
3990 3990 2950
Norm. 69,80

(269,59 €/Kg)
Norm. 66,70
(114,00 €/L)

Norm. 47,60
(285,30 €/Kg)

Voimaa ja 
kestävyyttä!
Hankintatukun  
ARGIMAX Arginiinitabletti  
120 tabl.

Energiaa ja 
elinvoimaa!
Harmonia 
REGULAT BIO tai  
METABOLIC 350 ml 

Kuiville limakalvoille 
ja herkälle iholle
Vitabalans 
TYRNI OMEGA-7 GLA
120 kaps. 

Kevätlehti

LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

NÄYTTELIJÄ KAROLIINA 
BLACKBURN S.14 
Flunssat kiertävät minut kaukaa

RAVITSEMUSKOULUTTAJA  
PAULA HEINONEN S.6
Hoidan omaa stressiäni metsässä

TRI TOLONEN S.12  
Kalaöljyasiaa ikääntyville

uutiset  2/2017

Tyrnimarja- ja jättihelokin 
hyvät rasvahapot, B5-vita-
miini, sinkki ja E-vitamiini 
yhdessä. Kosteuttaa, vah-
vistaa ja suojaa.

Osta DUO PACK, saat 

toisesta purkista 

-50% alennuksen.

L-arginiini on aminohappo, 
jota tarvitaan erityisesti sil-
loin, kun elimistö altistuu 
kovalle rasitukselle. Maistatus

Metropol  
ma 20.3. klo 12-17   

Prisma
 ti 21.3. klo 10-15

VUODEN 2017  

URHEILUVALMISTE!

NYT EDULLINEN

JUHLAPAKKAUS

120 tabl. erä!

Lehti jaossa 15.3

Tarjoukset 

voimassa kuun 

loppuun
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uutiset

Terveyskauppiaan 
mietteitä

Tuulia Järvinen
www.wellberries.com

Karamellisuklaa 
& chili flakes 
n. 1,2 dl  mulperimarjoja 
5-6  kuivattua taatelia 
ripaus tai kaksi suolaa
ripaus tai kaksi vaniljajauhetta
n. 2 tl  kuivattuja chilihiutaleita (chili flakes) 
n. 130 g  raakakaakaomassaa

1. Laita mulperit blenderiin ja anna pyöriä kunnes niiden rakenne 
on rikkoutunut

2.  Lisää sekaan taatelit, chilihiutaleet ripaus suolaa ja vaniljaa. 
Anna pyöriä jälleen hetki. Saat murumaista sekoitusta . 

3. Sulata kaakaomassa vesihauteessa 

4. Kaada sulaa raakasuklaata leivinpaperoidun astian (esimerkiksi 
pieni uunivuoka tai matala isohko pakasterasia) tai suklaamuottien 
pohjalle. Levitä mulperi-taateli-chilisekoitus päälle. 

5. Kaada loput kaakaomassasta tasaisesti sekoituksen päälle. 
Ripottele pintaan chilihiutaleita ja anna jähmettyä jääkaapissa tai 
nopeammin pakkasessa.  

6. Herkuttele! 

Tervehdys,
usein myymäläämme tulee asiakas, joka on lukenut tai kuullut jos-
takin tietystä tuotteesta joko lehdestä tai naapurilta ja olettaa että
tämä tuote sopii hänelle. Monesti pienen keskustelun jälkeen löy-
dämme hänelle paremmin sopivan tuotteen tai tuotteet. On tär-
keää tulla kysymään neuvoa asiantuntijalta onko tämä haluttu 
tuote varmasti sopiva ja oikea juuri sinulle. Erilaisia tuotteita on 
nykyisin markkinoilla hurja määrä sekä myyntikanavia. Terveys-
kaupan valikoimasta löydät yhdessä asiantuntijan kanssa turvalli-
set ja tutkitut tuotteet jotka sopivat parhaiten juuri sinulle tämän 
hetkiseen elämäntilanteeseen. Nykyihmisen ylikiireinen ja stres-
saava elämä kuormittaa elimistöä ja terveellisen monipuolisen 
ravinnon tärkeys korostuu entisestään. Valitettavasti nykypäivän 
ravinto ei täytä stressaantuneen kehon tarpeita. Kuten tiedämme 
ei esimerkiksi kasvatettu kala sisällä enää omega-3 rasvahappoja 
lähellekään samassa määrin kuin villikala, entsyymiköyhä eines-
ruoka ja tehotuotannolla luonnollisista ravinteista tyhjennetty 
maaperä ei kasvata ravitsevia kasviksia.

Näin onkin erittäin tärkeää turvata vitamiinien, kivennäis- ja 
hivenaineiden saanti unohtamatta tärkeitä rasvahappoja. Itse suo-
sin ja suosittelen mahdollisimman luonnollisia lisäravinteita. Näin 
et kuormita ja stressaa elimistöäsi lisää.

Tervetuloa palvelevaan terveyskauppaan, koulutetut asiantunti-
jamme ovat valmiina palvelemaan sinua ja läheisiäsi!

Niko Korhonen
Toimitusjohtaja 
ECOteekki / Joensuun 
Luontaistuote 
A. Korhonen Oy
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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: 

Linssi-juurespata

2 dl  punaisia linssejä 
 (liotettuna, mielellään yön yli)
1  sipuli
2  kynttä valkosipulia
n. 200 g  porkkanaa
n. 300 g  lanttua
pieni  bataatti (n. 200 g) 
1/2  chilin palko (valinnainen)
 öljyä paistamiseen
1 tlk  tomaattimurskaa (n. 400 g)
n. 1-2 dl  että
1 tl  paprikajauhetta
1 tl  juustokuminaa (jeeraa)
1 tl  rosepippuria
1/2 tl  ceylonin kanelia
1 tl  kurkumaa
1 tl  jauhettua korianteria
1 dl  kookosmaitoa
 suolaa maun mukaan 

Kuori ja pilko sipuli ja valkosipuli. Kuori myös juurek-
set, leikkaa pieniksi paloiksi.

Hienonna chili. Kuumenna öljy isossa kattilassa tai 
padassa.

Kuullota sipuleita pari minuuttia, kunnes ne pehme-
nevät hieman. Lisää juurespalat ja chili,
jatka kuullottamista parin minuutin ajan.

Lisää linssit, tomaattimurska, vesi sekä mausteet ja 
sekoita hyvin.

Kiehauta, laske sitten lämpötilaa ja anna hautua kan-
nen alla noin 15 minuuttia, tai kunnes koostumus on 
sopiva. Lisää sitten kookosmaito (myös vettä, jos tar-
peen) ja anna hautua vielä noin 5 minuuttia, kunnes 
kasvikset ovat kypsiä ja koostumus patamainen. 

Tarkista maku, ja herkuttele! 

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)
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Kollageeni on välttämä-
töntä ihon hyvinvoinnil-
le, sen kimmoisuudel-
le ja kosteustasapainol-
le. Noin 75 % nuoresta 
ja terveestä ihosta koos-
tuu kollageenista. Ikään-
tymisen myötä elimistön 
kyky tuottaa kollageenia 
heikkenee, jolloin ihon 
kimmoisuus ja elinvoi-
maisuus vähenevät. 
Kollageenin tuotanto 
vähenee merkittävästi 
25. ikävuoden jälkeen. 
Tämä aiheuttaa ihon 
ohenemista ja veltostu-
mista. Ihoryppyjen mää-
rä lisääntyy, ihon kiin-
teys ja kimmoisuus vähe-
nee ja sen kosteustasa-
paino heikkenee. Iho 
tulee myös alttiiksi 
tulehduksille ja sen 
pienet verisuonet 
katkeilevat.

Kollageeni on tärkeä myös 
nivelten ja luuston tervey-
delle, koska 70% nivelistä 
koostuu kollageenista. Se hil-
litsee myös ikääntymiseen 
liittyvää lihasmassan sur-
kastumista ja tukee nimen-
omaan urheilijoiden lihas-
ten ja nivelten terveyttä.

Kollageenin 
lähteet

Kollageenia on saatava-
na ravintolisänä sekä eläin-
kollageenina että kalakol-

Kauneutta ja 
ryhtiä 
kollageenista
Kollageeni on tärkeää 
terveydellemme

lageenina. Eläinkollageeni 
tehdään useimmiten nau-
dan nahasta. Kalakollagee-
ni on kalan ihosta, tukiku-
doksesta ja suomuista eris-
tetty proteiini. Molemmat 
kollageenityypit on hyd-
rolysoitu eli ne on entsy-
maattisesti pilkottu, jolloin 
jopa yli 90 %  kollageenista 
imeytyy elimistöön.  

Kollageeni 1 on naudan 
nahasta valmistettu kolla-
geeni, jota on mm. ihossa.  
Naudasta valmistetun kol-
lageenin sisältämien ami-
nohappojen lukumäärä ja 
järjestys vastaa parhaiten 
ihmisen aminohappojen 
määrää ja järjestystä. 

Kollageeni 2 valmiste-
taan viljellyistä kalalajeista 
ja sitä esiintyy mm.  jänteis-
sä ja nivelsiteissä. Kliini-
set tutkimukset osoittavat 
tämän kollageenin imey-
tyvän ohutsuolesta dipep-
tideinä, tripeptideinä tai 
vapaina aminohappoina.

 

Kollageenin 
imeytyminen ja 
vaikutus elimistössä

Hydrolysoidun kolla-
geenin saanti lisää kolla-
geeni- ja elastiinisäikeiden 
muodostusta sekä voimis-
taa sidekudoksen solujen, 
kollageenin ja hyaluroni-
hapon synteesiä elimistös-
sä. Hyaluronihappo tehos-
taa kehon vedensitomis-
kykyä, jolloin ihon kosteus 
paranee.

Elimistöön tullut hydro-
lysoitu kollageeni antaa eli-
mistölle viestin, että kehon 
omaa kollageenia on vau-
rioitunut ja sen omaa tuo-
tantoa on lisättävä. Samal-

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
Tiesitkö, että terveellinenkin ruokavalio* sisältää kehoa 
happamoittavia aineksia? Esim. kahvi, kala, punainen liha ja 
maitotuotteet 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 sokeripitoisia  
elintarvikkeita.

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.

 

Maxosol sisältää biotiinia, niasiinia ja sinkkiä, jotka 
edistävät ihon normaalia terveyttä. Kupari edistää 
hiusten ja ihon normaalia pigmentoitumista. Seleeni, 
sinkki, C- ja E-vitamiini suojaavat soluja hapettu-
misstressiltä. C-vitamiini myös edistää normaalia 
kollageenin muodostumista ihon normaalia toimin-
taa varten. Sinkki ja seleeni edistävät hiusten ja ihon 
pysymistä normaaleina.

Maxosol 60 tablettia, 260 g. RAVINTOLISÄ

Kevätaurinko tulee 
- oletko valmis?

VAHVA SYDÄN* 
LUONNOLLISESTI MERESTÄ

Friend of the Sea -sertifioitu ja 
puhdas omega-3

Eskimo-3 Pure on kalaöljy ympäristötietoiselle kulut-
tajalle, joka haluaa elää terveellisesti. Eskimo-3 Pure 
kalaöljy täyttää erittäin korkeat laatu- ja puhtaus-
vaatimukset ja on luonnollisen stabiili patentoidun 
Pufanox-antioksidanttiyhdisteen ansiosta. 

Friend of the Sea -sertifiointi takaa, että tuotannossa 
käytetään hyväksyttyjä ympäristöystävällisiä kalastus-
 ja tuotantomenetelmiä.

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

Ei pillereitä ja purnukoita...
- vaan kaikki kätevästi yhdestä pullosta!

Nestemäinen monivitamiini-mineraalivalmiste Mivitotal on helppo ja nopea 
tapa saada tukea jaksamiseen ja hyvään oloon.  
Mm. B6-, B12- ja C-vitamiinit auttavat vähentämään väsymystä 
ja uupumusta sekä edistävät normaalia energia-
aineenvaihduntaa ja immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. D-vitamiini edistää luiden pysymistä  
normaaleina ja normaalin lihastoiminnan ylläpitämistä.

 Mivitotal Flex 1 L, aktiiviseen elämään. 

www.bringwell.fi

* 114 yleisen elintarvikkeen arvioitu happokuormitus 100 g kohti. Remerin ja Manzin taulukon mukaan. 

Mm. B6-, B12- ja C-vitamiinit auttavat vähentämään väsymystä 

1990
Norm. 26,50

60tabl.

2150
Norm. 26,80

(102,38€/l)  (179,17€/Kg)

210ml.

1990
Norm. 24,50

(76,53€/Kg)

260g.

2990
Norm. 42,90

 

2690
Norm. 35,90

RAVINTOLISÄ

Mivitotal Plus 1 L, koko perheen perustuote.

tai 120kaps.
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 (viite 1) Matsumoto, 
et al. 2006. Clinical effe-
cts of fish type I colla-
gen hydrolysate on skin 
properties. New Techno-
logies and Medicine 7 (4): 
386-390

(viite 2) Matsuda, N., et 
al. 2006. Effects of Inges-
tion of Collagen Peptide 
on Collagen Fibrils and 
Glycosaminoglycans in 
the Dermis. Journal of 
Nutritional Science and 
Vitaminology, 52(3), 211-
215.

(viite 3) Liang, J., et 
al. 2010. The Protecti-
ve Effects of Long-Term 
Oral Administration of 
Marine Collagen Hydro-
lysate from Chum Sal-
mon on Collagen Mat-
rix Homeostasis in the 
Chronological Aged Skin 
of Sprague-Dawley Male 
Rats. Journal of Food 
Science, 75.

(viite 4) Watanabe-Ka-
miyama, M., et al. 2010. 
Absorption and Effecti-
veness of Orally Admi-
nistered Low Molecular 
Weight Collagen Hydro-
lysate in Rats.J. Agric. 
Food Chem. Journal of 
Agricultural and Food 
Chemistry, 58(2), 835-
841.

(viite 5) Jiang J.X. et 
al., 2014, Collagen pep-
tides improve knee 
osteoarthritis in elderly 
women: A 6-month ran-
domized, double-blind, 
placebo-controlled stu-
dy, Agro FOOD Industry 
Hi Tech 25: 19-23

(viite 6) Q-A. Dar, R. 
D. Maynard, Z. Liu, E. 
M. Schott, S. Catheli-
ne, R. A. Mooney, M. J. 
Hilton, J. Prawitt, M. J. 
Zuscik; Oral hydrolyzed 
type 1 collagen induces 
chondroregenation and 
inhibits synovial infl am-
mation in murine postt-
raumatic osteoarthri-
tis. Abstract present-
ed as a poster at Annual 
Meeting of the Ortho-
paedic Research, Socie-
ty and World Congress on 
Osteoarthritis.

la elimistö käyttää hydroly-
soidun kollageenin amino-
happoja uuden kollageenin 
rakennusosina.

Tutkimukset ovat osoit-
taneet kollageenipeptidien 
parantavan  ihon kimmoi-
suutta ja kiinteyttä (viite 1 
ja 2). Ne lisäävät sidekudok-
sen tiheyttä ja verinahan 
säikeiden paksuutta sekä 
parantavat ihon mekaanis-
ta vahvuutta lisäämällä sen 
proteiinia (viite 3 ja 4). 

Nivelten 
terveys

Satunnaistetussa ja lume-
kontrolloidussa kaskoissok-
kotutkimuksessa 94 naista 
iältään 40-70 vuotta saivat 
päivittäin polviensa nive-
longelmien hoitoon kol-
lageenia tai lumelääkettä 
puolen vuoden ajan. Kolla-
geenihoitoa saaneessa ryh-
mässä oli merkitsevä (-22%) 
lievitys nivelvaivoissa, 32% 
vähemmän nivelkipuja sekä 
44% parempi nivelten liik-
kuvuus. (viite 5)

Tuore tutkimus osoittaa 
kollageenin saannin lisää-
vän ruston uudelleen muo-
dostumista ja vähentä-
vän tulehdusta nivelessä. 
Se säästää ja uudistaa rus-
toa niverikon kehittyessä ja 
vähentää TNF-tulehdusvä-
littäjäaineen tuotantoa eli-
mistössä (viite 6) 

Kollageenivalmisteen 
kuuluu sisältää molempia 
kollageenityyppejä

Kun valmiste sisältää 
tyypin kollageeni 1 lisäksi 
myös tyypin 2 kollageenia, 
se varmistaa monipuolisen 
kollageenin saannin. Tämä 
auttaa sekä ihoa että nive-
liä ylläpitämään terveyttä, 
ulkonäköä ja toimivuutta. 
Tällaisen yhdistelmätuot-
teen on hyvä myös sisältää 
C-vitamiinia, koska se edis-
tää ihon ja nivelten normaa-
lia kollageenin muodostu-
mista sekä tukee immuu-
nijärjestelmän toimintaa. 
   

Jarmo Hörkkö
tuoteasiantuntija

Suomi 100 vuotta ja Terveyskaista 10 vuotta!
Terveyskaista haluaa edistää suomalaisten hyvinvointia laadukkailla kotimaisilla ravintolisillä. 
Terveyskaistan tuotteet valmistetaan Suomessa ja näin takaamme tuotteidemme korkean 
laadun. Korkealaatuisia, suomalaisille suunniteltuja tuotteita jo 10 vuotta!

Hiusten, kynsien ja 
ihon hyvinvointiin
Terveyskaistan

Biotiini 
5 mg, 120 tabl.

Pirteyttä ja elinvoimaa
Terveyskaistan

Ubikinoni 
Q10 
150 mg, 120 kaps.

Liikettä niveliin! 
6 aktiiviaineen yhdistelmä
Terveyskaistan

NivelTeho
120 kaps.

Turvaa D-vitamiinin 
saanti!
Terveyskaistan

Aurinko D 
50 µg, 300 kaps. 
tai 100 µg, 200 kaps.

Nukkumatin avuksi
Terveyskaistan

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 
1,5 mg, 150 tabl. 

Omega-3 aivoille ja sydämelle
Terveyskaistan

Trio Kalaöljy
1200 mg, 150 kaps.

Vatsasi hyvinvointiin
Terveyskaistan

Balanssi 
Maitohappobakteeri 
+ B6 & Biotiini,
100 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-
suutta ja nuorekkuutta
Terveyskaistan

Karnosiini
500 mg, 60 kaps.

Omega-3 aivoille ja sydämelle Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-

Osta 3 Terveyskaistan 
tuotetta, saat lahjan!

Turvaa D-vitamiinin 

tai 100 µg, 200 kaps.

Terveyskaistan keräilykampanja
1.2.–31.5.2017

Nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Valitsen lahjaksi: (arvo n. 20 €)

      Fiskarsin Suomi 100-vuotta -sakset

      Iittalan Kivi-kynttilälyhty (väri: sade)

      Fiskarsin 3-osainen pöytäveitsisetti

Kampanjan ohjeet: 
1. Osta kolme kampanjan tuotetta kampanjan aikana 

1.2.–31.5.2017.

2. Valitse lahja ja täytä yhteystietosi.

3. Liitä mukaan kuitti tai kopio kuitista, josta näkyy 
tuotteiden ostaminen kampanja-aikana ja lähetä 
ne ja tämä kuponki osoitteeseen: Terveyskaista 
Oy, Keskuskuja 1, 01900 Nurmijärvi.

4. Lähetämme lahjan sinulle!

HUOM! Emme uudelleenlähetä noutamattomia palkintoja.

ECO1

2150
Norm. 29,90

2950
Norm. 39,90

(347,06€/Kg) 

1950
Norm. 29,90(165,25€/Kg) (246,84€/Kg) 

4950
Norm. 69,90

(727,94€/Kg) 

3250
Norm. 49,90

1590
Norm. 26,90

1950
Norm. 24,90

2950
Norm. 42,90

(98,33€/Kg) 
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GREAT EARTH LUONNOLLISET  
VITAMIINIT NYT TARJOUSHINTAA!

Super C Complex 1000   
jossa mukana bioflavonoideja  
Super C Complex on depottitabletti, 
joka liukenee ateittain kahdeksan 
tunnin ajan.

www.greatearth.se

Vahva sinkki ja  
C-vitamiini  
vastustuskyvylle!
Super Zinc 25 mg 
+ kurkuma.

750
100tabl.

Norm.10,90

1990
90tabl.

Norm.25,90

(109,34€/Kg)

Funktionaalisen lääke-
tieteen asiantuntija, 
ravitsemuskouluttaja 
Paula Heinonen pitää 
luennon Joensuussa 20.3. 
Luennon aiheena on TOP 
10 vinkit – eli kuinka 
juuri sinä voit niiden 
avulla erinomaisesti. 
Ohessa hiukan esimakua, 
mitä tuleman pitää!

Ennen kuin haastatteli-
ja ehtii sanoa sanan kissa, 
Paula Heinonen, 55, on jo 
ehtinyt kehottaa syömään 
pikkuisen lisää porkkanaa 
ja popsimaan myös hiu-
kan enemmän parsakaalia. 
Molemmilla on tunnettuja 
terveysvaikutuksia.

- Mutta pelkästään tästä 
ei ole kyse, hän vakuuttaa. - 
Nyt mennään ja sukelletaan 
syvälle elimistöön. Ruoka-
valio on tietysti kaikkein 
tärkein asia, mikä käydään 
läpi ja selvitetään, kuinka 
jo hyvin pienillä muutok-

Ravitsemuskouluttaja Paula Heinonen:

Hoidan omaa stressiäni metsässä
silla voi saada paljon aikai-
seksi.

- Sen jälkeen menemme-
kin katsomaan, mikä ihme 
on sisäinen ruostuminen 
ihmiselimistössä, mitä se 
oikein tarkoittaa ja mitä sil-
loin tapahtuu. Tämän jäl-
keen sukellamme mitokon-
drioiden ihmeelliseen maa-
ilmaan. Mitokondriot ovat 
solujen energiatuotantolai-
toksia, ja seuraavaksi kysyn 
– ja vastaan kysymyksee-
ni itse – onko mahdollista 
vaikuttaa näihin energia-
tuotantolaitoksiimme, joita 
meillä on jokaisessa solus-
sa valtavia – tai toivotta-
vasti valtavia määriä  - ja 
onko mahdollista vaikut-
taa siihen, että me saisim-
me energisyyden pysyväksi 
olotilaksi. Eli pystymmekö 
me vaikuttamaan mitokon-
drioiden toimintaan?

- Eikä tässä vielä kaik-
ki. Seuraavaksi vilkaistaan 
lyhyesti, mitä ihmettä ne 
telomeerit oikein ovat, mitä 
ne meidän elimistössämme 
tekevät ja kuinka niihin voi-
daan vaikuttaa. Käsittelyssä 

on monta jännää juttua.
Seuraavaksi Paula Heino-

nen sukeltaa suolistoon.
- Ja todella syvälle! 

Kyseessä on uskomattoman 
tärkeä juttu. Käsittelem-
me myös stressiä ja kuinka 
sitä hallitaan ja mitä kaik-
kea kehossa stressin aika-
na tapahtuu. Poikkeamme 
lyhyesti myös hormonaa-
lisen hurman puolella eli 
mikä hormoni on elimistön 
pahin hormonaalisen epä-
tasapainon aiheuttaja. 

Seuraavaksi Paula ottaa 
käsittelyyn aivot.

- Puhumme aivojen van-
henemisesta ja työkunnosta 
ja kuinka aivoista voi pitää 
huolta. Otamme käsittelyyn 
myös myrkyt, kuinka niille 
altistutaan ja mihin kaikki 
voi oikeasti johtaa. Viimei-
senä puhumme henkisestä 
aspektista ja myös ihmis-
ten asenteista. On muistet-
tava, että asenne ratkaisee 
aina kaiken.

- Näin me olemme skan-
nanneet koko ihmisen eli-
mistön läpi ja olemme saa-
neet toimivan ja ihanan 

kokonaisuuden. Lopetam-
me keskustelemalla hen-
kisestä hyvinvoinnista ja 
kuinka vauhdin ja vipinän 
sijaan voimme saavuttaa 
rauhan. Kyseessä on ihan 
opeteltavissa oleva asia.

Rav itsemuskouluttaja 
Paula Heinonen on itse var-
sinainen sähikäinen ja koko 
ajan liikkeessä oleva vauhti-
mimmi. On suorastaan pak-
ko kysyä, kuinka hän itse 
hoitaa oman stressinsä.

- Menen metsään. Minun 
on pakko päästä metsään 
joka päivä. Nautin metsästä 
ihan mielettömästi enkä ota 
sinne työpuheluita. Hengit-
telen syvään, nautin met-
sän hiljaisuudesta ja olen 
siellä usein englanninkie-
lisen koirani Sargen kans-
sa. Hän on jo iänkaikkisen 
vanha, 12, 5 vuotta ja hänet 
on adoptoitu USA:sta kak-
si- ja puolivuotiaana. Sik-
si hän ymmärtää amerika-
nenglantia. Sarge on lyhen-
nys sanasta sargeant eli ker-
santti, siis kessu. Sarge on 
monirotuinen eli cocktail. 

Paula luonnehtii sitä 

maailman makeimmak-
si koiraksi ja kertoo syöttä-
vänsä haukulleen päivittäin 
suuren määrän ravintolisiä. 

Nalle Puhilla on puo-
len hehtaarin metsä, mut-
ta Paulan mielimetsä on 
vähän isompi. Onneksi se 
avautuu jo parinsadan met-
rin päässä kotiovelta.

- Tykkään kovasti Nal-
le Puhista, koska hän tyk-
kää hunajasta. Niin minä-
kin tykkään.

Teksti: 
Reijo Ikävalko

PROTECTOR VitΩmin
pullotetaan Suomessa,

Puulaveden
puhtaaseen veteen.

Savontie 2, 76100 Pieksämäki
E-mail info@hca.fi
www.hca.fi

PROTECTOR VitΩmin sisältää mm. marjojen
ja hedelmien antioksidantteja, vitamiineja ja
karotenoideja. 

PROTECTOR VitΩmin antaa kehosi soluille
vahvan antioksidanttisuojan ja edistää myös
immuunijärjestelmäsi toimintaa.

PROTECTOR VitΩmin tuotekehityksessä on
erityisesti otettu huomioon suomalaisten
tarvitsemat ravintoaineet.

PROTECTOR VitΩmin tarkoin valitut ainesosat mm.

•	 vähentävät	väsymystä	ja	uupumusta
(B2-,  B3-, B5-, B6-, B12-, C-vitamiini ja foolihappo)

•	edistävät	normaalia	energia-aineenvaihduntaa
(B1-, B2-, B3-, B6-, B12-, C-vitamiini,  biotiini, foolihappo, jodi,
kupari, mangaani,  rauta, sinkki, kalsium sekä ubikinoni Q10)

•	tukevat	hermoston	normaalia	toimintaa	
(B1-, B2-, B3-, B6-, B12-, C-vitamiini, jodi ja kupari)

•	edesauttavat	normaalia	henkistä	suorituskykyä	
(B5-vitamiini)

•	edistävät	verenpaineen	pysymistä	normaalina	
(kalium)

•	edistävät	sydämen	normaalia	toimintaa 
 (B1-vitamiini ja kalium)

Tee ravintolisätesti!
www.protector.fi

PROTECTOR VitΩmin – paljon enemmän kuin 
tavallinen monivitamiini!

2290
500ml.

Norm.25,90(45,80€/l)
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VARPAIDEN JA 
SORMIEN 

PALELU LOPPUI

Freestreamin avulla verenkiertoni vilkastui, 
kertoo Marjut Kettunen.

- 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.

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.

Liposomit mullistavat 
vitamiinien maailman
Ravintolisien maailmassa koittaa uusi päivä liposomimuotoisten ra-
vintolisien muodossa. Ne saattavat mullistaa ravintolisämaailman.

Mitä liposomit ovat?
Liposomit ovat mikroskooppisia fosfolipidi-palloja, joiden sisällä 
molekyylit pysyvät suojassa. Liposomi on rakenteellisesti saman-
lainen kuin monet solut elimistössä. Niiden hyvin ainutlaatuisen 
koostumuksen ja pienen kokonsa vuoksi ne eivät tuhoudu ruoan-
sulatuskanavassa vaan vapauttavat vaikuttavat aineet verenkierron 
kautta suoraan soluihin.
Liposomit ovat erittäin hyödyllisiä ravintoaineiden saannin varmis-
tamisen kannalta, koska ne imeytyvät myös suun kautta nautittuna 
erinomaisesti (Ling, 2006). Liposomit suojaavat ravintoaineita 
ruuansulatukselta. liposomit kuljettavat ravintoaineet suoraan so-
luun (Dr. Levy ”Curing the Incurable”, 2011). Liposomiteknologia on 
erittäin tehokas menetelmä suojata ravintoaineita ruoansulatusjär-
jestelmän tuhoilta ja auttaa ravintoaineiden kulkeutumista suoraan 
soluihin ja kudoksiin.

Miksi juuri C-vitamiini?
C-vitamiini (askorbiinihappo) on mainio esimerkki liposomiteknolo-
gian antamista eduista ravintoaineiden imeytymiselle ja hyödyn-
tämiselle elimistössä. Meidän täytyy saada C-vitamiinia ulkoisista 
lähteistä. Koska se on vesiliukoinen vitamiini, yleensä vain pieni osa 
C-vitamiinilisästä imeytyy elimistöön.  Esim. suurilla annoksilla ku-
ten 1,25 g, imeytyminen voi jäädä 33%:iin. (Levine, Conry-Cantilena, 
Wang ym, 1996). 

Iho tarvitsee C-vitamiinia
C-vitamiini ehkäisee melaniinin muodostumista iholla ja pig-
menttiläiskien syntyä. Lisäksi C-vitamiini on nuorekkuusvitamiini. 

C-vitamiini edistää kollageenin 
muodostumista eli auttaa ihoa 
pysymään kiinteänä ja nuoren 
näköisenä.
Useat tutkimukset osoittavat, että alhaisilla C-vitamiinipitoisuuksilla 
on yhteys heikentyneeseen immuunijärjestelmään ja vastustus-
kykyyn. C-vitamiini ei suoraan estä fl unssaan sairastumista, mutta 
sillä on havaittu olevan fl unssaa lieventäviä ja fl unssan pituutta 
lyhentäviä vaikutuksia.

Liposomi C:tä solusi ostaisi!
Liposomimuotoisessa valmisteessa vitamiinimolekyylit kapseloi-
daan luonnollisista fosfolipideistä valmistettuihin liposomeihin. Li-
posomit suojaavat ravintoaineita tuhoutumi-
selta ruuansulatusjärjestelmässä. Suun 
kautta nautittavista ravintoaineista 
liposomimuotoiset ovat parhaiten eli-
mistön hyödynnettävissä. SOS Health 
Liposomi C:ssä nano-kokoiset vitamii-
nia sisältävät liposomit kuljetetaan 
suoraan soluun. Tämä mekanismi 
selittää sen ylivoimaisen 
hyödynnettävyyden ja sen, 
että solut vastaanottavat 
huomattavasti suurem-
mat vitamiinipitoisuudet. 
Liposomimuotoisesta 
C-vitamiinista imeytyy lä-
hes 90%:ia! Suurinakaan 
pitoisuuksina Liposomi C 
ei ärsytä vatsaa.
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Karoliina Blackburn: Tässä monta syytä, 
miksi käytän SOS Health Liposomi C:tä
• immuunipuolustuksen tuki
• ihon kirkastaja
• nivelten tärkeä tuki
• antioksidantti
• vahva: 1000mg
• paras imeytyvyys (jopa 90%)
• nanoteknologian avulla suoraan soluun
• helppo ja miellyttävä käyttää (easy snap 
-pakkaus)
• riittoisa: 30 päivää
• hyvänmakuinen

Bioteknologian professori Raivo Vilu: 

www.polarpharma.fi 

Vaihdevuodet ovat luon-
nollinen osa naisen elä-
mää. Ne tarkoittavat 
ajanjaksoa, jolloin naisen 
munasarjojen toimintaa 
hiipuu ja sammuu lopul-
ta kokonaan. Estrogeeni-
tuotannon väheneminen 
voi aiheuttaa monenlai-
sia oireita, joihin on kui-
tenkin saatavilla teho-
kasta apua.

- Tavallisimpia vaihde-
vuosioireita ovat kuumat 
aallot, väsymys ja keskitty-
miskyvyn puute. Osalla nai-
sista esiintyy masennusta, 
seksuaalista haluttomuut-
ta sekä unihäiriöitä, kertoo 
terveyskirjailija Varpu Tavi.

- Olen itse postmeno-
paussi-ikäinen. Viimeis-
ten seitsemän vuoden ajan 
olen hyvin intensiivises-
ti opiskellut vaihdevuosi-
asioita sekä samaan aikaan 
tarkkaillut omia tuntemuk-
siani ja elämäntapojen vai-
kutuksia vaihdevuosiin. 
Uusimpaan kirjaani Koko 
naisen terveys, jonka olen 
kirjoittanut yhdessä lääkä-
ri Anna Sillanpään kanssa, 
olen koonnut kaikki vaihde-
vuosioireiden elämäntapa- 
ja rohdoshoidot.  Lyhyes-
ti sanottuna: oireet ja nii-
den voimakkuus ovat hyvin 
yksilöllisiä, mutta niihin on 
mahdollista vaikuttaa!

Varpu Tavin mukaan 
säännöllisen liikunnan 
myönteinen vaikutus vaih-
devuosioireisiin on kiista-
ton. Myös terveellinen, riit-
tävästi hyviä proteiineja ja 

Salviaa kuumiin 
aaltoihin

rasvoja sekä runsaasti kas-
viksia ja marjoja ja hedelmiä 
sisältävä ruokavalio vähen-
tää vaihdevuosioireilua.

Hän sanoo, että kuumien 
aaltojen varsinaista syytä ei 
ole löydetty, mutta jo perin-
teisesti niitä on hoidettu 
salvialla. Aiheesta on tutki-
musnäyttöäkin.

- Tutkittavana oli Vogelin 
Menoforce Strong-valmis-
te. Minusta erityisen mie-
lenkiintoista Menoforcessa 
on se, ettei se vaikuta hor-
monaalista reittiä, vaan eli-
mistön lämmönsäätelyjär-
jestelmän kautta.  Tutki-
muksen mukaan tuoreesta 
salviasta valmistettu Meno-
force vähentää jo neljässä 
viikossa kuumien aaltojen 
esiintymistiheyden puoleen 
(ks. kaavio).

Menoforce Strong -salvia-
tabletti soveltuu pitkäaikai-
seen käyttöön, sillä sitä on 
poistettu haitallinen tujoni. 
Koska Menoforce Strong ei 
ole estrogeenivalmiste, sil-
lä ei myöskään ole hormo-
nivalmisteiden sivuvaiku-
tuksia.

Varpu Tavi
terveyskirjailija
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Kun mies saavuttaa 35 
vuoden iän, hän siir-
tyy ikämiessarjaan. Mut-
ta mitä on sanottava mie-
hestä, joka firma täyttää 
35 vuotta?

- En tunne itseänikään 
paljon vanhemmaksi, Han-
kintatukun eli Hankkarin 
toimitusjohtaja Arno Latvus 
nauraa.

Hankintatukun nimi ei 
ole ehkä kaikkein mediasek-
sikkäin, mutta sille on oma 
taustansa.

- Me aloitimme maata-
loustuotteilla. Ne olivat 
ensimmäinen tuotealueem-
me. Organisoimme maata-
loustuotteet omaksi yhtiök-
seen vuonna 1998, jolloin 
perustimme Biofarm-nimi-
sen firman ja meidän eläin-
puolen tuotteemme ovat nyt 
siellä.

Arno Latvus on kauppa-
tieteiden maisteri ja yksi 
Hankintatukun omistajista. 
Toiset ovat professori Aimo 
Niskanen ja tehtaanjohtaja 
Pekka Salovaara. Hankka-
rilla on lääketehtaan oikeu-
det. Tuotenimikkeitä on 
pari sataa ja kun mukaan 
lasketaan ulkomaille suun-
natut tuotteet, lukumäärä 
tuplaantuu. Vientimaita on 
peräti 34, ja suurin menek-
kialue on Keski-Eurooppa. 
Hankkarin tunnetuimmat 
tuotteet ovat Selesan-selee-
nivalmisteen ohella Piimax 
ja Fosfoser Memory, mutta 
muitakin suuria menestyk-
siä on vuosien varteen osu-
nut.

Kaikki siis alkoi seleenis-
tä. Pienestä hivenaineesta 
siis voi paisua iso yritys.

- Minulla oli jo jossain 
määrin tietoa hivenaineista 
kun aloitimme. Muun muas-
sa Pohjanmaalla seleenillä 
oli iso kysyntä, koska siel-
lä esiintyi sydänlihasrap-
peutumaa ja tiedettiin, että 
seleeni on hyväksi sydän-
terveydelle. Sitä sai kuiten-
kin tuolloin vain ostamal-
la sianrehua tai menemäl-
lä Ruotsiin, missä seleeni-
tabletteja oli myytävänä. 
Koko luontaistuoteala oli 
Suomessa vielä alkuvaiheis-
saan.

Firma lähti liikkeelle, kun 
Latvus meni tapaamaan 
eläinlääketieteestä väitel-
lyttä, nykyään professorina 
vaikuttavaa Aimo Niskasta. 
Latvus oli sitä mieltä, että 
jos saataisiin aikaan seleeni-
tabletti, se voisi mennä kau-
paksi hyvinkin. 

- Tabletin piti olla orgaa-
ninen ja luonnonmukainen 
ja muistan vieläkin elävästi, 
kuinka hän 30 sekuntia mie-
tittyään sai tutkijan älynvä-
läyksen ja hänen ilmeensä 

Hankintatukku 35 vuotta

Seleenistä  
se alkoi

muuttui. Hän kertoi tietä-
vänsä ratkaisun bioteknii-
kan puolelta. Menetelmä on 
käytössä tänäkin päivänä.

- Seleeni on merkittävä 
hivenaine nykyäänkin, vaik-
ka se ei ole enää medioissa 
esillä samalla tavalla kuin 
aiemmin. Sitä tarvitaan yhä: 
jos ihminen ei saa sitä ollen-
kaan, hän kuolee 100 pro-
sentin varmuudella – ja jos 
hän saa sitä liikaa, hän kuo-
lee silloinkin 100 prosentin 
varmuudella. Kun sitä saa 
järkevän määrän, sydänli-
has jaksaa hyvin. On pidet-
tävä huolta, ettei kehon 
moottori yski.

Eräs luontaistuotealan 
keskeisistä vaikuttajista 
totesi hiljattain, että paras-
ta vuodessa 2016 oli se, että 
se on ohi. Latvus on samaa 
mieltä, mutta hän näkee jo 
valoa tunnelin päässä.

- Me olemme hyvällä kas-
vu-uralla. Meillä on raken-
nettu pohjia ja on saatu fir-
maan runsaasti erilaista 
osaamista. Se on nyt voima-
vara, jolla firmaa voi viedä 
eteenpäin.

Edes 1990-luvun lama ja 
nyt päättymässä oleva taan-
tuma eivät ole heilauttaneet 
Hankintatukkua pahemmin. 

- Se 80-90-luvun lama 
siirtyi terveystoimisektoriin 
viiveellä. Kaksi viimeistä 
alaa, joihin lama koski, oli-
vat terveystuotteet ja kaik-
kein viimeisenä kosmetiik-
ka. Viimeiseksi siis luovut-
tiin naisten kauneudesta.

- Tämä on positiivinen ja 
hieno ala, toimitusjohta-
ja Asrno Latvus hehkuttaa. 
- Täällä on hieno olla, en 
vaihtaisi mihinkään. Ei huo-
maa edes vanhenevansa, sil-
lä otan noin viisikymmentä 
tablettia ja kapselia joka iki-
nen päivä!

Teksti: Reijo Ikävalko

Hankintatukku täyttää 35 
vuotta, eikä toimitusjohtaja  
Arno Latvus tunne juuri ole-
vansa paljon vanhempi. - Tä- 
mä ala pitää nuorena, hän 
toteaa.

1190
Norm. 17,50(68,78€/Kg) 

890
Norm. 13,35(52,98€/Kg) 

2190
Norm. 33,70

(144,01€/Kg) 

1690
Norm. 24,50(260,00€/L) 

1190
Norm. 14,50

1950
(243,75€/Kg) Norm. 30,75

790
Norm. 10,7087,77€/Kg) 

1590
Norm. 20,65

10,-
Norm. 14,90

1390
Norm. 20,15

1150
Norm. 12,50(23,00€/L) 

1990
Norm. 25,90(123,60€/Kg) 

40,-
Norm. 61,90

1190
Norm. 14,50

3750
Norm. 53,00(431,03€/Kg) 1390

Norm. 19,10

120tabl.
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Mittauksia:

Sairaanhoitaja mittaa:
SILMÄN LUTEIINI-

PITOISUUTTA

Varaa aika etukäteen!

Hinta 10 € 
Mittaus antaa tietoa silmänpohjan 

ikärappeuman riskistä. 
Mittaus on kivuton, nopea ja tuloksen saa heti.  

Kauppakeskus Metropolin myymälässä: 
- 20.3. maanantaina klo 10-17:30 ja 
- 21.3. tiistaina klo 10-18. 
Kauppakeskus Prisman myymälässä: 
- 23.3. keskiviikkona klo 10-18

Sairaanhoitaja mittaa:
Erittelevä kolesteroli 15€
(ravinnotta 8 tuntia)
Kokonaiskolesteroli 7€
Verensokeri 5€
Hemoglobiini 5€
Luuntiheys 15€
Ilmainen verenpainemittaus

Varaa aika etukäteen!

Kauppakeskus Metropolin myymälässä: 
- 20.3. maanantaina klo 10-17:30 ja 
- 21.3. tiistaina klo 10-18. 
Kauppakeskus Prisman myymälässä: 
- 23.3. keskiviikkona klo 10-18

Puhelinnumerot takakannessa

1190
Norm. 17,50(68,78€/Kg) 

890
Norm. 13,35(52,98€/Kg) 

2190
Norm. 33,70

(144,01€/Kg) 

1690
Norm. 24,50(260,00€/L) 

1190
Norm. 14,50

1950
(243,75€/Kg) Norm. 30,75

790
Norm. 10,7087,77€/Kg) 

1590
Norm. 20,65

10,-
Norm. 14,90

1390
Norm. 20,15

1150
Norm. 12,50(23,00€/L) 

1990
Norm. 25,90(123,60€/Kg) 

40,-
Norm. 61,90

1190
Norm. 14,50

3750
Norm. 53,00(431,03€/Kg) 1390

Norm. 19,10

120tabl.
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Haluatko löytää 
enemmän elinvoimaa? 
Nukkua paremmin? 
Ja edistää samalla 
esimerkiksi hiustesi ja 
ihosi kuntoa? 
Naturopaatti 
Claudia Vigier auttaa 
sinua eteenpäin, olitpa 
minkä ikäinen tahansa.

Kun puhutaan terveistä 
elämäntavoista, on helpom-
pi luottaa asiantuntijaan, 
joka itsekin näyttää ter-
veyden perikuvalta. Clau-
dia Vigier, 46, on sitä, mitä 
opettaa. Geeneilleen ei toki 
mitään mahda, mutta ehkä 
Claudian vinkeillä mukaan 
tarttuu ripaus hänen omas-
ta elinvoimastaan. ”Sama 
resepti ei käy kaikille”, hän 
sanoo.” On hyvin yksilöl-
listä, mitä kenenkin kan-
nattaa syödä.” Naturopa-
tiaa, joka merkitsee ”luon-
nonpolkua” voi Saksas-
sa opiskella yliopistossa. 
Claudia Vigier on täydentä-
nyt opintojaan myös Rans-
kassa. Vastaanottoaan hän 
pitää Pariisissa. ”Naturo-
paatti työskentelee rinnak-
kain perinteisen lääketie-
teen kanssa. Näin asiakas 
saa mahdollisimman hyvää 
hoitoa. Naturopatia näyttää 
suuntaa, kuinka ihminen 
voi hyvin mahdollisimman 
luonnonmukaisin keinoin.”

Lisää vastustuskykyä 

”Olen oppinut varhain, 
että fermentoitu eli hapan-
käytetty ruoka on hyväksi 
keholle.

Kuusi vuotta sitten löysin 
Regulatin, ja se oli kuin oli-
sin löytänyt pyhän Graalin 
maljan. Regulat on minulle 
kuin työkalupakki”, Claudia 
hehkuttaa. Asiakkaat tule-
vat naturopaatin vastaan-
otolle yleensä, kun muut 
keinot eivät enää tunnu tep-
sivän. ”Regulatpro Metabo-
lic tasapainottaa elimis-
tön, niin että se pystyy taas 
toimimaan normaalisti.” 
Ensimmäisen kerran Clau-
dia suositteli Regulatia asi-
akkaalle, jonka vatsa ei pys-
tynyt sulattamaan raaka-
ravintoa. ”Tulokset olivat 
heti erittäin lupaavia. En 
missään tapauksessa neuvo 
lopettamaan lääkärin mää-

räämiä hoitoja. Lääkärin 
sanaa on kunnioitettava. 
Mutta Regulat todellakin 
edistää vastustuskykyä.”

Ikuista nuoruutta?

Entä kuinka on ikuisen 
nuoruuden laita? Löytyisikö 
Regulatista vastaus siihen-
kin? Sileäihoinen Claudia 
nyökkää. ”No ehkä ei ihan 
ikuista nuoruutta, mutta 
etenkin vaihdevuosi-iäs-
sä olevat tai vaihdevuoten-
sa ylittäneet naiset hyöty-
vät paljon Regulatpro Meta-
bolicista, jonka sisältämä 
B6-vitamiini edistää hor-
monitoiminnan säätelyä. 
Monet vaihdevuosi-ikäiset 
naiset valittavat uniongel-
mia. Ellei nuku hyvin, tulee 
hermostuneeksi ja levotto-
maksi. Siitä on seuraukse-
na myös ruuansulatusvai-
voja. Kierre on valmis, eikä 
sen alkusyytä ole itse help-
po löytää.”

”Regulatpro Metabolicin 
avulla kaikenikäiset voi-
vat hoitaa lisäksi kynsien-
sä, ihonsa ja hiustensa kun-
toa.” Valmisteen sisältä-
mistä useista ravintoaineis-
ta voitaneen mainita mm. 
sinkki, joka edistää hius-
ten, kynsien ja ihon pysy-
mistä normaalina. B2-vita-
miini vaikuttaa suotuisas-
ti niin ihoon kuin limakal-
voihin. C-vitamiini edistää 
kollageenin muodostumis-
ta ihon normaalia toimin-
taa varten. Jokaiselle tär-
keitä ravintoaineita, joilla 
on myös paljon muita eli-
mistölle hyödyllisiä vaiku-
tuksia. 

Väsyttää, väsyttää ja 
väsyttää?

Epämääräinen väsy-
mys on tyypillinen kiirei-
sen ihmisen vaiva, min-
kä yhteydessä moni kärsii 
myös kognitiivisten (esim. 
muisti, oppiminen ja kielel-
liset toiminnot) ja psykolo-
gisten toimintojen epäta-
sapainosta. Ehkä olisi syy-
tä muuttaa elämäntyyliä, 
vaihtaa kumppania tai työ-
paikkaa, tavata ystäviä… 
Mutta kun ei jaksa. ”Vaik-
ka toista kehottaisi kuin-
ka, että lähde ulos kävelyl-
le tai urheilemaan, ei hyvä 
tarkoitus auta, jos toinen 
on uuvuksissa. Usein ala-
kulon syy voi löytyä suolis-

Ikuista 
nuoruutta? 
Ainakin paljon 
lisää elämänlaatua!

2950
120kaps.

Norm.49,50

(173,53€/Kg)

2190
Norm. 30,75

(240,66€/Kg)

1390
Norm. 16,90

(171,60€/Kg)

1750
 Norm. 21,90

2690
Norm. 41,80

(538,00€/Kg)

2190
  Norm. 27,90

960
Norm. 12,05

(210,57€/Kg)

1030
Norm. 12,90

90tabl.

100tabl.

90tabl.

60kaps.

120tabl.

60kaps.

54kpl.

Kaikki super-sarjan tuotteet -20%
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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)

tosta. C- ja B6-vitamiinia 
sekä magnesiumia sisältä-
vän Regulatpro Metaboli-
cin avulla moni voi löytää 
uutta tarmoa tarttua asioi-
hin.” Se on valmistusmene-
telmänsä takia ikään kuin jo 
kerran kulkenut ruuansula-
tuksen läpi, joten ravinto-
aineiden imeytyvyys on 
hyvä. ”Regulatpro Metabo-
lic antaa energiaa kaiken 
ikäisille. Kahvi ja kofeii-
ni nostavat adrenaliinita-
soja. Se on kuin piiskaisi 
hevosta juoksemaan aina 
vain kovempaa. Regulatpro 
Metabolic nostaa elinvoi-
maisuutta tasaisesti ja pit-
kään. Määräisin jokaisel-
le kahdesti vuodessa parin 
pullon Regulat-kuurin. Se 
on terveellistä kaikille.”

Energiaa ja tehoaineita 
suoraan luonnosta

Regulat on nestemäinen 
entsyymivalmiste, jota val-
mistetaan Saksassa. Se teh-
dään patentoidulla vaihe-
käy ttämismenetelmällä 
luomulaatuisista hedelmis-
tä, pähkinöistä ja vihannek-
sista. Käyttäminen tapah-
tuu Lactobacillus -baktee-
reilla.

Regulatpron sisältämä 
C-vitamiini tukee hyvin-
vointia vähentämällä väsy-
mystä, edistämällä normaa-
lia energia-aineenvaihdun-
taa sekä suojaamalla soluja 
hapetusstressiltä. Regulat-
pro Metabolicin sisältämät 
magnesium, sinkki, B2- ja 
B12 vitamiini vaikuttavat 
myös elimistön solutoimin-
taan osallistumalla solujen 

jakautumisprosessiin sekä 
edistämällä solujen suo-
jaamista hapettumisstres-
siltä. Vaikutus solutoimin-
taan ja tuotantoon heijas-
tuu elimistössä monen kal-
taisina positiivisina vaiku-
tuksina. Regulat sopii kai-
kille lisäämään energiaa ja 
elinvoimaa.

Naturopaatti Claudia Vigier

”Regulatpro 

Metabolicin 

avulla 

kaikenikäiset 

voivat hoitaa 

lisäksi kynsiensä, 

ihonsa ja 

hiustensa 

kuntoa.”
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”Kalaöljyn terveysvaiku-
tukset ovat erityisen tär-
keitä ikääntyville nai-
sille, koska naiset elävät 
keskimäärin neljä vuotta 
miehiä pitempään, mutta 
alkavat menettää lihas-
kuntoaan kymmenen 
vuotta miehiä aikaisem-
min”, sanoo uutta kan-
sainvälistä kalaöljytutki-
musta johtanut skotlan-
tilaisen Aberdeenin yli-
opiston tohtori Stuart 
R. Gray.

Kalaöljyn hy vä teho 
ikääntyvien naisten kun-
non ylläpidossa on merkit-
tävä, sillä yli 65-vuotiaiden 
osuus väestöstä suurenee 
tulevina vuosina. Vuonna 
2010 se oli 17 prosenttia, 
mutta vuoteen 2035 men-
nessä sen odotetaan kasva-
van 23 prosenttiin.

Sarkopeniaa eli hauraus-
raihnaisuusoireyhtymää 
esiintyy joka viidennellä 
50–70-vuotiaalla, mutta jo 
joka toisella 80 vuotta täyt-
täneellä ihmisellä. Siksi 
etsitään tehokkaita ja tur-
vallisia keinoja, joilla voi-
daan ehkäistä ikääntymi-
seen liittyvää lihastoimin-
nan heikkenemistä. Kunto-
saliharjoittelu lisää ikään-
tyvienkin ihmisten lihas-
massaa ja -voimaa, mutta 
vähemmän kuin nuorem-
milla ihmisillä. Ennens-
tään tiedetään, että kalaöl-
jyn nauttiminen voi lisätä 
ikääntyvien naisten kun-
tosaliharjoitusten tehoa. 
Muita sarkopeniaa ehkäise-
viä ja hidastavia ravintolisiä 
ovat  D-vitamiini, karnosii-
ni ja ubikinoni.

Grayn johtamaan klii-
niseen kaksoissokkotutki-
mukseen valittiin 50 mies-
tä (n=27) ja naista (n=23), 
iältää keskimäärin 70 ± 4 
vuotta. Heidät kaltaistet-
tiin kahteen ryhmään, jois-
ta toinen sai 18 viikkoa päi-
vittäin 3 grammaa kalaöl-
jyä ja toinen sai safl oriöljyä 
(lumetta). Kumpikin ryh-
mä teki ohjattua lihaskun-
to-ohjelmaa koko vaiku-
tusjakson ajan. Ennen vai-
kutusjakson alkua mitat-
tiin koehenkilöiden lihas-
massa tietokonekuvauksel-
la (MRI), lihasten toimin-
takykyä, eritoten yläraa-
jojen puristusvoimaa sekä 
reisilihasten voimaa ja voi-
mantuottokykyä ja arvioi-
tiin lihasten laatua. Lisäk-
si verestä mitattiin sokeri, 
rasvat ja tulehduksen merk-
kiaineita. 

Lumetta saaneiden nais-
ten kuntotreenaus lisäsi 
lihasvoimia keskimäärin 16 
prosenttia, mutta kalaöljyä 
nauttineilla naisilla perä-
ti 34 %. Kalaöljyn käyt-
tö lisäsi siis naisten lihas-
ten toimintakykyä suu-

resti, muttei kasvattanut 
lihasmassaa.  Sitä vastoin 
miehillä kalaöljyn nautti-
minen ei parantanut lihas-
kuntoa lumeryhmään näh-
den. Kalaöljy alensi koholla 
olleita seerumin triglyseri-
dejä sekä miehillä että nai-
silla. Veren sokerissa, insu-
liinissa ja tulehdusmarkke-
reissa ei havaittu merkittä-
viä eroja ryhmien kesken. 
Tutkimus julkaistiin mar-
raskuussa American Jour-
nal of Clinical Nutrition 
-lehdessä. 

Kalaöljyn rasvahappojen 
vaikutus ikääntyvään 
väestöön

Myös Australiassa on tut-
kittu kalaöljyn rasvahappo-
jen vaikutusta ikääntyväs-
sä väestössä. Tutkijat seu-
rasivat 17 vuotta yli tuhat-
ta kotonaan asuvaa ikään-
tyvää naista ja miestä, joi-
den veren rasvahapot oli 
mitattu vuona 1996. Tulok-
set osoittivat, että mitä 
suurempi on veriplasman 
omega-3-pitoisuus – erito-
ten EPAn pitoisuus – sitä 
pienempi on ennenaikaisen 
kuoleman riski. 

Englannissa Leedsin yli-
opistoklinikan syöpäkirur-
git ovat antaneet puhdas-
ta tiivistettyä EPA-kalaöl-
jyä (2 grammaa/vrk) pak-
su- ja peräsuolisyöpää sai-
rastaville potilaille, joilla 
tauti oli metasasoinut mak-
saan. Ennen metastaasin 
poistoleikkausta aloitettu 
EPA-hoito vähensi merkit-
sevästi potilaiden kuollei-
suutta leikkauksen jälkei-
sinä vuosina lumevalmis-
teisiin nähden. Tulokset 
puoltavat E-EPAn käyttöä 
ikääntyvien ja syöpää sai-
rastavien ihmisten ravinto-
lisänä.

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

Kalaöljyasiaa 
ikääntyville

695
400ml.

Norm. 9,70

(17,38€/Kg)

NIVELTEN HYVINVOINTI ON HELENA 
AHTI-HALLBERGILLE TÄRKEINTÄ

Hiuksien ja kynsien vahvistumisen lisäksi muutos on näkynyt ja tuntunut ihoni kiinteydessä ja joustavuudessa. 
SkinGain maksaa itse itsensä jo siinä, että niin kasvo- kuin vartalovoiteita säästyy huomattava määrä, kun ihoni 
on nyt kosteampi, Helena muistuttaa.
 Ihon kiinteys, joustavuus ja pehmeys helpottavat päivittäisiä kauneudenhoitorutiinejani ja nivelten joustavampi 
toimivuus antaa minulle vapauden nauttia tanssin iloista, Helena summaa kiiruhtaen jälleen opetustyöhön.

MAINOS

Ammattilaisten palkitsema SkinGain on monipuolisesti vaikuttava 
kollageeni -ravintolisä hyvinimeytyvässä muodossa. Sen ainutlaatuinen 
yhdistelmä 1. ja 2. tyypin kollageenia käynnistää tämän tärkeimmän 
rakenneproteiinimme oman muodostumisen. SkinGain vaikuttaa 
positiivisesti mm. ihoon, hiuksiin, kynsiin ja niveliin. Elimistön 
luonnollinen kyky tuottaa kollageenia alkaa heikentyä jo 25 vuoden 
iästä lähtien.

Työni tanssimaailmassa on vaativaa sekä fyysisesti että esteettisesti. Ikääntyminen tuo 
mukanaan monia muutoksia, joista selkeimmin huomaa sen, että kollageenia ei enää 
muodostu niin kuin nuorempana. Kollageeni on kuin liima, joka pitää meidät kasassa. 
Kun tämän asian sisäistin, ymmärsin, että kärsin aivan turhaan ikääntymisen merkeistä.
 Ihon proteiineista 75 % on kollageenia, nivelissä ja rustoissa lähes saman verran. 
Hiusten oheneminen ja harventuminen johtuu useimmiten myös kollageenin oman 
luonnollisen tuotannon puutteesta. Hiusten vahvistuminen ja kasvuspurtti olikin se, 
jossa SkinGainin tulokset alkoivat näkyä ensimmäisenä, Helena iloitsee.
 Tanssinopettajana minulle ikuisen nuoruuden tavoitteleminen ei ole kärjessä, vaan 
tärkeintä on luottamus omaan kehoon. SkinGain kollageeni -juoma tukee osaltaan 
nivelteni hyvinvointia.
 Tämän ikäisenä alkaa jo olla monenlaista kolotusta, Helena naurahtaa, ja sen 
jokainen ymmärtää, että se voi rajoittaa tanssin pyörteitä. SkinGain on minun 
valintani.

– KAUNIS IHO ON LISÄBONUSTA

Markkinoija:

3590
Norm. 46,90

30pss.

(213,69€/Kg)
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TYYNEYDEN 
tipat 50 ml

• stressiin,
kun mieli käy
ylikierroksilla

YRTTIVOIMA-
JUOMA 
200 ml

Kevätväsymykseen 
koko perheelle. 
Maistatus!11-yrtin 

KÄSIVOIDE  
100 ml

• hoitaa

• kosteuttaa
kuivat kädet

Porkkana-
KEHÄKUKKAöljy  
30 ml

• ulkoiluöljy,
kaunis ihonväri
keväthangilta

Luonnon
HAMMASTAHNA  
75 ml

• pesee hellästi

• hoitaa suun

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan  kotimaiset hoitotuotteet 
kevääseen!

ROSMARIINI
eteerinen öljy 
10 ml

• virkistää muistia

• lisää tarmoa590
Norm. 7,50

(78,66€/L) 

650
Norm. 7,60

1690
Norm. 19,90(84,50€/L) 

1050
Norm. 12,50

(210,00€/L) 

990
Norm. 12,50

1590
Norm. 19,00

(159,00€/L) 

tarjouksia!

Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.

Kevätlehti

3690
16tabl.

2590
30kaps.

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

FREESTREAM SUPERSUOJA
Sydämen ja verenkierron
hyvinvointiin.

Norm. 35,00

Norm. 49,50

uutuus!

1750
60kaps.

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

Norm. 21,90

 hoitavaa lämpöä 

 nyt kaikki *varastossa 
olevat kaulurit, 

niskasuojat, poolot ja 
pitkät alushousut:

-15%
*VAIN METROPOLISSA!

1490
60tabl.

 Täyde�inen omistautuminen laadu�e

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

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

2390
kpl

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

2190LASTEN OMA
MONIVITAMIINI
KANGAVITES BOUNCING BERRY
60 tabl. Marjanmakuinen 
imeskeltävä tai pureskeltava 
monivitamiini- ja mineraali- 
valmiste lapsille. 

Osta 
molemmat

yht:

-45         

,-

Norm.17,00

Norm.28,10

120tabl.

Norm.29,20

-

NAISTEN OMA 
MONIVITAMIINI

TULE MAISTAMAAN!
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Suosikkinäyttelijä 
Karoliina Blackburnilla, 
44, on kädet täynnä töitä. 
Tampereella asuva 
Karoliina harjoittelee 
parhaillaan ammattiteat-
teriryhmä Siperian kans-
sa sen 10-vuotisjuhlanäy-
telmää, joka on tulossa 
ensi-iltaansa. Tämän jäl-
keen hän lähtee pirkan-
maalaisiin vanhainko-
teihin kiertueelle, jon-
ka teemana on suomalai-
nen runous sadan vuoden 
ajalta, ja mukana on myös 
ilma-akrobatiaa. Molem-
mat Karoliinan tämän 
hetken työkuviot kuulu-
vat Suomen 100-vuotis-
juhlien teemaan.

Kunnossa pitää siis olla 
kaiken aikaa, ja Karolii-
na osaakin huolehtia sekä 
itsestään että koko perhees-
tään, johon kuuluvat mie-
hen lisäksi myös 7-vuotias 

tytär ja 14-vuotias poika.
- Rav itsemusasiois-

sa olen sillä tavalla tarkka, 
että ruuan ravintoarvojen 
on oltava kohdallaan. Teen 
meillä miehen kanssa ruuan 
kaksi kertaa päivässä.

Karo on aina ollut kiin-
nostunut ravitsemusasioi-
den ohella myös ravinto-
lisistä ja luontaisesta ter-
veyden hoitamisesta. Alan 
tuotteet ja asiat ovat hänel-
le tuttuja.

- Otan päivittäin C-vi-
tamiinia, D-vitamiinia, 
kalaöljyä, magnesiumia ja 
joskus jotain muutakin, hän 
luettelee. - Joskus aiem-
min yritin ottaa jenkkiläis-
tä tablettimuotoista 1000 
mg C-vitamiinia, mutta se 
tuli ylös saman tien. Se oli 
minulle liian vahvaa. 

- Niinpä lähdin mielelläni 
viime syksynä kokeilemaan 
Polar Pharman liposomi-
muotoista C-vitamiinia, 
joka on nestemäistä ja pil-
kottu sellaiseen muotoon, 
että se imeytyy kunnolla. Se 
pysyy sisällä ja koska se on 
vesiliukoista, sitä voi ottaa 

Näyttelijä Karoliina Blackburn ja liposomimuotoinen C-vitamiini

Flunssat kiertävät minut kaukaa

Näyttelijä, teatteritaiteen 
maisteri Karoliina Blackburn 
suosittelee liposomimuotois-
ta C-vitamiinia.

kaikessa rauhassa. En ole 
juuri koskaan sairaana, ei 
ole ollut fl unssaa, yskää eikä 
nuhaa. Otan yleensä kaikki 
ravintolisät illalla enkä ole 
huomannut, että sillä olisi 
mitään vaikutusta nukah-
tamiseen.

Karo suosittelee liposo-
mimuotoista C-vitamii-
nia erityisesti ennaltaeh-
käisyyn. 

- Sitä kannattaa ottaa 
heti, kun alkaa väsyttää ja 
ennen kuin ensimmäiset 
oireet kuten viluttaminen 
ilmaantuvat. Tämä on tär-
keää varsinkin talvikaudel-
la, ja tärkeä asia on myös, 
että nukkuu hyvin. Jos taka-
na on kunnon yöunet, vita-
miineilla on vielä mahdolli-
suus parantaa tilannetta. 

- Vitamiinit imeytyvät 
yleensä ravinnosta hyvin, 
mutta talvikaudella vihan-
nekset ja hedelmät tulevat 
enemmän tai vähemmän 
kaukaa ja ne ovat myös sei-
soneet varastossa. Silloin 
C-vitamiinilisä on paikal-
laan.

Näin siis Karoliina, joka 

tiedetään ja tunnetaan. 
Mutta mahtavatko kaik-
ki hänen uraansa seuran-
neet silti olla tietoisia, että 
saavutusten joukosta löy-
tyy myös varsin erikoinen 
juttu? Karoliina on nimit-
täin thainyrkkeilyn Suo-
men mestari alle 60-kilois-
ten sarjasta vuodelta 2004! 
Tälle mimmille ei siis kan-
nata ruveta ryttyilemään!

- En ole väkivallan ystävä, 
hän nauraa. - Olen siirtynyt 
thainyrkkeilystä uimahyp-
pyihin, joita olen harrasta-
nut jo usean vuoden ajan. 
Nyrkkeily on jäänyt koko-
naan. Tykkään sekä kerros-
hypyistä että ponnahdus-
laudasta enkä osaa sanoa, 
kummasta pidän enemmän. 
Ei niitä voi erotella.

*)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
30tabl.

Norm.35,90

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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Parhaimpia tapoja huolehtia sydämen ja verenkier-
toelimistön hyvinvoinnista ovat terveellinen ruoka-
valio ja monipuolinen liikunta, mitkä auttavat pitä-
mään verenpaineemme kurissa. Parantamalla näitä 
tekijöitä ja käyttämällä muutosta tukevia ravintolisiä 
saavutamme terveellisen verenpaineen tason. 

Onko verenpaineella 
väliä?

Kohonneen verenpaineen 
yleisyys
Verenpaine nousee iän myö-
tä ja sitä nostavat monet 
tekijät, kuten ylipaino, epä-
terveellinen ruokavalio, liika 
suola, vähäinen liikunta, 
tupakointi, liiallinen alko-
holi ja stressi. Yli 700 000 
suomalaista käyttää veren-
painelääkkeitä. Ihanteelli-
sena verenpaineen tasona 
pidetään 120/80 mmHg ja 
sen kohotessa verenkier-
toelinten sairauksien riski 
nousee voimakkaasti. Kor-
kea verenpaine vahingoittaa 
verisuonia, aiheuttaa vauri-
oita silmissä, munuaisissa ja 
muissa elimissä. Merkittävä 
osuus infarkteista arvioidaan 
johtuvan korkeasta veren-
paineesta. Ylipainoisilla 
esiintyy kohonnutta veren-
painetta noin kaksi kertaa 
enemmän kuin normaali-
painoisilla ja joka toisella 
ylipaianoisella on kohon-
nut verenpaine. Liikunta on 
avainasemassa kohonneen 
verenpaineen ehkäisyssä ja 
päivittäisissä toiminnoissa. 
Kannattaakin esimerkiksi 
valita portaat hissin sijaan, 
korvata auto polkupyörällä 
sekä tehdä pihatöitä. 

Alkoholi vaikuttaa veren-
paineeseen kohottavasti, ja 
tupakointi moninkertaistaa 
kohonneen verenpaineen 
haittavaikutukset. 

Runsas suolan käyttö ko-
hottaa verenpainetta ja sen 
vaikutus verenpaineen ko-
hoamiseen lisääntyy kes-
ki-iässä.

Äkillisessä stressissä elimis-
tö alkaa tuottaa stressihor-
moneita, jotka käynnistävät 
ihmisen elimistön puolus-
tusmekanismin. Jatkuva 
stressi pitää ihmisen her-
mostoa jännitystilassa ja 
sydänsairaus kehittyy pikku 
hiljaa vuosikymmenien ku-
luessa.

Voimmeko itse vaikuttaa 
verenpaineeseemme ?
Ravintolisät yhdistettynä 
todellisiin elämäntapojen 
muutoksiin edistävät yhdes-
sä verenpaineen pysymistä 
normaalina. 

Ainutlaatuinen synergistinen 
yhdistelmä verenpaineen 
hallintaan on Bio-Paine+ 
Kalium, joka sisältää ubi- 
kinonia (Bio-Qinon Q10), 
Pycnogenolia®, D-vitamiinia 
ja kaliumia.

Todellinen tehopari sydä-
men  hyväksi on orgaaninen 
seleeni ja  ubikinoni Q10. 
Ubikinoni tehostaa sydänli-
haksen energia-aineenvaih-
duntaa ja  seleeni voimistaa 
sen vaikutusta. 

Seleeniä ja ubikinonia  on 
käytetty pitkään itsehoidos-
sa ja kumpikin ehkäisevät, 
vaimentavat ja sammuttavat 
hapetusstressiä ja hiljaista 
kroonista tulehdusta. Selee-
ni aktivoi Q10:ä ja nostaa 
aktiivisen Q10:n pitoisuutta. 
Seleeni  ja Q10 ehdottomasti 
tarvitsevat toisiaan toimi-
akseen mahdollisimman te-
hokkaasti elimistössämme.  

Ubikinoni Q10 on rasvaliu-
koinen antioksidantti, mikä 
on läsnä kaikissa solukal-
voissa ja suojaa niitä hapet-
tumiselta.  Seleeni on välttä-
mätön hivenaine, voimakas 
antioksidantti ja se suojaa 
soluja hapettumiselta.

Laihduttaminen, liikunta, 
terveellinen ruokavalio ja 
ravintolisät – Paras tapa yl-
läpitää tervettä verenkiertoa 
ja verenpainetta! 

Jarmo Hörkkö
Tuoteasiantuntija

tarjouksia!

Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.

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! 

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!

7890
180kaps.

Norm.97,15

890
60tabl.

Norm.11,10

3290
120tabl.

Norm.40,30

2490
160kaps.

Norm.30,40

(616,41€/Kg)

Kevätlehti
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BOOST  
B12-VITAMIINI

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

Nivel Magnesium
auttaa

NIVEL 
MAGNESIUM

NYT MYÖS 
 KÄTEVÄ 

 MATKAKOKO!

Sytytä valot aivoihin

käyttämällä B12-suusuihketta!

›Vähentää   väsymystä 
ja  uupumusta
›Edistää  muistin 

 normaalia  toimintaa

2390
Norm. 29,90

25ml.

(239,00€/l)
2390

Norm. 29,90

100ml.

4,90

(31,36€/Kg)

690
Norm. 8,50

220g.

Lehden tarjoukset voimassa 31.3.2017 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

Metropolin myymälä 010 279 22 80* 
Prisman myymälä 010 279 22 88*

010-alkuisten numeroiden hinnat: 
Puheluhinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 
(alv. 24 %).

Verkkokauppamme avautuu pian!

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

Lähetämme tuotteet postiennakolla manner-Suomeen.

Edulliset ostokset näppärästi 
suoraan kotiisi!
Valikoimasta löytyy esim: luontaiskosmetiikkaa, 
lisäravinteita, luontoystävällisiä puhdistus- ja 
pesuaineita, gluteenittomia tuotteita, urheilulisä-
ravinteita ja paljon muuta luonnollisesti hyvää!

TOP  10 vinkit -kuinka juuri Sinä 
voit erinomaisesti!

TIETOA, OHJEITA JA NEUVOJA ON LUVASSA RUNSAIN MITOIN JA TODELLISELLA ASIANTUNTEMUKSELLA, 20.3.2017 KLO 18 ALKAEN 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON CARELIA-SALISSA. ESTRADIN OTTAA SILLOIN HALTUUNSA TERVEYDEN AVAIMET -OHJELMASTA TUTTU, 

FUNKTIONAALISEN LÄÄKETIETEEN JA RAVITSEMUKSEN ASIANTUNTIJA, TEKNIIKAN LISENSIAATTI PAULA HEINONEN.

20.3.2017 MAANANTAI KLO 18–21 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON CARELIA-SALI, 
JOENSUUN KAMPUS, YLIOPISTOKATU 4, JOENSUU

”Tule kuuntelemaan yleisöluentoani suoliston, ravinnon, energi-
syyden ja sisäisen hehkun merkityksestä hyvinvoinnillesi. 
Opit muun muassa missä energia muodostuu ja miten lisäät 
energisyyden ja sisäisen hehkun merkityksestä hyvinvoinnille-
si. Opit muun muuassa missä energia muodostuu ja miten lisäät 
energisyyttäsi.
Ymmärrät myös, miksi suoliston terveys vaikuttaa aina aivoihim-
me ja mieleemme asti. Suolisto on oikein kohdeltuna tervey-
den kehto. Suolistoperäiset vaivat voivatkin näkyä ympäri kehoa 
esimerkiksi maksamuutoksina, ihottumina, allergioina, yliherk-
kyyksinä, nivelongelmina, reumaattisina vaivoina ja jopa her-
mostollisina oireina ja päänsärkyinä. Suolisto on pelottavan vii-
sas ja mielestäni elimistön kiehtovin ja tärkein elin.

Tule oppimaan ja innostumaan!
Voit esittää minulle henkilökohtaisia kysymyksiä.”

Liput ennakkoon 
ECOteekista 15€ 
(lipulla saa 5€ hyvityksen 
luennolla tehdystä 
ostoksesta)
Mukana järjestämässä Suomen Bioteekki Oy

Paula Heinonen


