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Virtsateiden hyvinvointi s.2
Punahatusta apua vastustuskyvylle s.4
Tyttösalibandyseura liikuttaa nuoria s.6

Lehti täynnä upeita 

tarjouksia!

Tällä kupongilla saat yhdestä normaalihintaisesta tuotteesta -25% alennuksen!
(Ei koske hoitolan palveluja).   Kuponki voimassa 31.10.2018 asti!

Kauppakeskus Metropol

ETUKUP
ONKI!

Joensuu Kauppakeskus Prisma

-25%
9990
Norm. 129,90

150kaps.

BioActive Uniqinol 100mg. QH 
Sisältää ubikinonia sen aktiivisessa muodossa ubkinolina. 
Dokumentoitu  hyötyosuus ja laatu.
Erityinen tuotanto- ja kapselointimenetelmä, jotka suojaavat  
ubikinolia valolta ja  hapelta.

Nopeaa energiaa!

(933,64€/Kg)

7490

(585,16€/Kg)
Norm. 97,15

180kaps.

Bio-Qinon Active Q10 Gold 100mg.
Bio-Qinon Active Q10 sisältää 100% luonnollista ubikinonia. 
Raaka-aine saadaan soluviljelmästä fermentoimalla, ja se on saman-
laista kuin kehon oma ubikinoni. Siinä ei ole tuntemattomia epäpuh-
tauksia kuten bakteerien avulla tuotetussa. Se ei myöskään sisällä 
haitallisia cis-isomeerejä, joita on usein halvassa, heikkolaatuisessa 

ja synteettisessä ubikinonissa.

Energiaa syksyyn!
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Virtsateiden 
sairaudet ovat 
tavallisia sekä 
miehillä että 
naisilla. Vaivat 
voivat olla 
kiusallisia, mutta 
onneksi harvem-
min vakavia. 

Virtsateiden 
hyvinvointiin 
kurpitsansiemen – ja sahapalmu-uutetta

Yliaktiivinen virtsarak-
ko voi juoksuttaa vessassa 
tiheästi, päivin öin. Yölli-
set vessareissut aiheutta-
vat usein toistuessaan päi-
väväsymystä ja vaikuttavat 
mielialaan. Virtsa voi kiu-
sallisesti karata arvaamatta 
tai ponnistuksen seurauk-
sena tai virtsalla käymi-
seen voi liittyä ponnistelua 
tai jopa kipua. Rakkoon voi 
myös jäädä jäännösvirtsaa. 
Miehillä eturauhanen kas-
vaa vääjäämättä iän myö-
tä ja tämä haittaa virtsaa-

mista. Monet vaivoista voi-
vat myös esiintyä samanai-
kaisesti.  

Tiheävirtsaisuus ja 
yliaktiivinen rakko

Tiheävirtsaisuus eli pol-
lakisuria tarkoittaa alle 2 
tunnin välein tai yli 8 kertaa 
vuorokaudessa toistuvaa 
virtsaamistarvetta. Virt-
saamistarvetta voi lisätä 
runsas juominen, erityisesti 
kahvin ja alkoholin käyttö, 
sekä nesteenpoistolääkkei-

den käyttö. Myös virtsatie-
tulehdus juoksuttaa vessas-
sa. Aina vaivaan ei kuiten-
kaan löydy selkeää syytä ja 
nykyisin ongelmasta käyte-
täänkin usein termiä yliak-
tiivinen virtsarakko. Jopa 8 
% suomalaisista aikuisista 
kärsii yliaktiivisesta rakos-
ta, jolloin rakon lisääntynyt 
herkkyys pakottaa käymään 
tiheästi WC:ssä. Syy löytyy 
sulkijalihasten ja aivojen 
välisen säätelyn häiriöstä. 
Rakon lihakset supistele-
vat, oli rakko täynnä tai ei. 

Ongelmaan voi liittyä myös 
tahatonta virtsan karkailua.

Nokturia tarkoittaa sitä, 
että wc:ssä on käytävä 
useammin kuin kerran yön 
aikana. Kyseessä on ikään-
tymisen myötä yleistyvä 
oire. Se voi olla rasittava 
vaiva, sillä katkeileva uni 
lisää päiväväsymystä ja vai-
kuttaa muutenkin mielia-
laan. Etenkin aineenvaih-
duntaa kiihdyttävien ainei-
den, kuten kahvin ja teen, 
nauttimista illalla olisikin 
hyvä välttää. 

 Inkontinenssi 

Virtsankarkailua eli in- 
kontinenssia esi int y y 
molemmilla sukupuolilla. 
Stressi- eli pakkoinkonti-
nenssi on yleisempää naisil-
la ja iän myötä vaiva yleis-
tyy. Tarve käydä vessassa 
tulee yllättäen ja on hyvin 
voimakas, vaikkei rakos-
sa olisikaan paljon virt-
saa. Vaiva voi alkaa hallit-
semaan elämää ja henkilö 
välttää vessan lähettyviltä 
lähtemistä.  
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Ponnistusinkontinenssis-
sa kyse on virtsan karkai-
lusta ponnistustilanteessa. 
Karkailua tapahtuu esimer-
kiksi kuntoillessa, raskasta 
taakkaa nostaessa, yskiessä 
tai nauraessa. Usein virtsaa 
karkaa vain muutama pisa-
ra. Myös ponnistusinkonti-
nenssi on yleisempi naisilla. 
Miehillä vaivaa voi esiintyä 
esimerkiksi eturauhasleik-
kauksen jälkeen. 

Eturauhasen liikakasvu

Hyvänlaatuisen eturau-
hasen liikakasvun ainoa 
tunnettu riskitekijä on 
ikä ja eturauhanen voikin 
alkaa oireilla jo 40-vuoti-
ailla. Vaivat ovat alkuvai-
heessa yleensä vaaratto-
mia, joskin kiusallisia. Virt-
sarakko tyhjenee huonos-
ti, mikä ilmenee tihenty-
neenä virtsaamistarpeena 
ja yölläkin on noustava tar-
peille. Liikakasvu voi oireil-
la myös virtsaamispakkona 
ja pahimmillaan pidätysky-
vyn häiriöinä. Virtsantu-
lo voi viipyä ja suihku hei-
kentyä. Rakko voi tyhjen-
tyä epätäydellisesti ja voi 
esiintyä tiputtelua. Pitkälle 
kehittyessään nämä oireet 
voivat johtaa ponnistelun 
tarpeeseen ja jopa kipuun 
virtsatessa. Oireita voivat 
pahentaa stressi, kylmet-
tyminen sekä alkoholin ja 
joidenkin lääkkeiden käyt-
tö. Eturauhasen kuntoa voi-
daan tutkia verestä mitat-
tavalla PSA-arvolla. PSA 
on lyhenne sanoista pros-
tataspesifinen antigeeni. Se 
on eturauhasen eli prosta-
tan tuottama proteiini, jota 
löytyy pieniä määriä veres-
tä. Vain eturauhanen tuot-
taa PSA:ia, joten veressä 
oleva PSA on peräisin aina 
eturauhasessa. 

Rakon tyhjenemishäiriö

Virtsarakon tyhjenemis-
häiriö taas tarkoittaa sitä, 
että virtsarakko ei tyhje-
ne kerralla kokonaan. Taus-
talla voi olla useita syitä. 
Sulkijalihas voi supistua 
samaan aikaan kuin virtsa-
rakkokin, eikä virtsa pääse 
virtaamaan vapaasti ulos. 
Tavallisin rakenteellinen 
syy on suurentunut etu-

rauhanen, joka lisää virtsa-
putken ulosvirtausvastus-
ta. Tyhjenemishäiriö kan-
nattaa hoitaa hyvissä ajoin, 
koska hoitamattomana vai-
va voi johtaa munuaisten 
vaurioitumiseen.

Jälkitiputtelu

Jälkitiputtelussa virtsa-
putkesta valuu wc-käyn-
nin jälkeenkin virtsaa. Vai-
vaan liittyy usein heikko 
virtsasuihku. Tiputtelu joh-
tuu siitä, että virtsaputkea 
ympäröivä ohut lihasker-
ros ei jaksa puristaa kaikkea 
virtsaputkeen jäänyttä virt-
saa ulos wc-käynnin aikana. 
Jälkitiputtelu on etenkin yli 
55-vuotiaiden miesten vai-
va, mutta myös naisilla ja 
nuoremmilla miehillä voi 
olla näitä oireita. Mahdol-
lisia syitä voivat olla etu-
rauhasen liikakasvu ja virt-
saputken ahtauma. Ongel-
ma ei ole virtsan pidätysky-
vyssä. 

Kurpitsan siemenuute

Lieviä virtsateiden toi-
mintahäiriöitä voidaan lie-
vittää käyttämällä saha-
palmu- ja kurpitsansieme-
nuutetta. Uutteiden käyt-
tö yhdessä voimistaa nii-
den vaikutusta. Kurpitsan 
(Cucurbita pepo L.) sieme-
niä on käytetty perinteisesti 
Pohjois- ja Väli-Amerikassa 
erilaisten virtsatieongel-
mien hoitoon.  EFLA® 940 
on korkealaatuinen, paten-
toitu kurpitsan siemenuu-
te, jolla on tehty kolme klii-
nistä tutkimusta koskien 
virtsateiden hyvinvointia. 
EFLA® 940 auttaa vahvista-
maan lantioseudun lihaksia 
sekä sulkijalihaksia. Se ren-
touttaa virtsarakon seinä-
mää, jolloin rakko tyhjenee 
paremmin ja vessakäyn-
nit harvenevat. EFLA® 940 
lievittää eturauhasen lii-
kakasvun oireita miehillä, 
pakkoinkontinenssia nai-
silla ja yliaktiivista rakkoa 

molemmilla sukupuolilla. 
Uute on standardoitu feno-
listen johdosten ja adenosii-
nin mukaan. EFLA® 940:a 
suositellaan ottamaan 500 
mg päivässä.  

Sahapalmu-uute

Sahapalmu-uute on teh-
ty kasvin marjoista eli se on 
hedelmäuute. Sahapalmu 
(Serenoa repens) on peräi-
sin Pohjois-Amerikasta. Se 
sisältää vapaita rasvahap-
poja ja kasvisteroleja. Saha-
palmu-uutteen vaikutus-
mekanismi ei ole täysin sel-
vä, mutta sille on kuvat-
tu useita vaikutustapoja. 
Se lievittää hiljaista tuleh-
dusta, vähentää turvotusta 
ja estää eturauhasen liika-
kasvua. Se rentouttaa virt-
sarakon seinämän sileää 
lihasta, jolloin rakon tila-
vuus lisääntyy ja yliaktii-
vinen rakko rauhoittuu. Se 
estää kouristuksia, vähen-
tää jäännösvirtsan määrää 

ja harventaa näin vessa-
käyntien tarvetta. Sahapal-
mu voi myös lievittää kipua 
ja ponnisteluntarvetta virt-
satessa.

S a h a p a l m u  e s t ä ä 
5-alfa-reduktaasientsyy-
min toimintaa, joka muut-
taa testosteronin voimak-
kaammaksi miessukuhor-
moniksi, dihydrotestos-
teroniksi (DHT). Sahapal-
mu estää miessukuhormo-
nien vaikutusta eturauha-
sessa, vaikuttamatta kui-
tenkaan veren testostero-
nitasoihin. Sahapalmu-uu-
tetta suositellaan ottamaan 
320 mg päivässä.  

Käyttö 

Ennen itsehoidon aloitta-
mista on hyvä kääntyä lää-
kärin puoleen, jotta vaka-
vat sairaudet voitaisiin sul-
kea pois. Vaikeat ja äkilli-
sesti alkaneet oireet kuu-
luvat aina lääkärin hoitoon. 
Ravintolisänä nautitun kur-

pitsansiemen- ja sahapal-
mu-uutteen tuloksia voi 
odottaa 2-3 viikon kulues-
sa. Mikäli oireet eivät lie-
vity kahdessa kuukaudes-
sa, on syytä kääntyä lääkä-
rin puoleen. Vakavia hait-
tavaikutuksia ei ole havait-
tu, mutta ruoansulatus-
kanavan oireita voi esiin-
tyä alussa. Mikäli käytössä-
si on reseptilääkkeitä, var-
mistathan tuotteen sopi-
vuuden lääkäriltäsi. Uut-
teita ei suositella käytettä-
väksi hormonivalmisteiden 
kanssa, eikä verta ohenta-
vien lääkkeiden kanssa, sillä 
uutteet saattavat vaikuttaa 
veren hyytymiseen. Käytön 
yhteydessä on hyvä tark-
kailla mustelmaherkkyyt-
tä, nenä- tai ienverenvuo-
toa ja jos tällaista esiintyy, 
lopettaa käyttö. Ei suositel-
la kasvuikäisille tai käytet-
täväksi raskauden tai ime-
tyksen aikana. 

Anja Viskari

Virtsankarkailua eli inkontinenssia esiintyy molemmilla sukupuolilla. Stressi- eli pakkoinkontinenssi on yleisempää naisilla ja iän myötä vaiva yleistyy.”
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Markkinoilla on 
useita erilaisia 
echinacea-valmistei-
ta. Osa valmistetaan 
kasvin juuresta, 
osa sen maanpäälli-
sistä osista. 
Tähän asti on ollut 
epäselvää, mistä 
kasvin osasta 
vaikuttavat aineet 
ovat peräisin. 

University of British 
Columbian1 tutkijat ovat 
selvittäneet asian. He pal-
jastavat Echinacea purpu-
rean tulehdusta vastusta-
vien ainesosien olevan pää-
asiallisesti kasvin vihreissä 
maanpäällisissä osissa, ts. 
varressa ja lehdissä. 

Nykyään tiedetään, että 
optimaalinen vaikutus 
immuunijärjestelmään saa-
vutetaan käyttämällä val-
mistetta, joka sisältää tuo-
reen Echinacea purpurean 

maanpäällisiä osia sekä 
juurta.

Uusi Echinacea 
Purutabletti

Punahatun, Echinacea 
purpurean, on aiemmin 
osoitettu ehkäisevän viru-
sinfektioita aikuisilla. Se 
tehoaa parhaiten henki-
löillä, joiden infektioris-
ki on suurentunut, ja sik-
si A.Vogelin uusimmat tut-

kimukset keskittyvät väes-
tönosaan, jossa sairastumi-
salttius on suurin – lapsiin. 
Erityisesti tähän tarkoituk-
seen on kehitetty Echinacea 
purutabletit, joissa on lap-
siystävällinen koostumus 
ja jotka sisältävät 400 mg 
punahattu-uutetta. Tutki-
muksissa havaittiin, että 
tuote paransi 90 %:lla lap-
sista vastustuskykyä.2

Echinacea purutabletit 
koko perheelle 

• Echinacea purutabletit 
sopii myös lapsille
• Vastustuskykyä tukeva 
vaikutus tuoreesta puna-
hatusta
• Hammasystävällinen, 
sokeriton, laktoositon, 
gluteeniton
• Raikas appelsiinin maku 

1 Vimalanathan S, Schoop R, Hud-
son JB. High-potency Anti-in-
fluenza Therapy by a Combina-
tion of Echinacea purpurea fresh 
herb and root tinctures. 2013.

2Ogal M, Klein P, Schoop R. Ech-
inacea for the Prevention of 
Respiratory Tract Infections in 
Children 4-12: A Randomized, 
Blind and Controlled Study. 
Sociéte Suisse de Pédiatrie (SSP, 
Poster), 24th May, Lausannne, 
Switzerland.

Tuore punahattu on tehokkain
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Echinacea Purutabletin sisältämä punahat-
tu-uute  tukee immuunijärjestelmän nor-
maalia toimintaa. Appelsiinin makuinen 
punahattutabletti sopii koko perheelle.  Se 
on helppo ja kätevä nauttia – joka päivä.

Vastustuskyvyn puolesta. 

PÖPÖJÄ VASTAAN.

Echinacea Purutabletin sisältämä punahatEchinacea Purutabletin sisältämä punahat-
tu-uute  tukee immuunijärjestelmän nor-
maalia toimintaa. Appelsiinin makuinen 
punahattutabletti sopii koko perheelle.  Se 

PÖPÖJÄ VASTAAN.
· SUOMEN LUOTETUIN LUONTAIS

TUO
TEM

ER
K

K
I ·

200920122018

12,50
Norm. 13,90 90tabl.

Tuore punahattu on tehokkain
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Tuore punahat

Mittauksia
Sairaanhoitaja
mittaa:
Metropolin myymälässä 
maanantaina 8.10. 
klo 9.30-17
Prisman myymälässä 
tiistaina 9.10. 
klo 10-17

SOITA TAI TULE PALVELUMYYMÄLÄÄN JA VARAA AIKA:
ECOteekki Kauppakeskus Metropol 050 30 99 108
ECOteekki Kauppakeskus Prisma 050 32 03 039
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Kontiolahtelainen tyttö-
salibandyseura FB Factor 
liikuttaa eri-ikäisiä lap-
sia ja aikuisia kerhojen ja 
treenien muodossa noin 
30 tuntia viikossa ja sen 
lisäksi on pelikaudella 
pelit. Seura henkii iloista 
pohjoiskarjalaista yhtei-
söllisyyttä ja pyrkii aina 
eteenpäin toiminnas-
saan. Seuran jäsenmää-
rä onkin lyhyessä ajas-
sa kasvanut yli 200 jäse-
neen, joista noin 150 on 
lapsia ja nuoria. Lisäksi 
seuran väki liikuttaa lap-
sia koulujen liikunnalli-
sissa iltapäivissä. 

Arvopohjansa mukaises-
ti seura tarjoaa jäsenilleen 
hyvät ja turvalliset harjoit-
teluolosuhteet edullisesti. 
Kontiolahden kunta mah-
dollistaa juniori-ikäisil-
le harrastajille maksutto-
mat salivuorot, mutta tur-
vallisuuden ja laadukkaan 
toiminnan takaamiseksi on 
ohjauksen ja valmennuk-
sen oltava myös kunnossa 
ja sitä on oltava riittävästi. 
Voimme iloisin mielin ker-
toa, että sekin asia on kun-
nossa. On ollut ilo huoma-
ta, että osasta nuorista har-
rastajista kuoriutuu uusia 
ohjaajia ja valmentajia. Sii-
tä hyötyvät molemmat osa-
puolet: seura saa koulutet-
tua uusia ohjaajia ja val-

mentajia riveihinsä, ja nuo-
rille saadaan hyvää koke-
musta tulevaisuutta varten 
ja samalla he pääsevät myös 
tienaamaan omaa rahaa. 

Valmentajien lisäksi tar-
vitsemme monenlaisia 

muita toimijoita ja vapaa-
ehtoisten määrä seurassa 
on runsas. Vetää väkisinkin 
hymyn korviin, kun miet-
tii miten monenlaisia per-
soonia ja monen alan osaa-
jia olemme saaneet jouk-

koomme ja miten aktiivisel-
la sekä sitoutuneella otteel-
la he mukana hommia pais-
kovat. Kiitos heille siitä!

Seuratyö on hyvin moni-
muotoista ja sitä on syy-
tä kehittää jatkuvasti. Kun 

puitteet ovat kunnossa, 
on helppoa tehdä perus-
tehtävää eli liikuttaa lap-
sia. Harrastuksen parissa 
emme opettele pelkästään 
liikkumista ja lajitaitoja, 
vaan siinä samalla yhdes-

ECOteekki 
kehityksessä mukana
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www.nordichealthsprays.fi

UUTUUSTUOTTEET 
NYT SAATAVILLA!

TUTKITUSTI TEHOKAS VAIKUTUS!

RAUTA SUUSUIHKE

UNI MAGNESIUMVOIDE

UNI MAGNESIUMVOIDE

+1 -VUOTIAILLE

MAGNESIUM +

KALSIUMVOIDE

MONIVITAMIINISUIHKE

+1 -VUOTIAILLE

∙ NOSTAA NOPEASTI ELIMISTÖN
RAUTA-ARVOJA ∙ VÄHENTÄÄ
 VÄSYMYSTÄ JA UUPUMUSTA

∙ ERITTÄIN VATSAYSTÄVÄLLINEN

∙ VADELMANMAKUINEN ∙ 14 VITAMIINIA 
JA MINERAALIA YHDESSÄ 

∙ HAMMAS- JA VATSAYSTÄVÄLLINEN! 
∙ EI KEINOTEKOISIA MAKEUTUSAINEITA

∙ LASTEN RAUHALLISEEN
JA SYVÄÄN UNEEN ∙ EDES-

AUTTAA SÄÄNNÖLLISTÄ 
UNIRYTMIÄ ∙ LOISTAVA MYÖS 

LASTEN KASVUKIPUIHIN

∙ LUILLE JA IHOLLE
∙ MIELLYTTÄVÄ IHOLLA!

∙ EI SISÄLLÄ PARABEENEJÄ,
SYNTEETTISIÄ HAJUSTEITA 

TAI VÄRIAINEITA.

∙ VÄSYNEILLE LIHAKSILLE 
∙ RAUHOITTAA AISTEJA JA
MIELTÄ ∙ MAHDOLLISTAA 

SYVEMMÄN JA SÄÄNNÖLLI-
SEMMÄN UNIRYTMIN

NYT SAATAVILLA ECOTEEKISTA

20,90
25ml.

15,95
25ml.

22,50
180ml.

125,00€/L

22,50
180ml.

19,50
135ml.

144,44€/L125,00€/L

Norm. 19,99
Norm. 25,99

Norm. 27,90 Norm. 27,90 Norm. 24,20

sä tekeminen kehittää esi-
merkiksi sosiaalisia taitoja 
ja antaa monenlaisia eväitä 
koko elämän varrelle. Tah-
totilanamme on mahdollis-
taa harrastaminen mahdol-
lisimman monelle lapsel-
le ja nuorelle. Tästä syys-
tä tarjoamme harrastus-
mahdollisuuksia niin kil-

pailullisesti tavoitteellisil-
le kuin matalan kynnyksen 
toimintaankin. Kun jokai-
nen kohdataan yksilöllises-
ti, löydetään hänelle paras 
tapa harrastaa. Pyrimme, 
että toiminta on edullista 
ihan jokaiselle, mutta sen 
lisäksi meille on perustettu 
Sisäänlyönti – rahasto, jos-

ta voi hakea tukea harras-
tuskustannuksiin.  

Päivien kohokohtia ovat 
lasten kohtaamiset ja ilon 
välittyminen. ”Kato, täällä 
lattialla on kärpänen, pela-
taanko tällä,” sanoi tyt-
tö kaverilleen ihan pienim-
pien kerhossa. Siinä isom-
pikin mies pysähtyy ja poh-

tii lapsen mielikuvituk-
sen rikkautta. Toivon meil-
le aikuisille edes ripauk-
sen tuota lasten mieliku-
vituksen määrää, jotta sai-
simme tehtyä ihan kaikesta 
toiminnasta riittävän moti-
voivaa. Kaikista meistä ei 
tule huippu-urheilijaa, mut-
ta toivotaan, että liikunnan 

ilo tarttuu kaikkiin jo lap-
suusvaiheessa.

www.fbfactor.fi 
www.facebook.com/
tekijatratkaisee/
 www.instagram.com/
fbfactor/

■  Turvallista yhdessä 
 tekemistä
■  Aktiivisesti kehittyvä
■  Kannustava ja avoin
■  Hyvät harjoittelu-
 olosuhteet

 

Iocidin+
Nyt on liikkeellä 
pöpöbileet – pysäytä ne!
Monikäyttöisessä Iocidin+-kapse-
lissa yhdistyy kolmen luonnonaineen 
– oliivinlehtiuutteen, greippiöljyn ja
oreganoöljyn – vaikutus, joilla ylläpidetään 
kehon vastustuskykyä vuodenaikojen vaihtuessa, 
ulkomaan matkojen aikana ja sopimattoman ruoka-
valion aiheuttamissa vatsan epätasapainotiloissa jne.

Silicum Tonic
Helpotusta vatsalle ja suolistolle.
Suomalainen piihappogeeli Silicum Tonic on vuorikristallista 
saatua piidioksidia. Pienikiteinen piikristalli kykenee 
sitomaan itseensä suuontelossa, ruokatorvessa, mahalau-
kussa ja suolistossa olevia ympäristömyrkkyjä. Se voi 
muodostaa limakalvojen pinnalle suojakelmuja, jotka 
puolestaan suojaavat limakalvojen kerroksia. Piihappogeeli 
sitoo myös suolistokaasuja ja vähentää turvotukseen liittyviä 
vaivoja. Piigeelillä voit vahvistaa myös hiuksia, kynsiä ja ihoa.

BIOMEDIN HUIPPUTUOTTEET
ENERGIAA SYKSYYN!

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

Iocidin+

BIOMEDIN HUIPPUTUOTTEET

Silicum Tonic

Kahden pakkauksen

ostajalle kätevä Aloe

Veraa sisältävä käsidesi-

spray kaupan päälle! 

(ARVO 8 €)

Kahden pakkauksenKahden pakkauksen

1650
Norm. 19,50

30kaps.

1490
Norm. 16,90

2x250ml.

(29,80€/L)
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1190

(68,79€/Kg)
Norm. 17,50

790

(79,00€/L)
Norm. 12,50

1590
(256,45€/Kg) Norm. 22,90

1490
Norm. 21,50 (240,32€/Kg)

790

(49,38€/Kg)
Norm. 9,90

1190

(23,80€/L)
Norm. 16,05

2390
Norm. 32,70
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3590

(412,64€/Kg)
Norm. 45,90

990
Norm. 13,90

790
Norm. 9,90

1690
(281,67€/Kg)

Norm. 23,65

1190
Norm. 14,90

1790
Norm. 22,80

2190

(365,00€/Kg)
Norm. 27,90
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Keräilykampanja

Niveltesi hyvinvointiin!
Terveyskaistan

NivelTeho
120 kaps.

6 aktiiviaineen yhdistelmä

Väsymykseen, 
uupumukseen ja stressiin
Terveyskaistan luontainen

Ubikinoni Q10 
150 mg 120 kaps. 

Turvaa D-vitamiinin saanti!
Terveyskaistan

Aurinko D 
50 µg 300 kaps. | 100 µg 200 kaps.

Tie hyvään oloon!

Nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:
Valitsen lahjaksi: (arvo n. 20 €)

      Fiskarsin Suomi 100-vuotta -sakset

      Fiskarsin pöytäveitsisetti

Terveyskaistan keräilykampanjan ohjeet: 

1. Osta kolme kampanjan tuotetta kampanjan aikana 1.10.-31.10.2018

2. Valitse lahja ja täytä yhteystiedot

3. Liitä mukaan kuitti tai kopio kuitista, josta näkyy tuotteiden 
ostaminen kampanja-aikana ja lähetä ne ja tämä kuponki 
osoitteeseen: Terveyskaista Oy, Ilvesvuorenkatu 25, 01900 Nurmijärvi.

4. Lähetämme lahjan sinulle!

EC
O

 Hyvin imeytyvä öljykapseli

 Kotimainen avainlipputuote

 Glukosamiini 

 Kondroitiinisulfaatti

 MSM

 Koentsyymi Q10 on osoittautunut
tehokkaaksi migreenin estäjäksi. 
(Käypä hoitosuositus 
150 mg–300 mg päivässä.)

Kampanja-aika 
1.10.-31.10.2018

28,90€ 
YHTEISTARJOUS

120 kaps. + 60 kaps. 

58,50€
18,90€ 

 Inkivääriuute 

 C-vitamiini 

 Kupari 

Osta 3 
Terveyskaistan 
tuotetta, saat 
lahjan!

Tie hyvään oloon!

Väsymykseen, 

Huippuvahva

150 mg 

Cryo-terapia on ainutlaatuinen 
kylmähierontamenetelmä, joka poistaa 
rasvaa, kiinteyttää, auttaa palautumaan 
sekä vähentää kipua ja tulehduksia.

Kahden vuoden ajan Suo-
men markkinoilla ollut Ita-
lialainen Cryo21 -kylmähie-
rontalaite on kasvattanut 
suosiotaan nopeasti. Laite 
erottuu kilpailevista vaih-

toehdoista monikäyttöisyy-
dellään. 

– Perinteisesti cryohoi-
doissa on kylmäelemen-
tit kiinnitetty imukupeil-

Vallankumouksellinen 
Cryo-terapia poistaa rasvasolun 
pysyvästi

Mies 46v.
Olen käynyt kuntosalilla 
ja miettinyt syömisiäni jo 
jonkin aikaan. Kävin kun-
tosalillani InBody mit-
tauksessa ja mittauksessa 
havaittu viskeraalirasvan 
korkea arvo (139,6) herät-
ti minut miettimään mitä 
asialle voisi muuta tehdä. 
Cryo 21 rasvanpoistohoi-
dot aloitettiin. 

Neljän hoidon jälkeen 
oli vyötäröstäni lähte-
nyt jo 7 cm. Menin uudes-
taan InBody mittaukseen 
ja viskeraalirasvan mit-
tausluku oli pienentynyt 
huomattavasti - nyt arvo 
oli 107,3. Ja kaikki muut-
kin tulokset olivat paran-
tuneet - kehon rasvapitoi-
suus oli laskenut 7,4 kg. 

Olen todella tyytyväi-
nen Cryo 21 hoitoon - tämä 
antaa lisää motivaatiota 

terveelliseen elämäntapa-
muutokseen.

 

Nainen 31 v.
Treenaan aktiivisesti ja 
olen myös tarkka ruo-
kavaliostani, mutta sil-
ti olen kärsinyt sellulii-
tista. Olen kokeillut kaik-
kia mahdollisia sellulii-
tin poistokeinoja mutta 
Cryo21 hoito on oikeas-
ti minulle ainut teho-
kas keino päästä eroon 
selluliitista. Se auttaa 
minua pitämään sellulii-
tin kurissa treenin ja ruo-
kavalion ohessa. Cryo21 
– toimiva keino sellulii-
tin poistoon.

 

ylärivi ennen hoitoa ja 
tulos 1. hoidon jälkeen. 
Toinen rivi: tulos 4. hoidon 
jälkeen ja tulos 6. hoidon 
jälkeen.

la ihoon, jolloin hoidettava 
alue on hyvin rajoittunut. 
Cryo21-terapiassa kylmene-
vää hoitopäätä liikutellaan 
käsin hoidettavalla alueel-
la, mikä laajentaa hoidon 

mahdollisuuksia. Nykyisel-
lään Cryo21 hoitoa saa jo 
40 maasta sekä Suomessa 
14 hoitolassa, ja uusia hoi-
toloita koulutetaan jatku-
vasti, Cryo21 maahantuoja 

Kuvat ennen hoitoa ja 4. hoidon jälkeen
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kaikki
bioteekin 
tuotteet

tarjouksessa!

-20%

kaikki
bioteekin 
tuotteet

tarjouksessa!

Varaa aika: www.ecoteekki.fi   ECOteekki Hoitola  
Kauppakeskus Metropol Torikatu 29, 80100 Joensuu  

Mitä hoito maksaa? Ensimmäinen hoitokerta 125,- Seuraavat 185,- 
Kolmen hoidon sarja  450,- Viiden hoidon sarja 680,- Kymmenen hoidon sarja 1.200,-
Saatavana hoitoja eri kehon alueille. Kysy lisää.

Verkkokaupasta www.ecoteekki.fi on mahdollista ostaa Klarna osamaksulla. 
Mistä aika varataan? vello.fi/ecoteekkihoitola tai ECOteekki myymälästä. 
Puhelin: Niina 044 2007 488  tai ECOteekki 050 5115 333

350,-
Norm. 450,00

3x Cryo21 kasvohoito
+kaupan päälle SkinGain
kaksoiskollageeni valmiste!

tarjous!

Kiinteyttävä, liftaava antiage -kasvohoito
Nuorekkaan, raikkaan ja kiinteän ihon salaisuus!
Cryo21 kasvohoito on tehokas, kiinteyttävä ja ihoa kirkastava 
hoitomuoto kasvojen, kaulan  ja decolteen alueelle. Cryo21 -terapialla 
voidaan  hoitaa vaikeammat alueet, kuten silmäpussit, couperosa, 
kaksoisleuan poisto ja kiinteytys, hyvin tehokkaasti. Paras tulos 
saavutetaan noin 3-5 hoidon sarjana.

Miten Cryo21 kasvohoito toimii?
Cryo21 on erityinen menetelmä, jolla ihon verenkiertoa elvytetään 
alhaisen lämpötilan vaikutuksella. Hoito tuo kudoksiin lisähappea ja 
hoitava entsyymejä. Ihon kollageenin ja elastaanin tuotanto elpyy ja 
ihon kimmoisuus palautuu. Lisäksi aktivoidaan ihonalaista 
lymfakiertoa, joka poistaa kuona-aineet ihonalaisista kerroksista. 

Näin vapautuu lisää ”hyvinvointi”-endorfiineja, jotka taistelevat 
väsymyksen ilmiöitä vastaan ja kasvojen iho tuntuu hoidon jälkeen 
raikkaalta ja kimmoisalta.

Arvo 44,90!

tarjous!

ja kouluttaja Ulla Cederberg 
kiittelee. 

Kylmän hyödyt kehol-
le on tunnettu jo pitkään, 
rasvaa poistava vaikutus 
löytyi alun perin sattu-
malta. 

– Karolinska Instituutti 
on tutkinut kylmän vaiku-
tuksia urheilijoiden palau-

tumisessa ja vammojen 
parantamisessa. Tutkimuk-
sen sivutuotteena havait-
tiin, että rasvasolu läh-
tee kristallisoitumaan ja 
tuhoutumaan saavuttaes-
saan tietyn lämpötilan.

Seurauksena on luonnol-
linen solukuolema (apop-
toosi), jossa rasvasolu hajo-
aa täysin ja poistuu ihmi-

sen oman aineenvaihdun-
nan mukana, Cederberg 
kuvailee.

Poistunut rasvasolu 
ei uusiudu

– Tutkimustulos on mer-
kittävä, sillä se tarkoittaa, 
että tulos on pysyvä. Rasva-
solut eivät uusiudu. Valitet-

tavasti kylmähoito ei poista 
terveellisten elämäntapojen 
merkitystä, sillä jäljellä ole-
villa rasvasoluilla on kyky 
laajentua, Cederberg lisää. 

Sarjahoidolla potkua 
elintapamuutokseen

Cr yo-hoito kannus-
taa pysyvää painonhallin-

taa tavoittelevan hyvään 
alkuun.

– Kylmäterapia ei tee 
ihmeitä, mutta auttaa mm. 
painonpudottajaa pitämään 
motivaatiota yllä, sillä hoi-
don siivittämänä tuloksia 
näkyy jo hyvinkin nopeasti. 
Lähtötilanteesta riippuen 
vyötärön mitta voi kaventua 
4–10 käsittelykerran jälkeen 

jopa 12 senttimetriä, Ceder-
berg tietää.

Ulkonäön lisäksi kyl-
mäterapia hoitaa sisäi-
sesti.

– Mikroverenkierto ja 
aineenvaihdunta parane-
vat, Cederberg lupaa. 
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On aamuja, jolloin on 
vaikea päästä liikkeelle. 
Toisinaan nivelten jäyk-
kyys ja valitus rajoittavat 
koko päivän askareita ja 
liikuntaharrastuksia. Vai-
vat yleistyvät iän ja nivel-
ten luonnollisen kulu-

misen myötä. Yhä useam-
min nivelten liikkuvuus ja 
hyvinvointi ovat koetuk-
sella kuitenkin myös nuo-
rilla kuntoilijoilla. Valio-
ravinnon NivelActive tar-
joaa markkinoiden nopeim-
man ja eettisesti vahvan 

tuen kaikenikäisten nivel-
ten hyvinvointiin.

Jo vuosikymmenten ajan 
niveltuotteet ovat sisäl-
täneet perinteisiä nivelil-
le tärkeitä aineosia, kuten 
kondroitiinisulfaattia ja 
glukosamineja. Ne ovat 

Kananmunasta nopea ja 
vastuullinen vaihtoehto 
niveltesi hyvinvointiin

edelleen toimivia, joskin 
niiden vaikutusmekanis-
mit ovat tutkitusti hitai-
ta. Tuntuvaa muutosta saa 
usein odottaa monta viik-
koa. Lisäksi niiden alkuperä 
on monen nykypäivän eet-
tisen kuluttajan aatteiden 

vastainen. Kondroitiinisul-
faattia on vuosien ajan val-
mistettu hain evistä ja tuki-
rangan rustosta. Haikan-
tojen romahtamisen takia 
perinteisille tehoaineille on 
onneksi etsitty eettisesti 
kestäviä vaihtoehtoja.

Ainutlaatuisia ravinto-
aineita nivelille 
kanamunan kuoresta 

1990-luvulla USA:ssa 
todettiin ensi kerran, että 
kanamunan kuoren alla 
oleva nahkea kalvo sisältää 
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Suosittelemme: 
• Nivelten jäykkyydestä 

kärsiville
• Ylläpitämään 
 nivelten normaalia 

hyvinvointia
• Nuorille kuntoilijoille 

ja urheilijoille
• Aktiivisille aikuisille 

ja senioreille
• Sopii myös kasvis-

syöjille sekä kala- ja 
äyriäisallergikoille

Lisätietoja tuotteesta: 
www.valioravinto.fi 

luonnostaan useita nivelil-
le tärkeitä ja tuttuja ravin-
toaineita; kondroitiinisul-
faattia, hyaluronihappoa, 
glukosamineja ja kollagee-
nia. Väestön ikääntyminen 
ja nivelvaivojen yleistymi-
nen herättivät halun kehit-
tää keinoja, joilla aiemmin 
lähes tarpeettomiksi koetut 
kanamunien kuoret voitiin 
hyödyntää.

Tutkitusti turvallinen 
ja toimiva NEM®

Vuosien kehitystyön 
tuloksena amerikkalainen 
Natural Eggshell Membrane 
NEM® on maailman tutki-
tuin kanamunan membraa-
niuute. Uutteessa ei ole tär-
keintä nivelille tärkeimpien 
ravintoaineiden maksimoi-
tu määrä, vaan niiden luon-
nostaan tasapainoinen suh-
de toisiinsa. Kanamunan 
kalvon aineosat on myös 
onnistuttu säilyttämään 
alkuperäisessä muodossa, 
koska uutteen valmistuk-
sessa ei käytetä kemiallisia 
liuottimia. Myös puhtau-
den ja turvallisuuden kan-
nalta tärkeä lämpökäsitte-
ly tehdään hyvin nopeasti, 
jotta uutteen luonnollinen 
aktiivisuus ei heikkene.

Ehdottomasti hienointa 
NEM -uutteessa on kuiten-
kin toimivuus. Kliinisten 
tutkimusten mukaan uute 

vaikuttaa niveliin selväs-
ti perinteisiä niveltuotteita 
nopeammin*. Sen on myös 
osoitettu olevan turvalli-
nen säännöllisessä pitkäai-
kaisessa käytössä. 

Käyttäjät kiittävät 
nopeaa tehoa ja 
vastuullisuutta 

Valioravinto toi NEM 
-uutteen Suomeen ja aloit-
ti NivelActiven valmistuk-
sen 2 vuotta sitten. Tuote 
on ainoa maailmassa, jossa 
NEM on yhdistetty Boswel-
lia serrata- ja pirunkynsi-
uutteen kanssa. Em. kasvi-
uutteet ovat suosittuja Kes-
ki-Euroopan markkinoilla, 
jossa niitä myydään sellai-
sinaan mm. lääkelain alai-
sina perinteisinä kasviroh-
dosvalmisteina.

NivelActive sisältää myös 
hyvin imeytyvää mangaa-
nia, joka tehostaa sideku-
doksen normaalia muodos-
tumista nivelissä. Yhdis-
telmä on erittäin toimiva ja 
moni käyttäjä onkin kehu-
nut NivelActivea ensimmäi-
seksi nopeasti vaikuttavak-
si niveltuotteeksi. Nopeiden 
ravintoaineiden aiheuttama 
muutos havaitaan usein jo 
10 päivän säännöllisen käy-
tön myötä.

NivelActivea nautitaan 
2 tablettia päivässä. Tuo-
tetta on kiitetty ainutlaa-

tuisen nopeasta tehosta, 
hyötyyn nähden edulli-
sesta hinnasta ja upeasta 
eettisyydestä. NivelActi-
ve sopii useista niveltuot-
teista poiketen myös kala- 
ja äyriäisallergikoille. 
Kanamunasta valmistet-
tua NEM -uutetta lukuun 
ottamatta tuote on 100 % 
kasviperäinen.

Juha Sihvonen
Tuotepäällikkö

Oy Valioravinto Ab

*Tutkimusviite: Danesch 
et al. NEM brand eggshell 
membrane effective in the 
treatment of pain associat-
ed with knee and hip osteo-
arthritis; Results from a six 
center, Open label German 
clinical study, J. Arthritis 
2014; 3(3).

29,50
100tabl.

Norm. 36,90
421,43€/Kg

8,50
80ml.

Norm. 9,50
106,25€/L

12,90
500g.

Norm. 16,50

25,80€/Kg

39,90
120tabl.Norm. 44,45

623,44€/Kg

Arvo 11,90!

Arvo 2,90!Arvo 2,90!
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Jodi, seleeni ja tyrosiini -ravintoaineet 

kilpirauhasen 
toiminnan tukemiseen
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Kilpirauhasen toimin-
tahäiriöt ovat tavallisia; 
vajaatoiminta on yleisem-
pää kuin liikatoiminta ja 
tavallisempaa naisilla. Kil-
pirauhasen toimintaa voi-
daan tukea terveiden elä-
mäntapojen ja ravitsemuk-
sen avulla. Riittävä proteii-
nin saanti, seleeni ja jodi 
ovat välttämättömiä kilpi-
rauhashormonien muodos-
tumiselle. 

Kilpirauhasen toiminta

Kilpirauhanen säätelee 
aineenvaihduntaa useissa 
kehomme osissa ja vajaatoi-
minta voikin aiheuttaa häi-
riöitä monissa elimistön toi-
minnoissa.  Kilpirauhashor-
monit vaikuttavat mm. kas-
vuun, energia-aineenvaih-
duntaan, kehon lämmön-
säätelyyn ja lisääntymiseen. 
Lisäksi ne vaikuttavat ravin-
toaineiden käyttöön. Kil-
pirauhasen vajaatoiminta 
voi pudottaa kehon aineen-
vaihdunnan jopa puoleen 
ja liikatoiminta vastaavasti 
voi nostaa aineenvaihdun-
nan nopeuden kaksinker-
taiseksi. Vauvoilla tyroksii-
nin puute aiheuttaa heikkoa 
kasvua, ja älyllinen kehi-
tys voi heikentyä vakavas-
ti. Tavallisia kilpirauhasen 
vajaatoiminnan oireita ovat 
väsymys, jota lepääminen 
ei helpota, masennus, johon 
ei välttämättä ole syytä ja 
palelu, johon ei auta villa-
sukat tai tuplapeitot. Ylei-
siä oireita ovat lisäksi ihon 
kuivuminen, hiusten läh-
tö ja limakalvojen ongelmat 
sekä sydän- ja verenkierto-
elimistön häiriöt, näköhäi-
riöt, suolisto-oireet ja lihas-
kivut. Huomattava painon-
nousu lyhyessä ajassa viit-
taa myös vajaatoimintaan. 
Mikäli epäilet kilpirauhasen 
vajaatoimintaa, on syytä 
hakeutua lääkärin pakeille. 

Jodi 

Suomalaisten ravitse-
mustutkimuksissa (Fin-
ravinto 2012) on havait-
tu, että suomalaisten jodin 
saanti on vähentynyt vii-
me vuosina ja lievä jodin 
puute on tavallista. Jodia 
sisältäviä elintarvikkeita 
ovat mm. maitovalmisteet, 
kananmunat, merikalat, 
äyriäiset sekä jodioitu suo-
la. Moni välttää näitä ruo-
ka-aineita syystä tai toises-
ta; maito ei maistu, meren-
elävissä on dioksiinia, kana-
munassa kolesterolia ja ruo-
kasuolan natrium nostaa 
verenpainetta. Jodi on kui-
tenkin välttämätön hyvin-
voinnillemme. Vegaaneille 
ja muille, jotka eivät käytä 
lainkaan maitotaloustuot-

teista, suositellaankin päi-
vittäistä jodilisää.  

Jodin saantisuositus ja 
päivittäisen saannin ver-
tailuarvo aikuiselle on 150 
µg. Raskaana oleville saan-
tisuositus on 175 µg ja imet-
täville 200 µg.  Suositeltavia 
määriä ei ole syytä ylittää, 
sillä jodin liikasaanti voi 
altistaa kilpirauhasen toi-
mintahäiriöille. 

Jodi edistää kilpirauha-
sen normaalia toimintaa ja 
kilpirauhashormonien nor-
maalia tuotantoa. Jodi yllä-
pitää normaalia energia-ai-
neenvaihduntaa ja kognitii-
vista toimintaa, kuten vire-
ystilaa, valppautta ja muis-
titoimintoja. Jodi edistää 
hermoston normaalia toi-
mintaa ja ihon pysymistä 
normaalina. Liian alhainen 
jodin saanti voi aiheuttaa 
lievää kilpirauhasen vajaa-
toimintaa.  

Seleeni

Seleenin saantisuosi-
tus on 50 – 60 µg ja päivit-
täisen saannin vertailuar-
vo on 55 µg. Seleenin tär-
keimpiä lähteitä ovat liha-
valmisteet, maitovalmis-
teet sekä täysjyvävilja. Suo-
men maaperässä on seleeniä 
niukasti ja seleenilisä tulee-
kin usein tarpeeseen. Myös 
seleeniä tarvitaan kilpirau-
hasen normaalin toimin-
nan ylläpitämiseen. Se aut-
taa muuntamaan T4-hor-
monin T3-hormoniksi, joka 
on näistä kahdesta huo-
mattavasti aktiivisempi kil-
pirauhashormoni. Selee-
ni voi myös vähentää kil-
pirauhasen vasta-aineita, 
jotka kielivät kilpirauha-
sen autoimmuunitulehduk-
sesta. Seleeni suojaa soluja 
hapetusstressiltä ja edistää 
immuunijärjestelmän nor-
maalia toimintaa. Se edis-
tää myös hiusten ja kynsien 
pysymistä normaalina.

 

Tyrosiini

Tyrosiini on aminohappo, 
joka toimii elimistössä osa-
na proteiinien aineenvaih-
duntaa mm.  kilpirauhas-
hormonien, dopamiinin, 
noradrenaliinin ja adrena-
liinin esiasteena. Tyrosii-
nista voi olla apua masen-
nuksen, stressin ja uupu-
muksen yhteydessä. Dopa-
miini on keskushermos-
ton välittäjäaine, joka sää-
telee mielialaa, liikkeitä ja 
tehostaa oppimista. Sen 
puute voi aiheuttaa alaku-
loa. Tyrosiini voi lievittää 
koettua stressiä, ehkäis-
tä masennusta ja migree-
nikohtauksia.  Tyrosiinin 
käyttö ravintolisänä voi 
lisätä tehoa urheilusuori-

tuksen aikana ja parantaa 
kilpirauhasen säätelemää 
energia-aineenvaihdun-
taa ja rasvanpolttoa. Tyro-
siinia voidaan käyttää ase-
tyylityrosiini-muodossa, 
joka imeytyy paremmin ja 
on tehokkaammin elimis-
tön hyödynnettävissä kuin 
pelkkä tyrosiini. Jodi ja 

seleeni toimivat sen kanssa 
synergiassa.   

K i lpi rau ha ssa i raudet 
kuuluvat aina lääkärin hoi-
dettavaksi. Mikäli epäi-
let itselläsi kilpirauhasen 
toimintahäiriötä, olethan 
yhteydessä lääkäriin. Mikä-
li vajaatoimintaa tai muu-
ta oireita selittävää syytä 

ei löydetä, tyrosiinia, jodi 
ja seleeniä sisältäviä ravin-
tolisä voi kokeilla oireiden 
lievittämiseksi. Käytettä-
vä varoen kilpirauhaslää-
kityksen kanssa. Tuotteet 
sopivat säännölliseen käyt-
töön, mutta eivät raskaana 
oleville, imettäville tai kas-
vuikäisille. 

Anja Viskari

Jodi, seleeni ja tyrosiini -ravintoaineet 

kilpirauhasen 
toiminnan tukemiseen

Kilpirauhanen on 
aataminomenan 
alapuolella sijait-
seva perhosen 
muotoinen rau-
hanen, joka erit-
tää ja varastoi kil-
pirauhashormone-
ja tyroksiinia (T4) 
ja trijodotyronii-
nia (T3) sekä kalsi-
toniinia, joka sää-
telee kalsiumin ja 
fosforin aineen-
vaihduntaa. 

 Tinkimätöntä Suomen
laatua luonnosta

Kotimaiset Frantsilan 
tuotteet Syksyyn

YRTTISHAMPOO ja 
-HOITOAINE
• sopii kaikille hiustyypeille

• elvyttää hiusten kuntoa

• antaa mm. nokkosen
voimaa hiuksille

Nokkonen-Turve
HIUSPOHJAN 
HOITOÖLJY 
30 ml
• hoitaa ja elvyttää

kuivaa, kutiavaa
ja hilseilevää hiuspohjaa

• vahvistaa hiusten
terveyttä

KARITEVOI  55 ml

• kuivan ja herkän
ihon hoitaja

• kosteuttaa,
uudistaa
ja suojaa ihoa

Vinkki!

LAVENTELI
eteerinen öljy  10 ml

• rauhoittaa mieltä

• ihottumiin ja palaneelle iholle

• kokeile myös pyykinpesussa

6,50
200ml.Norm. 7,9532,50€/L

10,50
10ml.Norm. 12,50

10,90
55ml. Norm. 12,90

198,18€/L

19,50
30ml.

Norm. 22,90

/kpl.



16 terveyskauppa  uutiset

Tiedätkö, mitkä tekijät voivat heikentää kilpirauhasen toimintaa? Tai mitkä asiat on aina  
huomioitava kilpirauhasongelmissa? Entäpä miten elimistön tärkein elin, suolisto, on liitoksissa 

stressiin ja kilpirauhasen toimintaan? Tai miksi pienten lisämunuaisten ja kilpirauhasen  
yhteys on niin äärimmäisen tärkeä?

Tällä kiehtovalla luennolla opit paljon tärkeää asiaa stressistä, kilpirauhasesta ja suolistosta. Pau-
la Heinonen vastaa tauolla myös henkilökohtaisiin kysymyksiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

klo: 18.00–21.00

Carelia-sali // Itä-Suomen Yliopisto

20.11.2018

Liput luennolle (10 €/kpl) ECOTEEKIN myymälöistä (Kauppakeskus Metropol ja  
Kauppakeskus Prisma) sekä verkkosivuilta: ecoteekki.fi sekä  

Paula Heinosen verkkosivuilta: paulaheinonen.fi

Järjestäjät: ECOTEEKKI ja Suomen Bioteekki

LIPULLA SAAT 5 € HYVITYKSEN LUENNOLLA 

TEHDYISTÄ OSTOKSISTA!

16 terveyskauppa  uutiset

Lehden tarjoukset voimassa 30.9.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

Tiedätkö, mitkä tekijät voivat heikentää kilpirauhasen toimintaa? Tai mitkä asiat on aina  
huomioitava kilpirauhasongelmissa? Entäpä miten elimistön tärkein elin, suolisto, on liitoksissa 

stressiin ja kilpirauhasen toimintaan? Tai miksi pienten lisämunuaisten ja kilpirauhasen  
yhteys on niin äärimmäisen tärkeä?

Tällä kiehtovalla luennolla opit paljon tärkeää asiaa stressistä, kilpirauhasesta ja suolistosta. Pau-
la Heinonen vastaa tauolla myös henkilökohtaisiin kysymyksiin. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

klo: 18.00–21.00

Carelia-sali // Itä-Suomen Yliopisto

20.11.2018

Liput luennolle (10 €/kpl) ECOTEEKIN myymälöistä (Kauppakeskus Metropol ja 
Kauppakeskus Prisma) sekä verkkosivuilta: ecoteekki.fi sekä  

Paula Heinosen verkkosivuilta: paulaheinonen.fi

Järjestäjät: ECOTEEKKI ja Suomen Bioteekki

LIPULLA SAAT 5 € HYVITYKSEN LUENNOLLA 

TEHDYISTÄ OSTOKSISTA!

 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 31.10.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi. 

Kauppakeskus Metropol
Torikatu 29, 80100 Joensuu

Kauppakeskus Prisma
Voimatie 2, 80100 Joensuu

PALVELEMME
MA-PE 9.30-19 & LA 9.30-16

PALVELEMME
MA-PE 10-19,  LA 10-17 & SU 12-17

**ilmainenilmainen toimitus!toimitus!
*Yli 30€ ostokset
noutopisteisiin.


