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Kalaöljyn terveysvaiku-
tuksista taitetaan jatku-
vasti peistä valtamedias-
sa, joka mieluusti uutisoi 
niistä negatiivisesti, vaik-
ka maailmalla tehdään ja 
tiedelehdissä julkaistaan 
positiivisia tutkimusuu-
tisia geriatriassa, kardio-
logiassa, psykiatriassa, 
onkologiassa (syöpätau-
deissa), reumatologias-
sa, jne. 

Uusin raportti tulee Rans-
kan yliopistoista, joiden 
tutkijat osoittivat yhdes-
sä yli tuhannen kotonaan 
asuvan ikäihmisen aineis-
tossa, että huonoon fyysi-
seen kuntoon liittyy mata-
la omega-3- indeksi ja kään-
täen, että suuri omega-3-in-
deksi parantaa sitä. 

Omega-3-indeksin voi 
mittauttaa esimerkik-
si Synlabissa, ja huonoa 

indeksiä voi suurentaa hel-
posti ja turvallisesti nautti-
malla väkevöityä etyylies-
teröityä kalaöljyä, esimer-
kiksi E-EPAna tai E-EPAn 
ja E-DHA:n yhdistelmä-
valmisteena, kuten uusissa 
suurissa sydäntutkimuksis-
sa nyt tehdään. 

Mittautin hiljattain oman 
indeksini, joka oli yli 12 %. 
Kardiologien mukaan yli 
8 % suojaa sydäntaudeil-

ta lähes täysin, 4-8 on kes-
kikehno ja alle 4 on sydän- 
ja valtimotautien suuri ris-
kitekijä.

Ranskalaistutkimuksen 
mukaan alle 4 %:n indeksi 
liittyy ikääntyvien heiken-
tyneeseen kuntoon.

Tutkimuksen taustaa

Lukuisista tieteellisistä 
tutkimuksista tiedämme, 

että kalaöljyn omega-3-ras-
vahapot EPA ja DHA pitävät 
yllä ja kohentavat aivojen, 
luuston sekä sydän-, veri-
suoni- ja immuunijärjestel-
män toimintoja. 

Vaikutus perustuu suu-
relta osin omega-3-rasva-
happojen antioksidatiivi-
siin ja anti-inflammatori-
siin ominaisuuksiin, kuten 
olen jo kauan esittänyt. 

Kalaoljyn on osoitettu 

kohentavan kuntoilijoiden 
ja eliittiurheilijoiden – mm. 
Yhdysvaltain edustusuima-
reiden – kuntoa ja terveyt-
tä, mutta asiaa on tutkittu 
vasta vähän ikäihmisillä. 

Ranskalaiset gerontolo-
git (vanhuustutkijat) sel-
vittivät asiaa yli tuhannen 
kotonaan asuvan vanhuk-
sen keskuudessa. Tulokset 
kumoavat ravintolisien vas-
tustajien väitteitä.

Kalaöljy parantaa 
ikäihmisten kuntoa
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Kuvassa yksi SPPB-testi: nousu istualtaan seisomaan ilman käsien apua. Koehenkilöä pyydetään nousemaan viisi kertaa mahdollisimman ripeästi, ja siihen kulunut aika mitataan. Aika ker-
too henkilön kunnosta. Lisäksi mitattiin mm. käsien puristusvoimaa ja muita lihaskuntoa osoittavia seikkoja.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus on nimeltään 
Multidomain Alzheimer’s 
Disease Trial (MAPT), ja sii-
nä selvitään kalaöljyn doko-
saheksaeenihapon (DHA) 
vaikutusta kolmen vuo-
den vaikutusjakson kulues-
sa yli 70-vuotiaiden ihmis-
ten Alzheimerin taudin 
ehkäisyssä ja hoidossa. 

Hankkeeseen osallistuu 
1 680 ikäihmistä (keski-ikä 
75,3 vuotta, 2/3 naisia). 
Osallistujat saavat ravit-
semus- ja kunto-ohjaus-
ta ja lisäksi päivittäin kak-
si pehmytgelatiinikapselia, 
jotka sisältävät yhteensä 
800 mg DHA-rasvahappoa 
(annos on mielestäni tur-
han pieni, ja lisäksi ihmet-
telen, ettei anneta lainkaan 
EPAa, joka ehkäisee ja jar-
ruttaa Alzheimerin tautia). 
Heistä 1 449 on nyt syönyt 
kaikki kalaöljynsä ja hei-
dän painoindeksinsä (BMI), 
omega-3-indeksinsä ja fyy-
sinen kuntonsa on mitat-
tu ennen vaikutusjaksoa ja 

sen jälkeen. Omega-3-in-
deksit luokiteltiin neljään 
ei ryhmään, matalimmasta 
korkeimpaan.

Nyt julkaistiin tästä 
aineistosta raportti kalaöl-
jyn vaikutuksesta osallistu-
jien fyysiseen kuntoon. Tätä 
alahanketta johti geron-
tologi Bertrand Fougè-
re. Työryhmä mittasi koto-
naan asuvien ikääntyvien 

ihmisten omega-3-indeksiä 
ja fyysistä suorituskykyä 
Short Physical Performan-
ce Battery (SPPB) -menetel-
mällä, jossa testataan moni-
puolisesti tavallisia kun-
toon liittyviä suorituksia 
(esimerkki kuvassa alla).

Matalan omega-3-indek-
sin ryhmään kuuluneiden 
henkilöiden testitulokset 
olivat huonompia kuin kol-

men ylimmän indeksiryh-
män. Erot eivät kuitenkaan 
olleet tilastollisesti merkit-
seviä sen jälkeen, kun oli 
otettu huomioon sekoitta-
vat tekijät (ikä, sukupuo-
li, kognitiiviset toiminnot, 
masentuneisuus ja painoin-
deksi). 

Tulokset olisivat voineet 
olla vielä parempia, jos päi-
väannos olisi ollut suurem-

pi, esim. 200 mg, ja DHA:n 
lisäksi olisi annettu myös 
E-EPAa. Mutta jo tällai-
senaankin tulos oli tyh-
jää parempi, ja osoitti, että 
omega-3-indeksi kannat-
taa mitata, jotta nähdään, 
pitäisikö kalaöljyn saantia 
lisätä. 

Huomautan vielä, että 
monet muutkin ravintolisät 
(D- vitamiini, karnosiini, 

probiootit, seleeni, sinkki, 
ubikinoni jne) parantavat 
ikäihmisten ja nuorempien 
fyysistä ja henkistä suori-
tuskykyä.

Fougère B, De Souto Barreto P, 
Goisser S, et al. Red blood cell 
membrane omega-3 fatty acid 
levels and physical performan-
ce: Cross-sectional data from the 
MAPT study. Clinical Nutrition. 
2018 Aug 20 DOI: https://doi.
org/10.1016/j.clnu.2017.04.005

Tohtori Matti Tolonen
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Hiljaisen tulehduksen 
aiheuttajat ja riskitekijät

Rasvakudos varastoi 
tulehdusaineita, mikä on 
pääsyy ylipainoisten kroo-
niseen tulehdustilaan. 
Myös ruokavalion sisältä-
mien Omega-6- rasvojen, 
hydrogenoitujen rasvojen 
sekä tyydyttyneiden, var-
sinkin transrasvojen run-
sas saanti lisää tulehduk-
sen määrää.  Huono yöuni 
ja  stressi lisäävät tulehdus-
aineiden tuotantoa. Tupa-
kointi  ylläpitää ientuleh-
duksen riskiä.

Mitä hiljainen tulehdus 
aiheuttaa?
n sydän- ja verisuoni-
 taudit 
n diabetes, metabolinen
 oireyhtymä
n Parkinsonin ja 
 Alzheimerin tauti
n allergiat, astma
n reuma
n syövät
n osteoporoosi
n stressi, masennus, 
 skitsofrenia

Miten tulehdusta 
mitataan?

Herkkä CRP mittaa hil-
jaista tulehdusta. Lieväs-
tikin kohonnut arvo ker-
too tulehduksesta  ja lisää 
s ydä ntapa ht u ma r isk iä . 
Homokysteiini on elimis-
tössä ruoan lihan proteii-
neista syntyvä myrkyllinen  

aminohappo. Se aiheuttaa 
haitallisia verisuonimuu-
toksia ja tuhoaa  aivoku-
dosta.  Yli 6.3 µmol/l ole-
va  homokysteiinipitoisuus 
lisää jyrkästi sepelvaltimo-
taudin vaaraa. Elimistös-
sä on D-vitamiinin puutos, 
kun seerumin 25-OH-D-pi-
toisuus on alle 75 nmol/l. 
Ihanteellisena pitoisuutena 

seerumissa pidetään nykyi-
sin 80–140 nmol/l.

Mikä estää hiljaista 
tulehdusta?

Laihduttaminen; naisil-
la vyötärömitta  alle 84 cm 
ja miehillä alle 90 cm. Ruo-
asta vähennettään hiili-

hydraatteja,  lisätään kas-
viksia, vihanneksia ja mar-
joja. Ruokavalioon ei kuulu 
kovetettuja rasvoja ja tran-
srasvoja. Hyötyliikuntaa 
on lisättävä vähintään 30 
minuuttiin päivässä, mikä 
parantaa  stressin hallintaa 
ja hyvää yöunta. Tupakoin-
ti on ehdottomasti lopetet-
tava.

Hiljaisen tulehduksen 
laskua tukevat tärkeim-
mät ravintolisät ja vita-
miinit:  

Pycnogenol® ja muut kas-
viantioksidantit,  Omega-3,  
ubikinoli, D-vitamiini, C-vi-
tamiini, E-vitamiini,  B-vi-
tamiinit (varsinkin B6 ja 
B12), magnesium, karnosiini, 
seleeni, sinkki, betaglukaani 

Hiljainen tulehdus 
vaarantaa terveytemme

Tulehduksen 
ja  hiljaisen 
tulehduksen 
ero? 

Tulehdus on eli-

mistön tapa  edis-

tää kudoksen para-

nemista, mutta 

kaikki eivät  pys-

ty pysäyttämään 

sitä. Jatkuva  hiljai-

nen tulehdus ei ole 

vain ikääntyneiden  

ongelma, vaan sitä 

ilmenee myös  nuo-

rilla. 
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Hiljainen tulehdus 
vaarantaa terveytemme

ja serrapeptaasi

Pycnogenol® vähen-
tää elimistön hapettumis-
ta sekä hillitsee tehokkaas-
ti tulehdusta ja laskee voi-
makkaasti COX- ja CRP-ar-
voja.                                                                     

O m e g a-3 - k a l a ö l j y s -
tä syntyy elimistössä vah-

voja tulehdusta vaimenta-
via yhdisteitä.  D-vitamiini 
laskee  CRP-tasoa. Säännöl-
linen  C-vitamiinin nautti-
minen pitää kurissa CRP:-
ta. Foolihappo, B6- ja 
B-12-vitamiinit ehkäisevät 
homokysteiinin kohoamis-
ta. E-vitamiini estää eli-
mistössä  prostaglandiinien 
tuotantoa, magnesium 

alentaa CRP:tä.

Ubikinoli on lihassolujen 
energia-aineenvaihdunnal-
le välttämätön rasvaliukoi-
nen antioksidantti.  Se las-
kee tulehdusaineiden tuo-
tantoa elimistössä. Seleeni 
on voimakas antioksidant-
ti ja suojaa vapaaradikaali-
en aiheuttamalta vahingol-
ta sekä tukee immuunipuo-
lustusta.  

Karnosiini  ehkäisee 
tulehdusta aiheuttavaa 
sytokiinia. Serrapeptaasi 
on entsyymi, mikä tuhoaa 
kuollutta tulehduskudosta.  
Sinkki  laskee tulehdus-
ta.  Betaglukaanin akti-
voimat neutrofiilit tuhoa-
vat  mikrobeja, bakteereita 
ja viruksia.

Tavoitearvot eli  
”KOLMIOLABRA”

Funktionaalisen lääke-
tieteen laboratioriotavoi-
tearvot ovat  tiukemmat ja 
näiden saavuttaminen las-
kee tehokkaasti hiljaisen 
tulehduksen terveysriske-
jä. Haastelliset tavoitear-
vot ovat:
n  herkkä CRP alle  1 mg/l
n  D-vitamiini vähintään 

115 nmol/l
n  homokysteiini alle 6.3 

µmol/l

Hiljainen tulehdus on 
torjuttavissa, mutta se vaa-
tii henkilökohtaista sitou-
tumista elämäntapojen 
muuttamiseen terveelli-
sempään suuntaan ja tuleh-
dusta hillitsevien ravintoli-
sien ja vitamiinien säännöl-
listä käyttöä. 

 Asiantuntijana 
tuoteasiantuntija 

Jarmo Hörkkö

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.

www.valioravinto.fi

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon 

(yli 2-vuotiaille)
• Kliininen ravintovalmiste
• Liukenee helposti nesteeseen – ei geeliydy!
• Hajuton ja mauton 

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.

Miehiseen hyvinvointiin
• Erityisesti 50+ miehen elämänlaadun 

parantamiseen
• Testosteronitasojen ylläpitämiseen
• Monipuolinen antioksidantti ja suoja-
 aineiden lähde koko elimistölle

Annospussit
• Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän suolen 

oireyhtymästä (IBS)
• Valmisteen säännöllinen käyttö lisää hyvien 

suolistobakteerien kasvua
• Helppo ottaa mukaan

Vatsa tasa-

painossa

Kotimaiset Bertil’s 
Sinkki -tabletit sisältävät 
aminohappokelatoitua 
Sinkkiä. Se on parhaiten 
imeytyvä sinkin muoto, 
joka ei ärsytä vatsaa. 
Sinkki on tärkeä 
hivenaine elimistön 
kaikissa rakennus- ja 
uudistumistoiminnoissa.

UUTUUS!

44,90
150kaps.

427,62€/Kg

14,90
60tabl.

458,33€/Kg

17,50
220g.

79,55€/Kg

9,50
14x5g. 13,57€/Kg

+kaupan päälle!
Bertil´s Sinkki
100tabl.  Arvo 6,50

120tabl. 27,50

Norm. 63,00

Norm. 21,90

Norm. 11,50

Norm. 34,70

Norm.
18,95
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24,90
Norm.34,90(336,49€/Kg)

23,90
Norm.32,70

17,50
Norm.24,50

(143,18€/Kg)

11,90
Norm.16,50

8,50
Norm.11,90(85,00€/L) 9,50

Norm.12,90(81,20€/Kg)

16,90
Norm.22,90

(312,96€/Kg)

14,90
Norm.21,90(275,93€/Kg)
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11,90
Norm.17,50(68,79€/Kg)

8,90
Norm.11,80(89,00€/Kg)

7,90
Norm.12,50

(79,00€/L)

50€

19,90
60kaps.

35,90
90kaps.

412,64€/Kg

----------->

Norm. 72,80

Norm. 45,90Norm. 26,90

17,90
Norm.25,90(111,18€/Kg)

9,90
Norm.13,90
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Vaihdevuodet ovat luon-

nollinen osa naisen elä-

mää. Ne tarkoittavat 

ajanjaksoa, jolloin naisen 

munasarjojen toimintaa 

hiipuu ja sammuu lopul-

ta kokonaan. Estrogeeni-

tuotannon väheneminen 

voi aiheuttaa monenlai-

sia oireita, joihin on kui-

tenkin saatavilla teho-

kasta apua. 

- Tavallisimpia vaihde-
vuosioireita ovat kuumat 
aallot, väsymys ja keskitty-
miskyvyn puute. Osalla nai-
sista esiintyy masennusta, 
seksuaalista haluttomuut-

ta sekä unihäiriöitä, kertoo 
terveyskirjailija Varpu Tavi. 

- Olen itse postmeno-
paussi-ikäinen. Viimeisten 
seitsemän vuoden ajan olen 
hyvin intensiivisesti opis-
kellut vaihdevuosiasioita 
sekä samaan aikaan tark-
kaillut omia tuntemuksiani 
ja elämäntapojen vaikutuk-
sia vaihdevuosiin. 

Kirjaani Koko naisen ter-
veys, jonka olen kirjoittanut 
yhdessä lääkäri Anna Sil-
lanpään kanssa, olen koon-
nut kaikki vaihdevuosioirei-
den elämäntapa- ja rohdos-
hoidot.  Lyhyesti sanottu-
na: oireet ja niiden voimak-
kuus ovat hyvin yksilöllisiä, 
mutta niihin on mahdollis-
ta vaikuttaa! 

Salviaa 
kuumiin aaltoihin 

Varpu Tavin mukaan 
säännöllisen liikunnan 
myönteinen vaikutus vaih-

Apua kuumiin 
aaltoihin

devuosioireisiin on kiista-
ton. Myös terveellinen, riit-
tävästi hyviä proteiineja ja 
rasvoja sekä runsaasti kas-
viksia ja marjoja ja hedelmiä 
sisältävä ruokavalio vähen-

tää vaihdevuosioireilua. 
Hän sanoo, että kuumien 

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

- Tutkittavana oli Voge-
lin Menoforce Strong-val-
miste. Minusta erityisen 
mielenkiintoista Menofor-
cessa on se, ettei se vaikuta 
hormonaalista reittiä, vaan 
elimistön lämmönsäätely-
järjestelmän kautta.  Tutki-
muksen mukaan tuoreesta 
salviasta valmistettu Meno-
force vähentää jo neljässä 
viikossa kuumien aaltojen 
esiintymistiheyden puoleen 

(ks. kaavio). 
Menoforce Strong -salvia-

tabletti soveltuu pitkäaikai-

seen käyttöön, sillä sitä on 
poistettu haitallinen tujo-
ni. Koska Menoforce Strong 
ei ole estrogeenivalmiste, 
sillä ei myöskään ole hor-
monivalmisteiden sivuvai-
kutuksia. 

Varpu Tavi
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Salviaa kuumiin aaltoihin
Yleisimpiä vaihdevuosioireita ovat kuumat aallot. Kuumien aaltojen 
varsinaista syytä ei ole löydetty, mutta jo perinteisesti niitä on hoidet-
tu salvialla.  Aiheesta on tutkimusnäyttöäkin.  

Tutkimuksen mukaan tuoreesta salviasta valmistettu Menoforce vä-
hentää jo neljässä viikossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden puo-
leen. Menoforce Strong -salvia-
tabletti soveltuu pitkäaikaiseen 
käyttöön, sillä sitä on poistettu 
haitallinen tujoni. Koska Me-
noforce Strong ei ole estrogee-
nivalmiste, sillä ei myöskään ole 
hormonivalmisteiden mahdolli-
sia sivuvaikutuksia.

Lue lisää: vogel.fi

2990
Norm. 35,90

30tabl.

Tinkimätöntä Suomen
laatua luonnosta

Kotimaiset Frantsilan 
tuotteet 
Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan 

Syksyyn
SIANKÄRSÄMÖ-yrttiuute
• yrttiuute vastustuskykyyn

• edistämään ruoansulatusta

• kehon puhdstuskuureihin

LASTEN LUONNON 
HAMMASTAHNA
• Lakritsinmakuinen
luonnon hammastahna 
pitää suun terveenä 
ja puhtaana

JALKAVOIDE  
100 ml
• virkistää väsyneet jalat

• poistaa turvotusta

KIINTEYTTÄVÄ 
TURVE&RUUSU
-SEERUMI
• kosteuttaa,

kiinteyttää
ja siloittaa ihoa

RUUSUINEN KASVOVESI 
JA HELLÄVARAINEN 
PUHDISTUSEMULSIO
• Suomalaista

laadukasta kosmetiikkaa
suomalaiselle iholle

LASTEN LUONNON 
HAMMASTAHNA
•
luonnon hammastahna 
pitää suun terveenä 
ja puhtaana

LASTEN LUONNON 
HAMMASTAHNA
•
luonnon hammastahna 
pitää suun terveenä 
ja puhtaana

UUTUUS!

17,95
Norm.21,30

(163,18€/L)

9,95
Norm.11,95

(199,00€/L)

7,95
Norm.9,75

(106,00€/L) 17,95
Norm.22,60

15,95
Norm.18,95

(159,5€/L)

ECOteekki 
kehityksessä mukana

Olen 16-vuotias Kontio-
lahtelainen maastohiihtäjä 
Iitu Vuorma. Maastohiihtoa 
olen harrastanut tavoitteel-
lisesti useamman vuoden ja 
olen edustanut aina Liperin 
Hiihtoseuraa. Nuorempana 
harrastin myös jalkapalloa, 
mutta 12-vuotiaana innos-
tukseni ja tavoitteeni hiih-
toa kohtaan kasvoivat, jol-
loin jalkapallo jäi. Hiihdossa 
minua kiehtoo lajin kovuus 
ja se, että saa laittaa itsensä 
tiukille. Hiihdon kautta olen 
saanut paljon uusia kaverei-
ta ympäri Suomen. Hiihto-
harjoittelu on hyvin moni-
puolista ja lajia tukee kai-
kenlainen liikunta. Vaik-
ka hiihto onkin yksilöla-
ji niin treenejä toteutetaan 
silti usein ryhmissä, jol-
loin muilta urheilijoilta saa 
tukea ja treenaaminen on 
hauskempaa.

Tavoitteeni saavutta-
miseksi olen ollut mukana 
Vuokatti-Ruka urheiluaka-
temian yläkoululeiritykses-
sä kahdeksannella ja yhdek-
sännellä luokilla. Pystyäk-
seni yhdistämään mahdolli-
simman hyvin minulle kak-
si tärkeää asiaa, opiskelun 
ja urheilun, aloitin syksyllä 
lukion Sotkamon urheilu-
lukiossa. Kuulun myös tällä 
hetkellä Suomen Hiihtolii-

ton alaiseen maastohiihdon 
U18-valmennusryhmään.

Viime kaudella sijoituin 
ikäluokkani SM-kisoissa 
kahdesti neljänneksi, joten 

luonnollisesti tulevana tal-
vena tavoitteenani on nous-
ta mitallisijoille. Pidemmän 
aikavälin tavoittenaani on 
päästä mahdollisimman 

pian edustamaan Suomea 
nuorten kansainvälisissä 
kilpailuissa sekä myöhäi-
semmässä vaiheessa kuu-
lua hiihdon A-maajoukku-
eeseen.

Mielestäni kehittyminen 
vaatii oikeanlaista harjoit-
telua hyvissä olosuhteis-
sa ja menestyminen vaa-

tii onnistuneen harjoitte-
lun lisäksi kilpailukykyisiä 
välineitä, varusteita ja mui-
ta tukipalveluja.  Terveenä 
pysyminen on urheilijalle 
tärkeimmistä asioista, jotta 
nousujohteinen harjoittelu 
on mahdollista. Yhteistyö-
ni Ecoteekin kanssa tukee 
osaltaan minun tavoitet-

ta säilyä terveenä. Ecotee-
kin henkilökunnalta saan 
asiantuntevaa tietoa ravit-
semusasioihin liittyen sekä 
tarvittavat laadukkaat vita-
miinit ja muut lisäravin-
teet.

Maastohiihtäjä
Iitu Vuorma
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Kaikissa maissa lääkä-
reille annetaan kansal-
lisia ohjeita siitä kuinka 
eri sairauksia tulee hoi-
taa. Suosituksia päivite-
tään aika ajoin, kun uut-
ta pätevää tietoa ker-
tyy. Nyt olisi aika päi-
vittää sydäntautien hoi-
tosuositukset niin, että 
ubikinoni otettaisiin 
mukaan.  Se on tärkeää, 
sillä 23 000 suomalais-
ta sairastuu joka vuosi 
sydäninfarktiin, ja 13 000 
menehtyy siihen, huoli-
matta nykyisestä vakio-
hoidosta. 

Hoitoa voitaisiin tehos-
taa monilla ravintolisil-
lä, joista ubikinoni kuuluu 
tehokkaimpiin. Toin sen 
1980-luvulla suomalais-
ten tietoisuuteen, jonka jäl-
keen siitä on tullut suosittu 
ravintolisä itsehoitoon

Ubikinoni on vitamiinien 
kaltainen yhdiste, joka löy-
dettiin naudan sydänlihak-
sesta vuonna 1957. Saamme 
sitä ravinnossa pieniä mää-
riä, 2–5 mg päivää kohti, ja 
lisäksi maksamme valmis-
taa sitä jonkin verran. Se ei 
kuitenkaan riitä sydänpo-
tilaalle. Ubikinoni tuottaa 
sydänsolujen pienoisvoima-
laitoksissa, mitokondrioissa 
energiaa, joka lisää pump-
pausvoimaa. Siksi sydän-
lääkärit ovat tutkineet ja 
tutkivat edelleen ubikino-
nin vaikutuksia sydäntau-
deissa.

Ubikinonin merkitys

Ubikinonilla on tärkeä 
merkitys verenpainetaudis-
sa, sepelvaltimotaudissa, 
sydäninfarktissa, sydämen 
vajaatoiminnassa, virus-
myokardiitissa, kardiomyo-
patioissa, sydämen toksisis-
sa muutoksissa, veren ras-

vahäiriöissä, lihavuudes-
sa, tyypin 2 diabeteksessa, 
metabolisessa oireyhtymäs-
sä sekä sydänoperatioissa ja 
elvytyksessä, kirjoittavat 
sydänlääkärit Current Car-
diology Reviews -lehdes-
sä (http://www.eurekasele-
ct.com/161292/article).

Suuressa ruotsalaises-
sa 12-vuotisessa seuranta-
tutkimuksessa ubikinonin 
(200 mg/vrk) ja seleenin 
nauttiminen ruoan lisänä 
puolitti sydämen vajaatoi-
minnasta kärsivien potilai-
den sydänkuolemat. Vaiku-
tus perustuu muun muassa 
siihen, että ubikinoni kat-
kaisee noidankehän, jon-
ka sydäninfarkti aiheuttaa 
sydänlihaksessa. Noidan-
kehä johtaa usein sydämen 
vajaatoimintaan.

Ubikinonin nauttiminen 
mahdollisimman pian sydä-
ninfarktin jälkeen nopeutta 
toipumista ja parantaa poti-
laiden ennustetta, osoittaa 
uusi slovakialainen kliini-

nen tutkimus. Siihen osal-
listui 55 potilasta, joiden 
sydämen vasemman kam-
mion pumppausvoima oli 
vähentynyt infarktin jäl-
keen alle puoleen normaa-
lista. Puolet potilaista sai 

käyvän hoidon lisänä 24 
viikkoa päivittäin 120 mg 
ubikinonia ja puolet lumet-
ta. Kaikille tehtiin sai-
raalasta pääsyn jälkeen ja 
kuuden kuukauden kulut-
tua sydämen kaikuluotaus 

(ekkokardiografia), jos-
ta analysoitiin vasemman 
kammion toimintakykyä 
ja lisäksi mitattiin hape-
tusstressivaurioita ja angio-
tensiiniä konvertoivan ent-
syymin (ACE) aktiviteettia. 

Tohtori Tolonen vaatii:

Ubikinoni tulisi lisätä 
sydäntautien käypä hoito 
-suosituksiin
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Koska ACE nostaa verenpai-
netta supistamalla verisuo-
nia, käytetään ACE:n estä-
jiä verenpaineen ja sydä-
men vajaatoiminnan hoi-
toon. Tutkimus osoitti, että 
ubikinoni toimii ACE-estä-

jien tavoin. 
Ubikinonia saaneiden 

potilaiden sydämen seinä-
män paksuus väheni, kun 
lumetta saaneiden verrok-
kien seinämät paksuun-
tuivat. Ubikinoni vähensi 

vasemman kammion mas-
saa, kun lumeryhmässä se 
suureni. Erot olivat tilas-
tollisesti merkitsevä (p< 
0.01). Ubikinoni esti kam-
mion seinämän paksuun-
tumista infarktin kohdas-

sa ja vähensi merkitseväs-
ti loppudiastolista ja systo-
lista tilavuutta. Sydänin-
farktin varhainen hoitami-
nen ubikinonilla ehkäisee 
vasemman kammion pysy-
viä muutoksia ja alentaa 

seerumin ACE:n pitoisuutta 
sydäninfarktipotilailla, joil-
le kehittyy vasemman kam-
mion vajaatoiminta, kirjoit-
tavat kardiologit. Pätevät 
tutkimukset puoltavat ubi-
kinonin käyttöä sydänkoh-

tausten ehkäisyyn ja hoi-
toon. Lue lisää ubikinonis-
ta kotisivultani.

Tohtori Matti Tolonen 
tritolonen.fi 

TRADAMIX PALAUTTAA HALUN JA KYVYN
Tradamix on luonnollinen tapa lisätä miehen seksuaa-
lista halukkuutta ja elinvoimaa. Se auttaa, silloin kun 
omat voimat eivät riitä. Miehen sukuhormoni eli tes-
tosteroni vaikuttaa miehen halukkuuteen sekä kykyyn 
harrastaa seksiä. Iän karttuessa testosteroniarvot tip-
puvat pikkuhiljaa. Testosteronituotannon väheneminen 
näkyy seksuaalisen aktiivisuuden vähenemisenä, keskivartalolihavuutena, erektiohäiriöinä 
sekä lihasmassan ja voiman vähenemisenä..
Tradamix sisältää kolmen luonnollisen tehoaineen patentoidun yhdistelmän. Tribulus ter-
restris, 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 vapautu-
miseen.  Tutkimusten mukaan Tradamix voimistaa erektiota, lisää seksuaalista halukkuutta 
sekä kohentaa kokonaistyytyväisyyttä seksielämään.
Tradamixin teho on lempeä ja progressiivinen. Valmisteen teho ja vaikutukset lisääntyvät 
päivä päivältä ja ovat huipussaan 6-8 viikon käytön jälkeen. Tradamixistä on julkaistu jo 15 
tieteellistä tutkimusta.

Suhina seksistä kateissa?

AINA EI PYSTY VAIKKA
HALUAISIKIN

Varpaiden 
ja sormien 

palelu loppui

- Olen kärsinyt kylmistä varpaista ja 
sormista. Verenkierto on iän myötä heiken-
tenyt. Se on tuntunut erityisesti varpaissa. 
Marjut oli lukenut tuotteesta, jonka nimi on 
Freestream Fruitfl ow. Kyse on verenkiertoa 
elvyttävästä valmisteesta, jonka vaikuttava 
aine on eristetty tomaatista. Hän päätti 
kokeilla tuotetta. Kului puolitoista viikkoa, 
kun Marjut eräänä lauantai-iltana havahtui 
siihen, että hänellä on varpaat lämpimänä. 
Sormetkin tuntuivat lämpimiltä. 

Lähes kaikki suomalaiset 
tarvitsevat D-vitamiini-
täydennystä ravintoonsa. 
D-vitamiinilla on monta 
tärkeää roolia ravitsemuk-
sessa.  D-vitamiini edistää 
mm. luiden ja hampaiden 
pysymistä normaa-
leina. Lisäksi D-vita-
miini edistää immuuni-
järjestelmän normaalia 
toimintaa

SOS Health D3-vitamii-
nisuihkeet ovat käteviä 
käyttää, hyvän makuisia ja 
tehokkaita. Niistä D-vita-
miini imeytyy suoraan 
suun limakalvolta.  SOS 
Health D3-vitaminiisuih-
keet nostavat veressä 
D-vitamiinitasot hyvin ja 
niistä on todellista hyötyä 
meille kaikille. Ne ovat 
erittäin helppokäyttöisiä. 
Yksi suihkaus kielen alle 
päivässä riittää täyttä-
mään päivittäisen D-vita-
miinitarpeen.

D-vitamiini
-suihkeet imeytyvät 

suoraan 
limakalvolta

Ei enää pillereiden nielemistä.

Uudistunut

nopeampitehoinen

koostumus. Isompi

pakkaus.

3990
Norm. 49,90

24tabl.

2490
Norm. 34,90

30kaps.

990
Norm. 14,85

1490
Norm. 18,30

kaikki
bioteekin 
tuotteet

-20%
tarjouksessa!

(tarjous voimassa 30.9.2018 asti)

kaikki
bioteekin 
tuotteet

-20%
tarjouksessa!
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Ihon kiinteyttä, jousta-

vuutta ja kosteutta yllä-

pitävät ihon sidekudos-

kerroksessa säikeinen 

tukiproteiini kollagee-

ni, elastiini ja hyaluroni-

happo. Hyaluronihappo 

on mukopolysakkaridi, 

joka sitoo vettä itseen-

sä lisäten ihon kosteut-

ta. Kollageenin merkitys 

ihon kiinteyttäjänä on 

merkittävä, sillä peräti 

80 % ihon kuivapainosta 

on kollageenia. 

 Kollageeni ja 
hyaluronihappo  
- kauniin ihon salaisuus
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Jo 30 ikävuodesta alkaen 
ihon kollageenin muodos-
tus ja määrä alkavat luon-
nostaan vähetä jatkuen 1 
%:n kollageenimenetykse-
nä vuosittain. Kollageenin 
väheneminen aiheuttaa 
luonnollisia muutoksia 
ihossa: iho ohenee, jousta-
vuus, kiinteys ja kimmoi-
suus vähenevät, ilmestyy 
ryppyjä, ja iho kuivuu hel-
pommin. 

Verisol®-P-kollageeni 
kiinteyttää ihoa ja tasoit-
taa juonteita

Verisol®-P-kollageeni on 
sian kollageenista (P=porci-
ne) pilkottua I tyypin kolla-
geenipeptidejä. Kollageeni-
peptidit imeytyvät parem-
min kuin kollageeni. Kah-
dessa kliinisessä tutkimuk-
sessa* osoitettiin, että 2,5 g 
Verisol®-P-kollageenia päi-
vässä nautittuna säännölli-
sesti neljän viikon ajan mer-
kitsevästi lisää ihon jousta-
vuutta ja kiinteyttä sekä 
tasoittaa silmänympärys-
ryppyjä. Kun tutkimuksis-
sa Verisol®-P-kollageenin 
käyttöä jatkettiin vielä toi-
set neljä viikkoa, ihon jous-
tavuus edelleen lisääntyi ja 
ryppyjen syvyys tasoittui 

keskimäärin 20 %, parhaim-
millaan 50 % alkutilantee-
seen verrattuna. Muutok-
set olivat näkyvissä vielä 
4 viikkoa kollageenin käy-
tön lopettamisen jälkeen-
kin. Tutkittavat naiset oli-
vat 35 -65-vuotiaita. Kolla-
geenin vaikutukset näkyi-
vät selvimmin yli 50-vuoti-
aiden naisten ihossa. Veri-
sol®-P-kollageenin ihon 
nuorentava ja kiinteyttä-
vä vaikutus perustuu sii-
hen, että Verisol®-P –kolla-
geenipeptidit lisäävät ihon 
omaa kollageeni- ja elastii-
nituotantoa.

BIOTIINI COLLAGEN 
Skin Beauty - Kauniin 
ihon salaisuus!

Biotiini Collagen Skin 
Beauty-tabletit sisältä-
vät Verisol®-P-kollageeni-
peptidejä, hyaluronihap-
poa, biotiinia, C-vitamii-
nia ja sinkkiä. Hyaluroni-
happo sitoo vettä ihossa ja 
lisää ihon kosteutta. Bio-
tiini ja sinkki vaikuttavat 
ihon normaaliin kuntoon, 
ja C-vitamiini edistää ihon 
kollageenin muodostumis-
ta. Päivittäisessä annokses-
sa (3 tablettia) on sama tut-
kimuksissa käytetty määrä 

 Kollageeni ja 
hyaluronihappo  
- kauniin ihon salaisuus

2,5 g Verisol®-P-kolla-
geenia, reilusti hyaluro-
niahappoa 120 mg sekä 
C-vitamiinia 60 mg, bio-
tiinia 120 µg ja sinkkiä 
5 mg. Pakkauskoko on 
120 tablettia, joka riittää 
40 päiväksi, jossa ajas-
sa näkyy jo lisääntynyt 
ihon kiinteys ja ryppyjen 
tasoittuminen.

Liisa Kansanen
ravintolisäasiantuntija, 

THM

*Proksch E, Schunck M, Zague 
V, Segger D, Degwert J, Oes-
ser S. Oral intake of special 
bioactive collagen peptides 
reduces skin wrinkles and 
increases dermal matrix syn-
thesis. Skin Pharmacol Phy-
siol 2014;27:113-119./Prok-
sch E, Schunck M, Zague V, 
Segger D, Degwert J, Oes-
ser S. Oral supplementati-
on of specifi c collagen pep-
tides has benecifi al effects 
on human skin physiology: a 
double-blind, placebo-cont-
rolled study. Skin Pharmacol 
Physiol 2014;27:47-55. 18,90

Norm.23,90(143,18€/Kg)
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Kauneutta Cryo21 
-terapialla

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 45,90!
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Uni on ihmiselle 
elintärkeää. Unetto-
muudesta tai huo-
nolaatuisesta unesta 
kärsii jopa joka kol-
mas ihminen. 

Elämän kiireellisy ys, 
stressaavuus ja epäsään-
nöllisyys voivat aiheuttaa 
levottomuutta ja sitä kaut-
ta unettomuutta samoin 
keväällä ja kesällä lisään-
tyvä valoisuus. Valon tiede-
tään aktivoivan ja virkistä-
vän sekä vähentävän väsy-

myksen tunnetta.  Myös lie-
vän ”talvimasennuksen” on 
havaittu olevan melko yleis-
tä. Oireina voi olla liikauni-
suutta, uupumusta, ruoka-
halun kasvua ja mielialan 
laskua. Ilman valoisan ja 
pimeän säännöllistä vaih-
telua ihmisen oma sisäinen 

kello alkaa jätättää. Tällai-
sista sisäisen kellon häi-
riöistä esimerkkejä ovat 
uni-valverytmin häiriöt.

Kirkasvalohoito 

Tehokas hoitomuoto kaa-

mosmasennukseen on kir-
kasvalohoito, jolla voidaan 
korvata joskus jopa masen-
nuslääkkeet. Valohoidos-
ta huolimatta kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan 
ulkoilla riittävästi ja syö-
dä monipuolisen terveelli-
sesti. Ulkoilu ja monipuo-

linen ravinto varmistavat 
luonnollisen B-vitamiinien 
tarpeen tyydytyksen; tie-
tyt B-vitamiinit paranta-
vat unen laatua. Kirkasva-
lohoito johon yhdistetään 
vielä luonnon omia rohto-
ja unen tulon edistämiseen 
takaavat paremman vireys-

Unirytmi sekaisin? Pinna kireällä?

Tasapainoa 
uni-valverytmille
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tilan sekä uni-valverytmin 
läpi pimeimmänkin vuo-
denajan.

Kurpitsansiemenet 
apuun uniongelmaiselle

Luomulaatuisessa kur-

pit sa nsiemenjau heessa 
on luonnostaan runsaasti 
tryptofaania. Tryptofaani 
on välttämätön aminohap-
po, jota täytyy saada ravin-
nosta. Se reagoi valoon, 
ja kehomme pystyy hyö-
dyntämään sitä eri tavoin 
valoisassa sekä pimeässä. 
Kun kurpitsansiemenjau-
hetta nauttii päiväsaikaan, 
sen sisältämästä trypto-
faanista syntyy serotonii-
nia, joka säätelee mielia-
laa, tunteita ja ruokahalua, 
ja jonka tiedetään myös lie-
vittävän stressiä ja ahdis-
tusta. Jos taas nautit jau-
hetta illalla, tryptofaa-
ni muuttuu ensin seroto-
niiniksi, jonka jälkeen taas 
melatoniiniksi. Melatoniini 
on aivojen unimekanismia 
aktivoiva hormoni. Aivom-
me ovat rakentuneet sääte-
lemään melatoniinin tuo-
tantoa niin, että sitä erit-
tyy juuri oikea määrä edis-
tämään unta yön aikana. 
Kurpitsansiemenistä teh-
ty juomajauhe joka sisältää 
tärkeitä B-ryhmän vitamii-
neja ja johon on lisätty pie-
ni määrä hiilihydraatteja 
imeytyy tehokkaasti ja kan-
nustaa luonnollista aivo-
kemiaa tuottamaan mela-
toniinia, joten se säilyt-
tää luonnolliset univaiheet 
ja takaa levollisen ja syvän 
unen. Aivojen oikein sää-
telemä melatoniini häviää, 
kun se altistuu valolle ja vie 
mukanaan uneliaisuuden 
tunteen, eikä riskiä riippu-
vuuden kehittymisestä ole.

Unitohtorin 
rentoutus- juomajauhe 

Tohtori Craig Hudson on 
kanadalainen psykiatri, jol-
la on mittava historia aivo-
tutkimuksen parissa. Koko 
uransa ajan tohtori Hudson 
on säilyttänyt tasapainon 
tutkimuksen teon ja klii-
nisen työn välillä. Hänen 
tämänhetkinen tutkimuk-
sensa keskittyy löytämään 

luonnollisia ratkaisuja ylei-
siin psykiatrisiin ongel-
miin. Koska unilääkkeet 
on tarkoitettu tilapäiseen 
käyttöön, hänen erityisinä 
tutkimuksen kohteina on 
luonnollisista lähteistä saa-
tu tryptofaani ja välttämät-
tömät aminohapot. Näin on 
syntynyt Tyyni -rentout-
tava juomajauhe. Tohto-
ri Hudson ei vastusta lää-
kehoitoa, mutta hän pyrkii 
sisällyttämään potilaiden-
sa hoitoon luonnonmukai-
sia ratkaisuja. 

Näin pysyt ”Tyyninä”

Aloita Tyyni-juomajau-
heen käyttö ottamalla sitä 
1 mittalusikallinen illalla 
tai aamupalan yhteydessä 
oman käyttötarkoituksesi 
mukaan. Sekoita juomajau-
he veteen tai muuhun juo-
maan. Suklaanmakuinen 
Tyyni-juomajauhe mais-
tuu suorastaan herkullisel-
ta kun sen sekoittaa läm-
pimään riisimaitoon, kau-
ramaitoon tai mantelimai-
toon. Toinen makuvaih-
toehto on sitruuna. Yksi 
tai kaksi mittalusikallis-
ta Tyyni-juomajauhetta on 
useimmille riittävä annos-
tus. Kunkin kehon yksilölli-
set tarpeet eivät ole suoraan 
riippuvaisia henkilön pai-
nosta, koska jokaisen ihmi-

sen biokemia on erilainen. 
Tarvitaan muutama käyt-
tökerta kun havaitset Tyy-
nin parhaan mahdollisen 
hyödyn. Tyynin teho jatkuu 
vielä muutaman päivän/

yön ajan senkin jälkeen, kun 
olet nauttinut sitä joten päi-
vittäinen käyttö ei ole vält-
tämätöntä. Rauhoittavat 
yrttiteet esim. humala,sit-
ruunamelissa,kamomilla 

tai laventeli kruunaavat vie-
lä rauhallisen olotilan. 

Birgit Stenroos
Fytonomi

Lukuvinkki;
Tri Craig Hudson on kir-
joittanut ”Viikossa parem-
paan uneen” - oppaan jos-
sa hän käytännön vinkein 
kannustaa ihmisiä kokei-
lemaan uniohjelmaa. 
Oppaassa on unipäiväkirja 
jota täyttämällä opit päi-
hittämään unettomuuden 
ja heräät vireänä aamui-
sin.  Hae Uniopas Eco-
teekki myymälästä veloi-
tuksetta. ( Arvo 4,90€ )

-

-

-

-

Vahva kurkumiini 
BCM-95
BCM-95 uutteella on monia etuja ja laaja 
tutkimustieto takana.

Biomedin Vahva Kurkumiini sisältää kurkumi-
noideja 86% ja lisäksi kurkuman omia eteerisiä 
öljyjä 9% jotka ratkaisevasti parantavat sen 
tehoa ja imeytyvyyttä. Yhdisteen biologinen 
hyötyosuus suun kautta otettuna on erittäin 
korkea.

Kurkumiinilla on todettu terveysvaikutuksia mm. 
nivelille ja lihaksille, erityisesti nivelrikossa, 
suoliston ongelmiin, energian puutteeseen, 
maksan hyvinvointiin. Kurkumiinista voi olla 
apua myös ylipainon haittoihin. Se ilmeisesti 
vähentää painonnousua tukahduttamalla 
rasvakudoksen kasvua. 

Markkinoiden puhtain ja vahvin
kurkumiinivalmiste

Eikö uni tule? Käytkö ylikierroksilla?

Tyyni – rentouttava 
juomajauhe
Kurpitsansiemenet ovat luonnollinen 
tryptofaanin lähde

Tyyni sisältää luonnollisen tryptofaanin 
lähteen, joka on saatu luomusertifioiduista 
kurpitsansiemenistä. Tryptofaani reagoi 
valoon, joten kehomme pystyy hyödyn-
tämään sitä eri tavoin valoisassa ja pimeässä 
ympäristössä.

Kun Tyyni-rentoutumisjuomaa nauttii 
päiväsaikaan, sen sisältämästä tryptofaanista 
syntyy serotoniinia, joka säätelee mielialaa, 
tunteita ja ruokahalua. Jos taas nautit Tyyniä 
illalla, tryptofaani muuntuu melatoniiniksi, 
joka on aivojen unimekanismia aktivoiva 
hormoni.

Loistava käyttäjäpalaute!


Makuina kaakao

ja sitruuna.

BIOMEDIN
HUIPPUTUOTTEET

ENERGIAA SYKSYYN – 

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

2950
Norm. 36,90

250g.

(118,00€/Kg)

3190
Norm. 39,50

60kaps.
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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 3.-30.9.2018

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 
3.-30.9.2018

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 

(160,17€/Kg) Norm. 29,90  (239,24€/Kg) (340,00€/Kg) Norm. 37,90  (573,53€/Kg) Norm. 69,90

 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 30.9.2018 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

www.ecoteekki.fi

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


