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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 KevääseenKevääseenKevääseenKevääseenKevääseen

PARAS YSTÄVÄ
-hoitopakkaus
• rentouttaa ja

hellii kipeitä lihaksia

KEHÄKUKKA
voide  60 ml

• kevyt ihoa uudistava
päivä- ja hoitovoide

• auringonpolttaman
ihon ystävä

ROSE
BODY BUTTER  
55 ml

• ihana vaniljan ja
ruusuntuoksuinen
karitevoi koko vartalolle

Muista
äitiä!

 karitevoi koko vartalolle karitevoi koko vartalolle karitevoi koko vartalolle

LAVENTELI
eteerinen öljy  10 ml

• rauhoittaa mieltä

• auttaa
nukahtamaan

• hoitaa
iho-ongelmia

JALKAVOIDE  
100 ml
• virkistää

väsyneet
jalat

• poistaa
turvotusta

1790
Norm. 21,90

/kpl

1590
(289,09€/L) Norm. 18,95

55ml.

1690

(281,67€/L)

Norm. 19,95
60ml.

1590
(159,00€/L)

Norm. 18,95
100ml.

890
Norm. 10,80

10ml.
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Moni on käynyt läpi tut-
kimukset ja testit, ehkä 
lääkkeetkin – silti suo-
listovaivat jatkuvat. Suo-
liston vaivatessa on hyvä 
käydä lääkärin tutki-
muksissa, jotta saadaan 
poissuljettua hoitoa vaa-
tivat sairaudet. Usein on 
kuitenkin niin, että tut-
kimuksista huolimatta 
syytä suolistovaivoille ei 
löydy. Tässä on ajatuksia 
siitä, miten ruokavaliota 
voisi muokata suolisto-
ystävällisempään muo-
toon.

Yksilöllinen ruokavalio

Kaikille sopivaa ruokava-
liota ei ole olemassa. Koska 
olemme perimältämme ja 
maailmankatsomukseltam-
me erilaisia, meille sopii eri-
lainen ruokakin. Osa tulee 
toimeen kevyellä kasvis-
ruoalla, kun taas joku toi-
nen vaatii välttämättä lihaa 
ainakin viikoittain. Yksi-
löllisesti parhaan ruokava-
lion koostaminen tapah-
tuu omaa kehoa kuuntele-
malla. Kasvispainotteinen 
ravinto, jossa on riittävästi 
proteiinia ja hyviä rasvoja, 
sopii useimmille. 

Yliherkkyyttä aiheut-
tavien ruoka-aineiden 
välttäminen. Jos ruoka-ai-
ne aiheuttaa nopean aller-
gisen reaktion, se on usein 

helppo löytää allergiates-
tien avulla. Joskus yliherk-
kyysreaktio tapahtuu muu-
ten kuin IgE-vasta-aineiden 
kautta, ja silloin syyllistä 
on vaikeampi selvittää. Yri-
tys ja erehdys on paras tapa. 
Funktionaalisen lääketie-
teen testien avulla voi saa-
da vinkkejä yliherkkyysre-
aktion aiheuttajasta.

Helposti pilkkoutuvat 
ruoka-aineet

Kun suolisto on heikos-
sa kunnossa, ruoan pitäi-
si olla lähes vauvanruokaa: 
lempeää ja helposti sula-
vaa. Kevyesti kypsytetyt 
kasvikset, puurot ja keitot 
sopivat useimmille. Punai-
nen liha on vaikeasti pilk-
koutuvaa, ja parempi vaih-
toehto on kala ja kana. Mai-
to pilkkoutuu huonosti, kun 
taas hapanmaitotuotteet 
ovat parempia. Joskus on 
syytä kokeilla täysin mai-
dotonta ruokavaliota. Myös 
gluteenipitoiset viljat ovat 
vaikeasti pilkkoutuvia. Nii-
denkin välttämistä voi olla 
hyvä testata. Ennen glu-
teenipitoisten viljojen jät-
tämistä pois ruokavaliosta 
olisi hyvä selvittää keliaki-
an mahdollisuus. Se ei näy 
testeissä, jos on jo noudat-
tanut gluteenitonta ruoka-
valiota. 

Ei sokeria, keinoma-
keutteita, valkojauho-
tuotteita, eineksiä ym. 
pitkälle jalostettuja tuot-
teita. Suositeltavaa on, että 

valmistaa ruoat itse perus-
raaka-aineista, jotta var-
masti tietäisi, mitä ne sisäl-
tävät. Pitkälle jalostetut 
tuotteet voivat sisältää run-
saasti lisäaineita ja toisaal-
ta vain vähän ravintoainei-
ta. Sokeri ja keinomakeut-
teet voivat sekoittaa kehon 
aineenvaihduntaa. 

FODMAP

FODMAP- (fermentab-
le oligo-, di- and monosac-
charides and polyols) ruoka-
valio on kehitetty erityisesti 
ärtyvän suolen hoitoon. Sii-
nä vältetään ruoansulatuk-
sessa heikosti hajoavia hii-
lihydraatteja, jotka hajoa-
mattomina voisivat aiheut-
taa suolistossa käymistä ja 
sen kautta kaasunmuodos-
tusta, turvotusta ja ripu-
lia. Tällaisia hiilihydraat-
teja on runsaasti etenkin 
pavuissa, herneissä, sienis-
sä, kaalikasveissa, kokojy-
väviljassa sekä myös kui-
tulisissä (esim. oligofruk-
toosi ja inuliini) ja sokerial-
koholeina (kuten ksylito-
li). Hedelmien ja hedelmä-
mehujen sisältämä fruktoo-
si aiheuttaa oireita osalle, ja 
laktoosi voi aiheuttaa oirei-
ta laktoosi-intoleranteille. 
Ongelmana on, että monet 
tässä ruokavaliossa vältet-
tävistä ruoka-aineista ovat 
terveellisiä. Ne ovat ravin-
toainerikkaita ja ruokkivat 
suoliston hyvää bakteeri-
kantaa. Siksi tätä ruokava-
liota ei tule noudattaa tiu-
kasti pitkiä aikoja.

Terveyttä edistävät 
bakteerit

Suoliston bakteereilla on 
oleellinen vaikutus hyvin-
vointiimme. Ne vaikuttava 
mm. ruoansulatukseemme, 
muuhun aineenvaihdun-
taamme, vastustuskykyym-
me ja suolen seinämän kun-
toon. Terveyttä edistävillä 
bakteereilla eli probiooteil-
la voidaan tukea suoliston 
hyvää mikrobistoa. Moni 
käyttää probiootteja jatku-
vasti vuodesta toiseen, jot-

ta suolisto pysyy tyytyväi-
senä.

Kuitulisä

Kuidun määrää ruokava-
liossa olisi lähes kaikkien 
hyvä kasvattaa. Kuitua saa-
daan etenkin täysjyvätuot-
teista (leivät, puurot, riisit, 
pastat ym.) sekä kasviksis-
ta. Osalle nämä aiheutta-
vat suolisto-ongelmia. Kui-
tua voi käyttää myös kuitu-
lisänä. Kannattaa käyttää 
useita erilaisia kuituja, kos-
ka niillä on erilaisia vaiku-
tuksia. Kuitulisä hyödyttää 
etenkin kovamahaista, kos-
ka kuitu lisää ulostemas-
saa ja pehmentää sitä sekä 
edistää suolen liikkuvuut-
ta. Kuitu sopii myös löy-
sälle mahalle, koska se voi 
sitoa nestettä ja ärsyttäviä 
yhdisteitä. 

Ravintopuutokset kuriin 
ravintolisillä

Suoliston limakalvo on 
yksi elimistön nopeimmin 
jakautuvista kudoksista. 
Siksi ravintoaineiden liian 
vähäinen saanti näkyy sii-
nä helposti. Laktoosi-into-
leranssi voi olla seuraus-
ta ravintopuutoksista. Kun 
puutokset korjataan, lak-
toosin sieto voi palautua. 
Monivitamiinivalmisteel-
la voi varmistaa suojaravin-

toaineiden saannin. Hyvien 
rasvahappojen, magnesiu-
min ja glutamiinin lisäsaan-
ti on usein perusteltua. 
Hyvät rasvahapot anta-
vat rakennusaineita solu-
kalvoille, magnesium tasa-
painottaa suoliston liikettä 
ja glutamiini-aminohappo 
antaa energiaa suolen lima-
kalvon soluille. Tarpeen 
mukaan käytetään muitakin 
ravintolisiä. Etenkin D-vita-
miini on suositeltavaa kai-
kille syksystä kevääseen.

Muut elämäntavat

Moni reagoi stressiin 
vatsallaan. Suolisto pitää 
vähästressisestä elämästä. 
Syömään olisi hyvä rauhoit-
tua, jotta ruoansulatus toi-
misi hyvin. Riittävä pures-
kelu on tärkeää, ja sillä hel-
potetaan ruoansulatuksen 
työtä. Sopiva veden juo-
minen aktivoi aineenvaih-
duntaa; useimmille sopiva-
na määrän pidetään noin 
1,5 litraa päivässä. Suolisto 
pitää myös liikunnasta, jos-
sa vatsaan kohdistuu liiket-
tä, kuten joogassa, kävelys-
sä tai juoksussa. 

Suolistovaivojen kuriin 
saaminen johtaa usein myös 
elämänlaadun paranemi-
seen: iho heleytyy, vireysti-
la kasvaa, sosiaalisia tilan-
teita ei tarvitse kartella ja 
unikin maistuu.

Suolisto kuntoon 
ruokavalion avulla
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Miksi tarvitsemme pro-
teiinia? Proteiinit ovat 
välttämättömiä elimistöm-
me toiminnalle. Kehomme 
tarvitsee proteiineja usei-
siin tärkeisiin prosesseihin.  
Niiden tehtävänä on toimia 
kehossa suoja- sekä ener-
giaravintoaineina. Keho 
käyttää proteiineja solujen 
ja luuston huolto- ja raken-
nustehtäviin. Hiilihydraat-
tien ja rasvojen lisäksi pro-
teiinit ovat myös tärkeitä 
energianlähteitä .

Riittävä määrä proteiinia 
tulisi saada ruokavaliosta 
lihasmassan ylläpitämisek-
si. Proteiinitarve vaihtelee 
elämäntilanteen ja aktiivi-
suuden mukaan. Erityistä 
huomiota proteiinin saan-
tiin tulee kiinnittää ikään-
tyessä, aktiivisesti liikut-
taessa sekä laihduttaessa. 
Esimerkiksi ikäihmisten, 
aktiiviliikkujien ja laihdut-
tajien ruokavaliossa proteii-
ni edistää lihasmassan säi-
lymistä ja luuston pysymis-
tä kunnossa. 

Aminohapot ovat elin-
tärkeitä. Aminohapot ovat 
proteiinien rakennuspali-
koita. Joitakin aminohap-
poja keho tuottaa itse, mut-
ta välttämättömimmät täy-
tyy saada ravinnosta.  Eli-
mistö tarvitsee noin kah-
takymmentä eri aminohap-
poa pystyäkseen tasapai-
noiseen toimintaan. Keho 
tuottaa niistä itse kym-
mentä ja loput tulisi saa-
da monipuolisesta ruoka-
valiosta. Välttämättömik-
si aminohapoiksi kutsutaan 
niitä kymmentä, joita keho 
ei itse pysty tuottamaan 
vaan ne tulee saada ruoka-
valiosta.

Aminohappoja saa hel-
poiten eläinperäisestä ruo-
asta, kuten lihasta, kalasta, 
maidosta ja munista. Eri-
tyisesti ne jotka noudatta-
vat kasvispainotteista ruo-
kavaliota tai vegaanit on 
syytä varmistua riittävästä 
proteiinin saannista syö-
mällä proteiinipitoisia kas-
viksia kuten palkokasve-
ja, pähkinöitä ja siemeniä. 
Myös laihduttajat tai muus-
ta syystä erityisruokava-
lioita noudattavat on syytä 
varmistua riittävästä pro-
teiinin saannista.

Mikä on BCAA. BCAA 
on lyhenne haaraketjuisil-
le aminohapoille ja tulee 
sanoista ”Branched Chain 
Amino Acids”. Niihin kuu-
luvat kolme aminohappoa: 
isoleusiini, leusiini ja valii-
ni jotka ovat myös välttä-
mättömiä aminohappoja.  
BCAA:t liittyvät erityises-
ti lihasmetaboliaan, ener-
giaan ja kehon stressitilaan 
eli ovat sekä tärkeä lihasten 
rakennusaine että energia-

lähde. 
BCAA on ehkä tunnetuin 

voimailulajien harrastajil-
le mutta lisäsaannista on 
hyötyä myös muille, koska 
paitsi että ne auttavat lihas-
ten toimintaa ja kasvua, ne 
vaikuttavat myös moneen 
muuhun kehon toimintaan 
mm. auttavat säilyttämään 
lihasmassaa ikääntyessä 
sekä laihduttajilla. 

BCAA - tehokas kolmik-
ko. Vaikka haaraketjuiset 
aminohapot ovat rakenteel-
lisesti samanlaisia, niillä 
on erilaiset tehtävät kehos-
samme. Valiini vaikuttaa 
lähinnä hiilihydraatteihin, 
leusiini rasvoihin ja isole-
usiini sekä hiilihydraattei-
hin että rasvoihin.

Isoleusiinia tarvitaan 
energia-aineenvaihdunnas-
sa, se edistää proteiinisyn-
teesiä ja lihasten palautu-
mista. Isoleusiini vaikuttaa 
myös veren sokeritason sää-
telyssä, tehostamalla lihak-
sen glukoosin saantia. Sen 
ansiosta glukoosia lihaksen 
sisälle kuljettavat resepto-
rit aktivoituvat. Isoleusiini 
edistää myös hemoglobii-
nin muodostumista 

Leusiini säätelee veren 
sokeritasoja, edistää lihas-
kasvua ja korjausta. Leusii-
nilla on todettu olevan vai-
kutuksia lihasten kasvuun 
ja energiatuotannossa. Eli-
mistö tarvitsee tätä vält-
tämätöntä aminohappoa 
myös proteiinien, hemoglo-
biinin ja hormonien syntee-
sissä. 

Valiinia on runsaas-
ti lihaksissa ja se edistää 
normaalia typpitasapai-
noa. Valiini on tärkeä ener-
g ia-aineenvaihdunnas-
sa. Raskaan fyysisen suo-
rituksen aikana keho hyö-
dyntää valiinia energiana. 
Se osallistuu myös entsyy-
mien toimintaan nopeut-
taen kemiallisia reaktioita 
kuten lihasmassan kasvua, 
sekä suojelee lihasta kata-
bolialta eli hajoamiselta. 

Miksi ravintolisänä. 
Aminohappoja ja niiden 
hyviä vaikutuksia tutki-
taan koko ajan lisää. On 
totta, että syömällä moni-
puolisesti saamme tarvit-
tavan proteiinimäärän ruo-
kavaliosta mutta jos ruoka-
valiomme on jostain syystä 
yksipuolinen tai tarpeemme 
on jostain syystä lisäänty-
nyt kannattaa harkita lisä-
ravinteiden käyttöä.

 Erityisesti vanhukset, 
paljon treenaavat ja toipi-
laat voivat lisätä aminohap-
pojen saantia lisäravintei-
den avulla. BCAA- jauhet-
ta käytettäessä keholta jää 
pois ruuansulatusvaihees-
sa tapahtuva aminohappo-
jen pilkkominen proteii-

neista ja aminohapot pää-
sevät suorittamaan välittö-
mästi niiden tärkeitä tehtä-
viä elimistössä. 

BCAA vanhuksille. Pro-
teiinin tarve lisääntyy van-
hetessa koska sen hyväksi-
käyttö elimistössä heikke-
nee, usein proteiinin saan-
ti myös pienenee yksipuoli-
sen ruokavalion tai pienten 
annoskokojen takia. Proteii-
ni on erittäin tärkeä myös 
ikääntymisen aiheuttaman 
lihasmassan vähenemisen 
estämiseksi.

Amerikkalaisessa tutki-
muksessa* osoitettiin että 
leusiini voi parantaa ikään-
tyvien ihmisten proteii-
nisynteesiä. Myös muissa 
tutkimuksissa on osoitet-
tu, että leusiini voi pysäyt-
tää ikääntymiseen liittyvän 
lihaskadon. BCAA tuotteis-
sa aminohapot ovat val-
miiksi pilkotussa muodossa 
jolloin niiden imeytyminen 
on nopeaa.

BCAA ja paljon treenaa-
vat. Aminohapon ollessa 
sitoutumaton tai vapaa eli 
kun se ei ole osana proteii-
niketjua se saa muita omi-
naisuuksia, kun mitä täydel-
linen proteiinikoostumus 
tarjoaa. Siksi BCAA-ami-
nohapot ovat niin suosittu-
ja ravintolisinä. BCAA voi 
nimittäin estää väsymisen 
tunteen ja on siksi tehokas 
työkalu lisäämään suori-
tuskykyä.

Kaikista proteiineista 
juuri kolme haaraketjuista 
aminohappoa ovat ne jotka 
edistävät parhaiten palau-
tumista. Koska ne ovat 
vapaassa muodossa palau-
tuminen alkaa lähes välittö-
mästi nauttimisen jälkeen ja 
lihasten jälleenrakennus ja 
kasvu alkavat nopeasti.

Laihduttaminen stres-
saa kehoa. Laihduttaes-
sa eri ruokavalioiden avulla 
aiheutetaan keholle stres-
siä. Koska laihduttami-
sen tavoitteena on, vähen-
tää kehon rasvan määrää 
on samalla erityisen tär-
keää suojata kehon lihas-
massa. Laihdutusruokavali-
on ollessa yksipuoleinen tai 
annoskoon ollessa pieni sii-
nä ei ole tarpeeksi lihasmas-
saa suojaavia proteiineja. 
Keho käyttää silloin hyväk-

si lihaksissa olevaa proteii-
nia muuttaen sen energiak-
si eli tapahtuu lihaskatabo-
lia.  Stressin aikana proteii-
nin hajoaminen on nopea ja 
aminohappokäyttö lisään-
tyy moninkertaisesti. Pro-
teiinin tarve siis lisääntyy. 
BCAA-lisä on todettu nor-
malisoivan tätä tilannetta

Better4You:n BCAA –jau-
he on 100 % luontainen. 

Se on valmistettu fermen-
toidusta maissista. Tuote 
sisältää haaraketjuisia ami-
nohappoja optimaalises-
sa suhteessa ja annoksessa 
on ainoastaan vähän ener-
giaa.  Tuotetta on helppo 
käyttää esimerkiksi sekoi-
tettuna veteen, aamupuu-
roon tai jugurttiin. Tuote 
ei sisällä sokeria eikä mui-
ta keinotekoisia makeutus-

aineita. Kaksi hyvää makua: 
mustikka/passionhedelmä 
ja omena/seljankukka.

*) Sharon et al, Clinical Nut-
rition 2012.” Leucine supple-
mentation chronically impro-
ves muscle protein synthesis 
in older adults consuming the 
RDA for protein”. 

BCAA 
– Lihaskadon välttämiseksi

1990
(368,52€/Kg) Norm. 26,50

80kaps.

2150
Norm. 26,90

60tabl.

1350
(166,67€/Kg)

Norm. 16,90
54glp.

1990

(132,67€/L)

Norm. 24,90
150ml.
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1690
Norm. 25,90

120tabl.
(128,03€/Kg)

3690
Norm.53,00

90kaps.

(424,14€/Kg)

2315
Norm.32,70 

40kaps.

3990
(82,26€/Kg) Norm. 67,40

2x180kaps

1990
Norm. 30,95

60tabl..

1890
(37,80€/L) Norm. 24,90

500ml.

1850
(114,91€/Kg)Norm. 25,90

100kaps.
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(35,80€/L)

950
Norm. 12,90

150tabl.

(81,20€/Kg)

1090
Norm. 14,90

60tabl.

890
(98,89€/Kg) Norm. 11,90

180tabl.

3 PULLOA 45,- +SAAT
KAUPANPÄÄLLE REPUN!

ERÄ!1790
Norm. 24,90

500ml.
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Vasta viime aikoina on 
alettu ymmärtää, että 
vitamiini- ja lisäravinne-
purkeista ei ole hyötyä, 
jos ravintoaineet ovat 
niissä sellaisessa muo-
dossa, etteivät ne imeydy 
elimistöön. Hyvän imey-
tyvyyden lisäksi ravinto-
aineiden on päästävä vai-
kuttamaan solutasolla.

Syötkö vitamiineja tai 
ravintolisiä olettaen, että 
saat purkeissa luvatun mää-
rän tärkeitä ravintoaineita 
hyvinvointisi tueksi? Todel-
lisuudessa koko tabletti tai 
kapseli saattaa kulkea eli-
mistösi läpi imeytymättä. 

Imeytymiseen vaikuttaa 
useat seikat, kuten se mitä 
valmisteita syöt, niiden 
laatu ja valmistustapa sekä 
suolistosi kunto. Useim-
mat vitamiinit ja ravintoli-
sät eivät sisällä luontaises-
sa ravintomuodossa olevia 
ravintoaineita. Esimerkiksi 
tavanomainen C-vitamiini-
valmiste sisältää vain puh-
taaksi raffinoitua askorbii-
nihappoa ja täyteaineita, 
tai sitten askorbiinihappo 
on sekoitettuna kasvisjau-
heen joukkoon. Jo 30-luvul-
la keripukin hoidosta Nobe-
lin palkinnon saanut Tohto-
ri Szent-Gyorgui tiesi, että 
elimistö pystyy aina erotta-
maan eristetyn, eli raffinoi-
dun vitamiinin ravinnossa 
luonnostaan esiintyvästä 
vitamiinikompleksista. 

Tunnistaminen 
tapahtuu jo 

ruoansulatus-
vaiheessa

Tämä tunnistaminen 
tapahtuu jo ruoansula-
tusvaiheessa, joka vaikut-
taa vitamiinin imeytymi-
seen sekä hyödynnettä-
vyyteen solutasolla. Aidon 
ruoan sisältämät ravinto-
aineet eivät nimittäin kos-
kaan esiinny yksinään nii-
den eristetyssä muodos-
sa, vaan osana monimut-
kaista rakennetta, jossa eri 
yhdisteet, kuten entsyy-
mit, koentsyymit, proteii-
nit, hivenaineet ja vitamii-
nit, toimivat synergistises-
ti auttaen elimistöä imeyt-
tämään ja hyödyntämään 
ravintoaineet solutasolla. 
Samasta syystä keho ei tun-
nista erityisen hyvin vita-

miinien eristettyjä muotoja.
Valmisteiden imeyty-

vyyttä ja hyötykäyttöä 
heikentävät lisäksi erilai-
set lisäaineet kuten sidos- 
ja väriaineet. Mikäli myös 
suolisto on huonossa kun-
nossa, voi tavanomaisten 

Suosi luonnollisuutta 
– myös vitamiineissa

ravintolisien imeytymi-
nen jäädä valmisteesta riip-
puen vain pariin prosent-
tiin. Heikkoa imeytyvyyt-
tä usein paikataan annos-
kokoa kasvattamalla. Suu-
ri annos tiettyä ravintoai-
netta voi kuitenkin haita-

ta samoista imeytymisme-
kanismeista kilpailevien 
ravintoaineiden hyötykäyt-
töä ja aiheuttaa ravinteiden 
epätasapainoa ja jopa puu-
toksia elimistössä. 

Luonnonmukaisuus 
on ravintolisien 
uusin trendi 

Wild Nutrition on eng-
lantilaisen ravintotera-
peutti Henrietta Nortonin 
kehittämä, lähestymista-

valtaan funktionaaliseen 
lääketieteeseen perustuva 
ravintolisäsarja, jota voi-
daan pitää luonnonmukais-
ten vitamiinien ja ravinto-
lisien tulevaisuuden suun-
nannäyttäjänä. Valmistei-
den koostumukset on kehi-
tetty molempien sukupuol-
ten, sekä eri ikävaiheiden 
muuttuviin ravintotarpei-
siin. Ne toimivat keskinäi-
sessä synergiassa, niin että 
niillä ei vaikuteta pelkäs-
tään oireisiin vaan myös 
oireiden taustasyihin. 

Food-Grown® 
-menetelmä

Wild Nutrition -sarja  
perustuu Food-Grown® 
-menetelmään, jonka an- 
siosta keho pystyy hyödyn-
tämään valmisteiden ravin-
teet yhtä tehokkaasti kuin 
ruoasta. Food-Grown®-pro-
sessi on yksi tämän hetken 
laadukkaimpina pidetyis-
tä ravintolisien valmistus-
menetelmistä, jonka tehok-
kuutta puoltaa useat kym-
menet tutkimukset. Sii-
nä kasvisperäisestä raaka-
ruoasta valmistetaan bio-
loginen kasvualusta, johon 
lisätään ravintoaineita 
kohottamaan ruokamassan 
ravintoarvoa. Tässä 100% 
eloperäisessä patentoidus-
sa menetelmässä halutut 
ravintoaineet sitoutuvat 
luontaiseksi osaksi ruoka-
massaa, jolloin niiden biolo-
ginen aktiivisuus ja hyväk-
sikäyttö kehon soluissa kas-
vaa.

Kuten ruoassa jota syöm-
me, valmisteiden ravintoai-
neet kiinnittyvät kofakto-
reihin, jotka auttavat kehoa 
hyödyntämään ne optimaa-
lisesti ja kohdentamaan ne 
oikeille soluille ja kudoksil-
le. Valmisteita ei näin tarvi-
ta paljoa kerrallaan ja tuot-
teet ovat tutkitun tehok-
kaita pieninäkin annok-
sina. Sarjan kaikki tuot-
teet soveltuvat kasvisyöjil-
le ja monet valmisteet myös 
vegaaneille.

- Jos suosimme puhtaita, 
luomutuotettuja raaka-ai-
neita ruoassa, miksi vaati-
simme sen vähempää ravin-
tolisiltä, sanoo Henrietta.  

Teksti ja kuvat 
Wild Nutrition
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Karin Havupuu -uute-
juoma on kotimainen 
luonnontuote.

Juoman raaka-ainee-
na käytetty männynkuo-
ri sisältää runsaasti havu-
metsän suoja-aineita, kuten 
erittäin vahvoja antioksi-
dantteja proantosyanidii-
neja, kivennäis- ja hiven-
aineita. Luonnon antioksi-
danteilla on elimistöä tuke-
va vaikutus muun muassa 
kehon palautumisessa sekä 
erilaisissa elämän stressiti-
lanteissa. 

Myös urheilijat saatta-
vat hyötyä juomasta, sil-
lä antioksidanttien tarve 
kasvaa huomattavasti fyy-
sisen rasituksen aikana. 
Karin Havupuu-uutejuo-
ma on luonnon oma juoma, 
joka toimii elimistön koko-
naisvaltaisena elvyttäjänä. 
Usein jo parin viikon käy-
tön jälkeen juoman käyttä-
jät toteavat, että virtaa on 
tullut lisää ja jaksaminen 
on aiempaa parempi.

Karin Havupuu-uutejuo-
ma on maultaan pehmeän 
luonnollinen ja saa kauniin 
punaisen värinsä männyn-
kuoresta. Tuote sopii vau-
vasta vaariin.

 Karin Havupuu uutejuo-
ma on ainoa markkinoil-
la oleva Luomu-sertifioi-

Elimistön kokonaisvaltainen elvyttäjä
tu havupuu-uutejuoma ja 
sitä on valmistettu samal-
la perinteisellä tarkoin 
varjellulla reseptillä jo yli 
40-vuotta.

Luomutuote puhtaista 
raaka-aineista

Karin Havupuu-uute-
juoman valmistamisessa 
käytetään luomusertifioi-
tua nuoren männyn kuorta 
ja nilaa. Raaka-aine kerä-
tään metsästä hellävarai-
sesti ilman suuria metsä-
koneita. Koko tuotantoket-
ju on siis erittäin tarkkaan 
valvottua – metsästä loppu-
tuotteeseen ja omissa käsis-
sämme. Tuotteeseen ei ole 
lisätty lisä- tai säilöntäai-
neita, ainoastaan puhdasta 
lähdevettä.

 Karin Havupuu-uutejuo-
ma on palkittu kaksi kertaa 
Vuoden luontaiselintarvik-
keena vuosina 2003 ja 2010. 
Karin Havupuu-uutejuoma 
on ollut mukana viimeisten 
20-vuoden aikana useissa 
eri yliopistojen tutkimus-
hankkeissa. Hankkeissa on 
selvitetty laajasti tuotteen 
antioksidanttipitoisuutta, 
tulehduksen esto- ja muita 
terveydellisesti vaikuttavia 
ominaisuuksia.

Detox, joka keventää ja
energisoi

100% virkistävä

100% elvyttävä

Nopea 7 päivän
tehokuuri!2290

(91,60€/L)
Norm. 27,90

250ml.

1690
(160,95€/L)

Norm. 19,90
7x15ml
.

Tällä kupongilla tai 
verkkokaupasta koodilla: "WN20" 
saat yhdestä vapaa valintaisesta
Wild Nutrition tuotteesta -20% alennuksen!

-20%

590
Norm. 6,90

1 PULLO.

20 PULLOA 99,90
Norm. 138,00 (8,33€/L) (9,83€/L)

Karin Havupuu-uutejuoma 600ml.
Luomutuote puhtaista raaka-aineista
Karin Havupuu-uutejuoman valmistaminen on alusta loppuun asti 
luonnonmukaista. Juoman raaka-aineet hankitaan tarkkaan valvotuista 
länsisuomalaisista luomumetsistä hellävaraisesti ilman suuria metsäkoneita.
Havupuu-uutejuoman raaka-ainelista on lyhyt: valmistamiseen käytetään 
vain lähdevettä ja nuoren männyn kuorta ja nilaa.
Ravintorenkaalla on pitkät perinteet tämän kauniin 
punaisen ja raikkaan Karin havupuu-uutejuoman 
valmistuksesta. Juomaa on valmistettu Siikaisten 
kunnassa jo yli 40 vuoden ajan.

Laatikko
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Magnesium on ihmiselle 
ja eläimille välttämätön 
kivennäisaine. Sen puu-
te ihmisessä raportoi-
tiin ensi kerran vuonna 
1930, ja ainetta on tutkit-
tu siitä alkaen perusteel-
lisesti. 

Vaikka yhdeksän ihmis-
tä kymmenestä tietää, että 
magnesium on tärkeä ja 
hyödyllinen aine, seitse-
män kymmenestä ei osaa 
sanoa, mistä sitä ruuista 
sitä saa tai mihin ja kuin-
ka se vaikuttaa. Vaikka 
magnesiumia on monis-
sa ruoka-aineissa, sen pii-
levä puute on yleinen väes-
tössä, etenkin diabeetikoil-
la. Vaje liittyy D-vitamiinin 
puutokseen, joka on vähin-
tään yhtä yleinen. Magne-
sium edistää D-vitamiinin 
synteesiä auringonvalosta 

ihossa ja magnesiumin run-
sas saanti lisää myös D-vi-
tamiinin pitoisuutta veres-
sä ja kudoksissa. Sitä vas-
toin tupakointi ja alkoho-
lin nauttiminen alentavat 
veren magnesiumin ja D-vi-
tamiinin pitoisuuksia, mis-
tä aiheutuu monia terveys-
haittoja. Magnesium imey-
tyy parhaiten vereen yhdes-
sä B6- ja B12-vitamiinien 
kanssa nautittuna.

Magnesium ehkäisee 
”suonenvetoa”

” M a g n e s iu m  a le n-
taa kohonnutta verenpai-
netta. Onkohan yksi van-
ha luonnonkonsti parem-
pi kuin pussillinen uusia? 
Rytmihäiriötkin saatta-
vat kaupan päälle vähen-
tyä”, kirjoitti sydänprofes-
sori Juhani Heikkilä Orio-
nin Sydänuutisissa jo vuon-

Magnesium 
– monipuolinen kivennäisaine

na 2002. Lisäksi magnesium 
ehkäisee verisuonten kalk-
kiutumista, verenkierto-
häiriöitä ja lihaskramppeja 
eli ”suonenvetoa”. 

Magnesiumlisä lisäsi 
valtimoiden joustavuutta

M a g nesiu m i n r u n-
sas saanti vähentää riskiä 
masentua, sairastua veren-
painetautiin, aivohalva-
ukseen, sydämen vajaatoi-
mintaan ja kuolla ennenai-
kaisesti. Tuoreessa hollan-
tilaistutkimuksessa yli vii-
sikymmentä ylipainoista 
koehenkilöä söi puoli vuot-
ta päivittäin joko lumet-
ta tai 350 mg magnesiumia 
ruuan lisänä. Valtimoiden 
kuntoa tutkittiin mittaa-
malla pulssiaallon etene-
misnopeus kaulavaltimosta 
reisivaltimoon. 

Tulosten mukaan mag-

nesiumlisä lisäsi valtimoi-
den joustavuutta ja paran-
si veren virtausta. Tutkijat 
tulkitsivat, että magnesiu-
min hyödyt sydän- ja veri-
suonitaudeissa johtuvat-
kin pääasiassa valtimoiden 
jäykkyyden vähentymises-
tä. 

Tarpeellinen 
diabeetikoille

Magnesium on ravinto-
lisänä erityisen tarpeelli-
nen diabeetikoille, koska he 
erittävät magnesiumia pois 
elimistöstä virtsan mukana. 
Magnesium ehkäisee, vai-
mentaa ja sammuttaa kroo-
nista matala-asteista tuleh-
dusta (inflammatiota), joka 
myllertää diabeteksessa ja 
kaikissa muissakin pitkä-
aikaissairauksissa. ”Mag-
nesium kohottaa fyysistä 
kuntoa ja parantaa kongiti-

visia toimintoja”, kirjoitti-
vat amerikkalaiset ja kiina-
laiset tutkijat viime vuonna 
arvostetussa Nutrients-leh-
dessä. 

Magnesium on erito-
ten urheilijoiden ja kun-
toilijoiden suosima ravin-
tolisä. Lisäksi magne-
sium ehkäisee ikääntyvien 
ihmisten kuulon heikkene-
mistä, suojaa kaikkia alko-
holin haitoilta sekä syö-
päpotilaita kemoterapian 
sivuvaikutuksilta.

Magnesiumia ei aina saa 
tarpeeksi ruoasta

Hyviä magnesiumin läh-
teitä ravinnossa ovat täys-
jyvävilja, liha, kala, kasvik-
set sekä pähkinät ja kah-
vi. Viranomaissuositus-
ten mukaan miesten tuli-
si saada 350 mg ja naisten 
280 mg magnesiumia päi-

vässä. Tämä ei valitetta-
vasti läheskään aina toteu-
du. Magnesium on halpa ja 
turvallinen ravintolisä, joka 
sopii nautittavaksi yhdessä 
kaikkien tarpeellisten lääk-
keiden kanssa. 

Tohtori Matti Tolonen 
tritolonen.fi
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Ravintolisien maailmassa 
koittaa uusi päivä liposo-
mimuotoisten ravintoli-
sien muodossa. Ne saat-
tavat mullistaa välttä-
mättömien ravintoainei-
den käyttöä.

Tiede liposomiteknolo-
gian taustalla on peräisin 
jo 60-luvulta (Bangham, 
1965). Tieteellinen kehi-
tystyö ja käytännön kliini-
set sovellukset ovat kehit-
tyneet viimeisen 40 vuo-
den aikana (Gregoriadis, 
2007). Liposomimuotoi-
sia sovelluksia on käytetty 
kohdennetuisssa lääkeso-
velluksissa lääketeollisuu-
den toimesta. Viime vuosi-
na tämän jännittävän tek-
nologian käytön mahdolli-
suuksia on selvitetty myös 
ravintolisien osalta. 

Mitä liposomit ovat?

Liposomit ovat mikros-
kooppisia fosfolipidi-pallo-
ja, joiden sisällä molekyylit 
pysyvät suojassa. Ne ovat 
vedessä stabiileja ja voivat 
sisältää vesiliukoisia aines-
osia. Liposomi on rakenteel-
lisesti samanlainen kuin 
monet solut elimistössä. 
Niiden hyvin ainutlaatui-
sen koostumuksen ja pie-
nen kokonsa vuoksi ne eivät 
tuhoudu ruoansulatuskana-
vassa vaan vapauttavat vai-
kuttavat aineet verenkier-
ron kautta suoraan soluihin.

Liposomit ovat erit-
täin hyödyllisiä ravintoai-
neiden saannin varmista-
misen kannalta, koska ne 
imeytyvät myös suun kaut-
ta nautittuna erinomaises-
ti. Liposomiin kapseloitu-
jen ravintoaineiden osalta 

Bioteknologian professori Raivo Vilu:

Liposomit mullistavat 
vitamiinien maailman

imeytyminen on erinomais-
ta (Ling, 2006). Liposo-
mit suojaavat ravintoai-
neita ruuansulatukselta ja 
hajoamiselta. Ennen ravin-
toaineiden vapautumis-
ta liposomeista ne pysyvät 
laajalti inerttinä eli ne eivät 
reagoi kemiallisesti muiden 
aineiden kanssa elimistös-
sä. Entsyymit eivät hajota 
tai metabolisoi ravintoai-
neita suolistossa tai veres-
sä. Liposomin rasvasisäl-
löstä on myös selvää ravit-
semuksellista hyötyä. Tyy-
pillinen liposomi sisältää 
paljon fosfatidyylikoliinia, 
joka on itsessään antioksi-
dantti. Fosfatidyylikoliinilla 
on myös tärkeä rooli tuman 
ja solukalvon metabolismis-
sa (Das,2007; Albi, 2008).  Ja 
viimeisenä, mutta ei vähäi-
simpänä - liposomit voivat 
tarjota soluun sisälle pää-
syn (Dr. Levy ”Curing the 
Incurable”, 2011). Liposo-
min kalvon ja solukalvojen 
samankaltaisuus mahdol-
listavat liposomin imeyty-
misen solunsisäiseen tilaan 
(solulima), kuten mito-
kondrioihin (Yamada ja 
Harashima, 2008)  ja jopa 
ytimeen (Rawat, 2007).

Perinteisten suun kaut-
ta nautittavien tablettien 
ja kapseleiden heikko imey-
tyminen ja vähäinen hyöty 
elimistölle (Williamson and 
Manach, 2005) ovat mer-
kittäviä tekijöitä liposomi-
teknologian kehittymiseen 
ja sen edelleen kehittämi-
seen. Liposomiteknologia 
on erittäin tehokas mene-
telmä suojata ravintoaineita 
ruoansulatusjärjestelmän 
tuhoilta ja auttaa ravintoai-
neiden kulkeutumista suo-
raan soluihin ja kudoksiin.

Miksi juuri C-vitamiini?

C-vitamiini (askorbiini-
happo) on mainio esimerkki 
liposomiteknologian anta-
mista eduista ravintoainei-
den imeytymiselle ja hyö-
dyntämiselle elimistössä.  
C-vitamiini on välttämätön 
ravintoaine ihmisille, mut-
ta elimistömme ei pysty sitä 
itse tuottamaan. Meidän 
täytyy saada sitä ulkoisis-
ta lähteistä. C-vitamiinil-
la on tärkeä rooli immuu-
nipuolustuksen edistäjä-
nä, antioksidanttina ja ihon 
kollageenituotannon osa-

tekijänä. Koska se on vesi-
liukoinen vitamiini, yleen-
sä vain pieni osa C-vitamii-
ni -lisästä imeytyy elimis-
töön.  Esim. suurilla annok-
silla kuten 1,25 g, imeyty-
minen voi jäädä 33%. (Levi-
ne, Conry-Cantilena, Wang 
ym, 1996). Suurempina 
annoksina C-vitamiini voi 
myös aiheuttaa suolisto- ja 
vatsavaivoja.

Tässä liposomimuotoi-

sesta C-vitamiinista voi 
olla suurta apua. Kliininen 
vaikutus liposomiin kapse-
loidun C-vitamiinin osal-
ta näyttää olevan samaa 
luokkaa kuin suoraan las-
kimoon annetun C-vitamii-
nin vaikutuksen. Liposo-
mimuotoisen C-vitamiinin 
osalta on olemassa erin-
omaisa tutkimustulok-
sia (Hickey, Roberts, Mil-
ler, 2008). Liposomiin kap-

seloitu C-vitamiini imeytyy 
erityisen nopeasti, kun sen 
ottaa tyhjään mahaan (Dr. 
Levy ”Curing the Incurab-
le”, 2011).

Prof. Raivo Vilu
Tallinn University 

of Technology
Professor of 

Biotechnology, 
Head of the Chair
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SOS Health melatoniinisuihke 
lyhentää nukahtamisaikaa.

MELATONIINI ON SUIHKEENA 
TABLETTIA TEHOKKAAMPI!
Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja 
lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.  

Suihkeena melatoniini imeytyy paremmin
Suihkemuotoinen melatoniini vaikuttaa no-
peammin ja on tehokkaampi kuin tabletit tai 
kapselit.Suoraan kielen alle suihkutettu me-
latoniini imeytyy kolme kertaa nopeammin ja 
on jopa 3-4 kertaa tehokkaampi kuin tablet-
ti- tai kapselimuotoinen valmiste. Kielen alle 
suihkutettuna imeytyminen limakalvoilta alkaa 
jo viidessä minuutissa. Melatoniinia imeytyy 
ensimmäisten minuuttien aikana suoraan li-
makalvolta jopa 4 kertaa enemmän kuin pe-
rinteisistä vatsan kautta kulkevista tableteista.

SOS Health melatoniinisuihke on riittoisa,
edullinen ja helppokäyttöinen
SOS Health melatoniinisuihketta käytetään 
ottamalla 1 suihkaus kielen 
alle noin 10 minuuttia 
ennen nukkumaanme-
noa. Päivittäin käytettynä 
yhdessä 30 ml pullossa 
on lähes 200 päivän eli yli 
puolen vuoden annos.

VARPAIDEN JA SORMIEN 
PALELU LOPPUI

- Olen kärsinyt kylmistä varpaista ja sormista. Verenkierto on iän myötä heikentenyt. 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. 
Freestream oli siis auttanut jo puolentoista viikon käytön jälkeen.
- Yksi kapseli päivässä on riittänyt hyvin.

Freestream pitää verihiutaleet sileinä. Se ehkäisee niiden kiinnittymistä toisiinsa ja 
verisuonten seinämiin. Yksi kapseli päivässä pitää verenkierron vilkkaana.

Freestreamin avulla verenkiertoni vilkastui, 
kertoo Marjut Kettunen.

Nyt saatavana myös uusi 
Freestream Supersuoja, joka 

elvyttää verenkiertoa ja suojaa 
kolesterolia hapettumiselta! 
Yksi kapseli päivässä pitää 

verenkierron vilkkaana.

Meneekö yöt WC:ssä juostessa ja päivät nimiä muistellessa?

96% SUOSITTELEE 
PROSTAFLOV:TA 
ETURAUHASEN 
HYVINVOINTIIN

Miehen eturauhasen toiminta 
muuttuu ikääntymisen myötä. 
Jopa 50%:ia yli 50-vuotiaista 

miehistä kärsii ikään liittyvistä 
eturauhasongelmista. Yli 60-vuotiailla miehillä eturauhasongelmia 
esiintyy jopa 70%:lla. Ensimmäisiä ongelmia ovat heikentynyt 
virtsasuihku, tihentyvä virtsaamisen tarve ja se, että rakko ei 
tyhjene täysin virtsatessa.
Uuden Prostafl ovn karpalosta patentoidulla Full Spectrum 
menetelmällä eristetty aktiiviaine Flowens™ edistää tutkimuksen 
mukaan monin tavoin eturauhasen hyvinvointia.
• vähentää toistuvia yöllisiä vessassakäyntejä
• lisää virtsasuihkun voimakkuutta
• parantaa kykyä tyhjentää rakko kokonaan
• edesauttaa tiputtelusta eroon pääsemisessä
Prostafl ov on karpalosta patentoidulla menetelmällä valmistettu 
täysin luonnollinen ja turvallinen valmiste eturauhasen hyvinvointiin. 
Parhaat tulokset on tutkimuksissa saatu 2 kapselin (500mg) 
päivittäisellä annostuksella. 6 kuukauden käytön jälkeen 71%:ia 
tutkituista ilmoitti virtsaamisoireiden vähentyneen selvästi. 37%:lla 
tutkimuksessa mukana olleista ongelmat vähenivät jo yhden 
kuukauden käytön jälkeen. 96%:ia tutkimukseen osallistuneista 
suosittelisi tuotetta ystävilleen. 

www.polarpharma.fi 

1790
Norm. 21,90

60kaps.

1590
Norm. 19,50

30ml.

2490
Norm. 34,90

30kaps.
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Aivastuksia, silmien kir-
velyä ja nuhaa... Kevään 
ensimmäiset auringon 
säteet ovat allergiselle 
ihmiselle merkki lähes-
tyvästä siitepölykaudes-
ta. Keväästä syksyyn kes-
tävään allergiakauteen 
voi kuitenkin varautua jo 
etukäteen. Lääkehoidon 
lisäksi allergiaongelmiin 
kannattaa hakea apua 
myös luonnon omista 
ravintoaineista.

Siitepölyallergiasta kär-
sii 10-20 % suomalaisista. 
Allergisen nuhan aiheut-
tajia ovat pääasiassa tuuli-
pölytteisten kasvien siite-
pölyt. Kevätkesällä oireita 
aiheuttavat lehtipuut, kes-
kikesällä heinäkasvit ja lop-
pukesällä pujo. Koivun ja 

heinien siitepöly ovat ylei-
simpiä allergian aiheuttajia. 
Osa siitepölyallergisista saa 
oireita myös ruoka-aineista. 

Siitepölystä johtuva 
oireilu on jaksoittaista 
ja loppuu yleensä 
siitepölykauden 
päättyessä

Ensisijaisesti oireilua on 
hengitysteissä. Siitepö-
lyallergia saattaa aiheut-
taa vesinuhaa, aivastelua, 
nenän kutinaa ja tukkoi-
suutta, yskänärsytystä ja 
astmaoireita. Silmissä siite-
pöly aiheuttaa muun muas-
sa ärsytystä, punoitusta, 
kutinaa, kirvelyä ja kyynel-
vuotoa. Atooppinen ihot-
tuma saattaa pahentua. 
Oireena voi olla myös voi-
makas väsymys.

Pycnogenol 
auttaa elimistöä 
puolustautumaan

Allergiaongelmia voi tor-

Voit myös nauttia keväästä 
– ja hengittää helpommin

jua luonnon omalla antiok-
sidantilla. Pycnogenol  eli 
rannikkomännyn kuoriuu-
te sisältää bioflavonoideja, 
jotka hillitsevät histamii-

nin purkautumista ja täl-
lä tavoin myös allergiaa. 
Pycnogenol on erinomainen 
ravitsemuksellinen tuki sii-
tepölyaikana.

- Allergiakauteen voi 
varautua suojaamalla eli-
mistöä Pycnogenolilla 
hyvissä ajoin. Kolmen vuo-
rokauden käytön jälkeen 
elimistö on jo ylläpitotasol-
la, tuoteasiantuntija Jarmo 
Hörkkö tietää.

Hörkön mukaan Pycno-
genol mm. lisää keuhko-
jen hengityskapasiteettia 
ja helpottaa astmaatikon 
oloa. Astmaatikoilla tuot-
teen on havaittu laskevan 
veren tulehduksen välittä-
jäaineiden määrää.

- Pikaista apua tarvitse-
ville on tarjolla nopeasti 
vaikuttava suusuihke, joka  
helpottaa oireita  nopeasti, 
Hörkkö neuvoo.

Mikä on Pycnogenol?

Pycnogenol on rannik-
komännyn kuoriuute, joka 
valmistetaan Ranskan ete-
läosassa viljellystä ran-
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nikkomännystä saatavas-
ta mäntykuoresta. Yhden 
Pycnogenol-kilon valmis-
tamiseen tarvitaan tuhat 
kiloa kuivaa rannikkomän-
nyn kaarnaa, joka saadaan 
paikallisen sahateollisuu-
den sivutuotteena. Pycno-
genol rannikkomännyn 
kuoriuute sisältää vakioi-
dun määrän bioflavonoi-
deja, mm. proantosyaane-

ja, jotka ovat tehokkaita 
antioksidantteja. 

Laajalti tutkittu tuote

Yli 70 maassa ympäri 
maailmaa myytävää ainut-
laatuisen vahvaa luonnon 
kasviantioksidanttia on tut-
kittu laajalti. Pycnogenol on 
eräs vahvimmista antioksi-

danteista, se  on mm. monin 
verroin voimakkaampi kuin 
esimerkiksi C- ja E-vitamii-
ni. 

Maailman tutkituimpia 
ravintolisiä

Pycnogenol on maail-
man tutkituimpia ravinto-
lisiä jo yli 35 vuoden ajan ja 

sen turvallisuutta on selvi-
tetty laajoin kokein. Sillä on 
todettu olevan lukuisia eli-
mistölle suotuisia vaikutuk-
sia mm. sydämelle, veren-
kierrolle ja ihoon.

Pycnogenol normalisoi 
immuunijärjestelmän reak-
tioita ja estää histamiinin 
purkaantumista tehokkaas-
ti ja siten helpottaa oloa sii-
tepölyaikana.

- Pycnogenolilla on myös 
piristävä vaikutus, joten se 
kannattaa ottaa aamiaisen 
yhteydessä. Monet käyt-
täjistä nauttivat Pycnoge-
nolia ympäri vuoden, mut-
ta tuote toimii yhtä hyvin 
myös lyhytaikaisena kuuri-
na käytettynä, Hörkkö huo-
mauttaa.

Suomalainen ravinto-
lisien valmistukseen eri-

koistunut lääketehdas Han-
kintatukku Oy valmistaa 
Pycnogenolia 20 mg:n ja 40 
mg:n vahvuisina tablettei-
na, suusuihkeena ja ihon-
hoitogeelinä. 

Lisätietoa: 
www.pycnogenol.fi 

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)

-

-

-

-

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 KEVÄÄSEEN – 

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

2950
Norm. 36,90

250g.

(118,00€/Kg)

3190
Norm. 39,50

60kaps.



14 terveyskauppa  uutiset

Lehden tarjoukset voimassa 31.5.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi

Vaihdevuodet ovat luon-
nollinen osa naisen elä-
mää. Ne tarkoittavat 
ajanjaksoa, jolloin naisen 
munasarjojen toimintaa 
hiipuu ja sammuu lopul-
ta kokonaan. Estrogeeni-
tuotannon väheneminen 
voi aiheuttaa monenlai-
sia oireita, joihin on kui-
tenkin saatavilla teho-
kasta apua. 

- Tavallisimpia vaihde-
vuosioireita ovat kuumat 
aallot, väsymys ja keskitty-
miskyvyn puute. Osalla nai-
sista esiintyy masennusta, 
seksuaalista haluttomuut-
ta sekä unihäiriöitä, kertoo 
terveyskirjailija Varpu Tavi. 

- Olen itse postmeno-
paussi-ikäinen. Viimeisten 
seitsemän vuoden ajan olen 
hyvin intensiivisesti opis-
kellut vaihdevuosiasioita 

Apua kuumiin aaltoihin
sekä samaan aikaan tark-
kaillut omia tuntemuksiani 
ja elämäntapojen vaikutuk-
sia vaihdevuosiin. Kirjaa-
ni Koko naisen terveys, jon-
ka olen kirjoittanut yhdes-
sä lääkäri Anna Sillanpään 
kanssa, olen koonnut kaik-
ki vaihdevuosioireiden elä-
mäntapa- ja rohdoshoidot.  
Lyhyesti sanottuna: oireet 
ja niiden voimakkuus ovat 
hyvin yksilöllisiä, mutta 
niihin on mahdollista vai-
kuttaa! 

Salviaa 
kuumiin aaltoihin 

Varpu Tavin mukaan 
säännöllisen liikunnan 
myönteinen vaikutus vaih-
devuosioireisiin on kiista-
ton. Myös terveellinen, riit-
tävästi hyviä proteiineja ja 
rasvoja sekä runsaasti kas-
viksia ja marjoja ja hedelmiä 
sisältävä ruokavalio vähen-
tää vaihdevuosioireilua. 

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

- Tutkittavana oli Voge-
lin Menoforce Strong-val-
miste. Minusta erityisen 
mielenkiintoista Menofor-
cessa on se, ettei se vaiku-
ta hormonaalista reittiä, 
vaan elimistön lämmön-
säätelyjärjestelmän kautta.  
Tutkimuksen mukaan tuo-
reesta salviasta valmistettu 
Menoforce vähentää jo nel-
jässä viikossa kuumien aal-
tojen esiintymistiheyden 
puoleen (ks. kaavio). 

Menoforce Strong -salvia-
tabletti soveltuu pitkäaikai-
seen käyttöön, sillä sitä on 
poistettu haitallinen tujo-
ni. Koska Menoforce Strong 
ei ole estrogeenivalmiste, 
sillä ei myöskään ole hor-
monivalmisteiden sivuvai-
kutuksia. 
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2590
140+60kaps.

(166,03€/Kg)

1750
Norm. 19,90

60tabl.

1590
Norm. 21,90

120 purutabl.

(172,83€/Kg)

+Kaupanpäälle 60 kapselia!

Norm.yht. 51,80

• Täydellinen aminohappokoostumus
• Loistava proteiinilisä 

kuntoilijoille ja ikääntyville.
• Välipalaksi

• Lihasmassan kasvuun
• Dieetin aikana

• Kolme makua: vanilja, 
mansikka/vadelma ja 

suklaa

Kasviproteiinijauhe

• Fermentoidusta maissista 
valmistettu BCAA-jauhe.

• Erittäin korkea L-leusiini pitoisuus.
• Lihasten palautumiseen
• Lihasmassan kasvuun

• 100% luontainen
• Käytetään ennen tai jälkeen treenin sekä 

treenin aikana.
• Kaksi hyvää makua: 

mustikka/passionhedelmä ja 
omena/seljankukka

BCAA-jauhe

• Täydellinen aminohappokoostumus
Kasviproteiinijauhe

BCAA-jauhe

2490

(91,60€/L)
Norm. 29,90

250g.

2690
Norm. 31,90

1Kg.

Eroon 
kuumista 
aalloista
Heräsin 10 kertaa 
yössä – en enää!
Voglian myymäläpäällikkö, pukeutumisneuvoja Kirsi Toivanen, sai vaihdevuosien 
yllättävät oireet kuriin. 

“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuotetta oireisiin. Jo parin viikon aikana yö-
hikoilu ja kuumat aallot katosivat. Salvia oli tehnyt tehtävänsä. Menoforce vai-
kutti tasoittavasti myös tunnetilojen heittelehtimiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen 
tärkeänä hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnollista apua hormonivalmistei-
den sijaan.

Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan kuu-
mista aalloista, joita on perinteisesti hoidettu 
salvialla. Kliinisesti tutkittu Menoforce Strong 
-salviatabletti vähensi neljässä viikossa kuu-
mien aaltojen esiintymistiheyden puoleen. 
Teho paranee käytön jatkuessa, eikä sillä ole 
hormonivalmisteiden mahdollisia haittavaiku-
tuksia, koska se ei ole estrogeenivalmiste.

www.vogel.fi

· SUOMEN LUOTETUIN LUONTAIS

TUO
TEM

ER
K

K
I ·

200920122018

2990
Norm. 35,90

30tabl.

Uutuus!

1850
Norm. 21,95

17 ml; n. 
300 suihkausta

UUSI SILMÄSUIHKE AVUKSI KUIVASILMÄISILLE!
Omega7-Eye Silmäsuihke on Suomessa valmistettu lääkinnällinen tuote, joka on 
kehitetty kuivien ja ärtyneiden silmien sekä silmäluomien kosteuttamiseen. 
Silmäsuihkeen tyrniöljy levittyy silmäluomilta kyynelnesteeseen. 
Tyrniöljy vahvistaa kyynelnesteen kalvorakennetta ja vähentää näin merkittävästi 
kosteuden haihtumista pois silmän pinnalta. Hyaluronaatti parantaa kyynelnesteen 
vedensitomiskykyä ja suojaa silmän limakalvoja soluvaurioilta. Mikroemulsion 
yhteisvaikutuksena kyynelnesteen koostumus vahvistuu ja sen voitelukyky paranee. 
Kosteuttaa ja rauhoittaa ärtynyttä silmänympärysihoa.
Silmäsuihke on perinteisiä silmätippoja monivaikutteisempi. 
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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
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