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Cryo 21 aiheuttaa lämpöshokin 

apoptoosiksi nimitetyn prosessin tuloksena on 

solujen eliminoituminen. Apoptoosi käynnistyy, 

Apoptoosin johtaa rasvasolujen hajoamiseen ja 
elimistö poistaa jäännökset normaalin 

tyhjenemisen. 

kertyneen steressin eliminoimisen ansiosta. 

kiinteyttä.

proteiineja ovat kollageeni ja retikuliinisäikeet. 

vastuussa ihon joustavista ominaisuuksista. 

taas nopeasti palata alkuperäiseen pituuteensa 

myrkkyjä rasvakerroksesta sekä parantaa 

verisuonten supistumisen ja laajentumisen 

hyvinvointia ja hapensaantia ja selluliittia 

heikkenemisestä, liiallisesta rasvasta ja jäykästä 

appelsiininkuorelta.

Cryo21 terapia poistaa lihasjännityksiä sekä 

vähentää myös maitohapon kerääntymisen 
aiheuttamaa kipua lihaksissa.

INFO:

Rasvasta eroon pysyvästi

lehti täynnä upeita tarjouksia!

PUNKIT VIHAAVAT VALKOSIPULIA Sivulla 4-5.

Joensuun Luontaistuote / ECOteekki terveytesi tukena jo vuodesta 1986!

Osallistu
arvontaan!

Voit voittaa Jopo 24" sähköpyörän!
Arvontaan voit osallistua ECOteekki palvelumyymälöissä, 

Facebookissa ja Instagramissa 31.6.2018 saakka!

Arvo 1.089,90€

Arvonta suoritetaan 1.7.2018. 
Voittajalle ilmoitetaan 

henkilökohtaisesti. 
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Rakkaalla lapsella on 
monta nimeä. Niin myös 
folaatilla: B9-vitamii-
ni, M-vitamiini, Kip-
pari-Kallen vitamii-
ni. Kippari-Kalle liit-
tyy folaattiin siten, että 
foolihappo löydettiin 
pinaattiuutteesta tut-
kittaessa anemian syi-
tä 1940-luvulla. Tutkijat 
nimesivät vaikuttavan 
aineen foolihapoksi leh-
teä tarkoittavan latinan 
sanan ”folium” perus-
teella.

Folaatti on vesiliukoinen 
B-ryhmän vitamiini. Luon-
nossa ja ravinnossa esiinty-
vää vitamiinimuotoa kutsu-

taan folaatiksi, ja foolihap-
po on vastaava synteettinen 
vitamiini. Suurten foolihap-
poannosten nauttimista on 
kyseenalaistettu viime vuo-
sina ja siksi luonnossa esiin-
tyvän folaatin arvostus on 
kasvanut. Folaattia tar-
vitaan kaikkeen normaa-
liin kasvuun ja kehitykseen 
sekä verisolujen muodos-
tukseen. Se on tärkeä myös 
vastustuskyvylle ja se aut-
taa vähentämään väsymys-
tä ja uupumusta.

Enemmän folaattia, 
kiitos! 

Viime aikoinakin folaa-
tin niukka saanti ja sen vai-
kutukset hyvinvointiimme 
ovat herättäneet runsaasti 
kiinnostusta. Folaatin ter-
veysvaikutuksethan eivät 

rajoitu vain kudosten kas-
vuun sekä punasolujen ja 
hemoglobiinin muodostu-
miseen vaan myös ihmisen 
psykologisiin toimintoihin 
ja homokysteiinin aineen-
vaihduntaan.

Folaattia on täysjyvävil-
jassa sekä monissa tuoreis-
sa, vihreissä kasviksissa. 
Parhaita vihanneslähtei-
tä ovat pinaatti, parsakaali 
ja salaatti sekä hedelmistä 
banaani, meloni ja sitruu-
na. Myös pavuissa, sienissä 
ja lihassa (etenkin sisäeli-
missä) on folaattia. Hel-
posti ajatellaan, kun kas-
visten ja vihannesten käy-
töstä puhutaan nykyisin 
niin paljon, että sen myö-
tä folaattiakin saataisiin 
tarpeeksi. Kuitenkin edel-
leen turhan moni suoma-
lainen saa ravinnostaan 
liian vähän folaattia. Tähän 

Super Folaatti 
-  Kippari-Kallen vitamiini

vaikuttaa myös se, että kas-
vikset menettävät hyvin 
nopeasti suuren osan folaa-
tistaan: säilyttäminen huo-
neen lämmössä hävittää 70 
% vitamiinista jo kolmes-
sa päivässä ja vihannesten 
keittäminen vie siitä 95 %! 

Riittävän folaatin saanti 
liitetään usein raskauteen, 
koska foolihappo on silloin 
erityisen tärkeä. Valtion 
ravitsemusneuvottelukun-
ta antoikin kaikille raskaut-
ta suunnitteleville ja ras-
kaana oleville tammikuus-
sa 2016 virallisen suosituk-
sen foolihappolisän käytös-
tä. Virallinen suositus on, 
että foolihappolisän käyttö 
aloitetaan raskautta suun-
nitellessasi kaksi kuukautta 
ennen ehkäisyn poisjättä-
mistä ja käyttöä jatketaan 
12. raskausviikon loppuun. 

Folaatti ja B12-vitamiini

Folaatin ja B12-vitamii-
nin aineenvaihdunta ovat 
elimistössä tiiviisti yhtey-
dessä toisiinsa, ja siksi niitä 
usein suositellaan käytettä-
väksi samanaikaisesti. Nii-
tä molempia tarvitaan mm. 
normaalissa veren muo-
dostumisessa. Myös diabe-
teksen hoidossa käytetty 
metformiini-lääke saattaa 
vähentää sekä foolihapon 
että B12-vitamiinin imey-
tymistä.

Uusi Super Folaatti – 
folaattia parhaimmillaan

Bioteekin uudessa Super 
Folaatissa on maailmalla 
palkittua, erityisen bioak-
tiivista ja tehokasta Quat-
refolic® -folaattia. Se on 
ns. neljännen sukupol-
ven folaatti, jonka biolo-
ginen hyväksikäytettä-

vyys ja aineenvaihdunnal-
lisen aktiivisuus ovat erin-
omaisia. Valmisteen folaat-
ti on tutkitusti heti oikeassa 
muodossa elimistön käyt-
töön.  Yksi pieni, helposti 
nieltävä tabletti sisältää 800 
mikrogrammaa bioaktiivis-
ta folaattia. Super Folaat-
tia suositellaan erityisesti 
lisää aktiivisuutta ja psyyk-
kistä vireyttä kaipaaville 
sekä ikäihmisille ja niukas-
ti kasviksia käyttäville. Val-
miste sopii myös vegaaneil-
le. Ja kyllä Kippari-Kallekin 
Super Folaattia osaa arvos-
taa!

Suomen Bioteekki Oy
Marketta Wulff

proviisori
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Julkaisija: ECOteekki / 
Joensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy

Päätoimittaja: 
Niko Korhonen

niko@ecoteekki.fi 

Ilmoitusmyynti: 
Maria Korhonen

maria@ecoteekki.fi 

Taitto
Nina Karjalainen
Kajaanin Offsetpaino Oy

Painosmäärä 53.000 kpl
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy

uutiset

.7490
(585,16€/Kg)

Norm. 97,15

180kaps.

2990
Norm. 39,90

120tabl.

+kaupanpäälle!

Energiaa ja 
voimaa kesään!

9990
 Norm. 129,90

150kaps.

6590
(448,30€/Kg) Norm. 78,85

140tabl.

Bio-Qinon Active Q10
Gold 100mg.
Bio-Qinon Active Q10 sisältää 100% luonnollista ubikinonia. 
Raaka-aine saadaan soluviljelmästä fermentoimalla, ja se on 
samanlaista kuin kehon oma ubikinoni. Siinä ei ole tuntemattomia 
epäpuhtauksia kuten bakteerien avulla tuotetussa. Se ei myöskään 
sisällä haitallisia cis-isomeerejä, joita on usein halvassa, 
heikkolaatuisessa ja synteettisessä ubikinonissa.

SelenoPrescise 100µg. 60tabl. Selenivalmiste.
(Arvo 12,00)!

Enemmän energiaa!

BioActive Uniqinol 100mg. QH
Sisältää ubikinonia sen aktiivisessa muodossa ubkinolina.
Dokumentoitu  hyötyosuus ja laatu.
Erityinen tuotanto- ja kapselointimenetelmä, jotka suojaavat  
ubikinolia valolta ja  hapelta

Nopeaa energiaa!

Prelox 140 tablettia
Aikuisille miehille jatkuvaan käyttöön.
Erektio edellyttää toimivaa verenkiertoa.
Sisältää L-arginiinia ja Pycnogenolia, 
joka vilkastuttaa verenkiertoa.

Mies energiaa!

Bio-Pycnogenol 40mg.
Bio-Pycnogenol® on hyödyllinen ravintolisä niille, 
jotka haluavat lisätä hyvää tekevien prosyanidien saantia. 
Pycnogenol® on patentoitu uute, joka valmistetaan ranskalaisen 
rannikkomännyn (Pinus pinaster) kuoresta.Sen sisältämät prosyanidit sitoutuvat 
solujen vesi- ja rasvaliukoisiin osiin ja suojaavat niitä vapaiden radikaalien 
aiheuttamalta vauriolta. Lisäksi Pycnogenol® tukee toimivaa verenkiertoa.

Verenkierrolle!

(933,64€/Kg)

TRADAMIX PALAUTTAA HALUN JA KYVYN
Tradamix on luonnollinen tapa lisätä miehen seksu-
aalista halukkuutta ja elinvoimaa. Se auttaa, silloin 
kun omat voimat eivät riitä. Iän karttuessa testostero-
niarvot tippuvat pikkuhiljaa. Testosteronituotannon 
väheneminen näkyy seksuaalisen aktiivisuuden vähe-
nemisenä, keskivartalolihavuutena, erektiohäiriöinä 
sekä lihasmassan ja voiman vähenemisenä.
Tradamix sisältää kolmen luonnollisen tehoaineen 
patentoidun yhdistelmän. Tribulus terrestris, Alga 
Ecklonia bicyclis-levä sekä Biovis-kitosaani muodos-
tavat yhdistelmän, jolla on saatu kliinisissä tutkimuk-
sissa poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Tribulus  aktivoi 
tehokkaasti testosteronituotantoa. Alga Ecklonia 
bicyclis ja kitosaani vaikuttavat typpioksidin vapau-
tumiseen.  Tutkimusten mukaan Tradamix voimistaa 
erektiota, lisää seksuaalista halukkuutta sekä kohentaa 
kokonaistyytyväisyyttä seksielämään.
Tradamixin teho on lempeä ja progressiivinen. Se 
vaikuttaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Valmis-
teen teho ja vaikutukset lisääntyvät päivä päivältä. 
Uudistuneen tehokkaamman koostumuksen ansi-
osta Tradamixin tehon huomaa jo viimeistään 4 
viikon käytön jälkeen. Jo ensimmäisellä käyttövii-
kolla Tribulus terrestris vaikuttaa elimistön testos-
teronituotantoon.Tradamixistä on julkaistu jo 15 
tieteellistä tutkimusta.

Suhina seksistä kateissa?
AINA EI PYSTY 

VAIKKA HALUAISIKIN

Uudistunut 

nopeampitehoinen 

koostumus.

Suihke vs tabl imeytyminen
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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.

CLA vähentää 
kehon rasvaa ja 

estää painonnousua

Tutkimus on osoittanut:

Tutkimus on osoittanut, että pienet herkuttelut lo-
makauden aikana lisäävät aikuisiän painonnousua. 
Luonnossa esiintyvän rasvahapon eli konjugoidun 
linolihapon (CLA) on todettu hidastavan painon-
nousua sekä  vähentävän rasvamassaa.  Wisconsin-
Madisonin (USA) ja Guelphin (Kanada) yliopistojen 
yhteisessä tutkimuksessa haluttiin selvittää, voiko 
CLA:n (konjugoitu linolihappo) nauttiminen loma-
kaudella ehkäistä painonnousua ja vähentää 
rasvan määrään elimistössä.

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna, 
placebo-kontrolloituna kaksoissokkotut-
kimuksena. Aktiiviryhmä nautti 3,2g/vrk 
CLA:ta kuuden kuukauden ajan (4 Vahva 
Tonalin kapselia).
Koehenkilöinä oli neljäkymmentä ter-
vettä, ylipainoista koehenkilöä (ikä: 18-
44 vuotta; painoindeksi: 25-30).

Tutkimuksessa mitattiin kehon koostu-
musta, aineenvaihdunnan määrä levos-
sa, henkilön itse ilmoittama fyysistä ak-
tiivisuutta sekä ravinnon saantia. Veren 
kemikaalit määritettiin lähtötilanteessa 
sekä kuuden kuukauden kohdalla. Ke-
honpaino mitattiin kuukausittain ennen 

lomakautta, lomakaudella  sekä lomakauden jälkeen. 
Haittavaikutuksia arvioitiin kuukausittain.

Tulokset: 
Tonalin CLA:ta nauttineilla kehon rasvapitoisuus pie-
neni myös lomakaudella.
Placebo-ryhmällä lomakauden aikainen painon li-
sääntyminen oli selkeästi suurempaa kuin ennen 

lomakautta. Kuuden kuukauden aikana 
muutos kehon koostumuksessa näkyi 
enemmän CLA-ryhmällä verrattuna 
placeboon. Kehon rasvapitoisuus 
pieneni merkittävästi CLA-ryhmän 
sisällä. CLA ei vaikuttanut RMR: ään, 
liikuntaan tai ravinnon saantiin.

Tämän tutkimuksen mukaan Vahva 
Tonalin CLA:n nauttiminen auttaa 
painonhallinnassa ja kehon rasvapi-
toisuuden vähentämisessä myös lo-
makaudella.

Lähde: (International Journal of Obesi-
ty (2007) 31, 481–487 & 2007 Nature 
Publishing Group All rights reserved 
0307-0565/07)

kaudella ehkäistä painonnousua ja vähentää 

www.polarpharma.fi 

3990
Norm. 49,90

24tabl.

1490
Norm. 19,50

120kaps.

2590

(153,25€/Kg)

Norm. 39,90

120kaps.
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SAAT KÄTEVÄN MEIKKIPUSSIN 

KAUPAN PÄÄLLE!*

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

*Kampanja on voimassa niin kauan kuin pusseja riittää.

Hainrusto + vihersimpukka on tehokas yhdistelmävalmiste aktiiviseen elä-
mään. Hainrusto + Vihersimpukka -kapseleiden raaka-aineet saadaan vas-
tuullisesti pyydettyjen hailajien tukirangasta sekä Uuden-Seelannin vesillä 
viljellyn vihersimpukan (Perna canaliculus) lihasta. Probiootti plus sisältää 
neljä erilaista bakteerikantaa sekä bakteereiden hyvinvointia tukevia ainei-
ta. Probiootti comp sisältää neljä tutkittua maitohappobakteerikantaa sekä 
glutamiinia ja suolen limakalvon hyvinvoinnille tärkeää biotiinia. Omega Oil 
on ekologinen, jäljitettävä ja korkealaatuinen uutuus! Tuote on lisäksi hyvän-
makuinen – maku on aidosta appelsiinimehusta.

KAUPAN PÄÄLLE

-20%
SUPER-

TUOTTEET

Bioteekin Super-sarja pitää sisällään monia tärkeitä vitamiineja ja lisäravinteita, 
joita jokainen meistä tarvitsee.  Monipuolinen tuotesarja sisältää jopa 
20 eri tuotetta hyvinvointisi tueksi! 

1990
Norm. 24,90

150ml.2990
Norm. 51,90

160kaps

1990
Norm. 26,50

80kaps.

1990
Norm. 26,50

140kaps.

(132,67€/L)

(467,19€/Kg)

Kampanja koskee kaikkia 
Super-sarjan tuotteita!

(343,10€/Kg)

Punkki eli puutiai-
nen (Ixodes ricinus) on 
hämähäkkieläimiin kuu-
luva loinen. Punkki tar-
vitsee verta lisääntymi-
seen. Sen tyypillisiä isän-
täeläimiä ovat myyrät 
ja jänikset, mutta yhä 
useammin myös ulko-
na liikkuvat ihmiset, kis-
sat ja koirat. Punkkien 
määrän kasvaessa myös 
punkkien aiheuttamat 
borrelioosi- ja puutiai-
saivokuumetapaukset 
ovat lisääntyneet hälyt-
tävästi.

Punkit lisääntyvät 
ja leviävät ilmaston 
lämmetessä

Punkit nauttivat leudois-
ta talvista. Vielä jokunen 
vuosikymmen sitten pun-
kit kiusasivat vain Ahve-
nanmaan saariston väkeä. 
Punkit ovat toki ennenkin 
vierailleet manner Suomes-
sa, mutta talvipakkaset ja 
routainen maa ovat ilmei-
sesti jarruttaneet pienten 
pirulaisten lisääntymistä. 
2000-luvulla talvien lauh-
tuessa punkkihavainto-
ja onkin tehty yhä enem-
män ja yhä laajemmilla alu-

eilla. Punkit vaanivat meitä 
ja rakkaita lemmikkejäm-
me myös yhä aikaisemmin 
keväällä ja myöhempään 
syksyllä.

Punkit haistavat 
houkuttelevan isännän

Punkit viihtyvät heini-
koissa ja rehevässä aluskas-
villisuudessa, josta ne tilai-
suuden tullen hyppäävät 
sopivan isännän kyytiin. 
Se ei löydä isäntää näköais-
tin, vaan hajun perusteella. 
Punkilla on tarkka ”nenä”, 
jolla se aistii potentiaalisen 
isännän ulos hengittämän 
hiilidioksidin.

Hyttysistä poiketen pun-
kit eivät pureudu heti isän-

tään kiinni. Se voi kul-
kea iholla pitkänkin mat-
kan etsien sopivan suo-
jaisaa paikkaa. Punkki on 
tarkka ruokailupaikasta, 
sillä se pysyy kiinni ihossa 
jopa useita päiviä, kunnes 
se on imenyt itsensä täy-
teen verta. Suojaisaa keho-
nosaa etsiessä punkki saat-
taa myös hylätä ikäväksi 
haistamansa isännän.

Punkit vihaavat 
valkosipulia

Ruotsissa tehty tieteelli-
nen tutkimus osoitti, että 
erään valkosipulivalmis-
teen nauttiminen vähensi 
punkkien tarttumista ihmi-
seen*. Kaksoissokkotutki-

Punkit vihaavat valkosipulia

Hiuksille ja kynsille 
Biotiini Strong hair&nail

Hiukset ja kynnet ovat 
sarveisainetta eli keratiinia, 
jonka vahvuutta lisää rik-
ki. Hiusnystyssä ja kynnen 
juuressa olevat keratino-

syyttisolut tuottavat kera-
tiinia. Keratiini kovettuu 
säiekimpuiksi hiuksen var-
ren sisäosaan, varren ulko-
pintaan keratiini muodos-

taa suojaavia suomukerrok-
sia. Mitä enemmän hiukses-
sa on suomukerroksia, sitä 
kiiltävämpi ja pehmeäm-
pi hius on. Suomukerrokset 

ovat eniten alttiina hius-
ten käsittelyille ja ulkoisil-
le stressitekijöille. Suomu-
kerrosten kuluminen tekee 
hiuksista elottomat ja tak-
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mus tehtiin Ruotsin puolus-
tusvoimien varusmiehillä, 
jotka liikkuivat päivittäin 
rehevässä maastossa. 

Tutkimustulos vahvis-
ti jo ennestään käytän-
nössä tehdyt havainnot. 
Punkkien uskotaan kartta-
van tuoreesta valkosipulis-
ta kehittyviä haihtuvia rik-
kiyhdisteitä, joita erittyy 
iholle valkosipulin syömi-
sen jälkeen. Yhdisteet ovat 
samoja, jotka voi aistia run-
saan valkosipulin syömisen 
jälkeen tympeänä hajuna 
hengitysilmasta. Valkosi-
pulin todellisilla suurkulut-
tajilla tuo rikin katkuinen 
haju puskee ihosta läpi sel-
laisella voimalla, ettei se jää 
edes heikommalta ihmisne-
nältä haistamatta.

Tuore valkosipuli 
ei sovi kaikille 
ihmisille - eikä 
varsinkaan koirille

Valkosipuli on yksi ter-
veellisimmistä kasveistam-
me. Se ei silti sovi sellaise-
naan kaikille. Etovan jäl-
kihajun lisäksi se ärsyt-
tää monien vatsaa. Koirille 
tuoreen valkosipulin luon-
nostaan sisältämät ns. tio-
sulfaatit ovat jopa vaaraksi; 
tiosulfaatit aiheuttavat koi-
rille anemiaa.

Punkit vihaavat valkosipulia
Vaihtoehtona 
ihmisnenään hajuton 
ja turvallinen 
punkkikarkotin

Valkosipulia ei onnek-
si ole pakko nauttia tuoree-
na. Siitä voidaan valmistaa 
jälkihajuton, vatsaystäväl-
linen ja koirillekin turvalli-
nen uute. Aivan kuten viinit 
ja juustot, myös valkosipu-
li muuttaa muotoa ja para-
nee huimasti erityisen kyp-
sytyksen myötä.

Herkinkään ihmisnenä ei 
haista ainutlaatuisen val-
kosipuliuutteen nauttimi-
sen jälkeen iholle erittyviä 
yhdisteitä. Punkit sen sijaan 
karttavat myös tällaista 
valkosipulia, koska niiden 
hajuaisti on tuhansia kerto-
ja ihmistä herkempi. Iholta 
voi löytää yksittäisiä, kar-
kuun kipittäviä punkkeja 
vielä uutteen säännöllisen 
käytön myötäkin. Niiden 
tarttumisen ihoon kiinni 
on silti havaittu loppuneen 
lähes kokonaan.

Pidä punkit loitolla 
itsestäsi ja lemmikistäsi 
luonnollisesti!

Ihmisnenään jälkihaju-
ton valkosipuliuute on erit-
täin toimiva keino punk-
kien kauhistuttamiseen. 
Kiitetyllä tuotteella on usei-

ta tieteellisesti tutkittuja 
terveysvaikutuksia, joista 
on hyötyä niin kesällä kuin 
ympärivuotisessakin käy-
tössä. Kysy aidosti jälkiha-
jutonta ja koirille turvallis-
ta valkosipuliuutetta ter-
veyskaupasta. 

* Stjernberg L, Berglund J. Gar-
lic as an insect repellent. JAMA 
2000; 284:831

Juha Sihvonen
tuotepäällikkö

Oy Valioravinto Ab

 BIOMEDIN HUIPPUTUOTTEET
ENERGIAA KESÄÄN – 

(436,46€/Kg) 

Lue lisää Biomedin tuotteista: www.biomed.fi

(436,46€/Kg)

Vahva kurkumiini 
BCM-95
Biomedin Vahva Kurkumiini sisältää 

kurkuminoideja 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. 

Hallitseeko kipu ja
kolotukset elämääsi?

Rautatipat
Biomedin Rauta-tipat sopivat erittäin hyvin 
henkilöille, joille tablettien tai kapseleiden 
nieleminen on hankalaa, kuten lapsille tai 
vanhuksille, tai ruuansulatus- tai imeytymi-
songelmista kärsiville. Ei aiheuta ummetusta 
eikä muita vatsavaivoja. 
Sopii hyvin henkilöille, jotka ovat 
herkkiä epäorgaanisille rautavalmisteille. 
Pullossa 30 päivän annos!

Hengästytkö helposti? 
Sydän tykyttää? 
Väsyttää, huimaa ja 
hiuksia tippuu?

Tutkituta veren rauta-arvot!

Silicum Tonic
Suomalainen piihappogeeli Silicum 
Tonic on vuorikristallista saatua 
piidioksidia. Pienikiteinen piikristalli 
kykenee sitomaan itseensä suuonte-
lossa, ruokatorvessa, mahalaukussa ja 
suolistossa olevia ympäristömyrkkyjä. 
Se voi muodostaa limakalvojen pinnalle 
suojakelmuja, jotka puolesta-an 
suojaavat limakalvojen kerroksia. 
Piihappogeeli sitoo myös suolistokaa-
suja ja vähentää turvotukseen liittyviä 
vaivoja. Piigeelillä voit vahvistaa myös 
hiuksia, kynsiä ja ihoa.

Helpotusta vatsalle ja suolistolle

Rautatipat
Biomedin Rauta-tipat sopivat erittäin hyvin 
henkilöille, joille tablettien tai kapseleiden 
nieleminen on hankalaa, kuten lapsille tai 
vanhuksille, tai ruuansulatus- tai imeytymi-
songelmista kärsiville. Ei aiheuta ummetusta 
eikä muita vatsavaivoja. 
Sopii hyvin henkilöille, jotka ovat 
herkkiä epäorgaanisille rautavalmisteille. 
Pullossa 30 päivän annos!

Väsyttää, huimaa ja 
hiuksia tippuu?

Tutkituta veren rauta-arvot!

Helpotusta vatsalle ja suolistolle

1390

(27,80€/L)
Norm. 16,90

500ml.

1990
Norm. 25,90

15ml.

3190
Norm. 39,50

60kaps.

kuuntuvat.
Hius kasvaa hiusnystys-

tä useamman vuoden ajan. 
Kasvuvuosien jälkeen seu-
raa 2-4 kuukauden lepo-
kausi, jonka jälkeen hius-
nysty kutistuu, hius kuolee 
ja irtoaa juurestaan. Tilalle 
syntyy uusi hiusnysty, jos-
ta alkaa kasvaa uusi hius. 
Hiuksista suurin osa on 
kasvuvaiheessa. Päivittäi-

nen irtoaa n. 50- 100 hiusta. 
Hormonitoiminnan vaihte-
lut, tietyt lääkkeet ja kilpi-
rauhasen toiminnan häiriöt 
lisäävät hiustenlähtöä.

Kynnessä keratiini kovet-
tuu kynsilevyksi. Kynsilevy 
koostuu kolmesta keratii-
nikerroksesta, joista pääl-
limmäinen kerros on kovin. 
Kerrosten välissä on rasvaa, 
joka tekee kynnestä taipui-

san. Naisten kynnet kasva-
vat hitaammin, ovat hau-
raampia, liuskoittuvat ja 
lohkeilevat enemmän kuin 
miesten kynnet. 

Biotiini, metioniini ja 
sinkki – ravinteita 
hiuksille ja kynsille

Ravintoaineista parhai-

ten keratiiniin muodostu-
miseen vaikuttavat biotii-
ni ja rikkiä sisältävät ami-
nohapot kuten metionii-
ni. Kun keratiinia syntyy 
enemmän, kynnet ja hiuk-
set kasvavat nopeammin, 
hiukset ovat tuuheam-
mat, kynnet vahvemmat 
ja vähemmän liuskoittu-
vat. Sinkkiä tarvitaan hius-
ten normaalille kunnolle. Se 

myös toimii lukuisissa ent-
syymeissä, joiden vaikutus 
näkyy hiuspohjan ja ihon 
normaalissa kunnossa. 

Biotiini Strong hair&-
nail sisältää hiusten ja kyn-
sien keratiinia vahvistavia 
biotiinia, metioniinia sekä 
hiusten ja ihon kunnolle 
tarpeellista sinkkiä. 

Annostus: Aikuisille 
1 tabletti päivässä. Ei lap-
sille eikä raskaana oleville 
ja imettäville.

Päiväannos 1 tabl. sisäl-
tää: Biotiinia 5 mg, L-me-
tioniiniä 40 mg ja sinkkiä 
15 mg.

 Laktoositon, gluteeniton, 
vegaaninen tuote.

Pakkauskoko: 60 tabl.
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Kesän parhaat tuotteet  

Great Earth Super 
Zinc 25mg.

Great Earth Great Earth 
Super C Complex 1000Super C Complex 1000
C-vitamiini

Valioravinto Kyolic Original
100 kapselia

Valioravinto KarpaLact Strong 
60 kapselia

Great Earth Great Earth 
Super C Complex 1000Super C Complex 1000Super C Complex 1000Super C Complex 1000Super C Complex 1000Super C Complex 1000
C-vitamiiniC-vitamiini

Valioravinto Carmolis 80ml.Valioravinto Carmolis 80ml.Valioravinto Carmolis 80ml.
+kaupanpäälle Yrttipastilli-rasia

Suncaroten aurinkokapselit

Urtekram luonnonkosmetiikka

Valioravinto KarpaLact Strong 
60 kapseliaTerveyskaistan Balanssi 

maitohappobakteerivalmiste
Terveyskaistan Balanssi 
maitohappobakteerivalmiste

1950
/kpl.

Kesän parhaat tuotteet  

Algamaris Luonnoliset Algamaris Luonnoliset 
aurinkosuojatuotteet

Valioravinto Kyolic 
100 kapselia

Urtekram luonnonkosmetiikka

Mellis SAUNA ARCTICA saunahunajat

1990
Norm.25,90

40kaps.

850
Norm. 10,90

100tabl.

1990
Norm.23,90

90tabl.

(109,34€/Kg)

2190
Norm.25,90

60kaps.

2890
Norm.36,90

100tabl.

(412,86€/Kg)

-20%

-10%

850
Norm. 9,50

80ml.

(106,25€/L)

15,-
Norm.26,90

100kaps.

-15%

sisäistä suojaa

koko perheelle!

kaupan päälle!

kaikki!
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Entsyymit
Ravintomme koostuu kol-
mesta tärkeimmästä ravin-
toaineesta: hiilihydraateis-
ta, proteiineista ja rasvoista.

Elimistömme tuottaa eri-
laisia   entsyymejä, jotka 
ovat erikoistuneet näiden 
ravintoaineiden hajotta-
miseen pienemmiksi hiuk-
kasiksi, jotka kehomme voi 
hyödyntää. Nämä entsyy-
mit ovat:
• Amylaasi - hajottaa hii-

lihydraatit
• Proteaasi - hajottaa pro-

teiinit
• Lipaasi - hajottaa rasvat

Ruokamme sisältää myös 
entsyymejä. Väitetään, että 
nykyinen elintarvikkeiden 
käsittely vähentää tai pois-
taa näitä entsyymejä. Oxy-
tarm Enzymes sisältä tasa-
painoisen määrän luonnol-
lisia vihannesten entsyy-
mejä, jotka on uutettu 28 

erilaisesta hedelmästä ja 
kasviksesta. 

Ystävälliset bakteerit
Suolisto välittää kehollem-
me tarvittavat ravintoai-
neet ja toimii myös pusku-
rina haitallisia aineita vas-
taan. Hyvien ja huonojen 
bakteerien välinen epätasa-
paino suolistossa voi aiheut-
taa erilaisia vatsavaivoja.

Tasapainoinen määrä 
hyviä bakteereja on hyvin 
tärkeää, koska se torjuu vie-
raiden bakteerien, virus-
ten ja muiden mikro-orga-
nismien lisääntymistä. Ne 
myös ylläpitävät vitamiinien 
ja maitoa pilkkovan laktaa-
sientsyymin tuotantoa.  

Oxytarm Enzymes sisäl-
tää laajan valikoiman hyviä 
maitohappobakteereja,  jot-
ka ylläpitävät hyvää paksu-
suolen toimintaa. 

Magnesium
Oxytarm Enzymes sisältää 
magnesiumia. Tätä mine-
raalia on jo pitkään käytetty 
säätelemään vatsan toimin-
taa ja siksi sitä usein kutsu-
taan ”Englannin suolak-
si”. Magnesium sitoo vettä 
ja pehmentää paksusuolen 
sisältöä niin,  että se kulkee 
helpommin suoliston läpi. 
Magnesium on myös tärkeä 
osa useissa entsyymijärjes-
telmissä sekä kehon energi-
an tuotannossa. 

Ruoansulatus
Ruoansulatus on proses-
si, jolla ruoansulatuskana-
va välittää tärkeitä ravin-
teita keholle ja kemiallises-
ti muokkaa hyödyntämättö-
män ruoan jätteeksi. Ruoan 
pureskeleminen on ensim-
mäinen vaihe ruoansula-
tusprosessissa. Sylki, joka 
sisältää entsyymejä, käyn-

nistää ruoansulatuksen ja 
ruoan pureskelu muuttaa 
ruoan pehmeäksi massaksi. 
Sylki muuttaa massan sile-
äksi ja helpommin nieltä-
väksi, jotta se voi helpom-
min liukua nieluun ja ruo-
katorveen.

Vatsa
Massa kulkeutuu alem-
mas ruokatorveen ja ohit-
taa sulkijalihaksen, kunnes 
se saavuttaa vatsan. Vat-
sassa vapautuva suolahap-
poa sisältävä mahahappo 
hajottaa suuria ruokamole-
kyylejä pienempiin osiin ja 
muuttaa sen rakennetta lie-
mimäiseen muotoon.

Ohutsuoli
Nestemäinen massa kulkee 
mahalaukun läpi mahapor-
tin kautta pohjukaissuo-
leen, mikä on ensimmäinen 

Kohti parempaa 
ruoansulatusta!

osa ohutsuolta. Täällä hai-
man, maksan ja sappirakon 
tuottamat entsyymit pilk-
kovat ruokaa edelleen pie-
nempiin osiin, jotka voivat 
helposti imeytyä ohutsuo-
lesta elimistön käyttöön. 
Ohutsuolen sisäpintaa peit-
tää limakalvo, jossa on vil-
luksia eli pieniä sormimai-
sia nukkalisäkkeitä.  Pilk-
koutunut ruoka imeytyy eli-
mistön verenkiertoon näi-
den villuksien kautta. Kaik-
ki ravintoaineet ja vitamii-
nit imeytyvät ohutsuolesta.

Paksusuoli
Ruokamassa kulkeutuu jopa 
7 metrin pitkän ohutsuolen 
läpi, ennenkuin se kulkee 
paksusuolen läpän kautta 
paksusuoleen.  Paksusuo-
lessa tapahtuu hyvin vähän 
ruoansulatusta. Paksusuo-
leen tuleva sulamaton mas-
sa on jätettä. Tämä kiintey-

tyy kulkiessan paksusuo-
len läpi, koska siitä poistuu 
jatkuvasti nestettä. Jäte eli 
uloste kerääntyy peräsuo-
leen, kunnes aivot antavat 
viestin sen poistamiseksi 
elimistöstä.

Ruoansulatushäiriöt
Ruoansulatusvaivat ovat 
hyvin yleisiä ja näitä oirei-
ta ovat:

• ripuli
• ummetus
• epämääräiset vatsakivut
• närästys
• ruoka-allergia
• ruokayliherkkyys
• ilmavaivat
• turvotus

OXYTARM ENZYMES
Pakkauksessa 60 kapselia. 
Ota 1-2 kapselia ennen ate-
riaa, enintään 4 kapselia 
päivässä. 
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1450
Norm. 18,95

60kaps. 1990
Norm. 30,95

60tabl.

1790
(111,18€/Kg) Norm. 25,90

100kaps.

2490

Norm. 32,70

40kaps.

1690
Norm. 25,90

120tabl..

(128,03€/Kg)
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950
(81,20€/Kg) Norm. 12,90

150tabl.

850

(94,44€/Kg)
Norm. 11,90

180tabl.

1090
Norm. 14,90

150kaps.

990
(19,80€/L) Norm. 12,70

500ml.1490
Norm. 24,90

500ml..

(29,80€/L)
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Naisen elämää värittävät 
monenlaiset ikävaiheet 
ja niihin liittyvät hormo-
naaliset muutokset, aina 
teini-iästä raskauteen ja 
vaihdevuosiin asti. Jot-
kut saavat nauttia oireet-
ta lähes koko elämän-
sä, kun taas osalle siu-
nataan naiseuden ilo-
jen vastapainoksi esimer-
kiksi mielialanvaihtelui-
ta, kuukautiskipuja sekä 
kuumia aaltoja. 

Samalla tavalla, kuin 
luonto on antanut meil-
le naisille kuukausittai-
sen kierron ja siihen liitty-
viä kehon muutoksia, luon-
to antaa meille myös keino-
ja tasapainottaa luontais-
ta hormonaalista tasapai-
noamme. 

Luonto hoitaa naisen hormoneita
Terveelliset elämän-
tavat tukevat 
hormonitoimintaa

Useimmissa tapauksissa 
voimme itse vaikuttaa tasa-
painoiseen hormonitoi-
mintaan panostamalla ter-
veellisiin elintapoihin sekä 
värikkäiden luonnon anti-
mien hyödyntämiseen ruo-
kalautasella ja tarvittaes-
sa ravintolisien muodossa. 
Stressaavaa ja hektistä elä-
mää on mukavampi hallita, 
kun keho voi hyvin ja tasa-
painoisesti. 

Luonto tarjoaa käyttööm-
me myös perinteisiä kasve-
ja ja yrttejä, joilla voi tukea 
naisellista hyvinvointiaan. 
Dong quai on tuhansien 
vuosien ajan perinteises-
ti naisille suositeltu, mie-
lialan ja hormonitasapai-
non tukemiseen käytetty 
kasvi. Sitä kutsutaan myös 
nimellä ”Naisten ginseng”. 

Kudzu-juuri (Pueraria loba-
ta) sisältää runsaasti kasvi-
hormoni isoflavoneja, joi-
den vaikutusta mm. pään-
särkyyn, rintojen arkuu-
teen, kramppeihin ja turvo-
tukseen sekä menopaussioi-
reisiin tutkitaan. Sarviapila 
(Trigonella foenum-grae-
cum) taas on perinteises-
ti käytetty steroidisaponii-
neja sisältävä aromaattinen 
yrtti. 

Muun muassa näitä kaik-
kia kasveja löydät NORDIQ 
Nutrition Female Complex 
-tuotteesta, jossa on lisäk-
si mukana B6-vitamiinia, 
joka vaikuttaa mielialaan, 
masennukseen, kivun tun-
temukseen ja ahdistukseen 
tasapainottavasti. Fema-
le Complex on suunnitel-
tu kaikenikäisille naisille 
tukemaan normaalia hor-
monaalista tasapainoa ja 
mielialaa.

NIVELTEN HYVINVOINTI ON HELENA 
AHTI-HALLBERGILLE TÄRKEINTÄ

Hiuksien ja kynsien vahvistumisen lisäksi muutos on näkynyt ja tuntunut ihoni 
kiinteydessä ja joustavuudessa. SkinGain maksaa itse itsensä jo siinä, että niin 
kasvo- kuin vartalovoiteita säästyy huomattava määrä, kun ihoni on nyt 
kosteampi, Helena muistuttaa.
 Ihon kiinteys, joustavuus ja pehmeys helpottavat päivittäisiä 
kauneudenhoitorutiinejani ja nivelten joustavampi toimivuus antaa minulle 
vapauden nauttia tanssin iloista, Helena summaa kiiruhtaen jälleen 
opetustyöhön.

MAINOS

Työni tanssimaailmassa on vaativaa sekä 
fyysisesti että esteettisesti. Ikääntyminen tuo 
mukanaan monia muutoksia, joista selkeimmin 
huomaa sen, että kollageenia ei enää muodostu 
niin kuin nuorempana. Kollageeni on kuin liima, 
joka pitää meidät kasassa. Kun tämän asian 
sisäistin, ymmärsin, että kärsin aivan turhaan 
ikääntymisen merkeistä.
 Ihon proteiineista 75 % on kollageenia, 
nivelissä ja rustoissa lähes saman verran. 
Hiusten oheneminen ja harventuminen 
johtuu useimmiten myös kollageenin oman 
luonnollisen tuotannon puutteesta. Hiusten 
vahvistuminen ja kasvuspurtti olikin se, 
jossa SkinGainin tulokset alkoivat näkyä 
ensimmäisenä, Helena iloitsee.
 Tanssinopettajana minulle ikuisen nuoruuden tavoitteleminen ei ole 
kärjessä, vaan tärkeintä on luottamus omaan kehoon. SkinGain kollageeni 
-juoma tukee osaltaan nivelteni hyvinvointia.
 Tämän ikäisenä alkaa jo olla monenlaista kolotusta, Helena naurahtaa, ja sen 
jokainen ymmärtää, että se voi rajoittaa tanssin pyörteitä. SkinGain on minun 
valintani.

– KAUNIS IHO ON LISÄBONUSTA

huomaa sen, että kollageenia ei enää muodostu 

Tanssinopettajana minulle ikuisen nuoruuden tavoitteleminen ei ole 

Markkinoija:

3990

(237,50€/Kg)

Norm. 44,90

30 pss.

+kaupanpäälle!
+kaupanpäälle!

Hairgain 60 tabl.

Arvo 24,90!

Ammattilaisten palkitsema SkinGain on monipuolisesti 
vaikuttava kollageeni -ravintolisä hyvinimeytyvässä muodossa. 
Sen ainutlaatuinen yhdistelmä 1. ja 2. tyypin kollageenia 
käynnistää tämän tärkeimmän rakenneproteiinimme oman 
muodostumisen. SkinGain vaikuttaa positiivisesti 
mm. ihoon, hiuksiin, kynsiin ja niveliin. Elimistön 
luonnollinen kyky tuottaa kollageenia alkaa 
heikentyä jo 25 vuoden iästä lähtien.

Tehoa hiusten kasvuun!

Kurkuma on inkiväärin 
sukuinen ruohokasvi, jonka 
juuresta saadaan voimak-
kaan keltaista, aromaattis-
ta maustejauhetta. Kurku-
maa on käytetty tuhansia 
vuosia intialaisessa ja kiina-
laisessa lääkintäperinteessä 
mm. tulehduksia lievittä-
vänä sekä maksaa ja sappea 

Kurkumiini kiinnostaa 
hoitavana. Intialaiset käyt-
tävät kurkumaa jopa 1,5–2 
grammaa päivässä. Euroo-
passa se on ollut lähinnä 
ruoan lisäaine ja mauste, 
mutta nykyään kurkuman 
terveyshyödyt tunnetaan 
paremmin ja kiinnostus on 
kasvanut huimaa vauhtia. 

Kurkuma - keltaista 

kultaa. Intia on ylivoimai-
sesti kurkuman suurin tuot-
taja, mutta sitä viljellään 
myös Aasiassa ja Afrikas-
sa. Kurkuman juuresta saa-
daan voimakkaan keltaista 
maustejauhetta, jota käyte-
tään mm. curry-maustees-
sa. Ayurveda on perintei-
nen intialainen terveyden-

hoitojärjestelmä, jossa kur-
kumaa arvostetaan puh-
distavana, ruoansulatusta 
parantavana, kuumetta las-
kevana, tulehduksia lievit-
tävänä ja maksaa hoitavana 
kasvina. Euroopassa kurku-
man käyttö on aikaisem-
min ollut vähäistä mutta 
nyt kiinnostus on lähtenyt 
nousuun, kun länsimaiset 
tutkijat ovat nostaneet kur-
kuman monet mahdolliset 
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Luonto hoitaa naisen hormoneita

1990
Norm. 27,50

60kaps.

• Imeytyy tehokkaasti.
• Sisältää kolme 

magnesiumin lähdettä.
• 1-2 kapselia päivässä.

Magnesium+

• 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

Magnesium+

BCAA-jauhe

1290
(198,46€/Kg)

Norm. 19,90

90kaps.

2490

(91,60€/Kg)
Norm. 29,90

250g.

ERÄ!

terveysvaikutukset esiin.
Kurkuma tutkimuk-

sen kohteena. Kurkumalla 
tehtiin pelkästään vuosina 
2000-2013 yli 5000 erilais-
ta tutkimusta. Suurimman 
kiinnostuksen kohteena on 
ollut kurkuman mahdolli-
nen apu nivelongelmissa 
mm. nivelrikossa ja nivel-
reumassa, erilaisissa tuleh-
duksissa sekä ruoansula-
tuskanavan vaivoissa.  Seu-

raaville kurkumaa koskevil-
le terveysväittämille ollaan 
hakemassa hyväksyntää 
EFSAsta (Euroopan elin-
tarviketurvallisuusvirasto), 
käsittely on vielä kesken.

• Auttaa vähentämään 
tulehdusta ja oksidatiivis-
ta stressiä • Auttaa ylläpi-
tämään maksan terveyttä • 
Auttaa suojaamaan niveliä 
• Auttaa ylläpitämään nive-
lien joustavuutta • Käytet-

ty helpottamaan ruoansu-
latusta • Auttaa tukemaan 
maksan normaalia toimin-
taa • Tukee maksan toimin-
taa ja sapen eritystä • Edis-
tää ruuansulatusta • Aut-
taa helpottamaan rasvojen 
pilkkoutumista

Markkinoiden puhtain 
ja vahvin kurkumiiniuu-
te BCM-95. Kurkumiini ja 
kurkuminoidit ovat juuren 
aktiivisia ainesosia jotka 

sisältävät sen tärkeimmät 
terveys hyödyt. Jauhetus-
sa mausteessa kurkumiinin 
pitoisuus on varsin vähäi-
nen. Jos halutaan että keho 
saa kaikki antioksidant-
ti ja tulehdusvastaiset vai-
kutukset, ei riitä, että syö 
raakaa kurkumaa tai käyt-
tää sitä kuivattuna jauhee-
na. Kurkumiinien vähäi-
nen imeytyvyys suun kaut-
ta otettuna johtuu siitä, että 

se metaboloituu nopeasti ja 
imeytyvyys verenkiertoon 
on heikkoa. 

Markkinoilla on erilaisil-
la menetelmillä käsiteltyjä 
uutteita, joilla pyritään saa-
maan mahdollisimman teho-
kas valmiste. Imeytymison-
gelmaa on parannettu lisää-
mällä uutoksiin mustapippu-
rin piperiiniä fosfatidyyliko-
liinia tai soijalesitiiniä. Yksi 
menetelmä on osoittautunut 

erityisen tehokkaaksi ja sitä 
kutsutaan nimellä BCM-95® 
uute. Siinä on hyödynnetty 
kurkumauutteen lisäksi kur-
kuman omia eteerisiä öljy-
jä, jotka parantavat ratkai-
sevasti sen bioaktiivisuutta, 
vahvuutta ja imeytyvyyttä. 
Biomedin Vahva Kurkumii-
ni BCM-95 sisältää 86% kur-
kuminoideja eikä siihen ole 
lisätty minkäänlaisia lisäai-
neita.

Kapseli täynnä 
kasviravinteita

Tavanomaisista ravinto-
lisistä poiketen niin Fema-
le Complex kuin muutki n 
NORDIQ Nutrition -ravin-
tolisät koostuvat luonnol-
lisista, kokonaisista ruo-
ka-aineista, jotka rikastut-
tavat ruokavaliota runsai-
den kasviravinteiden muo-
dossa. Kapselimme ja jau-
heemme ovat täynnä luo-
mulaatuisia, voimakkaan 
värisiä, tuorepakastekui-
vattuja kasveja ja rohdok-
sia sekä bioaktiivisia vita-
miineja. Jos avaat kapse-
lin, huomaat, että ne myös 
maistuvat, tuoksuvat ja 
näyttävät oikealta ravinnol-
ta! Kapselit sisältävät sato-
ja tutkituimpia eristettyjä 
kasviravinteita, sekä puh-
taita, tuorepakastekuivat-
tuja yrttejä koko kapselin 
tilavuudelta. Tämän ansios-

ta kapselissa ei ole laisin-
kaan lisä- tai täyteaineita. 
Kasviyhdistelmät tukevat 
samalla vitamiinien imey-
tymistä ja hyväksikäyttöä 
kehossa.

Modernin ihmisen arkeen
NOR DIQ Nut r i t ion 

-ravintolisät ja urheilura-
vinteet on suunniteltu eri-
tyisesti modernia pohjois-
maista elämäntapaa tuke-
viksi ja nykyihmisen arki-
käyttöön soveltuviksi. Tuo-
tesuunnittelussa on keski-
tytty rohdosyhdistelmiin, 
jotka tasapainottavat kuor-
mittunutta kehoa edesaut-
taen puhdistumista ja vas-
tustusky v yn normaali-
na pysymistä esimerkiksi 
stressaavina aikoina. Tuot-
teiden yrttiyhdistelmät on 
valittu tasapainoisesti niin, 
että käyttö ei aiheuta esi-
merkiksi ylisuoritustilaa tai 
unettomuutta ja ne edes-
auttavat vitamiinien imey-

tymistä, jolloin pienem-
mätkin pitoisuudet riittä-
vät. Näin tuotteet soveltu-
vat useimmille pidempiai-
kaiseenkin käyttöön. Sar-
jaan kuuluvat Lifestyle-ka-
tegorian päivittäiseen käyt-
töön suunnitellut ravintoli-
sät ja vitamiinit sekä Nut-
ri-Sport -urheiluravinne-
jauheet.  NORDIQ Nutri-
tion -ravintolisät ovat 100 
% lisä- ja täyteaineettomia, 
sokerittomia ja makeutta-
mattomia. Kaikki tuotteet 
ovat myös vatsaystävällisiä, 
vegaanisia, eivätkä ne sisäl-
lä gluteenia, vehnää, mai-
toa, soijaa tai hiivaa. 

Lue lisää: 
nordiqnutrition.com
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Lehden tarjoukset voimassa 1.7.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 1.7.2018 asti 
ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi. 

Kauppakeskus Metropol
Torikatu 29, 80100 Joensuu

Kauppakeskus Prisma
Voimatie 2, 80100 Joensuu

PALVELEMME
MA-PE 9.30-18:30 & LA 9.30-16

PALVELEMME
MA-PE 10-19,  LA 10-17 & SU 
12-18

www.ecoteekki.fi

*ilmainen toimitus!*ilmainen toimitus!
*Yli 30€ ostokset
noutopisteisiin.

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

2990
Norm. 37,90

120kaps.

(351,76€/Kg)

Nimensä veroinen!Nimensä veroinen!
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