
Tervetuloa juhlimaan
Kauppakeskus Prisman

ECOteekki palvelumyymälän 
15-vuotissynttäreitä!

uutiset  Syn�äri
 eXtra! Terveytesi tukena vuodesta 1986

Huippuhyvät käsintehdyt luksussuklaat! 
20

an 6

4590

(437,14€/Kg)
Norm. 56,50

150kaps.
+kaupanpäälle!

Intiimivoide
     Arvo 19,50

Ravitsee ja uudistaa limakalvoja 
Omega7 kaksoistyrniöljy

+kaupanpäälle Q10 kasvovoide!
Arvo: 19,90

7490
tuotekehityksen tulos.

(585,16€/Kg)

Norm. 97,15

150kaps.

Elämän energiaa kevääseen! 
Bio-Qinon Q10 Gold 100mg.

1790

(35,80€/L)

Norm. 24,90

500ml.

Herkullinen kausimaku!
Vivania Beauty Shot Mango-Meloni

1990
Norm. 26,50

80kaps.

Se monipuolisempi probiootti!
Probiootti Comp

850

(106,25€/L)
Norm. 9,50

80ml.

Vilustumisoireisiin ja tukkoiseen 
oloon! Carmolis yrttitipat 80ml.

990

(21,06€/L)

Norm. 11,90

450ml.

Pehmeä kookosöljy iholle tai 
suuhun. Voimaruoka Kookosöljy

990

(152,31€/Kg)
Norm. 18,30

90kaps.

Hyvin imeytyvä yhdistelmä! 
Better4you Magnesium+

2890
(226,67€/Kg)

Norm. 37,90

120kaps.

Nimensä veroinen!
Terveyskaistan NivelTeho

Ssältää neljä tutkittua 
maitohappobakteerikantaa 
sekä glutamiinia ja suolen 
limakalvon hyvinvoinnille 
tärkeää biotiinia. 
Bioteekin Probiootti comp 
sopii jatkuvaan käyttöön 
koko perheelle.

Voimaruoka 
luomukookosöljy 
valmistetaan uniikilla 
menetelmällä. Pehmeä 
koostumus on helppo 
ruuanlaitossa ja imeytyy 
nopeasti iholle. Mieto ja 
raikas maku sopivat 
kookosaromia 
vieroksuville.

100% luonnollinen ubikinoni 
(koentsyymi Q10).
Ainutlaatuinen koostumus, 
korkea hyötyosuus.
Yli 20 vuoden tutkimuksen ja 

hyvin imeytyvän magnesiumyhdistelmän lisäksi 
ruusunmarja- ja pinaattijauhetta. 
Pinaatti sisältää 
luontaisesti magnesiumia 
ja ruusunmarjan 
C-vitamiini edesauttaa 
magnesiumin 
imeytymistä

Anna ihollesi uutta elinvoimaa hyvänmakuisella 
kollageeni-hyaluronihappo-C-vitamiinivalmisteella.
Hyväksi
myös hiuksille
ja kynsille!

tule 
maistamaan!

+kaupanpäälle Inkiväärinamut!
Arvo: 2,95

+kaupanpäälle

20 kapselin tasku!
(Kaupanpäällistä erä. Arvo: 6,40)

+kaupanpäälle 25ml!

60 kapselia 15,-

  3 PULLOA 45,- +SAAT 
KAUPANPÄÄLLE REPUN!

NivelTehon kuusi aktiiviainetta ovat: MSM eli 
metyylisulfonyylimetaani, kondroitiinisulfaatti, 
inkivääriuute ja glukosamiini, C-vitamiini ja kupari.

-46%
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MYYMÄLÄT TÄYNNÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA!

15,-
(456,19€/Kg)

Norm. 22,90

800g.

Suomen suosituin chia! 
Puhdistamo Chia-siemenet 800g.
Puhdistamon Chia-siemenet pursuavat kaikkea 
hyvää, kuten omega 3-rasvahappoja, proteiinia, 
kuituja ja vielä kaiken lisäksi magnesiumia ja 
kalsiumia. 
Chia-siemenet ovat 
vatsaystävällisiä ja 
äärimmäisen 
monipuolisia. 

+kaupanpäälle 60 kapselia!

Virta ja veto vähissä? 
Terveyskaistan Ubikinoni 150mg.

Energiaa solujen ja 
koko elimistön 
tarpeisiin.

+kaupanpäälle 60 kapselia!
Arvo: 31,90

5490
(538,24€/Kg)

120kaps.

Virta ja veto vähissä? 
Terveyskaistan Ubikinoni 150mg.

Energiaa solujen ja 
koko elimistön 
tarpeisiin.

Norm. 69,90

 
A.Vogel Echinaforce 100ml.

100ml.

 
A.Vogel Echinaforce 100ml.

1290
50ml. pullo 8,50  (170,00€/L)

Norm. ,90

-44%

Ympäristön ja vesistö-
jen hyvinvoinnista täytyy 
huolehtia! Meret uhkaavat 
saastua yhä pahemmin ja 
kalakannat heikentyä. Bio-
teekin Omegat ovat kalaöl-
jyä sisältäviä sertifioituja 
Friend of the Sea -tuotteita, 
joissa nämä asiat on otettu 
huomioon. Nyt Omega-sar-
ja saa uuden odotetun jäse-
nen, joka hellii terveyttäm-
me ja on ympäristölle ystä-
vällinen.

Uutuus Omega Oil pul-
lossa. Omega Oil on vahva 
kalaöljyvalmiste luonnol-
lisessa muodossa. Öljyä on 
helppo annostella lasipul-
losta itselle sopiva määrä. 
Päiväannossuositus on tee-
lusikallinen (5 ml) ja siinä 
on runsaasti omega-3-ras-
vahappoja (360 mg EPA:a ja 
910 mg DHA:ta). Öljy saa-
daan turskakaloista (turska, 
seiti, kolja), jotka ovat elä-

Ekologinen ja jäljitettävä - Bioteekin Omega Oil
neet vapaina Pohjois-Atlan-
tin kylmissä vesissä. Niitä 
ei siis ole ruokittu rehuilla. 
Kalat käsitellään heti pyy-
tämisen jälkeen ja öljy käsi-
tellään jo kalastusaluksella. 
Luonnollista, ekologista ja 
varmasti tuoretta!

Korkealaatuinen ja jäl-
jitettävä. Joka öljyerästä 
määritetään rasvahappojen 
pitoisuus sekä öljyn hapet-
tuneisuus ja erilaisia ympä-
ristömyrkkyjä, jotta voi-
daan taata sen korkea laa-
tu. Laadun huomaa maus-
ta: se on miedosti raikkaan 
kalan makuinen. Makuai-
neena Omega Oilissa on 
luontainen appelsiinimehu, 
mikä tekee siitä useimmil-
le maistuvan. Lasipullo säi-
lyttää tuotteen korkealaa-
tuisena. Avaamisen jälkeen 
pullo kannattaa säilyttää 
jääkaapissa, ja siellä se säi-
lyy 60 vuorokautta avaami-

sen jälkeen. 
Öljyn lähde voidaan jäl-

jittää pullon eränumeron 
mukaan. Eränumero syö-
tetään www.codmarine.no 
sivulle jäljitettävyys-koh-
taan (Tracing), ja ohjelma 
kertoo kalastusaluksen ja 
merialueen, josta kalat on 
pyydystetty. 

Käypää hoitoa kalaöl-
jyllä. Kalan omega-3-ras-

vahapot hellivät sydämen 
ja verisuonten hyvinvoin-
tia ja ovat tärkeitä aivo-
jen ja silmien terveydelle. 
Kalaöljyjen käyttö on mai-
nittu virallisissa terveyden-
hoidon Käypä hoito -suosi-
tuksissa (www.kaypahoi-
to.fi) mm. dyslipidemioiden 
(mm. korkea kolesteroli), 
depression, muistisairauk-
sien ja kohonneen verenpai-

neen kohdalla. Tarvittavat 
annokset ovat usein isoja, 
ja nestemäisessä muodossa 
annos on helppo ja miellyt-
tävä nauttia ilman useiden 
isojen kapselien nielemistä.

Omega Oil sopiikin niil-
le, jotka haluavat käyttää 
isoja omega-3-rasvahappo-
jen annoksia. Se sopii myös 
pienempien annoksien otta-
jille, koska nestemäisestä 
tuotteesta on helppo säätää 
itselle sopiva annos. Tuote 
noudattelee nykyistä eko-
logista ja puhdasta linjaa; 
lasipullo on helppo kier-
rättää, ylimääräistä pahvi-
pakkausta ei ole, ja kaikki 
käytetyt raaka-aineet ovat 
puhtaita luonnontuotteita. 
Öljyä on helppo annostella 
lusikalla suoraan suuhun tai 
sekoittaa öljy ruoan jouk-
koon. Varsinaista ruoan-
valmistusta tämä pitkäket-
juisia rasvahappoja sisältä-

vä öljy ei kestä.
Laadukas Omega-sarja.

Omega-sarja sisältää kor-
kealaatuisia kalaöljyval-
misteita joka lähtöön: Ome-
ga DUO on kapselivalmiste, 
jossa on vahvasti ja tasa-
painoisesti EPA:a ja DHA:-
ta. Omega Cardi on tarkoi-
tettu erityisesti sydämen 
ja verisuonten terveydel-
le. Siinä on vahvan EPA- 
ja DHA-pitoisuuden lisäk-
si B- ja K2-vitamiineja, jot-
ka tekevät tuotteesta moni-
puolisemman. Omega Juni-
or on maistuva geelipa-
la, jossa on erityisen pal-
jon DHA-rasvahappoa las-
ten kasvavien aivojen tuek-
si. Uusi Omega Oil vastaa 
kuluttajien kysyntään puh-
taasta kalaöljystä ilman 
kapselikuoriloa. Kaikki 
nämä tuotteet ovat ekolo-
gisia, sertifioituja Friend of 
the Sea -tuotteita.

Monet sairaustilat, runsas 
liikunta ja mm. maantieteel-
linen sijainti saattavat vaa-
tia monipuolisenkin ruoka-
valion täydentämistä ravin-
tolisin. Esimerkiksi D-vita-
miinin saannin turvaamista 
suositellaan Suomessa laa-
jasti, sillä sen puutokseen 
on yhdistetty useita vaka-
via ja elämänlaatua heiken-
täviä sairaustiloja (1). Juu-
ri julkaistussa tutkimukses-
sa mm. ärtyvän paksusuolen 
oireisto ja paksusuolen syö-
pä olivat yhteydessä mata-
laan D-vitamiinitasoon (2). 
Matalien D-vitamiinitasojen 
korjaaminen onnistuu suu-
suihkeilla tehokkaammin 
kuin tavanomaisilla tablet-
tivalmisteilla (3).

Sinänsä normaaliinkin 
imeytymiseen maha-suo-
likanavasta liittyy monen-
laisia epävarmuustekijöitä 
ja esimerkiksi tulehduksel-

liset suolistosairaudet, ikä 
ja lääkkeiden käyttö saat-
tavat entisestään heikentää 
elimistön kykyä hyödyntää 
normaalin ruoan ja ravin-
tolisien sisältämiä ravinto-
aineita.

Usein yhteen tabletti-
muotoiseen ravintolisään 
on vielä sisällytetty hyvin-
kin lukuisia ravintoaineita 
suurina annoksina, jolloin 
nämä vitamiinit ja hiven-
aineet kilpailevat samoista 
imeytymisreiteistä. Paras 
ratkaisu ravintolisän saan-
nin turvaamiseksi ei ole-
kaan kyseisen aineen suu-
ri määrä, vaan tehokkaan 
imeytymisreitin valinta ja 
valmisteen imeytymistä 
edistävä koostumus (3).

Tutkimukset osoittavat, 
että annostelemalla ravin-
tolisä yksinkertaisesti suu-
suihkeen avulla posken 
limakalvon kautta laskimo-

verenkiertoon - eli ohit-
tamalla kokonaan suolis-
to - voidaan taata nopea ja 
tehokas imeytyminen (3). 
Tämän pohjalta suunni-
telluista Nordic Health™ 
-suihkeista elimistöön 
imeyty vä ravintoainei-
den määrä onkin tutkitusti 
optimaalinen. 

Nordic Health™ –tuo-
teperheeseen kuuluvat 
100-prosenttisen luon-
nolliset vitamiinisuusuih-
keet (D-vitamiinisuihkeet, 
D+K2-vitamiini, B12 Boost 
ja Multivit), Kurkumasuu-
suihke ja ihon kautta imey-
tyvät magnesiumtuotteet. 
Nordic Health™ -tuotteet 
valmistetaan sertifioidussa 
lääketehtaassa Lalehamis-
sa Englannissa, Cardiffin 
yliopistossa suoritettujen 
systemaattisten tutkimus-
ten perusteella. Kaikkien 
tuotteiden lopullisen koos-

tumuksen imeytyminen on 
varmistettu koehenkilöillä 
ennen myyntiin päästämis-
tä ja ne ovatkin oman kate-
goriansa parhaiten tutkit-
tuja (3).

Nordic Health™ –suu-
suihkeiden koostumus on 
optimoitu valitsemalla vita-
miineista parhaiten imey-
tyvät muodot ja apuaineik-
si luonnolliset makeutus- 
ja makuaineet, jotka tutki-
tusti lisäävät imeytymis-
tä limakalvon läpi. Magne-
siumtuotteiden imeytymis-
reitti taas kulkee ihon kaut-
ta. Niissä käytämme maail-
man puhtainta farmaseut-
tista laatua olevaa ja täy-
sin luonnollista magnesiu-
mia, joka louhitaan erityi-
sesti näihin tuotteisiin käy-
tettävästä magnesiumlou-
hoksesta Hollannissa n.1,5 
km syvyydestä. Nordic 
Health™ -magnesiumtuot-

teet ovat dopingtestattuja 
ja löytyvät Informed Sport 
-listalta. Tutkimalla syste-
maattisesti jokaisen tuo-
tantoerän voimme taata 
asiakkaalle täysin luonnol-
lisen, tasalaatuisen, tur-
vallisen ja erittäin tehok-
kaan tuotteen.

Johanna Vänskä TtK

Nordic Health™ -magnesiumhoitotuotteet ja 
-vitamiinisuihkeet - laatua ja tehoa

Viitteet:
1) Duodecim Terveyskirjasto – 
D-vitamiini. https://www.terve-
yskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.
koti?p_artikkeli=dlk01044.
2) Williams CE, Williams EA, Cor-
fe BM. Vitamin D status in irritab-
le bowel syndrome and the impact 
of supplementation on symptoms: 
what do we know and what do we 
need to know? European Journal 
of Clinical Nutrition 2018.
3) Nordic Health Sprays -kotisi-
vut -tutkimukset. https://www.
nordichealthsprays.fi/fi/tuotteet/
tutkimukset.

1990
(132,67€/L))

Norm. 24,90

150ml.

Kalaöljy luonnollisessa muodossa! 
Bioteekin Omega Oil 150ml.
Uutuus Omega Oil pullossa!
Omega Oil on vahva 
kalaöljyvalmiste 
luonnollisessa muodossa. 
Päiväannossuositus on 
teelusikallinen (5 ml) ja 
siinä on runsaasti omega-3-
rasvahappoja (360 mg EPA:a 
ja 910 mg DHA:ta).
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Khadi kasvihiusväreillä värjäät 
hiuksesi luonnonmukaisesti. 
Khadi kasvihiusvärit

Esittelyssä 13.4. perjantaina 
Prisman ECOteekissa ja 14.4. 
lauantaina Metropolin 
ECOteekissa!
Puhdasta kosmetiikkaa, ei mitään 
ylimääräistä
Olivia Klein on suomalainen puhtaan 
kosmetiikan tuotesarja. Tuotteet ovat 
hajusteettomia ja väriaineettomia ja 
niissä käytetään ensisijaisesti 
luontoperäisiä ja luomuviljeltyjä 
ainesosia.

16 0

281,67 Kg

19,95

60g.

Hoitava yleisvoide koko perheen 
ihon hoitoon!
Frantsilan Kehäkukka voide

Luonno�ista Kauneu�aLuonno�ista Kauneu�a

15

Hoitamaan kutiavaa ja tulehtunutta ihoa. Hoivaa ihoa 
auringonoton jälkeen. Lisäämään kimmoisuutta ja 
elastisuutta.  Kehäkukkavoide on hyvin imeytyvä päivä- 
ja hoitovoide kasvoille ja koko keholle. 
Se sopii koko perheen ihon hoitoon, 
myös vauvalle, kutiavan ja herkän ihon 
sekä liiallisen auringon 
oton jälkeen hoitoon.

Khadi kasvihiusvärit   

nyt -15% 
tarjouksessa!

15Koko sarja nyt -15% 
tarjouksessa!

100% marjaenergiaa ihollesi!
MOSSA on luomulaatuinen ECOCERT-
sertifioitu kosmetiikkasarja. 
Ihonhoitotuotteemme perustuvat 
ainutlaatuisiin, pohjoisen marjoista 
saataviin vitamiinikoostumuksiin. Mitään 
Mossa-tuotteita, tai niiden raaka-aineita, 
tai valmistuksen vaihetta, ei testata 
eläimillä. Valmistettu Latviassa.

15Koko sarja nyt -15% 
tarjouksessa!

MYYMÄLÄT TÄYNNÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA!

23 0
29,90

160suih.

Piristä aivosi!
BOOST B12-VITAMIINISUUSUIHKE, 
160 SUIHKAUSTA

23 0
29,90

120suih.

Ylivertaisesti imeytyvä kurkuma! 
KURKUMA SUUSUIHKE, 120 SUIHKAUSTA

24 0

249,00 Kg
32,50

120tabl.

Tee suolistollesi kevätsiivous! 
Oxytarm 120tabl.

18 0
143,18 Kg

23,90

0tabl.

Kiinteyttää ihoa ja tasoittaa 
juonteita! 
Biotiini Collagen Skin Beauty

Biotiini Collagen Skin Beauty-tabletit sisältävät 
Verisol®-P-kollageenipeptidejä, hyaluronihappoa, 
biotiinia, C-vitamiinia ja sinkkiä. Hyaluronihappo 
sitoo vettä ihossa ja lisää ihon kosteutta. 
Biotiini ja sinkki vaikuttavat ihon normaaliin 
kuntoon, ja C-vitamiini 
edistää ihon kollageenin 
muodostumista.

Oxytarm sisältää magnesiumia, C- vitamiinia ja 
bioflavonoideja. 
Oxytarm kosteuttaa ulostemassaa vapauttamalla 
peptidejä, puhdistaa suolistoseinämien plakkia ja 
aktivoi suoliston motoriikkaa. Oxytarm on erittäin 
tehokas suolisto-
puhdistaja ja vatsan 
toiminnan normalisoija.

23 0
29,90

160suih.

Piristä aivosi!
BOOST B12-VITAMIINISUUSUIHKE, 
160 SUIHKAUSTA

23 0
29,90

120suih.

Ylivertaisesti imeytyvä kurkuma! 
KURKUMA SUUSUIHKE, 120 SUIHKAUSTA

24 0

249,00 Kg
32,50

120tabl.

Tee suolistollesi kevätsiivous! 
Oxytarm 120tabl.

18 0
143,18 Kg

23,90

0tabl.

Kiinteyttää ihoa ja tasoittaa 
juonteita! 
Biotiini Collagen Skin Beauty

Biotiini Collagen Skin Beauty-tabletit sisältävät 
Verisol®-P-kollageenipeptidejä, hyaluronihappoa, 
biotiinia, C-vitamiinia ja sinkkiä. Hyaluronihappo 
sitoo vettä ihossa ja lisää ihon kosteutta. 
Biotiini ja sinkki vaikuttavat ihon normaaliin 
kuntoon, ja C-vitamiini 
edistää ihon kollageenin 
muodostumista.

Oxytarm sisältää magnesiumia, C- vitamiinia ja 
bioflavonoideja. 
Oxytarm kosteuttaa ulostemassaa vapauttamalla 
peptidejä, puhdistaa suolistoseinämien plakkia ja 
aktivoi suoliston motoriikkaa. Oxytarm on erittäin 
tehokas suolisto-
puhdistaja ja vatsan 
toiminnan normalisoija.
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18.4

0
Norm. 

 

ikäviä tuntemuksia.

   

 

0
Norm. 

1 0

patentoitua ranskalaisen 

suojaamalla soluja 
hapettumisvaurioilta. 

0
Norm. 

100ml

Vanhan ajan linimentti lihaksille! 
Frantsila OJAN ISÄNNÄN LINIMENTTI
Vanhan ajan rasvaton linimentti, joka imeytyy hyvin 
ihoon eikä tahraa, sopii mainiosti hartioille, niskalle, 
selkäalueen rentouttamiseen ja muille lihaksille.
• Lihaksille
• Nivelille
• Niska ja hartia-
alueelle
• Kireyteen

0
Norm. 

 

hyvää oloa koko päiväksi. 

ravinnoksi.

0
Norm. 

sekoitus! 

sekoitus 
heraproteiinia, 
ravintorikkaita 
siemeniä, pähkinää, 
mantelia ja psylliumia 
jauhettuna.

 kookosöljy

0
Norm. ,

.

lihasmassan ja voiman vähenemisenä.

palauttaa halun ja vahvistaa miehen seksuaalista 
kykyä. Luonnollisesti.

2 PAKETTIA 59,80

10.4. tiistai Bioteekki
 ja Immitec

 ja Bioteekki

6 0
Norm. 

15kaps.

 

14 0
Norm. 

.

-44%

-43%

 

Norm. 

100kaps.

 

siellä missä pitääkin. 

limakalvojen pysymistä 
normaaleina.

immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

-44%

5

an 6


