
790
Norm. 13,35
(41,80 €/kg)

1190
Norm. 14,90
(119,00€/l)

Sydämelle, 
lihaksille ja 
suonenvetoihin
Magnesia Sitraatti,  
160 tabl. 

Kesälehti

LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

LEENA SARVI
Sileän ihon salaisuus

ECOTEEKIN OMA AIRA 
Terveys takaisin luontaisin keinoin

TRI TOLONEN  
Suolistossako ”toiset aivot”?

PUNKIT VIHAAVAT 
VALKOSIPULIA
TUTKITUTA VEREN 
RAUTA-ARVOT! 

uutiset  3/2017

Aloe veran hoitavaa voimaa!
Vitaminoitu Aloe Vera Kirkasgeeli 100ml 
Tehty tuorepuristetusta luomu aloesta.

Päivittäiseen käyttöön:
• Aamuin illoin • Kasvoille ja vartalolle • Kaikille ihotyypeille 
• Kaikenikäisille • Parranajon jälkeen • Säärikarvojen ajon 
jälkeen • Hiuspohjan hoitoon
Ensiapuun:
• Lievät palovammat ja auringonpolttamat • Hyönteisen 
pistot ja nokkosen polttamat • Pienet naarmut ja haavat 
• Rakot, hankaumat ja nirhaumat • Hautumat ja lievät 
ihottumat

UUDISTUNUT!

Hyvin imeytyvässä 
sitraatti-muodossa oleva 
magnesium terveyden 
tueksi.

LEHDEN TARJOUKSET 

VOIMASSA KUUN 

LOPPUUN

Suolistossako ”toiset aivot”?

PUNKIT VIHAAVAT 
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Julkaisija: ECOteekki / 
Joensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy

Päätoimittaja:  
Niko Korhonen 
niko@ecoteekki.fi

Ilmoitusmyynti:  
Maria Korhonen 
maria@ecoteekki.fi

Taitto
Nina Karjalainen/Kajaanin Offsetpaino Oy

Painosmäärä 81.500 kpl
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy

uutiset

Terveyskauppiaan 
mietteitä

Tuulia Järvinen
www.wellberries.com

Merenneito- 
smoothiekulho 
4 rkl  chiasiemeniä 
1 dl  vettä 
1  pakastettu banaani 
1  kiivi 
1  päärynä 
n. 0,5 tl  spirulinaa (kunnes väri on hyvä) 
2-3 rkl  kaura - tai muuta jogurttia 

koristeluun: 
marjoja
mehiläisen siitepölyä 
kookoshiutaleita 
chiaa 

1. Sekoita chia veteen ja anna tekeytyä n. 10 minuutin ajan. 

2. Lisää blenderiin muiden raaka-aineiden kanssa. Sekoita 
tasaista. 

3. Kaada tarjoilukulhoon, ja koristele! Niko Korhonen
Toimitusjohtaja 
ECOteekki / Joensuun 
Luontaistuote 
A. Korhonen Oy

Tervehdys!
Kuinka sinä voit?
Onko stressiä?
Kärsitkö flunssista joka kevät ja syksy?
Kolottaako niveliä?
Jomottaako nuppia?
Turvottaako vatsaa ja pörpöttääkö peppu?
Onko veto poissa ja energiat vähissä?
Jääkö uni vajaaksi, vai onko se katkonaista?
Oletko koskaan miettinyt kuinka pienillä asioilla ja muutoksilla 
voisit voida paremmin ja elää energistä ja aktiivista elämää?

Monipuolinen ja puhdas ravinto on pohja terveelle kropalle. Sopiva 
liikunta ja lepo yhdessä ravitsevan ravinnon kanssa tekevät kum-
maa mielenlaadullekin.

Valitettavasti nykypäivän ravinto ei ole enää yhtä ravinteikasta 
kuin ennen. Onkin syytä varmistaa riittävät kivennäis- ja hiven-
aineiden, vitamiinien ja rasvahappojen saanti. Helpoiten sen saa 
lisäravinteena purkista. Sopivan tuotteen valinnassa kannattaa 
turvautua ECOteekki-asiantuntijan apuun.

Valikoimastamme löydät turvalliset, tutkitut ja laadukkaat valmis-
teet. Itse suosin ja suosittelen mahdollisimman luonnollisia tuot-
teita. Ne eivät kuormita jo muutenkin stressaantunutta kroppaa 
lisää ja keho tunnistaa ja hyödyntää ne parhaiten.

Tässä Kesälehdessä on paljon hyviä vinkkejä hyvinvointisi tuek-
si. Lue lehti ja tule ECOteekki -myymälään, niin katsotaan juuri 
sinulle sopivat tuotteet ja vinkit.
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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:

Mausteinen  
munakoisopaistos 
kvinoalla
n. 800 g  munakoisoa (3 isohkoa)
2  valkosipulinkynttä
1 cm  pala tuoretta inkivääriä
0,5 dl  vettä
2 rkl  soijakastiketta
1 rkl  omenaviinietikkaa
1 tl  juoksevaa hunajaa
chilijauhetta (valinnainen)
loput ruohosipulista
öljyä paistamiseen 

päälle: 4 rkl seesamsiemenöljyä
1-2 rkl omenaviinietikkaa
lisuke: 2,5 dl kvinoaa
4 porkkanaa

Valmista kvinoa: huuhtele huolella, kunnes veteen 
ei enää synny “saippukuplamaisia” kuplia ja keitä 
ohjeen mukaan suolalla maustetussa vedessä.

Kuutioi munakoisot, ripottele palojen päälle suolaa 
ja anna itkettyä hetki.  Kuori ja hienonna valkosipulit 
sekä inkivääri. 

Sekoita soijakastike, vesi, omenaviinietikka ja hunaja 
keskenään. Kuivaa munakoisot ja paista kypsiksi 
öljyssä. Lisää soija-hunajakastike mukaan ja sekoita 
hyvin. Anna olla vielä hetki pannulla ja lisää mukaan 
chilijauhetta maun mukaan. 

Kun kvinoa on kypsää, kasaa annokset, ja mausta 
seesamöljyllä sekä omenaviinietikalla. Hienonna 
ruohosipuli päälle. Raasta porkkanat ja tarjoile ne 
lisukkeena.

Vastustuskyvylle

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.

Maailman tutkituin ja
tehokkain valkosipuli-
ravintolisä
• Vastustuskyvyn vahvistamiseen
• Sydämelle ja verenkierrolle
• Stressin sietoon
Kyolic Aged Garlic Extractin (AGE) 
terveysvaikutuksia ja turvallisuutta 
kartoittavista tutkimuksista on 
julkaistu jo yli 750 tieteellistä artikkelia.

www.valioravinto.fi

Oy Valioravinto Ab  on  Suomen kokenein  
luontaistuotteiden, ravintolisien ja  kasvirohdos-
ten valmistaja ja markkinoija. Apteekkari Bertil 

Nopeasti notkeat nivelet!
• Nivelten hyvinvointiin
• Kaikenikäisille naisille ja miehille,

myös kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

Naiselliseen hyvinvointiin
•  Karpalo + maitohappobakteerit
• Tueksi toistuville antibioottikuureille
• Turvaksi lomamatkojen

vaativiin olosuhteisiin

Miehiseen hyvinvointiin
• Erityisesti 50+ miehen elämänlaadun parantamiseen
• Testosteronitasojen ylläpitämiseen
• Monipuolinen antioksidantti ja suoja-aineiden lähde

koko elimistölle

(395,24€/Kg)

2490
90tabl.

Norm.31,95

1490
Norm. 19,05

60tabl

2090
Norm. 26,90

60tabl

4190
Norm.52,90

120kaps.

(436,46€/Kg)
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Kesällä Suomi on tulvil-
laan liikuntatapahtumia ja 
-kilpailuja: on kaupunki-
maratonia, naisten lenk-
kejä, suunnistusta, eukon-
kantoa, soutua ja melontaa, 
golfi a, pyöräilyä, tennistä, 
jalkapalloa. Monet aloitta-
vat harjoittelun jo hyvis-
sä ajoin ollakseen parhaas-
sa kunnossa tähtäämässään 
tapahtumassa. Mutta toiset 
eivät säännöllisestä harjoit-
telusta välitä, vaan liikun-
naksi riittää kävely ja ulkoi-
lu luonnon kauneudesta ja 
ihmeistä nauttien.

Magnesium on tärkeä 
kuntoliikkujille ja urhei-
lijoille. Se ei ole ihme, sil-
lä kehon magnesiumista 
kolmannes on lihaksissa ja 
pehmyt kudoksissa. Ras-
kaan liikunnan seurauk-
sena magnesiumia myös 
menetetään virtsaan taval-
lista enemmän. Riittävä 
magnesiumin saanti turvaa 
normaalin lihaksen supis-
tumisen ja rentoutuksen, 
lihaksen energiatuotannon 
sekä energiataloudellisen 
lihastyön sekä auttaa har-
joituskestävyydessä. Urhei-
lijoilla magnesiumin puu-
te aiheuttaa lihassolujen 
rakenteellisia vaurioita joh-
tuen lisääntyneestä happi-
radikaalien muodostukses-
ta. Puute myös lisää urhei-
lusuorituksessa hapen tar-
vetta maksimaalisen suo-
rituksen saavuttamiseksi. 
Lisäksi magnesium säätelee 
mm. hermo-lihastoimintaa 
vaikuttaen lihaksen supis-
tumiseen ja rentoutumi-
seen. Magnesiumin suuren-
tuneesta tarpeesta kerto-
vat lihasvaivat kuten lihas-
krampit, lihasten jäykkyys 
ja voimattomuus liikunnan 
aikana tai sen jälkeen.

Elimistön energiatuo-
tanto ja lihasten energian 
saanti tarvitsee magnesiu-
mia. Magnesium on muka-
na yli 300 entsyymissä, jot-
ka muokkaavat ravinnon 
hiilihydraateista, rasvois-
ta ja proteiineista energi-
aa sekä uusia tuotteita eli-
mistölle. Sitä tarvitaan sekä 
aerobisessa sekä anaerobi-
sessa energiantuotannos-
sa. Koska magnesium sää-
telee myös sydämen ja veri-
suonten toimintaa, sillä on 
verenpainetta alentava vai-
kutus ja sydämen toimintaa 
tukeva vaikutus.

Magnesiumlisä 
ruokavalion ohella

Magnesiumia saa parhai-
ten tummanvihreistä kas-
viksista, täysjyväleivästä ja 
puuroista, pähkinöistä ja 
siemenistä sekä kahvijuo-
masta. Ravinnon magnesiu-
min imeytymistä kuitenkin 
haittaa ravinnossa olevat 
luonnolliset yhdisteet kuten 
viljan fytaatti. Urheilijat ja 
reipasta kuntoilua harras-
tavat sekä fyysistä työtä 
tekevät voivat tarvita mag-
nesiumlisää lihaskunnon 
ylläpitämiseksi, vaikka ruo-
kavalio olisikin monipuoli-
nen, koska tarve on suuren-
tunut, jota saanti ei pysty 
korvaamaan. Ravintolisänä 
magnesiumia saa mones-
sa kemiallisessa muodossa, 
mutta magnesiumsitraattia 
monet käyttäjät pitävät par-
haimpana sen hyvän liukoi-
suuden vuoksi.

Liisa Kansanen
ravintolisäasiantuntija THM

Liikkujan lihakset 
tarvitsevat 
magnesiumia

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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Virpi Uhlbäck on kärsi-
nyt lihas- ja nivelvaivois-
ta jo vuodesta 1998, jol-
loin hän oli vasta hiu-
kan yli kolmekymppinen. 
Tauti jylläsi pahimmil-
laan Virpin ollessa nel-
jänkympin molemmin 
puolin.

- Vaivat mylläsi selässä, 
lonkissa, polvessa, akilles-
jänteessä ja päänupissa, hän 
luettelee.

- Minulla on hiukan sel-
lainen tunne, että olen kär-
sinyt siitä lapsesta asti, sillä 
minua kiikutettiin oletettu-
jen kasvu kipujen takia lää-
kärille. Selitystä ei tuolloin 
löytynyt.

Olin syönyt pitkään eri-
laisia lääkkeitä, ja silti sat-
tui jatkuvasti sekä nilkkaan 
että lonkkaan. Minulla oli 
tunne että särkylääkkeet 
vain veisivät minut ennen 
aikaiseen hautaan. Myön-
sin tarvitsevani apua, mutta 
en jaksanut enää uskoa, että 
saisin vaivaani mistään hel-
potusta.

NytVirpin tilanne on ollut 
jo runsaat puoli vuotta sel-
västi parempi - ellei suoras-
taan erinomainen.

Viime vuoden loppuke-
sästä Virpi kokeili aivan 
uudenlaista, PhenoCur-ni-
mistä kurkumavalmistetta.

- Rupesin ottamaan sitä 
kaksi kapselia joka aamu ja 
huomasin eräänä kaunii-
na päivänä, ettei särkyjä 
ollut enää ollenkaan. Olen 
nyt käyttänyt sitä reippaat 
puoli vuotta ja olisiko niin, 

että yhtenä päivänä on hiu-
kan särkenyt jostakin. Otan 
edelleen kahta kapselia 
aamuisin, mutta jos tuntuu, 
että on ylen määrin rasitus-
ta töissä, nappaan iltapäi-
vällä vielä toiset kaksi lisää.

Virpi on aloittanut hei-
näkuussa myös juoksuhar-
rastuksen. Aloitin ohjel-
man mukaisen juoksukou-
lun ja alku oli hiukan han-
kalaa, mutta kun rupesin 
syömään PhenoCuria, tun-
tui kuin koko kroppa oli-
si avautunut. Olen hirvit-
tävän ylpeä tapahtuneesta: 
aloitin ihan nollasta, mutta 
pystyn nyt juoksemaan vii-
si kilometriä alle 40 minuu-
tin. Sitä ei minun elämässä-
ni ole ihan hiljattain tapah-
tunut!

Laitan tämän ihan puh-
taasti PhenoCurin ansioksi. 
- Tuote alkoi toimia melkein 
heti. - Kaikkein mahtavinta 
on, että säryt ovat poissa, 
sillä ne olivat vihoviimei-
siä, kun ne iskivät milloin 
minnekin.

Lihas- ja nivelvaivat eivät 
tällä hetkellä rajoita elä-
määni millään tavalla.

On ne vaivat edelleen ole-
massa, mutta nyt ne ovat 
pysyneet kurissa.

- Pystyn taas omistautu-
maan hevosharrastukselle-
ni, kun paikkoja ei kolota. - 
Meillä on kaksi islanninhe-
vosta, joista toinen on van-
hempi ja toisesta, nuorem-
masta toivotaan kisahevos-
ta.

 

Teksti: 
Jenni Mustonen

Kroppa pysyy 
nyt kunnossa 
liikunnalla ja 
kurkumapillerillä!

pH-balance PASCOE®:n sisältämät kivennäisaineet* tukevat  
dieetin aikaista pH-tasapainoa sekä luuston, lihasten ja vatsan 
hyvinvointia sekä ylläpitävät energisyyttä sekä vähentävät 
väsymystä.

Dieetti jumissa?
Laitetaan dieetti taas vauhtiin! 
Vähähiilihydraattinen ja runsasproteiininen
ravinto näkyy kehossa virtsan pH-arvon
alenemisena ja haponerityksen lisääntymisenä.
Happamassa ympäristössä rasvan palaminen
hidastuu. Vähäenerginen ruokavalio tuottaa tuloksia
paremmin, jos kehon happokuormituksen
kasvu ehkäistään. Ota ruokavaliosi tueksi
pH-balance PASCOE®.

pH-balance PASCOE® sisältää
happo-emästasapainoa tukevaa sinkkiä 

sekä emäksisiä kivennäisaineita.

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 nor-
maalia energia-aineenvaihduntaa 
ja immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa.  

D-vitamiini edistää luiden pysy-
mistä normaaleina ja normaalin 
lihastoiminnan ylläpitämistä.

Osallistu kilpailuun:
www.bringwell.fi 

Voit voittaa Polar A360 
Fitness Trackerin! 

Mivitotal Plus 1 L, koko perheen perustuote. 
Mivitotal Flex 1 L, aktiiviseen elämään. RAVINTOLISÄ

jääkiekon MM- 

kisalähetyksistä 
Bongaa Mivitotal 
Bongaa Mivitotal 
Bongaa Mivitotal 

jääkiekon MM-
jääkiekon MM- 
jääkiekon MM-
jääkiekon MM- 

kisalähetyksistä 
kisalähetyksistä
kisalähetyksistä 

MTV3:lta!
MTV3:lta!
MTV3:lta!
MTV3:lta!
MTV3:lta!
MTV3:lta!

Probi - tutkittuja ja dokumentoituja maitohappobakteereita
Probi Mage sisältää Lactobacillus plantarum 299v maitohappobakteeria. 
Vahvistaa tutkitusti suolenseinämää ja edistää 
hyödyllisten bakteerien toimintaa suolessa.  
Ainoa probioottinen bakteeri, joka yksin pys-
tyy stimuloimaan hyvien bakteerien kasvua. 
Patentoitu kanta.

hyödyllisten bakteerien toimintaa suolessa.  
Ainoa probioottinen bakteeri, joka yksin pys-
tyy stimuloimaan hyvien bakteerien kasvua. 

*Sinkki edistää normaalia happo-emäsaineenvaihduntaa. Kalsium edistää ruuansulatusentsyymien normaalia toi-
mintaa. Kalsium ja magnesium edistävät lihasten normaalia toimintaa ja kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle 
normaalina. Magnesium vähentää väsymystä ja uupumusta.

   

Valitse yli 2 
kuukautta kestävä 

jauhe (260g) tai 
tabletit (100 kpl).

RAVINTOLISÄ

Probi Frisk Probi Mage 
20 kapselia. Probi Mage 

40 kapselia.

RAVINTOLISÄ

1090
Norm. 13,90

20kaps

1750
Norm. 21,90

40kaps.

1650
Norm. 20,50

40tabl.

www.bringwell.fi

3390
Norm. 42,90

1L 2890
Norm. 35,90

1L

1990
Norm. 24,50

260g.

(76,54€/Kg)
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Punkki eli puutiainen 
(Ixodes ricinus) on hämä-
häkkieläimiin kuulu-
va loinen. Punkki tarvit-
see verta lisääntymiseen. 
Sen tyypillisiä isäntäeläi-
miä ovat myyrät ja jänik-
set, mutta yhä useammin 
myös ulkona liikkuvat 
ihmiset, kissat ja koirat. 
Punkkien määrän kas-
vaessa myös punkkien 
aiheuttamat borrelioosi- 
ja puutiaisaivokuumeta-
paukset ovat lisääntyneet 
hälyttävästi.

Punkit lisääntyvät 
ja leviävät ilmaston 
lämmetessä

Punkit nauttivat leudois-
ta talvista. Vielä jokunen 
vuosikymmen sitten pun-
kit kiusasivat vain Ahve-
nanmaan saariston väkeä. 
Punkit ovat toki ennenkin 
vierailleet manner Suomes-
sa, mutta talvipakkaset ja 
routainen maa ovat ilmei-
sesti jarruttaneet pienten 
pirulaisten lisääntymistä. 
2000-luvulla talvien lauh-

tuessa punkkihavainto-
ja onkin tehty yhä enem-
män ja yhä laajemmilla alu-
eilla. Punkit vaanivat meitä 
ja rakkaita lemmikkejäm-
me myös yhä aikaisemmin 
keväällä ja myöhempään 
syksyllä.

Punkit haistavat 
houkuttelevan isännän

Punkit viihtyvät heini-
koissa ja rehevässä aluskas-
villisuudessa, josta ne tilai-
suuden tullen hyppäävät 
sopivan isännän kyytiin. 
Se ei löydä isäntää näköais-
tin, vaan hajun perusteella. 
Punkilla on tarkka ”nenä”, 
jolla se aistii potentiaalisen 
isännän ulos hengittämän 
hiilidioksidin.

Hyttysistä poiketen pun-
kit eivät pureudu heti isän-
tään kiinni. Se voi kul-
kea iholla pitkänkin mat-
kan etsien sopivan suo-
jaisaa paikkaa. Punkki on 
tarkka ruokailupaikasta, 
sillä se pysyy kiinni ihossa 
jopa useita päiviä, kunnes 
se on imenyt itsensä täy-

Punkit 
vihaavat 
valkosipulia

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.

Mies- nosta pää pystyyn

TRADAMIXIN 
AVULLA PYSTYY

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.

Liposomivitamiineista 
on todellista hyötyä.
Ravintolisien maailmassa koittaa uusi päivä liposomimuo-
toisten ravintolisien muodossa. Oli kyse sitten fl unssasta tai 
muistiongelmista, stressistä tai ihon kunnosta, niin liposomi-
muotoisista vitamiineista on varmasti hyötyä.

Mitä liposomit ovat?
Liposomit ovat mikroskooppisia fosfolipidi-palloja, joiden sisällä 
molekyylit pysyvät suojassa. Niiden hyvin ainutlaatuisen koostu-
muksen ja pienen kokonsa vuoksi ne eivät tuhoudu ruoansula-
tuskanavassa vaan vapauttavat vaikuttavat aineet verenkierron 
kautta suoraan soluihin. Ne imeytyvät myös suun kautta nautittuna 
ylivoimaisesti. Liposomin rasvasisällöstä
on myös selvää ravitsemuksellista hyötyä. Tyypillinen liposomi 
sisältää paljon fosfatidyylikoliinia, joka on itsessään antioksidantti. 
Liposomiteknologia  auttaa ravintoaineiden kulkeutumista suoraan 
soluihin ja kudoksiin, jolloin vitamiineista on aidosti hyötyä.

Liposomi B12-vitamiini on todellinen muisti- ja aivovitamiini!
B12-vitamiinista on viime aikoina kohistu paljon, eikä syyttä. B12-
vitamiinin puute ei aiheuta pelkästään anemiaa vaan monenlaisia 
hermostollisia häiriöitä, tuntohäiriöitä ja muistiongelmia. B12-
vitamiinin tarpeen tärkeyttä korostetaan myös stressin ja runsaan 
alkoholin käytön sekä laihdutuskuurien aikana. Jalkojen pistely, 
puutuminen ja hajamielisyys voivat olla oire B12-vitamiinin puu-
toksesta.

Saatko liian vähän B12-vitamiinia?
Jos yksi tai useampi seuraavista kohdista pätee sinuun, saattaa B12-
vitamiinin lisäsaanti olla tarpeellista.
- Olet kasvissyöjä tai vegaani. B12-vitamiinia saa vain eläinperäi-

sestä ravinnosta, kuten 
lihasta ja maitotuotteista. 
Kasvikset eivät sisällä B12-
vitamiinia.

- Olet yli 50-vuotias. Iän myö-
tä B12-vitamiinin imeyty-
minen elimistöön ruoasta 
huononee. Yli kymmenellä 
prosentilla yli 65-vuotiaista 
B12-vitamiinin taso on liian 
matala.

- Juot säännöllisesti alkoholia. 
Tämä saattaa vaikuttaa  negatiivisesti maksaan varastoituvan B12-vitamiinin tasoon.

- Diabeetikko saattaa tarvita B12-vitamiinia vitamiinilisänä. Diabe-
teksen hoidossa yleisesti käytettävä lääkeaine saattaa aiheuttaa 
potilaille B12-vitamiinin puutosta. 

Tavallisen tablettimuotoisena nautittavan B12-vitamiinin imey-
tymisessä on isoja haasteita. Tablettimuotoisesta vitamiinista ja 
ravinnosta imeytyy vain murto-osa B12-vitamiinia elimistöön. Mitä 
enemmän on ongelmia suolistossa, happovaivoja tai lääkitystä, 
sen haasteellisempaa B12-vitamiinin imeytyminen on. SOS Health 
Liposomi C:stä imeytyy jopa 90%:ia sen sisältämästä 1000 mikro-
grammasta B12-vitamiinia. 
SOS Health Liposomi B12 on siis todellinen aivovitamiinipommi!

Iho tarvitsee Liposomi 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. Hyvin 
imeytyvä ja vahva (1000mg) Liposomi C-vitamiini raikas-
taa ja kirkastaa ihoa.

Liposomi C on myös fl unssan kaataja
Useat tutkimukset osoittavat, että alhaisilla C-vitamii-
nipitoisuuksilla on yhteys heikentyneeseen immuuni-
järjestelmään ja vastustuskykyyn. C-vitamiini ei suoraan 
estä fl unssaan sairastumista, mutta sillä on havaittu 
olevan fl unssaa lieventäviä ja fl unssan kestoa lyhentäviä 
vaikutuksia.
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Miksi SOS Health Liposomi-vitamiinit:
• erittäin vahvoja
• paras imeytyvyys (jopa 90%)
• nanoteknologian avulla suoraan soluun 
• elimistön hyödynnettäväksi
• tehokkaita
• helppoja ja miellyttäviä käyttää
• C-vitamiini iholle ja fl unssaan
• B12-vitamiinia aivoille, muistille 

ja stressin ehkäisemiseen
• eivät ärsytä vatsaa

Imeytyykö käyttämäsi vitamiinit?

www.polarpharma.fi 
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teen verta. Suojaisaa keho-
nosaa etsiessä punkki saat-
taa myös hylätä ikäväksi 
haistamansa isännän.

Punkit vihaavat 
valkosipulia

Ruotsissa tehty tieteelli-
nen tutkimus osoitti, että 
erään valkosipulivalmis-
teen nauttiminen vähensi 
punkkien tarttumista ihmi-
seen*. Kaksoissokkotutki-
mus tehtiin Ruotsin puolus-
tusvoimien varusmiehillä, 
jotka liikkuivat päivittäin 
rehevässä maastossa. 

Tutkimustulos vahvis-
ti jo ennestään käytän-
nössä tehdyt havainnot. 
Punkkien uskotaan kartta-
van tuoreesta valkosipulis-
ta kehittyviä haihtuvia rik-
kiyhdisteitä, joita erittyy 
iholle valkosipulin syömi-
sen jälkeen. Yhdisteet ovat 
samoja, jotka voi aistia run-
saan valkosipulin syömisen 
jälkeen tympeänä hajuna 
hengitysilmasta. Valkosi-
pulin todellisilla suurkulut-
tajilla tuo rikin katkuinen 
haju puskee ihosta läpi sel-
laisella voimalla, ettei se jää 
edes heikommalta ihmisne-
nältä haistamatta.

Tuore valkosipuli ei sovi 
kaikille ihmisille - eikä 
varsinkaan koirille

Valkosipuli on yksi ter-
veellisimmistä kasveistam-
me. Se ei silti sovi sellaise-
naan kaikille. Etovan jäl-
kihajun lisäksi se ärsyt-
tää monien vatsaa. Koirille 
tuoreen valkosipulin luon-
nostaan sisältämät ns. tio-
sulfaatit ovat jopa vaaraksi; 
tiosulfaatit aiheuttavat koi-
rille anemiaa.

Vaihtoehtona 
ihmisnenään hajuton 
ja turvallinen 
punkkikarkotin

Valkosipulia ei onnek-
si ole pakko nauttia tuoree-
na. Siitä voidaan valmistaa 
jälkihajuton, vatsaystäväl-

linen ja koirillekin turvalli-
nen uute. Aivan kuten viinit 
ja juustot, myös valkosipu-
li muuttaa muotoa ja para-
nee huimasti erityisen kyp-
sytyksen myötä.

Herkinkään ihmisnenä ei 
haista ainutlaatuisen val-
kosipuliuutteen nauttimi-
sen jälkeen iholle erittyviä 
yhdisteitä. Punkit sen sijaan 
karttavat myös tällaista 
valkosipulia, koska niiden 
hajuaisti on tuhansia kerto-
ja ihmistä herkempi. Iholta 
voi löytää yksittäisiä, kar-
kuun kipittäviä punkkeja 
vielä uutteen säännöllisen 
käytön myötäkin. Niiden 
tarttumisen ihoon kiinni 
on silti havaittu loppuneen 
lähes kokonaan.

Pidä punkit loitolla 
itsestäsi ja lemmikistäsi 
luonnollisesti!

Ihmisnenään jälkihaju-
ton valkosipuliuute on erit-
täin toimiva keino punk-
kien kauhistuttamiseen. 
Kiitetyllä tuotteella on usei-
ta tieteellisesti tutkittuja 
terveysvaikutuksia, joista 
on hyötyä niin kesällä kuin 
ympärivuotisessakin käy-
tössä. Kysy aidosti jälkiha-
jutonta ja koirille turvallis-
ta valkosipuliuutetta ter-
veyskaupasta. 
* Stjernberg L, Berglund J. Gar-
lic as an insect repellent. JAMA 
2000; 284:831

Juha Sihvonen
tuotepäällikkö

Oy Valioravinto Ab

(175,88€/Kg)
2990

120kaps.

Norm.49,50

1490
Norm. 18,60

100tabl

2090
Norm. 30,55

80kaps.

2190
Norm. 27,90

90tabl.

2590
Norm. 41,80

120tabl.

1650
Norm. 20,90

90tabl

2190
Norm. 26,90

60kaps.

1490
Norm. 16,90

54kpl.

(243,33€/Kg)

(183,95€/Kg)

(518,00€/Kg)

(210,58€/Kg)

(134,23€/Kg)
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Tyylikonsultti Leena Sarvi:

Pullo käteen, 
korkki auki ja 
nauttimaan!
- Kun ihmiset kysy-
vät minulta, minkä 
rotuinen olen, vas-
taan aina että olen 
uusmaalaiskarjalai-
nentavaratalonsei-
soja, tyylikonsultti 
Leena Sarvi viisaste-
lee. Ja nyt tämä rotu-
nainen kertoo sileän 
ihonsa salaisuuden.

- Se on lyhyesti sanottu-
na Hankintatukun Vivania 
Beauty Shot, Leena toteaa 
vakaasti. - Kyseessä on nes-

temäisessä muodossa ole-
va kollageeni- ja hyalyro-
nihappo- ja C-vitamiini-
valmiste eli kauneuseliksii-
ri, joka nautitaan juomal-
la. Jokainen ottaa sen omal-
la tavallaan, mutta minun 
tapani on nauttia se aamui-
sin jääkaappikylmänä, kos-
ka avaamisen jälkeen pullo 
säilytetään jääkaapissa.

- Otan semmoisen 25-30 
millilitran shotin joka 
aamu, mutta käytän sitä 
kuuriluontoisesti siten, että 
peräkkäin menee kahdesta 
kolmeen pulloa. Yksi kuuri 
kestää puolisentoista kuu-
kautta ja pidän tällaisen 
kuurin vuosittain aina vuo-
denajan vaihtuessa. Välillä 
on siis tauko.

Tyylikonsulentti Leena Sarvi on käyttänyt vuosikaudet Han-
kintatukun Vivania Beauty Shot -valmistetta. Se on hänen 
sileän ihonsa salaisuus.

40,- 
Norm. 61,90

1450
Norm. 20,10

40tabl4150
Juhlapakkaus

120tabl!

2190
Norm. 30,95

60tabl

1690
Norm. 24,35

60tabl1190
Norm. 16,05

60kaps1990
Norm. 31,60

56kaps

1890
Norm. 25,20

500ml

2390
Norm. 33,65

180tabl

1790
Norm. 30,60

100kaps

1350
Norm. 18,80

60kaps

1690
Norm.24,90

500ml

2150
Norm. 30,20

50ml

2190
Norm. 26,90

180tabl

390
Norm. 5,25

16tabl

1450
Norm. 20,65

50kaps

890
Norm. 12,70

500ml
(17,80€/L)

(37,80€/L)

(111,18€/Kg)

(102,14€/Kg)

2x60tabl

(248,75€/Kg) (260,00€/Kg)

30,- 

Norm. 49,80

2x500ml

(33,80€/L)

(30,00€/L)

(430,00€/L)
(115,87€/Kg)
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Iho reagoi lämpötilojen 
vaihteluun

- Se on hyvä aloittaa aina 
kun sesonki vaihtuu. Iho on 
meidän suurin elimemme, 
joka reagoi kaikkein voi-
makkaimmin erilaisiin läm-
pötila- ja kosteusolosuhde-
vaihdoksiin ja eroavaisuuk-
siin. Olen todennut, että iho 
on tuolloin haavoittumai-
sillaan ja silloin se tarvitsee 
buustia. Kun tuotetta voi 
käyttää hyödyksi sisäises-
ti, se maksimoi sen, mikä 
näkyy ulospäin.

Leena kertoo käyttäneen-
sä Vivania Beauty Shot -val-
mistetta heti siitä lähtien 
kun se muutama vuosi sit-
ten tuli markkinoille.

- Se on hyvän makuinen, 
sisältää luontaista persik-
ka-aromia ja on siis persi-
kan makuinen, ei mikään 
vanhan ajan kalanmaksaöl-
jy. Se on paksuhkoa luon-
teeltaan, mutta silti help-
poa nauttia, koska se on 
niin hyvänmakuista. Monet 
ottavat sitä illalla, mutta 
minä nautin sen aamulla 
sen takia, koska mukana on 
C-vitamiinia, joka piristää. 
On ihan turha ruveta piris-
tämään itseään nukkumaan 
mennessä.

Ihoa hoidetaan sekä 
sisäisesti että ulkoisesti

Leena käyttää ajoittain 
myös samaan tuoteperhee-
seen kuuluvaa Vivania-voi-
detta. Etenkin silloin, kun 
iho tuntuu kiristävältä ja 
kuivalta. Hän painottaa, 
että ihoa on hoidettava sekä 
sisäisesti että ulkoisesti, 
jotta hyviin tuloksiin pääs-
tään. Myös riittävä veden 
juonti on hänen mielestään 
ihonhoidollisesti tärkeää.

- Vuodenajoilla on ihon 
hoidossa eroa. Kun men-
nään kohti kylmää vuoden-
aikaa, se kuivattaa ihoa voi-
makkaasti. Nyt vain on ollut 
vähän jännät sesongit, kun 
vuodenaikojen vaihtumista 
talvesta kevääksi ei oikein 
ole huomannut. On otetta-
va kaikki keinot käyttöön, 
sillä iho on talven jäljiltä 
väsyneen näköinen. Valon 
lisääntyminen on tietys-
ti hyvä juttu käpyrauha-
sen ja korvien välin kannal-
ta, mutta kylmyys on teki-
jä, jota vastaan on taistelta-
va oikein kunnolla.

Ikä tuo juonteita, mutta 
niitä vastaan voi taistella

Leena sanoo, että Viva-
nia Beauty Shot on saanut 
aikaan sen, että ihon pin-
ta on sileämpi eivätkä iän 
myötä siunaantuneet juon-

teet ole päässeet syvene-
mään.

- Ikä tuo juonteita muka-
naan, halusit tai et, mutta 
tämän tuotteen ansiosta iho 
pysyy paremmin kunnossa. 
Se on olennainen asia. Jos 
kuitenkin jollakin on jo val-
miiksi juonteita kasvoissa, 
ei enää voi tehdä ihmeitä.

- Toki voi aina yrittää 
taistella niiden syvenemis-
tä vastaan, hän naurahtaa. 
- Väsytystaisteluahan tässä 
käydään.

Näin siis uusmaalaiskar-
jalalainentavarataloseiso-
ja Leena Sarvi. Karjalai-
suus toi mukanaan haus-
kan sukunimen. Leenan isä 
joutui aikoinaan lähtemään 
evakkona Muolaan Hein-
joelta.

Tänään Foorumissa, 
huomenna Rovaniemellä

- Näin kevätaikaan on eri-
laisia tapahtumia ympäri 
Suomen, jotka pitävät mei-
käläisen kiireisenä. Työni 
vie sinne, tänne ja tuonne. 
Tänään Foorumissa, huo-
menna Rovaniemellä. Suo-
mi tutuksi! Työni on sään-
nöllisen epäsäännöllistä, 
niin se menee. Paheiden 
summa on vakio.

Entä mitä tavaralonseiso-
jalla on sanottavana Viva-
nia Beauty Shotin uusille 
kokeilijoille?

- Heti saman tien valikoi-
mista pullo käyttöön. Kork-
ki auki ja nauttimaan! Eron 
huomaa jo yhden pullollisen 
jälkeen. Peilikuva on huo-
mattavan paljon pirteämpi, 
siloisempi ja hoidetumpi. 
Korkki auki vaan, mikään ei 
tehoa jos ei kokeile ja käytä!

Teksti: 
Reijo Ikävalko

”On otettava
kaikki keinot 

käyttöön, 
sillä iho 

on talven 
jäljiltä 

väsyneen
 näköinen.”
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Tieteelliset tutkimukset 
osoittavat, että suolis-
ton ja aivojen välillä val-
litsee vilkas yhteys, joka 
voi kulkea ylhäältä alas-
päin: Voimakas stressire-
aktio tai järkytys voi saa-
da vatsan sekaisin. Mut-
ta yhteys toimii myös 
alhaalta ylöspäin, sillä 
suolisto valmistaa aivoil-
le välttämättömiä her-
movälittäjäaineita. 

Suolen seinämässä on 
paljon hermosoluja, joskin 
vähemmän kuin keskusher-
mostossa (aivoissa). Suo-
len hermosolut erittävät 
on samoja välittäjäaineita 
kuin aivojen neuronit. Suo-
listofloora (bakteerit, sie-
net ja hiivat) vaikuttaa aivo-
jen hermovälittäjäaineiden, 
kuten serotoniinin esiastei-
siin ja niiden kautta mielia-
laan. Suoliston asujaimis-
tolla on vaikutusta lähes 
kaikkeen ihmisessä. 

”Suolistossa on monia 
tekijöitä, jotka säätelevät 
sitä, millä tavalla keskus-
hermosto saa käyttöön-
sä tiettyjä välittäjäainei-
ta ja miten ne siellä toimi-
vat”, sanoo Turun yliopis-

ton integratiivisen neuro-
tieteen ja psykosomatii-
kan professori Hasse Karls-
son. Turun yliopiston bak-
teeriopin professori Pentti 
Huovisen mukaan 90 pro-
senttia aivojen hermovälit-
täjäaineista voi olla peräi-
sin suoliston alueelta. Run-
saasti hiilihydraatteja sisäl-
tävä ruoka voi altistaa mm. 
masennukselle. Yhteyden 
näiden kahden välille luo-
vat nykykäsityksen mukaan 
juuri suoliston bakteerit.

Suoliston hyvinvointi on 
hyväksi myös mielelle

Mielen hy vinvoinnin 
kannalta on siis tärkeää 
pitää huoli myös suoliston 
hyvinvoinnista syömällä 
terveellisesti (ei liikaa hii-
lihydraatteja) ja nauttimal-
la ravintolisänä pro- ja pre-
biootteja. Ne pitävät suo-
listoflooran tyytyväisenä, 
jolloin myös aivot voivat 
hyvin. 

Aivojen toiminta riip-
puu monin tavoin myös 
suoliston pinta- eli epitee-
lisolujen aktiivisuudesta. 
Sitä voidaan edistää muun 
muassa karnosiinilla. Se 
liukenee suoliston limakal-
volla jo ennen kuin ainet-
ta imeytyy verenkiertoon. 

Suolistossako  ”toiset aivot”?

VALITSE PARAS
 

Biomedin nestemäiset vitamiinit imeytyvät 
tehokkaasti ilman sivuvaikutuksia

2490
Norm. 29,50

15ml.

2750
Norm. 32,90

15ml.

2150
Norm. 29,50

15ml.

2590
Norm. 32,90

15ml.

1750
Norm. 25,90

15ml.

huipputarjous!
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Suolistossako  ”toiset aivot”?
Limakalvolla karnosiini 
vaikuttaa satoihin geenei-
hin ja ehkäisee, vaimen-
taa ja sammuttaa kroonista 
matala-asteista tulehdus-
ta eli infl ammaatiota, joka 
myllertää kaikissa krooni-
sissa sairauksissa.

Karnosiini tutkittu ja 
suosittu ravintolisä 
maailmassa

Karnosiini vaikuttaa suo-
liston kautta suotuisas-
ti myös aivojen toimin-
taan, osoittavat japanilai-
sen Kyushu-yliopiston tut-
kimukset. Niiden mukaan 
karnosiini aktivoi suolis-
ton Caco-2-soluja, jolloin 
ne erittävät aivoihin vaikut-
tavia hermokasvu- eli neu-
rotrofi sia tekijöitä – valku-
aisaineita, jotka säätelevät 
hermoston kehitystä ja toi-
mintaa. Tutkijat havaitsi-
vat, että karnosiini vaikut-
taa 745 suolistossa ilmene-
vään geenin, joista monet 
edistävät aivoperäisen her-
mokasvutekijän toimin-
taa. Siten karnosiini aktivoi 
aivoja, pitää yllä muistia ja 
ehkäisee Alzheimerin tau-
tia, päättelevät tiedemiehet 
Cytotechnology-lehdessä 
(huhtikuu 2017).

Karnosiini on parhai-

ten tutkittuja ja suosituim-
pia ravintolisiä maailmassa. 
Yhdysvaltain Terveysviras-
ton PubMed-tietokannassa 
on tällä hetkellä 2200 tie-
teellistä julkaisua. Karno-
siini sopii hyvin nautitta-
vaksi myös erilaisten lääk-
keiden ja muiden ravintoli-
sien kera. 

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

1750
Norm. 21,95

200g.

(87,50€/Kg)

LAVENTELI 
eteerinen öljy 10 ml

• rauhoittamaan
mieltä

• ihottumien
hoitoon

KEHÄKUKKA
voide  60 ml
• kevyt ihoa uudistava

päivä- ja hoitovoide

• auringonpolttaman
ihon ystävä

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan  kotimaiset hoitotuotteet 
kevääseen!

TEE PUU 
eteerinen öljy 
10 ml

• epäpuhtaalle iholle

• jalkasieneen

• desinfi ointiin

TERVA-PIHKA
salva  19 g

• halkeilevaan,
kuivaan ihoon

• koville
kantapäille

Nokkonen-Turve
HIUSPOHJAN 
HOITOÖLJY 
30 ml
• hoitaa ja elvyttää

kuivaa, kutiavaa
ja hilseilevää
hiuspohjaa

• vahvistaa
hiusten
terveyttä

Uutuus!

1350

1690

1050

1690(281,67€/L)

890
Norm. 10,80

Norm.20,90
Norm. 19,95

Norm. 12,50

Norm.15,90
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Kun ravintovalmentaja 
Sanna Laakkoselta kysyy, 
mitä ravintovalmentaja 
tekee, hän tarvitsee het-
ken miettimisaikaa. 

- Vaikea kysymys, mihin 
ei ole yksinkertaista vas-
tausta, hän muotoilee. - 
Ravintovalmentajan luok-
se hakeutuu yleensä ihmi-
siä, joilla on kroonistuneita 
ongelmia ja kipuja. He eivät 
tunne itseään terveiksi ja 
lähtevät hakemaan apua 
ravitsemuksen kautta. Tai 
he haluavat ennaltaehkäis-
tä sairauksia.

Teksti: Reijo Ikävalko 
Joensuulaisella Sanna 

Laakkosella, 41, on taka-
naan harvinaisen monipuo-
linen terveysalan osaami-
nen. Hän valmistui ensin-
näkin sairaanhoitajak-
si jo parikymmentä vuot-
ta sitten, vyöhyketerapeu-
tiksi hän valmistui 2005 ja 
FLT-ravintovalmentajaksi 
vuonna 2014. Lyhennys tar-
koittaa funktionaalista lää-
ketiedettä. 

Eikä tässä vielä suinkaan 
kaikki: jossakin välissä hän 
pyöräytti viisi lasta, kol-
me tyttöä ja kaksi poikaa, 
ikähaitarit kahden vuoden 
välein yhdestätoista yhdek-
sääntoista. 

- Lasten terveysongel-
mien kautta kiinnostuin 
vyöhyketerapiasta, ja sama 
juttu myös ravintovalmen-
tajan tutkinnon suhteen. 
Nuorin lapsista oli ruo-
ka-aineallergikko ja huo-
masin, että hänen ihonsa 
pysyi hyvässä kunnossa, jos 
ei syönyt tiettyjä ruoka-ai-
neita – ja jos taas söi nii-
tä, iho lehahti. En tykän-
nyt kortisonista, sillä se ei 
poista syytä vaan sitä käy-
tetään pikemminkin seu-
rauksiin. Toisella lapsella 
oli hankalia mahavaivoja, ja 
halusin ottaa selville, mis-
tä ne johtuvat. Juuri tämä 
on funktionaalisen ajatte-
lutavan ydin, että perehtyy 
asioiden syihin. Sannal-
la on oma ravintovalmen-
tamiseen keskittynyt yri-
tys, www.slhealth.fi , mut-
ta tyyppiasiakasta on kuu-
lemma vaikea hahmottaa. 
Pienen miettimisen jälkeen 
sellainen kuitenkin löytyy. 

- Hän voi olla joko nainen 
tai mies, ikähaitari ehkä 
tyypillisimmillään 30-60 
vuotta, ja hän on yleensä 
hakenut vaivoihinsa apua 
joka paikasta, mutta olo ei 
silti ole hyvä. Yleensä kyse 
on mahavaivoista ja vireys-
tilan laskusta ja on kaiken-
laisia kipuja. Minun tehtä-

vänäni on sitten tehdä yleis-
kartoitus eli otan selvää elä-
mäntavoista, kuinka nuk-
kuu, onko fyysisiä tai pyyk-
kisiä tekijöitä, miten liik-
kuu, mitä syö ja mitä ei syö. 
Mitä lääkkeitä on käytössä 
ja minkälainen on perimä. 

Sanna sanoo, että suo-
malaiset syövät aivan lii-
kaa prosessoituja viljatuot-
teita, ruoka sisältää liian 
vähän proteiineja ja hyviä 
rasvoja. Myös stressitasot 
ovat turhan korkealla, jol-
loin ruokavalio ja stressita-
sot eivät kohtaa ja pian eri-
laisia ongelmia alkaa syntyä 
joka puolelle kehoa. Sannan 
mukaan stressi on nyky-
päivän ihmisen suurimpia 
ongelmia. 

Hänen repertuaariinsa 
kuuluvat myös ravintolisät. 

- Yleensä pelkällä ruoka-
valiolla päästään tosi pit-
källe, mutta jos on pitkä-
aikaisia ongelmia ja esi-
merkiksi suoli on vuota-
nut pitkän aikaa, on ripulia 
tai ummetusta, on pitkäs-
sä juoksussa saattanut syn-
tyä puutostiloja. On yleinen 
harhakuva, että me syöm-
me monipuolisesti ja ter-
veellistä ruokaa. Ei se aina 
ole niin. Esimerkiksi marjo-
ja ei syödä tarpeeksi. 

- Rasvahappojen puutok-
set ovat yleisiä, magnesiu-
min puutetta on runsaasti, 
ja myös jodia saadaan liian 
vähän, jolloin kehittyy kil-
pirauhasongelmia. 

Kohta on taas kesä, ja 
Sannalla on muutama vink-
ki meille kesäsuomalaisille. 

- Joka päivä pitää ehdot-
tomasti syödä vihreää, ja 
stressaaminen on syytä 
lopettaa ainakin kesän ajak-
si. Joka päivä pitäisi löytyä 
stressitön tuokio. Aterioit-
ten välillä pitää juoda vettä 
runsaasti ja myös nukkumi-
nen on tärkeää. Auringossa 
kannattaa olla aina kun on 
vain mahdollista, mutta iho 
ei saa palaa. 

Ravintovalmentajan neuvot 
kesäsuomalaisille

Syökää vihreää, 
juokaa vettä, 
menkää aurinkoon

FLT-ravintovalmentaja San-
na Laakkosella on paljon 
asiaa meille kesäsuomalai-
sille. 

2950
227g.

1250
Stressaavan ihmisen valinta!
TERRA NOVA B-COMPLEX+C 50 kapselia. 
Se sisältää kaikkia välttämättömiä B-vitamiineja ja lisäksi inositolia ja 
koliinia, jotka ovat tärkeitä solukalvojen rakenneosasia. 
Myös riittävä C-vitamiinin saanti on elintärkeä hermoston toiminnalle. 
Magnifood Complexin sisältämät kasvikset muodostavat 
synergistisen ympäristön, jossa vitamiinien ja hivenaineiden toiminta 
tehostuu.  Adaptogeeniset yrtit kuten ruusujuuri, venäjänjuuri ja 
ashwagandha vahvistavat hermostoa ja lisämunuaisten toimintaa 
stressitilanteissa ja uupumuksessa.

Norm.36,90

Norm.15,50

50kaps.

Parasta luonnollisesti

Tankkaa  itseesi elinvoimaa!
TERRA NOVA LIFE DRINK 227g. 
Erittäin ravitseva ja kokonaisvaltainen ravintojauhe; 
superfoodia sanan varsinaisessa merkityksessä! 
Se on kehitetty sinulle, joka haluat valita luonnollisen ja 
kokonaisvaltaisen tavan ylläpitää terveyttäsi. 
Life Drink sisältää mm. runsaasti kasviproteiinia, 
luomulaatuisia tuorepakastekuivattuja kasvi-, marja- ja 
sienijauheita, tiivistettyä täysruokaa ja muita luonnollisia 
ruuan aktiivisia ainesosia sekä ruuansulatusentsyymejä, 
maitohappobakteereja, rasvahappoja ja kuituja – 100 % 
lisäaineettomasti.

Tuotteissa on huomioitu ihmisen ja ravinteiden keskinäinen biokemia – synergia. 
Synergian tarkoituksena on ihanteellisen ympäristön luominen elimistöön, jolloin ravinteet 

todella imeytyvät ja kehon solut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti – kasvilajistoa vaarantamatta ja 

ekosysteemin tasapainoa järkyttämättä. Kaikki ravintolisämme ovat 100 % lisäaineettomia ja 
sopivat myös kasvissyöjille ja vegaaneille.

(129,96€/Kg)

ECOteekki luomuteet
ihanat

VihreäVihreäVihreäRooibos
Veriappelsiini Sitruuna-

Kamomilla
Kaneli-
Omena

Inkivääri

280
/kpl 10,-

Neljä 
pussia

Norm.
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Jarmo Hörkkö

Ravintolisät seksuaalisen 
kyvykkyyden lisäämisessä

Seksuaalihäiriöiden taus-
talla vaikuttavat syyt ovat 
moninaiset. Päätoimisesti 
seksuaalilääketieteen asi-
antuntijana ja erikoislääkä-
rinä 20 vuotta töitä tehneen 
ja yli 30 000 potilaskontak-
tia kokeneen Juhana Pihan 
mielestä monet parisuhde-
ongelmat nousevat seksi-
ongelmista.
– Kun hoitaa miestä, niin 
siinä samalla usein hoitaa 
parisuhdetta. Seksuaalihäi-
riöiden, kuten haluttomuu-
den tai erektiohäiriöiden, 
syynä voi olla monia teki-
jöitä, kuten stressiä, suo-
rituspaineita, lääkkeiden 
sivuvaikutuksia, sairauk-
sia ja ikääntymistä. Har-
valla miehellä ainoa syy 
hakeutua vastaanotolle 
nykyään on pelkkä erek-
tiohäiriö. Mukana on usein 
testosteronivajetta, halutto-
muutta ja siemensyöksy-
häiriöitä, Piha sanoo. 
Seksuaalihäiriöiden syyt 
ovat monenlaisia, mutta 
myös ratkaisua voi hakea 
erilaisilla keinoilla. Omaa 
mieskuntoa ja seksuaalista 

toimintakykyä voi yrittää 
voimistaa esimerkiksi ra-
vintolisien avulla.

Verenkierto nostaa 
mieskuntoa
Potilaat, jotka eivät halua 
aloittaa reseptilääkitystä, 
voivat kokeilla ravintoli-
siä paremman seksuaalisen 
toimivuuden saavuttami-
seksi.
- Ravintolisien vaikutus 
perustuu typpioksidin 
muodostumiseen, joka 
on välttämätön erektiol-
le. Typpioksidi saa aikaan 
sen, että valtimon ympä-
rillä oleva lihas rentoutuu, 
jolloin verisuonet laajene-
vat ja veri pääsee kiertä-
mään vapaasti. L-arginiini 
on typpioksidin lähdeaine 
ja se vaikuttaa verisuonten 
sisäkalvolla, Piha kertoo.

Valtimoiden huonoon 
kuntoon ja typpioksidin 
muodostumiseen vaikut-
tavat esimerkiksi kohon-
nut verensokeri, ylipaino, 
tupakointi ja liikkumatto-
muus. Ravintolisät voivat 

parantaa valtimoiden toi-
mivuutta.

Miehille
Prelox® on  patentoitu, 
kahden luontaisesti esiin-
tyvän aineen yhdistelmä.
Niistä L-arginiini on ami-
nohappo, jota on ruuas-
sa. Elimistössä arginiinista 
muodostuu typpioksidia. 
Sitä tarvitaan, jotta veri-
suonet voivat supistua ja 
laajentua normaalisti. 
Pycnogenol® on ranska-
laisen rannikkomännyn 
kuoriuutetta, joka tehostaa 
typpioksidin tuotantoa ja 
vilkastuttaa verenkiertoa*. 
Toimivassa ravintolisässä 
juuri näillä kahdella tark-
kaan valitulla aineella on 
synergistinen vaikutus.

Naisille
Naisille on puolestaan 
kehitetty uusi, tutkitus-
ti toimiva tuote, Lady 
Prelox®. Yhä useammat 
naiset tuntevat nykyisen 
moderniin elämäntyyliin 
liittyvän stressin vaikut-
tavan heidän energiata-

soihinsa ja rentoutumis-
kykyynsä. Riittävä hapen 
ja ravintoaineiden saanti 
on tärkeää kehon normaa-
lin toiminnan kannalta, 
ja merkittävässä roolissa 
myös tyydyttävän seksi-
elämän saavuttamisessa.

Kyvykkyys 
heijastelee 
parisuhteeseen
- Ravintolisien vaikutus 
alkaa vähitellen. Tieteel-
lisissä tutkimuksissa ra-
vintolisää piti käyttää 
noin kuukauden ajan jotta 
hyötyjä alkoi näkymään. 
Luonteeltaan tuottet on 
myös antioksidantte-
ja, joita monet käyttävät 
muutenkin päivittäin, Pi-
ha toteaa.

Viriliteetti  pitää sisällään 
seksuaalista halukkuutta 
ja kyvykkyyttä. Se heijas-
telee positiivisesti pari-
suhteeseen.

tarjouksia!

(585,16€/Kg)

KesälehtiKesälehti

1450
Norm. 17,60

90tabl.

7490
Norm. 97,15

150+30kaps

2990
Norm. 39,50

60tabl

1490
Norm. 18,30

150+30tabl

Valmiina toimintaan!
PRELOX 60 tablettia 
Prelox® on suosittu 
ravintolisä erityisesti 
keski-ikäisten ja tätä 
vanhempien miesten 
keskuudessa. Preloxin® 
sisältämä Pycnogenol® 
vilkastuttaa verenkiertoa. 
Toimiva veren ja hapen 
kuljetus kaikkiin kehon 
osiin on tärkeää 
terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
monien kehon 
toimintojen 
ylläpitämisen kannalta. 
Yksi riittävästä 
verimäärästä riippuvista 
toiminnoista on erektion 
ylläpitäminen.

Nopeasti liukeneva ja helposti 
imeytyvä magnesium
BIO-MAGNESIUM 150+30 tablettia

Bio-Magnesium:illa on korkea 
biologinen hyötyosuus ja se koostuu 
kolmesta eri magnesiumsuolasta. 

Eroon uupumuksesta ja energiaa 
elämään!
BIO-QINON ACTIVE Q10 GOLD 100MG 150+30 kapselia
100% luonnollinen ubikinoni (koentsyymi Q10)
Ainutlaatuinen koostumus ja korkea 
hyötyosuus. Raaka-aine on identtistä kehon 
itse tuottaman ubikinonin kanssa.

Koko perheen vastustuskyvylle
BIO-SELEN +SINKKI 90 tablettia

Bio-Selen®+Sinkki sisältää seleeniä, joka 
edistää immuunijärjestelmän ja 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

sE HYVIN IMEYTYVÄ        

MAGNESIUM!

(81,42€/Kg)

(268,52€/Kg)

(474,60€/Kg)

huipputarjous!
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Naisten, odottavien ja 
imettävien äitien, iäkkäiden 
ihmisten, himourheilijoiden, 
kasvissyöjien sekä erilaisis-
ta suolistovaivoista kärsi-
vien kannattaa ehdottomas-
ti kiinnittää huomiota riittä-
vään raudan saantiin. Rau-
danpuuteanemia on yleisim-
piä ravinto-aineiden puutos-
tiloja. Niissäkin maissa jos-
sa ravintoa on tarjolla yllin 
kyllin, anemiasta kärsii jopa 
joka kymmenes ihminen. 
Keho tarvitsee rautaa mut-
ta ei itse tuota sitä, siksi rau-
dan saanti ravinnosta on vält-
tämätöntä. Anemia voi myös 
johtua muistakin syistä kuin 
raudanpuutteesta, esimerkik-
si B12-vitamiinin puuttees-
ta tai punasolujen tilavuuden 
muutoksista.

Verenvähyys on sana, jol-
la ennen kuvattiin anemiaa. 
Anemiassa on kyse punais-
ten verisolujen vähyydes-
tä ja matalasta hemoglobii-
nista. Hemoglobiini kuljettaa 
veressä happea. Mikäli hemo-
globiinia on liian vähän, eli-
mistö ei saa tarpeeksi happea 
normaalin aineenvaihdunnan 

ylläpitämiseksi ja tästä syystä 
se alkaa oirehtia. Anemiaa on 
useita tyyppejä, mutta rau-
danpuuteanemia on kaikis-
ta yleisin. Lievän anemian 
oireita ovat väsymys ja suo-
rituskyvyn lasku. Vaikeassa 
anemiassa väsymys on run-
sasta ja lisäksi voi olla huima-
usta sekä hengenahdistusta. 
Muita oireita voivat olla esi-
merkiksi päänsärky, kalpeus, 
ruokahaluttomuus tai kivut 
sydänalassa. Raudan puu-
te saattaa kehittyä anemiak-
si huomaamattomasti, kos-
ka elimistö tottuu pikkuhil-
jaa erilaisiin oireisiin ja tulee 
toimeen aikansa omien rau-
tavarastojensa kanssa. Pelk-
kä hemoglobiini ei kerro kuin 
pienen osan totuutta Fer-
ritiinin ja seerumin raudan 
mittaaminen on tärkeää, jos 
oireet viittaavat raudanpuut-
teeseen.

Eri syitä anemiaan. Nai-
silla joilla on runsaat kuu-
kautiset, raudanpuuteanemia 
on yleistä.  Murrosikäiset, 
keliakiaa sairastavat, maha-
haavaa potevat sekä raskaa-
na olevat tarvitsevat myös 

enemmän rautaa. Eräs ylei-
nen syy anemiaan on ruuan-
sulatuskanavaan tapahtuva 
hidas verenvuoto. Se voi joh-
tua vatsa- tai pohjukaissuoli-
haavasta tai haavaisesta pak-
sunsuolen tulehduksesta. Pit-
kään jatkunut tai runsas sär-
kylääkkeiden käyttö voi myös 
aiheuttaa verenvuotoa suolis-
tossa ja olla syynä anemiaan.

Toinen anemiatyyppi on 
B12-vitamiinin tai fooli-
hapon puutos. Näitä B-ryh-
män vitamiineja tarvitaan 
punasolujen muodostumises-
sa. Foolihapon ja B12-vita-
miinin puute on yleistä suo-
listosairauksissa, esimerkik-
si keliakiassa ja crohnintau-
dissa joissa esiintyy imeyty-
mishäiriöitä. Puute on yleis-
tä myös vanhuksilla, kas-
vissyöjillä ja alkoholisteil-
la. Rauta-arvot voivat alen-
tua myös monissa kroonisis-
sa sairauksissa. Tavallisimpia 
syitä ovat reumasairaudet ja 
elimistön krooniset tulehdus-
tilat. Tehokkaimmin imeyty-
vät Foolihappo ja B12-vita-
miini muodot ravintolisis-
sä, ovat nestemäisenä tippa 

muodossa.
Onko kasvissyöjän syy-

tä olla huolissaan raudan 
saannista? Kasvikunnan 
tuotteissa on monia hyviä 
raudan lähteitä kuten kui-
vatut hedelmät, erityises-
ti luumut ja rusinat, linssit 
ja siemenet sekä nokkonen ja 
pinaatti. Kasvikunnan rauta 
on niin sanottua non-hemi-
rautaa joka ei imeydy kuiten-
kaan niin hyvin kuin eläin-
kunnan ja kalan hemirauta. 
Siksi kasvis- ja vegaaniruoka-
valiota noudattavien on syy-
tä kiinnittää huomiota rau-
ta-arvoihin. Anemiasta kärsi-
vien kannattaa suosia tiivistä 
lehtivihreää, esimerkiksi suo-
malaista vehnänorasmehua. 
Viheraine klorofylli vastaa 
rakenteeltaan ihmisen verta 
ja on sen vuoksi ravintoainei-
den imeyttäjänä erittäin teho-
kas. Jos anemia ei korjaannu 
pelkällä raudalla, silloin kupa-
ri ja A-vitamiinilisät (retinyy-
lipalmitaatti A-vitamiini-ti-
pat) ovat pakollisia.

Voit kärsiä raudanpuut-
teesta vaikka hemoglobiini 
on normaali. Elimistön rau-

tapitoisuus määritetään ylei-
simmin veren hemoglobii-
nista. Normaali hemoglobii-
nin viitearvo aikuisilla naisil-
la (B-Hb) on 120–155, miehil-
lä 130–167 g/l. Valitettavas-
ti pelkkä hemoglobiini ei ker-
ro vielä paljoakaan. Ihminen 
saattaa kärsiä raudanpuut-
teesta vaikka hemoglobiini oli-
si hyvä tai jopa korkea. Pitäi-
si aina mitata myös seerumin 
rauta ja ferritiini- varastorau-
dan arvot.  Liian alhainen see-
rumin rauta aiheuttaa hapen-
puutetta, mikä taas puoles-
taan voi nostaa Hb arvoa. Esi-
merkiksi moni urheilija kär-
siikin todellisuudessa rauta-
varastojen puutteesta vaikka 
heillä on korkea Hb. Samoin 
runsaasti tupakoivat voivat 
kärsiä hapenpuutteesta jol-
loin Hb nousee. Ravitsemus-
hoitoihin perehtyneiden lää-
käreiden suositus on, että see-
rumin rauta-arvon pitäisi olla 
20 tai yli että immuunijärjes-
telmä toimii tehokkaasti sekä 
ferritiini arvon vähintään 50. 
Virallisten viitearvojen alara-
jat lähtevät aivan liian mata-
lalta.

Rautavalmisteissa suu-
ria eroja. Nestemäiset raudat 
sisältävät pieniä määriä hyvin 
imeytyvää rautaa ja niitä voi 
turvallisesti käyttää pitkiä-
kin aikoja. Apteekin rauta-
valmisteet sisältävät yleen-
sä synteettistä rautaa joka 
aiheuttaa monille erilaisia 
vatsavaivoja ja ummetusta. 
Monesti kuulee varoteltavan 
raudan haitoista, sillä isoi-
na epäorgaanisina pitoisuuk-
sina se härskiinnyttää solu-
ja. Näin ei tarvitse olla, kun 
valitaan hyvin imeytyviä ja 
vatsaystävällisiä nestemäisiä 
rautavalmisteita. Esimerkiksi 
Aktiiviset Rauta-tipat sisältä-
vät hyvin imeytyvää ferriam-
monium-sitraattia. Päivä-an-
nos 15 tippaa sisältää 6 mg 
lempeää ja vatsaystävällis-
tä rautaa, pitoisuus ei tarvit-
se olla yhtään vahvempi täs-
sä muodossa, koska elimistö 
käyttää sen täysin hyödyksi. 

Birgit Stenroos

Hengästytkö helposti? Sydän tykyttää?
Väsyttää, huimaa ja hiuksia tippuu? 
– Tutkituta veren rauta-arvot!

790 1990
Norm.24,90

(86,14/kg)

990
100+50tabl

Norm.12,50
(43,23/kg)

Norm.9,95

3490
90kaps.

Norm.38,90
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Piti tulla pappi, tuli luontaistuotekaupan myyjä

Terveys palasi 
luontaisin keinoin
Kun tätä juttua tehtiin, 
Aira Santanen oli ollut 
eläkkeellä tasan 12 vuo-
rokautta. Oli siis aika 
katsoa sekä menneeseen 
että tulevaan. Ura Joen-
suun Luontaistuotteen 
ECOteekissa kesti mel-
kein neljännesvuosisa-
dan.

- Kun nyt lähden purjeh-
timaan kohti uusia tuulia, 
haluan ihan ensimmäiseksi 
kiittää työnantajaani, kaik-
kia työkavereitani ja myös 
ihania asiakkaitani vuosien 
ja vuosikymmenten varrel-
ta.

Ilomantsissa syntynyt, 
mutta jo yli 50 vuotta Joen-
suussa asunut Aira Santa-
nen, 71, suunnitteli ensin 
jäävänsä eläkkeelle 65-vuo-
tiaana, mutta kun kunto 
oli hyvä ja häntä pyydet-
tiin jatkamaan, työ luonta-
istuotekaupassa jatkui vie-
lä kuuden vuoden ajan. Oli-
si saattanut jatkua vieläkin 
pitemmälle, mutta harmil-
linen onnettomuus vauh-
ditti asioiden kulkua. 

- Jäin kolme ja puoli vuot-
ta sitten auton alle, ja siitä 
seurasi kaikenlaista. Aivot 
siinä vähän kärsivät.  Kaik-
ki alkoi siitä, kun parkkipai-
kalla nuori poika pamautti 
kahden auton välistä vauh-
dilla päälleni. Tämä tapa-
turma varmaan laittoi elä-
köitymiseeni lopullisen 
pisteen iin päälle. Luotin 
ja uskoin kovasti, että vie-
lä toivun tästä. Minulla on 
ollut tennis pääurheilumuo-
tona 30 vuoden ajan, mutta 
ei se onnistu enää. En pys-
ty, ja se harmittaa hirveäs-
ti ja melkein itkettää.

- Masennuin auto-on-
nettomuuden jälkeen, mut-
ta onneksi pidin työstäni 
kiinni. Sain elämääni iskua. 
Muuten olisin maannut 
sohvalla ja surkutellut, että 
näinkö tässä nyt kävi.

Airalle on elämänsä aika-
na sattunut muutakin väri-
kästä. Harvan avioliit-
to kaatuu siihen, että rou-
va lähtee lukemaan teologi-
aa, mutta Airalle kävi juu-
ri niin.

- Olen tehnyt kaiken 
päinvastoin kuin muut, hän 
nauraa. - Hoidin omat lap-
seni ensin isoiksi ja rupesin 
sitten vasta katselemaan 
muita kuvioita. Aloitin teo-

logian opiskelut, suoritin 
perustutkinnon ja ero tuli 
kahdeksan opintoviikon jäl-
keen. Asialle saa nyt jo nau-
raa ihan vapaasti, sillä aikaa 
tästä on jo 14 vuotta. Ehdit-
tiin olla naimisissa 38 vuot-
ta. Lapsia on kolme, joista 
vanhin tytär on 50-vuoti-
as, seuraava tytär 42-vuoti-
as ja poika 40-vuotias. Las-
tenlapsia on neljä, 23- ja 
20-vuotiaat tytöt sekä 7- ja 
8-vuotiaat pojat.

Aira antaa kuitenkin 
ymmärtää, että eron syi-
tä oli muitakin kuin teolo-
gian opiskelu. Se vain niin 
sanotusti katkaisi kame-
lin selän. Mies lähti ja löysi 
nuoremman naisen, siis se 
klassinen kuvio. Pariskunta 
oli myös mennyt naimisiin 
hyvin nuorina, vain pari-
kymppisinä.

- Alun perin minulla oli 
suuri halu lukea papik-
si, mutta se haave ei sitten 
toteutunut. 

Nuorempana Aira oli jon-
kin aikaa töissä Keskossa, 
mutta kun se loppui Joen-
suusta, hän pääsi Joen-
suun Luontaistuotteeseen 
myyjättäreksi. Yhtenä syy-
nä alalle hakeutumiseen oli 
kiinnostus omaan tervey-
teen. Aira arvelee, että kil-
pirauhasongelmat ovat vai-
vanneet häntä lapsuusvuo-
sista lähtien.

- Tällä hetkellä minul-
la on reseptilääkitys vain 
kilpirauhaseen. Olen käy-
nyt läpi sen kaikki vaiheet 
eli liikatoiminnan, struu-
man, murkkystruuman ja 
vajaatoiminnan, johon siis 
nyt saan tyroksiinia. Diag-
noosi tehtiin nuorena, mut-
ta ilmeisesti vaiva alkoi jo 
lapsena. Se on meillä hyvin 
perinnöllinen ja vahva 
sukuvika.

Kun Aira oli kolmekymp-
pinen, hän tunsi itsensä 
hyvin sairaaksi. Oli stres-
siä, oli lihas- ja nivelkipu-
ja, mutta lääkitys oli vain 
aspiriinia, joka tuolloin 
oli särkylääkkeen nimi. Ja 
kun sitä syö paljon, vat-
sa alkaa oireilla ja ongel-
mat vain lisääntyvät. Alkoi 
antibioottikierre, joka vain 
syveni syvenemistään.

Käynti tulevassa 
työpaikassa 

Sitten seuraa taas var-
sin kummallinen vaihe ja 

tapahtumasarja Airan elä-
mässä.

- Ravintolisät olivat 
minulle jonkin verran tut-
tuja jo kolmekymppisenä, 
sillä olin käymässä Joen-
suun Luontaistuotteessa, 
josta sittemmin tuli vuo-
sien päästä yllättäen työ-
paikkani. Törmäsin kaupan 
ovissa lääkäri Anu Vesikuk-
ka-Komppaan, jonka suku-
nimi on nykyään Wacklin. 
Liikkeen perustaja ja nykyi-
sen toimitusjohtajan Niko 
Korhosen äiti esitteli hänet 
minulle ja sanoi, että nyt 
on saatu Joensuuhun luon-
taisia hoitoja antava lääkä-
ri. Otin häneen mitä pikim-
min yhteyttä. Tästä on siis 
aikaa yli 40 vuotta!

- Olen Anu Wacklinil-
le hyvin kiitollinen. Kun 
menin hänen vastaanotol-
leen ja kerroin ongelma-

ni, hän kuunteli hetken ja 
sanoi sitten, että tästä päi-
västä lähtien et sitten syö 
yhtään lääkettä. Hän käytti 
ruokavaliota ja ravintolisiä 
ja homeopatiaa, ja siitä alkoi 
uusi tieni terveyteen. Ihan 
alkuun hän kysyi minulta, 
olinko valmis täydelliseen 
elämäntapa- ja ruokavalio-
remonttiin – ja jos en ollut 
valmis ja sitoutunut siihen, 
hän ei alkanut edes neuvo-
maan. Olin niin sairas ja 
huonovointinen, että olin 
valmis ja olen siihen sitou-
tunut vielä tänäkin päivänä.

Nuoren rouvan ruokava-
lioon tuli aikamoinen myl-
lerrys.

- Punainen liha kokonaan 
pois, samoin sokerit, myös 
kotimainen vilja kauraa 
lukuun ottamatta. Punai-
nen liha oli kaikkein tär-
kein, sillä sitä elimistöni ei 

pysty käsittelemään. Tuol-
loin ei vielä puhuttu glu-
teenittomasta, mutta tilalle 
tuli hirssiä ja tattaria. Ruo-
kavalio oli alkuun hyvin 
tiukka, ja täytyy myöntää, 
että punaisesta lihasta luo-
puminen otti koville.

Aira sai kuitenkin pian 
huomata, että jos hän sor-
tui punaiseen lihaan, se 
aiheutti oireita. Lääkäri 
neuvoi kala-kasvisdieetil-
le ja erikoisena yksityiskoh-
tana tuli raaka kananmuna 
päivittäin. Sillä Aira avaa 
aamunsa nykyäänkin.

- Hän neuvoi myös 
tekemään pirtelöitä - eli 
nykyään puhutaan smoo-
thieista. Tuolloin koko pir-
telöajatus oli vielä ihan uut-
ta. Pirtelöön tuli siemeniä, 
marjoja ja piimää. Hän käs-
ki minut unohtamaan hel-
lan, ja että päivään sai mah-
tua vain yksi lämmin ruoka. 
Blenderi eli tehosekoitta-
ja oli pääasiallinen ruokani 
hämmentäjä. Laitoin tietys-
ti liharuokaa ja muut sapus-
kat perheelle, ja he saivat 
sitten valita, mitä söivät.

- Anu opetti minut kas-
vattamaan ituja ja versoja ja 
myös paastoamaan. Elimis-
tön emäksisöinti oli ihan 
ensimmäisiä toimenpiteitä. 
Aloitin lyhyillä neljän vuo-
rokauden paastoilla, sittem-
min koko viikon kestäville, 
ja paastosin hyvin sään-
nöllisesti keväin syksyin 25 
vuoden ajan. En tiedä, mik-
si sitten lopetin.

Meni kuitenkin toista 
vuotta, ennen kuin Airan 
lihas- ja nivelkivut lopulli-
sesti hellittivät. 

- Hän varoittikin, että 
aluksi tilanne vain pahe-
nee, kun elimistöä ruve-
taan puhdistamaan, mutta 
noin puolen vuoden pääs-
tä alkaa tunnelin päässä 
näkyä valoa. Näin tapahtui-
kin, hän tiesi mistä puhui. 
Tilanne helpottui pikku-
hiljaa, ja jos nykyään sor-
run punaiseen lihaan, saa-
tan saada sormiin lievää 
särkyä. Pystyn tänä päivä-
nä myös syömään kotimai-
sia viljoja.

Ravintolisät ovat kuu-
luneet ohjelmaan alusta 
asti. Aira ottaa säännölli-
sesti nestemäistä monivi-
tamiinivalmistetta, kalaöl-
jyä ja D-vitamiinia. Tätä 
hän nimittää peruspaketik-
si, joka kulkee aina muka-
na. Lisäksi hän syö erilaisia 

antioksidantteja, kalkkia ja 
magnesiumia sekä ubikino-
nia, joka torjuu kilpirauha-
sen aiheuttamia sydänoi-
reita.

Uusin purjein 
eläkkeelle

On aina viisasteltu, että 
eläkkeellä kiireet vasta var-
sinaisesti alkavat, ja Aira 
näyttää kuuluvan tähän 
heimoon.

- Jo töissä ollessani tein 
vapaaehtoistyötä Naisten-
pankissa. Joka torstai-ilta-
päivänä päivystän pienes-
sä seurakunnan kaupas-
sa ja käyn myös säännölli-
sesti erään vanhuksen luo-
na. Hän ei pääse oikein min-
nekään, ja hänen kanssaan 
juon teetä, keskustelem-
me päivän asioista, luem-
me runoja ja laulamme. Sit-
ten käyn lukupiirissä kerran 
kuussa. Kotoani on myös 
piano, joka on nyt kunnos-
tettu, ja saattaa olla, että 
vielä minä siihen tartun. 
Soittelin nuorempana jon-
kin verran ja aion viritellä 
taitoa uudelleen sinne Für 
Eliseen.

- Tennis jäi sattuneis-
ta syistä. Harrastin ennen 
tennisharrastustani suun-
nistusta, sillä metsässä oli 
kiva juosta ja selvittää rata 
kunnialla läpi. Tennikses-
sä annoin parilleni kunnon 
vastuksen, mutta tärkeintä 
ei ollut voitto. En ole mis-
sään hyvä vaan lähinnä kes-
kinkertainen enkä ymmär-
rä, miksi minun pitäisi aina 
voittaa. En ole mikään voit-
tajatyyppi, haluan vain har-
rastaa.

Uutta elämänkumppa-
nia ei ole löytynyt. Airalle 
onkin joku viisastellut, että 
kuvitteleeko hän jonkun 
tulevan hänet kotoa hake-
maan. 

- Eipä ole näkynyt uljas-
ta prinssiä valkealla ratsul-
laan, hän nauraa.

Teksti: 
Reijo Ikävalko

Aira Santanen teki pitkän päivätyön luontaistuotekaup-
pa ECOteekissä. Luontaisten hoitojen ansiosta hän sai myös 
oman terveytensä takaisin.
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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

Talvella syödään perin-
teisesti suhteellisen ras-
kasta ja lämmittävää 
kypsennettyä ruokaa. 
Ehkä vaisto ja perinne 
ohjaavat ruokailutottu-
muksiamme, sillä tämän 
kaltainen ruoka auttaa 
meitä jaksamaan parem-
min kylmän talven yli. 
Kypsennetyistä juurek-
sista, viljoista, rasvasta 
ja ehkä lihasta ja kalasta-
kin olemme saaneet riit-
tävästi energiaa ja ravin-
toaineita kehon lämmit-
tämiseen ja vastustusky-
vyn ylläpitämiseen.

Pitkän talven jälkeen 
kuitenkin alkaa sisäinen 
lämmityksemme ja aineen-
vaihduntamme olla väsyk-
sissä työmäärän ylikuor-
mittavasta vaikutuksesta. 
Aineenvaihduntamme kai-
paa keväällä boostia, sil-
lä kevät on kasvun, uudis-
tumisen ja puhdistumisen 
aikaa sekä kehon että mie-
len tasolla. Talven aikana 
muodostunut rasvakerros 
ja kuona-aineet kannattaa 
’sulattaa’ keväällä. Ilman 
järkevää elämäntapa-
muutosta kevät aiheuttaa 
monille ns. kevätväsymyk-
sen sekä energia- aineen-
vaihdunnan että mielen 
vireystilan tasolla.

Yleisohjeita
Syö yksinkertaista ruo-

kaa. Suosi luomulaatuisia 
raaka-aineita ja vältä pro-
sessoituja ruokia, sokeria, 
hiivaa, ei-luomulaatuisia 
maitotuotteita ja raffinoi-
tuja öljyjä. Sopiva määrä 
raakaruokaa auttaa ’huuh-
telemaan’ kehosta kerty-
nyttä kuonaa ja rasvaa. 
Karvasta makua sisältävät 
vihreät kasvikset ovat puh-
distavia.

Kevennä ruokavaliota-
si. Jos syöt lihaa, pienennä 
lihan määrää ja lisää kas-
visten osuutta. Jos käytät 
rasvaa, vähennä sen mää-
rää. Vältä ylisyömistä ja 
jätä aina vatsaan tyhjää 
tilaa. Tämä on tehokkain 
keino välttää tukkoisuutta 
kehossa ja mielessä.

Suosi värikkäitä kas-
viksia. Kasvisten värit joh-
tuvat mm. polyfenoleista 
sekä karotenoideista, joil-
la on monia terveyttä edis-
täviä vaikutuksia kehossa.

Suosi pippuri- ja yrtti-
mausteita. Mausteet tuke-

vat ruoansulatuksen ja 
aineenvaihdunnan lämpöä 
ja toimintaa.

Huolehdi riittävästä 
levosta. Lisää myös muu-
tama meditaatio- tai läsnä-
oloharjoitus viikkoosi.

Suosi enemmän lem-
peitä kuntoilumuotoja. 
Ole maltillinen rankan lii-
kunnan suhteen ja kokeile 
uimista, kävelyä, pyöräilyä 
ja joogaa.

Pidä huolta kehosta-
si. Suosi hierontoja, suola-
kylpyjä, saunomista ja tee 
itsellesi päivittäin rentou-
tumisharjoitus.

Tee media-detox. 
Vähennä altistumista huo-
lestuttaville, pinnallisille ja 
stimuloiville uutisille, viih-
teelle ja markkinoinnille.

Suosi luonnossa liikku-
mista. Kuuntele myös rau-
hallista musiikkia ja vietä 
aikaa hyvässä seurassa.

Lämmin juoma pitää 
aineenvaihdunnan käyn-
nissä. Juo lämmintä yrtti-
teetä tai muuta lämmintä 
juomaa riittävästi, sillä kyl-
mä juoma hidastaa aineen-
vaihdunnan toimintaa.

Kokeile kevyttä paas-
toa. Jos haluat kokeilla 
paastoa, tee se kevyesti. 
Vesi ja mehupaastot ovat 
rankkoja eivätkä ne sovel-
lu kaikille.

Ravintolisät auttavat 
kehoa poistamaan 
talven aikana kertyneen 
rasvan ja kuona-aineet

Keväällä on tärkeää 
muistaa tukea puhdista-
vien elinten toimintaa, 
kuten maksaa ja suolistoa. 
Aamu kannattaa aloittaa 
ottamalla lämmintä sit-
ruunavettä ja kapseli inki-
väärin juurta. Solgar-tuot-
teista maksan tueksi sovel-
tuvat erityisesti aminohap-
po L-Kysteiini ja NAC, sekä 
Voikukanjuuriuute, Kurku-
miiniuute, Maarianohdake 
ja Klorella, joista viimeinen 
tukee erityisesti myös suo-
liston puhdistustyötä. Ter-
ranovan tuotteista Voikuk-
ka, Artisokka & Kysteii-
ni Complex sisältää monia 
synergisesti yhdessä toimi-
via rohdoksia maksan tuek-
si. Myös Terranovan valiko-
masta löytyy tuorepakas-
tekuivattu Maarianohdak-
keen siemenjauhe. Maksa 
on aktiivisimmillaan illal-
la klo 22-02, joten maksaa 

tukevat rohdokset kannat-
taa ottaa illalla ennen nuk-
kumaan menoa.

Maksan puhdistustoi-
minta jakautuu kahteen 
vaiheeseen. Ensimmäis-
tä vaihetta, jossa maksa 
muuttaa haitallisia ainei-
ta vesi l iukoisempaan 
muotoon, tukevat erityi-
sesti B-ryhmän vitamii-
nit, kuten B2-, B3-, B6 ja 
B12-vitamiini sekä folaatti. 
Myös haaraketjuiset ami-
nohapot (BCAA) sekä fos-
folipidit ovat tärkeitä. Sol-
garin BCAA Plus sisältää 
haaraketjuisia aminohap-
poja sekä B6-vitamiinia.

Ensimmäisen vaiheen 
jälkeen syntyvien reaktii-
visten välituotteiden vuok-
si on tärkeää tarjota kehol-
le suojaravinteita, kuten 
A-, C- ja E-vitamiineja sekä 
seleeniä, kuparia, sinkkiä, 
mangaania ja ubikinonia. 
Helpoiten saat nämä moni-
puolisesta monivitamii-
nista. Maksan toinen vai-
he muuttaa aineet kehosta 
poistettavaan muotoon, ja 
nyt tarvitaankin mm. eri-
laisia aminohappojohdan-
naisia, kuten glysiiniä, tau-
riinia, N-asetyylikysteiiniä 
(NAC) sekä metioniinia. 
Terranovan monivitamii-
nin tuorepakastekuivatut 
kasvikset sisältävät vita-
miinien ja kivennäisainei-
den lisäksi mm. karotenoi-
deja, polyfenoleja ja tioleja, 
jotka tukevat kehon omien 
antioksidanttientsyymien 
muodostumista ja ovat 
näin tärkeitä myös mak-
salle ja puhdistustoimin-
nalle. Suoliston toimintaa 
tukevia tuotteita ovat mm. 
Terranova Green Purity- 
viherjauhe, Terranova Olii-
vinlehti & Mustaselja- jau-
he, Terranova Life Drink ja 
Terranova Maitohappobak-
teeri Complex. Kaksi vii-
meksi mainittua tuotetta 
sisältävät sekä maitohap-
pobakteereja että erityisiä 
kuituja, jotka tukevat mai-
tohappobakteerien hyvin-
vointia suolistossa. Suuri 
osa kehosta poistettavista 
hormoneista ja muista kuo-
na-aineista poistetaan suo-
liston kautta, ja maitohap-
pobakeerit ylläpitävät ter-
vettä suoliston tasapainoa.

Kun hoidat itseäsi kevääl-
lä oikein, voit tuntea olo-
si keveämmäksi ja mielesi 
kirkkaammaksi. Jos talvel-
la on tullut syötyä raskaas-

ti nämä ohjeet ovat sinulle 
erityisen tärkeitä.

Kevään paastojen ja 
puhdistuskuurien 
jälkeen on aika vahvis-
taa kehoa ja mieltä

Paastot ja puhdistus-
kuurit auttavat poista-
maan kuona-aineita kehos-
ta, mutta samalla kehos-
ta poistuu ravinteita ja 
vitaalienergiaa. Perintei-
sesti puhdistuskuurin jäl-
keen on tehty yleisvah-
vistava hoito, jonka tar-
koitus on uudelleenraken-
taa immuunipuolustus, 
kudokset ja mieli. Kesälo-
maan on vielä useimmilla 
aikaa, takana on pitkä vuo-
si, ja nyt on loppukirin vuo-
ro. Yleisvahvistavan hoi-
don avulla voidaan tasa-
painottaa immuunipuolus-
tusta, sydämen toimintaa, 
ruoansulatusta, hormoni-
toimintaa, hermoston toi-
mintaa, tunteita ja stressiä.

Yleisohjeita:
Syö tasapainoista ja 

ravitsevaa ruokaa. Vältä 
ylikorostamasta minkään 
yksittäisen ruoka-aineen 
merkitystä ruokavaliossa. 
Kypsennetty ruoka imey-
tyy hyvin ja ravitsee kehon 
soluja ja kudoksia.

Suosi pippuri- ja yrit-
timausteita. Ne pitävät 
ruoansulatuksen, aineen-
vaihdunnan ja detoksikaa-
tion lämpiminä ja aktiivi-
sina.

Älä syö liikaa. Näin 
kehon kanavat pysyvät 
auki ja nestekierto toimii 
hyvin. Jätä vatsaan hieman 
tyhjää tilaa joka aterialla.

Suosi päivittäin raitis-
ta ilmaa, puhdasta ruo-
kaa, ja tunnetason tasapai-
noa tukevia harrastuksia ja 
seuraa.

Lisää makeita, hiili-
hydraatti-, rasva-, ja pro-
teiinipitoisia, mehuk-
kaita ruokia. Näitä ovat 
esimerkiksi hedelmät, eri 
väriset kypsennetyt juu-
rekset, palkokasvit ja kui-
dut.

Käytä yleisvahvistavia 
ja kehon kudoksia raken-
tavia rohdoksia.

Rohdokset jotka tuke-
vat anaboliaa, eli kudos-
ten rakentumista, sovel-
tuvat hyvin kehon vah-
vistamiseen. Solgar- tuot-
teista Ashwagandhan juu-
ri on arvostettu rasaya-
na- eli yleisvahvistava roh-
dos intialaisessa lääketie-
teessä. Ashwagandhan on 
sanottu tasapainottavan 
hermostoa, vahvistavan 
lisämunuaisia ja lihaksia, 
sekä lisäävän libidoa. Gotu 
kola auttaa ajatusta pysy-
mään kirkkaana ja siten 
myös uudistaa mieltä. Ter-
ranova Smooth Synergy 
sisältää mm. ashwagand-
haa, kauranversoa, ameri-
can ginsengiä ja ruusun-
juurta, sekä tiettyjä B-vita-
miineja, jotka tukevat aja-
tustyötä ja lievittävät hiu-
kan esimerkiksi kaupun-
kiympäristön aistiärsyk-
keiden, kuten melun aihe-
uttamaa stressiä.

Terranova Astragalus, 
Mustaselja & Oliivinleh-
ti Complex tukee immuu-
nipuolustuksen uudistu-
mista, suolistomikrobien 
hyvinvointia sekä kehon 
metabolisia prosesse-

ja. Valkosipulivalmisteis-
ta erityisesti Allicin MAX 
edesauttaa suoliston hyvin-
vointia, koska sen erityi-
sen patentoidun vesiuuton 
ansiosta siihen on saatu 
merkittävä pitoisuus kemi-
allisesti herkkää allisiinia, 
joka on ehkä tärkein val-
kosipulin vaikuttava aines-
osa. Valkosipulia on myös 
arvostettu yleisvahvista-
vana ja ravitsevana rasay-
nana- yrttinä itämaisessa 
ravinto-opissa.

Sekä puhdistus- että 
kehon uudelleenrakennus-
kuurin aikana voi olla hyö-
dyllistä käyttää laadukas-
ta monivitamiinia. Kan-
nattaa varmistaa, että vita-
miinit ovat bioaktiivisessa 
muodossa. Esimerkiksi B9- 
ja B12- vitamiinin hyödyn-
nettävyys on joillakin ihmi-
sillä heikkoa mm. geneetti-
sistä syistä, stressin tai lää-
kityksen takia, tai ympä-
ristömyrkkyjen kertymi-
sen seurauksena. B9-vita-
miinin aktiivisin muoto on 
metyylifolaatti ja B12-vita-
miinin vastaava metyyliko-
balamiini.

Terranova Multinutrient 
Complex ja B-Complex 
+ C sisältävät vitamii-
nien bioaktiiviset muodot 
ja B-Complex + C sisältää 
myös yleisvahvistavia roh-
doksia, joten sitä voi käyt-
tää sellaisissa elämäntilan-
teissa joissa stressin ja kii-
reen takia tarvitaan tukea 
suoritustason ylläpitämi-
sessä.

Sami Nuora Fytonomi
Nordic Premium Finland

Kevät ja alkukesä 
on puhdistautumisen aikaa

Verkkokauppamme avautuu pian!


