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Mitä tulee aineen-
vaihdunnasta mie-
leen? Monesti kuulee 
aineenvaihduntaa ver-
rattavan suoraan suo-
len toimintaan - nopea 
aineenvaihdunta on 
sama kuin vilkas suo-
lentoiminta ja hidas 
aineenvaihdunta tar-
koittaa tämän määritel-
män mukaan lähinnä 
ummetusta tai laiskaa 
suolentoimintaa.

Mitä se aineenvaihdun-
ta oikein on. Toinen nimi 
aineenvaihdunnalle on 
metabolia. Se on proses-
si, jossa ravintoaineita 
muokataan niin, että solu 
saisi energiaa. Itse asias-
sa aineenvaihdunnas-
sa tehdään energiaa. Kun 
aineenvaihdunta solussa 
toimii, voit hyvin, sinulla 
on energiaa ja virtaa.

Kun puhutaan aineen-
vaihdunnasta energia-
na, on helpompi ymmär-
tää, että silloin tarvi-
taan  riittävästi polttoai-
netta. Näin syntyy ener-
giaa. Eli tarvitaan ruo-
kaa! Riittävän usein, riit-

tävän paljon ja oikeita ruo-
ka-aineita. En henkilökoh-
taisesti pidä sanasta kalori, 
mutta käytännössä kuiten-
kin on eroa mistä kaloreita 
saat. Nopeasta hiilihydraa-
tista, esimerkkinä vehnä, 
saatu kalori nostaa veren-
sokerin nopeasti ylös ja saa 
kehossa aikaan tulehdusre-
aktion. Tämä aktivoi rasva-
kudoksessa geenejä, joita 
on yhdistetty aineenvaih-
dunnan häiriöihin. Kuitu-
pitoisella ruokavaliolla, eli 
hitailla hiilihydraateilla, 
käy päinvastoin. Toisinsa-
noen, vaikka söisit täsmäl-
leen saman määrän kalorei-
ta, kehosi geenit käyttäy-
tyvät eri tavoin ja lopputu-
los miten aineenvaihdunta-
si toimii, voi olla hyvinkin 
erilainen. 

Mikäli olet laihdutta-
nut tai saanut pitkään liian 
vähän kaloreita, kehosi 
voi olla säästöliekillä. Täl-
löin sinulla ei ole virtaa, 
eikä aineenvaihduntasi ei 
toimi kunnolla. Tähän on 
”lääkkeenä” ruoka. Elimis-
tö pitää saada toimimaan. 
Hyviä kaloreita tarvitaan. 
Vaikka usein tässä tilan-
teessa alkuun paino usein 
nousee muutamia kiloja, 
on se ainoa tie aineenvaih-
dunnan palauttamiseen ja 

sitä kautta energiseen olo-
tilaan ja paino-ongelmien 
yhteydessä myös parem-
paan tasapainoon painon 
kanssa. Huomio, että ano-
reksiassa aineenvaihdunta 
on usein hyvin heikko. Lai-
huus ei siis ole välttämättä 
hyvän aineenvaihdunnan 
merkki/tae.

Eipä ole yllätys, että yksi 
tärkeimpiä aineenvaihdun-
nan tehostaja on uni. Onko 
unesi palauttavaa? Valvo-
minen ja univaje lisää ras-
va- ja sokeripitoisten ruuan 
tarvetta, ruokahalua hil-
litsevän leptiinihormonin 
eritys vähenee ja ruokaha-
lua lisäävän greliinihormo-
nin eritys lisääntyy. Univa-
jeen on todettu aiheuttavan 
jopa osittaista insuliinire-
sistenssiä ja glukoosinsie-
don heikkenemistä. Siinäpä 
sitä kerrakseen, ei ainakaan 
paino laske eikä aineen-
vaihdunta (energia) lisään-
ny, jos ravintoaineet eivät 
pääse solun sisään, jossa 
energia tehdään.

Lisäksi on kiistatonta, 
että liikunta lisää aineen-
vaihduntaa. Mitä enem-
män lihaksia, sen enemmän 
energiaa kuluu. Aerobinen 
liikunta ei puolestaan kas-
vata lihaksia, mutta se lisää 
aineenvaihduntaa useiden 

Aineenvaihdunnan ABC

Aineen-
vaihdunnan TOP

1.  Nuku riittävästi 
2.  Juo vettä. Aloita jo 

aamu juomalla 0,5 l  
vettä tyhjään ma- 
haan. 

3.  Huolehdi, että syöt 
vähintään 3 pääate-
riaa ja 1-3 välipalaa.

4.  Liiku.
5.  Vältä vehnää ja so- 

keria arjessa.
6. Vältä pitkän ajan ka- 

lorivajetta ja ”ihme-
diettejä”

6. Osaa pyytää apua, 
mikäli ihon/suolis-
ton kunto on heikko.

tuntien ajaksi liikuntasuo-
rituksen jälkeen. Siitäkin 
huolimatta, että intervalli-
tyyppinen liikunta kiihdyt-
tää lähes  parhaiten aineen-
vaihduntaa, niin tärkein-
tä on että liikkuu. Jokainen 
oman kunnon ja elämänti-
lanteen mukaan. 

Ravintoaineista ensim-
mäisenä tulee mieleen vesi, 
jonka yhdistäisin aineen-
vaihduntaan. Nestehuk-
ka saa aineenvaihdunnan 
hidastumaan. Kehostamme 
on vettä noin 70 prosenttia. 
Veden juominen tyhjään 
mahaan tehostaa aineen-
vaihduntaa yli 20prosent-
tia. Samalla myrkkyjen 
poisto elimistöstä tehos-
tuu, sillä myrkyt häiritsevät 
aineenvaihduntaa ja ener-
giantuotantoa solussa. 

Se, mitä ei yleensä oteta 
huomioon aineenvaihdun-
nasta puhuttaessa on ihon 
ja solukalvojen sekä suolis-
ton epiteelin kunto. Mikä-
li solukalvot ovat huonos-
sa kunnossa, ei aineen-
vaihdunta toimi kunnol-
la. Ravintoaineet ei pääse 
solun eikä mitokondrioiden 
sisään energian tuotantoon, 
eikä energia ulos. Mikä-
li taas suolisto on huonossa 
kunnossa, ei ravintoaineet 
imeydy solujen ruuaksi.

Solukalvot koostuvat ras-
voista. Ruuansulatuksen 
optimoimisen ohella,  yksi 
tärkeimpinä  tekijöitä,  on 
saada riittävästi hyviä ras-
voja, kuten kylmäpuris-
tettuja öljyjä sekä erityi-
sesti omega 3- ja osittain 
myös omega 6-rasvahap-
poja. Hyvien rasvojen avul-
la ihosi voi hyvin ja solukal-
vot ovat elastiset ja aineen-
vaihdunta toimii niitä osin. 
Toki muitakin ravintoainei-
ta tarvitaan ja monet muut-
kin tekijät vaikuttavat. 

Aineenvaihdunta on 
monen tekijän summa ja 
joskus tarvitaan tarkem-
paa kartoitusta. Tällöin on 
otettava ruokavalion, lii-
kunnan ja unen ohella huo-
mioon mm hormonitoimin-
ta, stressi, maksan myr-
kynpoisto, ympäristö ja 
muu kuormitus historias-
ta. Näin saadaan yksilöllis-
tä, kokonaisvaltaista tietoa 
ja avaimia aineenvaihdun-
nan tehostamiseen.

Lämmin Kiitos kaikille 
kuluneesta vuodesta. 

Iloa, valoa ja rakkautta 
teidän jokaisen sydämeen.

Rakkaudella Sanna

Uusi vuosi ja uudet lupaukset… Vuodenvaihde on perinteisesti uusien 
lupausten ajankohta. Yksi uhoaa olevansa rantakunnossa ennen kesää, toinen 
laihtua kaksikymmentä kiloa ja kolmas lopettavansa tupakoinnin. Eikös nuo ole 
aika yleisiä ”lupauksia”?

Oikeasti on hyvä laittaa itselle tavoitteita, jotka vaikuttavat suotuisasti ter-
veyteen.

Kuinka tavoitteisiin päästään onkin sitten se vaikeampi juttu. Kannattaa lähteä 
liikkeelle pienin askelin. Myös puhdistuskuurit ja maksan toiminnan tukeminen 
ovat tärkeitä. Puhdistuskuurilla saa hyvän startin paremmille elintavoille ja pai-
nonhallinnalle. Kuonanen suolisto ei imeytä ravinteita ja vitamiineja niin hyvin 
ja ”reipas” maksa vaikuttaa energisyyteen ja jaksamiseen.

Tule ECOteekki palvelumyymälään niin katsomme juuri sinulle sopivat  
tuotteet ja ohjeet uuteen vuoteen!
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Valkosipuli on monen 
suosima rohto fl unssaa 
vastaan. Sen tehoainei-
den on todettu hillit-
sevän monien virusten 
ja bakteerien kasvua. 
Tuoreen valkosipu-
lin herkutteluun liittyy 
kuitenkin kiusallisia 
lieveilmiöitä. Sen vah-
va jälkihaju saa helpos-
ti parhaatkin ystävät 
kaikkoamaan ympä-
riltäsi. Tuoreen valko-
sipulin nauttiminen 
aiheuttaa monille myös 
vatsavaivoja. Onnek-
si tuoreille kynsille on 
olemassa tutkitusti toi-
miva vaihtoehto.

Kylmäkypsytys vahvis-
taa valkosipulin teho-
aineita

Parhaiden terveysvai-
kutusten kannalta val-
kosipulia ei tarvitse, eikä 
ehkä edes kannata syödä 
tuoreena. Oikealla käsit-

Vahvista vastustuskykyäsi 
valkosipulilla – hajuttomasti!

telyllä siitä kehittyy tuo-
retta kynttä monin verroin 
vahvempi, pitkävaikuttei-
sempi ja monipuolisempi 
terveyspommi.

Valkosipulin hyödyt ovat 
olleet kansanparantajien 
tiedossa vuosisatojen ajan. 
II-maailmansodan jälkei-
sessä Japanissa valkosipu-
lista haluttiin luoda luon-
nollisin keinoin vieläkin 
parempi ja lempeämpi ter-
veystuote. Tavoitteena oli 
valmistustapa, joka poistai-
si valkosipulista ikävän jäl-
kihajun, mutta vahvistaisi 
sen positiivisia vaikutuksia.

Kehitystyön tuloksena 
syntyi 20 kuukauden ajan 
ns. kylmäkypsytetty valko-
sipuliuute, Aged Garlic Ext-
ract AGE. Kyseistä uutetta 
sisältävät valkosipulilisät 
tunnetaan nykyisin kaik-
kialla maailmassa tuoteni-
mellä Kyolic. Ainutlaatui-
nen valmistus kehittää val-
kosipulista lukuisia jälkiha-
juttomia ja vatsaystävällisiä 
tehoaineosia, jotka imeyty-
vät aktiivisina muotoina 
verenkiertoomme. Aivan 
kuten juustot ja viinit, niin 
myös terveysvaikutteinen 
valkosipuli paranee ja vah-
vistuu kypsyessään.

Luomuviljellyt 
valkosipulit

Kyolicin kehittäjät uskoi-
vat lujasti luonnonravin-
non ainutlaatuiseen voi-
maan. Ajatuksesta ei ole 
tingitty. Kyolicin valmis-
tuksessa käytetään edel-
leen vain parhaita, luonnon 
ehdoilla tuotettuja valkosi-
puleita. Viljelyssä ei käyte-
tä lainkaan kemiallisia lan-
noitteita eikä torjunta-ai-
neita. Valioravinnon Kyo-
lic -tablettien valkosipulit 
ovat peräisin kalifornialai-
silta luomutiloilta.

Suosittu vastustuskyky-
tuote – mutta myös 
paljon muuta

Kyolicin yleisin käyttötar-
koitus on vastustuskyvyn 
vahvistaminen. Teho on 
koettu käytännössä, mutta 
myös laajoissa tieteellisissä 
kokeissa. AGE:n on osoitet-
tu auttavan kamppailussa 
monia viruksia ja bakteere-
ja vastaan. Uutteen nautti-
minen aktivoi elimistömme 
omien valkosolujen, kuten 
ns. lymfosyyttien, makro-
fagien ja NK-solujen toi-

mintaa. Kyolicin kymmenet 
luonnolliset tehoaineet vai-
kuttavat kehossamme myös 
lääkeaineita lempeämmin - 
ilman haittavaikutuksia!

Kyolicin terveysvaiku-
tuksilla on vankat tieteel-
liset perusteet. Sen koos-
tumusta, turvallisuutta ja 
vaikutusmekanismeja on 
selvitetty sadoissa tieteel-
lisissä tutkimuksissa, jois-
ta on julkaistu jo yli 750 tie-
teellistä artikkelia. Suuri 
osa niistä liittyy sydän- ja 
verisuoniterveyttä tukeviin 
vaikutuksiin kuten koles-
teroliin ja verenpaineeseen. 
Osa vaikutuksista havai-
taan verenkierrossa jo kah-
den tunnin kuluessa uut-
teen nauttimisesta. Useim-
mat Kyolicin vaikutukset 
ovat kuitenkin pitkäkestoi-
sia ja edellyttävät säännöl-
listä käyttöä.

Yksi tabletti 
päivässä riittää

Kyolicin vahvuuksia ovat 
monipuolisuus, vatsaystä-
vällisyys, korkea laatu ja 
vaikutusten taustalla ole-
va vahva tieteellinen näyt-
tö. Valitset käyttötarkoituk-

seksi minkä tahansa, saat 
kaupan päälle monta posi-
tiivista sivuvaikutusta.

Kyolicia on saatavissa 
tablettina ja nestemäise-
nä uutteena. Säännöllises-
sä käytössä annokseksi riit-
tää yksi tabletti päivässä. 
Akuutin tarpeen vaatiessa 
annoksen voi nostaa turval-
lisin mielin 3-4 tablettiin. 
Nestemäinen Kyolic sopii 
lapsille ja tabletteja vältte-
leville.

Kyolicia markkinoidaan 
yli 50 maassa ympäri maa-
ilmaa. Mm. Japanissa ja 
Uudessa Seelannissa tuo-
te on rekisteröity lääkeval-
misteeksi.

Lisätietoja tuotteesta: 
www.valioravinto.fi 

Juha Sihvonen
FM, Elintarvikekemia

Tuotepäällikkö
Oy Valioravinto Ab

Vatsan hyvinvointi vaikuttaa yllättävän paljon 
arkeen. Usein sen merkityksen huomaa vasta sil-
loin, kun tulee ongelmia ja oma olo ei tunnukaan 
niin hyvältä. Molkosanin erinomainen maitohap-
pokoostumus tehostaa aineenvaihduntaa ja pitää 
samalla vatsan hyvinvoivana. Kun kokeilet kerran, 
et enää halua luopua!  

.

Vatsa kunnossa, 
kaikki kunnossa! 

“Molkosan on voimajuomani!  
Väsyneen tuntuinen kroppa, turvotus  ja suolisto-ongelmat 
vaivasivat kiireisen työn ja arjen kuormituksesta ja päätin 
kokeilla Molkosania. Iloinen yllätys oli Molkosan Fruitin muka-
van hedelmäinen maku. Olo virkistyi, kun vatsa toimi parem-
min ja turvotukset vähenivät. Minua tuote auttoi myös kah-
deksan kilon painonpudotuksessa! Lisäksi se toimii loistavasti 
urheilujuomana. 

Minulla on aina töissä ja autossa juomapullo ja teen cocktailin 
yleensä hiilihapotetusta vedestä ja Molkosanista. Tulee hel-
pommin juotua tarpeeksi työpäivän aikana ja jaksaa parem-
min. Molkosan on voimajuomaa!” 

- Susanna Kuparinen 

1190

(23,80€/L)

Norm.14,90

500ml. 

Arvo 16,90 €, 100 kpl 50 µg kapselia

kaupan päälle 
Aurinko D-vitamiinia!

Osta 2 kampanjatuotetta, saat

Aurinko D-vitamiinia!Aurinko D-vitamiinia!

Terveyskaistan

Balanssi 
Maitohappo-
bakteeri 
+ B6 & Biotiini

Balanssi 
Maitohappo-

+ B6 & Biotiini

Terveyskaistan

NivelTeho
Terveyskaistan

Ubikinoni Q10 
150 mg, 120 kaps.

Terveyskaistan

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 
1,5 mg, 150 tabl. 

Terveyskaistan

Aurinko D 
50 µg, 
300 kaps. 
tai 100 µg, 
200 kaps.

Terveyskaistan

Trio Kalaöljy
1200 mg, 
150 kaps.

Panosta hyvinvointiisi Terveyskaistan kotimaisilla tuotteilla!

2950

(98,33€/Kg)
Norm. 33,90

150 kaps.1890
Norm. 24,90

150 tabl.

Kaupan päälle 150 tabl.
,90

SininenUni 1 mg. Arvo 21 .
1990

(260,00€/Kg)

Norm. 29,90

90 kaps.

1690

(168,64€/Kg)

Norm. 26,90

100 kaps. 4990

(733,82€/Kg)
Norm. 69,90

120 kaps.2990
(351,76€/Kg)Norm. 37,90

120 kaps.

(251,90€/Kg)
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Kolmen satunnaistetun 
tutkimuksen analyysi ker-
toi, että sinkkiasetaatti 

voi lyhentää fl unssan kes-
toa jopa kolme päivää eli 
jopa 42 prosenttia. Neljäs-

sä muussa tutkimuksessa 
käytetty sinkkiglukonaat-
ti lyhensi flunssan kestoa 

keskimäärin 28 prosent-
tia. Sinkkiasetaatin käyt-
tö tulee aloittaa heti fl uns-

Tutkimukset vahvistavat:

Sinkkiasetaatti lyhentää 
fl unssan kestoa jopa 3 päivää!

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

SOS Health Sinkki+C vitamiinisuihkeen vaikuttava aine on sinkkiasetaatti. 
Sinkkiasetaatista liuennut sinkki vapautuu syljen mukana suun ja nielun 
alueelle. Liuennut sinkki estää virusten sitoutumista soluihin ja tätä kautta 
infektion leviämistä. Flunssan kesto lyhenee jopa 42%:lla.

SOS Health Sinkki+C-vitamiini suusuihkeesta 
ravintoaineet imeytyvät suoraan limakalvolta 
verenkiertoon. Sinkki ja C-vitamiini edistävät 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Sinkkiasetaatti tehoaa jo 
muutamassa päivässä.

Tutkimukset vahvistavat:

3990
Norm. 49,50

16tabl.

1990
Norm. 23,90

30ml.

Probiootti comp
Bioteekin Probiootti comp sisältää neljä 
tutkittua maitohappobakteerikantaa sekä 
glutamiinia ja suolen limakalvon hyvin-
voinnille tärkeää biotiinia. Bioteekin Pro-
biootti comp sopii päivittäiseen käyttöön 
koko perheelle, kuten myös kuuriluontoi-
sesti ja ulkomaanmatkojen aikana. Bio-
teekin Probiootti comp on valittu vuoden 
2017 terveystuotteeksi.

Super Alfalipoiini
Alfalipoiinihappo sopii erityisesti ikäänty-
ville ja urheilijoille, mutta myös kaikille 
nykyajan hektisen elämänrytmin rasitta-
mille. Alfalipoiinihappo auttaa selviyty-
mään arjen kiireistä, kun on paljon tehtä-
vää ja muistettavaa.

Super B12-vitamiini
B12-vitamiinin käyttöä ravintolisänä suo-
sitellaan erityisesti vanhuksille ja vain 
kasvisruokaa nauttiville. B12-vitamiinia ei 
ole kasvikunnan tuotteissa ja siksi vegaa-
nien on syytä täydentää sillä ravintoaan. 
Super B12-vitamiini on valmiiksi aktiivi-
sessa metyylikobalamiinimuodossa.

Super Magnesium
Magnesium on tärkeää lihaksille ja hermos-
tolle ja se auttaa vähentämään väsymystä. 
Uudistuneessa Super Magnesiumissa mag-
nesium on bisglysinaatti-tauraattimuodos-
sa, minkä ansiosta se imeytyy elimistössä 
nopeasti ja tehokkaasti. Nyt helposti niel-
tävä tabletti!

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

Super B12-vitamiiniSuper B12-vitamiini

Elinvoima Puhdistuskuuri
Elinvoima Puhdistuskuuri on tarkoitettu kuurimaiseen 
käyttöön. Se tekee keholle suursiivouksen. Luonnon omat 
puhdistavat kuidut ja yrtit, kuten nokkonen, voikukka ja 
kultapiisku, toimivat hellävaraisesti mutta tehokkaasti.

Kevennä ja puhdista oloasi  
raikkaalla minttusmoothiella!  
Sekoita ainekset sauvase- 
koittimella tai tehosekoittimella:

•  1 tl Elinvoima Puhdistuskuuria
• 1 kypsä avokado
• 3 kiiviä
• puoli ruukullista mintun lehtiä
• 4 dl jogurttia
• 0,5 dl vettä
• sitruunan tai limen mehua

Hyvänmakuinen
imeskelytabletti

Tehokkaasti
imeytyvä

Inuliiniton
probiootti

Aktiiviseen
arkeen

käyttöön. Se tekee keholle suursiivouksen. Luonnon omat 
puhdistavat kuidut ja yrtit, kuten nokkonen, voikukka ja 
kultapiisku, toimivat hellävaraisesti mutta tehokkaasti.

1490
Norm. 18,60 

(134,23€/Kg)

100 tabl.2090
Norm. 26,50

80 kaps.

2590

(518,00€/Kg)

Norm. 32,90
120 tabl. 1650

Norm. 20,90

90 itabl.

1790
Norm. 22,90

205g.
(85,37€/Kg)
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saoireiden alettua. Tutki-
muksissa käytetyt sink-
kiannokset olivat suuria, 
60–90 milligrammaa päi-
vässä. Nämä annokset ylit-
tävät suomalaiset ravitse-
mussuositukset jopa 10 ker-
taisesti.

Sinkkiasetaattisuihke on 
tarkoitettu fl unssan ja vilus-

tumisoireiden hoitoon ja 
sairastamisajan lyhentä-
miseen. Vaikuttava-aine on 
sinkkiasetaatti. Sinkkiase-
taatista liuennut sinkki va-
pautuu syljen mukana suun 
ja nielun alueelle. Liuennut 
sinkki estää virusten sitou-
tumista soluihin ja tätä 
kautta infektion leviämistä. 

Sinkkiasetaatti on tehokas 
fl unssan ja vilustumisoirei-
den keston lyhentämisessä. 
Flunssan kesto lyhenee jopa 
42 prosentilla.

* Zinc lozenges and the 
common cold: a meta-
analysis comparing zinc 
acetate and zinc gluconate, 
and the role of zinc dosage 
(Harri Hemila, Department 
of Public Health, University 
of Helsinki, Helsinki FI-
00014, Finland)

Marja Boost -jauhe 200 g
Virkeyttä Elinvoimaa Vastustuskykyä

Hyvää ja helppoa! Päivittäinen D-vitamiini, antioksidantit 
ja maitohappobakteerit yhdestä purkista! 

Lisää Marja Boost vaivatta puuroon, smoothieen, viiliin tai veteen. Vain mieli-
kuvitus on rajana! Mustikka- ja acaijauhe, cojimarja- ja rypäleensiemenuute, 
ruusunmarjajauhe ja inkivääriuute antavat keholle todellisen antioksidanttisen 
boostin!

Aktiivinen bakteerikanta tukee suolistoa ja parantaa vastustuskykyä tehok-
kaasti!

D-vitamiinia jopa 62,5 µg annoksessa! Jauhemuodon ansiosta voit helposti 
lisätä tai vähentää D-vitamiinin määrää tarpeen mukaan.

Valmistettu
Ruotsissa!

Magnesium+ 90 kapselia  
Kolmen tehokkaan magnesiumin yhdistelmä!

 Vain yksi päivässä riittää!
 Imeytyy tehokkaasti
 Vatsaystävällinen

Magnesium+ sisältää myös pinaatin luontaista magnesiu-
mia sekä C-vitamiinia ruusunmarjasta!

Hyvin imeytyvä kolmen magnesiumin yhdistelmä: magnesiummalaatti, 
-bisglysinaatti ja -sitraatti. Magnesium tukee kehon monia toimintoja ja se 
mm. vähentää väsymystä ja uupumusta sekä tukee hermoston toimintaa. 

Yhdessä kapselissa on jopa 250 mg magnesiumia! Kasviperäisen kapselin voi 
avata ja sekoittaa hyvänmakuisen jauheen juomaan.

2150

(107,50€/Kg)

Norm. 25,90

200g.

1690

(260,00€/Kg)

Norm. 19,90

90 kaps.

Varaa aika: www.ecoteekki.fi tai soita 050 51 15 333  ECOteekki Hoitola  
Kauppakeskus Metropol Torikatu 29, 80100 Joensuu  www.cryo21.fi

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!
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Maitohappokäytetty heratiiviste 
tervehdyttää suolen bakteerikantaa
Vatsaongelmat ovat ylei-
siä ja syyt niihin vaihte-
levat. Useat kärsivät eri-
laisista alavatsan vai-
voista kuten esimerkiksi 
turvotuksesta.

M a i t o h a p p o k ä y t e t t y 
heratiiviste sisältää run-
saasti L+-maitohappoa, jon-
ka hyödyt suolistolle ovat 
monipuoliset. L+-maitohap-
po auttaa ylläpitämään suo-

listossa pH-arvoa, joka suo-
sii suolen hyötybakteere-
ja. ”Hyvät” bakteerit kuten 
Lactobacillus ja Bifi do-bak-
teerit viihtyvät ja alkavat 
lisääntyä mitä enemmän 

L+-maitohappoa suolis-
tossa on, kun taas sairauk-
sia aiheuttavien bakteerien 
leviäminen estyy. Samoin 
Candidan ja muiden suo-
lessa esiintyvien hiivasien-

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

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!

Vastustuskyvylle!

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

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

kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

Ota avuksi yrttien voima!
Carmolis Yrttippojen eteeriset öljyt 
helpottavat tukkoista oloa ja avaavat 
käheän kurkun. Käytä höyryhengittäen, juo 
muutama tippa Carmolista lämpimän 
veden kera tai imeskele sokeripalalla. 

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon 

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

Maailman tutkituin ja tehokkain 
valkosipuliravintolisä
• Vastustuskyvyn vahvistamiseen
• Sydämelle ja verenkierrolle
• Stressin sietoon
Kyolic Aged Garlic Extractin (AGE) terveysvaiku-
tuksia ja turvallisuutta kartoittavista tutkimuksis-
ta on julkaistu jo yli 750 tieteellistä artikkelia.

Hyvin imeytyvä Kelasin Sinkki 
• Sinkki tukee tehokkaasti vastustuskykyä
• Sinkkiä tarvitaan myös elimistön rakentumi-
 seen ja jatkuvaan uudistumiseen
• Imeskeltynä tehoaa nopeasti sekä pitkään

KELASIN
sinkki

 

NYT MYÖS!

Imeskeltävä

asetaatti

2490

(395,24€/Kg)
Norm. 31,95

90 tabl.

650
(90,28€/Kg)Norm. 7,50

120 itabl.

1790

(81,36€/Kg)

Norm. 21,90

220 g.

2090
Norm. 24,90

60 tabl.

850

(106,25€/L)

Norm. 9,50

80 ml.
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ten lisääntyminen vaikeu-
tuu. Suoliston bakteerikan-
nan tervehtyminen paran-
taa ruoansulatusta ja ravin-
toaineiden imeytymistä. 
Tämä taas ilmenee hyvänä 
olona ja lisääntyneenä jak-
samisena.

L+-maitohappo – tärkeä 
suoliston terveydelle

Maitohappokäytetystä 
Molkosan-heratiivisteestä  
saa helposti L+-maitohap-
poa, kun sekoittaa ruokalu-
sikallisen tiivistettä veden 

tai kivennäisveden sekaan. 
Sitä kannattaa myös käyt-
tää maitohappobakteerien 
kanssa, koska L+-maitohap-
po tehostaa niiden lisään-
tymistä suolistossa. Anti-
bioottikuurien kanssa on 
myös suositeltavaa käyttää 

maitohappokäytettyä hera-
tiivistettä, jotta suoliston 
bakteeritasapaino pysyisi 
kunnossa.

3790
(435,63€/Kg)

Norm. 53,00

90 kaps.

2090
Norm. 26,90

60 kaps.

2150
Norm. 30,95

60 tabl.

2190
Norm. 32,70

40 kaps.

1190

(68,79€/Kg)

Norm. 17,50

120 tabl.

790

(123,43€/Kg)

Norm. 12,30

100 tabl.

1090

(21,80€/L)

Norm. 16,05

500 ml.

290
Norm. 4,50

20 itabl.
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Monipuolisen liikunnan 
harrastaja

Tanssinopettaja Satu 
”Sutu” Markkanen on ollut 
äärettömän liikunnallinen 
koko ikänsä ja on pienes-
tä pitäen harrastanut mm. 
ratsastusta, pyöräilyä ja 
purjehdusta. Hän koulut-
tautui jo nuorena tanssi-
jaksi ja tanssinopettajaksi. 
Hänet tunnetaan parhaiten  
hänen kehittämistään Bai-
latino- ja DanZatu- tanssi-
liikuntamuodoista, joiden 
uusia ohjaajia ja tanssijoi-
ta hän ahkerasti kouluttaa.

Satu on aina huolehtinut 
liikkumisestaan ja yleis-
kunnostaan ahkerasti, 
mutta hänen isänsä taan-
noin saama aivoinfarkti  
herätti hänet tutkiskele-
maan tarkemmin ruokava-
liotaan ja hänen elimistön-
sä mahdollisesti tarvitse-
mia elämäntapamuutoksia 
ja muutosta tukevia hyö-
dyllisiä ravintolisiä. 

Hän kartoitti huolellises-
ti omat geeninsä, mikä sai 
hänet ymmärtämään omat 
tarpeensa myös ravitse-
muksen suhteen sekä aut-

Huolenpitoa vatsasta 
– Satu Markkanen tietää tehokkaan keinon

toi valikoimaan elimistölle 
parhaiten soveltuvat ruo-
katyypit. Hän otti käyt-
töön tätä prosessia tukevat 
ravintolisät ja siinä yhtey-
dessä hän tutustui vatsan 
toimintaa tasapainotta-
vaan Oxytarm-valmistee-
seen. 

Magnesiumhydroksidi 
ylläpitää tasapainoista 
vatsan toimintaa

Oxytarm on tehokas 
yhdistelmä magnesium-
hydroksidia, C-vitamiinia 
ja bioflavonoideja, mikä 
normalisoi vatsan toimin-
taa. Se myös tasapainot-
taa luontaisesti suoliston 
bakteerikantaa sekä pois-
taa suolen seinämän kuo-
nakerroksia,  jolloin ravin-
toaineiden ja vitamiinien 
imeytyminen puhtaasta 
suolesta  tehostuu. Ylei-
sesti käytössä olevat kuitu-
valmisteet helpottavat kyl-
lä jonkin verran vatsan toi-
mintaa, mutta eivät poista 
tuota kuonaplakkia. Eron 
entiseen huomaa selkeäs-
ti virkistyneenä ja energi-

senä olona sekä energian 
palaamisena, mikä on yksi 
tärkeistä Oxytarmin meka-
nismeista.

Oxytarm voi helpottaa 
vaikeaakin ummetusta, 
samalla kun suolen solut ja 
ulostemassa kosteutuvat ja 
suoliston motoriikka vauh-
dittuu. Nimensä mukaises-
ti se tuo suoleen happea, 
jolloin haitallisten bak-
teerien ja hiivojen määrä 
vähenee. Magnesiumhyd-
roksidi  on ollut jo yli sadan 
vuoden ajan käytössä vat-
salääkkeenä. Se vähentää 
liikahappoisuutta, torjuu 
mahakatarria ja ilmavai-
voja, sitoo sappihappoja ja 
toimii lempeänä laksatii-
vina.  Oxytarmin käyttö ei 
rajoitu pelkästään umme-
tuksesta, vaan myös löysän 
vatsan toimintaan Oxy-
tarm on hyvä valmiste juuri 
sen takia, että hyvien bak-
teerien määrä suolistossa 
lisääntyy.  Lisäksi immuu-
nipuolustus pysyy hyväs-
sä toimintakunnossa, kun 
bakteerien suotuisa yhdis-
telmä on luotu suolistoon.

Satun vatsa tarvitsee 
Oxytarmia

Satu aloitti Oxytar-
min käytön viime kevää-
nä ja huomasi nopeasti sen 
myönteisen vaikutuksen. 
Hänellä on tapana ottaa 
koko suositeltu 4 tabletin 
päiväannos yhdellä ker-
taa illalla ennen nukahta-
mista. Aamulla vatsassa 
on hyvä olo, suolen toimin-
ta on hyvin säännöllistä ja 
päivittäinen elämän rytmi 
on ihanteellinen.

Jossakin vaiheessa Satu 
piti kahden viikon tau-
on Oxytarmin käytössä ja 
huomasi heti, että vatsa ei 
lainkaan pitänyt muutok-
sesta.   Tästä viisastunee-
na hän jatkoi magnesium-
hydroksidia ja muita teho-
aineita sisältävän Oxytar-
min säännöllistä käyttöä ja 
vatsa on siitä lähtien ollut 
erinomaisessa kunnossa. 
Satu on myös huomannut, 
että hänen kehonsa tun-
tuu herkemmältä ja elimis-
tö paljon puhtaammalta. 
Tähän liittyy myös olen-
naisesti hänen parantu-
nut ruokavalionsa, mihin 

kuuluu terveellinen ruo-
ka, kuten vihannekset, 
siemenleipä sekä runsas 
veden nauttiminen.

Satu elää täyttä elämää

Ihminen on onnellisim-
millaan, kun hän uskal-
taa elää ja olla läsnä, tote-
aa Satu. Hänelle tanssimi-

nen ja musiikki on kaik-
ki kaikessa ja hän kehottaa 
kaikkia nauttimaan niistä 
ja reagoimaan niiden anta-
maan tunteeseen. Näil-
lä keinoilla jokainen voi 
hankkia eväät ja aseet jak-
samiseen ja elämästä naut-
timiseen.

    
Jarmo Hörkkö

||  ECOteekki,                                Kauppakeskus Metropol              Torikatu 29, 80100 Joensuu  ECOteekki, Kauppakeskus Prisma
Voimatie 2, 80100 Joensuu         |  � Seuraa Facebookissa

P A L V E L E M M E  
ma–pe 9–20,                                                             la 10–18 & su 11–18        www.ecoteekki.fi

PALVELEMME
ma-pe 9.30-19 & la 9.30- 16

Lehden tarjoukset voimassa 28.1.2018 asti 
ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi. 

Nyt ilmainen toimitus kaikkiin 

yli 30,- euron ostoksiin koodilla: 

"ECOfree"!

Nyt ilmainen toimitus kaikkiin 

yli 30,- euron ostoksiin koodilla: 

"ECOfree"!


