
Se hyvänmakuinen 
magnesium
Hankintatukku
MAGNESIA PASSION 
PURU SITRAATTI 300, 90 TABL.

Pureskeltava magnesiumsitraatti-
tabletti, makuna passionhedelmä. 
Magnesium on etenkin sydämelle, 
lihaksistolle ja hermostolle 
tärkeä kivennäisaine. Orgaa-
nisessa sitraattimuodossa 
magnesium imeytyy hyvin ja 
pysyy kehossa pidempään.

2990
Norm. 35,70
(290,29€/kg)

Kuiville limakalvoille 
ja herkälle iholle
Vitabalans
TYRNI-OMEGA7 + GLA, 
2 X 60 KAPS. 

LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

Energinen 
syksy 

Se hyvänmakuinen Kuiville limakalvoille 

syksy
SANNA LAAKKONEN S. 2
FLT-ravintovalmentajan vinkit fl unssan torjuntaan

TRI TOLONEN S. 4
Magnesium kohottaa ja pitää kuntoa yllä

TIINA HÄLVÄ S. 6
C-vitamiini

JOHANNA SVENSK S. 10
Ihmiskeho tarvitsee rasvoja

JARMO HÖRKKÖ S. 13
Sydän älä hyydy

VINKKEJÄ LUONNOLLISEEN KAUNEUTEEN S. 14 JA 15

uutiset 5/2017

Kosteutta sisäisesti. Tyrni-Omega7 + 
GLA -kapselissa yhdistyvät tyrni- 
ja jättihelokkisiemenöljyn 
rasvahapot sekä sinkki ja 
E-vitamiini. Kosteuttaa, 
vahvistaa ja suojaa.

erikoistarjous! 850
Norm. 13,35
(47,22 €/kg)
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Tervehdys,

tätä palstaa kirjoittelen lomalta täältä Torreviejasta Espanjasta.

Viime lomasta olikin jo kolmatta vuotta hurahtanut ja sen kyllä 

huomaa… liekkö tämä sitä lomastressiä, kun ei osaa oikein ren-

toutua? Tekisi mieli päästä kotiin vaikka puita tekemään.

Jospa sitä tästä pikkuhiljaa rentoutuisi. Olisi pitänyt pakata 

mukaan teaniinivalmiste.

Valosta ja aaltojen kuohusta saa kyllä paljon energiaa. Valolla on 

suotuisa vaikutus myös päivärytmiin. Ja täällä on paljon tuorei-

ta kasviksia. Niistä on tullutkin tehdyksi hyviä ruokia. Hinnat 

ovat todella edullisia. 

Tässä lehdessä on taas aimo annos vinkkejä ja tarjouksia luon-

nolliseen hyvinvointiin.

Esimerkiksi Tiina Hälvä kirjoitti artikkelin hieman unohdetus-

ta ja mediassa D-vitamiinin jalkoihin jääneestä C-vitamiinista. 

Lehti on myös täynnä upeita tarjouksia jotka kannattaakin hyö-

dyntää.

Nyt voit ostaa myös verkosta www.ecoteekki.fi!

Oletko koskaan pohti-
nut, miksi jotkut sairas-
tuu flunssaan useamman 
kerran vuodessa ja osa 
vain kerran taikka kak-
si. Toki     meillä kaikilla 
on varmasti jossain elä-
mänvaiheessa jaksoja, 
kun flunssa iskee usein. 
Mikä on sitten normaalia 
ja mikä ei. 

Otsikoissa on paljon 
puhuttu rokotuksista, jot-
ka vahvistavat ns spesifis-
tä immuniteettia. Elimis-
töä ”valmistetaan” / vah-
vistetaan tuhoamaan juuri 
kyseinen influenssa tai muu 
taudin aiheuttaja. 

Tälläisen tavallisen fluns-
san / nuhakuumeen taikka 
vaan ”nuhan” torjunnassa  
koetellaan puolestaan epäs-
pesifisen eli luonnollisen 
immuniteetin vahvuutta. 
Tämä immuniteetin muoto 
toimii nopeasti, tehokkaasti 
ja aina samalla tavalla.

Päällimmäisenä immu-
niteetin vahvistamisessa 
meidän tulee huomioida, 
että elimistömme ulkopin-
nat ovat vahvat torjumaan 
vieraita taudinaiheuttajia - 
ihon ja limakalvojen kun-
nosta kannattaa pitää huol-
ta, kuten myös siitä, että 
syömämme ruoka pilkkou-
tuu hyvin. Eli ruuansula-
tus ja vatsan happamuus 
ovat oleellisia asioita olla  
kunnossa. Riittävän hapan 
ympäristö tuhoaa mikrobit 
ruuasta, ja entsyymit voi-
vat myös tarvittaessa pilk-
koa niitä. 

Immuniteettia voit hel-
posti vahvistaa elämänta-
voilla. Liikunta vahvistaa 
immuniteettia, mutta liial-
linen liikunta  suhteessa 
muuhun elämään puoles-
taan heikentää sitä. Hyvä 
yöuni, monipuolinen ravin-
to, stressinhallinta ja posi-
tiivinen ajattelu kohotta-
vat immuniteettia. Myös 
lämpötilojen vaihtelul-
la, esimerkkinä avantouin-
ti, on todettu olevan posi-
tiivisia vaikutuksia immu-
niteettiin. Ei liene yllätys, 
että runsas alkoholin käyt-
tö ja tupakointi heikentävät 
elimistön kykyä puolustaa 
itseään.

Onneksi pikkuhiljaa on 
väistymässä käsitys, että 
flunssaa hoidetaan anti-
bioottikuurilla. Turhat 
antibiootit häiritsevät eli-
mistön omaa bakteerikan-
taa ja tämä voi itseasias-
sa jopa lisätä infektioriskiä. 
Pitkään päivystystyötä teh-
neenä sairaanhoitajana ja ” 
tuhansia” flunssapotilaita 

Vinkit flunssan 
torjuntaan

hoitaneena, haluaisin valaa 
uskoa ja luottoa ihmisiin, 
että flunssaa voi ja kannat-
taa hoitaa ja sairastaa koto-
na. Jos yleiskunto menee 
”normaalia nuhakuumetta” 
heikommaksi tai taudinku-
va on epätavallisen voima-
kas, se on syy hakeutua ter-
veydenhuollon ammatti-
laisen arvioon. Ja tietenkin 
on joukko muita poikkeuk-
sia kuten mm. vastasynty-
neet, vakavasti sairaat, jol-
loin on syytä olla normaa-
lia herkempi hakeutumaan 
voinnin arvioon. 

Mikäli sairastumme usein 
flunssaan, on hyvä alkaa 
pohtia, mistä se johtuu ja 
mitä sille voidaan tehdä. 
Eli ”kuinka voin vahvis-
taa omaa immuniteettiani”. 
Alkuun voi pohtia esimer-
kiksi yleisiä tekijöitä elä-
mäntavoista ja tehdä korja-
usliikettä niihin.

Jokatapauksessa fluns-
saan sairastuu joskus jokai-
nen. 

Pieni nuha laskee toki 
työtehoa, mutta se ei vält-
tämättä ole este työnteolle. 
Kerro esimiehelle, että työ-

kunto ei ole paras mahdolli-
nen tai jos mahdollista pyy-
dä korvaavaa työtä. Tässä 
olisi haaste myös työnanta-
japuolelle. 

Kuumeisena ja hyvin 
kipeänä on oikeus ja vel-
vollisuus sairastaa kotona. 
Flunssa on toisaalta hyvä 
”immunijumppa”. 

Yleisiä vinkkejä 
flunssan yllättäessä: 

1. Panosta lepoon! Hyvä 
yöuni on ensimmäinen 
askel ja joskus flunssa torju-
taan jo tässä vaiheessa. 

2. Juo riittävästi nestettä. 
Nestehukka laskee immuni-
teettia. 

3. Sinkki. Ota sinkkilisää 
flunssan yllättäessä vaik-
ka useamman kerran päi-
vässä. Sinkki laskee eräitä 
tulehdusta lisääviä sytokii-
neja (mm IL-6). Saatavina 
on mm imeskeltäviä sink-
kitabletteja, joita on muka-
va käyttää flunssan aika-
na ( katso kuitenkin ettei-
vät sisällä aspartaamia) 4. 
C-vitamiinin on todettu las-
kevan crp:tä sekä se auttaa 
keuhkoja mm lievittämäl-
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FLT-ravinto-
valmentajan 

vinkit
Sanna Laakkonen

FLT ravintovalmentaja®, 
dipl. vyöhyketerapeutti, 

sairaanhoitaja
www.slhealth.fi /

2850
Norm. 36,00

2090
Norm. 26,50

2090
Norm. 26,50

(360,34 €/kg)

+ kaikkiin 
kaupanpäälle 

20 kapselin tasku!

+ kaikkiin 
kaupanpäälle 

20 kapselin tasku!

30kaps.125+15kaps.80kaps.

lä astmaoireita.  C- vitamii-
nia voidaan ottaa fl unssan 
alkaessa useamman kerran 
päivässä. 

5. Probiootit. Näillä tue-
taan suoliston hyvää bak-
teerikantaa. Eli sairastu-
misriski vähenee.

6. D-vitamiini on yleinen 
ja keskeinen immuniteetin 
tuki. D-vitamiinitasot oli-
si hyvä mitata verikokein, 
etenkin jos sairastut usein 
fl unssaan. 

7. Kurkuma, inkivääri ja 
valkosipuli. Vanhat ja hyvät 
fl unssan torjujat ja immu-
niteetin tukipilarit. Nämä 
laskevat useita tulehdusta 
aiheuttavia sytokiineja. 

8. Lisäksi on joukko mui-
ta yleisesti hyviä immuni-
teetin nostajia, kuten mm. 
omega 3 rasvahapot ja Mag-
nesium. Näitä on hyvä olla 
lähes päivittäisessä käy-
tössä muutenkin kuin vain 
flunssan yhteydessä (ellei 
jotain estettä käytölle ole)

Vastoittain  oli itsellä-
nikin  hetki, kun flunssa 
teki tuloaan myös minulle. 
Tytär sairastui kuumeeseen 
ja ympärillä osa muista lap-
sista yski jo valmiiksi. 

Olo oli heikko ja väsytti, 
lihakset tuntuivat oudolle...

Runsaasti lämmintä juo-
tavaa päivän aikana, C vita-
miinia, pari kurkumauu-
tetablettia sekä ylimääräi-

nen sinkkilisä. Lisäksi olen 
käyttänyt myös flunssan 
yllättäesssä pascoe-emäs-
jauhetta muutaman kerran 
päivän aikana. Illalla vielä 
extrana kurkuma-latte juo-
ma ( on muuten hyvää)! Ja 
ajoissa unille!

Seuraavana aamuna 
sain nousta virkeänä ylös 
ja ainakin sillä erää elimis-
tö taisteli fl unssan kumoon 
yhdessä vuorokaudessa.

Valoa ja virkeyttä 
jokaiselle,

rakkaudella Sanna
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Nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:
Valitsen lahjaksi: (arvo n. 20 €)

      Fiskarsin Suomi 100-vuotta -sakset

      Fiskarsin 3-osainen pöytäveitsisetti

Terveyskaistan Keräilykampanjan ohjeet: 
1. Osta kolme kampanjan tuotetta 15.10.2017 mennessä.

2. Valitse lahja ja täytä yhteystiedot.

3. Liitä mukaan kuitti tai kopio kuitista,
lähetä ne ja tämä kuponki osoitteeseen:
Terveyskaista Oy, Keskuskuja 1, 01900 Nurmijärvi.

4. Lähetämme lahjan sinulle!

HUOM! Emme uudelleenlähetä 
noutamattomia palkintoja.

Kess

Nivelten hyvinvointiin
� Kuuden aktiiviaineen yhdistelmä.

� Glukosamiini, kupari, kondroitiinisulfaatti, 
MSM, inkivääriuute ja C-vitamiini.

� Suomalaisten eniten käyttämä 
nivelvalmiste.

Terveyskaistan

NivelTeho
Turvaa D-vitamiinin saanti
� Hyvin imeytyvä öljykapseli.

� Kotimainen avainlipputuote.

� D-vitamiini pitää mielen virkeänä, luuston 
lujana ja vastustuskyvyn valppaana.

� 50 µg, 300 kaps. tai 100 µg, 200 kaps.

Terveyskaistan

Aurinko D

 KERÄILYKAMPANJA

Omega-3 aivoille ja 
sydämelle

Terveyskaistan

Trio Kalaöljy
1200 mg, 150 kaps.

Hiusten, kynsien ja 
ihon hyvinvointiin

Terveyskaistan

Biotiini 
5 mg, 120 tabl.

Pirteyttä ja elinvoimaa

Terveyskaistan

Ubikinoni 
Q10 
150 mg, 120 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-
suutta ja nuorekkuutta

Terveyskaistan

Karnosiini
500 mg, 60 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä, 
säilyttämään ihon kimmoi-

Vatsasi hyvinvointiin

Terveyskaistan

Balanssi 
Maitohappobakteeri 
+ B6 & Biotiini,
100 kaps.

Maitohappobakteeri 

Nukkumatin avuksi

Terveyskaistan

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 
1,5 mg, 150 tabl. 

Melatoniini 
pitkävaikutteinen 

Trio Kalaöljy
1200 mg, 150 kaps.

Kess

Terveyskaistan

EC
O

8

1 2 3

 KERÄILYKAMPANJA KERÄILYKAMPANJA
+

1950
Norm. 29,90

1950
Norm. 24,90

2490
Norm. 42,90

(98,33€/Kg) 

4950
Norm. 69,90

(727,94€/Kg) 

(83,00€/Kg) 

2950
Norm. 39,90(347,06€/Kg) 1950

(165,25€/Kg) (246,84€/Kg) Norm. 29,90

/kpl
120kaps.

1590
Norm. 26,90

3250
Norm. 49,90

Osta 3 Terveyskaistan tuotetta 
15.10.2017 mennessä ja 

saat lahjan!
Magnesium (Mg) on 
ihmiselle välttämä-
tön kivennäisaine, joka 
säätää satojen entsyy-
mien toimintaa elimis-
tössä. Vaikka magnesiu-
mia on monissa ruuissa 
– esimerkiksi banaanis-
sa, parsakaalissa, täys-
jyväviljassa, lihassa ja 
kalassa – sen piilevä puu-
te on yllättävän yleis-
tä väestössä. Esimerkik-
si Itä-Suomen yliopis-
ton 20-vuotinen seuran-
tatutkimus osoitti, että 
masennukseen sairastu-
neiden miesten magne-
siumin saanti ruuasta oli 
ollut liian vähäistä. 

Puutos jää usein lääkäril-
tä huomaamatta, sillä see-
rumin magnesiumin pitoi-
suus voi olla normaaliar-
vojen viitevälissä, vaikka 
soluissa vallitsee jo puutos-
tila. Siihen voi liittyä aller-
gioita, astmaa, infektio-
herkkyyttä, kuulon heik-
kenemistä, sydämen rytmi-
häiriöitä, lihaskramppeja, 
insuliiniresistenssiä, meta-
bolista oireyhtymää, tyy-
pin 2 diabetesta, kohonnut 
verenpaine, masennusta, 
kilpirauhasen vajaatoimin-
taa, kroonista väsymystä 
ja heikentynyt fyysinen ja 
kognitiivinen suorituskyky. 

Magnesium ehkäisee 
mm. verisuonten kalkkiu-
tumista ja sen aiheuttamia 
verenkiertohäiriöitä, mm. 
aivohalvausta. Magnesium 

Magnesium kohottaa 
ja pitää yllä kuntoa

ehkäisee ja hillitsee mata-
la-asteista tulehdusta eli 
infl ammaatiota, joka myl-
lertää kaikissa kroonisis-
sa sairauksissa. Näin mag-
nesium lisää yleistä vastus-
tuskykyä. Tupakointi alen-
taa veren magnesiumin 
pitoisuutta, mistä aiheutuu 
monia terveyshaittoja. 

Magnesium osallistuu 
energian tuotantoon luu-
rankolihaksissa, joten sen 
nauttiminen ravintolisä-
nä kohentaa lihasvoimaa ja 
kestävyyttä etenkin urhei-
lijoilla ja ikääntyvillä nai-
silla, kirjoittavat amerikka-
laiset ja kiinalaiset tutkijat 
uudessa kirjallisuuskatsa-
uksessaan tuoreessa Nut-
rients -lehdessä. Se puol-
taa magnesiumin käyttöä 
ravintolisänä.

Tutkimusten mukaan 
magnesiumin käyttö lisää 
käsien puristusvoimaa, rei-
silihasten voimia, polvien 
ja nilkkojen ojennuskykyä, 
vartalon maksimaalista 
isometristä suorituskykyä 
ja ponnistusvoimaa hypyis-
sä. Miesurheilijoilla magne-
siumlisä on parantanut var-
talon isometristä voimaa ja 
kiertokykyä ja käsien puris-
tusvoimaa – tärkeitä seik-
koja muiden muassa gol-
fareille – sekä alaraajojen 
ponnistusvoimaa ja isoki-
neettistä voimaa. Ikäänty-
vien naisten tutkimuksissa 
magnesiumlisä on kohen-
tanut sekä aerobista että 
anaerobista suorituskykyä. 
kuten kävelykykyä ja tuo-
lilta nousukykyä. Nämä 
magnesiumin vaikutuk-
set perustuvat osittain sen 
kykyyn hillitä maitohapon 
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Magnesium kohottaa 
ja pitää yllä kuntoa

kertymistä lihaksiin fyysi-
sen suorituksen aikana.

Magnesiumvalmisteet 
kuuluvat suosituimpiin 
ravintolisiin. Ne ovat hal-
poja ja turvallisia ja ne 
sopivat hyvin yhteen kaik-
kien tarpeellisten lääkkei-
den kanssa. Suosittelenkin 
magnesiumia kaiken ikäi-
sille aikuisille jokapäiväi-
seen käyttöön ruokavalion 
täydennykseksi ja yleiskun-
non kohottajaksi. 

Magnesium imeytyy par-
haiten, kun siinä on muka-
na foolihappoa sekä B6- ja 
B12-vitamiineja. Terveys-
kaupoista onkin saatavis-
sa näiden aineiden yhdis-
telmätabletteja. Lue lisää 
magnesiumista kotisivulta-
ni www.tritolonen.fi .

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

www.bringwell.fi

Mivitotal 
Vastustuskykyä pullosta!

B2-, B3-, B5-, B6-, B12- ja C-vitamiini sekä magnesium vähentävät väsymystä 
ja uupumusta sekä edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa. B6- ja C-vi-
tamiini, foolihappo, seleeni ja sinkki edistävät immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Lisäksi D-vitamiini, kalsium ja magnesium edistävät luuston pysymistä 
normaalina ja lihasten normaalia toimintaa.

Päivittäiset mineraalit ja vitamiinit, kaikki 
yhdestä pullosta!  Hyvin imeytyvä, neste-
mäinen Mivitotal on helppo ja nopea 
nauttia.

Mivitotal Flex 1 L ja Plus 1 L on kehitetty 
sinun ja perheesi parhaaksi. Niiden moni-
puolinen koostumus sisältää vitamiineja, 
hiven- ja kivennäisaineita, flavonoideja ja 
aminohappoja. 

MOVO valmistetaan tanskalaisesta Langelandin 
alueen ruusunmarjasta* (Rosa canina L), joka 
sisältää runsaasti GOPO®- galaktolipidiä.

MOVO sisältää kaikki aktiiviset ainesosat, joita 
on käytetty julkaistuissa ruusunmarjan vaikutusta 
niveltenliikkuvuuteen käsittelevissä tieteellisissä 
tutkimuksissa. MOVO-valmisteissa on mukana 
koko ruusunmarja: kuori, hedelmäliha ja sieme-
net. Tuote ei sisällä lisä- tai väriaineita.

* sisältää luontaisesti C-vitamiinia, joka edistää normaalia
kollageenin muodostumista nivelrustojen normaalia 
toimintaa varten. 

MOVO luonnollinen
ruusunmarja ylläpitämään

nivelten liikkuvuutta!

Eskimo-kalaöljy on tarkoitettu ympäris-
tötietoiselle kuluttajalle, joka haluaa 
elää terveellisesti. Eskimo-tuoteper-
heen sisältämä kalaöljy täyttää erittäin 
korkeat laatu- ja puhtausvaatimukset. 
Se on luonnollisen stabiilia patentoi-
dun Pufanox-antioksidanttiyhdisteen 
ansiosta.

Friend of the Sea -sertifiointi takaa, 
että tuotannossa käytetään hyväksyt-
tyjä ympäristöystävällisiä kalastus- ja 
tuotantomenetelmiä.
Eskimo-3 PURE ja Eskimo-3 BRAINSHARP saatavana 
nestemäisenä ja kapseleina. Eskimo-3 KIDS 
nestemäisenä.

Eskimo - vahva sydän
Luonnollisesti merestä.

2590

Norm. 35,90

1L
3290

Norm. 42,90

1L

2150
Norm. 26,8017     

90
Norm. 22,70

2490
Norm. 31,90

(138,33€/kg) (118,57€/L)

2390
Norm. 29,90

200g.

(119,50€/Kg)

 (85,24€/L)
(119,44€/kg) (102,38€/L)



6 terveyskauppa  uutiset

Lehden tarjoukset voimassa 15.10.2017 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja verkkokaupassa!

C-vitamiiniksi nimetty 
askorbiinihappo on tun-
netuimpia vitamiineja. 
Luonnossa C-vitamiini 
ei koskaan esiinny pelk-
känä askorbiinihappona, 
luonnon C-vitamiinissa 
on aina mukana biofla-
vonoideja, rutiinia, qver-
sitiinia, hesperidiinejä ja 
sitrinoideja.

Nämä toimivat askor-
biinin apureina pidentäen 
C-vitamiinin ikää ja toimi-
vuutta. Happi tuhoaa C-vi-
tamiinin nopeasti, sik-
si olisi hyvä säilöä marjat 
ja hedelmät mahdollisim-
man pian poimimisen jäl-
keen. C-vitamiinia muo-
dostuu auringossa kypsy-
neisiin hedelmiin, kasvik-
siin ja marjoihin. 

Ulkomaalaiset marjat, 
kasvikset ja hedelmät kerä-
tään yleensä puolikypsi-
nä ja siksi ne ovat hieman 
kyseenalainen c-vitamii-
ninlähde talvella. 

C-vitamiinin tarve 

C-vitamiinin riittävä 
saanti talvella ja alkuke-

väästä saattaa olla niukkaa 
jos ruokavalio on yksipuoli-
nen ja sisältää runsaasti säi-
lykkeitä ja valmisruokia. 

C-vitamiinin metabo-
lia kiihtyy tupakoitsijoilla 
ja stressitilanteissa, jolloin 
C-vitamiinin tarve saattaa 
lisääntyä. C-vitamiinin tar-
peen vaihtelevan yksilölli-
sesti elämäntilanteen, peri-
män ja ympäristötekijöiden 
mukaan.

Mistä luonnollista
C-vitamiinia
• ruusunmarjat 

(796mg/100g)
• persilja (200mg/100g)
• nokkonen (175mg/100g)
• tyrnimarja 

(165mg/100g)
• mustaherukka 

(128mg/100g)
• kaalit 
 (parsakaali 120mg/100g, 

punakaali 80mg/100g, 
keräkaali 37,4mg/100g)

Ihminen ei itse pys-
ty tuottamaan C-vitamii-
nia kehossaan. C-vitamiini 
kuuluu vesiliukoisiin vita-
miineihin, sitä on saatava 
ravinnosta päivittäin. Vesi-
liukoisella vitamiinilla tar-
koitetaan  vitamiinia, joka 
ei varastoidu kehoon vaan 
poistuu virtsan mukana.

C- vitamiini

TRADAMIX PALAUTTAA HALUN JA KYVYN
Tradamix on luonnollinen tapa lisätä miehen seksuaalista 
halukkuutta ja elinvoimaa. Se auttaa, silloin kun 
omat voimat eivät riitä. Miehen sukuhormoni eli 
testosteroni vaikuttaa miehen halukkuuteen sekä kykyyn 
harrastaa seksiä, mutta myös yleiseen fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin. Testosteronihormoni syntyy 
kiveksissä, mutta sen tuotantoa säätelee aivolisäke. 
Iän karttuessa testosteroniarvot tippuvat pikkuhiljaa. 
Testosteronituotannon väheneminen näkyy seksuaalisen 
aktiivisuuden vähenemisenä, keskivartalolihavuutena, 
erektiohäiriöinä sekä lihasmassan ja voiman 
vähenemisenä..
Tradamix sisältää kolmen luonnollisen tehoaineen 
patentoidun yhdistelmän. Tribulus terrestris, Alga 
Ecklonia bicyclis-levä sekä Biovis-kitosaani muodostavat 
yhdistelmän, jolla on saatu kliinisissä tutkimuksissa 
poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Tribulus  aktivoi 
tehokkaasti testosteronituotantoa. Alga Ecklonia bicyclis 
ja kitosaani vaikuttavat typpioksidin vapautumiseen.  
Tutkimusten mukaan Tradamix voimistaa erektiota, 
lisää seksuaalista halukkuutta sekä kohentaa 
kokonaistyytyväisyyttä seksielämään.
Tradamixin teho on lempeä ja progressiivinen. Se 
vaikuttaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Valmisteen 
teho ja vaikutukset lisääntyvät päivä päivältä ja ovat 
huipussaan 6-8 viikon käytön jälkeen. Jo ensimmäisellä 
käyttöviikolla Tribulus terrestris vaikuttaa elimistön 
testosteronituotantoon.Tradamixistä on julkaistu jo 15 
tieteellistä tutkimusta.

Suhina seksistä kateissa?

AINA EI PYSTY VAIKKA
HALUAISIKIN

VARPAIDEN JA SORMIEN 
PALELU LOPPUI

- Olen kärsinyt kylmistä varpaista ja sormista. Verenkierto on 
iän myötä 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.

Lue lisää:freestream.fi 

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.

Lähes kaikki suomalaiset tarvitsevat 
D-vitamiinitäydennystä ravintoonsa. 
D-vitamiinilla on monta tärkeää roo-
lia ravitsemuksessa.  D-vitamiini edis-
tää mm. luiden ja hampaiden pysymistä 
normaaleina. Lisäksi D-vitamiini edis-
tää immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa

SOS Health D3-vitamiinisuihkeet ovat 
käteviä käyttää, hyvän makuisia ja te-
hokkaita. Niistä D-vitamiini imeytyy 
suoraan suun limakalvolta.  SOS Health 
D3-vitaminiisuihkeet nostavat veressä 
D-vitamiinitasot hyvin ja niistä on to-
dellista hyötyä meille kaikille. Ne ovat 
erittäin helppokäyttöisiä. Yksi suihkaus 
kielen alle päivässä riittää täyttämään 
päivittäisen D-vitamiinitarpeen.

SOS Health D3-vitamiinisuihkeet ovat 
raikkaan piparmintun ja appelsiinin 
makuisia. Suihkeet ovat erittäin edulli-
sia ja riittoisia käyttää. SOS Health D3-
vitamiinisuihkepulloista saat jopa 200 
suihkausta (200 päivää). 

SAATAVANA KAKSI 
VAIHTOEHTOA:
Aikuisille vahva 100 mikrogrammaa 
D3-vitamiinia suihkauksessa sisältävä 
SOS Health D4000 ja lapsille 7,5 
mikrogrammaa D3-vitamiinia sisältävä 
SOS Healt D300 Babies versio.

 D-vitamiini-
suihkeet imeytyvät 

suoraan limakalvolta

Ei enää pillereiden nielemistä.

www.polarpharma.fi 

2490
Norm. 35,00

3490
Norm. 49,50

1490
Norm. 18,30

1190
Norm. 14,85
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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

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

kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

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

Inkivääri Yrttikaramelli
Inkiväärillä ja sitruunalla teräs-
tetty Inkivääri Yrttikaramelli 
lämmittää vahvasti suussa. 
Raikastaa käheätä kurkkua.

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

Miehiseen hyvinvointiin
• Erityisesti 50+ miehen elämänlaadun parantamiseen
• Testosteronitasojen ylläpitämiseen
• Monipuolinen antioksidantti ja suoja-aineiden lähde

koko elimistölle

UUTUUS

850
Norm. 9,50

80ml.

2150
Norm. 24,90

60tabl.

2190
Norm. 25,90

60tabl.

1590
Norm. 18,95

60tabl.

+Kaupanpäälle inkivääri

yrttikaramelli!

(106,25€/L)

C-vitamiinin tehtävät

C-vitamiinia tarvitaan 
varsin monenlaisissa tehtä-
vissä. Sen tunnetuin tehtä-
vä on osallistua kollageenin 
muodostumiseen. Kollagee-
ni on tarpeellinen luuston, 
hampaiden, sidekudoksen 
sekä vesisuonten lujuudella. 

Energia-aineenvaihdun-
ta kuuluu C-vitamiinin 
toimintakenttään. Lisäk-
si C-vitamiinilla on tärkeä 

tehtävä punaisten verisolu-
jen muodostumiselle. 

Se on tärkeä myös B-vi-
tamiineihin kuuluvan foo-
lihapon hyväksikäytössä. 
C-vitamiinin tärkeä tehtävä 
on edistää ravinnosta saata-
van raudan imeytymistä.

Teksti:
Tiina Hälvä

Kuva: Tiina Hälvä
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Vihreät vihannekset ovat 
kiistatta erittäin ravin-
netiheää ja terveellis-
tä ruokaa, joita olemme 
syöneet eri muodoissa 
niin pitkään kun olem-
me tällä pallolla tallan-
neet. Esimerkiksi hapat-
taamisen ja tulen käytön 
keksiminen lisäsi vihan-
nesten käytön laajuut-
ta ja ajastaan keksimme 
lisätä suolaa vihreiden 
vihannesten joukkoon – 
salaatti sai alkunsa (Ety-
mologia: Latin *salata, 
literally ”salted,” short 
for herba salata ”salted 
vegetables”). 

Viime vuosina tuorei-
den kasvisten käyttömää-
rien kasvun lisäksi erilai-
sia viherjauheita on tullut 
markkinoille vino pino. Toi-
saalta monet vanhat luon-
taistuotekauppojen ”iki-
vihreät” (spirulina, klorel-
la, vehnänoras) ovat saa-
neet uutta tuulta alleen, 
vaikka jauheita on myy-
ty aina 80-luvulta lähtien. 
Tiiviiseen muotoon kon-
sentroidut, helpon ”käyt-
töliittymän” vihrejauheet 
ovat alkaneet vakiinnuttaa 
paikkansa ihmisten arjessa.

 Klorofyllin eli lehtivih-
reän ja sitä ympäröivän 
ravinteiden kirjon merki-
tystä tuskin voi ylikorostaa. 
Yleisesti suurena haastee-
na ihmisillä on kuitenkin 
”väsyneiden” lehtivihre-
än lähteiden syöminen sekä 
arvokkaiden ravinteiden 
heikko imeytyvyys. Fiksu-
jen prosessointimentelmien 
kuten blenderillä valmistet-
tujen pirtelöiden tai mehus-
timella valmistettujen juo-
mien etuna on ravinteiden 
helppo esipilkkominen sekä 
voimakkaampien vihreyk-
sien lähteiden käyttömuka-
vuus. Toisaalta jo lusikal-
linen mitä tahansa ravin-
netiheää viherjauhetta saa 
elimistön vastaanottamaan 
ravinteita aivan eri tavalla 

kuin läpinäkyvän lounassa-
laatin mussuttamisen jäljil-
tä. Ei olet mitä syöt – vaan 
olet mitä imeytät. 

Vihreät lehdet sisältävät 
runsaasti lehtivihreää eli 
klorofylliä, folaattia (lati-
nan kantasana ”folium” 
viittaa juurikin lehteen), 
magnesiumia, rautaa, kal-
siumia, karotenoideja, C- ja 
K-vitamiinia, eri B-ryhmän 
vitamiineja ja laajan skaa-
lan fytoravinteita. Kuiva-
painoonsa nähden vihreät 
sisältävät paljon proteiinia, 
mutta niiden pieni käyttö-
määrä jättää tämän hyö-
dyn yleensä marginaali-
semmaksi. Kun tähän lisä-
tään prebioottisesti suolis-
ton bakteerikantaa tukevat 
kuidut ja vihreiden moni-
vaikutteisesti energia-ai-
neenvaihduntaamme tuke-
va efekti, saadaan teho-
pakkaus, joka luo lisäarvoa 
käytännössä kenen tahansa 
elämään. Tiiviiden viher-
jauheiden syöminen on hie-
man kuin buustailisi ”nes-
temäistä lisähappea” – vih-
reät ovat yksinkertaises-
ti mainiota tavaraa veren 
rakentumiselle (hemoglo-
biini), hapen ja ravinteiden 
kuljettamiselle sekä yleisen 
energisyyden lisäämiselle.

 Omasta näkökulmasta-
ni aikas lailla kaikki syövät 
liian vähän vihreitä vihan-
neksia ja kertaan tämän 
ravitsemuksellisen kulma-
kiven merkitystä käytän-
nössä joka ikisellä luennol-
lani. Jos haluamme pitkä-
kestoista energiaa ilman 
stimulanttien kanssa kik-
kailua – greens is where it’s 
at! Henkilökohtaisesti fii-
listän kesäisin äärimmäi-
sen paljon tuoreista vih-
reistä (itse kasvatetut / vil-
livihannekset) puristettu-
ja mehuja sekä hapatteita. 
Näiden lisäksi viherjauheita 
ja puristeita uppoo omaan 
elimistööni varsinkin reis-
saamisen yhteydessä mel-
koinen määrä.

 

Jaakko Halmetoja
ravitsemusasiantuntija

Foodin

Viherjauheet

1790
Norm. 24,70

(298,33 €/Kg)

2190
Norm. 27,70

1490
Norm. 19,10

1890
Norm. 25,20
(37,80 €/l)

3000
Norm. 49,80

2090
Norm. 24,90
(37,80 €/l)

1890
Norm. 24,90

1190
Norm. 24,90

890
Norm. 11,65
(89,00€/Kg)

1790
Norm. 25,20

(288,71 €/lKg)

1190
Norm. 15,90
(68,79€/Kg)1890

Norm. 30,60
(117,39 €/Kg)

60tabl.

60kaps.
100kaps.

60kaps.500ml.

120tabl.

200kaps.

200tabl.

56kaps. 60kaps. 60kaps.

2 pulloa
yhteishintaan!

1L
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Sairaanhoitaja mittaa:
Erittelevä kolesteroli 15€
(ravinnotta 8 tuntia) 
Kokonaiskolesteroli 7€ 
Verensokeri 5€ 
Hemoglobiini 5€ 
Luuntiheys 15€
Ilmainen 
verenpainemittaus!

Varaa aika etukäteen!

Kauppakeskus Metropolin 
myymälässä: 

23.10. maanantaina 
klo 10-17

Kauppakeskus Prisman 
myymälässä: 

24.10. tiistaina
klo 10-17

Metropolin myymälä 010 279 22 80* 
Prisman myymälä 010 279 22 88*
010-alkuisten numeroiden hinnat: 
Puheluhinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 
(alv. 24 %).

Mittauksia:

1790
Norm. 24,70

(298,33 €/Kg)

2190
Norm. 27,70

1490
Norm. 19,10

1890
Norm. 25,20
(37,80 €/l)

3000
Norm. 49,80

2090
Norm. 24,90
(37,80 €/l)

1890
Norm. 24,90

1190
Norm. 24,90

890
Norm. 11,65
(89,00€/Kg)

1790
Norm. 25,20

(288,71 €/lKg)

1190
Norm. 15,90
(68,79€/Kg)1890

Norm. 30,60
(117,39 €/Kg)

60tabl.

60kaps.
100kaps.

60kaps.500ml.

120tabl.

200kaps.

200tabl.

56kaps. 60kaps. 60kaps.

2 pulloa
yhteishintaan!

1L
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BIOMEDIN 
HUIPPUTUOTTEET

Sekure - tehokas kolmikko 
samassa tabletissa
Seleeni on paitsi antioksidantti niin myös ihmi-
selle välttämätön hivenaine joka lisää elimistön 
immuunipuolustusta, ylläpitää silmien, ihon ja 
hiuksien terveyttä, on hyväksi kilpirauhaselle sekä 
huolehtii maksan toiminnasta.

Kurkumiinilla on todettu runsaasti hyödyllisiä ter-
veysvaikutuksia mm. nivelille ja lihaksille, ruoan-
sulatuskanavan ongelmiin, energian puutteeseen. 
Uusimmat tutkimukset kertovat, että kurkumiinis-
ta voi olla apua myös ylipainon torjuntaan.

Resveratroli on vahva antioksidantti ja yksi ry-
päleiden voimakkaimmista terveyttä edistävistä 
polyfenoleista, jonka sanotaan mm. kumoavan 
runsaskalorisen ruokavalion aiheuttamia haittoja.

Neuroglandin Forte 
Aivot muodostuvat pääasiassa rasvasta (60 
% aivojen kuiva-aineesta on rasvaa), joten 
rasvalla on suuri merkitys aivotoiminnal-
le. Fosfolipidit ovat ns. rakennelipidejä eli 
niistä rakentuvat mm kaikki solukalvot, sekä 
ihmisillä, eläimillä että kasveilla. Koska kas-
vikunnan ja eläinkunnan fosfolipidit eroavat 
huomattavasti toisistaan, on tärkeä saada 
niitä molempia. Neuroglandin Forte sisältää 
runsaasti aivojen tarvitsemia rasvoja sekä 
kasvi- että eläinkunnan lähteistä. Lisäksi 
resveratroli ja E-vitamiini tiedetään tehok-
kaiksi antioksidanteiksi.

Iocidin+
Monet ravitsemusalan ammattilaiset 
ovat jo vuosia suositelleet Iocidin+ 
valmistetta suoliston hyvinvoinnille 
mm. hiivan liikakasvuun sekä vahvis-
tamaan elimistön puolustuskykyä.  
Iocidin+ sisältää vahvan annoksen 
oliivinlehtiuutetta, greippiöljyä ja 
oregano-öljyä helppokäyttöisessä 
kapselimuodossa.

Lue lisää Biomedin tuotteista: 
www.biomed.fi 

1650
Norm.19,50

30kaps.

1950
Norm.22,90

60tabl.

2590
Norm.30,50

36kaps.

Ravintorasvojen laadulla 
on merkitystä terveyteen 
mm. sydämen, verenkier-
ron ja immuunijärjestel-
män hyvinvoinnin tuek-
si. Myös aivot tarvitsevat 
rasvoja. Aivojen kuiva-
painosta n. 60 % on ras-
vaa ja toimiakseen nor-
maalisti aivoja tulee 
ruokkia oikeanlaisella 
rasvakoostumuksella. 

Elimistömme tarvitsee 
pehmeitä, monityydytty-
mättömiä rasvahappoja 
voidakseen hyvin. Erityisen 
tärkeitä ovat EPA ja DHA 
sekä GLAsta muodostuva 
arakidonihappo (AA), joilla 
on tärkeä rooli mm. aivojen 
hyvinvoinnissa ja normaa-
leissa toiminnoissa. 

EPA ja DHA – varmista 
säännöllinen saanti

Omega-3 ja -6 rasvahap-
pojen saanti tulee turvata 

säännöllisesti joko ravin-
non tai ravintolisien avul-
la, koska elimistömme ei 
pysty itse niitä muodos-
tamaan. Erityisen tärkei-
tä omega-3:sia ovat EPA ja 
DHA. EPA vaikuttaa mm. 
hermosolujen väliseen tie-
donsiirtoon. DHA toimii 
hermosolujen rakennus-
aineena ja hyödyttää eri-
tyisesti näkökykyä, muis-
tia ja oppimista sääteleviä 
aivoalueita. DHA vaikut-
taa jo sikiöaikana syntyvän 
lapsen näköaistin, sydämen 
ja aivojen kehittymiseen, 
joten se on tärkeä odotta-
ville äideille jo raskausai-
kana. Omega-6 rasvahap-
poihin kuuluvalla gamma-
linoleenihapolla eli GLAlla 
on suotuisa yhteisvaikutus 
EPAn ja DHAn kanssa.

Kehollamme ei ole vapaa-
päiviä rasvahappojen tar-
peen suhteen vaan tarvit-
semme niitä päivittäin. Eli-
mistö kuluttaa hyödyllisiä 
rasvoja päivittäin ja toisaal-
ta elimistön kyky varastoida 
näitä normaaleihin toimin-
toihin tarvittavia rasvahap-

Ihmiskeho tarvitsee rasvoja



terveyskauppa  uutiset 11

Lehden tarjoukset voimassa 15.10.2017 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja verkkokaupassa!

1490
Norm.18,90

1L

EUKALYPTUS
eteerinen öljy  10 ml

• virkistävä tuoksu,
joka avaa hengityksen

• elvyttää väsynyttä oloa

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan kotimaiset hoitotuotteet 

Ojan isännän
MUISTOLINIMENTTI 
100 ml

• vanhan ajan kunnon
tehokas linimentti
kipeille lihaksille
ja nivelille

SIANKÄRSÄMÖ
yrttiuute  50 ml

• Suomen
ykkösrohdos

• kohottaa
vastustuskykyä

• elvyttää ja puhdistaa

syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn syksyyn 
Nokkonen-Turve
HIUSPOHJAN 
HOITOÖLJY 
30 ml
• hoitaa ja elvyttää

kuivaa, kutiavaa
ja hilseilevää
hiuspohjaa

• vahvistaa
hiusten
terveyttä

Uutuus!

KARITEVOI  55 ml

• kuivan ja herkän
ihon hoitaja

• kosteuttaa,
uudistaa
ja suojaa ihoa

 ihon hoitaja  ihon hoitaja 

 uudistaa 

9 90
Norm. 11,95
(198,00€/L)

10 90
Norm. 12,95
(198,18€/L)

19 50
Norm.22,90

18 50
Norm. 21,90

(185,00€/L)

590
Norm. 7,10

poja on todella heikko. Oli-
pa minkä ikäinen tahansa.

Eye q:n ainutlaatuinen 
ja tutkittu rasvahappo-
koostumus 

Eye q kala- ja jättihelok-
kiöljyseos sisältää tärkei-
tä EPA-, DHA- ja GLA-ras-
vahappoja ainutlaatuises-
sa ja kliinisesti tutkitus-
sa 9:3:1 suhteessa. Rasva-
hapot ovat luonnollisessa 
triglyseridimuodossa, jol-
loin ne ovat nopeasti ja hel-
posti elimistön käytettävis-
sä. Valmisteen EPA-pitoi-
suus on suurin, mitä luon-
taisessa kalaöljyssä voi olla. 
Eye q sisältää kalaöljyn 
lisäksi luonnon jättihelo-
kinsiemenöljyä, jonka gam-
malinoleenihapolla (GLA) 
on suotuisa yhteisvaikutus 
EPA:n ja DHA:n kanssa. 

Eye q:n sisältämä kalaöljy 
valmistetaan eteläisen Tyy-
nenmeren puhtaiden vesien 
pienikokoisista kaloista. 
Kalastus tapahtuu kestä-
vän kehityksen periaattein, 

luonto ja kalakannat huo-
mioiden. 

Koko perheen Eye q

Eye q ei sisällä mitään 
turhaa: ei keinotekoisia 
väri-, makeutus- ja säilön-
täaineita eikä sokeria. Val-
misteissa ei myöskään ole 
lisättyjä vitamiineja, joten 
ne sopivat käytettäväk-
si monivitamiinivalmistei-
den kanssa sekä raskaana 
oleville ja imettäville sekä 
erityisesti lapsille. Kaikeni-
käisille soveltuvaa tuotetta 
saa nesteenä, pureskeltavi-
na ja nieltävinä kapseleina. 
Erityisesti pikkuväelle tar-
koitetut mansikanmakui-
set pureskeltavat kapselit 
on makeutettu hammasys-
tävällisellä ksylitolilla.

Teksti:
Johanna Svensk

Ihmiskeho tarvitsee rasvoja

DHA vaikuttaa jo 

sikiöaikana 

syntyvän lapsen 

näköaistin, sydämen 

ja aivojen 

kehittymiseen.



12 terveyskauppa  uutiset

Lehden tarjoukset voimassa 15.10.2017 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja verkkokaupassa!

*)First time proof of sage´s tolerability and efficacy in 
menopausal women with hot flushes. S. Bommer, P. Klein, 
A. Suter. Adv. Ther. 2011 Jun; 28(6):490-500. doi:10.1007/ 
s12325-011-0027-z. Epub 2011 May 16.

Voglian myymäläpäällikkö Kirsi Toivanen sai vaihde-
vuosien yllättävät oireet kuriin. “Kuumista aalloista 
se alkoi – sitten tuli itkuisuutta ja surumielisyyttä. 
Yöllä saatoin herätä kymmenenkin kertaa kun vä-
lillä oli hiki ja välillä taas kylmä. Nukkumisesta ei 
tullut mitään. Ihmettelin miten tällaista voi tulla 
jo 45-vuotiaana?” Kirsi pohtii. Jokaisen keho toimii 
yksilöllisesti, joten vaihdevuosien alkaminenkin on 
yksilöllistä.
“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuotetta oi-
reisiin. Jo parin viikon aikana yöhikoilu ja kuumat 
aallot katosivat. Salvia oli tehnyt tehtävänsä. Me-
noforce vaikutti tasoittavasti myös tunnetilojen 
heittelehtimiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen tärkeänä 
hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnollista apua 
hormonivalmisteiden sijaan.

Eroon kuumista aalloista
Heräsin 10 kertaa yössä – en enää!

Lue lisää: vogel.fi

Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan 
kuumista aalloista, joita on perinteisesti hoi-
dettu salvialla. Kliinisesti tutkittu * Menoforce 
Strong -salviatabletti vähensi neljässä vii-
kossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden 
puoleen. Teho paranee käytön jatkuessa, eikä 
sillä ole hormonivalmisteiden mahdollisia 
haittavaikutuksia, koska se ei ole estrogeeni-
valmiste.

Mainos

29    

90
Norm. 56,50

30tabl. 5590
Norm. 61,90

90tabl.

kutsu!

Terveysluento: 

Kone älä hyydy! 
-huolehdi sydämestäsi

Keskiviikko 
18.10.2017 

klo 18:00–20:00

Huolehdimme 
autostamme ja 

huollamme sen moottoria 
paremmin kuin 
sydäntämme, 

mutta mikä auttaa 
sydänmoottoriamme 

toimimaan tehokkaasti 
lukuisten 

käyttövuosienkin jälkeen?

Tuoteasiantuntija Jarmo 
Hörkkö kertoo sydämen 
toimintaa ja terveyttä 

ylläpitävistä ravintolisistä: 
Pycnogenol, Omega-3, 

ubikinoni, ubikinoli, seleeni ja 
D-vitamiini.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY!
Järjestäjät: ECOteekki & 

PharmaNord

Ravintola Kerubi
Siltakatu 1 (Ilosaari), 

80100 Joensuu

2950
227g.

1250
Stressaavan ihmisen valinta!
TERRA NOVA B-COMPLEX+C 50 kapselia. 
Se sisältää kaikkia välttämättömiä B-vitamiineja ja lisäksi inositolia ja 
koliinia, jotka ovat tärkeitä solukalvojen rakenneosasia. 
Myös riittävä C-vitamiinin saanti on elintärkeä hermoston toiminnalle. 
Magnifood Complexin sisältämät kasvikset muodostavat 
synergistisen ympäristön, jossa vitamiinien ja hivenaineiden toiminta 
tehostuu.  Adaptogeeniset yrtit kuten ruusujuuri, venäjänjuuri ja 
ashwagandha vahvistavat hermostoa ja lisämunuaisten toimintaa 
stressitilanteissa ja uupumuksessa.

Norm.36,90

Norm.15,50

50kaps.

Parasta luonnollisesti

Tankkaa  itseesi elinvoimaa!
TERRA NOVA LIFE DRINK 227g. 
Erittäin ravitseva ja kokonaisvaltainen ravintojauhe; 
superfoodia sanan varsinaisessa merkityksessä! 
Se on kehitetty sinulle, joka haluat valita luonnollisen ja 
kokonaisvaltaisen tavan ylläpitää terveyttäsi. 
Life Drink sisältää mm. runsaasti kasviproteiinia, 
luomulaatuisia tuorepakastekuivattuja kasvi-, marja- ja 
sienijauheita, tiivistettyä täysruokaa ja muita luonnollisia 
ruuan aktiivisia ainesosia sekä ruuansulatusentsyymejä, 
maitohappobakteereja, rasvahappoja ja kuituja – 100 % 
lisäaineettomasti.

Tuotteissa on huomioitu ihmisen ja ravinteiden keskinäinen biokemia – synergia. 
Synergian tarkoituksena on ihanteellisen ympäristön luominen elimistöön, jolloin ravinteet 

todella imeytyvät ja kehon solut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti – kasvilajistoa vaarantamatta ja 

ekosysteemin tasapainoa järkyttämättä. Kaikki ravintolisämme ovat 100 % lisäaineettomia ja 
sopivat myös kasvissyöjille ja vegaaneille.

(129,96€/Kg)

2190
Norm.25,90

100kaps.

(365,00€/Kg)
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Jarmo Hörkkö
tuoteasiantuntija
Horphag Research Ltd 

Läheet:
Panminerva Med. 2010 Jun;52(2 Suppl 1):21-5. Investigation of Pycnogenol® in combination with coenzymeQ10 in heart failure patients (NYHA II/III). Belcaro 
G1, Cesarone MR, Dugall M, Hosoi M, Ippolito E, Bavera P, Grossi MG. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.04.156. Epub 2012 May 
23. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized 
double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Alehagen U1, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. JACC Heart Fail. 2014 
Dec;2(6):641-9. doi: 10.1016/j.jchf.2014.06.008. Epub 2014 Oct 1.
The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. Mortensen SA1, Rosenfeldt 
F2, Kumar A3, Dolliner P4, Filipiak KJ5, Pella D6, Alehagen U7, Steurer G4, Littarru GP8; Q-SYMBIO Study Investigators.
ESC HEART FAILURE
ESC Heart Failure (2017). Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ehf2.12198. Association between vitamin D deficiency and 
heart failure risk in the elderly. Catarina Magalhães Porto1,2*, Vanessa De Lima Silva3, João Soares Brito da Luz4, Brivaldo Markman Filho2 and Vera Magalhães da 
Silveira5

SYDÄN ÄLÄ HYYDY – lisätehoja 
energianlataukseen

Huollamme automme 
moottoria paremmin kuin 
sydäntämme, mutta mikä 
auttaa sydänmoottoriam-
me toimimaan tehokkaasti 
vielä lukuisten käyttövuo-
sien jälkeen? Sydän on to-
dellinen työmyyrä, joka 
pysähtymättä pumppaa 
vuorokaudesta toiseen 
vertamme ja pitää meidät 
liikkeellä. Valitettavasti 
annamme sille  huomiota 
vain silloin, kun se alkaa 
oireilla.

Sydämen 
vajaatoiminta
Vajaatoiminta ei ole itse-
näinen sairaus, vaan mah-
dollinen oire sydänsairau-
desta. Yleisimmät syyt 
ovat sepelvaltiomotauti, 
sydäninfarkti, kohonnut 
verenpaine ja eteisväri-
nä. Sydäninfarktissa osa 
sydänlihaksesta menee 
kuolioon, eikä pysty su-
pistumaan ja pumppaa-
maan verta. Kohonneen 
verenpaineen takia sy-
dänlihas jäykistyy ja sen 
pumppauskyky pienenee. 
Vajaatoiminnan yleisyys 
kasvaa jyrkästi iän myö-
tä, alle 50-vuotiailla se on 
harvinainen ja yli 75-vuo-
tiaista sitä sairastaa joka 
kymmenes. 

Tehoa sydämen 
toimintaan
Ubikinoni tehostaa sy-
dänlihaksen energia-ai-
neenvaihduntaa ja seleeni 
voimistaa sen vaikutusta. 
Vajaatoiminnan yhteydes-
sä ubikinonin määrä sy-
dämessä laskee ja estää 
sydäntä supistumista ta-
vanomaisella voimallaan.
Ruotsissa tehdyllä tutki-
muksella selvitettiin, voi-
daanko ubikinonin ja se-
leenin käytöllä vähentää 
sydänkuolemia. Puolet ko-
ehenkilöistä saivat päivit-
täin 200 µg seleeniä ja 200 
mg ubikinonia ja toinen 
puoli sai lumevalmistei-
ta. Tähän satunnaistettuun 
kaksoissokkotutkimuk-
seen osallistui 443 henki-

löä, iältään 70 - 88 vuotta.  
Osallistujille tehtiin perus-
teellinen potilasselvitys, 
heidän terveydentilansa 
selvitettiin ja heidän käyt-
tämänsä lääkkeet ja ravin-
tolisät kirjattiin. Tutkimus-
aika oli 4 vuotta kutakin 
osallistujaa kohden. 

Kuolleisuuden erot 
tutkimuksen aikana
Kokonaiskuolleisuudessa 
tutkimuksen aikana ei ol-
lut merkitsevää eroa ryh-
mien välillä. Kuolleisuus-
riski sydänsairauksiin oli 
kuitenkin vähentynyt 54% 
aktiiviryhmässä verrat-
tuna lumelääkeryhmään. 
Sydän- ja verenkiertosai-
rauksien aiheuttamien 
kuolintapausten puolit-
tuminen ilman mitään 
sivuvaikutuksia ei ole ta-
vanomaista.  

Sydämen toiminta 
tutkimuksen aikana
Kaikkien osallistuneiden 
sydämen toimintaa seu-
rattiin säännöllisesti. Hei-
dän sydäntään tutkittiin 
ultraäänitutkimuksella ja 
verestä mitattiin sydämen 
stressihormonin pitoisuus. 
Aktiiviryhmän jäsenillä 
havaittiin ultraäänitutki-
muksissa merkittävästi pa-
rempi sydämen toiminta ja 
sama ero oli havaittavis-
sa myös stressihormonin 
pitoisuuksissa ryhmien 
välillä. 
Lopputuloksena havaittiin  
hyvin merkitsevä sydän- 
ja verenkiertosairauskuo-
lemien väheneminen 
ja   parantunut sy-
dämen toimin-
ta ja sydämeen 
kohdistuva 
stressi väheni 
merkitseväs-
ti. Seleenin ja 
ubikinonin yh-
distelmä tarjoaa 
erinomaisen kei-
non vähentää sy-
dänkuoleman riskiä 
ikäihmisillä.

Pycnogenolin 
ja ubikinonin 
synergia
Nämä kaksi luontaista 
ainetta toimivat saumat-
tomasti yhteistyössä ja 
tehostavat sydämen toi-
mintaa. Ubikinoni lisää 

sydänlihaksen energiaa 
ja pidentää verisuonia 
rentouttavan typpioksi-
din aktiivisuutta, Pycno-
genol vahvistaa sydämen 
seinämiä ja rentouttaa val-
timoita tehostamalla ke-
hon omaa typpioksidin 
tuotantoa.
Näiden yhdistelmällä teh-
dyssä  tutkimuksessa oli 
mukana sydämen vajaa-
toiminnasta kärsiviä po-
tilaita. Tulokset osoittavat 
yhdistelmän laskevan ve-
renpainetta, lisäävän sy-
dämen pumppaustehoa, 
laskevan hengitystiheyttä 
ja pulssia sekä lisäävän kä-
velymatkaa. Lisääntynyt 
sydämen pumppausvoi-
ma paransi merkittävästi 
potilaiden elämänlaatua.

Sydämen 
vajaatoiminta 
ja D-vitamiinin 
puutos
D-vitamiinilla on tärkeä 
merkitys sydämen toi-
minnalle vajaatoiminnan 
yhteydessä, puutos altis-
taa sepelvaltimotaudille 
ja muille sydän- ja veri-
suonitaudeille. Hiljakkoin 
julkaistussa brasilialai-
sessa tutkimuksessa oli 
mukana yli 60-vuotiaita 
potilaita, joista lähes kai-
killa oli verenpainetauti, 
usealla sepelvaltimotauti, 
rytmihäiriö ja kammion 

laajentuma. Useimmat oli-
vat ylipainoisia ja monilla 
oli veren rasvahäiriö.
Potilailta mitattiin D-vita-
miinipitoisuus. Trooppi-
sesta ilmastosta huolimat-
ta yli puolella  potilaista 
pitoisuus oli alle tavoi-
tetason. Tuloksista kävi 
ilmi, että D-vitamiinipuu-
tos todella lisää sydämen 
vajaatoiminnan riskiä. Mi-
tä suurempi puutos, sitä 
vakavampi vajaatoimin-
ta: D-vitamiinipuutosta 
potevista 78,7 prosentilla 
oli 12-kertaisesti suurentu-
nut vajaatoiminnan riski ja 
rytmihäiriöistä kärsivillä 
riski oli 3,6-kertainen mui-
hin verrattuna. 
Lihavuus liittyy D-vita-
miinipuutokseen. Koska 
rasvaliukoisena D-vita-
miini sitoutuu rasvaku-
dokseen,  sitä ei riitä ve-
renkiertoon. Lihavien riski 
oli nelinkertainen normaa-
lipainoisiin nähden.

Mikä on riittävä 
D-vitamiinin taso ?
Mitä korkeampi seerumin 
D-vitamiinin pitoisuus, si-
tä pienempi on kuoleman 
riski. Alimpana tavoiteta-
sona pidetään 75 nmol/l, 
mutta ihanteellinen taso 
on 125–150 nmol/l, mikä 
Suomessa edellyttää vä-
hintään 100 µg:n D-vita-
miinin päivittäistä saantia. 

Orgaaninen seleenivalmiste

Vilkastuttaa verenkiertoa
EFSA ID nr. 2476

SelenoPrecise
Seleeni edistää immuunijärjestelmän sekä 
kilpirauhasen normaalia toimintaa. 

Bio-Pycnogenol
Ilmiömäinen Pycnogenol! 

Helposti nieltävät, 
pienet kapselit

D-Pearls 125 µg 120+40 kaps. 
Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.
D-Pearls 125 µg 120+40 kaps. 
Vahva ja hyvin imeytyvä D-vitamiini.

UUTUUS!

890
60tabl.

Norm.11,10

3290
120tabl.

Norm.40,30

2490
160kaps.

Norm.30,40

(585,16€/Kg) 7490
Norm. 97,15

150+30kaps

Eroon uupumuksesta ja 
energiaa elämään! 
BIO-QINON ACTIVE Q10 GOLD 100MG 150+30 kapselia 
100% luonnollinen ubikinoni (koentsyymi Q10) 
Ainutlaatuinen koostumus ja korkea 
hyötyosuus. Raaka-aine on identtistä kehon 
itse tuottaman ubikinonin kanssa.

virtaa ja vireyttä 
syksyyn!
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GREAT EARTH LUONNOLLISET  
VITAMIINIT NYT 

TARJOUSHINTAAN!

Super C Complex 1000   
jossa mukana bioflavonoideja  
Super C Complex on depottitabletti, 
joka liukenee ateittain kahdeksan 
tunnin ajan.

www.greatearth.se

Vahva sinkki ja  
C-vitamiini  
vastustuskyvylle!
Super Zinc 25 mg 
+ kurkuma.

750
100tabl.

Norm.10,90

1990
90tabl.

Norm.25,90

(109,34€/Kg)

Tehokkaat, kotimaiset 
kollageenijauheet
Puhdas+ Beauty kollageeni-
jauheet voi sekoittaa veteen, 
mehuun tai smoothieen. 

Puhdas+ Kollageeni & Biotiini on kapselimuotoinen ja sisältää kollageenin lisäksi 
biotiinia, sinkkiä ja C-vitamiinia, jotka edesauttavat ihon, hiusten ja kynsien hyvin-
vointia.

Natural 270 g 

34,90 €
129,25€/kg

Tyrnimarja 330 g/Mustikka 270 g

39,90 
120,90-147,77€/ kg

NYT KAKSI 
YHDEN HINNALLA!   

2x120 kaps

34,90 €
349€/ kg

+  Kollageenijauheen ostajalle
COLLAGEN CREAM KAUPAN PÄÄLLE! 
(arvo 49,90 €)

Kollageeni - Ihoa nuorentava proteiini

Puhdas+ tuotteet valmistetaan Suomessa tutkituista ja tehok-
kaista raaka-aineista. Valmistuksessa korostetaan ekologisuutta, 
luonnollisuutta ja puhtautta. www.puhdasplus.fi

Anne Kukkohovi elää 
tällä hetkellä omaa unel-
maansa. Hänellä on oma 
kosmetiikkabrändi, jota 
hän vie parhaillaan maa-
ilmalle. 

Unelmilla on myös hin-
tansa. Start-up yrittäjän on 
välillä vaikea pitää huolta 
omasta kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnistaan. Yrittäjän 
päivät ovat valtavan pitkiä.

- Yritän silti tehdä par-
haani; syön hyvin, lii-
kun säännöllisesti ja yri-
tän varata riittävästi aikaa 
itselleni ja nukkumiselle, 
Anne Kukkohovi kertoo.

Myös kauneutta Anne 
hoitaa kokonaisvaltaises-
ti. Kauneudenhoito lähtee 
perusasioista kuten ruoka-
valio, tupakoimattomuus ja 
vähäinen alkoholin käyttö, 
liikunta sekä onnellisuus ja 
hyvä olo. Sen jälkeen tule-
vat sisäiset kauneudenhoi-
totuotteet kuten kollagee-
ni ja viimeiseksi ulkoiset 
kauneudenhoitotuotteet. 
Usein kauneudenhoidossa 
viimeksi mainittu saa kai-
ken huomion, vaikka muil-
la tekijöillä on usein paljon 
suurempi vaikutus.

Kollageeni kuuluu Anne 
Kukkohovin kauneusrutiineihin

- Todellinen kauneus läh-
tee sisältä, Anne sanoo.

Kollageeni auttaa ulko-
näköön ja hyvinvointiin

Sisäisesti käytettävistä 

kauneustuotteista suosi-
tuin on kollageeni. Kolla-
geeni vaikuttaa ulkonäköön 
ja hyvinvointiin monel-
la eri tavalla. Se lisää ihon 
kosteutta ja kimmoisuut-
ta, pitää nivelet kunnos-
sa ja tekee hiuksista ja kyn-

sistä vahvemmat. Kehom-
me tuottaa kollageenia itse 
mutta noin 25-vuotiaana 
sen tuotanto alkaa vähen-
tyä.

- Itse olen syönyt kolla-
geenia noin 5 vuotta. Ihoni 
on uskomattoman hyvässä 
kunnossa, puhumattakaan 
hiuksista tai kynsistä, jot-
ka ovat olleet ikuinen mur-
heenkryynini, Anne kertoo.

Anne Kukkohovi tekee 
aamuisin smoothien, johon 
tulee Puhdas+ Kollageeni & 
tyrnimarjajauhetta. Se on 
kotimainen ja täysin lisäai-
neeton tuote, joka sisältää 
hydrolysoitua kalakollagee-
nia, joka on puhdas, tutkit-
tu ja tehokas kollageenin 
muoto.  

- Kollageenin käytön 
myötä myös tuhoon tuomit-
tu juoksuharrastukseni on 
saanut uuden elämän. Lap-
sena hankittu polvivam-
ma on estänyt juoksuhar-
rastuksen, mutta nyt pik-
ku hölkät ovat mahdollisia, 
vaikka otankin lenkit rau-
hassa ja kehoa kuunnellen, 
Anne kertoo.

4 faktaa kollageenista
•  Kollageeni muodostaa 30 % ihmisen eli-

mistön proteiinista ja sitä löytyy ihosta, 
nivelistä, hampaista, luista, rustoista ja 
verisuonista.

•  Kollageeni muodostaa 70 % ihon proteii-
nista.

•  Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa 
menettää kykynsä tuottaa uutta kolla-
geenia.

•  Kollageeni auttaa pitämään ihon sileänä, 
kimmoisana ja kauniina.
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-15% 
koko sarja!
-15% 

koko sarja!

Kuivassa ihossa on puu-
te ihon pintakerroksen ras-
voista, jolloin vesi pääsee 
haihtumaan ihon syvem-
mistä kerroksista ja iho 
kuivuu. Ihon kuivuminen 
aiheuttaa lievän tulehduk-
sen ihossa, mikä tuntuu 
kutinana. Kuivaa ihoa voi 
kosteuttaa myös sisältäpäin 
tyrnimarja-jättihelokkiöl-
jyn hyvillä rasvahapoilla.

Tyrnimarjasta ja jätti-
helokista kuivalle iholle 
sopivia rasvahappoja

Marjoista ja siemenistä 
puristettuja öljyjä on käy-
tetty eri puolilla maailmaa 
elvyttämään kuivaa ihoa ja 
limakalvoja. Kasviperäiset 
öljyt sisältävät hyviä tyy-
dyttymättömiä omega-3, 
-6 ja -9 rasvahappoja. Ome-
ga-6 välttämätön rasvahap-
po linolihappo sekä gam-
malinoleenihappo (GLA) 
ovat ihon solukalvojen ras-
vahappoja, jotka tuke-
vat solua, ylläpitävät solun 
nestemäisyyttä ja estävät 
veden haihtumista solusta. 
Hyvä ja tunnettu omega-6 
rasvahappojen lähde on jät-
tihelokkisiemenöljy, sillä 

öljystä lähes 80 % on lino-
lihappoa ja GLA:ta. Helok-
kiöljy onkin tuttu monille, 
joilla on atooppinen ihot-
tuma.

Tyrninmarjan pehmy-
tosasta puristetussa öljys-
sä on harvinaista omega-7 
rasvahappoa, palmitoleiini-
happoa, jota ei muista kas-
veista löydy. Omega-7 ras-
vahapolla arvellaan olevan 
ihoa uudistava vaikutus. 
Öljy sisältää myös vitamii-
neja, beetakaroteenia, fl a-
vonoideja ja kasvisteroleja. 
Tyrnimarjaöljyllä on pitkä 
käyttöperinne Kiinassa ja 
Venäjällä, jossa tyrniöljyä 
käytetään paikallisesti sekä 
sisäisesti ihon ja limakalvo-
jen hyvinvointiin.

Yhdistämällä samaan 
kapseliin tyrnimarjan peh-
mytosaöljy ja jättihelokin 
siemenöljy saadaan hyö-
dynnettyä kaikki iholle tär-
keät rasvahapot. Ihon kun-
toa ja uusiutumista tukevat 
öljyjen mukaan lisätyt sink-
ki, E-vitamiini ja B5-vita-
miini eli dekspantenoli.

Liisa Kansanen
ravintolisäasiantuntija, THM
Vitabalans OY

Kuivalle iholle kosteutta sisäisesti

Fiksu valinta 
lapsille ja nuorille
Eye q sopii koko perheelle ja 
erityisesti lapsille – päivittäin. 
Tutkitun valmisteen voit nauttia joko 
kapseleina, nestemäisenä tai 
herkullisen mansikan makuisina 
purukapseleina, jotka on 
makeutettu hammasystävälli-sellä 
ksylitolilla. Eye q ei sisällä 
keinotekoisia väri-, makeutus- ja 
säilöntäaineita, sokeria eikä 
lisättyjä vitamiineja. Eye q tulee 
sveitsi-läis-omisteisesta 
lääketehtaasta.Aivotoimintaa

”Meilläkin on todettu älykkäiden 
rasvahappojen hyvät vaikutukset.”

- Piritta Hagman   

KLIINISESTI
TUTKITTU

9    3    1
ainutlaatuinen 

koostumus

EPA:DHA:GLA
9:3:1

Älykkäät rasvahapot 
Eye q on kliinisesti tutkittu, luonnollinen kala- ja jättihelokkiöljy-
seos, joka sisältää elimistölle tärkeitä EPA-, DHA- ja GLA-rasva-
happoja ainutlaatuisessa 9:3:1 suhteessa. EPAn ja aivotoiminnan 
normaalina pysymistä edistävän DHAn saannista ravinnon tai 
ravintolisän avulla tulee huolehtia säännöllisesti, vuoden jokaise-
na päivänä.

3290
Norm. 39,50

(267,48€/kg)

3290
Norm. 39,50

(267,48€/kg)

180kaps.

180kaps.

mansikan 

makuinen!



16 terveyskauppa  uutiset

Lehden tarjoukset voimassa 15.10.2017 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja verkkokaupassa!

info@ecoteekki.fi  |  www.ecoteekki.fi  |      Seuraa myymälöitämme Facebookissa 1986 perustettu pohjois-karjalainen perheyritys

ECOteekki, Kauppakeskus Metropol 
Torikatu 29, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 9.00–19.00 & la 9.30–16.00

ECOteekki, Kauppakeskus Prisma 
Voimatie 2, 80100 Joensuu
PALVELEMME 
ma–pe 9.00–20.00, la 10.00–18.00
su 11.00–18.00

VERKKOKAUPPA  AVATTU!

ecoteekki.fi -kauppa
Lisäämme lähes päivittäin valikoimaan useita 
uusia tuotteita. Sillä kauppakeskus Metropolin 
myymälän valikoimaan kuuluu liki 8000 tuotetta! 
Tulossa verkkokaupan valikoimaan esim: 
gluteenittomia tuotteita, vegaaneille omat 
tuotteet, runsaasti lisää luonnonkosmetiikkaa ja 
paljon muuta terveellistä. 
Tilaa uutisviesti ja olet aina perillä uutuuksista.

Verkkokauppamme toimii näppärästi myös 
mobiililaitteilla.

Valikoimasta löytyy esim: luontaiskosmetiikkaa, lisäravinteita, luontoystävällisiä puhdistus- ja 
pesuaineita, gluteenittomia tuotteita, urheilulisä-ravinteita ja paljon muuta luonnollisesti hyvää!

Nyt toimitusmaksut

0,- euroa koodilla:

"ecofree"!

Nyt toimitusmaksut

0,- euroa koodilla:

"ecofree"!

www.ecoteekki.fi

*

*Koskee toimitusta Postin ja Matkahuollon noutopaikkaan.
 Minimitilaus 30 euroa.


