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Tervehdys ja aurinkoista helmikuuta. Olemme saaneet nauttia melkoisen leppoisasta alku-
talvesta. Pakkaset ovat olleet lempeitä lukuun ottamatta kuluvaa viikkoa (viikko 4.). Joensuun 
seudullakin päästiin -20 asteen kylmemmälle puolelle. Lunta on tullut tänä talvena  reippaas-
ti, mutta talvella sitä mielestäni saa tulla. Lumellakin on oma tehtävänsä luonnossa. Se esi-
merkiksi suojaa eläimiä ja kasveja pakkaselta. Oletko muistanut suojata ihosi? Näin pakkas-
ten ja talven aikaan ilma on kuivaa ja se näkyy myös ihossa. Rasvahappovalmisteet kannat-
taa ottaa käyttöön viimeistään nyt. On tärkeämpää ”rasvata” ihoa sisältäpäin. Kun iho tun-
tuu kuivalta, on keholla silloin jo huutava puute rasvahapoista. Asiakkailtamme tulee hyvää 
palautetta esim. Valioravinnon Iho Omega mustaherukansiemenöljykapseli-valmisteesta. Se 
valmistetaan Suomessa hiilidioksidiuuttomenetelmällä ja näin saadaan mustaherukan arvok-
kaat rasvahapot ja antioksidantit talteen. Iho Omegan Bioaktiiviset ainesosat ravitsevat ja hoi-
tavat herkkää ja kuivaa ihoa. Ulkoisesti suosittelen esim. Iho Omega perusvoidetta. Se hoitaa 
ja kosteuttaa koko kehon ihoa. Iho Omega perusvoide myös ylläpitää ihon kosteustasapainoa.

Muista juoda myös vettä tarpeeksi. Älä unohda sinkkiä ja C-vitamiiniä. Ne ovat tärkeitä 
niin ihon kunnolle kuin vastustuskyvyllekin.

Talvi, pimeä, kaamos-
masennusta. Eiköhän 
hyvin suuri osa suo-
malaisista ala kaivata 
jo aurinkoa ja päivien 
pidentymistä tähän 
aikaan vuodesta. 

Masennus, voimatto-
muus, unihäiriöt, mielia-
lan vaihtelut, tarmotto-
muus, liika liikkuminen, 
alakulo, ilon puute, suru, 
ahdistuneisuus, aikaan-
saamattomuus. Lista on 
loputon. Oireita, jotka lii-
tetään masennukseen. 
Välillä masennusta käyte-
tään yleisnimenä kaiken-
laiseen alakuloon ja väsy-
miseen. Se ei ole leikin-
asia eikä sitä koskaan tule 
jättää omaan arvoonsa. 
Osalla oireet ovat lyhytai-
kaisia ja osalla kroonisia ja 
osalla hyvinkin akuutte-
ja. Ihminen tarvitse apua, 
kun omat voimat ei riitä.

Nyt en tässä ota kantaa 
psykoterapiaan enkä lää-
kehoitoon. Molemmilla on 
oma paikkansa, aikansa ja 
ammattilaisensa. Arvos-
tan suuresti heitä. 

Suurella osalla ihmi-
sistä, jotka kärsii mielen-
terveyden ongelmista, on 
usein ongelmia myös suo-
liston kanssa. Taustalla 
voi olla esimerkiksi vuo-
tavaa suolta, ibs-oirei-
ta, imeytymisongelmia 
ja niistä syntyneitä puu-

toksia. Osa pitää suoliston 
oireita ”normaalina oloti-
lana” - ” minulla on tälläi-
nen herkkä vatsa” tai ”aina-
han mulla on ollut umme-
tusta”.  Ja mikä uskomatto-
minta, hyvin monesti mie-
len häiriöissä suoliston nor-
maali bakteerikanta on vää-
ristynyt. Osalla oireet voi 
aiheuttaa myös jokin tietty 
ruoka-aine.

Tutkijat ovat sanoneet, 
että yli 90% aivojen välit-
täjäaineista majailee suo-
liston alueella. Ja suoliston 
bakteerit tuottavat tietty-
jä aivojen välittäjäaineita. 
Jo pelkästään probioottien 
käytöllä on saatu lievennet-
tyä masennuksen oireita.  
Hiirillä tehty tutkimus on 
osoittanut, että mikrobit-
tomat hiiret olivat levotto-
mampia kuin hyvän suolis-
ton bakteerikannan omaa-
vat hiiret.

Tässä kohtaa on muistet-
tava, että mitä monipuoli-
sempi ja värikkäämpi ruo-
kavalio, sen monipuolisem-
pi ja rikkaampi on suoliston 
hyvä bakteerikanta ja sen 
paremmin myös meidän 
aivot voi. Bakteerikantaan 
voi siis vaikuttaa. Jo paris-
sa viikossa bakteerikannas-
sa voi tapahtua merkittä-
viä muutoksia. Se näkyy ja 
tuntuu voinnissa. Ei mitään 
hätää!

Masennuksen yhteydes-
sä ei sovi unohtaa D-vita-
miinia. 

D-vitamiini vaikuttaa yli 
200 eri geenin aktivointiin. 
Alhainen D vitamiinita-
so yhdistetään myös mata-
laan mielialaan, vaikeaa 
masennusta potevilla tava-
taan usein matalia D-vita-
miinitasoja. D vitamiinia 
saadaan kaikkein parhai-
ten luonnossa auringosta, 
joka on armollisesti näyt-
täytynyt täällä Itä-Suomes-
sa muutaman kerran tämän 
talven aikana. Ja kesään on 
vielä matkaa ja viime kesäs-
tä aikaa. D-vitamiinia on 
syytä ottaa purkista pimeän 
syksyn ja talven aikana.

Myös B12 vitamiinilla ja 
sen puutteella on kiistaton 
vaikutus mielialaan. Liian 
vähäinen B12 vitamiini ja 
foolihappo johtavat homo-
kysteiinin kertymiseen, jol-
la on negatiivisia vaikutuk-
sia mielialaan ja väittäjäai-
netuotantoon. B12 vitamii-
ni on erityisen tärkeä lisä 
kasvissyöjille. Myös hapot-
toman mahan omaavat ja 
pitkään jatkuvien happosal-
paajien käytön yhteydessä 
on viisasta mitata B12 vita-
miini tasot ja harkita ravin-
tolisän käyttöä. Myös tietyt 
lääkkeet voivat aiheuttaa 
b12 vitamiinin vajetta. 

Yksi tärkeinpiä tekijöitä 
masennuksen hoidossa on 
hyvät rasvat. Hyvät rasvat 
edistävät solukalvojen, suo-
liston ja aivojen hyvää kun-
toa - ravintoaineiden pää-
syä kudoksiin. Hyvät ome-

gat myös edistävät hiljaisen 
tulehduksen sammuttamis-
ta, johon myös masennus 
lasketaan. Omega 3 on yksi 
tärkeimmistä rasvahapois-
ta. Kalaa kannattaa suosia 
ruokavaliossa ja kalattomi-
na päivinä harkita omega 3 
valmisteen käyttöä. Mikä-
li sinulla on verenohennus-
lääkkeitä käytössä tai sinul-
la on mustelmataipumus tai 
nenästä vuotaa usein verta, 
on omega 3 käytöstä hyvä 
neuvotella lääkärin tai ter-
veydenhuollon ammatti-
henkilön kanssa. 

Masennus ja sen hoito ei 
kuitenkaan ole kikkailua 
eri ravintolisien tai lääkkei-
den kanssa. Taustojen selvi-
tys on hyvin tärkeää ja siten 
syyn löytyminen ja sen 
tukeminen. Monesti näkee 
ihmisiä, joilla pitkäaikainen 
stressi (fyysinen, psyyk-
kinen, sosiaalinen jne) on 
kuluttanut voimavarat ja 
lisämunuaisen toiminta ei 
ole parhaimmillaan. Joil-
lakin kilpirauhasen vajaa-
toiminta aiheuttaa hyvin-
kin masennukseen liitettä-
vät oireet. Niin naisilla kuin 
miehilläkin hormonitasojen 
lasku aiheuttaa mielialan 
vaihteluita ja alakuloa. Osa 
vaatii lääkärin apua, mutta 
kaikkeen voi myös itse teke-
mällä vaikuttaa.

Liikunta. Ruokavalio. 
Verensokerin tasaisena 
pysyminen. Riittävä yöuni. 
Liikunta. Hyvä sosiaalinen 

ympäristö. Luonto. Aurin-
ko. Kiitollisuus. 

Pienin askelin, jokai-
nen omien voimavarojen 
mukaan. 

Tee hyvää itsellesi ja tee 
hyvää muille. Hymyile, niin 
maailma hymyilee takaisin.

Elämänvirta vie meitä 
eteenpäin. Se tuo eteen niin 
koskien kuohua kuin suvan-
tovaiheita. Pitämällä itsestä 
huolta, selviämme koskista 
ja karikoista. Kun asiat käsi-
tellään lopuksi kiitollisuu-
della, osataan seuraavak-
si jo ennakoida joitain elä-
mäntyrskyistä.

Valoa, voimaa ja 
pirteyttä!

Rakkaudella Sanna 

Mielen voimattomuus
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990
Norm. 11,95 

60kaps.
.

LUONNOLLISET RAVINTOLISÄT 
MODERNIN ELÄMÄN TUEKSI
NORDIQ Nutrition -ravintolisät ovat yhdistelmä 
ravintoa, sekä mahdollisimman luonnollisia ja 
bioaktiivista muotoa olevia vitamiineja ja 
kasviperäisiä yhdisteitä. Ravintolisäsarja sisältää 
päivittäiseen hyvinvointiin tarkoitettuja, luonnollisia 
ravintolisiä sekä urheilun ja kuntoilun tukituotteita. Nutr i-Sport

[   Lifestyle  ]

    facebook.com/
         nordiqnutrition
        
         @nordiqnutrition

nordiqnutrition.com

tutustumis

tarjous!
tutustumis

tarjous!

-15%
 koko sarja!

Rikas, puhdas ja moni-
puolinen ruokavalio sekä 
puhtaat ja luonnolliset, 
oikein valitut ravintolisät 
voivat vaikuttaa positii-
visesti nykyihmisen hek-
tisen ja kiireisen elämän 
aiheuttamaan kehon ja 
mielen kuormitukseen. 

Stressaavana aikana ruo-
kailutottumukset voivat 
olla ajoittain huonommat 
ja pikaruoka sekä sokeri-
set herkut ja juomat vetä-
vät helpommin puoleen-
sa. Kukapa meistä ei jos-
kus olisi oikaissut helpom-
man kautta, kun energia on 
vähissä! Myös stressiä tasa-
painotetaan usein tavoilla, 
jotka eivät ole optimaalisia. 
Ilmansaasteet, liikunnan 
puute ja nautintoaineiden 
käyttö tuovat oman lisä-
kuormituksensa keholle. 
Stressi ja vajavainen ruoka-
valio voivat pidemmän ajan 
kuluttua johtaa ravintopuu-
toksiin sekä lopulta erilai-
siin elintasosairauksiin. 

Onneksi jo yhä useam-
pi tiedostaa ravinteik-
kaan ruokavalion, liikun-
nan ja puhtaan ympäris-
tön tasapainottavan vai-
kutuksen kehoon ja mie-
leen. Myös ravintolisien 
puhtauteen ja lisäaineetto-
muuteen kiinnitetään tänä 
päivänä entistä enemmän 
huomiota. NORDIQ Nutri-

tion -ravintolisät ovat help-
po tapa tehdä ruokavalios-
ta monipuolisempi, sillä 
ne sisältävät monia erilai-
sia, nykyihmisen tarpeisiin 
sopivia vitamiineja, kiven-
näisaineita ja terapeuttisia 
yrttejä. Tuotesuunnittelus-
sa on otettu huomioon sekä 
perinnetiedon että moder-
nin ravintotieteen ja bioke-
mian uusimman tutkimus-
tiedon arvokkain anti.

Lisää väriä ruokavalioon

Useimmat ravitsemus-
tutkijat ovat yhtä mielt ä 
siitä, että tummanvihrei-
den, keltaisten, oranssien, 
punaisten, sinisten, violet-

tien, mustien ja valkois-
ten kasvien väripigmen-
tit ovat lähes yhtä tärkei-
tä ravintotekijöitä terveel-
lisessä ruokavaliossa, kuin 
vitamiinit ja kivennäisai-
neet. Värikkäiden kasvisten 
ravinteiden, kuten esimer-
kiksi kasviksen punaiseen 
ja siniseen väriin liittyvi-
en väripigmenttiaineiden 
on havaittu omaavan usei-
ta biologisesti aktiivisia ja 
hyödyllisiä ominaisuuksia. 
Nämä voivat vaikuttaa suo-
tuisasti yleisimpiin rappeu-
ma- ja elintasosairauksiin 
johtaviin tekijöihin, kuten 
krooniseen matala-astei-
seen tulehdukseen, lisään-
tyneeseen hapetusstressiin, 
verensokeritasojen heilah-

teluihin ja suolistobaktee-
rien epätasapainotiloihin. 
Siksi värikkäitä kasviksia, 
marjoja ja juureksia suo-
sitellaankin nautittavaksi 
mahdollisimman runsaasti.

Tavanomaisista ravin-
tolisistä poiketen NOR-
DIQ Nutrition -ravintolisät 
koostuvat luonnollisista, 
kokonaisista ruoka-aineis-
ta, jotka rikastuttavat ruo-
kavaliota runsaiden kasvi-
ravinteiden muodossa. Kap-
selimme ja jauheemme ovat 
täynnä luomulaatuisia, voi-
makkaan värisiä, tuorepa-
kastekuivattuja kasveja ja 
rohdoksia sekä bioaktiivi-
sia vitamiineja. Jos avaat 
kapselin, huomaat, että ne 
myös maistuvat, tuoksuvat 

ja näyttävät oikealta ravin-
nolta! Kapselit sisältävät 
satoja tutkituimpia eristet-
tyjä kasviravinteita, sekä 
puhtaita, tuorepakastekui-
vattuja yrttejä koko kap-
selin tilavuudelta. Tämän 
ansiosta kapselissa ei ole 
laisinkaan lisä- tai täyteai-
neita. Kasviyhdistelmät 
tukevat samalla vitamii-
nien imeytymistä ja hyväk-
sikäyttöä kehossa.

Synergiaa 
kasviravinteiden 
yhteistoiminnasta

Kokonaisten lääkekas-
vien ja yrttien käyttö ja 
yhdisteleminen mahdol-
listavat synergian, eli nii-
den sisältämien satojen 
erilaisten kasviperäisten 
aineiden yhteistoiminnan 
kehossa. Synergialla onkin 
paljon kokonaisvaltaisem-
pi ja tasapainoisempi vai-
kutus kehoon, kuin esimer-
kiksi yksittäisillä eristetyil-
lä vitamiineilla ja antioksi-
danteilla. Tämän ovat osoit-
taneet sekä tutkimukset 
että käyttöhistoria.  Lisäk-
si synergistiset kasviyh-
distelmät lisäävät vitamii-
nien ja mineraalien hyväk-
sikäyttöä kehossa toimien 
niiden apuaineina ja tehon 
lisääjänä. Tuorepakaste-
kuivaus taas mahdollistaa 
näiden tärkeiden kasvira-
vinteiden säilymisen lähes 
tuoretta kasvia vastaavana.

Modernin ihmisen 
arkeen

NOR DIQ Nut r i t ion 
-ravintolisät ja urheilura-
vinteet on suunniteltu eri-
tyisesti modernia pohjois-
maista elämäntapaa tuke-
viksi ja nykyihmisen arki-
käyttöön soveltuviksi. Tuo-
tesuunnittelussa on keski-
tytty rohdosyhdistelmiin, 
jotka tasapainottavat kuor-
mittunutta kehoa edesaut-
taen puhdistumista ja vas-
tustusky v yn normaali-
na pysymistä esimerkiksi 
stressaavina aikoina. Tuot-
teiden yrttiyhdistelmät on 
valittu tasapainottaviksi 
niin, että käyttö ei aiheu-
ta esimerkiksi ylisuoritusti-
laa tai unettomuutta ja että 
ne edesauttavat vitamii-
nien imeytymistä ja aineen-
vaihduntaa. Näin tuot-
teet soveltuvat useimmil-
le myös pidempiaikaiseen 
käyttöön. Sarjaan kuuluvat 
Lifestyle-kategorian päivit-
täiseen käyttöön suunnitel-
lut ravintolisät ja vitamii-
nit sekä Nutri-Sport -urhei-
luravinnejauheet.  NOR-
DIQ Nutrition -ravintolisät 
ovat 100 % lisä- ja täyteai-
neettomia, sokerittomia ja 
makeuttamattomia. Kaikki 
tuotteet ovat myös vatsays-
tävällisiä, vegaanisia, eivät-
kä ne sisällä gluteenia, veh-
nää, maitoa, soijaa tai hii-
vaa. 

Monipuolista ruokavaliotasi luonnollisesti
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Varpaiden ja sormien 
palelu loppui

- Olen kärsinyt kylmistä varpaista ja sormista. Veren-
kierto on iän myötä heikentenyt. Se on tuntunut erityi-
sesti 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. Freestream oli siis auttanut jo puolentoista viikon käytön jälkeen.
- Yksi kapseli päivässä on riittänyt hyvin.
Nyt saatavana myös uusi Freestream Supersuoja, joka elvyttää verenkiertoa ja suojaa koleste-
rolia hapettumiselta! Yksi kapseli päivässä pitää verenkierron vilkkaana.
Lue lisää: polarpharma.fi 

on Freestream Fruitfl ow. Kyse on verenkiertoa elvyttävästä 

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:

2590
Norm. 34,90

30kaps.

1950
Norm. 23,90

30ml.

Ärtyvän suolen oireyh-
tymän (irritable bowel 
syndrome IBS) oireista kär-
sii jopa joka 10:s suoma-
lainen. Valtaosalla vaivaa 
ei ole diagnosoitu, vaik-
ka epämääräisiä oireita on 
koettu jo pitkään. IBS:n 
tyypillisiä oireita ovat vat-
san turvotus ja kivut sekä 

vaihtelevasti ilmenevät 
ummetus, ripuli ja ilma-
vaivat.

Vaikeasti diagnosoi-
tava suolistovaiva. IBS:n 
diagnosointi on haasta-
vaa. Suoliston epämää-
räiset kivut ja tuntemuk-
set, ripulointi ja turvotus 

johtavat pääosin vaikeiden 
suolistosairauksien tutki-
miseen. Tähystysten jäl-
keen diagnoosiksi osoit-
tautuu usein ”vain” ärtyvä 
suoli. Toiminnalliseksi suo-
listovaivaksi kuvattu ongel-
ma ei ole vakava, mutta sen 
parantamiseen ei ole yhtä 
toimivaa lääkettä. Oireita 

voi hallita pääsääntöisesti 
vain säännöllisellä ruoka-
valiohoidolla. IBS:n kuten 
muidenkin vatsaongelmien 
hoidossa on lisäksi hyvä 
kiinnittää huomiota stres-
sin hallintaan ja säännölli-
siin elämäntapoihin.

IBS potilailla poikkea-
vat suolistobakteerit. 
Ärtyvän suolen oireyhty-
män syyt ovat vielä valta-
osin tuntemattomia. Poti-
laita tutkimalla on kuiten-
kin havaittu joitakin eroja 
terveisiin ihmisiin verrat-
tuna. Yksi keskeinen ero on 
suolistobakteerien määräs-

sä ja laadussa. IBS-potilai-
den suolistossa on yleisesti 
vain niukasti hyviä bifi do-
bakteereja. Niiden lisään-
tymisen myötä IBS-oireet 
ovat vastaavasti lievitty-
neet, mitä on pidetty osoi-
tuksena oireen ja hoidon 
syy-yhteydestä.

Pelkkä bifidobakteerien 

Miellyttävä ravintokuitu ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) hoitoon

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

-20%

Jopa 100 miljardia maitohappobakteeria

Tutkitut maitohappobakteerit: 
Lactobacillus LA-5®
Bifidobacterium Bb-12®

Soveltuu myös täydentämään 
FODMAP-ruokavaliota

ELINVOIMA UUTUUDET
VEGAANINEN KASVIPROTEIINI JA 
MAUKAS MARJAJAUHE
Elinvoima Marjajauhe on hyvänmakuinen ja helppokäyttöinen marja-
valmiste. Se sisältää karpaloa, karhunvatukkaa, mustikkaa, ruusunmarjaa 
ja tyrniä sekä omenakuitua. Elinvoima Kasviproteiini on vegaaninen 
proteiinilisä. Se sisältää hernettä, härkäpapua, kauralesettä ja porkkanaa. 
Jauheet on helppo lisätä nesteen tai ruoan joukkoon. Kokeile esimerkiksi 
smoothiessa! Kun keho voi hyvin – on mielikin iloisempi!

(61,78€/Kg)

1390
Norm. 16,50

 225g.

(82,50€/Kg)

1650
Norm. 19,10

 200g.

2490
Norm. 35,90

30kaps.
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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! 

Vihreä kahvi ja 
vadelmaketoni ovat 
yhdessä tehokas 
apu painonhallin-
taan! Sisältää run-
saasti vaikuttavaa 
ainetta klorogeeni-
happoa. Annostus: 
2 kapselia päivässä. 

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. 

Vihreä kahvi + 
vadelmaketoni
60 kapselia

(253,85€/Kg)

1650
Norm. 19,90

90kaps. 1950
Norm. 22,90

60kaps.

590
Norm. 2,60/kpl

3x60g.

Kolme
patukkaa!

(32,78€/Kg)

MSM + VITAMIN C 
Hyvin imeytyvä msm. 
C-vitamiini parantaa rikin 
imeytymistä.

SUPER ZINK

Super zink koostuu helposti  imeytyvistä 
mineraaliyhdisteistä sekä Portamins -
kuljetusjärjestelmä varmistaa mineraalien 
optimaalisen imeytymisen maha-
suolikanavassa.

www.greatearth.se

(61,98€/Kg)

1190
Norm. 15,90

120tabl.

850
Norm. 10,90

100tabl.

määrän kasvu ei ratkai-
se kaikkia ärtyvän suolen 
ongelmia. Hyvien suolis-
tobakteerien on myös olta-
va aktiivisia ja tuotettava 
ihmiselle tärkeitä aineen-
vaihduntatuotteita. Tällai-
sia ovat mm. lyhytketjui-
set rasvahapot kuten propi-
onaatti ja butyraatti, jotka 
ovat erinomaista ravintoa 
suolen limakalvojen soluil-
le. Käytännössä tämä edis-

tää suoliston limakalvojen 
vahvistumista ja parantaa 
näin ärtyvän suolen hyvin-
vointia.

Sunwic® IBS - kliini-
nen ravintovalmiste ärty-
vän suolen ruokavalio-
hoitoon. Sunwic® IBS on 
uusi kliininen ravintoval-
miste IBS:n ja ummetuk-
sen oireiden ruokavalio-
hoitoon. Vitivalkoinen jau-

he on guarpapukuitua, jota 
on osittain pilkottu pienem-
miksi hiilihydraattijakeik-
si. Nesteeseen sekoitetta-
va jauhe toimii käytännös-
sä prebioottisena liukoisena 
ravintokuituna. Se on niuk-
ka energian lähde meille 
ihmisille, mutta erinomais-
ta ravintoa suolistomme 
hyville bakteereille.

Sunwic IBS -jauhe ei itses-
sään sisällä maitohappo-

bakteereja. Kliinisten tut-
kimusten mukaan sen sään-
nöllinen käyttö kuitenkin 
lisää suolistomme hyvien 
bifidobakteerien määrää. 
Se myös aktivoi suolisto-
bakteereja tuottamaan em. 
suolistoa helliviä aineen-
vaihduntatuotteita. 

Toimiva ja erityisen 
miellyttävä säännöllises-
sä käytössä. Osittain pil-

1690
Norm. 26,90

100kaps. 2990
(351,77€/Kg) Norm. 37,90

120kaps.

1890
Norm. 24,90

150tabl. 5990

(587,25€/Kg)Norm. 69,90

120kaps.

1950

(246,84€/Kg)

Norm. 29,90

/purkki 2990
(99,67€/Kg) Norm. 33,90

150kaps.

1590
(227,14€/Kg) Norm. 25,90

120kaps. 1290
Norm. 17,90

120tabl.

2990
Norm. 49,90

60kaps.1990
Norm. 29,90

120tabl.

1290
Norm. 14,90

90tabl.1290
Norm. 14,90

60tabl.

(165,25€/Kg)
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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 TALVEEN – 

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

3290
Norm. 39,50

60kaps.

(119,60€/Kg)
2990

Norm. 36,90

 250g.

kotun guarpapukuidun 
koostumus, vaikutukset 
ja käyttömukavuus eroaa 
edukseen muista tunne-
tuista prebiooteista, kuten 
inuliinista ja psylliumis-
ta. Sunwic IBS sisältää mm. 
muita runsaammin suo-
listobakteereille tärkeää 
galaktoosia ja mannoosia. 
Kuidun pilkkomisen takia 
ne ovat myös helpommin 
bifidobakteerien käytet-

tävissä, ja siksi bakteerien 
määrä ja aktiivisuus kasvaa 
ilahduttavan nopeasti.

 Sunwic IBS on erityisen 
miellyttävä käyttää. Jauhe 
liukenee täydellisesti nes-
teeseen ja on täysin mau-
ton, hajuton ja väritön. 
Nesteeseen sekoitettu jau-
he ei geeliydy eikä muutu 
epämiellyttäväksi limak-
si. Nämä ominaisuudet ovat 
tärkeitä IBS-potilaille, joi-

den on noudatettava ruoka-
valiohoitoa viikosta ja kuu-
kaudesta toiseen. Sunwic 
IBS:n voi nauttia mieleisen-
sä juoman mukana eikä sii-
hen siksi kyllästy koskaan.

Sopii FODMAP-ruo-
kavaliota noudattaville. 
Sunwic IBS on valmistet-
tu guarpavuista. Ainutlaa-
tuisen valmistuksen myö-
tä pavuista jalostuu kliini-

nen ravintovalmiste ärty-
vän suolen oireyhtymän 
ruokavaliohoitoon. Suosi-
tus voi kuulostaa ristiriitai-
selta, koska vatsavaivoista 
kärsivien suositellaan usein 
välttämään FODMAP:eja 
eli suolistossa fermentoitu-
via hiilihydraatteja. Pavut 
kuuluvat FODMAP-listal-
le, mutta Sunwic ei olekaan 
verrattavissa tavalliseen 
papujauhoon. Päinvastoin 

se tekee hurjan hyvää oikut-
televalle vatsalle. Kannat-
taa kokeilla.

Lisätietoja tuotteesta: 
www.valioravinto.fi 

Juha Sihvonen
FM Elintarvikekemia

Tuotepäällikkö
Oy Valioravinto Ab

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

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. 

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.

2490

(395,24€/Kg)
Norm. 31,95

90 tabl.

850

(106,25€/L)

Norm. 9,50

80 ml.

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

NYT M
 

Y
ä

Ö
v

S!
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kelt
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a

650
(90,28€/Kg)Norm. 7,50

120 itabl.

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

kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon 

(yli 2-vuotiaille)
• Kliininen ravintovalmiste
• Liukenee helposti nesteeseen
• Hajuton ja mauton – Ei geeliydy! 1790

(81,36€/Kg)

Norm. 21,90

220 g.

2090
Norm. 24,90

60 tabl.
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(30,00€/L)
30,-
Norm. 49,80

2x500ml.

(260,00€/Kg)

1690
Norm. 24,50

60tabl.

1190
Norm. 16,50

60kaps.

(89,00€/L)

890
Norm. 11,90

100ml.

(139,00€/L)
1390
Norm. 22,90

100ml.

Norm. 24,901 pullo 16,90 (33,80€/L)

AVOIN 
LUENTO-
TILAISUUS:

Tuoteasiantuntija 
Jarmo Hörkkö
kertoo nivelten 
toimintaa
edistävistä
ravintolisistä ja
niiden vaikutuksista.

Pirkko Mannolan vinkit
liikkuvalle ihmiselle.Ke 7.2.2018 klo 18.00-19.30

Itä-Suomen yliopisto, sali AU100, 
Aurora-rakennus, B-sisäänkäynti 

Yliopistokatu 2, Joensuu

TERVETULOA!

Terveet ja liikkuvat nivelet



8 terveyskauppa  uutiset

55,-
2x120 kaps.120 kaps.

kaksi pakettia!

Norm. yhteensä 75,80
(323,53€/Kg)

Tarjouksen saat vain tällä kupongilla tai koodilla: "ecoteho" 
Ota kuponki mukaan ECOteekki palvelumyymälään tai käytä koodi www.ecoteekki.fi

 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 25.2.2018 asti 
ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi. 

Nyt ilmainen toimitus 
yli 30,- euron ostoksiin koodilla: 

             "ECOfree"

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
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