
Tervetuloa lukemaan 
ECOteekki 

terveyskauppa uutiset!

Lehti alkaa seuraavalta sivulta



1490
Norm. 21,50

(275,93€/Kg)

3490
Norm. 44,90

(143,62€/Kg)

D3-vitamiini-
valmiste  
kylmäpuristetussa 
oliiviöljyssä
Vitatabs D-caps 
50 mikrog, 200 kapselia

Energisenä 
syksyyn 

LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

TRI MATTI TOLONEN
Kalaöljy säilyttää joustavaa älykkyyttä

RAVINTOLISÄASIANTUNTIJA 
LIISA KANSANEN, THM 
Lisää liikettä niveliin 

MARKETTA WULFF, PROVIISORI 
Terveenä syksyyn vauvasta vaariin

HELENA AHTI-HALLBERG 
Elämä on kuin tanssi

SANNAN VINKIT 
Uutta! FLT-ravintovalmentajan neuvot 

uutiset  4/2017

Rakennusaineita rustoille!
Arthrobalans Plus  
Kampanjakoko 150 tablettia

Arthrobalans Plus sisältää nivelruston 
luonnollisia rakennusaineita glukosamiinia ja 
kondroitiinisulfaattia, joista rustosolut muokkaavat 
uutta soluväliainetta ruston rakenteeseen sekä 
tuottavat ruston pinnalle voitelevaa nivelnestettä. 
Valmistetta on täydennetty myös rikkiä sisältävällä 
MSM:llä sekä C-vitamiinilla, joka edistää normaalia 
kollageenin muodostumista rustojen normaalia 
toimintaa varten.

Oliiviöljyssä!
+25% EXTRA!

D-vitamiini vaikuttaa suotuisasti 
immuunipuolustusjärjestelmään ylläpitäen 
hyvää vastustuskykyä, ja se on tärkeä 
luustolle, hampaille, lihaksille, mielialalle ja 
hormonitoiminnalle. D-vitamiini edistää kalsiumin 
imeytymistä ja ylläpitää kalsiumtasapainoa. Vitamiinilisää 
suositellaan erityisesti lapsille, nuorille, ikääntyville ja 
raskaana oleville. Pienikokoinen, hyvin imeytyvä ja helposti 
nieltävä pehmytkapseli.

AVAJAISTARJOUKSET!

Verkkokauppa ecoteekki.fi  

nyt avattu! Tarjoukset saat  

myös myymälästä.

 Tarjoukset voimassa 3.9.2017 asti
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Tervehdys!

Keräsimme vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, joiden avulla jak-
sat pimeän syksyn yli.

Tätä kirjoittaessani katson ikkunasta ja näen sateen raikastaman 
luonnon. Muistelen alku kesää ja sen säätä. Viileää… vain muuta-
mana päivänä lämpötila kohosi lähelle hellerajaa. Eipähän ollut 
liian kuuma touhuta ulkona. Saunan terassia tehdessä ei ollut 
läkähdyttävän kuumaa, muttei sormetkaan paleltuneet. Eli ihan 
hyvät rakentelukelit.

Aurinkoa olisin itse kaivannut enemmän.. saan auringosta paljon 
energiaa. Täytynee siis itsekin tarkistaa lisäravinteet ja ravinto 
sellaiseksi joista saa energiaa ja voimaa syksyyn. Toivottavasti 
saamme nauttia elokuun leppoisista aurinkoisista päivistä.

ECOteekki.fi verkkokaupasta saat helposti kotiisi tämänkin leh-
den tarjoustuotteet.

Tarkoitus on että lähes koko noin 8.000:n tuotteen valikoimam-
me on tilattavissa syksyn aikana. Lisäämme verkkokauppaan 
tuotteita päivittäin.

Toivotan mukavia lukuhetkiä sinulle.

Energiaa pitäisi saada 
jostain ja paljon. Aurin-
ko-Armas ei jaellut D-vi-
tamiiniaan tänä kesänä 
anteliaasti.

Mutta alkava syksy on 
muutosten aikaa monelle; 
aikaa aloittaa uusi harras-
tus, uusi elämäntapa, pari 
kiloa pois jne.

Keskittymällä muuta-
miin seikkoihin saat var-
masti virtaa arkeesi. Älä 
tee asioista monimutkaisia, 
keep it simple.

Mitä tarkoittaa veren-
sokerin heilahtelut? Ovat-
ko ateriavälit liian pitkät? 
Väsyttääkö lounaan jäl-
keen? Heilahtaako mieli- 
alan pitkin päivää? Kun 
syöt riittävän kuitupitoista,  
riittävästi proteiinia ja 
hyviä kylmäpuristettuja  
öljyjä sisältäviä aterioita  
säännöllisesti päivän aika-
na, ja ennenkaikkea heti 
aamusta alkaen, suurin osa  
alkuun esitetyistä kysy-
myksistä saa kielteisen vas- 
tauksen. Nopeat hiilihyd- 
raatit, liiallinen sokeri  
ja hyvien rasvojen puute  
sekä napostelu tai liian pit- 
kät ateriavälit, takaavat  
nuupahtaneen ja väsähtä-
neen voinnin.

Vesi. Opettele alkuun 
juomaan vettä. Vesi kuljet-

taa ravintoaineita, poistaa 
kuona-aineita, auttaa ruu-
ansulatusta, lisää aineen-
vaihduntaa ja antaa ener-
giaa. Kuivahtanut elimistö 
on usein väsynyt ja oli tuk-
koinen, päätä särkee ja hui-
maa. Opettele juomaan heti 
aamulla 2 lasia vettä tyh-
jään mahaan. Se on hyvä 
alku. Halutessasi voit puris-
taa veden joukkoon luomu-
sitruunaa elimistöä virkis- 
tämään. Aamun veden lisäk- 
si ota kahdesti päivän aika-
na kaksi lasia vettä. Näin 
saat jo 1,5 litraa vettä!

Marjat, marjat, mar-
jat. Käsi sydämellä- syöt-
kö joka päivä vähintään 1,5 
dl marjoja? Ota se tavoit-
teeksi. Monella pakastimet 
on marjoja pullollaan vielä 
keväälläkin. Ja kohta niitä 

saa metsistä ja soilta.
Marjoista ehdoton oma 

suosikkini on mustikka.  
Mieletön antioksidantti-
pommi ja kuidun lähde. 
Mustikka sisältää mm. res-
veratrolia, gallushappoa, 
C-vitamiinia, K-vitamiinia 
sekä antosyaaneja. Eli suo-
meksi torjuu ikääntymistä, 
edesauttaa sydän- ja veri-
suoniterveyttä, pitää huol-
ta aivoista ja edistää ruuan-
sulatusta sekä on hyväksi 
iholle ja silmien terveydelle.

Mustikan ohella on hyvä 
muistaa puolukat ja ihanat 
herukat. Puolukoista saa 
mm. E-vitamiinia ja resve-
ratrolia, jotka ovat voimak-
kaita antioksidantteja ja 
torjuvat mm ikääntymiseen 
liittyviä haittoja. Herukois-
ta mustaherukka vaikuttaa 

Lomat alkaa olla lopuillaan ja akut 
tuli lomalla ladattua. Vai tuliko?
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erityisesti aivoterveyteen 
mm. muistiin ja näköky-
kyyn. Runsaan C-vitamiini-
pitoisuuden ansiosta se tor-
juu voimakkaasti tulehduk-
sia. Punaherukka on myös 
loistava tukemaan elimis-
tön immuunipuolustusta.

Eli monipuolisuus ja mää-
rät marjoissa kunniaan. 
Marjoilla saat ruokavalioon 
värikirjoa helposti.

Jälleen yksi tärkeimmistä 
virtaa antavista seikoista, 
mikä ei liitykään ruokaan, 
on yöuni. Liian vähäinen 
uni sekoittaa kirjaimellises-
ti hormonitoimintamme.

Tämän johdosta aktivoi-
tuu leptiinihormoni, joka 
saa meidät haluamaan kaik-
kea epäterveellistä, huono-
ja rasvoja ja nopeita hiili-
hydraatteja. Eli oravanpyö-
rä on valmis vireystilan ale-
nemiseen. Ja taas päin vas-
toin. Mikäli nukut hyvin, 
saa hyvät hormonit meistä 
vallan. Esimerkiksi adipo-
nektiini lisää insuliiniherk-
kyyttä ja on tärkeä hormo-
niverisuoniter veydessä. 
Adiponektiinin vajetta 
tavataan erityisesti ylipai-
noisilla ihmisillä. Toki näi-
den hormonien eritykseen 
voidaan vaikuttaa positiivi-
sesti tai negatiivisesti myös 
muiden elämäntapojen avul-
la kuten alkoholi ja tupakka, 
mutta uni on yksi tärkeim-
piä ja jokapäiväisiä tai -öisiä 

asioita.
Ruokavalion ja yöu-

nen lisäksi hyvin tärkeä 
on hoitaa läheisiä ihmis-
suhteita. Ne ovat meille 
hyvin olennaisia virran-
tuojia. Vaali hyviä ihmis-
suhteita, joista saat hyvää 
mieltä ja jotka tuovat ener-
giaa. Hyvä ihmissuhde on 
leposija, jossa on hyvä olla. 
Nauti, hassuttele, elä, ih-
mettele ja unelmoi. Kiitol-
lisuus tuo mukanaan kii-
tollisuutta ja hyvää miel-
tä. Se on kaikkein voimak-
kain tapa kohottaa ener-
giaa. Pidä itsestäsi huolta, 
olet sen arvoinen.

FLT-ravinto-
valmentajan 

vinkit
Sanna Laakkonen

FLT-ravintovalmentaja

Lomat alkaa olla lopuillaan ja akut 
tuli lomalla ladattua. Vai tuliko?

Virtaa tuo syksyyn
1. Marjat, juurekset, 
kasvikset
2. Vesi
3. Hyvät kylmäpuriste-
tut öljyt
4. Säännöllinen tasa-
painoinen elämänryt-
mi 
5. Suosi puhdasta pro-
sessoimatonta ruokaa 
6. Nauti elämästä 
7. Ravintolisät yksilölli-
sesti, mutta hyvä ome-
ga 3, laadukas monivi-
tamiini ja riittävä D-vi-
tamiini ovat hyvän ja 
monipuolisen ruokava-
lion apuna. D-vitamii-
nitasot voisi esimer-
kiksi lokakuussa jo mit-
tauttaa, niin annoksen 
saa silloin yksilöllisesti.
 
Virtaa vie
1. Huono ruokava-
lio erityisesti sokeri 
ja vehnä - jätä ne vain 
juhlahetkiin
2. Stressi - muista hen-
gittää syvään kiireen 
keskellä ja pitää huolta 
itsestäsi
3. Liian vähän ravinto-
aineita, kuituja ja hyviä 
rasvahappoja ruokava-
liossa
4. Huono ruuansulatus 
ja yksipuolinen suolis-
ton bakteerikanta
5. Riittämätön yöuni Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

Perheen pienimmille 

Super D-tipat
Yksi Super D-tippa sisältää 10 mikrogrammaa 
D3-vitamiinia. Valmistetta on kätevä käyttää; sitä 
voi tiputella suoraan suuhun, lusikkaan tai ruo-
kaan. Riittoisassa pullossa on jopa 280 annosta.

Probiootti baby
Bioteekin Probiootti baby on vauvan oma mai-
tohappobakteerivalmiste. 6 tipan päiväannos
sisältää 1 miljardia aktiivista bifidobakteeria. 
Nyt myös saatavilla hyvin imeytyvä Bioteekin 
Probiootti baby + D3 jonka sisältämä D3-vita-
miini ylläpitää vahvaa vastustuskykyä.

Probiootti junior
Mansikanmakuinen purutabletti. Yhdessä 
purutabletissa on yhteensä kaksi miljardia 
probioottibakteeria. Sisältää myös C-vitamiinia 
vastustuskyvylle. Probiootti junioria voi käyttää 
päivittäin, mutta se sopii myös antibioottikuu-
rien yhteydessä ja ulkomaanmatkoilla.

Omega Junior
Maistuva DHA-rikas geelipala. 282 mg DHA/
pala. Yksi geelipala Omega Junioria päivässä 
riittää, ja se takaa riittävän DHA määrän aivojen 
hyvinvoinnille. DHA ylläpitää aivojen hyvinvoin-
tia, ja oppiminen on hauskaa. 

Vahvaa vastustuskykyä

Super C-vitamiini
C-vitamiini on monipuolinen toimija elimis-
tössä. Sen lisäksi, että se virkistää ja ylläpitää 
vastustus kykyä, se osallistuu myös ihon kauneu-
delle tärkeän kollageenin muodostumiseen.

Super Sinkki
Super Sinkki on vahva ja hyvin imeytyvä sinkkiä 
ja kuparia sisältävä valmiste.

Super D-vitamiini
Super D-vitamiini -kapseleissa on D3-vitamiinia 
50 ja 100 mikrogrammaa. 50 mikrogramman 
kapselit ovat kalanmaksaöljy- ja 100 mikrogram-
man kapselit pellavansiemenöljypohjaisia.

Omega DUO
Omega-3-rasvahapot edistävät sydämen, veri-
suonten, aivojen ja silmien hyvinvointia. Lisäksi 
ne ovat tärkeitä myös ihon ja nivelten hyvinvoin-
nille. Ekologinen Omega DUO on vahva kalaöl-
jyvalmiste. Vain 1–2 kapselia päivässä turvaa 
riittävän omega-3-rasvahappojen saannin.

Tasapainoa ja hyvinvointia probiooteilla

Probiootti plus
Suosittu Probiootti plus on kehitetty yhdessä 
Suomen johtavien probioottiasiantuntijoiden 
kanssa. Se sisältää neljä tutkittua maitohappo-
bakteerikantaa. Probiootti plus sopii käytettäväksi 
päivittäin tai kuureina koko kehon hyvinvointiin. 

Probiootti comp
Bioteekin Probiootti comp on vuoden 2017 
terveystuote!
Probiootti comp on monipuolinen valmiste 
vaativiin elämäntilanteisiin sinulle, joka kaipaat 
tasapainoa ja hyvää oloa elämään. Se sisältää 
neljä tutkittua maitohappobakteerikantaa sekä 
glutamiinia ja suolen limakalvon hyvinvoinnil-
le tärkeää biotiinia. Tuote sopii käytettäväksi 
päivittäin tai kuureina.

Probiootti strong
Erittäin vahva probioottivalmiste tukemaan 
terveen mikrobiston muodostumista. Annok-
sessa jopa 100 miljardia maitohappobakteeria. 
Probiootti strong sopii erityisesti kuurimaiseen 
käyttöön.

3190
120kaps.

Norm.49,50
(187,65€/Kg)

790
Norm. 9,90

31901990 2090

1350
Norm. 16,90

(166,67 €/kg)

2090
Norm. 26,90

1290
Norm. 15,90

1590

990

1490

8ml.
8ml.

60tabl.

54kpl.

Norm. 19,70

100tabl.
(176,67€/kg)

Norm. 12,05

100tabl.

Norm. 18,95

100kaps.
(212,86€/kg)

Norm. 30,55

125kaps.

Norm. 30,55

80kaps.

Norm. 36,00

30kaps.

+Kaupanpäälle
20 kapselin 

Probiootti Plus! 
+Kaupanpäälle

20 kapselin 

Probiootti Plus! 
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Kalaöljystä on monek-
si. Se suojaa sydäntä, 
niveliä, ihoa, muistia ja 
monia muita elintärkei-
tä toimintoja. Kalaöljy 
ehkäisee myös ikäänty-
vien ihmisten joustavan 
älykkyyden hiipumis-
ta, osoittavat aivojen 
kerroskuvaukset mag-
neettikuvauslaitteil-
la ja neuropsykologiset 
tutkimukset. Ne puol-
tavat kalaöljyn käyttöä 
ikääntyvien ravintoli-
sänä.

Englantilainen psy-
kologi Raymond Cattel 
(1905–1998) luokitteli yli 
30 vuotta sitten älykkyy-
den kahteen osaan, jous-
tavaan ja kiteytyneeseen. 
Ne luonnehtivat ihmisen 
älyllisiä kykyjä parem-
min kuin pelkkä älykkyy-
sosamäärä. Joustavalla 
älykkyydellä tarkoitetaan 
kykyä ajatella ja päätellä 
abstraktisesti ja loogises-
ti, käsitellä tietoa ja rat-
kaista ongelmia uusissa 
tilanteissa, joissa ei voida 
käyttää hyväksi aikaisem-
man oppimisen, kulttuu-
risen tietämyksen ja koke-
muksen kautta hankit-
tua tietoa. Yksilön jous-

tava älykkyys riippuu suu-
reksi osaksi aivojen neuro-
fysiologiasta ja aivosolujen 
eli neuronien viestiverkko-
jen toiminnoista. 

Joustava älykkyys kehit-
tyy yleensä huippuun-
sa nuoruudessa, kun taas 
kiteytynyttä älykkyyttä voi 
kertyä kaiken ikää. Kiteyty-
nyt älykkyys rakentuu aikaa 
myöten kertyneen koulu-
tuksen ja muun oppimisen 
sekä kokemuksen varaan. 
Uuden oppimien edellyttää 
joustavaa älykkyyttä, mikä 
puolestaan tekee mahdol-
liseksi hankkia lisää kitey-
tynyttä älykkyyttä. Tällä 
tavoin joustava ja kiteyty-
nyt älykkyys liittyvät toi-
siinsa. 

Rasvahapot joustavan 
älykkyyden takana

Ravitsemuksella on suuri 
merkitys aivojen kehityksel-
le ja toiminnoille. Itä-Suo-
men yliopistossa (Kuopios-
sa) on havaittu, että henki-
löt, jotka syövät vain vähän 
rasvaista kalaa sairastuvat 
muita useammin hiljaisiin 
aivoinfarkteihin ja heidän 
henkinen suorituskykynsä 
on muita heikompi. Yhdys-
valloissa Illinoisin yliopis-
ton neurotieteilijät testasi-
vat äsken sata 65–75-vuo-
tiasta tervettä henkilöä, 
kuvansivat heidän aivonsa 

Kalaöljy säilyttää 
joustavaa älykkyyttä

Nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Puhelinnumero:

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

      Fiskarsin Suomi 100-vuotta -sakset

      Fiskarsin 3-osainen pöytäveitsisetti

Terveyskaistan Keräilykampanjan ohjeet: 
1. Osta kolme kampanjan tuotetta 1.8.–30.9.2017.

2. Valitse lahja ja täytä yhteystiedot.

3. Liitä mukaan kuitti tai kopio kuitista,
lähetä ne ja tämä kuponki osoitteeseen:
Terveyskaista Oy, Keskuskuja 1, 01900 Nurmijärvi.

4. Lähetämme lahjan sinulle!

HUOM! Emme uudelleenlähetä 
noutamattomia palkintoja.

Kess

Nivelten hyvinvointiin
� Kuuden aktiiviaineen yhdistelmä.

� Glukosamiini, kupari, kondroitiinisulfaatti, 
MSM, inkivääriuute ja C-vitamiini.

� Suomalaisten eniten käyttämä 
nivelvalmiste.

Terveyskaistan

NivelTeho
Turvaa D-vitamiinin saanti
� Hyvin imeytyvä öljykapseli.

� Kotimainen avainlipputuote.

� D-vitamiini pitää mielen virkeänä, luuston 
lujana ja vastustuskyvyn valppaana.

� 50 µg, 300 kaps. tai 100 µg, 200 kaps.

Terveyskaistan

Aurinko D

 KERÄILYKAMPANJA

Omega-3 aivoille ja 
sydämelle

Terveyskaistan

Trio Kalaöljy
1200 mg, 150 kaps.

Hiusten, kynsien ja 
ihon hyvinvointiin

Terveyskaistan

Biotiini 
5 mg, 120 tabl.

Pirteyttä ja elinvoimaa

Terveyskaistan

Ubikinoni 
Q10 
150 mg, 120 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-
suutta ja nuorekkuutta

Terveyskaistan

Karnosiini
500 mg, 60 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-

Vatsasi hyvinvointiin

Terveyskaistan

Balanssi 
Maitohappobakteeri 
+ B6 & Biotiini,
100 kaps.

Maitohappobakteeri 

Nukkumatin avuksi

Terveyskaistan

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 
1,5 mg, 150 tabl. 

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 

Trio Kalaöljy
1200 mg, 150 kaps.

Kess

Terveyskaistan

EC
O

8

1 2 3

 KERÄILYKAMPANJA
+

1950
Norm. 29,90

1950
Norm. 24,90

2950
Norm. 42,90

(98,33€/Kg) 

4950
Norm. 69,90

(727,94€/Kg) 

(98,33€/Kg) 

2950
Norm. 39,90(347,06€/Kg) 1950

(165,25€/Kg) (246,84€/Kg) Norm. 29,90

/kpl
120kaps.

1590
Norm. 26,90

3250
Norm. 49,90

Oss
1.8.–0.9.j
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Kalaöljy säilyttää 
joustavaa älykkyyttä

tietokoneella, tekivät heil-
le neuropsykologisia teste-
jä ja mittasivat veren ras-
vahappoja. Mitä vähemmän 
veressä oli omega-3-ras-
vahappoja, sitä heikompaa 
oli joustava älykkyys. Eten-
kin ALA- ja EPA-rasvahapot 
säilyttävät joustavaa älyk-
kyyttä, kirjoittivat neuro-
tieteilijät Nutritional Neu-
roscience -lehdessä (http://
bot.fi /1ynt). 

Mitä enemmän 
omega-3-rasvahappoja 
sitä enemmän harmaita 
aivosoluja 

Kalaöljyn omega-3-ras-
vahapot suojaavat aivojen 
etulohkon harmaata kuo-
rikerrosta, jonka normaalit 
rakenne ja toiminta pitävät 
yllä joustavaa älykkyyttä. 
Kansanomaisesti ilmaistu-
na: Mitä enemmän veressä 
on omega-3-rasvahappoja, 
sitä enemmän on harmaita 
aivosoluja ja joustavaa älyk-
kyyttä. 

Omega-3-rasvahapot säi-
lyttävät hermosolujen kal-
vorakenteita, ehkäisevät, 
vaimentavat ja sammutta-
vat hiljaista matala-asteis-
ta tulehdusta (infl ammaa-
tiota) sekä hapetusstressiä, 
jotka rappeuttavat aivo-
ja ja muita kudoksia. Ome-
ga-3-rasvahapot lisää-
vät aivoperäistä hermo-

kasvutekijää, joka pitää 
yllä aivojen viestiverkos-
tojen toimintoja. Suosit-
telen kalaöljyn, eritoten 
E-EPAn, käyttöä ikään-
tyvien ihmisten ravinto-
lisänä, koska se hidastaa 
tutkitusti aivojen vanhe-
nemismuutoksia ja aut-
taa säilyttämään henkis-
tä suorituskykyä, hoksot-
timia. 

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

www.bringwell.fi

Probi Mage -maitohappobakteerit 
Lactobacillus plantarum 299v
Probi  Mage  sisältää tutkittuja ja dokumentoituja 
Lactobacillus plantarum 299v -maitohappobaktee-
reita, jotka vahvistavat tutkitusti suolenseinämää ja 
edistävät hyödyllisten bakteerien toimintaa suolessa. 
Se on ainoa probioottinen bakteeri, joka yksin pystyy 
stimuloimaan hyvien bakteerien
kasvua.

Patentoitu kanta ja 
vaikutus.

Frisk:
Immuuni-

järjestelmän 
tueksi!

pH-balance PASCOE® 
Happo-emästasapaino kuntoon!

Tiesitkö, että esimerkiksi kala, punainen liha,  
maitotuotteet ja kahvi sisältävät kehoa hap-

pamoittavia aineksia? Happokuormitusta lisää 
myös liikkumattomuus, stressi tai kova fyysinen 
treeni. pH-tasapainoa voi tukea mm. syömällä 
tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia sekä 
välttämällä turhaa sokeria. Tueksi sopii myös 

pH-balance PASCOE -emäsjauhe. 

Sisältää muun muassa sinkkiä, joka edistää kehon 
happo-emästasapainon pysymistä normaalina. 

Ravintolisä: emäsjauhe 260 g tai tabletit 100 kpl.

Mivitotal® 
Unohda purkit ja pillerit...

B2-, B3-, B5-, B6-, B12- ja C-vitamiini sekä magnesium vähentävät väsymystä ja uupumusta 
sekä edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa. B6- ja C-vitamiini, foolihappo, seleeni ja 
sinkki edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Lisäksi D-vitamiini, kalsium ja mag-
nesium edistävät luuston pysymistä normaalina ja lihasten normaalia toimintaa.

Päivittäiset mineraalit ja vitamiinit, kaikki 
yhdestä pullosta! Hyvin imeytyvä, nestemäi-
nen Mivitotal on helppo ja nopea 
nauttia.

Mivitotal Flex 1 L ja Plus 1 L on kehitetty 
sinun ja perheesi parhaaksi. Niiden moni-
puolinen koostumus sisältää vitamiineja, 
hiven- ja kivennäisaineita, flavonoideja ja 
aminohappoja. 

Unohda purkit ja pillerit...

Mage:
Vatsan 

hyvinvointiin!

Ravintolisä: Probi Mage 40 tai 
20 kaps. Probi Frisk 40 purutbl.

1790

Norm.24,50

260g.

1750
Norm. 20,50

1890
Norm. 21,90

1090
Norm. 13,90

2690
Norm. 35,90

(68,85 €/kg)

20kaps.
40kaps. 40tabl.

2990
Norm. 42,90
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Ikääntyminen aiheuttaa 
nivelruston haurastumis-
ta ja nivelen jäykkyyt-
tä. Liikunta ja lihaskun-
toharjoittelu ylläpitävät 
nivelen terveyttä, mut-
ta helpotusta niveljäyk-
kyyteen saa myös ruston 
omilla rakennusaineilla.

Ikääntyessä nivelen nivel- 
rusto alkaa haurastua ja 
oheta aiheuttaen niveles-
sä jäykkyyttä. Nivelrikkoa 
arvioidaan olevan miljoo-
nalla suomalaisella, mut-
ta monella nivelrikon hait-
ta on vähäinen. Nivelrikko  
on periytyvää, toistuva 
kuormittava työ ja rankka ur- 
heilu ja urheilussa saadut 
nivelvammat altistavat rus-
ton haurastumiselle. Liha-
vuus aiheuttaa varsinkin 
polvien nivelrikkoa. Taval-
lisimmin nivelrikkoa on 
käsien, polvien, lonkan tai 
selkärangan nivelissä (Suo-
men Nivelyhdistys).

Nivel on jäykkä

Ruston haurastuminen ja 
oheneminen johtuu hitaasti 

etenevästä ruston soluväli-
aineen (proteiinien) tuhou-
tumisesta. Kun rusto luiden 
päistä ohenee, nivelrako 
kapenee, jolloin luupinnat 
joutuvat toisiinsa kosketuk-
siin. Nivel on jäykkä ja siinä 
tuntuu arkuutta liikkuessa. 
Vuosien kuluessa nivelrikko 
vaivaa koko niveltä: nive-
len liikkuvuus vähenee ja 
niveltä ympäröivien lihas-
ten ja tukikudosten toimin-
ta heikkenee, jonka seu-
rauksena nivel vähitellen 
menettää toimintakykynsä 
(Suomen Nivelyhdistys).

Lihaskunnon 
ylläpitäminen 
estää nivelkulumista

Nivelkulumista voi ennal-
taehkäistä pitämällä painon 
kurissa, rasittamalla nivel-
tä kohtuullisesti ja ylläpi-
tämällä lihaskuntoa. Par-
hainta nivelille sopivaa lii-
kuntaa ovat kävely, uin-
ti, pyöräily, hiihto ja vesi-
voimistelu. Liikunta-annos 
on 3-5 kertaa viikossa noin 
30 minuuttia kerrallaan. 
Lisäksi tarvitaan kohtuul-
lista lihasvoima- ja lihasve-
nyttelyharjoittelua ja lepoa 
(Suomen Nivelyhdistys). 

Lisää 
liikettä 
niveliin

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

Eikö uni tule? SOS Health melatoniini-
suihke lyhentää nukahtamisaikaa.

MELATONIINI ON SUIHKEENA 
TABLETTIA TEHOKKAAMPI!

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

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

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

CLA vähentää 
kehon rasvaa ja 

estää painonnousua

Tutkimus on osoittanut:

Liikalihavuus ja ylipaino-ongelmat 
ovat lisääntyneet edelleen viime 
vuosina. Yhdysvalloissa yli 65% ai-
kuisista on joko liikalihava tai ylipai-
noinen. Tutkimus on osoittanut, että 
pienet herkuttelut lomakauden aika-
na lisäävät aikuisiän painonnousua. 
Luonnossa esiintyvän rasvahapon eli 
konjugoidun linolihapon (CLA) on to-
dettu hidastavan painonnousua sekä  
vähentävän rasvamassaa.  Wisconsin-
Madisonin (USA) ja Guelphin (Kana-
da) yliopistojen yhteisessä tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää, voiko CLA:n 
(konjugoitu linolihappo) nauttiminen 
lomakaudella ehkäistä painonnousua 
ja vähentää rasvan määrään elimis-
tössä (International Journal of Obesity 
(2007) 31, 481–487 & 2007 Nature 
Publishing Group All rights reserved 
0307-0565/07).

Tutkimus toteutettiin satunnais-
tettuna, placebo-kontrolloituna 
kaksoissokkotutkimuksena. Aktiivi-
ryhmä nautti 3,2g/vrk CLA:ta kuuden 
kuukauden ajan (4 Vahva Tonalin 
kapselia).
Koehenkilöinä oli neljäkymmentä 
tervettä, ylipainoista koehenkilöä (ikä: 
18-44 vuotta; painoindeksi: 25-30).
Tutkimuksessa mitattiin kehon koos-
tumusta, aineenvaihdunnan määrä 
levossa, henkilön itse ilmoittama fyysistä 

aktiivisuutta sekä ravinnon saantia. 
Veren kemikaalit määritettiin lähtö-
tilanteessa sekä kuuden kuukauden 
kohdalla. Kehonpaino mitattiin kuu-
kausittain ennen lomakautta (elokuu-
lokakuu), lomakaudella (marraskuu-
joulukuu) sekä lomakauden jälkeen 
(tammikuu-maaliskuu). Haittavaikutuk-
sia arvioitiin kuukausittain.

Tulokset: Verrattuna CLA-ryhmään, pla-
cebo-ryhmällä huomattiin suurempaa 
painonnousua lomakauden aikana. 
Placebo-ryhmällä lomakauden aikai-
nen painon lisääntyminen oli selkeästi 
suurempaa kuin ennen lomakautta 
(elokuu-lokakuu). Kuuden kuukauden 
aikana muutos kehon koostumuksessa 
näkyi enemmän CLA-ryhmällä verrattu-
na placeboon. Kehon rasvapitoisuus 
pieneni merkittävästi CLA-ryhmän 
sisällä. CLA ei vaikuttanut RMR: ään, 
liikuntaan tai ravinnon saantiin.

Tämän tutkimuksen mukaan Vahva 
Tonalin CLA:n nauttiminen auttaa 
painonhallinnassa ja kehon rasva-
pitoisuuden vähentämisessä myös 
lomakaudella.

Lähde: (International Journal of Obesity 
(2007) 31, 481–487 & 2007 Nature 

Publishing Group All rights reserved 
0307-0565/07)

Eikö uni tule? SOS Health melatoniini-

estää painonnousuaestää painonnousua
Liikalihavuus ja ylipaino-ongelmat 
ovat lisääntyneet edelleen viime 
vuosina. Yhdysvalloissa yli 65% ai-
kuisista on joko liikalihava tai ylipai-
noinen. Tutkimus on osoittanut, että 
pienet herkuttelut lomakauden aika-
na lisäävät aikuisiän painonnousua. 
Luonnossa esiintyvän rasvahapon eli 
konjugoidun linolihapon (CLA) on to-
dettu hidastavan painonnousua sekä  
vähentävän rasvamassaa.  Wisconsin-
Madisonin (USA) ja Guelphin (Kana-
da) yliopistojen yhteisessä tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää, voiko CLA:n 
(konjugoitu linolihappo) nauttiminen 
lomakaudella ehkäistä painonnousua 
ja vähentää rasvan määrään elimis-
tössä (International Journal of Obesity 
(2007) 31, 481–487 & 2007 Nature 
Publishing Group All rights reserved 

Tutkimus toteutettiin satunnais-

kaksoissokkotutkimuksena. Aktiivi-
ryhmä nautti 3,2g/vrk CLA:ta kuuden 
kuukauden ajan (4 Vahva Tonalin 

Koehenkilöinä oli neljäkymmentä 
tervettä, ylipainoista koehenkilöä (ikä: 
18-44 vuotta; painoindeksi: 25-30).
Tutkimuksessa mitattiin kehon koos-
tumusta, aineenvaihdunnan määrä 
levossa, henkilön itse ilmoittama fyysistä 

aktiivisuutta sekä ravinnon saantia. 
Veren kemikaalit määritettiin lähtö-
tilanteessa sekä kuuden kuukauden 
kohdalla. Kehonpaino mitattiin kuu-
kausittain ennen lomakautta (elokuu-
lokakuu), lomakaudella (marraskuu-
joulukuu) sekä lomakauden jälkeen 
(tammikuu-maaliskuu). Haittavaikutuk-
sia arvioitiin kuukausittain.

Tulokset: Verrattuna CLA-ryhmään, pla-
cebo-ryhmällä huomattiin suurempaa 
painonnousua lomakauden aikana. 
Placebo-ryhmällä lomakauden aikai-
nen painon lisääntyminen oli selkeästi 
suurempaa kuin ennen lomakautta 
(elokuu-lokakuu). Kuuden kuukauden 
aikana muutos kehon koostumuksessa 
näkyi enemmän CLA-ryhmällä verrattu-
na placeboon. Kehon rasvapitoisuus 
pieneni merkittävästi CLA-ryhmän 
sisällä. CLA ei vaikuttanut RMR: ään, 
liikuntaan tai ravinnon saantiin.

Tämän tutkimuksen mukaan Vahva 
Tonalin CLA:n nauttiminen auttaa 
painonhallinnassa ja kehon rasva-
pitoisuuden vähentämisessä myös 
lomakaudella.

Lähde: (International Journal of Obesity 
(2007) 31, 481–487 & 2007 Nature 

Publishing Group All rights reserved 
0307-0565/07)

www.polarpharma.fi 

3950
Norm.49,50

16 tabl.

1450
Norm.19,50

30ml.

2390

Norm.39,90

120kaps.
(141,42€/kg)
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Nivelruston 
omia rakennusaineita

Arthrobalans Plus sisäl-
tää nivelruston luonnolli-
sia rakennusaineita gluko-
samiinia ja kondroitiinisul-
faattia täydennettynä vielä 
rikkiä sisältävällä MSM:l-
lä ja C-vitamiinilla, joka 
edistää normaalia kolla-
geenin muodostumista rus-
tojen normaalia toimintaa 
varten. Glukosamiinista ja 

Parhainta nivelille 
sopivaa liikuntaa ovat 
kävely, uinti, pyöräily, 
hiihto ja vesivoimistelu.

kondroitiinista rustosolut 
muokkaavat uutta soluvä-
liainetta ruston rakentee-
seen sekä tuottavat ruston 
pinnalle voitelevaa nivel-
nestettä.

Liisa Kansanen
ravintolisäasiantuntija, 

THM

Hyvinvointisi 
huomataan!

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.

Ravitsee ja uudistaa limakalvoja:
• Silmissä, nenässä, suussa
• Nielussa, mahassa ja suolistossa
• Virtsateissä ja intiimialueilla

Ainutlaatuinen, Suomessa valmistettu ja 
kliinisesti tutkittu Omega7-kaksoistyrniöljy 
uudistaa ja vahvistaa limakalvoja. Omega7 
sopii kaikenikäisille naisille ja miehille.

www.valioravinto.fi

Tehokkaasti imeytyvä 
sinkki 
• Vastustuskyvylle
• Iholle ja limakalvoille
• Hauraille hiuksille ja 

katkeileville kynsille

KELASIN
sinkki

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

kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon (yli 2-vuotiaille)
• Kliininen ravintovalmiste
• Liukenee helposti nesteeseen
• Hajuton ja mauton – Ei geeliydy!

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

Rasvat liikkeelle!
• Edistämään rasva-aineenvaihduntaa
• Tasapainottamaan maksan normaalia toimintaa
• Tueksi sydämelle ja verenkierrolle
• Tärkeiden rakennusaineiden lähteeksi

aivoille ja hermostolle

Reform Lecithin

4790
Norm.62,50

150kaps.

1290
Norm.15,90

500g.

1850
Norm.22,70

220g.

2150
Norm.26,90

60tabl.

+Kaupanpäälle!->
(456,19€/Kg)

Arvo 7,50

(84,09€/Kg)

(25,80€/Kg)
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Vitatabs® Active B Natu-
ral on hyvin imeytyvä 
ja tehokas B-vitamiine-
ja sisältävä ravintolisä 
lisääntyneeseen B-vita-
miinien tarpeeseen. Se 
sisältää korkealuokkais-
ta kvinoasta valmistet-
tua Panmol® B-Complex 
-uutetta, jossa kaik-
ki kahdeksan B-vitamii-
nia ovat luonnollisessa 
orgaanisessa aktiivimuo-
dossa koentsyymeihin 
sitoutuneina. 

Patentoidun koostumuk-
sen ja valmistusmenetel-
män ansiosta kvinoauut-
teen sisältämät luonnolli-
set B-vitamiinit imeytyvät 
elimistöön jopa lähes neljä 
kertaa paremmin kuin syn-
teettiset B-vitamiinit sekä 
ovat pitkä- ja laajavaikut-
teisempia kuin B-vitamii-
nien synteettiset muodot.

B-vitamiineja tarvitaan 
päivittäin kehon normaa-
lin toiminnan ylläpitämi-
seen, mm. energian tuot-
tamiseen sekä hermoston 
ja sydämen normaaliin toi-
mintaan. B-vitamiinien tar-
vetta lisäävät fyysinen rasi-
tus, ravinnon imeytymis-
häiriöt, yksipuolinen ravin-
to ja runsas alkoholinkäyt-
tö. Useimmat ravintolisät 
sisältävät B-vitamiinien 
synteettisiä muotoja, jotka 
ovat vitamiinien esiasteita 

ja alun perin kehitetty lääk-
keiksi korjaamaan tietyn 
vitamiinin vakavaa puutet-
ta. Näitä synteettisiä muo-
toja ei tavata luonnossa eikä 
niitä saada ravinnon kaut-
ta. Elimistön on muutetta-
va nämä muodot aktiivisik-
si ennen kuin ne voivat toi-
mia soluissamme. 

Luonnollisessa, aktiivi-
sessa muodossa olevia B-vi-
tamiineja saadaan ravinnon 
kautta ja ne ovat valmiik-
si aktiivisia ja tuttuja eli-
mistölle. Samoin ovat B-vi-
tamiinit elimistölle tutussa 
muodossa myös Vitatabs® 
Active B Natural -table-
teissa. Ne sisältävät kaik-
ki kahdeksan B-vitamiinia 
luonnollisessa aktiivimuo-
dossaan, hiivattomasta ja 
gluteenittomasta lähtees-
tä – luomulaatuisesta kvi-
noasta, joka toimii luonnon 
omana ”vitamiinitehtaa-
na”. Valmistetta suositel-
laan lisääntyneeseen B-vi-
tamiinien tarpeeseen mm. 
väsyneille, uupuneille, toi-
pilaille, alkoholia nauttivil-
le ja urheilijoille sekä kai-
kille, jotka tarvitsevat lisää 
vireyttä ja jaksamista päi-
vään.

Kahdesta Vitatabs® Acti-
ve B Natural -tabletista saat 
100 % kunkin B-vitamiinin 
vuorokautisesta vertailuar-
vosta. Tabletit eivät sisäl-
lä eläinperäisiä ainesosia, 
laktoosia, gluteenia, hiivaa 
eivätkä sokeria tai makeu-
tusaineita ja ne on valmis-
tettu Suomessa.

Ainutlaatuinen 
uutuus!
Vitatabs® Active B Natural 
B-vitamiinitabletti

1090
Norm.14,90

60tabl.

1490

Norm.20,15

40tabl. 1850
Norm.24,50

60 tabl.

790
Norm.10,70

180tabl.

1850
Norm.24,50

60tabl.

950

1990

1190

1590

1990
2290
Norm. 31,30
((142,24€/kg)

1890
Norm. 25,25
(37,80 €/L)

1890
Norm. 25,90

(117,39€/kg)

3750
Norm.53,00

90Kaps.

(431,03 €/kg)

(87,77€/kg)

Juhlapakkaus!

3990
Norm. 67,40
(85,26 €/kg)

/paketti

2 x 180 tabl.

Norm. 12,70
(19,00 €/L)

/500ml.

Norm. 21,90
(113,57 €/kg)

/paketti

Norm. 26,90
(105,29€/kg)

/paketti

Norm. 16,50

/60kaps.

Norm. 30,75
(248,75€/kg)

/56kaps.

/500ml

/100kaps/100kaps.

(308,33€/kg)

1490
Norm.24,90
(29,80€/L)

/500ml.
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1090
Norm.14,90

60tabl.

1490

Norm.20,15

40tabl. 1850
Norm.24,50

60 tabl.

790
Norm.10,70

180tabl.

1850
Norm.24,50

60tabl.

950

1990

1190

1590

1990
2290
Norm. 31,30
((142,24€/kg)

1890
Norm. 25,25
(37,80 €/L)

1890
Norm. 25,90

(117,39€/kg)

3750
Norm.53,00

90Kaps.

(431,03 €/kg)

(87,77€/kg)

Juhlapakkaus!

3990
Norm. 67,40
(85,26 €/kg)

/paketti

2 x 180 tabl.

Norm. 12,70
(19,00 €/L)

/500ml.

Norm. 21,90
(113,57 €/kg)

/paketti

Norm. 26,90
(105,29€/kg)

/paketti

Norm. 16,50

/60kaps.

Norm. 30,75
(248,75€/kg)

/56kaps.

/500ml

/100kaps/100kaps.

(308,33€/kg)

1490
Norm.24,90
(29,80€/L)

/500ml.

Sairaanhoitaja mittaa:
SILMÄN LUTEIINI-

PITOISUUTTA

Varaa aika etukäteen!

Hinta 10 € 
Mittaus antaa tietoa silmänpohjan 

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

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

Varaa aika etukäteen!

Kauppakeskus Metropolin myymälässä:   
- 21.8. maanantaina klo 10-17:00 ja 
 - 22.8. tiistaina klo 10-17. 
Kauppakeskus Prisman myymälässä: 
- 23.8. keskiviikkona klo 10-17

Metropolin myymälä 010 279 22 80* 
Prisman myymälä 010 279 22 88*
010-alkuisten numeroiden hinnat: 
Puheluhinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 
(alv. 24 %).

Kauppakeskus Metropolin myymälässä: 
- 21.8. maanantaina klo 10-17:00 ja 
 - 22.8. tiistaina klo 10-17. 
Kauppakeskus Prisman myymälässä: 
- 23.8. keskiviikkona klo 10-17

Mittauksia:
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Kun syksy ruskaa luon-
toa, ovat koululaiset jo kot-
van kulkeneet koulutei-
tä, opiskelijat omia polku-
jaan ja vanhemmat omiaan.  
Myös päiväkodeissa päivät 
ovat taas täynnä touhua ja 
ikäihmisten elo on uuden 
vuodenajan virittämää. On 
tullut hetki, jolloin on hyvä 
pysähtyä miettimään syk-
syn ja pohjoisen pallonpuo-
liskon asettamia haasteita 
hyvinvoinnillemme.

Syksyn ensi kosketus

Kesällä aurinko on anta-
nut meille suomalaisille-
kin annoksen D-vitamii-
nia, jos sen säteet ovat saa-
neet tulla ei-suojavoidellul-
le ihollemme keskipäivän 
aikoihin.. Pian syyskuun 
kuluessa auringon D-vita-
miinin tuotantoa työstävät 
beeta-säteet siivilöityvät 
ilmakehään ja silloin lujalle 
luustolle ja vahvalle vastus-
kyvylle tärkeän D-vitamii-
nin saanti siirtyy ravinnos-
ta ja ravintolisistä saatavak-
si. Vaikka ruokavalio sisäl-
täisi kalaa ja D-vitaminoi-
tuja maitotaloustuotteita, 
siitä on useimmiten lähes 
mahdotonta saada riittä-
västi D-vitamiinia. Onnek-
si on olemassa laadukkaita 
ravintolisiä, joilla jokainen 
voi oman tarpeensa mukaan 
turvata optimaalisen D-vi-
tamiinin saannin. Biotee-
kin D-tipat on kätevä ja laa-
dukas tippavalmiste, jossa 
jo yhdessä tipassa on perä-
ti 10 mikrogrammaan D-vi-
tamiinia. Se sopii vauvoil-
le heti kahden viikon ikäi-

sestä alkaen ja kaikille, joil-
le nieleminen on hankalaa. 
Öljykapseleissa D-vitamii-
nia saa laadukkaasti Biotee-
kin Super D-kapseleina, joi-
ta on saatavilla sekä 50 että 
100 mikrogramman vah-
vuisina.

Sinkkiä ja C-vitamiinia 
parhaimmillaan

Sinkkiä elimistö tarvit-
see yli 200 toimintoon, mm. 
hormonitoiminnalle, vas-
tustuskyvylle ja oppimis-
kyvylle sekä ihon, hiusten 
ja kynsien hyvinvointiin. 
Tasapainoinen sinkkival-
miste sisältää myös kupa-
ria elimistön sinkki/kupa-
ri -tasapainon säilyttämi-
seksi. Bioteekin Super Sink-
ki imeytyy erinomaisesti. 
Se sopii sekä jatkuvaan että 
kuuriluonteiseen käyttöön.

Tavallisen C-vitamii-
nin sijaan Bioteekin Super 
C-vitamiini sisältää paten-
toitua, maailmalla hyvin 
arvostettua PureWay-C 
-nimistä ”super” C-vitamii-
nia. Siinä on mukana bio-
flavonoideja sekä rasva-
happoja, jolloin C-vitamii-
nia imeytyy nopeammin, 
tehokkaammin ja vaikut-
taa pitkään. Tämä on tär-
keää, koska näin C-vitamii-
ni on pitempään ja vahvem-
min kehossamme vastaa-
massa niistä sadoista toi-
minnoista, joihin sitä tar-
vitaan; C-vitamiini on tär-
keä mm. vastuskyvylle, kol-
lageenin muodostukselle ja 
hermostolle. Lisäksi se aut-
taa vähentämään väsymys-
tä ja uupumusta.

Terveenä syksyyn 
vauvasta vaariinBIOMEDIN 

HUIPPUTUOTTEET
Sekure - tehokas kolmikko 
samassa tabletissa
Seleeni on paitsi antioksidantti niin myös ihmi-
selle välttämätön hivenaine joka lisää elimistön 
immuunipuolustusta, ylläpitää silmien, ihon ja 
hiuksien terveyttä, on hyväksi kilpirauhaselle sekä 
huolehtii maksan toiminnasta.

Kurkumiinilla on todettu runsaasti hyödyllisiä ter-
veysvaikutuksia mm. nivelille ja lihaksille, ruoan-
sulatuskanavan ongelmiin, energian puutteeseen. 
Uusimmat tutkimukset kertovat, että kurkumiinis-
ta voi olla apua myös ylipainon torjuntaan.

Resveratroli on vahva antioksidantti ja yksi ry-
päleiden voimakkaimmista terveyttä edistävistä 
polyfenoleista, jonka sanotaan mm. kumoavan 
runsaskalorisen ruokavalion aiheuttamia haittoja.

Neuroglandin Forte 
Aivot muodostuvat pääasiassa rasvasta (60 
% aivojen kuiva-aineesta on rasvaa), joten 
rasvalla on suuri merkitys aivotoiminnal-
le. Fosfolipidit ovat ns. rakennelipidejä eli 
niistä rakentuvat mm kaikki solukalvot, sekä 
ihmisillä, eläimillä että kasveilla. Koska kas-
vikunnan ja eläinkunnan fosfolipidit eroavat 
huomattavasti toisistaan, on tärkeä saada 
niitä molempia. Neuroglandin Forte sisältää 
runsaasti aivojen tarvitsemia rasvoja sekä 
kasvi- että eläinkunnan lähteistä. Lisäksi 
resveratroli ja E-vitamiini tiedetään tehok-
kaiksi antioksidanteiksi.

Iocidin+
Monet ravitsemusalan ammattilaiset 
ovat jo vuosia suositelleet Iocidin+ 
valmistetta suoliston hyvinvoinnille 
mm. hiivan liikakasvuun sekä vahvis-
tamaan elimistön puolustuskykyä.  
Iocidin+ sisältää vahvan annoksen 
oliivinlehtiuutetta, greippiöljyä ja 
oregano-öljyä helppokäyttöisessä 
kapselimuodossa.

Lue lisää Biomedin tuotteista: 
www.biomed.fi 

1650
Norm.19,50

30kaps.

1950
Norm.22,90

60tabl.

2590
Norm.30,50

36kaps.
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Ystävät syksyn viimoissa 
– hyvät bakteerit

Suoliston kunto vaikuttaa 
koko kehon hyvinvointiin. 
Jos suolisto voi huonosti, voi 
jaksaminen olla ongelmana 
niin töissä kuin vapaa-ai-
kana ja niin vauvoilla kuin 
vaareilla. Ruoansulatuk-
sen lisäksi suolisto vaikut-
taa merkittävästi puolus-
tusjärjestelmän toimin-
taan. Uusimpien tutkimus-
ten mukaan suolistolla on 
vaikutusta myös mm. pai-
nonhallintaan ja aivojen 
toimintaan. 

Bioteekin Probiootit 
ovat luottokavereita myös 
syksyllä. Aikuisille sopi-
vat vahvat kapselimuotoi-
set valmisteet, kuten Pro-
biootti comp tai vaativim-
pien tilanteiden Probiootti 
strong. Unohtaa ei kanna-
ta myöskään aidosti arvos-
tettua Probiootti plus -val-
mistetta, joka on jo klassik-
ko sarjassaan! Perheen juni-
orit nauttivat hyvänmakui-
sista Probiootti junior puru-
tableteista ja vauvoille on 
omat tippamuotoiset val-
misteet. Uutuus Probioot-
ti baby + D3 -tipat sisältää 
samassa valmisteessa sekä 
maitohappobakteerit että 
päivän D-vitamiiniannok-
sen.

Kalan terveelliset 
rasvahapot

Lapsille ja nuorille ei kala 
aina maistu. Se on sääli, 
koska olisi tärkeää, että lap-
set saisivat aivojen kehityk-
selle tärkeitä kalan rasva-
happoja. Bioteekin Omega 
Juniorissa tämä on ratkais-
tu niin, että kalaöljy on ”pii-
lotettu” hyvänmakuiseen 
geelipalaan. Yksi geelipa-
la Omega Junioria päivässä 
riittää, ja se takaa riittävän 
DHA (dokosaheksaeenihap-
po) määrän aivojen hyvin-
voinnille. Kaikki raaka-ai-
neet ovat korkealuokkaisia 

ja lapsille sopivia. Tuote on 
makeutettu hammasystä-
vällisillä ksylitolilla ja sor-
bitolilla. 

Omega Junior on tarkoi-
tettu erityisesti leikki- ja 
kouluikäisille, ja sopii se 
aikuistenkin suuhun. Tuo-
te soveltuu jokapäiväiseen 
käyttöön heti, kun lapsi 
osaa käsitellä pienen geeli-
palan suussaan. Makuna on 
hyvä mansikka-sitruuna, 
joka on osoittautunut suo-
sikiksi monessa perhees-
sä. Lapset itse muistutta-
vat tuotteen käytöstä! DHA 
ylläpitää aivojen hyvinvoin-
tia, ja oppiminen on haus-
kaa.

Kaiken muun hyvän lisäk-
si Bioteekin Omega Junior 
on myös ympäristöystäväl-
linen valinta. Se on saanut 
Friend of the Sea -sertifi -
kaatin osoituksena sen eko-
logisuudesta. Friend of the 
Sea -sertifi kaatti on myös 
Bioteekin Omega DUO:l-
la, joka on puhdas ja vah-
va EPA:a ja DHA:ta sisältä-
vä nieltävä kapseli. Omega 
DUO sopii erityisesti aikui-
sille ylläpitämään sydämen, 
aivojen ja silmien hyvin-
vointia.

 

Terveenä syksyssä

Ravinnon merkitys hyvin-
voinnillemme on kiistaton. 
Syystuulien tuiverrukses-
sa ja syksyisissä arjen aska-
reissa on erityisen viisasta 
valita lautaselle terveellis-
tä ruokaa ja sen tueksi laa-
dukkaita ravintolisiä, sopi-
vasti liikuntaa ja riittävästi 
lepoa. Kun näihin hyvin-
voinnin tukipilareihin vie-
lä liitetään mukaan muka-
via harrastuksia ja annos 
sosiaalista kanssakäymistä 
on paletti valmis; syksy saa 
tulla, kyllä kunto kestää!

Marketta Wulff, proviisori
Suomen Bioteekki Oy

Terveenä syksyyn 
vauvasta vaariin

KOIVU-TURVE 
shampoo 200 ml

• puhdistaa hiukset ja
päänahan hellävaraisesti

Raikas PIPARMINTTU
eteerinen öljy  10 ml

• lisää työvireyttä

• auttaa pahoinvointiin

• helpottaa
päänsärkyä

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan  luonnolliset kotimaiset 
hoitotuotteet 

AURINGON-
HATTU uute 
100 ml

• Pohjolan
voimaa
vastustuskyvylle

Luonnonraikas
HAMMASTAHNAT
fl uori ja fl uoriton
75 ml

• hellävaraiset,
mutta tehokkaat

Kiinteyttävä
TURVE-RUUSU 
seerumi 30 ml
• kosteuttaa

• kiinteyttää

• silottaa ihoa

hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet hoitotuotteet syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn 
KOIVU-TURVE 
hoitoaine 200 ml

• kiiltoa ja
helppoutta
hiuksille

200 ml

 helppoutta 
 hiuksille  hiuksille Uutuus!

Uutuus!

1590 590

1350

(67,50€/L)

1890
Norm. 22,60

1150

790

Norm. 15,90

Norm. 9,20

(57,50€/L)
Norm. 13,50

(159,00€/L)
Norm. 18,50

(57,50€/L)
Norm. 13,50

(78,67€/L)
Norm. 7,50

1495
Norm. 21,95

200g.

(74,75€/Kg)
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NIVELTEN HYVINVOINTI ON HELENA 
AHTI-HALLBERGILLE TÄRKEINTÄ

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

MAINOS

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

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

– KAUNIS IHO ON LISÄBONUSTA

Markkinoija:

3590
Norm. 46,90

30pss.

(213,69€/Kg)

Tanssinopettaja Hele-
na Ahti-Hallberg on ollut 
aktiivinen urheilija nuo-
ruudestaan saakka ja hän 
on luonut mittavan uran 
eräänä Suomen johtavis-
ta tanssin ammattilai-
sista. Aktiivinen liikku-
minen vaatii aikuisiällä 
myös tarkkaa ruokavalio-
ta ja riittävää vitamiinien 
ja hivenaineiden saantia. 
Hän on käyttänyt tällai-
sia jo pitkään ja aktiivi-
selle liikkujalle on esim. 
magnesium ollut välttä-
mätön lihasten ja hyvän 
verenkierron turvaajana. 

Hydrolysoitu kollageeni 
on välttämätöntä iholle 
ja nivelille

Liikkuvalle ja aktiivisel-
le Helenalle vatsan, lihas-
ten ja nivelten toiminnal-
le on tärkeää pitää huol-
ta nimenomaan riittävästä 
magnesiumin ja kollageenin 
saannista ja siksi hän on 
pitkään käyttänyt sään-
nöllisesti sekä Oxytarmia 
että SkinGainia. Helenan 
mukaan hän ei voisi miten-
kään voisi olla ilman näi-
tä kahta ravintolisää. Aktii-
vinen liikkuminen edellyt-
tää lihasten ja sidekudok-
sen hyvää terveyttä ja sii-
hen soveltuu erinomaises-
ti hydrolysoitu kollageeni, 
mitä löytyy SkinGain-tuot-
teesta. 

Helenan mukaan Skin-
Gain on juuri se tuote, mikä 
pitää hänen ihonsa, hiuk-
sensa ja lihaksensa huip-
pukunnossa. Itse asiassa 
hänen kampaajansa huo-
masi ensimmäisenä tämän 
vaikutuksen ihmetellessään 
Helenan hiusten parantu-
nutta ryhtiä ja vahvuutta. 
Iän karttuessa kollageenin 
tarve kasvaa, koska elimis-
tön oma kollageenin tuo-
tanto alkaa hiipua jo 25. 
ikävuoden jälkeen. Riittä-
vä kollageenin taso on vält-
tämätöntä kauniille iholle, 
joustaville nivelille ja ter-
veelle verisuonistolle ja sik-
si Helena turvautuu Skin-
Gain-tuotteeseen. Kolla-
geeni tukee niveliä ja luus-
toa, ylläpitää lihasmassaa 
ja lisää lihassäikeiden muo-
dostumista. Se myös tehos-
taa kehon oman kollageenin 
muodostumista ja voimis-
taa hyaluronihapposyntee-
siä, mikä lisää ihon kos-
teutta. SkinGain sisältää 1. 
tyypin ja 2. tyypin kollagee-
nia  sekä C-vitamiinia, mikä 
myös edistää kollageenin 
muodostumista.

Magnesiumhydroksidi 
ylläpitää tasapainoista 
vatsan toimintaa

Magnesiumista on ole-
massa useita muotoja, joil-
la on myös erilaisia elimis-
töä tukevia vaikutuksia.

Varsinkin magnesium-
hydroksidi on ihanteellinen 
vatsan tasapainoisen toi-
minnan ylläpitäjänä.

Sitä käytetään mm. liika-
happoisuuteen sekä ilma-
vaivoihin ja toimii myös 
lempeänä laksatiivina.

Magnesiumhydroksidia 
on jo yli sadan vuoden ajan 
käytetty vatsan hyvinvoin-
nin apuna. Magnesiumhyd-
roksidi lisää suolen sisäl-
lön kosteutta ja puhdis-
taa tehokkaasti suolen sei-
nämiä.  Helena on tämän 
kokenut henkilökohtaisesti, 
kun hän vuosi sitten havah-
tui koviin vatsakipuihin ja 
hänellä todettiin  divertiku-
liitti eli umpipussin tuleh-
dus. Hän joutui sairaalaan 
ja rankalle antibioottikuu-
rille. Tästä viisastunee-
na hän aloitti magnesium-
hydroksidia ja muita teho-
aineita sisältävän Oxytar-
min säännöllisen käytön ja 
vatsa on siitä lähtien ollut 
ihanteellisessa kunnossa.

Oxytarm on tehokas 
yhdistelmä magnesium-
hydroksidia, C-vitamii-
nia ja biofl avonoideja, mikä 
normalisoi vatsan toimin-
taa. Se myös tasapainottaa 
luontaisesti suoliston bak-
teerikantaa sekä poistaa 
suolen seinämän kuonaker-
roksia, jolloin ravintoainei-
den ja vitamiinien imeyty-
minen tehostuu.

Oxytarm ja SkinGain on 
tuotepari, mikä sopii kaikil-
le, jotka Helena Ahti-Hal-
lbergin esimerkin mukaan 
haluavat varmistaa tasa-
painoisen vatsan toimin-
nan ja ylläpitää nivelter-
veyttä sekä ihon ja hiusten 
kauneutta.

 Jarmo Hörkkö

Elämä on 
kuin tanssi
Helena pitää huolta terveydestään

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)

2190
Norm.25,90

100kaps.

(365,00€/Kg)



terveyskauppa  uutiset 13

Tarjoukset voimassa 3.9.2017 asti ECOteekki myymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

Hiljainen tulehdus 
vaarantaa terveytemme

Ilmoitus

Orgaaninen seleenivalmiste

Alkuperäinen 
ubikinonivalmiste

Vilkastuttaa verenkiertoa
EFSA ID nr. 2476

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

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

SelenoPrecise
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa. 

Bio-Pycnogenol
Ilmiömäinen Pycnogenol! 

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

Tilaa uutiskirje veloituksetta 

Helposti nieltävät, 
pienet kapselit

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

UUTUUS!

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

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

Mitä hiljainen 
tulehdus aiheuttaa?
• sydän- ja

verisuonitaudit
• diabetes,

metabolinen
oireyhtymä

• Parkinsonin ja
Alzheimerin tauti

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

skitsofrenia

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

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

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

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

Tavoitearvot 
verikokeella mitattuna, 
”KOLMIOLABRA”

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

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

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

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

7890
180kaps.

Norm.97,15

890
60tabl.

Norm.11,10

3290
120tabl.

Norm.40,30

2490
160kaps.

Norm.30,40

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

(616,41€/Kg)

Orgaaninen seleenivalmiste

Vilkastuttaa verenkiertoa
EFSA ID nr. 2476

SelenoPrecise
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa. 

Bio-Pycnogenol
Ilmiömäinen Pycnogenol! 

Helposti nieltävät, 
pienet kapselit

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

UUTUUS!

890
60tabl.

Norm.11,10

3290
120tabl.

Norm.40,30

2490
160kaps.

Norm.30,40

(585,16€/Kg) 7490
Norm. 97,15

150+30kaps

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.
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Vyötärörasva ei ole pel-

kästään laiska energiava-

rasto, vaan se toimii kuin 

mikä tahansa erittävä 

rauhanen. Erityisesti vat-

saonteloon ja sisäelimiin 

kuten maksaan, hai-

maan ja sydämeen kerty-

vä rasva häiritsee monel-

la tavalla elimistön toi-

mintaa. Rasvasolujen toi-

minta kuitenkin heikke-

nee lihavuuden seurauk-

sena ja se taas voi yllä-

pitää sekä lisätä liha-

vuutta. Useat tutkimuk-

set ovat osoittaneet että 

kurkumiini ja resverat-

roli voivat olla hyödyk-

si ylipainon aiheuttamis-

sa tulehduksissa ja omal-

ta osaltaan painonpu-

dotuksessa. Seleeni taas 

on tärkeä antioksidantti 

joka huolehtii mm. mak-

san hyvinvoinnista ja jol-

la on myös tärkeä merki-

tys kun halutaan torjua 

ylipainon haittoja. 

Resveratroli on useissa 
kasveissa esiintyvä fenoli-
yhdiste jota on löydetty eri-
tyisesti punaisista ja sini-
sistä rypäleistä sekä puolu-
koista, mustikoista ja kar-
paloista. Rypäleet tuotta-
vat resveratrolia ilmeises-

Liika vyötärörasva ylläpitää 
jatkuvaa tulehdustilaa elimistössä

ti suojautuakseen sienitau-
deilta. Ranskalaisten huo-
mattavan alhaisen sydän- 
ja verisuonitautiesiintyvyy-
den on selitetty johtuvan 
heidän runsaasta punavii-
nin kulutuksestaan. Puna-
viinin runsas juominen 
aiheuttaa terveysongelmia, 
joten parempia vaihtoehto-
ja ovat ravintolisät tai viini-
rypälemehu. 

Resveratroli apuna 
painonpudotuksessa

Resveratroli on yksi rypä-
leiden voimakkaimmista 
terveyttä edistävistä poly-
fenoleista, jonka sanotaan 
kumoavan runsaskalori-

sen ruokavalion aiheutta-
mia haittoja.  Sen on todet-
tu hillitsevän rasvasolu-
jen syntyä, minkä vuok-
si se voi auttaa luonnollis-
ta painonpudotustekniik-
kaa etsiviä ihmisiä. Vuon-
na 2006 tehdyssä tutkimuk-
sessa ylisyötettyjen hiirten 
painon nousu loppui kun 
niille annettiin resveratro-
lia. Samalla hiirten terveys 
kohentui huomattavasti.

Kurkumiinia myös 
ylipainon torjuntaan

Kurkumiini on peräi-
sin kurkumakasvista Ete-
lä-Aasiasta jossa sitä käy-
tetään runsaasti luonnon-

mukaisena mausteena sekä 
lääkkeenä moneen vaivaan. 
Kurkumiini antaa keltaisen 
tai oranssin värin ja sik-
si sitä käytetään makeisis-
sa, hedelmissä, keitoissa ja 
muissa tuotteissa tuomaan 
tai korostamaan keltais-
ta väriä. Kurkumiinilla on 
todettu runsaasti hyödylli-
siä terveysvaikutuksia mm. 
nivelille ja lihaksille, ruoan-
sulatuskanavan ongelmiin, 
energian puutteeseen jne. 
mutta uusimmat tutkimuk-
set kertovat että kurkumii-
nista voi olla apua myös yli-
painon torjuntaan. Se ilmei-
sesti vähentää painonnou-
sua tukahduttamalla rasva-
kudoksen kasvua. 

Tutkijat ovat löytäneet 

ylipainoisilla esiintyväs-
tä rasvasta haitallisen val-
kuaisaineen, joka aloit-
taa elimistössä ketjureak-
tion: verisuonet muotou-
tuvat uudelleen ja alkavat 
houkutella puolustussoluja. 
Seurauksena on tulehdus-
tila, joka kroonistuessaan 
voi aiheuttaa monenlaista 
muuta terveysongelmaa.

Seleeni on 
välttämätön hivenaine

Seleeniä on suomen maa-
perässä niukasti, siksi sitä 
ei kulkeudu riittävästi elin-
tarvikkeisiin (vilja, mai-
to, liha jne.) ja sitä kautta 
ihmiseen. Se on kuitenkin 
eläimille ja ihmisille välttä-
mätön hivenaine. Vuonna 
1987 suomalaisten kokove-
ren seleenipitoisuus oli tut-
kimusten mukaan noin 2,5 
μmol/l. Pitoisuus on tasai-
sesti laskenut ollen vuonna 
2003 noin 1,6 μmol/l siitä 
huolimatta, että natrium-
selenaattia on lisätty muun 
muassa kasvilannoitteisiin 
Maa ja metsätalousminis-
teriön päätöksellä. 

Vaikka seleeniä lisätään-
kin lannoitteisiin, on suo-
malaisten seleenin saan-
ti ruuasta yhä maailman 
vähäisimpiä. Lisäksi ostam-
me yhä enemmän säilötty-
jä ja puolivalmiita ruokia 
ja eineksiä, mikä on omi-
aan vähentämään seleenin 
saantiamme. Seleeni on 
paitsi antioksidantti niin 
myös ihmiselle välttämä-
tön hivenaine joka lisää eli-
mistön immuunipuolustus-
ta, ylläpitää silmien, ihon 

ja hiuksien terveyttä, on 
hyväksi kilpirauhaselle sekä 
huolehtii maksan toimin-
nasta. Maksalla on keskei-
nen merkitys aineenvaih-
dunnassa. Se erittää sap-
pea, jossa on ruuansulatuk-
sen kannalta monia tärkei-
tä aineita. Maksa käsittelee 
imeytyneitä ravintoaineita 
ja vitamiineja, sekä varas-
toi ja muokkaa niitä elimis-
tön tarpeita vastaavaksi. 
Hyvällä maksan toiminnal-
la on siis myös tärkeä mer-
kitys myös painonpudotuk-
sessa. 

Biomedin Sekure

Biomedin Sekure on val-
miste joka sisältää resverat-
rolin, kurkuman ja seleenin 
hyvät vaikutukset samas-
sa tabletissa. Sekurea on jo 
pitkään suositelleet ravitse-
mushoitoihin perehtyneet 
lääkärit sekä terapeutit. 

Fytonomi 
Birgit Stenroos
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KARIN HAVUPUU-UUTEJUOMA 600ml.KARIN HAVUPUU-UUTEJUOMA 600ml.KARIN HAVUPUU-UUTEJUOMA
Tehokas elimistösi elvyttäjä ja tutkittu luomutuote 
länsirannikon männystä!
Neljän vuosikymmenen ja tuhansien käyttäjien 
kokemusten perusteella voidaan sanoa 
Havupuu-uutejuoman sisältävän juuri 
niitä luonnonmukaisia ravintoaineita, 
joita ihmisen elimistö tarvitsee 
päivittäin pitääkseen itsensä kunnossa.

5
5

(9,(9,1616€/l)€/l)

50
/pullo

Norm 7,1

Laatikko 99,50Laatikko 99,50
(8,29€/l)(8,29€/l)

20 pulloa!

luomutuote!Virkistä elimistöäsi!

1990
/56kaps.

3750
Norm.53,00

90Kaps.

(431,03 €/kg)

Juhlapakkaus!

3990
Norm. 67,40
(85,26 €/kg)

/paketti39/paketti39

22 xx 180180 tabl.tabl.

1650
Norm.19,50

30kaps

1950
Norm.22,90

60tabl

2590
Norm.30,50

36253625 kaps.

1350
Norm. 16,90

(166,67 €/kg)

54kpl.

2090
Norm. 26,90

60tabl.

1290
Norm. 15,90

8ml.

790
Norm. 9,90

8ml.

3190

1990

2090

Norm. 30,55

125kaps.

Norm. 30,55

80kaps.

Norm. 36,0036,00

+Kaupanpäälle
20 kapselin 20 kapselin 20 kapselin 

Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!

+Kaupanpäälle
20 kapselin 20 kapselin 

Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!
Probiootti Plus!

Norm. 30,75
((248,75248,75€/kg)

/56kaps.

3190
120kaps.

Norm.49,50
(187,65€/Kg)

1490

Norm. 18,95

100kapskaps.
(212,86€/kg)

1490

1590

990

Norm. 19,70

100tabl.
(176,67€/kg)

Norm. 12,05

100tabl.

Norm.30,50

2950
Norm. 39,90

(347,06347,06€/Kg)

1950

((165,25165,25€/€/KgKg)))) (246,84€/Kg) (246,84€/Kg)

Norm. Norm. 29,9029,90

/kpl
120kaps.120kaps.

kaps.

tabl.

1950
Norm. 29,90

1950
Norm. 24,90

2950
Norm. 42,90

(98,3398,33€/Kg)

4950
Norm. 69,90

(727,94€/Kg)

(98,33€/€/KgKgKg)

1590
Norm. 26,90

3250
Norm. 49,90

790
Norm.10,70

180tabl.

((87,7787,77€/kg)€/kg)

1490
Norm.24,90
(29,80€/L)

/500ml.

4790
Norm.62,50

150kaps.

+Kaupanpäälle!

(456,19€/Kg)

Arvo 7,50

1290
Norm.15,90

500g.
(25,80€/Kg)
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info@ecoteekki.fi  |  www.ecoteekki.fi  |      Seuraa myymälöitämme Facebookissa 1986 perustettu pohjois-karjalainen perheyritys

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

ECOteekki, Kauppakeskus Prisma 
Voimatie 2, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 9.00–20.00, la 10.00–18.00
su 11.00–18.00

VERKKOKAUPPA  AVATTU!
www.ecoteekki.fi

Klikkaa heti edullisille 
ostoksille!

NYT
TOIMITUKSET 0€

koodilla:
"ecostart"

ecoteekki.fi -kauppa
Lisäämme lähes päivittäin valikoimaan useita uusia tuotteita. Sillä kauppakeskus 
Metropolin myymälän valikoimaan kuuluu liki 8000 tuotetta! 
Tulossa verkkokaupan valikoimaan esim: gluteenittomia tuotteita, vegaaneille 
omat tuotteet, runsaasti lisää luonnonkosmetiikkaa ja paljon muuta terveellistä.
Tilaa uutisviesti ja olet aina perillä uutuuksista.
Verkkokauppamme toimii näppärästi myös mobiililaitteilla.

Yrityksemme on 1986 perustettu pohjois-karjalainen perheyritys.

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

->
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