
ruokaa, yksinkertaisista ja 
puhtaista ruoka-aineista.

 
Vähennä alkoholin käyt-
töä - jos poltat, lopeta 
Vaikka alkoholia käytetään 
usein rentoutumiseen, se 
heikentää nopeasti unen laa-
tua – ja saattaa valitettavasti 
johtaa riippuvuuteen.

Tupakan sisältämä nikotii-
ni on stimulantti, joka puo-
lestaan vaikeuttaa rentoutu-
mista.

 
Muista sosiaaliset suhteet
Pidä huolta ihmissuhteista-
si - joidenkin tutkimusten 
mukaan vahvat sosiaaliset 
suhteet ovat jopa ruokavalio-
ta tärkeämpi tekijä kun puhu-
taan ihmisen terveydestä.

 
Liiku luonnossa
Luonnossa liikkuminen, esi-
merkiksi kävely koiran kans-
sa, on tutkitusti yksi parhaita 
tapoja purkaa stressiä.

20-30 minuuttia ulkoi-
lua metsässä laskee tutki-
tusti verenpainetta. 20-30 
minuuttia kävelyä päivässä 
tukee tutkimusten mukaan 
jopa neurogenesiä, eli aivos-
olujen uusiutumista.

 
Kokeile meditaatiota, min-
dfulness-harjoitteita tai 
jotain muuta mieltä rau-
hoittavaa menetelmää
Esimerkiksi YouTubesta löy-
tyy tuhansia täysin ilmai-
sia rentoutuslevyjä, joita 
voit kokeilla. Erilaisista verk-
kokaupoista löytyy valtava 
määrä erilaisia, muutaman 
euron hintaisia rentoutusle-
vyjä,  joita voit ladata älypu-
helimeesi.

 
Ravintolisät 
Terveyskaupasta löytyvät 
teaniini, c-vitamiini ja fos-
fatidylseriini tukevat kaikki 
elimistöä stressinhallinnas-
sa alentamalla mm. kortiso-
litasoa ja rauhoittamalla eli-
mistöä – teaniinin vaikutuk-
sen huomaa yleensä jo sama-
na päivänä.   Kysy terveys-
kaupastasi kotimaassa val-
mistettuja, täysin lisäaineet-
tomia tuotteita.

Kupillinen kamomillateetä 
toimii myös rauhoittavana ja 
univalmiutta lisäävänä juo-
mana, noin tunti ennen nuk-
kumaanmenoa.
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Mikroveda®
Life

Fermentoitu maitohappobakteeri-kasviuutevalmiste

*Tukee ruoansulatusta
*Edistää suoliston toimintaa
*Osana painonhallintaa3950

Norm.44,90

500ml.

(79,00€/L)

1990
    800g 

Norm. 25,90

(24,88€/Kg)

ECOteekki luomuteet
ihanat

VihreäVihreäVihreäRooibos
Veriappelsiini Sitruuna-

Kamomilla
Kaneli-
Omena

Inkivääri

280
/kpl 10,-

Neljä 
pussia

Norm.

OBS placera så nära som på bannern

Ota yhteyttä: Back on Track Oy · p. 020-7429900 · finland@backontrack.fi · www.backontrack.fi

ennaltaehkäise suorita palaudu
lisää verenkiertoa  

lihaksissa ja nivelissä
auttaa lisäämään 

liikkuvuutta

auttaa ennaltaehkäisemään 
vammoja, vähentää 

lihasjännityksiä

Back on Track lihas- ja nivelsuojat heijastavat  
kehonlämpöä takaisin syvälle niveliin ja lihaksiin.

HOITOA KEHONLÄMMÖSTÄ

Kiihdyttää 

verenkiertoa

Eh
kä

ise
e 

lih
as

jän
nit

yk
siä

Autt
aa

 en
na

lta
-

eh
kä

ise
mää

n 

va
mmoja

Parantaa 

liikkuvuutta

vaikutus

hyöty!

koe
tunne

(Back on Track tuotteet vain ECOteekki Winter pop-up myymälästä.)
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Leea Pelto, FT
tuotekehityspäällikkö
Suomen Bioteekki Oy

Vuodenvaihde on 
hyvä aika tehdä 
päätöksiä ja toi-

menpiteitä paremmalle 
tulevaisuudelle. Terveys 
on yksi tärkeimmistä 
mitä omistamme. Panos-
tetaan siis terveyteen! 
Suoliston hyvinvoinnis-
ta on hyvä aloittaa. Ensin 
ruokavalio kuntoon, sit-
ten kuonat pois ja suo-
listobakteeristo tasapai-
noon.

Hyvää ruokaa 
yksilöllisesti

Suolisto rakastaa hel-
lää hoivaa ja keskeisenä 
vaikuttajana on ravinto. 
Kaikille sopivaa ruokava-
liota ei ole olemassa, vaan 
sopivin ruoka on aina 
yksilöllistä. Useimmil-
le sopii kasvispainottei-
nen ruoka, jota täyden-
netään hyvillä proteiinin 
lähteillä ja hyvillä ras-
voilla. Kasviksia käyte-
tään monipuolisesti: eri-
värisiä sekä tuoreina että 
kypsennettyinä. Hyvä-

laatuista proteiinia saadaan 
mm. kalasta ja siipikarjanli-
hasta ja runsaasti proteiinia 
saadaan myös pähkinöistä, 
hapanmaitotuotteista sekä 
herneistä ja pavuista. Ras-
vojakin on hyvä käyttää eri-
laisia: juoksevia kasviöljyjä, 
rasvaista kalaa ja herkullisia 
pähkinöitä. 

On tärkeää rauhoittua 
syömään ja muistaa pures-
kella. Yliherkkyyttä aiheut-
tavat ruoka-aineet karsi-
taan ruokavaliosta. Suolis-
ton toiminnalle on tärkeää 
myös riittävä kuidunsaanti. 
Kuitua saadaan mm. täys-
jyväviljasta ja kasviksista, 
ja moni hyötyy kuitulisäs-
tä, esimerkiksi Bioteekin 
Elinvoima Kuidusta. Suolis-
tolle on tärkeää myös riittä-
vä nesteensaanti, liikunnan 
ja levon tasapaino sekä liian 
stressin välttäminen. 

Suursiivous suolistolle

Heikkolaatuinen ruoka-
valio, liikkumattomuus ja 
laiskasti toimiva suolisto 
voivat aiheuttaa tukkois-
ta oloa. Silloin on puhdis-
tuskuurin aika! Bioteekin 
Elinvoima Puhdistuskuuri 
toimii hellävaraisesti mut-
ta tehokkaasti. Se sisältää 

pehmeää psylliumkuitua, 
joka sitoo vettä ja kuona-ai-
neita ja siten edistää suolis-
ton toimintaa. Lisäksi siinä 
on useita erilaisia yrttejä, 
joista esimerkiksi voikukan-
juuri ja siankärsämö edistä-
vät ruoansulatusta, pipar-
minttu rauhoittaa suolistoa 
ja nokkonen tukee kehon 
elinvoimaa.

Elinvoima Puhdistuskuu-
ri jauhe sekoitetaan veteen, 
mehuun tai smoothien jouk-
koon. Jauheen sekoittumi-
nen paranee, kun sen antaa 
hetken vettyä nesteen pin-
nalla. Tuote on suunniteltu 
kuuriluontoiseen käyttöön 
pari kertaa vuodessa. Kuu-
rin aikana on suositeltavaa 
juoda runsaasti, ja alussa 
voi esiintyä puhdistustun-
temuksia, kuten päänsär-
kyä tai epäpuhdasta ihoa. 
Jos näin käy, on hyvä juoda 
enemmän vettä ja tarvit-
taessa pienentää annostus-
ta. Tuote on saanut paljon 
kiitosta tehokkuudestaan!

Suolistobakteerit 
terveyden asialla

Suoliston erilaisilla bak-
teereilla on iso vastuu 
hyvinvointimme ylläpitä-
misessä. Ne ylläpitävät sopi-

vaa bakteeriflooraa, jossa 
eivät pahat bakteerit ja hii-
vat pääse voitolle. Ne myös 
osallistuvat ruoansulatuk-
seen ja tuottavat siinä ohes-
sa ihmiselle tärkeitä ravin-
toaineita. Tällaisia ovat esi-
merkiksi lyhytketjuiset ras-
vahapot, jotka voivat ylläpi-
tää suolen limakalvon kun-
toa ja tasapainottaa kehon 
kolesterolintuottoa. 

Ravinto vaikuttaa oleel-
lisesti suoliston baktee-
ristoon. Runsaasti kasvik-
sia ja kokojyväviljaa sisäl-
tävä ruokavalio pitää hyvät 
bakteerit tyytyväisinä, kun 
taas keholle huonosti sopi-
va ruokavalio ja esimerkiksi 
paljon lihaa ja sokeria sisäl-
tävä ruoka voi lamaannut-
taa hyvät bakteerit ja saada 
haitallisempia bakteereita 
valtaan. 

Probiootit päivittäisenä 
kumppanina

Suoliston hyvien baktee-
reiden toimintaa voi tukea 
terveellisen ruokavalion 
lisäksi tutkituilla maitohap-
pobakteereilla, probiooteil-
la. Bioteekin Probiootti on 
terveystuotekauppojen suo-
sittu maitohappobaktee-
risarja: laadukas Suomes-

sa suunniteltu sarja suo-
malaisten käyttöön. Sarjas-
ta löytyvät sopivat tuotteet 
kaiken ikäisille:

• Bioteekin Probioot-
ti plus kapseli sisältää neljä 
tutkittua maitohappobak-
teerikantaa ja näiden kas-
vun apuaineita. Tuote sopii 
jokapäiväiseen käyttöön 
sekä matkoille mukaan.

• Bioteekin Probiootti 
comp kapseli sisältää nel-
jä tutkittua maitohappo-
bakteerikantaa, glutamii-
ni-aminohappoa ja biotii-
nia, joka on tärkeää suo-
len limakalvon hyvinvoin-
nille. Tuote sopii niille, jot-
ka haluavat suolistobaktee-
riston lisäksi tukea suolen 
limakalvon toimintaa. Vuo-
den 2017 Terveystuote!

• Bioteekin Probiootti 
strong kapseli sisältää vah-
van annoksen kahta pal-
jon tutkittua maitohap-
pobakteerikantaa. Tuote 
sopii etenkin kuuriluontoi-
seen käyttöön vaikeammis-
sa tilanteissa ja lääkekuu-
rien aikana.

• Bioteekin Probiootti 
baby tippapullossa sisältää 
vauvan suolistolle sopivaa 
Bifidobacterium Bb-12 bak-
teeria. Tuotetta voi käyttää 
jo vastasyntyneille, ja käy-
tetystä bakteerista on tut-

kimuksia kaiken ikäisillä.
• Bioteekin Probioot-

ti junior on hyvänma-
kuinen purutabletti, joka 
sisältää kaksi paljon tut-
kittua maitohappobak-
teerikantaa, sekä C-vi-
tamiinia, joka ylläpitää 
puolustusjärjestelmän 
hyvinvointia. Tuote sopii 
leikki-ikäisille ja sitä van-
hemmille, myös aikuisil-
le.

Maitohappoba k tee-
rit on hyvä pitää päivit-
täisenä kumppanina tai 
ainakin kuuriluontoise-
na kaverina etenkin ulko-
maanmatkoilla ja anti-
bioottikuurien aikana.

Hyvinvointilupaus

Suolisto on tervey-
den kehto. Suoliston 
kunto vaikuttaa koko 
kehon hyvinvointiin, ja 
jos suolisto voi huonos-
ti, sen tuntee olossaan. 
Annetaan siksi itsellem-
me uudenvuoden aluksi 
hyvinvointilupaus: pide-
tään suolistosta parem-
paa huolta. Suoliston 
hyvinvointi välittyy koko 
kehoon ja säteilee tervee-
nä hehkuna myös ulos-
päin.

Hyvinvointilupauksena suolisto kuntoon 
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Talvilehden tarjoukset ovat voimassa 5.2.2017 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 1986 perustettu pohjois-karjalainen perheyritys

ECOteekki, Kauppakeskus Prisma 
Voimatie 2, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 9.00–20.00, la 10.00–18.00
su 10.00–18.00

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

Klikkaa 
ostoksille!

Verkkokauppa 
avautuu pian!-

Lehden tuotteet voit tilata jo nyt: 
tilaukset@ecoteekki.fi

Lähetämme tuotteet 
postiennakolla Suomeen.

Laadukasta luonnonkosmetiikkaa laajavalikoima, tule niin valitaan yhdessä juuri sinulle oikeat tuotteet. Kuvassa: Marja esittelee Nowfoods -sarjaa. Valikoimassa ympäristöystävälliset luonnomukaiset kodin puhdistusaineet.

Edulliset ostokset näppärästi suoraan kotiisi!
Valikoimasta löytyy esim. luontaiskosmetiikkaa, lisäravinteita, luontoystävällisiä puhdistus- ja pesuaineita, 
luomuelintarvikkeita, gluteenittomia tuotteita, urheilulisäravinteita ja paljon muuta luonnollisesti hyvää!


