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uutiset

Lapsen tulisi ihanteelli-
sesti saada kaikki ravin-
totekijät monipuolises-
ta ruokavaliosta, joka 
sisältää riittävästi kaik-
kia elintärkeitä vitamii-
neja, kivennäisaineita, 
proteiineja, rasvahappo-
ja, kuituja ja kasviperäi-
siä aineita. 

Todellisessa elämäs-
sä tilanne ei ole useinkaan 
näin – kiireinen elämänryt-
mi, kaverit ja asenteet mm. 
kouluruokailua kohtaan 
voivat aika-ajoin houkutella 
lapsia jättämään aterioita ja 
kouluruokailuja väliin sekä 
valita välipalaksi makeisia 
ja pikaruokaa. Myös aller-
giat ja ruokarajoitteet voi-
vat tehdä aterioiden koos-
tamisen haastavaksi. Mikäli 
lapsuudessa on totuttu syö-
mään monipuolisesti erilai-

sia kasviksia, syntyy lap-
selle luontainen halu naut-
tia niitä myös teini-iässä ja 
aikuisena. Kasvisten ravin-
tohyötyjä voi lisätä ruoka-
valioon myös korkealaatui-
silla ravintolisillä.

Lisäenergiaa ja 
terveyttä kasviksista

Kasvisten, hedelmien 
ja marjojen vitamiinit ja 
kivennäisaineet ovat vält-
tämättömiä ravinteita las-
ten fyysiselle, emotionaali-
selle ja henkiselle kehityk-
selle. Niiden voidaan sanoa 
olevan yhtä tärkeitä kuin 
rakastava huolenpito!

Kiireinen arki, päiväkoti-
elämä ja koulu tuovat lapsen 
päiviin paljon vaatimuk-
sia ja haasteita. Kaikki lap-
set eivät myöskään välttä-
mättä syö säännöllisesti tai 
tarpeeksi terveellisiä kas-

viksia ja hedelmiä. Jo pieni 
päivittäinen lisä vitamiine-
ja, kivennäisaineita ja elin-
tärkeitä kasviravinteita voi 
olla suureksi avuksi esimer-
kiksi keskittymiskykyyn tai 
vastustuskyvyn parantami-
seen flunssia vastaan. Näin 
erityisesti, jos lapsilla on 
marginaalinen puutos esi-
merkiksi D3-vitamiinista, 
C-vitamiinista, folaatista, 
B12-vitamiinista, sinkistä, 
magnesiumista tai raudas-
ta.

B-ryhmän vitamiinien ja 
C-vitamiinin riittävä saan-
ti on erittäin tärkeää lap-
sen vireystilalle, ja moniin 
elimistön aineenvaihdun-
taprosesseihin. C-vitamii-
nia on pääasiassa tuoreis-
sa hedelmissä ja kasviksis-
sa, mutta vain vähän esi-
merkiksi eineksissä. C-vi-
tamiini tukee vastustusky-
kyä ja ehkäisee väsymys-
tä, ja se on tärkeä myös lap-

sen kasvulle ja kehitykselle. 
Monipuolisella ravintolisäl-
lä voi tukea lapsen ravintei-
den saantia päivittäin. Ter-
ranova Green Child Living 
Multivitamin -monivita-
miini on täysin lisäaineeton 
ja makeuttamaton lasten 
monivitamiini, joka sisäl-
tää lisäksi mm. punajuur-
ta, pinaattia, parsakaalia 
ja karhunvatukkaa. Kapse-
li on pieni ja helppo nielais-
ta tai sen voi avata ja sekoit-
taa mehuun, smoothieen tai 
jugurttiin. 

D3-vitamiini on tärkeä 
lisä kaikkien lasten ravitse-
muksessa ja sitä olisi hyvä 
saada vähintään 10 mikro-
grammaa päivittäin. Ter-
ranovan kasviperäinen 
Green Child D3-vitamiini 
sisältää D-vitamiinin imey-
tymistä ja hyväksikäyt-
töä edistävää riisinlesettä, 
korianteria, kurpitsansie-
menjauhetta ja spirulinaa. 

Piilota vihreät 
smoothieen! 

Terveellisten ruokatottu-
musten iskostaminen lap-
siin on tärkeää tehdä mah-
dollisimman varhain. Myös 
lapsen ottaminen mukaan 
ruuanlaittoon on hyvä kei-
no totuttaa hänet uusiin 
ruokiin ja makuihin. Lap-
set rakastavat värejä, eivät-
kä useinkaan voi vastustaa 
värikkäitä pirtelöitä. Kei-
notekoisesti maustettujen 
ja värjättyjen pirtelöiden 
sijaan on hyvä suosia itse 
tehtyjä hedelmä- ja marja-
pitoisia smoothieita. Suo-
si tuoreita hedelmiä, kuten 
mansikoita, mangoa, ome-
noita ja kiiviä sekä erilaisia 
marjoja. Smoothieihin voi 
myös lisätä erilaisia viher-
jauheita ja helpolla taval-
la lisätä mikroravinteiden 
saantia. Terranova Green 
Child Sneaky Greens -jau-

he sisältää luomulaatui-
sia, tuorepakastekuivattu-
ja marjoja ja vihreitä kas-
viksia sekä lapsen vatsalle 
hyvää tekeviä maitohappo-
bakteereita. Jauheella pys-
tyt helposti rikastamaan 
myös raakaleivonnaisia, 
raakasuklaita sekä kylmiä 
jälkiruokia! 

Terranovan Green Child 
-tuotesarja sisältää lisäksi 
Friendly Microflora -maito-
happobakteerivalmisteen. 
Terranovan lasten ravin-
tolisät ovat turvallisia, 100 
% puhtaita ja vegaanisia. 
Niiden sisältämät vitamii-
nit ovat bioaktiivisessa ja 
hyvin imeytyvässä muo-
dossa. Ravintolisien kas-
viravinteet ja viherjauheet 
tehostavat mikroravintei-
den imeytymistä.

Timo Lehto
biokemisti FT

Jaksamista, keskittymiskykyä ja terveyttä!

Täysipainoinen ravinto 
tukee lapsesi arkea
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Vetämätön olo, aiempaa 
herkempi hengästyminen 
ja kasvojen kalpeus saat-
tavat olla merkkejä veren 
matalasta hemoglobiinista 
ja huvenneista rautavaras-
toista. Etenkin naisten kan-
nattaa kiinnittää huomio-
ta riittävään raudan saan-
tiin, sillä runsaat kuukau-
tiset ja raskaus lisäävät rau-
dan tarvetta. Jos ruokavalio 
sisältää niukasti hyviä rau-
dan lähteitä, voi rautalisä 
olla tarpeen.

Rautaa tarvitaan eli-
mistön toiminnan kes-
keisiin tapahtumiin. Rau-
ta on välttämätön hivenai-
ne, jota elimistön on saa-
tava joka päivä ravinnos-
ta. Parhaita raudan lähteitä 
ovat liha- ja kalaruoat, joi-
den seurana on C-vitamii-
nia sisältäviä tuoreita kas-

viksia ja hedelmiä. Elimis-
tö käyttää rautaa punasolu-
jen ja hemoglobiinin muo-
dostukseen. Sitä tarvitaan 
myös monissa entsyymeis-
sä, joilla on tärkeitä tehtäviä 
solujen aineenvaihduntare-
aktioissa. Lisäksi osa eli-
mistön raudasta on ferritii-
niin eli raudan varastopro-
teiiniin sitoutunutta varas-
torautaa. 

Hemoglobiini ja ferritii-
ni kertovat elimistön rau-
tatasoista. Elimistön rauta-
tasojen arvioimisessa käy-
tetään mittarina yleensä 
hemoglobiiniarvoa – ilman 
rautaa elimistö ei pysty 
muodostamaan hemoglobii-
nia, jolloin sen määrä veres-
sä laskee. Hemoglobiiniar-
vo ei kuitenkaan aina kerro 
kaikkea: arvo voi pysyä jon-
kin aikaa normaalina vaikka 

raudan saanti olisi tarpee-
seen nähden niukkaa, sil-
lä elimistö pystyy vapaut-
tamaan rautaa hemoglobii-
nin muodostamista varten 
rautavarastoista. Rautava-
rastojen tilaa voidaan tut-
kia mittaamalla verestä fer-
ritiinipitoisuus, joka kuvas-
taa elimistön varastoraudan 
määrää. Matala ferritiinita-
so on merkki rautavarasto-
jen hupenemisesta ja liian 
vähäisestä raudan saannista. 

Rautalisä täydentää 
varastorautavajauksen. 

Raudanpuute tulisi aina 
todeta ja sen syy selvit-
tää ennen kuin tilannet-
ta ryhdytään korjaamaan. 
Usein rautapitoisten ruo-
kien lisääminen ruokava-
lioon ei yksin riitä nosta-
maan matalaa hemoglobii-
nia ja täyttämään huven-
neita rautavarastoja. Täl-
löin rautalisä voi olla tar-
peen. Rautavarastojen täyt-
tyminen vie aikaa, ja vain 
riittävän korkea rautamää-
rä täyttää varastoja tehok-
kaasti. 

Vatsaystävälliset rau-
tavalmisteet. Rautaval-
misteissa hyvin imeytyvä 
ja elimistön helposti hyö-
dynnettävissä oleva rau-
dan muoto on rauta(II)bisg-
lysinaatti. Rauta(II)bisg-
lysinaatti on vatsaystäväl-
linen rauta-aminohappo-

kelaatti, joka molekyylira-
kenteensa ansiosta ei ärsy-
tä vatsaa ja on siksi parem-
min siedetty kuin muut 
rautayhdisteet. Kotimaiset 
raudat, Rauta Plus 25 mg ja 
Extra Vahva Rauta 100 mg, 
sisältävät rauta(II)bisglysi-
naatin lisäksi C-vitamiinia, 
joka edistää raudan imeyty-
mistä. 

Rauta Plus 25 mg 
Rauta Plus 25 mg on vat-
salle hellävarainen rautaa, 
foolihappoa ja C-vitamii-
nia sisältävä yhdistelmä-
valmiste. Tabletti täydentää 
päivittäistä raudan ja fooli-
hapon saantia ja auttaa yllä-
pitämään riittäviä rautava-
rastoja. Folaattia eli fooli-
happoa elimistö tarvitsee 
muun muassa veren muo-
dostamiseen.

Extra Vahva Rauta 100 mg 

Extra Vahva Rauta 100 mg 
on vahva, pitkävaikutteinen 
rautatabletti, joka vapaut-
taa rautaa suolistossa kuu-
den tunnin ajan ja on sik-
si erityisen vatsaystäväl-
linen.  Valmisteen korkea 
rautamäärä yhdessä rau-
dan imeytymistä edistävän 
C-vitamiinin kanssa lisää 
tehokkaasti elimistön rau-
dan saantia ja auttaa siten 
täydentämään huvenneita 
rautavarastoja. Selvitä rau-
dan tarpeesi ennen käyttöä.

Ravintolisä ei korvaa 
monipuolista ja tasapai-
noista ruokavaliota eikä 
terveitä elämäntapoja.

Lotta Keto-Tokoi
ravitsemusasiantuntija

Tarvitsevatko rauta-
varastot täydennystä?
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Kuinka valitsen oikeat 
tuotteet itselleni?

Luonnonlääkintäpe- 
rinteessä ja moder-
nissa funktionaalises-
sa ravitsemustieteessä 
ollaan yksimielisiä siitä, 
että ruoansulatuskana-
van terveys ja elimistön 
stressinhallintajärjestel-
mä ovat keskeiset teki-
jät kokonaisterveyden 
ja elimistön tasapainon 
ylläpidossa. Usein levo-
ton ruoansulatuskanava 
aiheuttaa myös levotonta 
mieltä ja unettomuutta. 

Suoliston ja aivo-
jen yhteys on tunnet-
tu jo tuhansia vuosia ja 
nykyään mielen ja solu-
tason stressiä pidetään 
yleismekanismina kroo-
nisten elintasosairauk-
sien taustalla. Se mitä 
tapahtuu suolistossa, 
tapahtuu myös mieles-
sä ja muualla elimistös-
sä. Voidaan ajatella, että 
kasveilla on juuret maas-
sa, mutta ihmisen juuret 
ovat suolistossa. Samaan 
tapaan kuin puun juu-
ret ravitsevat puun leh-

dystöä, ihmisen suoliston 
kautta voidaan ravita aivo-
ja ja sisäelimiä.

Mikä on tärkeää 
maitohappobakteeri-
valmisteessa?

Ruoansulatusvaivoja on 
monia erilaisia. Terveys-
kaupassa on tarjolla valtava 
määrä erilaisia vaihtoehto-
ja näiden tueksi, mutta eri 
maitohappobakteerivalmis-
teista ei aina ole olemassa 
selkeitä käyttöaihekuvauk-
sia. Ovatko kaikki tuotteet 
yhtä hyviä kaikkiin erilai-
siin ruoansulatusvaivoi-
hin? Onko laadun ja hyvin-
vointia aiheuttavien omi-
naisuuksien mittari yksin-
omaan vahvuus?

Brittiläinen ravintote-
rapeutti Graham Botfield 
päätti yhdistää sekä luon-
nonlääkintäperinteen että 
modernin ravitsemustie-
teen parhaat palat luodak-
seen lisäaineettomien ja 
luomulaatuisten probioot-
tivalmisteiden sarjan, josta 
löytyy täsmätuotteet erilai-
siin suolistovaivoihin. 

Tuotteen laadun määrit-
täjäksi puolestaan ei käy 

pelkkä probioottien luku-
määrä. Useat tieteelliset 
tutkimukset ovat osoitta-
neet, että fermentoitu luo-
musoijamaito on paras tun-
nettu ravinto tasapainotta-
maan suoliston hyvinvoin-
tia. Lisäksi fermentoitu soi-
jamaito on täysin vapaa hai-
tallisista ainesosista.

Miten valitsen oikean 
tuotteen omiin 
tarpeisiini?

Botfieldin kehittämät 
Living Nutrition -tuotteet 
sisältävät fermentoitua luo-
musoijamaitoa* ja tarkoin 
valittuja yrttejä ja ne hoita-
vat koko aivot-suoli-akselia 
sekä maksaa, eli elimistön 
tärkeimpiä stressiä tasapai-
nottavia elimiä. Funktio-
naalisen ravitsemustieteen 
ja tuhansien vuosien aika-
na hiottujen terveysoppien 
pohjalta on ollut mahdollis-
ta jakaa erilaiset ruoansula-
tusvaivat neljään eri tyyp-
piin, ja valmistaa tuotteita 
erityisesti näihin vaivoihin:

Epäsäännöllinen ruoan-
sulatus: Ilmavaivat, tur-
votus, ummetus.

Suosituksemme: Living 
Nutrition Your Flora Tran-
quil

Nopea ruoansulatus: 
Närästys, liikahappoi-
suus, polttava tunne rin-
nassa, ripuli.

Suosituksemme: Living 
Nutrition Your Flora Terrain

Hidas ruoansulatus: 
Ähkyn tunne, liman nou-
su kurkkuun tai hengi-
tysteihin, painon kerty-
minen.

Suosituksemme: Living 
Nutrition Your Flora Gold 
Spice

Jotain muuta, sekalainen 
yhdistelmä edellisistä, tai 
ei vaivoja.

Suosituksemme: Living 
Nutrition Your Flora Sensi-
tive

Miten tunnistan 
laadukkaan maitohappo-
bakteerivalmisteen?

Laadukkaan maitohap-
pobakteerivalmisteen tun-
nistaa muun muassa siitä, 
että se ei sisällä täyteaineita 
(esim. tärkkelys), sen pak-

kauksessa on luomu-mer-
kintä, ja siitä että tuottees-
sa on mahdollisimman laa-
jakirjoisesti erilaisia eläviä 
probioottikantoja. 

Nykyään tiedetään myös, 
että symbiootit ovat tehok-
kaampia kuin probiootit. 
Näiden kahden ero on sii-
nä, että symbiootti tar-
koittaa elävää probioottien 
ekosysteemiä, joka koostuu 
fermentoidusta ja aidosta 
ravinnosta. 

Laadukkaat symbiootit 
toimivat monivaikutteisesti 
päästyään suolistoon, sillä 
niiden happamuus ja ravin-
toainesisältö tarjoavat juu-
ri oikeat elinolosuhteet suo-
listossa jo valmiiksi elävil-
le maitohappobakteereille. 
Tämä saa ne kasvamaan ja 
moninkertaistamaan oman 
lukumääränsä, mikä aut-
taa haitallisten mikrobien 
liikakasvun hillitsemises-
sä ja suolistomikrobifloo-
ran tasapainottamisessa. 
Tutkimusten mukaan fer-
mentoitu luomusoijamaito 
rikastuttaa suoliston mai-
tohappobakteerien luku-
määrän ja monimuotoisuu-
den terveelle tasolle!

Tule käymään ECOtee-

Ruoansulatus ja 
stressinsäätely 

- terveyden tärkeimmät tukipilarit

Living Nutritionin 
valikoimasta löy-
tyy myös Living Nut-
riton Cognitive, joil-
la voidaan tasapai-
nottaa stressin erilai-
sia oireita, kuten väsy-
mystä, unettomuutta, 
ärtyneisyyttä, levot-
tomuutta, huono-
muistisuutta tai ala-
kuloa. Tuote sisältää 
fermentoituja yrttejä, 
jotka sisältävät erityi-
sesti aivoja ravitsevia 
ainesosia. 

kissa täyttämässä ruoan-
sulatuksesi yksilöllis-
tä tilannetta kartoitta-
va kyselylomake, jon-
ka avulla sinulle voidaan 
valita juuri sopivat tuot-
teet!

*GMO-vapaa, 
sopii soija-allergisille.



terveyskauppa  uutiset 5

Lehden tarjoukset voimassa 5.5.2019 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

Periaatteessa kysees-
sä on ikivanha ravinto-
lisä, jonka ajatuksena on 
hyödyntää koko eläin, ei 
vain lihaa luiden ympä-
riltä. Kun luita haudute-
taan pitkään ja lempeäs-
ti niistä saadaan talteen 
luun ja luuytimen arvok-
kaat ravinteet. Luuliemi 
on arvokas ravintolisä, 
sillä keitettäessä luis-
ta irtoaa erityisesti suo-
liston, nivelten, luuston, 
ihon ja hiusten hyvin-
vointia lisääviä ravinto-
aineita kuten esimerkik-
si naisten suosimaa kol-
lageenia ja niveliä vah-
vistavaa glukosamiinia. 
Biomed Oy on valmista-
nut laadukkaan ja puh-
taan luuliemen suoma-
laisen poron luita ja luu-
ytimiä hyödyntäen. Luu-
lientä on saatavana nyt 
myös helppokäyttöisenä 
jauheena.

Monipuolinen 
ravintoarvo

Luuliemi sisältää kaik-
ki ravinteet, jotka itse 
luu sisältää. Kaikkien 
ravintoaineiden kohdalla 

 Unohda smoothiet 
- Luuliemi on uusin terveysjuoma!

Luuliemi on ollut jo 
pitkään terveystietois-
ten ihmisten trendi-
juoma maailmalla. Nyt 
tämä terveyttä uhku-
va liemi on valloitta-
nut myös Suomen.

pitoisuudet eivät välttämät-
tä ole suuria, mutta luon-
nollisessa suhteessa toisiin-
sa ne toimivat tehokkaasti. 
”Ihovitamiini” kollageenin 
lisäksi luuliemessä on nai-
sille kosmetiikastakin tut-
tua ihon kaunistajaa; hyalu-
ronihappoa. Mineraaleja on 
monia, mm. magnesiumia, 
kalsiumia, kaliumia, rau-
taa, fosforia ja rikkiä. Ami-
nohappoja on mm. alanii-
ni, arginiini, fenyylialanii-
ni, glysiini, lysiini. Lisäk-
si luuliemessä on monista 
nivelvalmisteista tuttuja; 
gelatiinia, glukosamiinia ja 
kondroitiinisulfaattia.

Käyttökokemuksia

Useat luuliemestä kir-
joitetut kirjat kertovat sen 
käytöstä erilaisina ”kau-
neuskuureina” joilla ter-
vehdytetään ihon ulkonä-
köä ja kuntoa. Perinteises-
ti luulientä käytettiin luus-
ton, rustojen ja tukikudos-
ten vahvistamiseen. Ravit-
semushoitoihin perehty-
neet lääkärit ovat jo pit-
kään suositelleet luuliemen 
tekoa niille, joilla on suolis-
ton kanssa ongelmia. Sen 
on huomattu tekevän hyvää 
huonokuntoiselle vatsalle 
ja suolistolle ja tätä kautta 
ravintoaineiden imeytymi-
selle.

Luulimen valmistus

Luulientä voi periaat-

teessa tehdä minkä eläi-
men luista vain; kanan, 
naudan, possun, hirven, 
poron jne. Laadukkaiden 
luiden hankinta ei aina 
ole välttämättä helppoa. 
Ihanteellisinta olisi saada 
luomueläimen tai vapaa-
na luonnossa kasvaneen 
eläimen luita, jotka ovat 
saaneet syödä tuoretta 
ruokaa ja ulkoilla riittä-
västi ja joille ei ole syö-
tetty turhia antibiootte-
ja. Lisäksi luiden haudu-
tus on aikaa vievää puu-
haa. Jotta saadaan tal-
teen kaikki hyödyllinen 
aines tulisi niitä keittää 
vähintään vuorokausi. 
Kun haluat ”ostaa aikaa” 
on Biomed valmistanut 
laadukkaan luuliemen, 
jota saa terveyskaupoista 
pakastejääpaloina sekä 
nyt myös helppokäyt-
töisenä jauheena. Raa-
ka-aineena on suomalai-
sen poron luu- ja luuydin 
haudutettuna pitkään 
lähdevedessä sekä luomu 
omenaviinietikka autta-
massa mineraalien irto-
amisessa. Luulientä voi 
lisätä päivittäin ruu-
an ja smoothien sekaan 
tai liuottaa siitä lämpi-
män juoman ja maustaa 
oman maun mukaan, 
suolaiseksi tai makeak-
si juomaksi.

Birgit Stenroos

Suomalainen

LUULIEMI
Nyt helppokäyttöisenä 

jauheena!

VUODEN 
TERVEYSTUOTE 2019!
Markkinoiden vahvin ja puhtain 
kurkumiinivalmiste.

Yhdessä 
purkissa 

30 päivän 
annos

Kurkuminoideja 86% ja lisäksi kurkuman omia eteerisiä öljyjä 9% 
jotka ratkaisevasti parantavat sen tehoa ja imeytyvyyttä.

Arvokas ravintolisä joka sisältää suoliston, nivelten, luuston, 
ihon ja hiusten hyvinvointia lisääviä ravintoaineita. 

Lue lisää www.biomed.fi

3190
Norm. 39,50

Norm. 36,95

30g.

60kaps.

3190
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1690
Norm. 24,90

(33,80€/L)

2090

Norm. 30,75
(261,25€/Kg)

1190
Norm. 16,50

1790

Norm. 24,50

(275,38€/Kg)

2150

Norm. 24,90

(358,33€/Kg)

2290

Norm. 26,90
(369,35€/Kg)

1490
Norm. 18,95

1990

Norm. 27,90

1890
Norm. 24,90

(37,80€/L)

1190
Norm. 16,05

(23,80€/L)

1590
Norm. 17,90

(265,00€/Kg)

1790
Norm. 25,90

(111,18€/Kg)

kaksi 

  pulloa 30,-
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1690
Norm. 24,90

(33,80€/L)

2090

Norm. 30,75
(261,25€/Kg)

1190
Norm. 16,50

1790

Norm. 24,50

(275,38€/Kg)

2150

Norm. 24,90

(358,33€/Kg)

2290

Norm. 26,90
(369,35€/Kg)

1490
Norm. 18,95

1990

Norm. 27,90

1890
Norm. 24,90

(37,80€/L)

1190
Norm. 16,05

(23,80€/L)

1590
Norm. 17,90

(265,00€/Kg)

1790
Norm. 25,90

(111,18€/Kg)

kaksi 

  pulloa 30,-
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Seksuaalinen hyvinvointi kuuluu meille kaikille. Se on yksi 
onnellisen elämän peruspilareista. Läheisyyden antaminen ja 
vastaanottaminen ovat elämän suuria ja voimaannuttavia ilon 

ja nautinnon lähteitä, jotka edesauttavat kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja terveyttä. Tärkeintä seksissä ei ole määrä vaan se, 

miltä se tuntuu. Parisuhteessa seksuaalielämä on molempien 
vastuulla. Siksi sitä on tärkeä käsitellä ja hoivata yhdessä.

Tradamixin sisältämä Tribulus terrestris edistää miehen 
seksuaalista aktiivisuutta ja elinvoimaa.

Uusi nopeampi tehoinen  
Tradamix TX1000

24 tabl.

www.polarpharma.fi

SOS HEALTH D-VITAMIINISUIHKE
Pimeyttä ei Suomessa pääse pakoon, kun 
aurinko pilkistää horisontista noin kolme 
kuukautta vuodesta.
D-vitamiinia olisi tärkeää saada, mutta 
taivaalta sitä ei ainakaan ole luvassa 
riittävästi. Aina kalakaan ei maistu ja 
pilleripurkki unohtuu keittiön kaappiin.
Onneksi vitamiinisuihku kulkee nyt 
mukana minne vain. SOS Health 
D-vitamiinisuihketta suihkutetaan kerran 
päivässä kielen alle ja se riittää! 
Riittoisa: Yhdessä pullossa noin 200 
annosta.

Kerran päivässä!

SOS HEALTH NUKU HYVIN 
-MELATONIINISUIHKE
Kaikilla meillä on hetkiä, jolloin Nukkumatti 
vaikuttaa unohtaneen oman kotiosoitteen. 
Liikunta on ajoitettu sopivasti ennen 
nukkumaanmenoaikaa, älylaitteiden ruudut 
on suljettu ja jopa lämmin iltamaito nautittu. 
Silti päivän tapahtumat pyörivät päässä 
karusellia, ja uni ei tule. 
Yksi suihkaus melatoniinia kielen alle, ja 
Nukkumatti porhaltaa paikalle. Nuku hyvin 
-melatoniinisuihke auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja lievittää myös aikaeron 
aiheuttamia yksilöllisiä vaikutuksia. Yksi 
suihke sisältää 1 mg melatoniinia.
Riittoisa: Yhdessä pullossa noin 200 annosta.

Suihkaus kielen alle!

1790
Norm. 19,50

1490
Norm. 18,50

3790
Norm. 49,99
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 Tinkimätöntä Suomen
laatua luonnosta

Frantsilan kotimaiset
hoitotuotteet

TERVA-PIHKA-salva 19 g
• halkeilevaan kuivaan ihoon
• koville kantapäille
• hyönteisten pistoihin

UNILINTU
-yrttiuute 50 ml

• helpottaa
unen tuloa
luonnollisin
keinoin

Kevääseen

LAVENTELI  10 ml
eteerinen öljy  
• tuoksulyhtyyn
• pyykinpesuaineisiin
• rauhoittaa mieltä
• iho-ongelmiin

RAUHOITTAVA 
LAVENTELI-salva  19 g

• rauhoittaa mielialaa ja
tukee unen tuloa

• hoitaa ärtynyttä ja
palanutta ihoa

• helppokäyttöinen

KEHÄKUKKA-PORKKANA 
hoitoöljy 30 ml

• ihoa uudistava
kevään ja kesän öljy

• edistää rusketusta
• rauhoittaa ja suojaa

Uutuus!

Uutuus!

(218,00€/L)

990
Norm. 12,95 

19g.

1350
Norm. 15,90 

19g.

1090

Norm. 12,80 

50ml.

990
Norm. 29,90 

/kpl.

2090
Norm. 24,50 

30ml.

(112,03€/Kg)

1490

Norm. 18,60

120tabl.

(175,88€/Kg)

2990
Norm. 39,90

120kaps.

(417,46€/Kg)

2630

Norm. 32,90
144tabl.

80+15Kaps.

1990

Norm. 26,50

/Kpl.
Norm. 24,90

125Kaps.
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Usein hiusongelmia 
vähätellään, ja ne keho-
tetaan hyväksymään hil-
jaisesti. Hiustenlähtö, 
kaljuuntuminen ja pälvi-
kaljuus aiheuttavat kui-
tenkin useimmille epä-
toivoisuutta, surua ja 
vaikuttavat myös itsetun-
toon. On hyvä muistaa, 
että vaikka hiustenläh-
tö ei olekaan hengenvaa-
rallista, se kertoo, ettei 
kaikki ole kehossa kun-
nossa. 

Tiesitkö, että hiusana-
lyysin ja hoitojen avulla 
on mahdollista kasvattaa 
hiuksia takaisin? Minul-
la on ollut etuoikeus todis-
taa useiden asiakkaide-
ni hiusten palautumista, ja 
joka kerralla hiusten kas-
vu on vaikuttanut ulkonäön 
lisäksi myös koko ihmisen 
olemukseen positiivisesti. 
Helpotus, ilo ja kiitollisuus 
ovatkin usein asiakkaiden 
päällimmäisimpiä tunteita 
tulosten alkaessa näkyä. 

Ongelmia voidaan 
kartoittaa hiusanalyysin 
avulla

Hiustenlähtöä ja hius-
pohjanongelmien syitä voi-

daan kartoittaa hiusanalyy-
sin avulla. Siinä asiakkaalta 
otettuja hiusjuurinäytteitä 
tutkitaan mikroskoopilla. 
Hiusjuurista voidaan tun-
nistaa ongelmien aiheutta-
jia, joiden perusteella asi-
akkaalle annetaan henkilö-
kohtaiset hoitosuositukset. 
Yleisiä ongelmien aiheutta-
jia ovat esimerkiksi tuleh-
dukset, suolisto-ongelmat 
ja stressi.

Hiusten hyvinvointiin 
vaikuttavat muun muas-
sa ravinto, terveydentila, 
stressi, perinnölliset tekijät 
sekä hiuksiin käytettävät 
tuotteet ja käsittelyt. Toisin 
sanoen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi heijastuu aina 
myös hiukseen. Nykyelä-
män tahti kuormittaa niin 

mieltä kuin kehoakin. Täs-
tä syystä etenkin uni, ren-
toutuminen ja liikunta ovat 
ravinnon ohella tärkeitä 
hiusten hyvinvoinnin tuki-
pilareita.

Hiukset ja ravinto

Erityisesti monipuolinen 
ja puhdas ravinto on kes-
keistä hiusten hyvinvoin-
nin kannalta. Syömämme 
ravinto heijastuu suoraan 
hiusten kasvuun ja raken-
teeseen.

Hiusten kannalta parhai-
ta proteiinin lähteitä ovat 
kala, luomukanamunat ja 
kasviproteiinit, kuten pal-
kokasvit ja pähkinät.

Hiilihydraateista etenkin 

täysjyvät, kasvikset, hedel-
mät ja marjat ovat oivallisia 
päivittäisiä ravinnonlähtei-
tä hiuksille.

Hy viä rasvanlähteitä 
hiusten kannalta ovat kyl-
mäpuristetut kasviöljyt 
mm. Camelina -öljy, rasvai-
nen kala, pähkinät, sieme-
net ja mantelit. Myös riit-
tävä vedenjuonti on tär-
keää niin iholle kuin hiuk-
sillekin.

Hiusten hyvinvoinnin 
tueksi

Hiusten hyvinvointia voi-
daan tukea Evonia® -tuo-
teperheen avulla. Evonia® 
Hiusten Tehoravinteesta 
saadaan hiusten kasvulle 

tärkeät ravintoaineet. Tuo-
te on kehitetty yhteistyös-
sä Hiusakatemian asian-
tuntijoiden kanssa. Se on 
perustuote, joka soveltuu 
jokaiselle, joka on huolis-
saan hiustensa kunnosta. 
Evonia HiustenTehoravinne 
pitää yllä hiusjuuren veren-
kiertoa ja ravinnonsaan-
tia, hiusten kasvuvoimaa 
ja hyvää rakennetta sekä 
estää hiusten lähtöä ja akti-
voi hiussolujen tuotantoa. 
Se sisältää B-vitamiineja, 
jotka ovat välttämättömiä 
hiusnystyn soluille, jotka 
tuottavat runsaasti proteii-
neja. Riittävä D-vitamiinin 
saanti taas ylläpitää talirau-
hasten terveyttä. Hiusjuuri 
saa ravintonsa talin kautta, 
koska suoraa verisuoniyh-

Hiukset ja hiuspohja kuntoon 

hiusanalyysin avulla
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teyttä ei ole. Sinkki edis-
tää hiusten, ihon ja kynsien 
pysymistä normaaleina. 
E-vitamiini toimii antioksi-
danttina myös hiuspohjas-
sa. Evonia® Hiusten teho-
ravinne sisältää myös ami-
nohappo metioniinia, joka 
on yksi hiusten rakennus-
aineista. Valmisteen ras-
vahapot ovat kasviperäisiä; 
camelinan, pellavan ja sar-
viapilan siemenöljyä.   

Joskus hiukset haurastu-
vat, katkeilevat eivätkä jak-
sa kasvaa normaalisti. Sil-
loin hiuksia voidaan vahvis-
taa Evonia® keratiini+bio-
tiinin avulla. Tuote sisältää 
keratiinia liukoisessa muo-
dossa ja se tarjoaa hiuksil-
le rakennusaineita amino-
happojen muodossa, mm. 
glutamiinihappoa, seriiniä, 
kysteiiniä ja metioniinia. 
Kun hiusten rakenne para-

nee, ne ovat vahvemmat 
ja kiiltävämmät. Hiuksia 
irtoaa vähemmän pesun ja 
muun käsittelyn yhteydes-
sä. Keratiini parantaa myös 
ihon kosteutta ja elastisuut-
ta sekä kynsien lujuutta. 
Tuotteen sisältämä biotii-
ni ylläpitää hiusten, ihon ja 
limakalvojen kuntoa. Kupa-
ri taas ylläpitää normaalia 
hiusten pigmentoitumista. 
Keratiinivalmisteen käyt-
töön on hyvä yhdistää ras-
vahappovalmiste.      

Rasvan laatu saanti vai-
kuttaa hiuspohjan talirau-
hasen toimintaan. Hyvän-
laatuista talintuotantoa ja 
talirauhasen toimintaa voi-
daankin tukea käyttämällä 
laadukkaita kalaöljykapse-
leita. Vitamar 1000 on vah-
va kalaoöljyvalmiste, joka 
tarjoaa hiuksille välttämät-
tömiä omega-3-rasvahap-

poja. Hiukset tarvitsevat 
sekä vettä että rasvahap-
poja, muutoin ne kuivuvat 
ja katkeilevat helposti. EPA 
ja DHA vaikuttavat lisäksi 
positivisesti aivojen ja sydä-
men toimintaan ja ylläpitä-
vät hyvää näkökykyä.       

Tulehdukset

Hiusjuurinäytteiden avul-
la voidaan todeta tulehdus 
hiuspohjassa. Tulehdustilan 
vallitessa hiusjuuren raken-
ne muuttuu ja usein hius-
pohja alkaa punoittaa sekä 
joskus kutista. Sisäisesti 
tulehdusta voidaan hillitä 
Immufi xillä ja Vitacell kur-
kumalla. Immufix® sisäl-
tää Saccharomyces cerevi-
siae –hiivan soluseinämis-
tä eristettyä WGP® betag-
lukaania. Se on patentoi-
tu, luontainen hiilihydraat-

ti, jonka on todettu tehos-
tavan immuunipuolustuk-
sen solujen toimintaa.   

Kurkuma (Curcuma lon-
ga L.) on jo vuosisatojen 
ajan tunnettu puhdistava-
na, ruoansulatusta edistä-
vänä ja maksalle ja nive-
lille hyödyllisenä kasvina. 
Mausteissa ja ravintolisä-
valmisteissa kurkumasta 
käytetään juurakkoa, joka 
sisältää pääasiallisina vai-
kuttavina aineina kurkumi-
noideja (mm. kurkumiinia). 
Vitacell® Kurkuma sisältää 
patentoitua Meriva®-kur-
kumauutetta, jonka imey-
tyvyys on varmistettu sito-
malla kurkuma sähköisin 
varauksin auringonkukas-
ta peräisin olevan lesitiinin 
pinnalle. Lesitiini imeytyy 
rasvaliukoisena tehokkaas-
ti ja kuljettaa kurkuman 
mukanaan.   

Hiuksetkin 
tarvitsevat rautaa

Alhaiset rauta-ar vot 
(hemoglobiini ja ferritiini) 
voivat heijastua myös hiuk-
siin. Raudan puutostilas-
sa hiusta tuottavan solun 
toiminta häiriintyy, mikä 
aiheuttaa muutoksia hius-
ten rakenteessa. Vaikeis-
sa puutostiloissa esiintyy 
usein selvää hiustenlähtöä.  
Riittävästä raudan saannis-
ta on siis tärkeää huolehtia. 
Ferroforte B® + C on neste-
mäinen, hyvin imeytyvä ja 
vatsaystävällinen rautaval-
miste. Raudan lisäksi val-
miste sisältää C-vitamiinia, 
mikä edistää raudan imey-
tymistä ja B-vitamiineja, 
jotka osallistuvat punaso-
lujen tuotantoon. Rauta on 
välttämätön kivennäisaine, 
joka edistää punaisten veri-
solujen ja hemoglobiinin 

muodostumista sekä aut-
taa vähentämään väsymys-
tä ja uupumusta. Se edistää 
myös normaalia hapenkul-
jetusta kehossa ja osallis-
tuu solujen jakautumispro-
sessiin nopeasti uusiutuvis-
sa hiusnystyn soluissa.  

Täsmäohjeet hiuksillesi

Hiusten kuntoon ja kas-
vuun vaikuttavat monet 
tekijät, myös hoitokeino-
ja on monia. Hiusanalyy-
sin myötä saat täsmäoh-
jeet juuri sinun hiustesi ja 
hiuspohjasi hoitamiseen. 
Näin pääset tehokkaaseen 
alkuun hiustesi kunnon ja 
kasvun parantamisessa. 
Tervetuloa! 

Menoforce Strong – A. Vogelin luonnollinen rat-
kaisu kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun. Valmis-
tettu tuoreesta salviasta. Saatavilla terveystuote-
kaupoista ja -osastoilta sekä apteekeista.· SUOMEN LUOTETUIN LUONTAIS

TUO
TEM

ER
K

K
I·

2009

Kuluttajatutkimus

2019

Valitse
 hyvä olo

Menoforce – luonnollinen apu 
kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun. 
Kokeile neljä viikkoa ja tunne ero!

5490
Norm. 61,90

90tabl.

90 päivää!
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