
uutiset 6/2018
Joensuun Luontaistuote / ECOteekki terveytesi tukena jo vuodesta 1986!

lue Vinkit
kesävatsan
hoitoon ->

..

Kuponkitarjous voimassa palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 31.7.2015 asti!

Kesän 
monikäyttötipat!

Carmolis yrttitipat
98,75€/L

Kesän  ECOkupongit!
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-43%
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-49%

Kuponkitarjous voimassa palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 31.7.2015 asti!

384,29€/Kg
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Kuponkitarjous voimassa palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 31.7.2015 asti!

-38%

-17% -27%
Se hajuton valkosipulivalmiste!

Kyolic Original

Kesän ECOkupongit!

Kesän ECOkupongit!

Kesän ECOkupongit!

Kesän ECOkupongit!

Kesän ECOkupongit!

Kesän ECOkupongit!

Edun saat 
kupongilla tai 
ecoteekki.fi

7,90 26,90

Nimensä 
veroinen!
NivelTeho

323,53€/Kg

55,-

Energiaa kesän 
rientoihin!

Ubikinoni 150mg.

19,90

saksi talteen!

Tyrnin voimaa! 
Puhdas+ Premium 
Omega-7

172,83€/Kg

15,90

Pysy raikkaana! 
Puhdas+ Mineral 
Stone Deodorant

57,550€/Kg

6,90

80ml. 100tabl.2x120kaps.

60kaps. 60kaps.120g.

Kaksi 
pakettia!Norm. 75,80 Norm. 9,50 Norm. 36,90

Norm. 13,50 Norm. 31,90Norm. 27,95
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Kesään kuuluu gril-

laaminen ja reissaa-

minen. Monille voi 

kuitenkin aiheuttaa 

ongelmia erilainen 

ruoka ja ruokarytmi 

kuin normaaliarjes-

sa. Grilliherkut voi-

vat aiheuttaa toisil-

le närästystä, turvo-

tusta, ilmavaivoja ja 

ummetusta.  

Suolisto on yksi ihmisen 
tärkeimmistä elimistä. Jos 
suolisto voi huonosti, sen 
vaikutus ulottuu kaikkial-
le ja sen oikuttelu voi pilata 
ihanimmatkin kesäpäivät. 
Luonnossa on kuitenkin 
hyviä aineita joilla voi hel-
pottaa tilannetta, jos sellai-
sia syntyy. 

Vatsahapot

Monet kärsivät hap-
pamista röyhtäisyistä ja 
närästyksestä, jotka voi-
vat johtua vatsahapoista. 
Vatsalaukussa muodostu-
vat vatsahapot ovat välttä-
mättömiä, jotta syömämme 
ruoka sulaisi. Samalla juuri 
liialliset vatsahapot voivat 
aiheuttaa polttavaa näräs-
tystä ja happamia röyh-
täisyjä sekä estää suolis-

ton entsyymien toimintaa 
ja tuhota suolen kudoksia. 
Vatsahapot voivat ruoka-
torveen päästessään vahin-
goittaa sen limakalvoa ja 
aiheuttaa ikävän poltteen. 
Mausteinen ja rasvainen 
ruoka lisää vatsahappojen 
tuottoa, samoin esimerkik-
si kahvi, hiilihappoiset juo-
mat ja alkoholi. Närästyk-
sestä voi kärsiä yhtä hyvin 
miehet, naiset, lapset – jopa 
lemmikkieläimet. On arvi-
oitu, että närästys vaivaa 
joka kymmenettä suoma-
laista. 

Vatsabalsami ja 
maitohappobakteerit

Vahvoja, ihmisperäi-
siä maitohappobakteerei-
ta kannattaa käyttää kesäl-
lä ja reissatessa vaikka päi-

vittäin. Maitohappobaktee-
reita suositellaan erityisesti 
ulkomaanmatkaajille mutta 
ihan yhtä lailla niistä hyö-
tyy jokainen.

Suomalainen piihappo-
geeli voi taas olla apu niille, 
joilla rasvainen ja maustei-
nen ruoka ärsyttää helposti 
vatsaa. Siinä yhdistyy kah-
den luonnonaineen tehot.

Silicum Tonic

Silicum Tonic on vuori-
kristallista saatua neste-
mäistä piitä. Pienikiteinen 
piikristalli kykenee sito-
maan itseensä suuontelos-
sa, ruokatorvessa, maha-
laukussa ja suolistossa ole-
via ympäristömyrkkyjä. Se 
voi muodostaa limakalvo-
jen pinnalle ”suojakelmu-
ja”, jotka suojaavat limakal-

vojen kerroksia. Piihappo-
geeli sitoo myös suolisto-
kaasuja ja vähentää turpoa-
miseen liittyviä vaivoja.

Karmelloosi

Karmelloosi on eri kas-
vilajeista saatava liukoinen 
kuitu. Se tunnetaan lääke-
tieteessä paremmin kuin 
piigeeli. Silicum Tonicin 
nestemäinen karmelloosi 
on vesiliukoista, hajuton-
ta ja lievästi emäksistä. Se 
käyttäytyy ihmisen lima-
kalvon erittämän oman 
lima-aineen tavoin joutues-
saan kosketuksiin maha-
happojen kanssa. Karmel-
loosi muodostaa luonnollis-
ta limakalvoa myötäilevän 
kalvon. Se reagoi vatsahap-
pojen kanssa ja yhdessä pii-
hiukkasten kanssa se sitoo 

ruokatorvessa ja mahasuo-
likanavassa syntyviä hai-
tallisia aineita. 

Jos vatsa vaivaa, ota tuo-
tetta ruokalusikallinen 
useita kertoja. Voit käyt-
tää geeliä myös ennaltaeh-
käisevästi (1 rkl). Piigeeliä 
ei voi ottaa liikaa. Piigeeli ei 
estä lääke-aineiden imey-
tymistä, mutta jos sinul-
la on runsaasti lääkityksiä, 
kannattaa pitää pieni väli 
lääkkeiden ja piigeelin oton 
välillä (15-30 min).

Tuote on hyvin imeyty-
vä piinlähde myös hiuksil-
le, kynsille ja iholle (annos-
tus 2-3 rkl / pv).

Birgit Stenroos
fytonomi

Suomalainen piigeeli 
hellii kesävatsoja
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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

2090
Norm. 26,50

80kaps.

2090
Norm. 26,50

140kaps.

(132,67€/L)

(467,19€/Kg)

Kampanja koskee kaikkia
Super-sarjan tuotteita!

(360,34€/Kg)

 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.
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Rasvamaksa yleistyy 
kovaa vauhtia: nykyisin 
kolmasosalla aikuisista 
on rasvamaksa. Jopa mil-
joona suomalaista potee 
rasvamaksaa, moni vie-
lä tietämättään. Heillä 
yli viisi prosenttia mak-
sasoluista sisältää ras-
vaa. Rasvamaksa aiheut-
taa monia oheistauteja, 
kuten insuliiniresistens-
siä, diabetesta ja sydän- 
ja verisuonisairauksia 
sekä maksasyöpää. 

Rasvamaksan yleisin syy 
ei ole alkoholi – kuten moni 
kuvittelee – vaan vyötärö-
lihavuus ja siihen liittyvä 
tyypin 2 diabetes. Ylipai-
noisilla sokeripitoisen kola-
virvoitusjuoman runsas 
käyttö lisää jo puolessa vuo-
dessa maksan rasvamäärää.

Rasvamaksa voi joh-
taa kirroosiin, johon kuo-
lee vuosittain yli 500 suo-
malaista. Maksakirroosin 
syynä on 95 prosenttises-
ti alkoholi. Ylipaino ja alko-
holi on erityisen vaarallinen 
yhdistelmä maksan kannal-
ta. 

Yhdysvalloissa lastenlää-
kärit ovat todenneet, että 
kolmivuotiaana lihaville 
lapsille kehittyy jo 8-vuo-
tiaana rasvamaksa. Riski 
on sitä suurempi mitä liha-
vampi lapsi on 3-vuotiaana.

Elintavoilla suuri  
merkitys rasvamaksaan

Nämä olivat huonot uuti-
set. Siten hyvät uutiset: 
Rasvamaksaa voi ehkäis-
tä ja hoitaa omilla elinta-
pavalinnoilla: laihdutta-
malla pois liikakilot esim. 
vhh-ruokavaliolla, harras-
tamalla säännöllistä lii-
kuntaa, välttämällä alkoho-
lia, välttämällä turhia lääk-
keitä ja nauttimalla ravin-
tolisiä. Niillä rasvamaksa 
voi jopa parantua, ellei tau-
ti ole edennyt kovin pitkäl-
le. Silloinkin sen kulkua voi 
hidastaa. 

Monet ravintolisät 
ehkäisevät, hidastavat ja 
jopa korjaavat 
rasvamaksaa 

Amerikkalaiset gastroen-
terologit kehottavat lääkä-
reitä tutkimaan potilait-
tensa vitamiini- ja hivenai-
netilanteen ja korjaamaan 

havaitut puutteet. Erityi-
sesti D-vitamiinin puu-
te on yleinen rasvamaksas-
sa, kertoo Amerikan gast-
roenterologien vuosiko-

Rasvamaksa

Kolavirvoitusjuoman runsas käyttö lisää jo puolessa vuodessa maksan rasvamäärää.

kouksessa esitetty tutki-
mus. D-vitamiinin riittävä 
saanti ehkäisee kroonista 
matala-asteista tulehdus-
ta (inflammaatiota), joka 

on keskeinen syytekijä täs-
sä taudissa. Seerumin D-vi-
tamiinin pitoisuus tulisi 
nostaa yli 30-100 ng:aa/ml 
(75–250 nmoliin/l). Valitet-

tavasti suomalaiset viran-
omaiset pitävät edelleen 
50 nmolia/l kaikille riittä-
vänä. Amerikkalaislääkärit 
ennustavat, että D-vitamii-

nianalyysi tulee vakiotutki-
mukseksi maksasairauksis-
sa. Näin kaikista lääkäreis-
tä tulee vähitellen ”vitamii-
nilääkäreitä”.

Pekingin Capital medical 
Universityn tutkijat ovat 
osoittaneet solu- ja hiiriko-
keissa, että berberiini pois-
taa rasvaa maksasoluista. 
Lukuisat tutkimukset ovat 
osoittaneet  monien vuo-
sien ajan, että kalaöljyn 
rasvahapot, etenkin E-EPA, 
ehkäisevät ja jopa korjaavat 
alkoholista riippumatonta 
rasvamaksaa. Viime vuon-
na Clinical Nutrition –lehti 
(https://urly.fi/YpR) julkaisi 
17 tutkimuksen meta-ana-
lyysin, johon nämä tutki-
mukset oli koottu.  

Kolmen ravintolisän 
yhteisvaikutus

Myös berberiini, E-vita-
miini, karnosiini ja ubiki-
noni ehkäisevät ja hoitavat 
alkoholista riippumaton-
ta rasvamaksaa. Sata mil-
ligrammaa (100 mg) ubiki-
nonia päivittäin nautittuna 
vähentää 12 viikossa rasva-
maksasta kärsivän potilaan 
elimistön tulehdusta ja tau-
tiin liittyviä maksaent-
syymien muutoksia. Nämä 
kolme ravintolisää toimi-
vat yhteis- ja vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja mui-
den ravintolisien kanssa. Ne 
sopivat hyvin yhteen myös 
lääkkeiden kanssa.

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi
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Vatsaongelmat ovat ylei-
siä ja syyt niihin vaihtele-
vat. Useat kärsivät erilaisis-
ta alavatsan vaivoista kuten 
esimerkiksi turvotuksesta.

M a i t o h a p p o k ä y t e t t y 
heratiiviste sisältää run-
saasti L+-maitohappoa, jon-
ka hyödyt suolistolle ovat 

monipuoliset. L+-maitohap-
po auttaa ylläpitämään suo-
listossa pH-arvoa, joka suo-
sii suolen hyötybakteere-
ja. ”Hyvät” bakteerit kuten 
Lactobacillus ja Bifi do-bak-
teerit viihtyvät ja alkavat 
lisääntyä mitä enemmän 
L+-maitohappoa suolis-

tossa on, kun taas sairauk-
sia aiheuttavien bakteerien 
leviäminen estyy. Samoin 
Candidan ja muiden suo-
lessa esiintyvien hiivasien-
ten lisääntyminen vaikeu-
tuu. Suoliston bakteerikan-
nan tervehtyminen paran-
taa ruoansulatusta ja ravin-

toaineiden imeytymistä. 
Tämä taas ilmenee hyvänä 
olona ja lisääntyneenä jak-
samisena.

L+-maitohappo – tär-
keä suoliston terveydel-
le. Maitohappokäytetys-
tä heratiivisteestä saa hel-

posti L+-maitohappoa, kun 
sekoittaa ruokalusikallisen 
tiivistettä veden tai kiven-
näisveden sekaan. Sitä kan-
nattaa myös käyttää mai-
tohappobakteerien kans-
sa, koska L+-maitohap-
po tehostaa niiden lisään-
tymistä suolistossa. Anti-

bioottikuurien kanssa on 
myös suositeltavaa käyt-
tää maitohappokäytettyä 
heratiivistettä, jotta suo-
liston bakteeritasapaino 
pysyisi kunnossa. Kokei-
le myös janojuomaksi kuu-
miin kesäpäiviin tai terveel-
liseksi saunajuomaksi. 

Maitohappokäytetty heratiiviste tervehdyttää suolen bakteerikantaa

Vatsan kautta 
hyvään oloon.

· SUOMEN LUOTETUIN LUONTAIS

TUO
TEM

ER
K

K
I ·

200920122018

Molkosan® maitohappokäytetty 
heratiiviste tasapainottaa vatsan ja 
tyytyväinen vatsa koko kehon ja mielen. 
Nauti siitä. Joka päivä. 

hyvään oloon.

tsa koko kehon ja mielen. 

Molkosan Original sekä hedelmäisen 
makuinen Molkosan Fruit! Lue lisää: vogel.fi

Original 500ml.

Fruit 200ml.
12,50

7,90
Norm. 14,90 (25,00€/L

Norm. 9,50 (39,50€/L

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

0,0000

1,2500

2,5000

3,7500

5,0000

0 5 10

Suihke (ng/ml) Valmiste B (ng/ml)

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.

3990
Norm. 49,90

24tabl.

1490
Norm. 19,50

120kaps.

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 

2590

(153,25€/Kg)

Norm. 39,90

120kaps.

www.polarpharma.fi 

Tri Tolosen Carnosin Forte 400mg.
Tri Tolosen Carnosin -tabletit sisältävät sinkkiä ja           
E-vitamiinia, jotka edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä. Iän myötä lihasten 
karnosiinipitoisuus alenee, jolloin lihaskunto ja 
kestävyys sekä ihon kimmoisuus heikkenevät.                  
Tri Tolosen Carnosin pidentää solujen tervettä elinaikaa.

Nuorelle ja terveelle ihmiselle riittää yleensä 1 tabletti, 
ikääntyville ja paljon liikkuville suositellaan 400-800 mg 
annostusta. Käytettäessä tehostamaan urheilusuoritusta 
ja puskuroimaan maitohappojen vaikutusta lihaksissa 
saadaan paras vaikutus ottamalla tabletti 4-6 tuntia 
ennen suoritusta. Tarvittaessa esim. urheilukilpailuun 
voi ottaa enemmänkin, esimerkiksi 1200-2400 mg.

Tri Tolosen Berberin +kromi
Tasapainottaa koko elimistön 
aineenvaihduntaa ja energian-
tuotantoa sääteleviä geenejä.
Tri Tolosen Berberin + kromi edistää 
normaalia makroravintoaineiden 
aineenvaihduntaa sekä veren 
glukoositasojen pysymistä normaalina. 
Sopii hyvin yhteen myös kolesteroli- 
ja diabeteslääkkeiden kanssa.

voi ottaa enemmänkin, esimerkiksi 1200-2400 mg.

Tri Tolosen Berberin +kromi

Tri Tolosen Berberin + kromi edistää 

glukoositasojen pysymistä normaalina. 
Sopii hyvin yhteen myös kolesteroli- 

          

                 
Tri Tolosen Carnosin pidentää solujen tervettä elinaikaa.

Nuorelle ja terveelle ihmiselle riittää yleensä 1 tabletti, 
ikääntyville ja paljon liikkuville suositellaan 400-800 mg 
annostusta. Käytettäessä tehostamaan urheilusuoritusta 
ja puskuroimaan maitohappojen vaikutusta lihaksissa 

ennen suoritusta. Tarvittaessa esim. urheilukilpailuun 

2850
Norm. 37,50

60tabl.

2850
Norm. 37,95

150tabl.

Tri Tolosen terveystuotteet

(142,50€/Kg).
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14,50 19,90

8,50

18,50

23,90

Norm 18,95
60kaps.

(47,22€/Kg)

Norm 27,90
60tabl.

Norm 25,90
100kaps.

Norm 32,70 40kaps.

Norm 13,50

90tabl.

(114,91€/Kg)
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13,90

9,50 15,50 3,90

16,9011,9020,90

Norm 18,80 60kaps.

Norm 4,95 16tabl.Norm 12,70 500ml. Norm 20,50
50kaps.

(19,00€/L)

Norm 30,75
56kaps.

(261,25€/Kg)

(33,80€/L)

Norm 16,50
60kaps. Norm 24,90 500ml.
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 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 31.7.2018 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.

svasta 
ilman kirurgisia toimenpiteitä.

t t

a

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:

Kertyikö grillausrasvat vyötärölle?
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