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Rauta on välttämätön 

hivenaine, jota tarvitaan 

veren punasolujen muo-

dostukseen ja hapen kul-

jettamiseen elimistössä. 

Rautaa esiintyy elimis-

tössämme kuljetusrauta-

na (n. 70–80 %) ja varas-

torautana (n. 20–30%). 

Koska ihmisen elimistö 

ei pysty tuottamaan rau-

taa, on kaikki tarvittava 

rauta saatava ravinnosta 

tai rautalisänä.

Elimistön rautapitoisuus 
määritetään yleisimmin 
veren hemoglobiinista, jon-
ka määrä ilmoitetaan gram-
moina litrassa.

Viralliset hemoglobiini 
viitearvot: 
Lapset: 6-16 vuotta 
115–170 g/l. 
aikuiset naiset: 120–155 g/l
miehet: 130–167g/l

Jos hemoglobiinitaso (Hb) 
on liian alhainen, puhutaan 
anemiasta. Raudan puute 
saattaa kehittyä anemiak-
si huomaamattomasti, kos-
ka elimistö tulee toimeen 
jonkin aikaa omien rauta-
varastojensa turvin sopeu-

tuen tilanteeseen. Huomi-
oitavaa on, että liian alhai-
nen seerumin rauta aiheut-
taa hapenpuutetta, mikä 
taas puolestaan voi nostaa 
Hb arvoa. Esimerkiksi moni 
urheilija kärsii todellisuu-
dessa rautavarastojen puut-
teesta, vaikka heillä on kor-
kea Hb. Samoin runsaas-
ti tupakoivat voivat kärsiä 
hapenpuutteesta jolloin Hb 
nousee. Siispä pelkästään 
Hemoglobiiniarvo ei vält-
tämättä kerro paljonko rau-
taa kehossa on, sillä rauta-
varastot tyhjenevät ensin ja 
hemoglobiini laskee vasta 
sen jälkeen.

Rautavarastojen tilanteen 
kertoo ferritiiniarvo ja See-

rumin rauta (fS-Fe). Kan-
nattaisi myös tutkituttaa 
nämä arvot, mikäli epäilee 
kärsivänsä raudanpuutok-
sesta.

Raudanpuute ja rautava-
rastojen tyhjeneminen ovat 
ainoa tähän mennessä löy-
detty syy siihen, miksi ferri-
tiinin pitoisuus seerumissa 
voi laskea. Siksi ferritiinin 
määrittämisellä voi diagn-
osoida raudanpuutteen syn-
tyä jo varhaisessa vaiheessa 
ja ennaltaehkäistä raudan-
puuteanemian muodostu-
mista.Esiintyy myös arvi-
oita, että seerumin rautaa 
tutkimalla saa kaikkein luo-
tettavimmat tulokset rau-
dan tarpeesta. Mikäli ane-

mia ei johdu raudanpuut-
teesta, ovat rautavarastot 
täynnä ja seerumin rauta 
on viitealueella.

Ferritiinin viralliset 
normaalit viitearvot: 
Lapset 1 – 16 v: 5-120 µg/l
Naiset >16 v: 10-150 µg/l
Miehet >16 v: 28-370 µg/l

Seerumin raudan 
viralliset viitearvot
aikuisilla 9-34 µg/l
lapsilla 7-28 µg/l

Monet ravitsemushoitoi-
hin perehtyneet lääkärit 
ovat sitä mieltä, että viral-
liset ala viitearvot ovat liian 
matalat sekä Seerumin rau-

dan että ferritiinin osal-
ta.On arvioita, joissa See-
rumin raudan tulisi olla 
vähintään 20 tai yli. Jotta 
immuunijärjestelmä toimii 
tehokkaasti, ferritiini arvon 
tulisi olla vähintään 50.

Ferritiini määrityksen 
tuloksen tulkinnassa tulee 
ottaa huomioon myös muut 
tekijät, jotka vaikuttavat 
elimistön rautavarastoi-
hin. Niitä ovat raudan mää-
rän luonnollinen vuorokau-
sittainen vaihtelu, kuukau-
tiskierto, raskaus, oraali-
set hormonaaliset yhdistel-
mäehkäisyvalmisteet, tie-
tyt sairaudet ja rautaval-
misteet.

Väsyttääkö? Hengästytkö helposti? Hiustenlähtöä?

Tarkista saatko 
tarpeeksi rautaa!
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Anemiaa myös 
vitamiinin ja 
foolihapon puutteesta

Anemia voi myös johtua 
muistakin syistä kuin rau-
danpuutteesta, esimerkik-
si B12-vitamiinin tai foo-
lihapon puutteesta. Näitä 
B-ryhmän vitamiineja tar-
vitaan punasolujen muo-
dostumisessa. Foolihapon 
ja B12-vitamiinin puute on 
yleistä suolistosairauksis-
sa esimerkiksi keliakias-
sa ja crohnin taudissa jois-
sa esiintyy imeytymishäi-
riöitä.

Rauta on huonosti 
imeytyvä ravintoaine

Raudanpuuteanemia on 
yleisimpiä puutostiloja, ja 
arvioidaan, että siitä kärsii 
maailmanlaajuisesti noin 
kolmasosa maailman väes-
töstä.

Rauta on huonosti imey-
tyvä ravintoaine. Parhaita 
raudan lähteitä ovat eläin-
kunnan tuotteista liha, kala, 

Helppokäyttöinen, hyvin imeytyvä ja hauska tapa annos-
tella rautaa on suihkauttaa posken sisäpinnalle miellyttä-
vän makuista Nordic Health Rauta suusuihketta. Rauta suu-
suihkeemme imeytyy parhaiten posken sisäpinnalta suoraan 
verenkiertoon, ohittaen suoliston. Voit ottaa suihkeen mil-
loin vain ja sen imeytyminen ei riippuvainen muusta ruoka-
valiostasi tai lisäravinteista. 

Rauta suusuihke ei aiheuta ummetusta tai ripulia ja ovat erittäin 
vatsaystävällinen. Rauta suusuihke ei maistu metalliselle ja on 
erittäin miellyttävän uuniomenan makuinen. Sopii myös lapsille 
ja raskauden aikana sekä vegaaneille. Erinomainen myös henki-
löille, joilla on nielemisvaikeuksia. Rauta suusuihkeessa on muo-
dossa ferriammoniumsitraatti, makeutusaineena toimii stevia ja 
raakaruokosokeri. Rauta suusuihke on ravintolisä.

Suositeltu annostus: 4 suihkaisua / pv. 
Pullosta saat 192 suihkaisua ja se riittää 48 päivän ajan.

Raudan puutteesta kärsivät herkimmin:

❖ kasvissyöjät
❖ yksipuolisesti syövät
❖ runsaista kuukautisista kärsivät naiset
❖ raskaana olevat ja imettävät
❖ laihduttajat
❖ lapset, erityisesti tytöt
❖ runsaasti kuntoilevat ja urheilevat
❖ usein verta luovuttavat
❖ keliakiaa sairastavat
❖ Crohnin tautia sairastavat
❖ erilaisista suolistovaivoista kärsivät
❖ vanhukset
❖ rauta-arvot voivat alentua myös reu-

masairauksista tai elimistön krooni-
sista tulehdustiloista kärsivillä

❖ vatsa- tai pohjukaissuolihaavasta tai 
haavaisesta paksunsuolen tulehduk-
sesta kärsivillä

Pitkään jatkunut tai runsas särkylääkkei-
den käyttö voi myös aiheuttaa verenvuotoa 
suolistossa ja olla syynä anemiaan.

sisäelimet, äyriäiset ja veri-
ruoat. Kasvikunnan tuot-
teissa on monia hyviä rau-
dan lähteitä kuten kuivattu 
basilika, oregano, merilevät, 
leseet, kurpitsansiemenet, 
hampunsiemenet, soijapro-
teiini, kuivatut hedelmät, 
erityisesti rusinat ja luumut, 
linssit, siemenet, nokkonen 
sekä pinaatti.

Eläinperäinen hemirau-
ta ruuasta imeytyy tehok-
kaammin suoliston kautta, 
kuin kasviperäinen non-he-
mirauta.

Raudan imeytymistä 
tehostaa C-vitamiini

Kannattaa välttää sa-
maan aikaan raudan kans-
sa nautittua kahvia, teetä 
ja maitotuotteita sekä kalk-
kivalmisteita, jos käyttää 
suoliston kautta imeytyviä 
rauta ravintolisiä tai pyrkii 
ruokavaliolla saamaan riit-
tävästi rautaa. On myöskin 
lääkkeitä, jotka haittaavat 
raudan imeytymistä mm. 
mahasuojalääkkeet ja kilpi-

Raudan puute ja sen oireet
Raudanpuutteen oireita ovat:

❖  väsymys
❖  huimaus
❖ kalpeus
❖ päänsärky
❖ heikentynyt yleiskunto sekä 

hengästyminen
❖ hermostuneisuus
❖ keskittymiskyvyn puute
❖ ihon kuivuminen
❖ kynsien halkeileminen
❖ huulten ahavoituminen
❖ hiustenlähtö
❖ levottomat jalat
❖ palan tunne kurkussa
❖ kilpirauhasen vajaatoimin-

nan tyyppiset oireet

rauhaslääkkeet.
Mikäli käytät lääkkei-

tä, kannattaa pitää riittä-
vä annosteluväli, jonka voi 
tarkistaa apteekista. Rau-
dan imeytymistä tehostaa 
erityisesti C-vitamiini. Fer-
mentoidut kasvikset mm. 
hapankaali tehostaa raudan 
imeytymistä.

Raudan viralliset 
terveysväittämät

Rauta edistää normaa-
lia kognitiivista toimintaa 
ja edistää normaalia ener-
gia-aineenvaihduntaa.

Rauta edistää normaa-
lia punaisten verisolujen ja 
hemoglobiinin muodostu-
mista ja normaalia hapen 
kuljetusta kehossa.

Rauta edistää immuu-
nijärjestelmän normaalia 
toimintaa ja auttaa vähen-
tämään väsymystä ja uupu-
musta.

kirjoittanut 
fytonomi Minna Bister

Palkittu, vatsaystävällinen 
Nordic Health Rauta suusuihke

Tehokkaampi ja 
hauskempi tapa 
nauttia rautaa

2018 Euroopan 
parhaaksi uudeksi 

terveystuotteeksi 
valittu Nordic 
Health Rauta 

suusuihke
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Muistin säilyminen huo-

lestuttaa ihmisiä globaa-

listi, eikä syyttä; sen säi-

lyminen ennustaa itse-

näisyyttä ja kykyä huo-

lehtia itsestään hamaan 

vanhuuteen. Sosiaa-

li- ja terveysministeri-

ön julkaisema kansalli-

nen ohjelma Creating a 

”memory friendly” Fin-

land vuosille 2012-2020 

antaakin ajattelemi-

sen aihetta; sen mukaan 

vuonna 2020 lähes joka 

neljäs suomalainen kär-

sii heikentyneistä muis-

titoiminnoista ja luvun 

päälle tulee vielä varsi-

naiset muistisairaudet, 

joita ennustetaan olevan 

vuonna 2020 yli 130 000 

henkilöllä. 

Rakennus-
palikoita 
ja ravinto-
aineita 
aivoille

Muistiin vaikuttaa monet 
tekijät . Ikäänt y misel-
le ja geeneillemme emme 
voi mitään, mutta muisti-
toimintoja on mahdollis-
ta tukea stressinhallinnan, 
aivojen harjoittamisen, ter-
veiden elämäntapojen ja 
ravitsemuksen avulla.

Aivot

Muisti on tiedon hallin-
ta-, varastointi- ja palau-
tusjärjestelmä. Se jaetaan 
kolmeen osaan; lyhytkes-
toiseen ja pitkäkestoiseen 
muistiin sekä oppimiseen. 
Oppiminen on välttämätön 
tiedon siirtymiselle lyhyt-
kestoisesta pitkäkestoiseen 
muistiin. Muita kognitii-
visia toimintoja ovat mm. 
aloitekyky, keskittymiskyky 
ja vireys. Aivot pitävät levon 
ja liikunnan tasapainosta 
sekä harjoituksesta, kuten 
sanaristikoista ja vieraan 

kielen opettelusta. Aivojen 
toiminnan kannalta tärkei-
tä ravintoaineita ovat mm.  
hyvät rasvahapot ja antiok-
sidantit.  Hyvät rasva-
hapot, kuten esim. kalaöl-
jyistä saatava EPA ja DHA 
ja fosfolipidimuodossa ole-
va rasvahappo fosfatidyl-
seriini, ovat aivojen raken-
nusaineita. Fosfatidylseriini 
onkin aivojen tärkein fosfo-
lipidi. Antioksidantit taas 
parantavat aivojen toimin-
taa edistämällä niiden muo-
vautuvuutta ja verenkiertoa 
sekä suojaten aivoja hape-
tusstressiltä.

Fosfatidylseriini

Fosfatidylseriini on aivo-
jen solukalvojen yleisin 
fosfolipidi. Iän myötä sen 
määrä kuitenkin vähenee. 
Elimistö pystyy valmis-
tamaan fosfatidylseriiniä, 
mutta suurin osa saadaan 

ravinnon mukana. Parhai-
ta fosfatidylserinin lähtei-
tä ravinnossa ovat sisäeli-
met ja kala, vähäisempiä 
määriä saadaan maidosta, 
pavuista riisistä ja soijasta. 
Soijaperäisillä, tiivistetyssä 
muodossa fosfatidylserii-
niä sisältävillä ravintolisillä 
voidaan parantaa elimistön 
fosfatidylseriinitasoja.

Vaikutus
Fosfatidylseriini virkis-

tää muistia, lisää vireyttä ja 
edistää keskittymiskykyä. 
Fosfatidihappo, jota löytyy 
joistain ravintolisistä fos-
fatidylseriinin ohessa, taas 
on hermosolujen välittäjä-
aine, joka kohentaa mielia-
laa ja lievittää stressiä. Fos-
fatidihappo on monien eli-
mistölle välttämättömien 
lipidien esiaste. Sen omi-
naisuudet vaikuttavat solu-
kalvojen muotoon. Se toimii 
myös välittäjäaineena ohja-
ten solukalvon proteiineja 
oikeaan kohteeseen.

Näiden aivoille tärkeiden 
aineiden pitoisuus vähe-
nee iän myötä ja sen onkin 
todettu olevan yhteydessä 
heikentyneeseen muistiin, 
oppimiskykyyn ja valppau-
teen. Fosfatidylseriinillä on 
tehty lukuisia kliinisiä tut-
kimuksia, joista useat ovat 
olleet plasebokontrolloitu-
ja. Tutkimukset ovat osoit-
taneet, että fosfatidylseriini 
on tehokas muistin kohen-
taja. Erityisesti ne koehen-
kilöt, joiden elimistön fos-
fatidylseriinipitoisuudet 
ovat olleet matalat, ovat 
reagoineet lisääntynee-
seen saantiin voimakkaas-
ti. Lisäksi alavireisen mie-
lialan on todettu merkittä-
västi kohentuneen fosfati-
dylseriinin vaikutuksesta.

Elimistömme altistues-
sa stressille aivolisäkkeen 
erittämän kortikotropiinin 
eritys kiihtyy, mikä taas 
nostaa lisämunuaisen kuo-
ren kortisolin eritystä. Pit-

kään koholla oleva kortiso-
li nostaa mm. verenpainet-
ta, mikä voi oireilla pään-
särkynä ja lihaskipuina. 
Fosfatidylseriinin ja fosfa-
tidihapon yhdistelmän on 
osoitettu laskevan stressi-
hormonipitoisuuksia. Klii-
nisessä kaksoissokkotutki-
muksessa havaittiin, että 
sekä veren että syljen kor-
tisolipitoisuus oli huomat-
tavasti matalampi fosfati-
dylseriinikapseleita nautti-
neilla koehenkilöillä. Sydä-
men lyöntitiheys ei ryh-
män jäsenillä noussut juuri 
lainkaan eikä levottomuut-
ta stressitilanteessa ilmen-
nyt. Vertailuryhmällä mita-
tut arvot olivat huomatta-
vasti koholla. Mikä tärkein-
tä, kapseleilla ei tutkimuk-
sissa ole todettu haittavai-
kutuksia. Fosfatidylseriiniä 
suositellaan ottamaan 100-
300 mg päivässä.
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MemophenolTM

Patentoitu Memophe-
nolTM -uute on pitkän, 
Ranskassa ja Kanadas-
sa toteutetun, kehitys-
työn tulos. Se on valmis-
tettu kasvatetusta kana-
danmustikka- (Vaccinium 
angustifolium) ja viiniry-
päle-uutteesta (Vitis vini-
fera). Kanadanmustikka on 
peräisin Pohjois-Amerikan 
itäosista ja viinirypäleet 
Ranskasta. Uute valmis-
tetaan Ranskassa ja siihen 
käytetään kokonaisia viini-
rypäleitä ja mustikoita.

Vaikutus

MemophenolTM-uutteen 
pienikokoiset yhdisteet, 
kuten fl avonoidit, läpäise-
vät veri-aivoesteen ja vai-
kuttavat aivoissa kognitii-
visiin toimintoihin. Mus-
tikan aktiivisten yhdistei-

den on osoitettu imeytyvän 
jopa kuusi kertaa tehok-
kaammin, kun ne nautitaan 
yhdessä viinirypäleuutteen 
kanssa.

Pitkään ajateltiin, että 
aivot ovat staattinen raken-
ne, vastaanotin aistiha-
vainnoillemme. Nykyään 
tiedetään, että aivot muo-
vautuvat voimakkaasti käy-
tön ja kokemusten mukaan. 
MemophenolTM-uutteen 
on todettukin lisäävän tätä 
aivojen muovautuvuutta 
eli plastisuutta. Sen käyt-
tö parantaa myös viestin 
kulkua hermostossa, sillä 
se lisää hermoliitosten eli 
synapsien määrää ja vah-
vuutta.

MemophenolTM edistää 
uusien hermosolujen kyp-
symistä eli neurogeneesiä. 
Se myöskin suojaa vanhem-
pia hermosolujaa solukuo-
lemalta. 2000-luvun alussa 
havaittiin yllättäen ihmi-
sen aivojen tuottavan uusia 

soluja. Niitä syntyy eri-
tyisesti hippokampukses-
sa, jolla on merkittävä roo-
li oppimisessa ja muistami-
sessa. Sen toiminta heikke-
nee normaalinkin ikäänty-
misen myötä. Uudet solut 
ovat tärkeitä uusien tietojen 
ja taitojen omaksumises-
sa. Stressi ja erilaiset mie-
lenterveysongelmat estävät 
uusien solujen syntymistä. 
MemophenolTM parantaa 
myös aivojen mikroveren-
kiertoa. Mikroverenkierto 
kuljettaa hapen ja ravinteet 
soluihin, elimiin ja kudok-
siin ja tuo kuona-aineet 
pois. MemophenolTM myös 
laajentaa verisuonia, jolloin 
aivot saavat enemmän hap-
pea ja ravinteita. Se on myös 
antioksidantti eli se vähen-
tää hapetusstressiä aivoissa

Tuotteella on tehty satun-
naistettu, kaksoissokkou-
tettu, plasebokontrolloitu 
tutkimus, jossa oli 215 osal-
listujaa, iältään 60-70-vuo-

tiaita. Annostus oli 2 kap-
selia päivässä. Kuuden kuu-
kauden tutkimuksen jäl-
keen koehenkilöiden sekä 
lyhytkestoisen että pitkä-
kestoisen muistin todettiin 
kohentuneen merkittävästi. 
Tuotetta suositellaan otta-
maan 1-2 kapselia päivässä 
ja käyttämään vähintään 3 

kuukauden, mutta mielui-
ten 6 kuukauden, ajan.

Tuotteita suositellaan 
etenkin ikääntyville, opis-
kelijoille ja henkisen työn 
tekijöille sekä keskittymis-
tä vaativan työn tekijöil-
le. Niitä voi huoletta käyt-
tää myös yhtäaikaisesti, sil-
lä niiden erilaiset vaiku-

tusmekanismit tukevat toi-
siaan. Voisi kuvailla, että 
fosfolipidit, fosfatidylseriini 
etunenässä, antavat aivoille 
rakenteen, kuin talolle sei-
nät ja MemophenolTM taas 
toiminnan, kuten sähköt 
kyseiseen taloon.
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UUTUUSTUOTTEET 
NYT SAATAVILLA!

TUTKITUSTI TEHOKAS VAIKUTUS!

RAUTA SUUSUIHKE

UNI MAGNESIUMVOIDE

UNI MAGNESIUMVOIDE

+1 -VUOTIAILLE

MAGNESIUM +

KALSIUMVOIDE

MONIVITAMIINISUIHKE

+1 -VUOTIAILLE

∙ NOSTAA NOPEASTI ELIMISTÖN
RAUTA-ARVOJA ∙ VÄHENTÄÄ
 VÄSYMYSTÄ JA UUPUMUSTA

∙ ERITTÄIN VATSAYSTÄVÄLLINEN

∙ VADELMANMAKUINEN ∙ 14 VITAMIINIA 
JA MINERAALIA YHDESSÄ 

∙ HAMMAS- JA VATSAYSTÄVÄLLINEN! 
∙ EI KEINOTEKOISIA MAKEUTUSAINEITA

∙ LASTEN RAUHALLISEEN
JA SYVÄÄN UNEEN ∙ EDES-

AUTTAA SÄÄNNÖLLISTÄ 
UNIRYTMIÄ ∙ LOISTAVA MYÖS 

LASTEN KASVUKIPUIHIN

∙ LUILLE JA IHOLLE
∙ MIELLYTTÄVÄ IHOLLA!

∙ EI SISÄLLÄ PARABEENEJÄ,
SYNTEETTISIÄ HAJUSTEITA 

TAI VÄRIAINEITA.

∙ VÄSYNEILLE LIHAKSILLE 
∙ RAUHOITTAA AISTEJA JA
MIELTÄ ∙ MAHDOLLISTAA 

SYVEMMÄN JA SÄÄNNÖLLI-
SEMMÄN UNIRYTMIN

NYT SAATAVILLA ECOTEEKISTA

20,90
25ml.

15,95
25ml.

22,50
180ml.

125,00€/L

22,50
180ml.

19,50
135ml.

144,44€/L125,00€/L

Norm. 19,99
Norm. 25,99

Norm. 27,90 Norm. 27,90 Norm. 24,20
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50€

16,90
120tabl

8,50
180tabl.

11,50
60tabl.

9,90
60tabl.

17,90
100kaps.

19,90
60kaps.

35,90
90kaps.

412,64€/Kg

94,44€/Kg

97,69€/Kg

11,18€/Kg

----------->

Norm. 25,90

Norm. 11,90

Norm. 72,80

Norm. 45,90Norm. 26,90

Norm. 13,90

Norm. 25,90

Norm. 14,90



terveyskauppa  uutiset 7

Lehden tarjoukset voimassa 2.9.2018 asti ECOteekki palvelumyymälöissä ja www.ecoteekki.fi 

39,90
2x180tabl.

85,26€/Kg

24,50
60tabl.

331,08€/Kg

23,90
40kaps.

9,50
150tabl 81,20€/Kg

11,90
60kaps.

19,90
56kaps.

248,75€/Kg

Norm. 67,40

Norm. 34,90

Norm. 32,70

Norm. 12,90

Norm. 16,50
Norm. 30,75
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 Sydän- ja verisuonitaudit 
on suurin kuolemia aiheut-
tava tekijä tämän päi-
vän länsimaisessa yhteis-
kunnassa; ne aiheuttavat 
joka kolmannen kuoleman. 

K2-vitamiini – välttämätön terveydellesi
Sydän- ja verisuonitauti 
kehittyy vuosikymmenien 
aikana, kun verisuonet tuk-
keutuvat ja kovettuvat kal-
siumkertymistä. Luonnolli-
nen K2-vitamiini auttaa eli-

mistöä estämään verisuon-
ten kalkkeutumista ja myös 
”puhdistamaan” kalsiumia 
verisuonista.

Monivaikutteinen K-vi-

tamiini. Yli puolen vuosi-
sadan ajan, K-vitamiini tun-
nettiin normaalista veren 
hyytymisestä (K1-vitamii-
ni). Kuitenkin, viimeisten 
vuosien aikana, K2-vita-

miinit ovat olleet merkit-
tävien tutkimusten aihee-
na. Tutkimukset osoittavat, 
että K2-vitamiini estää ja 
jopa peruuttaa verisuonten 
kalkkeutumista. 

Olet niin vanha kuin 
verisuonesi. Verisuonien 
kalkkeutumisen uskotaan 
yleensä olevan seurausta 
ikääntymisestä. Kuitenkin 
viimeaikaiset tutkimukset 

Ravintolisien todelliset klassikot ja kestosuosikit: 

Tonalin,
Antiwir ja Antistress
Antiwiriä, Tonalinia ja Antistressiä on vuosien saatossa myyty Suomessa 
miljoonia purkkeja ja koteloita. Vahva Tonalin, Antiwir ja Antistress 
ovat kuuluneet suomalaisten perheiden ravintolisävalikoimiin jo yli 20 
vuoden ajan. Tuotteiden reseptit ovat edelleen täsmälleen samat kuin yli 
20-vuotta sitten. Ne keikkuvat edelleen myyntilistojen kärjessä. Hyvää 
on turha vaihtaa.

Tonalin 
- Vuoden Luontais-
tuote 2006, Vuoden 
Urheiluravinne 2010

Suomen suosituin CLA 
valmiste. Vahva, tutkit-

tu ja alkuperäinen.

Antiwir
Oliivinlehtiuute-mono-
lauriini-melissauuteval-
miste. Suomalaisten tie-

demiesten kehittämä. 

Antistress
Vahva L-teaniinival-

miste. Ensimmäinen ja 
alkuperäinen. Opiskeli-
joiden, urheilijoiden ja 
monien ylimääräisestä 
jännityksestä kärsivien 
kestosuosikki. Uusiin 

jännittäviin tilanteisiin. 
Nopeatehoinen.

24,90
120kaps.147,34€/Kg

9,50
60tabl.

17,90
15kaps.

Norm. 29,40
Norm. 22,80Norm. 39,90

KOLLAGEENI-
GLUKOSAMIINI-
MAGNESIUM- 

C- & B-VITAMIINI-
JUOMALLA  

HYVINVOINTIA 
LIIKUNTAELIMILLE

N IV E LR U S TO I LLE
• NIVELE™ -juoman sisältämä C-vitamiini edistää 

kollageenin muodostumista rustojen toimintaa varten.

LI HAKS I LLE
• NIVELE™ -juoman sisältämä magnesium edistää 

lihaskunnon normaalia toimintaa.

LU U S TO LLE
• NIVELE™ -juoman sisältämä magnesium

edistää luuston pysymistä normaalina.

SO LU I LLE JA I H O LLE
NIVELE™ -juoman sisältämä C-vitamiini on antioksidantti,
joka edistää solujen suojaamista hapettumistressiltä. 
B-2-vitamiini edistää ihon pysymistä normaalina. 

H E R MOS TO LLE
• NIVELE™ -juoma sisältää B1-, B2- ja B6-vitamiineja,

jotka edistävät hermoston normaalia toimintaa  
ja normaalia energia-aineenvaihduntaa. 

I MM U U N I JÄR J E S TE LMÄ LLE
NIVELE™ -juoman sisältämä B5-vitamiini pantoteenihappo ja 
C-vitamiini auttavat vähentämään väsymistä ja uupumista.

UUTUUS!

•

•

KOLLAGEENI-
GLUKOSAMIINI-
MAGNESIUM- 

C- & B-VITAMIINI-

LIIKUNTAELIMILLE

14,90
500ml

.
29,80€/L

Norm. 16,90
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osoittavat, että verisuonien 
kalkkeutuminen on elimis-
tön itsensä säätelemä pro-
sessi. Terveiden verisuo-
nien on osoitettu sisältä-
vän 100 kertaa enemmän 
K2-vitamiinia kuin sairaat, 
kalkkeutuneet verisuonet. 
Verisuonissa olevalla kal-

siumin määrällä on suora 
syy-yhteys verisuonien ter-
veyteen. Voidaankin hyvin 
todeta, että ”olet niin van-
ha kuin verisuonesi ovat”. 

MenaQ7 – Alkuperäi-
nen K2-vitamiini. MenaQ7 
on markkinoiden puhtain ja 

parhaiten dokumentoitu 
luonnollinen K2-vitamiini. 
Lukuisat myönnetyt paten-
tit ja kliininen tutkimusai-
neisto todistavat K2-vita-
miinin positiiviset vaiku-
tukset verisuoniterveydelle. 

Suomalaiset kärsivät 

K2-vitamiinin puutokses-
ta. Elimistön kyky tuottaa 
K2-vitamiinia on heikko, 
joten sitä on saatava ravin-
nosta. Tarvittavan mää-
rän saaminen ravinnos-
ta on kuitenkin hankalaa, 
joten suurin osa Länsimai-
den väestöstä kärsii K2-vi-

tamiinin puutoksesta.
Kätevä tapa varmis-

taa K2-vitamiinin riittävä 
saanti on nauttia sitä ravin-
tolisänä. Markkinoille on 
juuri tullut uusi vahva nes-
temäinen Puhdas+ K2-vi-
tamiinivalmiste. Pipetti-
pullon ansiosta yksilölli-

nen annostelu on helppoa 
ja vaivatonta koko perheel-
le. Tuote on valmistettu 
kotimaassa ja 100 % lisäai-
neeton.

Kollageeni - Ihoa nuorentava proteiini

PUHDAS+ KOLLAGEENI & BIOTIINI 
Suomen suoituin kauneuskapseli
NYT KAKSI YHDEN HINNALLA!

PUHDAS+ MAITOHAPPOBAKTEERI 5 MRD
Vahva ja kotimainen 
maitohappobakteerivalmiste
NYT KAKSI YHDEN HINNALLA!

PUHDAS+ KASVIPERÄINEN D3-VITAMIINI 100 µg
Vahva ja vegaaninen D3-vitamiini. 

NYT KAKSI YHDEN HINNALLA!

PUHDAS+
PREMIUM OMEGA-3
Puhdas, luonnollinen ja 
eettisesti tuotettu omega-3

PUHDAS+ VEGAN OMEGA-3 
Nyt Suomessa - vegaaninen 
omega-3 valmiste! Eettises-
ti tuotettu mikrolevästä. 

Natural/sitruuna

PUHDAS+ SACCHAROMYCES 
BOULARDII 
+ MAITOHAPPOBAKTEERI 5 MRD
2 tehoainetta vatsallesi 
Nyt yhteishintaan!

34,90
2x120tabl.

 34,90
2x90kaps.

29,90
60+75kaps.

17,90
25ml. 17,90

25ml.

24,90
2x60kaps.

27,90
2x75kaps.

Tiesitkö, että 25–40 -vuotiaana kollageenin tuotanto loppuu?
Kollageeni muodostaa 30 % ihmisen elimistön proteiinista ja sitä löytyy ihosta, 
nivelistä, hampaista, luista, rustoista ja verisuonista. Kollageeni on ihon tärkein 
rakennusaine, koska se muodostaa 70% ihon proteiinista ja auttaa pitämään ihon 
sileänä ja kauniina.

Norm 39,90

Norm 19,90 Norm 19,90
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Kukapa ei haluaisi pysyä 

terveenä ja energise-

nä, jolloin jaksaa parem-

min ottaa vastaan myös 

arjen tuulet ja tyrskyt, 

eikä lomakaan mene sai-

rastellessa. Rovanieme-

läinen yrttiasiantunti-

ja, kansanparantajan 

perillinen Katja Misikan-

gas kertoo kuinka Lapin 

omat voimayrtit voivat 

auttaa arjessasi.

Katja kiljui lähes riemus-
ta, kun Luonnonvarakes-
kus LUKE julkaisi muuta-
ma vuosi sitten tutkimustu-
loksia, jotka osoittivat, että 
Lappi on Euroopan puh-

tain kolkka, ja että Lapin 
omassa alkuperäiskasvis-
sa väinönputkessa on par-
haimmillaan jopa 20-ker-
tainen määrä vaikuttavia 
aineita verrattuna Unkaris-
sa kasvaneeseen lajitove-
riinsa. Vaikuttavien ainei-
den arvot laskevat jo Ete-
lä-Suomessa, puhumatta-
kaan alueesta, joka ei ole 
arktiselle alkuperäiskas-
ville ominainen. Pohjoisen 
kesä on lyhyt mutta valoi-
sa. Juuri siinä piilee kasvien 
salaisuus. ”Valon määrä ja 
keskiyön aurinko ovat aivan 
olennaisia kasvien kan-
nalta. Ne pystyvät yhteyt-
tämään 24/7 ja lataavat 
itseensä samalla valtavasti 
ravinteita”, Katja kertoo.

Kun Katjan lasten kave-
rit tulevat kylään lettu-

kesteille, eivät lapsia odo-
ta mitkään perusletut vaan 
vihreät. ”Naapurin lapset 
ovat jo tottuneet siihen, 
että meillä kaikki ruuat 
ovat vihreitä”, Katja nau-
raa. Nokkonen onkin hänen 
mielestään yrtti, joka jokai-
sen tuli ottaa osaksi päivit-
täistä ruokavaliota – vii-
meistään silloin jos joutuu 
autiolle saarelle. 

Rautapitoinen 
nokkonen

”Nokkosessa on enem-
män rautaa kuin pinaatis-
sa, enemmän C-vitamiinia 
kuin appelsiinissa ja enem-
män kalsiumia kuin mai-
dossa. Sitä on perinteises-
ti käytetty kansanlääkin-

Arki saa olla hyvää!

Vahva Tyrniöljy +Mustikka 
Omegat

Tyrniöljyä, Mustikansiemenöljyä ja 
A-vitamiinia sisältävä ravintolisä.

Ole 
luonno�isesti 

ihana!

Tyrniöljy + Mustikka Omegat sisältää A-vitamiinia, 
joka edistää limakalvojen, ihon ja näön pysymistä 

normaalina. A-vitamiini edistää myös 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

36,90
120kaps.

286,05€/Kg

Norm.55,95
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nässä melkein vaivaan kuin 
vaivaan. Isopappani Albin 
Merkkiniemi teki mm. eri-
laisia uutoksia ja voiteita 
nokkosesta ja sen siemenis-
tä.”

Luonnosta 
voimaa

Väinönputki (Angelica 
Archangelica) on saamelais-
ten pyhä yrtti, jota voi ver-
rata myös inkivääriin. ”Se 
on luonnon oma mynthon, 
joka lisää vastustuskykyä ja 
desinfi oi kurkun pään”, Kat-
ja vinkkaa. Väinönputki on 
oiva esimerkki kasvista, jol-
le pohjoinen sijainti on kor-
vaamaton. ”Väinönputki ei 
lähde kasvamaan, jos se ei 
saa kylmänpuraisua. Kylmä 

aktivoi sen kasvun”. 
Ruusujuuri (Rhodio-

la Rosea) on väinönputken 
tavoin arktinen kasvi, joka 
kasvaa luonnossa vain 
aivan pohjoisimmassa La-
pissa. Ruusujuuri on ns. 
adaptogeeninen kasvi, joka 
tasapainottaa kehoa erilai-
sissa stressitiloissa ja lisää 
niin henkistä kuin fyysis-
tä suorituskykyä. ”Itse tyk-
kään laittaa ruusujuuriuu-
tetta veden sekaan pulloon 
ja juon sitä pitkin päivää, 
jotta ajatus pysyy kirkkaa-
na ja energiataso hyvänä”. 

Piristystä päivään ja tu-
kea vastustuskyvylle tuo-
vat myös kuusenkerkät, 
joissa on runsaasti C- ja 
A-vitamiinia, hivenainei-
ta ja antioksidantteja. Kuu-
senkerkkä sisältää antibak-

teerisia eteerisiä öljyjä, jot-
ka vähentävät kehon tuleh-
dustilaa ja edistävät hien ja 
sapen eritystä ja auttavat 
irrottamaan limaa.

”Kuusenkerkkiä onkin 
perinteisesti käytetty hoita-
maan kihtiä, reumaa, keri-
pukkia, sappivaivoja, liika-
happoisuutta sekä muita 
vatsavaivoja”, Katja kertoo.

Kuusenkerkkiä voi naut-
tia sellaisenaan tai haudut-
taa teeksi tai raikkaaksi juo-
maksi. Voit heittää kuusen-
kerkkää myös smoothien, 
maustamattoman jogur-
tin ja puuron sekaan. Jau-
hettu kuusenkerkkä toimii 
myös mausteena niin ruuis-
sa kuin trendikkäässä latte-
juomassa.

Arki saa olla hyvää!
Arctic Warriors Oy

97675 Narkaus
Lappi, Suomi

www.arcticwarriors.fi

VILLEIMMÄT 
YRTIT TULEVAT
POHJOISESTA!
Lapin puhtaista ja ravinteikkaista yrteistä valmistetut,  
100 % luonnolliset hyvinvoinitituotteet ovat oiva apu 
arjessa jaksamiseen. Nautitaan sellaisenaan tai nakataan 
ruokiin ja juomiin mausteeksi ja vahvistukseksi.

Lauantaina 11.8. klo 11–16

TUOTE-ESITTELYPÄIVÄ

KAUPPAKESKUS METRO- 

POLIN LIIKKEESSÄ! 

Torikatu 29, Joensuu 

-15%
KAIKKI

TUOTTEET

YN 

TV:STÄ TUTTU

Tuotteita esittelemässä Leijonan Luola

-ohjelmastakin tutuksi tullut Arctic Warriorsin

yrittäjä Ilkka Kauppinen.-ohjelmastakin tutuksi tullut Arctic Warriorsin

21,16
100ml.

211,60€/L

16,83
50g. 336,60€/Kg

13,51
10 x 15 g.

90,07€/Kg

Norm. 17,50

Norm. 24,90

Norm. 25,90
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Vaikka syöpätautien 
hoito on edistynyt vii-
me vuosina huimas-
ti, ja potilaiden ennuste 
on parantunut, voidaan 
potilaiden ennustetta 
parantaa, kuntoa kohen-
taa ja ylläpitää nautti-
malla ravintolisiä. 

Niistä julkaistaan alati 
uusia positiivisia raportteja 
lääkäreiden ja ravitsemus-
tieteilijöiden ammattileh-
dissä. Yhdysvalloissa rinta-
syöpäkirurgit ovat antaneet 
potilailleen jo vuosien ajan 
D-vitamiinia kymmenker-
taisen määrän viranomais-
suositukseen verrattuna, 
eikä mitään haittavaiku-
tuksia ole ilmaantunut – 
päinvastoin. Uudessa kat-

sauksessaan (https://urly.
fi/ZBk) norjalaiset, italia-
laiset, belgialaiset ja irani-
laiset tutkijalääkärit totea-
vat, että vakiohoitoja saa-
vat syöpäpotilaat kärsivät 
usein lihaskadosta ja sai-
raalloisesta laihtumisesta 
eli kakeksiasta, johon moni 
lopulta menehtyy. 

Kakeksiassa ja sarkope-
niassa, joita kemoterapia 
ja sädehoito usein aiheut-

tavat, vallitsee proteii-
nien (aminohappojen) puu-
te ja sen lisäksi elimistös-
sä myllertävät voimakas 
hapetusstressi ja krooninen 
tulehdus eli inflammaa-
tio, joita tulisi vaimentaa ja 
sammuttaa. 

Apua ravintolisistä

Tässä auttavat monet ra- 

vintolisät, kuten berberii-
ni, melatoniini, karnosii-
ni, melatoniini, tauriini, 
ubikinoni, kalaöljyn ome-
ga-3-rasvahapot ja greliini. 

Berberiinistä syöpätau-
deissa on julkaistu sato-
ja tutkimuksia, joissa sitä 
suositellaan syöpäpotilai-
den lisähoidoksi.  

Esimerkiksi Thaimaan 
syöväntutkimuslaitos osoit-
ti äsken, että berberiini 

tehostaa doksorubisiini-ni-
misen sytostaatin (Adria-
mysiinin) syöpää estävää 
vaikutusta. Italialaiset tut-
kijat osoittavat uudessa tut-
kimuksessa, että berberiini 
estää erittäin pahanlaatui-
sen aivokasvaimen glioblas-
tooman ja haimasyöpäsolu-
jen kasvua ja leviämistä. 

Heidän mielestään berbe-
riini on hyvä potentiaalinen 
kemoterapian täydentäjä. 

Ravintolisät syöpä-
tautien tukihoitona

Yhdysvalloissa rintasyöpäkirurgit ovat antaneet potilailleen jo vuosien ajan D-vitamiinia kymmenkertaisen määrän viranomaissuositukseen verrattuna
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Saksalaisen Leipzigin yli-
opiston neurokirurgit ovat 
tutkineet karnosiinia, joka 
myös estää glioblastooman 
kasvua ja leviämistä.

Syöpätautiopin professo-
ri Pentti Gröhn ja englanti-
lainen syöpäbiokemian pro-
fessori Mike Tisdale ehdot-
tivat – toisistaan riippu-
matta – jo yli 12 vuotta sit-

ten E-EPA-kalaöljyn anta-
mista syöpäpotilaille, kos-
ka se – annoksella 2 g/vrk 
– ehkäisee ja hoitaa tehok-
kaasti kakeksiaa ja on muu-
toinkin hyödyksi. Itse suo-
sittelen myös heraproteii-
nia (whey protein), haarai-
sia aminohappoja (BCAA) 
ja edellä mainittujen ravin-
tolisien lisäksi myös D-vita-

miinia, magnesiumia, mai-
tohappobakteereja ja soijan 
isofl avonoideja. 

Paremmat tulokset 
ravintolisien 
yhdistelmällä

Suosittelen usean ravin-
tolisän samanaikaista naut-

timista, mikä antaa parem-
man tuloksen kuin yksit-
täisten ravintolisien kokei-
leminen. 

Yhdistelmällä on näet 
synerginen yhteis- ja vuoro-
vaikutus. Korostan varmuu-
den vuoksi, että nämä suo-
situkset ovat vain tukihoi-
toa, niitä ei ole tarkoitettu 
korvaamaan syövän vakio-

hoitoja.
Voit halutessasi lukea 

lisää syöpätautien täyden-
tävästä ravitsemushoi-
dosta kotisivultani http://
www.tritolonen.fi /artikke-
lit/138-syopatautien-tay-
dentava-ravitsemushoito.

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 

Hyvinvointisi 
huomataan!

Oy Valioravinto Ab on Suomen kokenein 
luontaistuotteiden, ravintolisien ja kasvirohdos-
ten valmistaja ja markkinoija. Apteekkari Bertil 
Pomoell perusti Valioravinnon 1960 tukemaan 
ihmisen hyvinvointia luonnon raaka-ainein.

www.valioravinto.fi

Vatsa tasapainossa
• IBS-oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon 

(yli 2-vuotiaille)
• Kliininen ravintovalmiste
• Liukenee helposti nesteeseen – ei geeliydy!
• Hajuton ja mauton 

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.

Miehiseen hyvinvointiin
• Erityisesti 50+ miehen elämänlaadun 

parantamiseen
• Testosteronitasojen ylläpitämiseen
• Monipuolinen antioksidantti ja suoja-
 aineiden lähde koko elimistölle

Annospussit
• Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän suolen 

oireyhtymästä (IBS)
• Valmisteen säännöllinen käyttö lisää hyvien 

suolistobakteerien kasvua
• Helppo ottaa mukaan

Vatsa tasa-

painossa

Kotimaiset Bertil’s 
Sinkki -tabletit sisältävät 
aminohappokelatoitua 
Sinkkiä. Se on parhaiten 
imeytyvä sinkin muoto, 
joka ei ärsytä vatsaa. 
Sinkki on tärkeä 
hivenaine elimistön 
kaikissa rakennus- ja 
uudistumistoiminnoissa.

UUTUUS!

44,90
150kaps.

427,62€/Kg

14,90
60tabl.

458,33€/Kg

17,50
220g.

79,55€/Kg

9,50
14x5g. 13,57€/Kg

+kaupan päälle!
Bertil´s Sinkki
100tabl.  Arvo 6,50

120tabl. 27,50

Norm. 63,00

Norm. 21,90

Norm. 11,50

Norm. 34,70

Norm.
18,95

Hyvinvointia koko perheelle!

Hainrusto + vihersimpukka
Hainrusto + Vihersimpukka on ak-
tiivisen ihmisen luottokaveri. Se 
sopii sekä paljon liikkuville että 
ikääntyville. Tuotetta suositellaan 
pitkäaikaiseen käyttöön.

Omega DUO
Omega-3-rasvahapot edistävät 
sydämen, verisuonten, aivojen ja 
silmien hyvinvointia. Ekologinen 
Omega DUO on vahva kalaöljyval-
miste. Vain 1–2 kapselia päivässä 
turvaa riittävän omega-3- rasva-
happojen saannin.

Omega Oil
Ekologinen, jäljitettävä ja korkea-
laatuinen uutuus! Päiväannossuo-
situs on teelusikallinen (5 ml) ja se 
sisältää runsaasti sekä EPA:a että 
DHA:ta. Tuote on lisäksi hyvänma-
kuinen – maku on aidosta appelsii-
nimehusta.

Omega Junior
Maistuva DHA-rikas geelipala. Yksi 
geelipala Omega Junioria päivässä 
riittää, ja se takaa riittävän DHA 
määrän aivojen hyvinvoinnille. 
DHA ylläpitää aivojen hyvinvointia, 
ja oppiminen on hauskaa. 

Probiootti comp
Probiootti comp on monipuolinen 
valmiste vaativiin elämäntilantei-
siin sinulle, joka kaipaat tasapainoa 
ja hyvää oloa elämään. Se sisältää 
neljä tutkittua maitohappobaktee-
rikantaa sekä glutamiinia ja suolen 
limakalvon hyvinvoinnille tärkeää 
biotiinia. Tuote sopii käytettäväksi 
päivittäin tai kuureina. 

Probiootti junior
Mansikanmakuinen purutabletti. 
Yhdessä purutabletissa on yhteen-
sä kaksi miljardia probioottibak-
teeria. Sisältää myös C-vitamiinia 
vastustuskyvylle. Probiootti juni-
oria voi käyttää päivittäin, mutta 
se sopii myös antibioottikuurien 
yhteydessä ja ulkomaanmatkoilla.

Probiootti baby + D3
Bioteekin Probiootti baby + D3 on 
vauvan oma maitohappobakteeri-
valmiste, jonka sisältämä D3-vita-
miini ylläpitää vahvaa vastustusky-
kyä. 6 tipan päiväannos sisältää 1 
miljardia aktiivista bifidobakteeria.

Suomen Bioteekki Oy – hyvinvointisi tueksi     www.bioteekki.fi

Hyvinvointia koko perheelle!

29,90
160kaps.

467,19€/Kg

19,90
150ml.

132,67€/L

29,90
120kaps.175,88€/Kg

13,90
54gp.171,60€/Kg

20,90
60tabl.

,90
50ml.

9090
120kaps.

20,90
80kaps.

12,90
8ml.

Norm. 51,90

Norm. 39,90

Norm. 24,90

Norm. 16,90

Norm. 26,90

Norm. 15,90

Norm. 26,50
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Cryo-terapia on 
ainutlaatuinen 
kylmähieronta-
menetelmä, joka 
poistaa rasvaa, 
kiinteyttää, auttaa 
palautumaan sekä 
vähentää kipua ja 
tulehduksia.

Kahden vuoden ajan Suo-
men markkinoilla ollut Ita-
lialainen Cryo21 -kylmähie-
rontalaite on kasvattanut 
suosiotaan nopeasti. Laite 
erottuu kilpailevista vaih-
toehdoista monikäyttöisyy-
dellään. 

– Perinteisesti cryohoi-
doissa on kylmäelemen-
tit kiinnitetty imukupeil-
la ihoon, jolloin hoidettava 
alue on hyvin rajoittunut. 
Cryo21-terapiassa kylmene-
vää hoitopäätä liikutellaan 
käsin hoidettavalla alueel-
la, mikä laajentaa hoidon 
mahdollisuuksia. Nykyisel-
lään Cryo21 hoitoa saa jo 
40 maasta sekä Suomessa 

14 hoitolassa, ja uusia hoi-
toloita koulutetaan jatku-
vasti, Cryo21 maahantuoja 
ja kouluttaja Ulla Cederberg 
kiittelee. 

Kylmän hyödyt kehol-
le on tunnettu jo pitkään, 
rasvaa poistava vaikutus 
löytyi alun perin sattu-
malta. 

– Karolinska Instituutti 
on tutkinut kylmän vaiku-
tuksia urheilijoiden palau-
tumisessa ja vammojen 
parantamisessa. Tutkimuk-
sen sivutuotteena havait-
tiin, että rasvasolu läh-
tee kristallisoitumaan ja 

tuhoutumaan saavuttaes-
saan tietyn lämpötilan.

Seurauksena on luonnol-
linen solukuolema (apop-
toosi), jossa rasvasolu hajo-
aa täysin ja poistuu ihmi-
sen oman aineenvaihdun-
nan mukana, Cederberg 
kuvailee.

Poistunut rasvasolu 
ei uusiudu

– Tutkimustulos on mer-
kittävä, sillä se tarkoittaa, 
että tulos on pysyvä. Rasva-
solut eivät uusiudu. Valitet-
tavasti kylmähoito ei poista 
terveellisten elämäntapojen 

Vallankumouksellinen Cryo-terapia 
poistaa rasvasolun pysyvästi

merkitystä, sillä jäljellä ole-
villa rasvasoluilla on kyky 
laajentua, Cederberg lisää. 

Sarjahoidolla potkua 
elintapamuutokseen

Cr yo-hoito kannus-
taa pysyvää painonhallin-
taa tavoittelevan hyvään 
alkuun.

– Kylmäterapia ei tee 
ihmeitä, mutta auttaa mm. 
painonpudottajaa pitämään 
motivaatiota yllä, sillä hoi-
don siivittämänä tuloksia 
näkyy jo hyvinkin nopeasti. 
Lähtötilanteesta riippuen 
vyötärön mitta voi kaventua 

4–10 käsittelykerran jälkeen 
jopa 12 senttimetriä, Ceder-
berg tietää.

Ulkonäön lisäksi kyl-
mäterapia hoitaa sisäi-
sesti.

– Mikroverenkierto ja 
aineenvaihdunta parane-
vat, Cederberg lupaa. 
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• Vihreä voima luonnosta
• Sisältää:  vehnänorasta, pinaattijauhetta, 

acaijauhetta, spirulinaa, ohranorasta, 
alfalfaa, vihreätee-uuttetta, 
hapankirsikkaa, chlorellaa. 

• 50 mg Ubikinonia

Vihreä Boost-
jauhe

• Vitamiinipommi
• Runsaasti luonnon 
antioksidantteja sekä 
D-vitamiinia 62,5 ug

• Maitohappobakteereja
• Inkivääriuutetta

Marja Boost- 
kapseli

• Vihreä voima luonnosta
• Sisältää:  vehnänorasta, pinaattijauhetta, 

acaijauhetta, spirulinaa, ohranorasta, 

Vihreä Boost-

19,50
60kaps.

21,90
200g.

109,50€/Kg

Norm 21,70

Norm 24,75

Vallankumouksellinen Cryo-terapia 
poistaa rasvasolun pysyvästi

Mies 46v.
Olen käynyt kuntosalilla 
ja miettinyt syömisiäni jo 
jonkin aikaan. Kävin kun-
tosalillani InBody mit-
tauksessa ja mittauksessa 
havaittu viskeraalirasvan 
korkea arvo (139,6) herät-
ti minut miettimään mitä 
asialle voisi muuta tehdä. 
Cryo 21 rasvanpoistohoi-
dot aloitettiin. 

Neljän hoidon jälkeen 
oli vyötäröstäni lähte-
nyt jo 7 cm. Menin uudes-
taan InBody mittaukseen 
ja viskeraalirasvan mit-
tausluku oli pienentynyt 
huomattavasti - nyt arvo 
oli 107,3. Ja kaikki muut-
kin tulokset olivat paran-
tuneet - kehon rasvapitoi-
suus oli laskenut 7,4 kg. 

Olen todella tyytyväi-
nen Cryo 21 hoitoon - tämä 
antaa lisää motivaatiota 

terveelliseen elämäntapa-
muutokseen.

 

Nainen 31 v.
Treenaan aktiivisesti ja 
olen myös tarkka ruo-
kavaliostani, mutta sil-
ti olen kärsinyt sellulii-
tista. Olen kokeillut kaik-
kia mahdollisia sellulii-
tin poistokeinoja mutta 
Cryo21 hoito on oikeas-
ti minulle ainut teho-
kas keino päästä eroon 
selluliitista. Se auttaa 
minua pitämään sellulii-
tin kurissa treenin ja ruo-
kavalion ohessa. Cryo21 
– toimiva keino sellulii-
tin poistoon.

 

ylärivi ennen hoitoa ja 
tulos 1. hoidon jälkeen. 
Toinen rivi: tulos 4. hoidon 
jälkeen ja tulos 6. hoidon 
jälkeen.

Kuvat ennen hoitoa ja 4. hoidon jälkeen

KATSO TAKASIVULTA 
CRYO-KLINIKAN ESITTELY
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 � Seuraa Facebookissa www.ecoteekki.fi

Lehden tarjoukset voimassa 2.9.2018 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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