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uutiset

Eteisvärinä (lääkärikie-
lellä ”flimmeri”) on yleinen 
sydämen rytmihäiriö yli 
40-vuotiailla: heistä joka 
neljäs kokee ohimenevän 
eteisvärinän jossakin elä-
mänsä vaiheessa. Iän myö-
tä eteisvärinä yleistyy niin, 
että yli 75-vuotiaista yksi 
kymmenestä sairastaa sitä 
kohtauksittain tai pysyväs-
ti. Vika ei ole välittömäs-
ti hengenvaarallinen, mut-
ta toistuessaan ja useita 
tunteja tai päiviä kestäes-
sään se voi aiheuttaa sydä-
men kammioon verihyyty-
miä, jotka voivat kulkeutua 
aivoihin ja aiheuttaa aivo-
halvauksen. Siksi potilail-
le määrätään usein vereno-
hennuslääkitys.

Berberiini, C- ja D-vita-
miinit, kalaöljy sekä mag-
nesium ehkäisevät tutki-
musten mukaan eteisvä-
rinää. Näillä ravintolisil-
lä on synerginen yhteis- ja 
vuorovaikutus, joten poti-
laan kannattaa käyttää nii-
tä yhtaikaa, jolloin saadaan 
parempi tulos kuin yhtä 
ainetta kerrallaan kokeile-
malla.

Berberiinin rytmihäiri-
öitä estävä vaikutus osoi-
tettiin ensimmäisen kerran 
lääketieteellisessä kirjalli-
suudessa vuonna 1985. Sen 
jälkeen on julkaistu muuta-
mia pienehköjä tutkimuk-
sia, joissa berberiini on kor-
jannut rytmihäiriöitä. Kii-
nalaiset kardiologit tekivät 

äsken uuden vuoden mit-
taisen tutkimuksen, jossa 
berberiini osoittautui yhtä 
tehokkaaksi eteisvärinän 
estohoidossa kuin tehok-
kaimpana pidetty lääke 
amiodaroni. Amiodaronil-
la on kuitenkin useita hait-
tavaikutuksia, minkä takia 
sitä ei pidetä ensivaiheen 
lääkkeenä eteisvärinän hoi-
dossa. Lisäksi sen käyttö 
edellyttää monia varotoi-
mia ja potilaan huolellista 
seurantaa. 

Berberiinitutkimukseen 
valittiin 225 eteisvärinä-
potilaan joukosta 88 hen-
kilöä, jotka nioudattivat 
ohjeita vaikutusjakson lop-
puun asti. Berberiiniä sai 45 
ja amiodaronia 43 potilas-

Ravintolisät voivat estää eteisvärinää
ta. Ryhmät oli kaltaistettu 
samanlaisiksi iän, sukupuo-
len ja rytmihäiriön suhteen. 
Berberiinin päiväannos oli 
keskimäärin 1,3 grammaa 
(0,3–2,0 g/vrk). Amiodaro-
nia annettiin ensimmäisen 
viikon ajan 0,6 g/vrk ja sen 
jälkeen viikon ajan 0,4 g/
vrk ja sitten 0,2 g/vrk vuo-
den loppuun asti. Potilaille 
tehtiin EKG-tutkimus ker-
ran viikossa esimmäisen 
kuukauden aikana ja sen 
jälkeen kerran kuukaudes-
sa. Sydämen kaikuluotaus 
eli ekkokardiografia tehtiin 
1, 3 ja 12 kuukauden kulut-
tua ja samalla potilailta tie-
dusteltiin mahdollisia sivu-
vaikutuksia.

Sydämen syke kään-

tyi normaaliksi sinusryt-
miksi yhtä hyvin berberii-
nillä ja amiadaronilla eikä 
sydämen kaikuluotauksen 
tuloksissakaan ollut mer-
kittäviä eroja. Berberii-
nillä sydämen rytmi nor-
maalistui hiukan hitaam-
min ja leoposyke jäi vähän 
nopeammaksi kuin amioda-
ronilla.

A m i o d a r o n i r y h m ä s -
sä 5 potilasta koki vähäisiä 
sivuvaikutuksia (2 ohime-
nevää harvalöytisyyttä, 2 
pahoinvointia ja 1 huimaus-
ta). Oireet hävisivät annok-
sen pienentämisen jälkeen. 
Berberiiniä saaneilla poti-
laalla ei ilmennyt mitään 
sivuvaikutuksia. Kardiolo-
git pitivät berberiiniä suo-

siteltavana ravintolisänä 
eteisvärinän estohoidossa. 
Tutkimuksen julkaisi Bio-
med Research International 
-lehti (http://downloads.
h indaw i.com / jou r na ls/
bmri/2017/3146791.pdf ).

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi

Mitä 
Cryo21 
terapia on?

Cryo21 terapia on 

luonnollinen ja 

turvallinen hoitomuoto 

ilman sivuvaikutuksia.
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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

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

huomaa sen, että kollageenia ei enää muodostu 

Tanssinopettajana minulle ikuisen nuoruuden tavoitteleminen ei ole 

Markkinoija:

3990

(237,50€/Kg)

Norm. 44,90

30 pss.

+kaupanpäälle!
+kaupanpäälle!

Hairgain 60 tabl.

Arvo 24,90!

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.

Tehoa hiusten kasvuun!

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

Cryo21 -laite mahdollistaa käsittelyn usealle eri alueelle.

Cryo21 -terapia on uusi, tehokas hoitomenetelmä, 
jolla on välitön ja kestävä vaikutus. 

KASVOT
kohotus, kiinteytys 

ja rentoutus

KAKSOISLEUKA
rasvanpoisto 
ja kiinteytys

NISKA JA KAULA
vahvistaminen 

ja kiinteytys

RINTA
vahvistaminen 

ja kiinteytys

KÄSIVARRET
rasvanpoisto 
ja kiinteytys

VATSA
selluliitti, kiinteytys 

ja raskausarvet

LANTIO
rasvanpoisto, 

selluliitti ja kiinteytys

VYÖTÄRÖ
rasvanpoisto, 

selluliitti ja kiinteytys

SELKÄ
rasvanpoisto 
ja kiinteytys

TAKAMUS
rasvanpoisto, 

selluliitti ja kiinteytys

REIDET
rasvanpoisto, selluliitti, 

kiinteytys ja verenkierto

SÄÄRET
rasvanpoisto, 

selluliitti ja kiinteytys

Pysyvästi  ja luonnollisesti eroon 
rasvasta ilman kirurgisia toimenpiteitä.

Poistaa juonteita 
ja epätasaisuuksia.

Muotoilee, kiinteyttää 
ja kohottaa.

Vaikuttaa tulehdusta 
ehkäisevästi.

Vähentää lihas- ja 
jännetulehduksia. 

Vähentää lihaskipuja, 
jotka johtuvat maitohapon 
kerääntymisestä lihaksiin.

Cryo21 -terapia

Cryo21 -terapialla annetaan hoitoa, joka perustuu kylmäkäsittelyyn 
poistaen rasvaa pysyvästi ja turvallisesti halutuista paikoista.

Hoidossa voidaan käsitellä kaikkia kehon alueita kuten vatsaa, takapuolta, 
kaksoisleukaa ja käsivarsia.

Käsittely tuntuu miellyttävältä viileältä hieronnalta. Tuloksia näkyy jo heti 
ensimmäisellä käsittelykerralla ja 4–6 käsitelykerran jälkeen voidaan menettää 
jopa 12 cm vyötärön mitasta. 

Uutta Joensuussa!

Ensimmäinen hoitokerta 125,-

Nyt kasvohoito 100,-  
vartalohoidon yhteydessä!

Tehokas apu myös niska- ja hartiajumiin!

Hoitoa annetaan Cryo21 
laitteen kylmäpäällä ja 
käsin manipuloimalla. Läm-
pötila vaihtelee hoidosta 
riippuen +20 ja -10 asteen 
välillä. Hoitoa voidaan ottaa 
rasvanpoistoon, kiinteytyk-
seen, selluliittiin tai fysio-
terapiaan.

Aineenvaihdunta 
tehostuu 
hoidettavalla alueella

Rasvanpoisto tapahtuu 
luonnollisen apoptoosin 
kautta. Rasvasolut kylmen-
netään hoidossa ja keho 
poistaa rasvasolut luonnol-
lista tietä pois. Prosessi kes-

tää 15-20 päivää. Aineen-
vaihdunta tehostuu hoidet-
tavalla alueella.  

Kiinteyttävässä hoidos-
sa aktivoidaan syvemmän 
verinahan aluetta. Kylmen-
täminen stimuloi fi broblas-
tien toimintaa kiihdyttä-
mällä uuden kollageenin ja 
elastiinisäikeiden  lisäänty-

miseen liittyvää synteesiä. 
Tämä parantaa ihon kiin-
teyttä. Selluliittin muo-
dostumista ehkäistään ja jo 
muodostunutta poistetaan 
aktivoimalla verenkier-
toa ja lymfaa. Kylmähie-
ronnan aiheuttama jatku-
va verisuonten supistumi-
sen ja laajentumisen vaih-

telu yhdessä verisuoniston 
stimuloinnin ja rasvaku-
doksen myrkyllisten nes-
teiden eliminoinnin kanssa 
parantaa sisäisesti kudos-
ten hyvinvointia ja hapen-
saantia ja selluliittia saa-
daan poistettua kudoksista. 

Fysioterapiassa Cryo21 
terapia poistaa lihasjänni-

tyksiä sekä vammoista joh-
tuvien vaurioiden oirei-
ta ja vähentää tulehduksia 
lihaksissa ja jänteissä. Se 
vähentää myös maitohapon 
kerääntymisen aiheutta-
maa kipua lihaksissa.
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Verenkiertoelimistön 
ongelmat näkyvät monil-
la arjessa ennen vaka-
vampien sairauksien 
diagnostisointia ja puh-
keamista. Iän lisäänty-
essä ääreisverenkierto 
heikkenee, sormet ja var-
paat tuntuvat kylmiltä, 
vitaalisuus ja energisyys 
vähenevät ja yleisterveys 
heikkenee.

Liikunnan lisääminen, 
tupakoinnin lopettaminen 
ja alkoholin käytön vähen-
täminen ovat verenkierto-
elimistön terveyden kan-
nalta erittäin oleellisia 
asioita. Sydämen ja veri-
suonten terveyden edistä-
misessä ravitsemuksellisin 
keinoin on pyritty käyttä-
mään keinoja, jotka paran-
tavat veren rasva-arvo-
ja, estävät LDL-kolestero-
lin hapettumista, edistävät 
sydämen toimintakykyä tai 
huolehtivat verenpaineesta.

- Edellä mainitut teki-
jät ovat erittäin tärkeitä ja 

kriittisiä sydämen ja veren-
kiertoelimistön terveyttä 
edistäviä funktioita. Tiede-
miehet ovat pyrkineet pit-
kään etsimään jotain luon-
taista ja turvallista keinoa 
tukea verenkiertoa ja veri-
suoniston toimintaa, tote-
aa tohtori Dan Edwall. Dan 
Edwall on väitellyt lääke-
tieteen tohtoriksi solu- ja 
molekyylibiologiasta Karo-
linska Institutissa Tukhol-
massa.

- Niin sanotun välime-
rellisen ruokavalion, joka 
sisältää runsaasti hedelmiä 
ja vihanneksia, on todet-
tu suojaavan sydän- ja veri-
suonitaudeilta. Välimerelli-
sestä ruokavaliosta on teh-
ty monia tutkimuksia, jois-
sa on pyritty tunnistamaan 
terveyttä edistäviä aines-
osia. Näiden ainesosien 
markkinointia ovat vaikeut-
taneet tiukat eurooppalai-
set tieteelliset vaatimuk-
set tehosta. Vesiliukoinen 
tomaattiuute onnistuneesti 
täyttää kaikki nämä vaati-
mukset ja todistetusti edis-
tää verenkiertoelimistön 
terveyttä, Edwall jatkaa.

Uusi keksintö täyden-
tää puuttuvan sydänter-

veyslinkin. Tätä innovaa-
tiota kutsutaan WSTC:k-
si (Water-Soluble Tomato 
Consentrate), joka on vesi-
liukoinen tomaattiuute. 
Freestream Fruitflow WSTC 
on erittäin monimutkai-
nen, tomaatista patentoi-
dulla menetelmällä valmis-
tettu yhdiste, joka sisältää 
yli 30 vaikuttavaa ainet-
ta, kuten esimerkiksi poly-
fenoleja. Euroopan elintar-
viketurvallisuusviranomai-
nen EFSA on todennut, että 
WSTC:llä tehdyt kahdek-
san tutkimusta osoittavat 
johdonmukaisesti uutteen 
ylläpitävän verihiutaleiden 
normaalia aggregaatiota.

- Useat tutkimukset vah-
vistavat WSTCII tomaatti-
uutteen vähentävän veri-
hyytymiä, jotka ovat seu-
rausta verihiutaleiden kok-
karoitumisesta, ikään kuin 
kiinnittymisestä toisiinsa. 
Valmiste siis ylläpitää ter-
vettä verenkiertoa elimis-
tössä. Freestream vaikuttaa 
peräti 97 %:lla tutkituista 
ihmisistä. Sillä ei ole todet-
tu sivuvaikutuksia edes 
suuremmilla annoksilla. 
Vaikutus alkaa jo puolen-
toista tunnin sisällä nautti-

misesta ja kestää 12-18 tun-
tia. Säännöllisesti käytetty-
nä vaikutus on pysyvä.

Kuinka se toimii?

Verihiutaleet voivat 
muuttua alttiimmiksi hyy-
tymiselle, johtuen esimer-
kiksi stressistä, ylipainosta 

tai korkeasta kolesterolista. 
Freestream pitää verihiuta-
leet sileinä ja ehkäisee nii-
den kiinnittymistä toisiin-
sa ja aiheuttamasta hyyty-
miä. Valmiste on Suomessa

Freestream-nimisenä. 
Freestream sisältää juuri 
oikean määrän eli 150 mg 
Fruitflow WSTC:ta päivä-
annoksessa. Freestream on 

helppokäyttöinen kapse-
livalmiste, jota nautitaan 
yksi kapseli päivässä. Puna-
solujen sujuva liikkuminen 
takaa hyvän verenkierron, 
minkä mukana ravintoai-
neet kulkeutuvat tehok-
kaasti kaikkialle perim-
mäistä hiussuonta myöten.

Uuden tutkimustiedon 
mukaan LDL-kolesterolin 
rakenteeseen syntyy hapet-
tumisen myötä muutok-
sia, jotka käynnistävät veri-
suonten seinämissä val-
timoiden kovettumiseen 
johtavat tapahtumasarjat. 
Tämän perusteella hapet-
tuneen LDL:n on arveltu 
olevan yksi keskeinen ele-
mentti valtimoiden kovet-
tumisessa.

Uusi Freestream Super-
suoja hoitaa verisuonistoa 
kokonaisvaltaisesti. Fruit-
flow tomaattiuutteen lisäk-
si uusi Freestream Super-
suoja sisältää Elavida olii-
viuutetta, jonka on todettu 
tutkimuksissa ehkäisevän 
merkittävästi kolestero-
lin hapettumista. Kaksite-
hoinen Freestream Super-
suoja. 1. Pitää verihiutaleet 
liikkeessä 2. Ehkäisee veren 
rasvojen hapettumista.

Asiantuntija vahvistaa:

Tomaattiuute edistää sydänterveyttä
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Alkuvuosi on kaata-
nut monia sängynpohjal-
le kovien influenssavirus-
ten ja muiden liikkeellä ole-
vien tautien takia. Ne ovat 
joka vuotinen riesa jonka 
takia monet joutuvat ole-
maan pitkään sairauslomal-
la. Peruskunto laskee, kun 
täytyy potea ehkä useam-
pikin viikko kotona sisäti-
loissa leväten ja palautuen.  
Kunnon palautuminen ja 
tervehtyminen on todel-
la tärkeää, jotta jälkitau-
dit eivät tule pahempina. 
Monia ohjeita vastustusky-
vyn kohottamiseen neuvo-
taan eri paikoissa! Ota roko-
te!  Muita pestä kädet! Syö 
C-vitamiinia! Voisiko luon-
nossa esiintyvistä kasveis-
ta olla hyötyä ennaltaeh-
käisyssä tai taudin iskies-
sä? Kasvilääkintä eli fyto-
terapia, on hyvin suosittua 
Keski-Euroopassa, jossa sitä 
pidetään perinteistä lääke-
tiedettä täydentävänä hoi-
tomuotona. Myös suomessa 
monet ravitsemushoitoihin 
perehtyneet ihmiset luot-

Nyt on liikkeellä pöpöbileet! Pysäytä ne!
tavat fytoterapiaan, erityi-
sesti silloin kun tarvitaan 
tukea elimistön vastustus-
kykyyn.

Kasvifenoleista 
hyötyvät kasvit 
sekä ihmiset

Jo hyvin varhaisessa vai-
heessa ihminen oppi erot-
tamaan ravintokasvit myr-
kyllisistä kasveista. Ihmi-
nen käytti kasveja tai nii-
den ainesosia sairauksi-
en parantamiseen, kipu-
jen lievittämiseen sekä saa-
liseläinten tappamiseen. 
Kasveissa esiintyy suu-
ri määrä erilaisia fenolisia 
yhdisteitä, joita ei varsinai-
sesti luokitella ravintoai-
neiksi. Fenoliset yhdisteet 
toimivat kasveissa muun 
muassa väripigmentteinä, 
suojaavat liialliselta UV-sä-
teilyltä, tuhohyönteisiltä, 
viruksilta, bakteereilta ja 
sieniltä. Ne vaikuttavat kas-
vin makuun, väriin, koos-
tumukseen ja säilyvyyteen. 

Ihminenkin hyötyy monella 
tavalla kasvifenoleista.

Oliivinlehtiuute

Oliivipuuta on hyödyn-
netty terveydenhoidos-
sa ja ravintona vuosisato-
ja. Silti vasta nyt on siirryt-
ty tutkimaan oliivien lisäk-
si puun lehtien vaikutuk-
sia. Oleuropeiini nimisel-
lä kasvifenolilla on todet-
tu olevan eniten hyödyllisiä 
vaikutuksia. Tutkimusten 
mukaan oleuropeiini aut-
taa ylläpitämään normaalia 
verenpainetta ja verenso-
keria. Lisäksi sillä on anti-
bakteerinen vaikutus, mut-
ta se ei vaikuta haitallisesti 
suoliston hyviin maitohap-
pobakteereihin. Se auttaa 
myös ylläpitämään vastus-
tuskykyä korkealla. 

Greippiöljyuute

Greipinsiemenöljyä on 
käytetty suoliston hyvin-

vointiin jo vuosikymmeniä. 
Oletetaan että greipinsie-
menöljyn sisältämät biofla-
vonoidit ja glykosidit autta-
vat ylläpitämään suoliston 
terveyttä ja hillitsemään 
pieneliöiden kasvua. Sillä 
on todettu myös hyödylli-
nen vaikutus immuniteetin 
suojaamisessa.

Oregano-öljy

Oreganokasvin öljyis-
sä on noin 70 % on fenoli-
sia yhdisteitä. Jo muinaiset 
kreikkalaiset hyödynsivät 
oreganon monia terveys-
vaikutuksia. Oregano-öl-
jyä käytetään nykyään elin-
tarviketeollisuudessa mm. 
estämään ruokaa pilaavien 
bakteerien ja hiivojen kas-
vua. Sillä on vahva antioksi-
datiivinen eli solujen hape-
tusstressiltä suojaava vai-
kutus. On havaittu, että 
oregano rauhoittaa kurk-
kua ja hengitystä sekä lie-
vittää flunssan oireita. Se 
myös tukee ja edistää toi-

mivaa ruoansulatusta ja on 
muutenkin hyväksi vatsan 
ja suoliston terveydelle.

Monikäyttöisessä Ioci-
din+ kapselissa yhdistyy 
kolmen luonnonaineen - 
oliivinlehtiuutteen, greip-
piöljyn ja oreganoöljyn vai-
kutus, joilla pyritään yllä-
pitämään kehon puolustus-
kykyä vuodenaikojen vaih-
tuessa, ulkomaan matko-
jen aikana, sopimattoman 
ruokavalion aiheuttamissa 
vatsan epätasapainotilois-
sa jne.

Seuraaville terveysväit-
tämille ollaan hakemas-
sa hyväksyntää EFSAsta 
(Euroopan elintarviketur-
vallisuusvirasto), käsittely 
on vielä kesken.

Oliivinlehtiuute
• Luonnollinen antioksi-

dantti
• suojaa soluja hapettu-

misstressiltä
• ylläpitää normaalia 

verenpainetta

Greippiöljyuute
• Suolisto on tärkein osa 

immuunipuolustustam-
me ja siksi siitä pitäisi 
pitää hyvää huolta.

• Tehokas suoliston puh-
distaja.

• Hyödyllinen vaikutus 
immuniteetin ylläpitä-
misessä.

Oreganoöljy
• Edistää elimistön fyysis-

tä hyvinvointia
• Tukee ruuansulatuksen 

tervettä toimintaa
• Edistää fyysistä hyvin-

vointia
• Tukee vatsan toimintaa
• Säännölliseen vatsan 

toimintaan
• Tukee/edistää toimivaa 

ruuansulatusta
• Vatsan ja suoliston ter-

veydelle

Birgit Stenroos
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Kärsitkö lihas- ja nivelki-
vuista tai nivelten jäyk-
kyydestä? Naksuvatko 
nivelet tai pitävätkö ne 
epämääräistä rutinaa? 
Oletko testannut erilai-
sia ravintovalmisteita, 
mutta et ole löytänyt juu-
ri sitä oikeaa ravintoval-
mistetta?

Tärkeät nivelet

Nivelet ovat rakenteel-
taan kahden tai useamman 
luun välisiä liitoksia, jot-
ka mahdollistavat raajojen 
liikkumisen. Niveliä ympä-
röi kapseli, jonka sisältä-
män nivelnesteen tehtävä-
nä on ravita ja voidella ter-
vettä niveltä sekä vaimen-
taa iskuja. Nivelet ovat jat-
kuvasti kovalla kulutuk-
sella. Ylipaino lisää nivel-
pintaan kohdistuvaa kuor-
mitusta, joka voi aiheuttaa 
rustovaurioita. Liikunnan 
puute taas aiheuttaa nivel-
rustossa pehmenemistä. 

Liiku!

Säännöllinen liikunta on 
hyväksi myös nivelille.  Se 
ehkäisee vaivoja, hoitaa 
kipuja ja parantaa niiden 
toimintakykyä. Liikkumat-
tomuus taas altistaa nive-
let vaurioille ja nivelrikolle 
sekä aiheuttaa nivelruston 
surkastumista ja pehmene-
mistä. Löydä liikuntamuo-
to tai laji, joka sopii sinulle!

Syö hyvin!

Monipuoliseen ruoka-
valioon kannattaa satsa-
ta! Tutkimuksissa on todet-
tu C-vitamiinin ja ome-
ga-3- rasvahappojen run-
saan saannin olevan hyväk-
si nivelille. Ruokavaliossa 
kannattaa siis suosia kalaa, 

Luotu liikkumaan
kasviöljyjä sekä kasviksia 
ja hedelmiä, unohtamatta 
supermausteita inkivääriä 
ja kurkumaa. 

Tehokas nivelvalmiste 
Zincufl ex

ZinCuFlex sisältää inki-
vääri- ja kurkumajuuriuu-
tetta, jotka edesauttavat 
nivelten hyvinvointia. Inki-
vääriuute auttaa säilyttä-
mään nivelten liikkuvuuden 
ja välttymään aamukan-
keudelta, kun taas kurkuma 
auttaa suojaamaan soluja ja 
ylläpitämään nivelten liik-
kuvuutta ja terveyttä. Tuote 
sisältää myös C-vitamiinia, 
joka edistää kollageenin 
muodostumista rustojen ja 
luuston toimintaa varten. 

Ei närästä

Inkiväärin, kurkuman ja 
C-vitamiinin yhdistelmä 
on patentoitu ja siksi aines-
osat imeytyvät tehokkaasti 
elimistön käyttöön. Kurku-
masta imeytyy normaalisti 
vain 1%, mutta patentoidun 
seoksen avulla imeytymi-
nen tehostuu 65%:iin! Kos-
ka tuotteen imeytyminen 
on tehokasta, se ei myös-
kään närästä herkkävatsai-
sia. 

Vain yksi päivässä!

Z i nCu F lex i mey t y y 
tehokkaasti ja siksi vain 
yksi kapseli päivässä riit-
tää! Ensimmäisen kuukau-
den ajan nautitaan 2 kap-
selia päivässä ja sen jälkeen 
yksi päivässä riittää. Kap-
selit nautitaan aterioiden 
yhteydessä. 

ZinCuFlex 60 ja 30 kapse-
lia, sopivat kala- ja äyriäis-
allergisille. Ei suositella ras-
kaana oleville eikä lapsille. 
Marevan-lääkitystä käyttä-
vien keskusteltava lääkärin 
kanssa.

Imeytyy 
tehokkaasti!

Luotu liikkumaan!
Inkivääriä-kurkumaa ja  
C-vitamiinia nivelille! Imeytyy

tehokkaasti!
60 + 30 kapselia

Imeytyy 
tehokkaasti!1990

(82g€/Kg)

Norm.34,90 

Yht:90kaps.erä!

+kaupanpäälle

30 kapselia!

Imeytyy 
tehokkaasti!

Imeytyy 
tehokkaasti!

Tri Tolosen 
CARNOSIN FORTE 400mg.
Tri Tolosen Carnosin -tabletit sisältävät sinkkiä ja 
E-vitamiinia, jotka edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä. Iän myötä lihasten 
karnosiinipitoisuus alenee, jolloin lihaskunto ja 
kestävyys sekä ihon kimmoisuus heikkenevät. 
Tri Tolosen Carnosin pidentää solujen tervettä 
elinaikaa.
Nuorelle ja terveelle ihmiselle riittää yleensä 1 tabletti, ikääntyville ja 
paljon liikkuville suositellaan 400-800 mg annostusta. Käytettäessä 
tehostamaan urheilusuoritusta ja puskuroimaan maitohappojen 
vaikutusta lihaksissa saadaan paras vaikutus ottamalla tabletti 4-6 
tuntia ennen suoritusta. Tarvittaessa esim. urheilukilpailuun voi ottaa 
enemmänkin, esimerkiksi 1200-2400 mg.

Ihon ja solujen hyvinvointiin!

2950
Norm. 37,50

60tabl.
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Päiväntasaajalla D-vita-
miinin oikeasta annokses-
ta huolehtii auringon ihos-
sa tuottama hormoni kole-
kalsiferoli eli D3-vitamiini. 
Tämä luonnollinen annos 
voi olla jopa 250 mikro-
grammaa (μg) auringonot-
tokertaa kohden. Pohjoises-
sa D-vitamiinin saanti ihos-
ta toteutuu vain kesäkuu-
kausina, eikä aina silloin-
kaan pilvisyyden ja suojaa-
vien vaatteiden vuoksi.

D-vitamiinin 
korvausannos on 
yksilöllinen

D-vitamiinin saantia 
mitataan sen aineenvaih-
duntatuotteen kalsidio-
lin (25(OH)D) pitoisuute-
na veressä. Ravinnosta ja 
ravintolisistä saatava D-vi-

Kaikki tarvitsevat D-vitamiinilisää

Ilari Paakkarinen
lääketieteen ja kirurgian 

tohtori, emeritysprofessori

tamiini tuottaa yksilölli-
sesti erilaisia kalsidiolin 
pitoisuuksia johtuen muun 
muassa iästä, painoindek-
sistä ja esimerkiksi suo-
liston imeytymishäiriöis-
tä. Tämän vuoksi annoksen 
lisäksi pitää kysyä, mikä oli-
si D-vitamiinin oikea pitoi-
suus veressä.

D-vitamiinin saannin ja veripitoisuuksien suhde, jossa voi olla suuriakin yksilöllisiä vaihteluita

 D-vitamiinin annos
(μg/pv)

Kalsidiolin veri pitoisuus 
(nmol/l)

Kliininen seuraamus

10 40-60 Riisitauti estyy

 25-50 > 75 + Optimi luuston 
terveydelle

50- 100 100 – 120 + Muut terveyshyödyt, 
luonnollinen pitoisuus 
päiväntasaajalla

 > 500 (kuukausien ajan) > 500 Myrkyllisyys 
(hyperkalsemia)

D-vitamiinin 
(kalsidiolin) 
oikea pitoisuus

Päiväntasaajan seuduil-
la veren luonnollinen kal-
sidiolipitoisuus on noin 
100 nanomoolia litrassa 
(nmol/l). Riisitaudin esty-
misen ja luuston terveyden 

kannalta puutteen rajana 
pidetään kalsidiolin tasoa 
50 nmol / l. Kalsidiolin taso 
50-100 nmol/l näyttää kui-
tenkin liittyvän parempaan 
lihaskuntoon, luunmurtu-
mien ja infektioiden vähe-
nemiseen. Vielä suurem-
paan pitoisuuteen 100 – 120 
nmol/l yhdistetään monia 

terveysvaikutuksia kuten 
pienentynyt syövän, diabe-
teksen ja MS-taudin riski.

Pitääkö oma kalsidiolin 
taso tietää ja onko käyttö 
turvallista?

Kaikki eivät pääse nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti 
perusruokaa syömällä kal-
sidiolin 50 nmol/l tasolle. 
Tämän tason saavuttami-
seen D-vitamiinin annos 
25 μg/pv on useimmiten 
riittävä. Aikuisten luus-
ton terveys näyttää edel-
lyttävän kalsidiolin tasoa 
yli 75 nmo/l, jonka useim-
mat saavuttavat annoksel-
la 50 μ/pv. Euroopan elin-
tarviketurvallisuus viras-
ton mukaan D-vitamiinin 
täydennys aina tasolle 100 
μg/pv on turvallista.
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Valmistettu
Ruotsissa!

Magnesium + 
90 kapselia

Yksi päivässä 
riittää - 250 mg 
magnesiumia 
kapselissa! 
Kolmen magnesiu-
min tehokas yhdis-
telmä. Magnesium+ 
sisältää myös 
pinaatin luontaista 
magnesiumia sekä 
C-vitamiinia ruusun-
marjasta!

Proteiinipatukka 
Kolme hyvää makua: lakritsi, suklaa 
ja mansikka/vadelma

Mainio välipala täydentämään 
proteiinin saantia. Sisältää herne-, 
kaura- ja heraproteiinia yhteensä 
20 g. Alle 1 g sokeria, makeutettu 
luontaisella stevialla. 

Kurkuma
60 kapselia

Luomulaatuinen ja 
tehokas kurkuma 
yhdessä mustapip-
purin piperiinin 
kanssa imeytyy 
tehokkaasti!
Tutkittu kurkuma on 
tunnettu hyvistä
terveysvaikutuksis-
taan. Sisältää jopa 
80 % kurkumiinia.
Annostus 1-2 kapselia 
päivässä.

2290
Norm. 25,90

50kaps.

590
Norm. 2,60/kpl

3x60g.

Kolme
patukkaa!

(32,78€/Kg)

(260,00€/Kg)

1690
Norm. 19,90

90kaps.

1390
Norm. 16,90

60+30tabl.

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

-20%

Bioteekin Probiootti comp on monipuolinen valmiste vaa-
tiviin elämäntilanteisiin sinulle, joka kaipaat tasapainoa ja 
hyvää oloa elämään. Se on kehitetty yhdessä Suomen johta-
vien probioottiasiantuntijoiden kanssa. Bioteekin Probiootti 
comp sisältää neljä tutkittua maitohappobakteerikantaa 
sekä glutamiinia ja suolen limakalvon hyvinvoinnille tärkeää 
biotiinia. Se sopii käytettäväksi päivittäin tai kuureina.

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

2090
Norm. 26,50

80kaps.

Monivaikutteinen 
karnosiini
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Vuonna 1900 venäläi-
set tiedemiehet löysi-
vät lihaksesta valkuai-
saineen, jolle he antoivat 
nimeksi karnosiini (car-
ne=liha). Sitä nautitaan 
nykyisin myös ravintoli-
sänä, jonka toin vuonna 
2003 suomalaisten tietoi-
suuteen. 

Karnosiinista on julkais-
tu jo yli 2000 tieteellistä 
tutkimusta, joiden mukaan 
sillä on valtavasti terveyt-
tä edistäviä ja sairauksia 
ehkäiseviä ja hoitavia omi-
naisuuksia. Uusin tutki-
mus kertoo, että se korjaa 
terveiden ylipainoisten ja 
lihavien ihmisten rasva-ai-
neenvaihdunnan virheitä, 

jolloin insuliiniresistens-
sin, tyypin 2 diabeteksen, 
metabolisen oireyhtymän 
sekä sydän- ja verisuonitau-
tien riski vähenee.

Karnosiinista laaja-alai-
sia terveysvaikutuksia

Karnosiini on tehokas 

antioksidantti ja tulehdus-
ta ehkäisevä yhdiste, mikä 
selittää sen laaja-alaisia 
terveysvaikutuksia. Ennes-
tään tiedetään, että karno-
siini hidastaa vanhenemis-
muutoksia, alentaa kohon-
nutta verenpainetta, vah-
vistaa sydänlihasta, alen-
taa kohonnutta verensoke-
ria ja diabeetikon hermos-

toa, munuaisia ja silmiä. 
Monet karnosiinin biologi-
sista vaikutuksista välitty-
vät geenien kautta.

Vuoden 2010 jälkeen on 
tullut mahdolliseksi mitata 
ihmisen verestä satoja ras-
va-aineita, lipidejä, joissa 
ilmenevät muutokset ker-
tovat monien parantumat-
tomina pidettyjen pitkäai-

kaissairauksien riskistä ja 
niiden uusista hoitomah-
dollisuuksista. Tähän asti 
lääkärit ovat mittauttaneet 
potilaista kolesteroleja ja 
triglyseridejä, joiden epän-
ormaaleja lukemia on yri-
tetty korjata statiineilla ja 
muilla veren rasvoja vähen-
tävillä lääkkeillä. Ihmisen 
veriplasmassa on kuiten-

 

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

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

BIOMEDIN HUIPPUTUOTTEET
ENERGIAA TALVEEN – 

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

Iocidin+

BIOMEDIN HUIPPUTUOTTEET

Silicum Tonic

Kahden pakkauksen

ostajalle kätevä Aloe

Veraa sisältävä käsidesi-

spray kaupan päälle! 

(ARVO 8 €)

Kahden pakkauksenKahden pakkauksen

1650
Norm. 19,50

30kaps.

1490
 Norm. 16,90

2x250ml.

(29,80€/L)

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.

Ei enää pillereiden nielemistä.

3490
Norm. 69,80

2x30kaps.

KAKSI PAKETTIA!

1190
Norm. 14,85

1490
Norm. 18,30

D-vitamiini
-suihkeet imeytyvät 

suoraan 
limakalvolta

3490
Norm. 49,50

1 paketti 21,90
Norm. 34,90

1 paketti 21,90
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kin noin 600 erilaista ras-
va-ainetta, joissa esiinty-
vien patologisten muutos-
ten analysointi antaa pal-
jon paremman käsityksen 
sairastumisen riskeistä ja 
hoitomahdollisuuksista. 
Rasvojen aineenvaihdun-
nan virheisiin liittyviä ylei-
siä sairauksia ovat muiden 
muassa lihavuus, insulii-

niresistenssi, metabolinen 
oireyhtymä, tyypin 2 diabe-
tes sekä sydän- ja verisuoni-
taudit. 

Tutkimustulokset

Italialaiset, slovakialaiset 
ja australialaiset tutkimus-
laitokset analysoivat yhdes-

sä 24 ylipainoisen ja liha-
van terveen henkilön plas-
man lipidit ja antoivat puo-
lelle heistä kolme kuukaut-
ta karnosiinia 2000 mg päi-
vässä ja puolelle lumetta. 
Koehenkilöiden keski-ikä 
oli 43 ± 7 vuotta ja painoin-
deksi 31 ± 4.5 kg/m2. Tutki-
jat perustelivat tutkimus-
hankettaan näin:

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

Miehiseen hyvinvointiin
• Erityisesti 50+ miehen elämänlaadun 

parantamiseen
• Testosteronitasojen ylläpitämiseen
• Monipuolinen antioksidantti ja suoja-

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

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

Ravitsee ja uudistaa limakalvoja:
• Silmissä, nenässä, suussa
• Nielussa, mahassa ja suolistossa
• Virtsateissä ja intiimialueilla
Ainutlaatuinen, Suomessa valmistettu ja kliini-
sesti tutkittu Omega7-kaksoistyrniöljy uudis-
taa ja vahvistaa limakalvoja. Omega7 sopii kai-
kenikäisille naisille ja miehille.

Intiimivoide
Suojaa, hoitaa ja kosteut-

taa intiimialueiden ihoa ja 
limakalvoja. Auttaa pitä-

mään intiimialueen pH-arvon 
normaalina ja bakteerit loitolla

• SBA24-kaksoistyrniöljyä
• kosteuttavaa hyaluronihappoa

• maitohappoa 4790

(456,19€/Kg)
Norm. 63,00

150kaps.

1290
(25,80€/Kg)

Norm. 16,50

500g.

2790

(465,00€/Kg)
Norm. 34,70

120tabl.

4190

(436,46€/Kg)
Norm. 49,90

120kaps.

+kaupanpäälle! 
<- Intiimivoide
     Arvo 19,50

60 kapselia 22,50
Norm. 25,90

 aineiden lähde koko elimistölle 
60 tablettia 16,50 Norm. 18,95

Tinkimätöntä 

Suomen
laatua 

luonnosta

Kotimaiset Frantsilan 
tuotteet 

RUOTSIN 
TIPAT 100 ml

• vaivojen
tuhattaituri
tukee ruuan-

 sulatusta
ja vahvistaa 
koko kehoa

Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan Kotimaiset Frantsilan 

TalveenTalveenTalveenTalveenTalveenTalveenTalveenTalveenTalveen
TERVA-PIHKA
salva  19 g

• halkeilevalle kuivalle iholle

• tehovoide koville kantapäille

PIPARMINTTU
eteerinen öljy  10 ml

• raikas, viilentävä,
hengitystä avaava

• lisää työvireyttä

• helpottaa
pahoinvointia

Ravitseva 
KASVO-
VOIDE  40 ml

• kosteuttava
päivä- ja yövoide

• pitää ihon kimmoisana
ja silkin pehmeänä

Nautitaan

auringosta!

KIPU-ÖLJY 
100 ml

• kipua lievittävä
ja jännityksiä
laukaiseva
hoito- ja
hierontaöljy

Luomu
PERUSVOIDE  200 ml
• koko perheen tuoksuton voide

• kuivalle ja herkälle
talvi-iholle

1790
Norm. 21,30

40ml.

1590
(159,00€/L)

Norm. 18,70
100ml.

2090
(104,50€/L)Norm. 24,90

200ml.

1350
Norm. 15,90

19g.

890

(89,00€/L)

Norm. 10,50

100ml.

790
Norm. 9,20

10ml.
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– Olemme aikaisemmin 
osoittaneet, että karnosii-
nin nauttiminen ravinto-
lisänä ehkäisee insuliini-
resistenssin pahenemis-
ta ei-diabeettisilla ylipai-
noisilla ja lihavilla ihmisil-
lä, mutta emme havainneet 
muutoksia heidän kokonais- 
tai HDL-kolesteroleissaan 
tai triglyserideissä. Kuiten-

kin karnosiini on korjannut 
diabeettisten ja ei-diabeet-
tisten jyrsijöiden dyslipide-
mioita [veren rasvahäiri-
öitä], vähentänyt LDL-ko-
lesterolin hapettumista ja 
sokeristumista ja ehkäis-
syt valtimonkovettumatau-
tia (ateroskleroosia). Niinpä 
oletimme, että karnosiinilla 
voisi olla hyödyllinen vaiku-

tus ylipainoisten ja lihavien 
ihmisten plasman rasvoi-
hin, mikä voi liittyä sydän- 
ja verisuonitautien muuttu-
jiin (biomarkkereihin). 

Tulokset osoittivat, että 
he olivat oikeassa. Karno-
siini korjasi kolmessa kuu-
kaudessa plasman rasva-ai-
neiden häiriötiloja, jotka 
liittyvät insuliiniresistens-

siin, tyypin 2 diabetekseen 
ja metaboliseen oireyhty-
mään. Tutkimuksen julkaisi 
joulukuussa 2017 johtavan 
Nature-kustantamon tiede-
lehti Scientifi c Reports; sen 
voi lukea maksutta verkosta 
online (https://urly.fi /Sg6).

Karnosiinia kannattaa 
siis alkaa käyttää jo tervee-
nä oltaessa, eikä vasta sai-

rastumisen jälkeen, aivan 
kuten turvavyö kannattaa 
pitää kiinni aina autoa ajet-
taessa – ei vasta sitten kun 
kolari on sattunut. 

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

(260,00€/Kg)

1690
Norm. 24,50

60tabl.

1190
Norm. 16,50

60kaps.

(139,00€/L)
1390
Norm. 22,90

100ml.

(89,00€/L)

890
Norm. 11,90

100ml.

(49,44€/Kg)

890
Norm. 13,50

90tabl.

(123,44€/Kg)

790
Norm. 12,30

100tabl.2190
Norm. 32,70

40kaps.
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 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 31.3.2018 asti 
ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi. 

*ilmainen toimitus!
*yli 30,- euron ostokset

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 9-19,  LA 10-18 & SU 12-18

www.ecoteekki.fi

2990
Norm. 37,90

120kaps.

(351,77€/Kg) 

1690
Norm. 26,90

100kaps.

1990
Norm. 24,90

150tabl. 1890

(239,24€/Kg)

Norm. 29,90

/purkki

(160,17€/Kg)

2990
Norm. 49,90

60kaps.

2990
(99,67€/Kg) Norm. 33,90

150kaps. 4990

(733,82€/Kg)
Norm. 69,90

120 kaps.

990

(79,20€/Kg)
Norm. 11,90

120 tabl.


