
LEHTI TÄYNNÄ UPEITA TARJOUKSIA!

MITÄ MIEHILLE KULUU? 
HORMONIEN HURMAA MIEHET!
Sanna Laakkonen FLT –ravintovalmentaja

KANANMUNASTA NOPEA JA 
VASTUULLINEN VAIHTOEHTO 
NIVELTESI HYVINVOINTIIN
Juha Sihvonen

TUTKITTUA APUA 
SEKSUAALITERVEYTEEN:
HELLYYS KUULUU KAIKILLE

Virtaa 
 loppuvuoteen

MITÄ MIEHILLE KULUU?
HORMONIEN HURMAA MIEHET!
Sanna Laakkonen FLT –ravintovalmentaja

Virtaa 
 loppuvuoteen
Virtaa 
 loppuvuoteen
Virtaa 

Ihon kiinteyden ylläpitoon 
ja juonteiden tasoitukseen
Vitabalans oy
BIOTIINI COLLAGEN, 120 TABL.

Ihon kiinteyttä ylläpitää ihon sidekudos-
kerroksen säikeinen tukiproteiini, 
kollageeni. Jo 30 ikävuodesta alkaen 
ihon kollageenin muodostus ja 
määrä alkavat luonnostaan 
vähetä jatkuen 1-2 %:n 
kollageenimenetyksenä 
vuosittain. Kliinisesti 
testattu.

3500
Norm. 53,00

(388,89 €/kg)

Vireyttä vahvasta 
muistikapselista
Hankintatukku
FOSFOSER MEMORY, 90 KAPS.

Fosfatidylseriini on aivojen 
yleisin fosfolipidi, jota on 
aivosolujen solukalvossa. 
Sen määrä vähenee iän myötä. 
Suositellaan ikääntyville, 
opiskelijoille ja henkisen 
työn tekijöille. Vaikuttavana 
aineena on soijasta 
eristetty fosfatidylseriini.

1990
Norm. 23,90

(150,76 €/kg)
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Niko Korhonen
Toimitusjohtaja 
ECOteekki / Joensuun 
Luontaistuote 
A. Korhonen Oy

Mies, masculum hominum.

Tässä lyhyt huolto-ohje:

Säännöllinen hyvä uni on tärkeää.

Liiku monipuolisesti koko kehoa sopivasti rasittaen.

Katso mitä laitat suuhusi. Sillä on oikeasti todella suuri merki-
tys millä rakennat kroppaasi.

Huonoilla ”rakennustarvikkeilla” ei rakenneta kestävää ja vah-
vaa.

Vältä turhaa stressiä! Pitkään kestävä stressi kuluttaa miehen 
nopeasti loppuun.

Vahva mies uskaltaa näyttää tunteensa ja pyytää tarvittaes-
sa apua.
 

Tähän lehteen kokosimme vinkkejä miehiseen hyvinvointiin, 
leidejä unohtamatta.

Tervetuloa palvelumyymäläämme kysymään lisää vinkkejä ja 
”huolto-ohjeita”!

Naisten lehdet on pullol-
laan juttuja naisten ter-
veydestä ja jutut ovat 
pullollaan vinkkejä nais-
ten hyvinvointiin.  Näin 
isäinpäivän kynnyksel-
lä voisi ottaa vasta-ai-
heen miesten hyvinvoin-
tiin liittyen. 

Stereotyyppinen mies 
tulee työpäivän jälkeen 
kotiin ja rojahtaa sohvalle 
lehteä lukemaan. Mitä tässä 
tapahtuu oikeasti. Niin kuin 
hormonien kannalta?

Itseasiassa oma kiinnos-
tukseni ravintoasioihin 
aikanaan lähti juuri kysy-
myksestä Miten miehet pär-
jäävät miehinä, kun maail-
ma  on pullollaan estro-
geeniä? Vesistöissä on est-
rogeeniä. Mieskalat ovat 
muuttumassa naiskaloiksi. 
Sveitsissä jo puhdistetaan 
vesiä näistä lääkejäämistä, 
Ruotsi mm harkitsee puh-
distamista ja Suomessa tut-
kitaan asiaa...lääkejäämiä 
ei automaattisesti puhdis-
teta vedestä.

Vesistöjen lisäksi meidät 
ympäröidään ja meille tar-
joillaan ksenoestrogeenejä 
lähes kaikkialla. Ksenoest-
rogeenit ovat hormonihäi-
ritsijöitä, jotka käyttäyty-
vät elimistössä estrogeenin 
eli naishormonin tavoin. 
Näitä on tavattu mm val-
mishampurilaisissa, muo-
vipulloissa, säilykepurkeis-
sa jne. On totta, että näi-
den ksenohormonien mää-
rät ovat yksittäisissä tuot-
teissa pieniä, mutta mitä ne 

tekevät elimistössä. Ja entäs 
jos näitä ”pieniä”lähteitä on 
useita.

Ja kuinka moni mies 
haluaa yhtään ylimääräisiä 
naishormonia kehoonsa.. 

Entäpä insuliini. Kuten 
lähes kaikki kehonraken-
tajat tietävät, että insuliini 
on anabolinen hormoni-se 
rakentaa lihasta ja muita 
kudoksia. Kuitenkin se voi 
kääntyä itseä vastaan. Jos 
ruokavalio on täynnä soke-
ria ja nopeita hiilihydraat-
teja, napostelua ja jogurt-
teja tms, jatkuvasti kohol-
la oleva insuliini on stres-
sitila elimistölle. Elimis-
tö alkaa tällöin tuottamaan 
kortisolia. Kun kortisoli on 
koholla, se nostaa verenso-
kerin jälleen, mikä stimuloi 
taas insuliinin erityksen. Ja 
jälleen kortisolia tarvitaan. 
Näin oravanpyörä on val-
mis. Ja uskokaa pois mie-
het, koholla oleva kortiso-
li laskee testosteronitaso-
ja. Tähän kun lisätään vie-
lä työkiireet ja ruuhkavuo-
det... 

Eli mitä olisi tehtävis-
sä. Tasapainoa on haetta-
va hormonien välille. Soke-
rikoukut pitää saada pois. 
Proteiinia, kuitua ja öljyä 
lautaselle! Sekä kasviksia. 
Säännölliset ateriat ja vet-
tä aterioiden välille. Siinä 
hyvät lähtökohdat. 

Extravinkkinä teille mie-
het, jotka syötte lihaa/
kanaa paljon. Tai käytätte 
proteiinivalmisteita. Miet-
tikää onko ruuan jälkeen 
ylävatsalla täysi olo? Kivis-
tääkö? Oletko vähentänyt 
lihan syömistä juurikin oloa 

helpottamaan? Röyhtäilet-
kö ruuan jälkeen? Närästää-
kö?  Vai onko peräti aknea? 
kyseessä voi olla ruuansu-
latusentsyymien puutetta. 
Tällöin kana/liha ei pilk-
koudu hyvin ja proteiinit jää 
hyödyntämättä. Voisit hyö-
tyä jopa ruuansulatusent-
syymin käytöstä.

On myös tutkittu, että 
miehillä jotka nukkuvat 
hyvin, on enemmän testos-
teronia elimistössä  eli uni 
on hyvin tärkeää!

Samoin oma aika on mie-
hille erityisen oleellis-
ta. Naiset rakkaat- mie-
het tarvitsevat omaa aikaa 
stressihormonin laskemi-
seen ja testosteronitasojen 
nostoon. Treenit, kaverit, 
”tekeminen”...

Tästä päästäänkin jäl-
leen siihen stereotyyppi-
seen mieheen siellä sohval-
la, joka  nostaakin omassa 
”kuplassaan” testosteroni-
tasoja työpäivän jälkeen. 

VINKKI MIEHET-Jos mie-
het haluatte välttää perhe-
riidan ja pitää omat hormo-
nitasot hyvällä tasolla, niin 
antakaa naisellenne töistä 
tullessa hieman huomiota, 
kuunnelkaa(ei tarvitse rat-
koa siinä ongelmia-kuun-
telu riittää) tai tuokaa välil-
lä kukkia tai halaa ohikul-
kiessa. Tämä saa naisten 
mielihyvä hormonit nouse-
maan ja sen jälkeen saatte 
olla rauhassa siellä ”sohval-
la”. Ja nainen on myös tyy-
tyväinen.

Sydänlämpöistä 
isäinpäivää

rakkaudella Sanna 

Mitä miehille kuluu? 

Hormonien hurmaa miehet!
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FLT-ravinto-
valmentajan 

vinkit
Sanna Laakkonen

FLT ravintovalmentaja®, 
dipl. vyöhyketerapeutti, 

sairaanhoitaja
www.slhealth.fi /

Mitä miehille kuluu? 

Hormonien hurmaa miehet!
Miesten top 10
1. Syö sinkkiä - kurpit-

sansiemenissä on 
mm hyvin sinkkiä. 
(Estää mm. naishor-
monien syntyä eli-
mistössä miehillä)

2 Stressaa vähemmän 
- ota rennosti 

3. Nuku riittävästi 
4. Vältä ksenoestro-

geenejä - valmista 
itse ruokasi tuoreis-
ta raaka-aineista 

5. Syö hyviä rasvoja - 
lorauta kylmäpuris-
tettua oliiviöljyä 
aterialle 

6. Vältä sokeria arjessa 
- ja hankkiudu eroon 
sokerikoukusta!

7. Treenaa - tämä lisää 
mieshormonien eri-
tystä 

8. Jos sinulla on reilus-
ti vatsarasvaa, pu-
dota vähän painoa 
(rasvakudoksessa on 
aina estrogeeniä, 
myös miehillä)

9. Syö mahdollisem-
man puhdasta ruo-
kaa. Eineksiä ei kan-
nata syödä 

10. Ravintolisistä hyvä-
laatuiset D, monivi-
tamiini sekä ome-
gat käyttöön. Sink-
kiä kuureina - eri-
tyisesti sitraatti-
muoto. Voisit myös 
hyötyä arginiinis-
ta kuureina. Muista 
ottaa arginiini tyh-
jään vatsaan.

BIOMEDIN 
HUIPPUTUOTTEET

Markkinoiden vahvin ja 
puhtain kurkumiinivalmiste
VAHVA KURKUMIINI BCM-95

Biomedin Vahvan Kurkumiinin biologinen hyö-
tyosuus suun kautta otettuna on huomattavasti 
parempi kuin tavanomaisen kurkumavalmisteen. 
Useiden tutkimusten mukaan kurkumiini

Auttaa vähentämään tulehdusta • Auttaa ylläpi-
tämään maksan terveyttä • Auttaa suojaamaan 
niveliä • Edistää nivelten terveyttä

Käytetty helpottamaan ruoansulatusta.

Balsamia vatsalle 
ja suolistolle
Suomalainen piihappogeeli Silicum Tonic 
on vuorikristallista saatua piidioksidia. 
Pienikiteinen piikristalli kykenee sitomaan 
itseensä suuontelossa, ruokatorvessa, 
mahalaukussa ja suolistossa olevia ympäris-
tömyrkkyjä. Se voi muodostaa limakalvojen 
pinnalle suojakelmuja, jotka puolestaan suo-
jaavat limakalvojen kerroksia. Piihappogeeli 
sitoo myös suolistokaasuja ja vähentää 
turvotukseen liittyviä vaivoja. Piigeelillä voit 
vahvistaa myös hiuksia, kynsiä ja ihoa.

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.

Lue lisää Biomedin tuotteista: 
www.biomed.fi

Neuroglandin Forte 
Aivot muodostuvat pääasiassa rasvasta 
% aivojen kuiva-aineesta on rasvaa)
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.



HUIPPUTUOTTEET
Markkinoiden vahvin ja 
puhtain kurkumiinivalmiste
VAHVA KURKUMIINI BCM-95

Biomedin Vahvan Kurkumiinin biologinen hyö
tyosuus suun kautta otettuna on huomattavasti 
parempi kuin tavanomaisen kurkumavalmisteen. 
Useiden tutkimusten mukaan kurkumiini

Auttaa vähentämään tulehdusta • Auttaa ylläpi
tämään maksan terveyttä • Auttaa suojaamaan 
niveliä • Edistää nivelten terveyttä

Käytetty helpottamaan ruoansulatusta.Käytetty helpottamaan ruoansulatusta.

Silicum Tonic 

Pienikiteinen piikristalli kykenee sitomaan 

mahalaukussa ja suolistossa olevia ympäris-
tömyrkkyjä. Se voi muodostaa limakalvojen 
pinnalle suojakelmuja, jotka puolestaan suo-
jaavat limakalvojen kerroksia. Piihappogeeli 

turvotukseen liittyviä vaivoja. Piigeelillä voit 

1390
Norm. 16,90
(27,80€/L) 

2x250ml.

3290
60kaps.

2500
36kaps.

Norm. 29,90
 

Norm. 39,50
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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
+

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 
30.11.2017 mennessä ja saat 

lahjan!

Seksuaalinen hyvinvoin-
ti kuuluu meille kaikille. Se 
on yksi onnellisen elämän 
peruspilareista. Läheisyy-
den antaminen ja vastaan-
ottaminen ovat elämän 
suuria ja voimaannuttavia 
ilon ja nautinnon lähteitä, 
jotka edesauttavat koko-
naisvaltaista hyvinvointia 
ja terveyttä. Tärkeintä sek-
sissä ei ole määrä vaan se, 
miltä se tuntuu. Parisuh-
teessa seksuaalielämä on 
molempien vastuulla. Sik-
si sitä on tärkeä käsitellä ja 
hoivata yhdessä.

Tradamix palauttaa 
halun ja kyvyn sekä antaa 
energiaa arkipäivään. 
Tradamix on luonnollinen 
tapa lisätä miehen seksuaa-
lista halukkuutta ja elinvoi-
maa. Se auttaa, silloin kun 
omat voimat eivät riitä. Sek-
suaalisella aktiivisuudel-
la on runsaasti myönteisiä 
terveysvaikutuksia. Miehen 
sukuhormoni eli testostero-
ni vaikuttaa miehen haluk-
kuuteen sekä kykyyn har-
rastaa seksiä, mutta myös 
yleiseen fyysiseen ja psyyk-
kiseen hyvinvointiin. Tes-
tosteronihormoni syntyy 
kiveksissä, mutta sen tuo-
tantoa säätelee aivolisäke. 
Iän karttuessa testostero-
niarvot tippuvat pikkuhil-
jaa. Testosteronituotan-
non väheneminen näkyy 
seksuaalisen aktiivisuuden 
vähenemisenä, keskivarta-
lolihavuutena, erektiohäi-
riöinä sekä lihasmassan ja 
voiman vähenemisenä.

Tradamixistä on jul-
kaistu jo 16 tieteellistä 
tutkimusta. Tradamix-val-
misteesta on julkaistu jo 
16 tieteellistä tutkimus-
ta. Uusin joulukuussa 2016 
julkaistu tutkimus osoit-
ti että patentoitu luonnol-
linen Tribulus terrestris-
tä, vesiliukoista kitosaania 
ja Ecklonia bicyclis-levää 
sisältävä yhdistelmäval-
miste nostaa veren testos-
teronipitoisuutta ja vähen-
tää vähäisiä tai keskivähäi-
siä erektiohäiriöitä.

Kyseinen tutkimus jul-
kaistiin arvostetussa Health 
-julkaisussa. Tutkimus teh-
tiin Tradamix-valmisteel-
la. Tutkimukseen osallistui 
84 miestä, joilla oli alentu-
neet testosteroniarvot. Mie-
hiä oli kolmesta eri ikäryh-
mästä.

- A 18-45 vuotiaat
- B 45-59 vuotiaat
- C yli 60 vuotiaat

Tutkittavilta selvitet-
tiin Tradamixin vaikutusta 
veren testosteronipitoisuu-
teen ja erektiohäiriöihin. 
Tutkimus kesti 30 päivää.

30 päivän käytön jälkeen 
testosteriarvot olivat nous-
seet kaikissa ikäryhmissä 
selvästi. Tutkimuksen pää-
tyttyä kaikissa ikäryhmis-
sä myös erektio oli vahvis-
tunut selvästi. Kts. kaaviot.

Tukea seksuaaliseen 
hyvinvointiin. Tradamix 
sisältää kolmen luonnolli-
sen tehoaineen patentoidun 
yhdistelmän. Tribulus ter-

Tutkittua apua seksuaaliterveyteen:

Hellyys kuuluu 
kaikille

*Antonio Russo, Enrico Maisto, Leo Romis, Giuseppe Celentano: Use of 
Natural Compound Made of Ecklonia bicyclis Seaweed, Tribulus ter-
restris and Water-Soluble Chitosan Oligosaccharide, in Male Sexual 
Asthenia with Mild or Mild-Moderate Erectile Dysfunction and Serum 
Testosterone Levels at the Lower Limit of Normal. Health, 2016,8. 
1668-1678. Published December 6, 2016.
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*)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.

OBS placera så nära som på bannern

Ota yhteyttä: Back on Track Oy · p. 020-7429900 · finland@backontrack.fi · www.backontrack.fi

ennaltaehkäise suorita palaudu
lisää verenkiertoa  

lihaksissa ja nivelissä
auttaa lisäämään 

liikkuvuutta

auttaa ennaltaehkäisemään 
vammoja, vähentää 

lihasjännityksiä

Back on Track lihas- ja nivelsuojat heijastavat  
kehonlämpöä takaisin syvälle niveliin ja lihaksiin.

HOITOA KEHONLÄMMÖSTÄ

Kiihdyttää 
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Parantaa 

liikkuvuutta

vaikutus

hyöty!

koe
tunne

(Back on Track tuotteet vain Kauppakeskus Metropol ECOteekki palvelumyymälästä ja verkkokaupasta.)

-15%
Back on Track -

tuotteet

Entsyymeistä 
energiaa!

Regulatpro Bio LUOMU 350ml

Regulatpro Bio sisältää acerola-kirsikkaa. 
Acerola sisältää runsaasti C-vitamiinia, joka 
muun muassa edistää immuunijärjestelmän 
toimintaa ja suojaa soluja hapetusstressiltä. 
Se myös auttaa vähentämään väsymystä ja 
uupumusta.

Regulatpro Metabolic 350ml

Appelsiininmakuinen Regulatpro Metabolic 
sisältää entsyymijuoman lisäksi 
magnesiumia, sinkkiä, mangaania, kromia, 
foolihappoa sekä C-, D-vitamiinia ja mm. 
aineenvaihduntatoimintoja edistäviä B6-
vitamiinia, magnesiumia, niasiinia ja B12-
vitamiinia. 

4990
Norm. 66,45
(142,57€/L)

/Pullo

restris, Alga Ecklonia bicy-
clis-levä sekä ravun kuores-
ta eristetty Biovis-kitosaani 
muodostavat yhdistelmän, 
jolla on saatu kliinisissä 
tutkimuksissa poikkeuksel-
lisen hyviä tuloksia. Tribu-
lus terrestris aktivoi tehok-
kaasti testosteronituotan-
toa. Alga Eckloni bicyclis 
-levä ja kitosaani vaikutta-
vat typpioksidin vapautumi-
seen. Typpioksidi on erek-
tion kannalta erittäin tär-
keä välittäjäaine. Tutkimus-
ten mukaan Tradamix voi-
mistaa erektiota, lisää sek-
suaalista halukkuutta sekä 
kohentaa kokonaistyytyväi-
syyttä seksielämään. Trada-
mixin on todettu auttavan 
kaikilla seksuaaliterveyden 
osa-alueilla niin halukkuu-
teen, erektioon, nautintoon 
kuin kokonaistyytyväisyy-
teenkin. Peräti 65 prosent-
tia Tradamixia käyttäneis-
tä miehistä raportoi energi-
syyden lisääntyneen jo vii-
kon käytön jälkeen.

Näin käytät tradamixiä. 
Ota yksi kapseli päivässä, 
24 tunnin välein. Tradami-
xin teho on lempeä ja pro-
gressiivinen. Se vaikuttaa 
heti ensimmäisestä päiväs-
tä lähtien. Valmisteen teho 
ja vaikutukset lisääntyvät 
päivä päivältä ja ovat hui-
pussaan 6-8 viikon käytön 
jälkeen. Jo ensimmäisellä 
käyttöviikolla Tribulus ter-
restris vaikuttaa elimistön 
testosteronituotantoon. 
Tradamix ehkäisee vapai-
den radikaalien aiheutta-
mia virtsatiekudosten vau-
rioita ja vaikuttaa kudosten 
elastisuuteen. Se on todet-
tu turvalliseksi tavaksi huo-
lehtia miehen seksuaalises-
ta aktiivisuudesta, kyvys-
tä ja pariskuntien seksuaa-
lisesta hyvinvoinnista. Tra-
damix lisää miehen seksu-
aalista kykyä ja testostero-
nin tuotantoa. Luonnolli-
sesti.
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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 nopeammin ja on 
tehokkaampi kuin tabletit tai kapselit.Suoraan kielen alle 
suihkutettu melatoniini imeytyy kolme kertaa nopeam-
min ja on jopa 3-4 kertaa tehokkaampi kuin tabletti- tai 
kapselimuotoinen valmiste. Kielen alle suihkutettuna 
imeytyminen limakalvoilta alkaa jo viidessä minuutissa. 
Melatoniinia imeytyy ensimmäisten minuuttien aikana 
suoraan limakalvolta 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 en-
nen nukkumaanmenoa. Päivittäin 
käytettynä yhdessä 30 ml pullossa 
on lähes 200 päivän eli yli puolen 
vuoden annos.

Terveyskaupoista, terveystuotteiden verkkokaupoista
www.soshealth.eu, www.polarpharma.fi 

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

1190
Norm. 14,85

1490
Norm. 18,30

Norm.19,50

1450
30ml.

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)
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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 nopeammin ja on 
tehokkaampi kuin tabletit tai kapselit.Suoraan kielen alle 
suihkutettu melatoniini imeytyy kolme kertaa nopeam-
min ja on jopa 3-4 kertaa tehokkaampi kuin tabletti- tai 
kapselimuotoinen valmiste. Kielen alle suihkutettuna 
imeytyminen limakalvoilta alkaa jo viidessä minuutissa. 
Melatoniinia imeytyy ensimmäisten minuuttien aikana 
suoraan limakalvolta 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 en-
nen nukkumaanmenoa. Päivittäin 
käytettynä yhdessä 30 ml pullossa 
on lähes 200 päivän eli yli puolen 
vuoden annos.

Terveyskaupoista, terveystuotteiden verkkokaupoista
www.soshealth.eu, www.polarpharma.fi 

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

1190
Norm. 14,85

1490
Norm. 18,30

Norm.19,50

1450
30ml.

*Peiliharja-kylkiäinen kaupan päälle kun 
ostat minkä tahansa Super-kampanjatuotteen: 
Super E-vitamiinin, Super Biotiinin tai Super 
Sinkin. Kampanja on voimassa niin kauan  
kuin peiliharjoja riittää.

Elinvoima Puhdistuskuuri puhdistaa,  
energisoi ja tukee hyvinvointia!  Elinvoima  
Puhdistuskuuri toimii sellaisenaan, mutta  
sen vaikutusta voi tehostaa näillä vinkeillä:

1. Kevennä ruokavaliota:
Nauti keittoja, puuroja, salaatteja ja kevyitä smoothieita. 

2. Valitse viisaasti:
Valmista ruoka itse, niin tiedät mitä syöt. Suosi kasviksia 
ja kokojyväviljoja ja huolehdi riittävästä hyvälaatuisen 
rasvan ja proteiinin saannista.

3. Syö puhtaasti:
Vältä lisättyä sokeria ja pitkälle jalostettuja tuotteita. Vältä 
keinotekoisia makeutusaineita, arominvahventeita ja 
muita ylimääräisiä lisäaineita.

4. Nauti aidosti:
Hikoile liikkuen ja saunassa muistaen kohtuus, lepää 
riittävästi, vältä tai ainakin vähennä nautintoaineiden 
kuten kahvin, alkoholin ja tupakan käyttöä. 

Bioteekin Probiootti comp on monipuolinen valmiste 
vaativiin elämäntilanteisiin sinulle, joka kaipaat tasa-
painoa ja hyvää oloa elämään. Se on kehitetty yhdessä 
Suomen johtavien probioottiasiantuntijoiden kanssa. 
Bioteekin Probiootti comp sisältää neljä tutkittua 
maitohappobakteerikantaa sekä glutamiinia ja suolen 
limakalvon hyvinvoinnille tärkeää biotiinia. Se sopii 
käytettäväksi päivittäin tai kuureina.

NYT UUSI JA KÄTEVÄ 
PIKKUPAKKAUS!

KAMPANJATUOTTEEN 
OSTAJALLE KÄTEVÄ 
PEILIHARJA KAUPAN PÄÄLLE! *

*Peiliharja-kylkiäinen kaupan päälle kun 
ostat minkä tahansa Super-kampanjatuotteen: 
Super E-vitamiinin, Super Biotiinin tai Super 
Sinkin. Kampanja on voimassa niin kauan  
kuin peiliharjoja riittää.

KA
OSTAJALLE KÄTEVÄ 
PEILIHAR

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

1950
Norm.22,90
(95,12€/Kg) 

205g.

850
Norm. 10,60

20kaps.

2090
Norm. 26,50

80kaps.

10 90
Norm. 12,90

90kaps.

9 90
Norm. 12,05

18 50
Norm. 21,90
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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

Ilon ja tanssin lähettiläs 
Aira Samulin täytti 
helmikuussa 
kunnioitettavat 
90 vuotta. 

-Minulla on menossa 
vauhdikas juhlavuosi. Joka 
päivä tapahtuu jotain. Ja 
tässä iässä kannattaakin 
juhlia koko vuoden ajan! 
Tammikuun 1. päivänä aloi-
tin ja 31. päivään joulukuu-
ta jatkan, hehkuttaa Aira.

Suomi 100 -juhlavuoden 
aikana Aira on ollut kysyt-
ty haastateltava.

-Koska olen kokenut suu-
ret menetykset sotien seu-
rauksena, tämä vuosi on 
minulle myös muistojen 
vuosi. Ja minua onkin haas-
tateltu paljon. Minulla kun 
on ikää jo sen verran, että 
minulle on muodostunut 
muistoja ja minä muistan. 

Airan muistoihin ja moni-
vaiheiseen elämään voi 
tutustua lähemmin luke-
malla viime syksynä jul-
kaistun Sauli Miettisen kir-
joittaman kirjan ”Uskoma-
ton Aira Samulin” (WSOY).

Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi Aira on suunni-
tellut ILO-korusarjan. Sekä 
terveydeltään että kunnol-
taan esimerkillinen Aira 
ei tarvitse vielä silmälase-
jakaan! Hän viihtyy pal-
jon Hyrsylän Mutkassa, 
rakkaassa paikassa, jos-
sa yhdistyvät lapsuuden 
muistot, keräilyharrastus, 
hyväntekeväisyys ja mat-
kailualan yrittäjyys. Hyr-
sylän Mutkassa Aira vas-
taanottaa lukuisia ryhmiä 
vuodessa.

Vireyttä aivoille - 
Fosfoser® Memory Vahva 
muistikapseli

Aira on tutustunut Han-
kintatukun ravintolisiin 

Aira Samulin:

ja ottanut niitä käyttöön-
sä. Airan suosikkituottei-
siin lukeutuvat Fosfoser® 
Memory muistikapselit. Nii-
den vaikuttavat aineet fos-
fatidylseriini ja fosfatidi-
happo ovat soijafosfolipide-
jä, jotka virkistävät muis-
tia, lisäävät keskittymisky-
kyä ja vireyttä sekä kohot-
tavat mielialaa.

Aivoille, silmille ja 
verisuonille Vitamar 
Omega-3 + Mustikka

- Olen käyttänyt Vitamar 
1000 Omega-3 kapseleita jo 
pidempään. Hankintatukun 
uutuustuote Vitamar Ome-
ga-3 + Mustikka -kapseleis-
ta saa kalaöljyn omega-kol-
moset ja mustikkauutteen 
antosyaanit samasta kapse-
lista. Käytännöllistä. Tämä 
tuote on hyväksi etenkin 
aivoille, verisuonille ja sil-
mille. Suosittelen!

Käytän Bodyfl ex® 
Combia – käytä sinäkin

-Tanssijan nivelet, jänteet 
ja lihakset ovat kovalla koe-
tuksella päivittäin. Body-
fl ex® Combi on monipuo-
linen ravintolisä, joka aut-
taa huolehtimaan nimen-
omaan nivelille, lihaksille, 
jänteille ja luustolle tärkei-
den ravintoaineiden saan-
nista. Bodyflex® Combin 
käyttö on helppoa, sillä sii-
tä saa kätevästi seitsemän 
tehoainetta samasta tuot-
teesta, Aira valistaa.

Nivelterveyteen kohdis-
tettuun Bodyflex® tuote-
perheeseen kuuluu myös 
mm. Bodyflex® Collagen 
Nivelshot nestemäinen kol-
lageeni-magnesium-B-vita-
miinivalmiste sekä uutuus-
tuote Bodyfl ex® Boswellia 
Boswellia serrata -kapselit.

Muistin tueksi 
Fosfoser® 
Memory!
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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

Alwero villatuotteet

1290
Alk.

Tossut

1190
Alk.

Tumput

1050

maahantuonti
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On aamuja, jolloin on vai-
kea päästä liikkeelle. Toisi-
naan nivelten jäykkyys ja 
valitus rajoittavat koko päi-
vän askareita ja liikunta-
harrastuksia. Vaivat yleis-
tyvät iän ja nivelten luon-
nollisen kulumisen myö-
tä. Yhä useammin nivelten 
liikkuvuus ja hyvinvoin-
ti ovat koetuksella kuiten-
kin myös nuorilla kuntoili-
joilla. Valioravinnon Nive-
lActive tarjoaa markkinoi-
den nopeimman ja eettises-
ti vahvan tuen kaikenikäis-
ten nivelten hyvinvointiin.

Jo vuosikymmenten ajan 
niveltuotteet ovat sisäl-
täneet perinteisiä nivelil-
le tärkeitä aineosia, kuten 
kondroitiinisulfaattia ja 
glukosamineja. Ne ovat 
edelleen toimivia, joskin 
niiden vaikutusmekanis-
mit ovat tutkitusti hitai-
ta. Tuntuvaa muutosta saa 
usein odottaa monta viik-
koa. Lisäksi niiden alkuperä 
on monen nykypäivän eet-
tisen kuluttajan aatteiden 
vastainen. Kondroitiinisul-
faattia on vuosien ajan val-
mistettu hain evistä ja tuki-
rangan rustosta. Haikan-
tojen romahtamisen takia 
perinteisille tehoaineille on 
onneksi etsitty eettisesti 
kestäviä vaihtoehtoja.

Ainutlaatuisia ravinto-
aineita nivelille 
kanamunan kuoresta 

1990-luvulla USA:ssa 
todettiin ensi kerran, että 

kanamunan kuoren alla 
oleva nahkea kalvo sisältää 
luonnostaan useita nivelil-
le tärkeitä ja tuttuja ravin-
toaineita; kondroitiinisul-
faattia, hyaluronihappoa, 
glukosamineja ja kollagee-
nia. Väestön ikääntyminen 
ja nivelvaivojen yleistymi-
nen herättivät halun kehit-
tää keinoja, joilla aiemmin 
lähes tarpeettomiksi koetut 
kanamunien kuoret voitiin 
hyödyntää.

Tutkitusti turvallinen 
ja toimiva NEM®

Vuosien kehitystyön 
tuloksena amerikkalainen 
Natural Eggshell Membrane 
NEM® on maailman tutki-
tuin kanamunan membraa-
niuute. Uutteessa ei ole tär-
keintä nivelille tärkeimpien 
ravintoaineiden maksimoi-
tu määrä, vaan niiden luon-
nostaan tasapainoinen suh-
de toisiinsa. Kanamunan 
kalvon aineosat on myös 
onnistuttu säilyttämään 
alkuperäisessä muodossa, 
koska uutteen valmistuk-
sessa ei käytetä kemiallisia 
liuottimia. Myös puhtau-
den ja turvallisuuden kan-
nalta tärkeä lämpökäsitte-
ly tehdään hyvin nopeasti, 
jotta uutteen luonnollinen 
aktiivisuus ei heikkene.

Ehdottomasti hienointa 
NEM -uutteessa on kuiten-
kin toimivuus. Kliinisten 
tutkimusten mukaan uute 
vaikuttaa niveliin selväs-
ti perinteisiä niveltuotteita 

Kananmunasta nopea ja 
vastuullinen vaihtoehto 
niveltesi hyvinvointiin

1490
100tabl.

MAGNESIUM – 
ENERGIAA 
HERMOILLE JA 
LIHAKSISTOLLE
MAGNESIUM CITRATE 
120 tabl. Laadukas ja 
hyvin imeytyvä 
magnesium. 

FEMALE MULTIPLE 
60 tabl.

vitamiinivalmiste.

2 90
kpl

B

suunniteltu 

Sisältää miesten 

2190

RUUANSULATUS-
ENTSYYMI
DIGESTIVE ENZYMES 100 tabl.  
Sisältää eläin- ja kasvi-
peräisiä ruuansulatus-
entsyymejä sekä betaiini-
hydrokloridia ja piparmintun-
lehtijauhetta. Ei sisällä 
säilöntäaineita, keinotekoisia 
aromi- tai väriaineita. 
Gluteeniton ja hiivaton.

Osta 
molemmat

yht:

-

Norm.17,90Norm.25,90

120tabl.

Norm.26,50

-

miestensarja  miehelle

luomu!

Men Aloe Vera Baobob 
Hair & Body wash 
luomu 150 ml

Men Aloe Vera Baobab 
Face & Body Lotion 
luomu 150 ml

Men deo Baobab 
Aloe Vera luomu 50 ml

-15%
Miestensarjan 

tuotteet!
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nopeammin*. Sen on myös 
osoitettu olevan turvalli-
nen säännöllisessä pitkäai-
kaisessa käytössä. 

Käyttäjät kiittävät 
nopeaa tehoa ja 
vastuullisuutta 

Valioravinto toi NEM 
-uutteen Suomeen ja aloit-
ti NivelActiven valmistuk-
sen 2 vuotta sitten. Tuote 
on ainoa maailmassa, jossa 
NEM on yhdistetty Boswel-
lia serrata- ja pirunkynsi-
uutteen kanssa. Em. kasvi-
uutteet ovat suosittuja Kes-
ki-Euroopan markkinoilla, 
jossa niitä myydään sellai-
sinaan mm. lääkelain alai-
sina perinteisinä kasviroh-
dosvalmisteina.

NivelActive sisältää myös 
hyvin imeytyvää mangaa-
nia, joka tehostaa sideku-
doksen normaalia muodos-
tumista nivelissä. Yhdis-
telmä on erittäin toimiva ja 
moni käyttäjä onkin kehu-
nut NivelActivea ensimmäi-
seksi nopeasti vaikuttavak-
si niveltuotteeksi. Nopeiden 
ravintoaineiden aiheuttama 
muutos havaitaan usein jo 
10 päivän säännöllisen käy-
tön myötä.

NivelActivea nautitaan 2 
tablettia päivässä. Tuotet-
ta on kiitetty ainutlaatui-
sen nopeasta tehosta, hyö-
tyyn nähden edullisesta 
hinnasta ja upeasta eetti-
syydestä. NivelActive sopii 
useista niveltuotteista poi-
keten myös kala- ja äyriäis-

Kananmunasta nopea ja 
vastuullinen vaihtoehto 
niveltesi hyvinvointiin

allergikoille. Kanamunasta 
valmistettua NEM -uutetta 
lukuun ottamatta tuote on 
100 % kasviperäinen.

Juha Sihvonen
Tuotepäällikkö

Oy Valioravinto Ab

*Tutkimusviite: Danesch et 
al. NEM brand eggshell mem-
brane effective in the treat-
ment of pain associated with 
knee and hip osteoarthri-
tis; Results from a six center, 
Open label German clinical 
study, J. Arthritis 2014; 3(3).

Suosittelemme: 
• Nivelten jäykkyydestä 

kärsiville
• Ylläpitämään 
 nivelten normaalia 

hyvinvointia
• Nuorille kuntoilijoille 

ja urheilijoille
• Aktiivisille aikuisille 

ja senioreille
• Sopii myös kasvis-

syöjille sekä kala- ja 
äyriäisallergikoille

Lisätietoja tuotteesta: 
www.valioravinto.fi 

1490
Norm.18,90

1L

Tinkimätöntä laatua Suomen luonnosta

Frantsilan kotimaiset hoitotuotteet 

AURINGONHATTU 
yrttiuute 100 ml

• tehokas,
kotimainen yrttiuute

• vastustuskykyyn ja
vilustumisen torjuntaan

PARAS 
YSTÄVÄ 
Lämmitettävä hoito-
pakkaus on kipeiden 
lihasten paras ystävä.

timaiseetettt tttimaiset uotteetteehoitotuhhhh uhoitotuhhoitotuotteeeh tteetttitotuothhoitotuhhoitotuotteeeeehoitotuotth thhoitotuotteet
kohti  talvea...

TERVA-PIHKA
salva  19 g

• halkeileville
sormenpäille

• tehovoide
koville kantapäillee

Koko perheen
YRTTIVOIMA-
JUOMA 200 ml
• puhtia talveen

• tarmoa

• vastustuskykyä

ROSMARIINI
eteerinen öljy  10 ml

• virkistää muistia

•

aa

Ravitseva 
KASVOVOIDE  40 ml

• ruusuinen, hoitava
päivä- ja yövoide

• kaikille ihotyypeille

Muista
isää!

 uudistaa 18 50
Norm. 21,90

 uudistaa 13 90
Norm. 15,90

 uudistaa 16 90
Norm. 19,90
(84,50€/L)

 uudistaa 17 90
Norm.21,30

 uudistaa 5 90
Norm. 7,60

lisää tarmoa

14 90
Norm. 18,50
(149,00€/L)
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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.

Ravitsee ja uudistaa limakalvoja:
• Silmissä, nenässä, suussa
• Nielussa, mahassa ja suolistossa
• Virtsateissä ja intiimialueilla

Ainutlaatuinen, Suomessa valmistettu ja 
kliinisesti tutkittu Omega7-kaksoistyrniöljy 
uudistaa ja vahvistaa limakalvoja. Omega7 
sopii kaikenikäisille naisille ja miehille.

www.valioravinto.fi

Tehokkaasti imeytyvä 
sinkki 
• Vastustuskyvylle
• Iholle ja limakalvoille
• Hauraille hiuksille ja 

katkeileville kynsille

KELASIN
sinkki

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

kuntoilijoille ja aktiiviurheilijoille

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon (yli 2-vuotiaille)
• Kliininen ravintovalmiste
• Liukenee helposti nesteeseen
• Hajuton ja mauton – Ei geeliydy!

Oy Valioravinto Ab  on  Suomen kokenein  
luontaistuotteiden, ravintolisien ja kasvirohdos-
ten valmistaja ja markkinoija. Apteekkari Bertil 

Rasvat liikkeelle!
• Edistämään rasva-aineenvaihduntaa
• Tasapainottamaan maksan normaalia toimintaa
• Tueksi sydämelle ja verenkierrolle
• Tärkeiden rakennusaineiden lähteeksi

aivoille ja hermostolle

Reform Lecithin

4790
Norm.62,50

150kaps.

1290
Norm.15,90

500g.

1850
Norm.22,70

220g.

2150
Norm.26,90

60tabl.

+Kaupanpäälle!->
(456,19€/Kg)

Arvo 7,50

(84,09€/Kg)

(25,80€/Kg)

Uutuuksia!

K2 200 µg 
+ D3 -vitamiini

60 tabl.

B 12 1000 µg
Metyylikobalamiini 
+ B6 + foolihappo

90 tabl.

Terveyskaistan 

SINKKI 25 mg 
+ kupari 300 µg 

120 tabl.

Pitkävaikutteisen sarjan tablettien 
liukenemisnopeus on optimaalinen, 
jolloin elimistö pystyy hyödyntämään 
parhaimmalla mahdollisella tavalla 
vitamiinit ja hiven- aineet.  

Terveyskaistan 

Terveyskaistan 

Terveyskaistan 

-15%
 Nutri Works 

urheilulisäravinteet 
 ja varusteet!

tarjous!
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(467,97€/Kg)

1450
Norm. 17,60

90tabl.

6990

Norm. 97,15

150+30kaps

2990
Norm. 39,50

60tabl

1490
Norm. 18,30

150+30tabl

Valmiina toimintaan!
PRELOX 60 tablettia 
Prelox® on suosittu 
ravintolisä erityisesti 
keski-ikäisten ja tätä 
vanhempien miesten 
keskuudessa. Preloxin® 
sisältämä Pycnogenol® 
vilkastuttaa verenkiertoa. 
Toimiva veren ja hapen 
kuljetus kaikkiin kehon 
osiin on tärkeää 
terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
monien kehon 
toimintojen 
ylläpitämisen kannalta. 
Yksi riittävästä 
verimäärästä riippuvista 
toiminnoista on erektion 
ylläpitäminen.

Nopeasti liukeneva ja helposti 
imeytyvä magnesium
BIO-MAGNESIUM 150+30 tablettia

Bio-Magnesium:illa on korkea 
biologinen hyötyosuus ja se koostuu 
kolmesta eri magnesiumsuolasta. 

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.

Koko perheen vastustuskyvylle
BIO-SELEN +SINKKI 90 tablettia

Bio-Selen®+Sinkki sisältää seleeniä, joka 
edistää immuunijärjestelmän ja 
kilpirauhasen normaalia toimintaa.

sE HYVIN IMEYTYVÄ 

MAGNESIUM!

(81,42€/Kg)

(268,52€/Kg)

(474,60€/Kg)

huipputarjous!

Virtaa   loppuvuoteenMistä energiaa arkeen?

Syksy 2016
Teksti: Kaija Törmä
Asiantuntijana
Yleislääketieteen 
erikoislääkäri ja biokemisti 
Päivi Mäkeläinen

Arki rasittaa ja vie ener-
giat vähiin. Lisää virtaa 
voi muiden selvitymis-
keinojen ohella tuoda 
ubikinoni, jota myös eli-
mistön energialaturiksi 
kutsutaan.

Totesin ubikinonin voi-
maannuttavan vaikutuk-
sen taannoin itsekin, kun 
takanani oli kaksi melkein 
peräjälkeen sairastettua 
kovaa flunssaa. Viimeisen 
jäljiltä energiavarastoni 
olivat huvenneet olemat-
tomiin ja makuuasento 
veti puoleensa magnee-
tin lailla. Tuttavani keho-
tuksesta kokeilin, voisinko 
saada lisää virtaa ubikino-
nista. Muutaman päivän 
kuluttua ubikinonin käy-
tön aloittamisesta ener-
giatasoni oli aivan toista 

luokkaa. Mitä oikein ta-
pahtui?
-Elimistö tuottaa tarvitse-
mansa energian pääasiassa 
ravinnosta, joskin elimis-
tön on ensin muunnettava 
ruoan kalorit kehon käyt-
tämäksi polttoaineeksi. 
Tässä energiantuotanto-
prosessissa ubikinoni on 
välttämätön aine. Sairau-
det puolestaan voivat vä-
hentää ubikinonin pitoi-
suutta elimistössä. Matalat 
ubikinonitasot yhdistyvät 
väsymykseen ja energian 
loppumisen tunteeseen. 
Todennäköiseseti sinulle 
kävi juuri näin. Kun sitten 
nautit ubikinonia, alkoi 
elimistösi energiatasokin 
taas nousta, kertoo yleis-
lääketieteen erikoislääkäri 
ja biokemisti Päivi Mäke-
läinen

Kuka hyötyy 
ubikinonilisästä?
Ubikinoni eli koentsyymi 
Q10 on vitamiinin kaltai-
nen yhdiste, jota on ke-
homme kaikissa elävissä 
soluissa. Ihmisten maksa 
tuottaa ubikinonia itse, 
mutta tuotanto alkaa vä-
hentyä parikymppisenä. 

Seniori-ikäisellä ihmisellä 
voi olla jo 80 % vähemmän 
ubikinonia elimistössään 
kuin nuorella aikuisella. 
Tosin liian alhaisia ubi-
kinonitasoja voi löytyä jo 
nuorilta, jotka ovat stres-
saantuneita tai urheilevat 
paljon.
-Mittaan ubikinonitasot 
kaikilta stressaantuneilta 
ja urheilijoilta, mutta myös 
myös väsyneiltä, sydän-  ja 
verisuonitautipotilailta, 
rytmihäiriöistä kärsiviltä 
ja vanhuksilta. Korkea ko-
lesteroli ja statiini- eli ko-
lesterolilääkkeet alentavat 
elimistön ubikinonitasoja, 
sillä ne estävät paitsi hai-
tallisen kolesterolin myös 
hyödyllisen ubikinonin 
muodostumista, Mäke-
läinen kertoo.

Suojaa 
kolesterolilääkkei-
den haitoilta
Elimistön vähentynyt ubi-
kinonimäärä voi Mäkeläi-
sen mukaan ilmetä erilai-
sina lihasoireina, kuten 
kramppeina, kipuina ja 
suonenvetoina, jotka ovat 
kolesterolilääkkeiden käyt-
täjien keskuudessa luultua 

yleisempiä.Tutkimusten pe-
rusteella ubikinoni helpottaa 
statiinihoidon haittoja.
Mäkeläinen suosittelee-
kin ubikinonilisää kaikille 
kolesterolääkkeitä syövil-
le. Ubikinoni olisi hänen 
mielestään hyvä lisä myös 
ikääntyneiden virallisiin 
ravintosuosituksiin.

Muista myös 
seleeni
Ubikinonin ”työpariksi” 
Mäkeläinen suosittelee 
seleeniä, joka auttaa ubi-
kinonia muuntautumaan 
tehokkaaseen aktiivimuo-
toon. Ubikinoni puoles-
taan saa seleeniproteii-
nit toimimaan parhaalla 
mahdollisella tavalla.
-Suomalaiset saavat edel-
leenkin liian vähän selee-
niä ravinnostaan, Mäkeläi-
nen sanoo. 
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www.ecoteekki.fi

nivelet

rasva-aineenvaihdunta

lihaksetenergiajaksaminen

eturauhanen

potenssi

suolisto

vastustuskyky

vitamiinit ja
mineraalit

muisti

rasvahapot
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Suomen Terveystuo-
tekauppiaiden Liitto 
valitsee vuosittain vuo-
den terveystuotteen, 
superruoan, hoitotuot-
teen ja urheiluvalmis-
teen. Valinnalla halu-
taan antaa tunnustusta 
laadukkaille ja terveyt-
tä edistäville tuotteille.

 
Tuotteet valitaan 
seuraavin kriteerein:
- takana on tutkimus-
 tietoa ja onnistunutta 

tuotekehitystä
- laaja positiivinen 
 kuluttajapalaute
- tuote on terveystuote-
 alan tavoitteiden ja 
 hengen mukainen; 
 se soveltuu itsehoito-
 tuotteeksi terveydes-

tään huolehtivalle 
 kuluttajalle
- tuote on laadukas ja 
 luotettava

 
 
Vuoden 2018 terveys-

tuotealan valinnat julkis-
tettiin I Love Me-messu-
tapahtumassa Helsingis-
sä 20.10.2017.

 

Mika Rönkkö
Suomen Terveystuote-

kauppiaiden Liitto

Vuoden 2018 terveystuotealan 
voittajatuotteet valittu

Valioravinto Oy:n Nive-
lActive on patentoi-
tu munamembraaniuu-
te NEM® (Natural Eggs-
hell Membrane), joka 
sisältää luonnostaan run-
saan ja tasapainoisen 
seoksen nivelille tärkei-
tä ravintoaineita kuten 

HCA Health Concept Oy:n 
Mikroveda Life on luon-
nonmukainen, biologises-
ti sertifioitu ravintolisä, 
joka sisältää maitohappo-
bakteereja ja entsyyme-
jä. Mikroveda® Life sisäl-
tää tehokkaita maitohap-
pobakteereita yhteensä 
33 erilaista maitohappo-

A. Vogel Oy:n Silmätipat 
on suunniteltu kosteutta-
maan kuivia silmiä ja lie-
vittämään silmien ärty-
neisyyttä ja väsymystä. 
Silmätipassa on ainutlaa-
tuinen koostumus vaikut-
tavia aineita: hyaluroni-
happoa ja silmäruohoa, 
jotka takaavat nopean lie-
vityksen kuiviin silmiin. 
Hyaluronihappo on kehon 

Masajo Oy:n Jaksamisjuo-
ma on täysin luonnollinen 
urheilu- ja palautumisjuo-
ma. Jaksamisjuoman raa-
ka-aineet ovat todella laa-
dukkaita ja hyvä kombi-
naatio mineraaleja, adap-

kondroitiinisulfaattia, hya- 
luronihappoa ja kollagee-
nia.NivelActiven hy vin 
imeytyvä mangaani edistää 
sidekudosten, kuten nivel-
ten, normaalia muodostu-
mista ja luuston pysymis-
tä normaalina. Käyttötar-
koituksen parhaiten sopi-

Vuoden 2018 terveystuote: 
NivelActive 
(Valioravinto Oy) 

Vuoden 2018 superruoka: 
Mikroveda Life
(HCA Health Concept Oy)

bakteerikantaa. Mikrove-
da® Life sisältää myös 20 
fermentoitua yrtti- ja kas-
viuutetta, lakkakääpää eli 
Reishiä ja viinirypäleen-
siemenjauhetta. Mikrove-
da® Life tukee ruoansu-
latusta, edistää suoliston 
toimintaa ja on hyvä apu 
myös painonhallinnassa.

Vuoden 2018 hoitotuote: 
Silmätipat 
(A. Vogel Oy)

vat kasvit, Boswellia ser-
rata ja pirunkynsi (har-
pagojuuri), tukevat nivel-
ten rakennusaineiden 
monipuolisia vaikutuksia. 
Käyttäjät kiittelevät Nive-
lActivea nopeasta vaiku-
tuksesta.

oma aine, joka muistuttaa 
silmän luonnollista kyy-
nelnestettä. Silmäruohoa 
(Euphrasia offcinalis) on 
perinteisesti käytetty sil-
mien hoidossa. A.Voge-
lin Silmätipassa on ainut-
laatuinen, patentoitu 3K® 
-tippamekanismi, jonka 
avulla tuote säilyy pitkään 
avattuna.

Vuoden 2018 
urheiluvalmiste: Jaksamisjuoma
(Masajo Oy)

togeenejä ja hyvässä muo-
dossa olevaa energiaa.  Raa-
ka-aineina aito Intiaaniso-
keri ja Bolivian Ruususuo-
la joiden lisäksi makuvaih-
toehdot tuovat joko maca-
jauhe (keltainen, punainen 

ja musta maca) ja inki-
väärijauhe tai lakritsijuu-
ri- ja vaniljajauhe. Ravin-
tosisällöltään ja raaka-ai-
neiltaan tehokas vaihto-
ehto perinteisille urheilu-
juomille.
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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

YLI 5000 TUOTETTA!

'Ilmainen toimitus koodilla: "ECOfree"! 
(Koskee yli 30 euron tilauksia noutopisteisiin).

www.ecoteekki.fi valikoimasta löytyy esim: luontaiskosmetiikkaa, 
lisäravinteita, luontoystävällisiä puhdistus- ja pesuaineita, gluteenittomia 
tuotteita, urheilulisäravinteita ja paljon muuta luonnollisesti hyvää!

Nyt toimitusmaksut

0,- euroa koodilla:

"ecofree"!

Nyt toimitusmaksut

0,- euroa koodilla:

"ecofree"!

www.ecoteekki.fi

*

Tee jouluostokset nyt, maksa helmikuun alussa.
Nyt voit tehdä jouluostoksesi kaikessa rauhassa ja maksaa vasta helmikuun 
alussa! Joulukampanjaetuna voit tehdä ostoksesi marras-joulukuussa ja maksaa 
vasta 3.2.2018. Maksat vain aloitusmaksun 3,99 € jokaista kampanjalaskua eli 
ostokertaa kohden. Lue lisää www.ecoteekki.fi.


