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Joululahjavinkit!
Joululahjavinkit!

2490
120kaps.

Norm. 27,90.

2990
227g.

Norm. 35,95

2190
150tabl.

Norm. 32,90

Henkiseen tasapainoon!
Harmonia KSM66®  

 Edistää henkistä tasapainoa, jaksamista, seksuaalista 
halukkuutta ja toimintakykyä.

Erinomainen monivitamiini 
ja mineraalivalmiste!

Great Earth TNT 
Multivitamin & Mineral 

TNT sisältää monipuolisesti muun muassa 
vitamiineja, kivennäisaineita ja 

ruoansulatusentsyymejä.
C-vitamiinit liukenevat jopa 8 tunnin ajan.

- Sisältää ravintoaineiden imeytymistä
tukevia ruoansulatusentsyymejä.

Herätä kehosi uuteen eloon!
Terra Nova Life Drink

Terranova Life Drink on ravitseva ja kokonais-
valtainen ravintojauhe; superfoodia sanan 

varsinaisessa merkityksessä!

erä!

KatsoKatso

Superhyvä sinkki! 
Great Earth Super Zink 25mg.
Ota tueksi huipputehokas sinkkivalmiste, 
joka on rikastettu monipuolisesti 
hyvinvointia tukevalla kurkumauutteella.

Great Earth panostaa 
laadukkaisiin ravintolisiin 

joiden imeytyvyys on 
huippulaatua.

790
100kaps.

Norm. 10,90

(184,03€/Kg)

(131,72€/Kg)

uutuus!
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uutiset

Kun haluat viherjau-
heeltasi enemmän, valit-
se Terranova Life Drink. 
Tämä erittäin monipuo-
linen jauhesekoitus sopii 
jokaisen aamun aloituk-
seen ja tarjoaa helpos-
ti yhdessä kauhallises-
sa kaikki päivän tärkeät 
ravintoaineet. 

Lue tästä, miksi sinun-
kin kannattaa valita suosit-
tu Life Drink osaksi arkeasi. 

Täydentää yksipuolista 
ruokavaliota

Yksipuolinen ruokavalio 
sekä stressaava elämä vaa-
tivat elimistöltämme pal-
jon, ja tarvitsemme tällöin 
enemmän suojaravintoai-
neita sekä lisätukea suolis-
tollemme. Lautaseltamme 
jää myös usein puuttumaan 
riittävä määrä vihreitä kas-

viksia, marjoja sekä suolis-
ton hyvinvointia tukevaa 
kuitua ja hyviä bakteereita 
ruokkivia prebiootteja. Ter-
ranova Life Drink on help-
po tapa lisätä näitä kaikkia 
ruokavalioosi!

Monipuolisin kirjo kasvi-
ravinteita & proteiineja

Korkealaatuinen Terrano-
va Life Drink tarjoaa päivit-
t äiset marjat, vihreät lehti-
vihannekset, kasviperäiset 
omega-3-6-9 -rasvahapot ja 
kasviperäiset proteiinit hel-
posti ja luonnollisesti. Jau-
hesekoitus sisältää kym-
mentä eri luomulaatuis-
ta marjajauhetta, mukaan 
lukien tyrniä, mustikkaa ja 
acaita, sekä kymmentä eri 
luomulaatuista lehtivihan-
nesta, kuten vehnänorasta, 
voikukanlehteä, nokkosta 
ja parsakaalin ituja. Lisäk-
si mukana on reishi- ja shii-
takesientä, joilla on paljon 

terveydelle hyödyllisiä omi-
naisuuksia. 

Tukee ruuansulatusta

Life Drink tukee myös 
ruuansulatusta, sillä se 
sisältää viittä hyvin tutkit-
tua probioottikantaa, suo-
listofl ooraa ruokkivia pre-
biootteja sekä laajan kir-
jon ruuansulatusentsyy-
mejä. Tuotteen luontaiset 
vitamiinit, kivennäisaineet 
ja kasviravinteet toimivat 
synergistisesti täydentäen 
ruokavaliota ja elvyttäen 
hiljalleen hidastunutta ruu-
ansulatusta ja aineenvaih-
duntaa. Jauhe luo ihanteel-
lisen ympäristön suolisto-
bakteerien kiinnittymiselle. 

Lisää energiaa ja tukee 
painonpudotusta

Life Drink sopii koko-
naisvaltaisena valmistee-

na starttaamaan kehon 
aineenvaihduntaa ja ener-
giantuotantoa. Terapeutti-
set kasvikset sekä suolistoa 
huoltavat ainesosat herätte-
levät kehoa hellävaraisesti 
mutta tehokkaasti. Näin se 
sopii luontaisesti myös pai-
nonpudotuksen ja puhdis-
tuskuurienkin tueksi. Jos-
kus terveellisempään ruo-
kavalioon siirtyminen on 
helpommin sanottu kuin 
tehty - salaattien ja smoo-
thieiden teko osoittautuu-
kin arjen kiireissä haas-
teelliseksi. Monet terapeu-
tit suosittelevatkin Terran-
ovan Life Drink -jauhetta 
täydentämään yksitoikkois-
ta ruokavaliota helppona 
tapana tarjota keholle sen 
tarvitsemia ravintoaineita. 
Jauhe on erinomainen vaih-
toehto myös ikääntyneille 
ja toipilaille, joilla ravinto-
aineiden tarve on kasvanut 
mutta niiden imeytyminen 
on heikentynyt. 

Helppo käyttää

Koska kaikki tarvitta-
va on Life Drink-jauhees-
sa yhdessä, sen käyttö on 
myös helppo aloittaa: sekoi-
tat sen vain veden, mehun, 
kasvimaidon, smoothien 
tai tuorepuuron joukkoon! 
Saat runsaasti vitamiineja, 
kivennäisaineita ja hyödyl-
lisiä kasviravinteita täyden-
tämään yksipuolista ruo-
kavaliota. Life Drink sopii 
erinomaisesti myös esi-
merkiksi raakaleivonnai-
sia rikastamaan! Sen maku 
on neutraali, ja se sulautuu 
helposti muiden ruoka-ai-
neiden joukkoon ilman pis-
tävää makua. 

100 % puhdasta ja 
tuorepakastekuivattua

Life Drink-jauheen kas-
vikset ovat joko luomulaa-
tuisia tai eettisten ja eko-
logisten periaatteiden 

mukaan tuotettuja. Tuo-
repakastekuivaus, säilyt-
tää kasvien entsyymiaktii-
visuuden koskemattoma-
na ja samalla myös vitamii-
nien ja niiden apuaineiden 
pitoisuudet pysyvät tuoret-
ta vastaavana. Terranovan 
käyttämät tuorepakaste-
kuivatut kasvikset vastaa-
vatkin korkeintaan muuta-
ma tunti sitten poimittua 
luomu- ja villiruokaa. Jauhe 
sopii kasvissyöjille ja vegaa-
neille, eikä se sisällä glu-
teenia, maitoa, hiivaa, soi-
jaa tai sokeria. Kuten kaikki 
Terranovan tuotteet, myös 
Life Drink soveltuu sekä 
kasvissyöjille että vegaa-
neille. 

Terranova Life Drink on 
helppo tapa lisätä elinvoi-
maa ja energiaa arkeen!

6 syytä valita Life Drink 
– siinä on kaikki mitä tarvitset!
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Stressi tekee 
meistä levottomia 
ja ärtyneitä, se 
häiritsee yöunta, 
hajottaa lihaksia, 
pienentää kalorien 
kulutusta ja 
lisää rasvan 
varastoitumista.

Harmonia KSM66® on 
uudenajan ravintolisä, jon-
ka vaikuttava aine ashwa-
gandha (Withania somni-
fera) normalisoi ja tasapai-
nottaa hormonitoimintaa ja 
harmonisoi kehon toimin-
toja.  Se auttaa edistämään  
stressinsietokykyä ja tasa-
painottamaan kortisolin 
tuotantoa, jolloin ylikier-
roksilla toimiva keho alkaa 
rauhoittua.

Harmonia KSM66®
- stressin 

hallintaan
Tästä ovat todisteena 
18 placebo-kontrolloitua 
kaksoissokkotutkimusta. 

Tehon osoittaa myös se, 
että tuote on ollut yli 52 
perättäistä viikkoa Ruotsin 
terveyskauppojen myydyin 
valmiste ja jättimenestys 
myös USA:ssa. 

Stressi väsyttää 
ja lihottaa

Kun altistumme tois-
tuvalle tai pitkäkestoisel-
le stressille, kortisolin tuo-
tanto elimistössä lisääntyy. 
Kortisoli on lisämunuais-
ten erittämä hormoni, joka 
auttaa elimistöä sopeutu-
maan stressitilanteissa. 
Siksi sitä kutsutaan myös 
nimellä ”stressihormoni”. 
Poikkeukset kortisolin tuo-

tannossa saavat elimistössä 
aikaan häiriöitä useissa toi-
minnoissa, mm. energia-ai-
neenvaihdunnassa.

Kortisolin yksi tärkeim-
piä tehtäviä on pitää veren 
sokeritasot riittävän korkei-
na stressitilanteissa vapaut-
tamalla lihas- ja rasvaso-
luista energiaa (glukoosia).  
Stressitilan pitkittyessä 
kohonnut kortisolin tuotan-
to estää insuliinin toimin-
taa soluissa, nostaa veren-
sokeria ja aiheuttaa painon 
nousua. Myös ruoansulatus 
ja aineenvaihdunta hidas-
tuvat, mikä vähentää kalo-
rien kulutusta. Käyttämä-
tön energia varastoituu ras-
vaksi – usein vyötärölle. 

Kun energiankulutus pie-
nenee ja elimistön metabo-
lia häiriintyy, vastustusky-
kymme heikkenee ja mei-
dän on entistä vaikeampi 

suojautua stressin aiheut-
tajalta. Väsymys ja levot-
tomuus lisääntyvät, elimis-
tössä vallitsee kaaos.

KSM66® 
- kliinisesti 
dokumentoitu vaikutus

Kaikilla käyttöaiheilla on 
sama yhteinen nimittäjä – 
ne ovat stressin tai stressi-
hormoni kortisolin aiheut-
tamia.  Harmonia KSM66:n 
sisältämää ashwagand-
ha-yrttiä on käytetty yli 4 
000 vuotta Ayurveda-lää-
ketieteessä. Viimeisimmän 
kattavan kliinisen doku-
mentaation perusteella voi-
daan todeta ashwagand-
han vaikutuksen perustu-
van sen elimistön toiminto-
ja normalisoivaan ja stres-
sihormoni kortisolin pitoi-

suutta laskevaan tehoon. 
Harmonia KSM66® on 

täysin ainutlaatuinen täys-
spektrinen ashwagand-
ha-uutekapseli. Uute val-
mistetaan Green Chemistry 
-menetelmällä, ilman kemi-
allisia ainesosia. Harmo-
nia KSM66® ei ole pikarat-
kaisu, vaan vaikutus alkaa 
2–3 viikon kuluessa, ohjeen 
mukaisella 2-4 kapselin päi-
väannoksella ja toimintoja 
normalisoiva vaikutus vah-
vistuu ajan myötä. 

Kliinisten 
tutkimusten mukaan 
Harmonia KSM66® 
kapselien sisältämä 
täyden spektrin 
KSM66-ashwagand-
hauute:

n Helpottaa stressin 
tunnetta

n	 Auttaa ylläpitämään 
psyykkistä ja fyysis-
tä suorituskykyä

n	 Edistää emotionaa-
lista tasapainoa

n	 Tukee nukahtamis-
ta

n	 Edistää rentoutu-
mista

n	 Tukee palautumista 
ja jaksamista, sek-
suaalienergiaa sekä 
lihasmassan kasvua 
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Kolesteroliako on ole-
massa hyvää ja pahaa? 
Todellisuudessa tutki-
jat ovat aina tienneet, 
että kolesteroli on koles-
terolia ja että ”hyvä” ja 
”paha” liittyy kolestero-
lia kuljettaviin lipopro-
teiineihin, ei puhtaa-
seen kolesteroliin. Vanha 
levy vain on jätetty pyö-
rimään - kenties tarkoi-
tuksella, kun ollaan oltu 
epävarmoja siitä miten 
asiaan pitäisi suhtautua.

Äskettäin on tullut sel-
vennystä siihen, että koles-
teroli suojaa sydäntä, mut-
ta kun verisuoni vaurioi-
tuu, esim. tiettyjen lääkeai-
neiden,  tupakan tai mui-
den syiden vuoksi,  vaurioi-
tuneisiin kohtiin muodos-
tuu suonen epiteelikerros-
ten irrotessa, ”taskuja”, joi-
hin kerääntyy kolesterolia, 
rasvaa ja kalkkia. 

Me tarvitsemme elintoi-
mintoihimme kolesterolia 
ja sillä onkin monta virkaa. 
Se toimittaa tärkeitä asioi-
ta, kuten hormoneja, D-vi-
tamiinia, aineita, jotka aut-
tavat meitä sulattamaan 
tiettyjä ruokia. Ilman koles-
terolia emme ylläpitämään 
riittävää testosteroni-, est-
rogeeni-, progesteroni- ja 
kortisolitasoja. Kolesteroli 
on myös solukalvojen muo-
dostaja ja siten hermoso-
luille ja aivojen toiminnal-
le elintärkeä. Ilman koles-
terolia ihminen kuolisi. Itse 
asiassa, alhainen kolestero-
li on vanhetessa suurempi 
”kuolemanriski” kuin kor-
kea. Tietyissä olosuhteis-
sa, korkeampi kolestero-
li voi todella auttaa lisää-
mään elinikää.  Kaikki elol-
lista alkuperää olevat elin-
tarvikkeet, jotka sisältä-
vät eläinrasvoja sisältävät 
kolesterolia, kuten juusto, 
kananmuna, naudanliha, 
sianliha, siipikarja, kala ja 
katkaravut. Onhan se eläin-
soluissakin välttämättömä-

Älä tule paha 
kolesteroli - tule 
hyvä kolesteroli!

Lähteet:  
”About the National 
Heart, Lung, and Blood 
Institute” (NHLBI), Bet-
hesda, Maryland, USA.; 
”Dashing Hopes, Stu-
dy Shows a Cholesterol 
Drug Had No Effect on 
Heart Health”, The New 
York Times, 22.07.2016; 
”Risk Calculator for 
Cholesterol Appears 
Flawed”,  New York 
Times, 17.11.2013; ”Kee-
ping Statin Side-Effe-
cts Above the Radar”,  
Gaples Institute for 
Integrative Cardiology, 
Dr. Stephen Devries 
(http://www.gaplesins-
titute.org/keeping-sa-
tin-side-effects-abo-
ve-the-radar/).

lipoproteiinissa, jotka voisi-
vat liikuttaa sitä puoleen tai 
toiseen). Taskujen paisues-
sa rasvasta, kolesterolista 
ja kalsiumista) se ”rajoittaa 
happipitoisen veren pää-
syä sydämeen. Tämä epän-
ormaali plakin kertyminen 
aiheuttaa tilan, jota kutsu-
taan ateroskleroosiksi. 

Kolesterolilääkkeiden 
käyttö ei hyödytä 
suurinta osaa väestöstä

New York Times raportoi 
runsas vuosi sitten (2014): 
”Tutkijat eivät kyseenalais-
ta niitä hyvin dokumentoi-
tuja havaintoja, että kor-
kea HDL (= ”hyvä”) liit-
tyy pienempään sydäntau-
tien riskiin, mutta LDL ei 

H yvästä  sydämestä  
voi  huolehtia 

itse  liikunnalla,
 terveellisellä 

ravinnolla   ja 
ravintolisillä.

myöskään voi olla aiheut-
taja. Monet olettivat, että 
koska yhteys eri lipopro-
teiinien suhteen ja sydän-
tautien välillä oli niin vah-
va, oli johdonmukaista saa-
da ihmiset ajattelemaan nii-
den ”rukkaamisen” olevan 
keino estää sydänkohtaus.” 
Koko väestön ”ruokkimi-
nen” kolesterolilääkkeillä ei 
siis ole mitenkään perustel-
tua eikä näin ollen hyödy-
tä suurinta osaa väestöstä. 
Tupakoinnin väheneminen 
sen sijaan korreloi selväs-
ti sydäntautikuolleisuuden 
vähenemisen kanssa, kuten 
tilastot osoittavat. 

Hyvästä sydämestä voi 
huolehtia itse liikunnal-
la, terveellisellä ravinnol-
la ja ravintolisillä. Punariisi  
on turvallinen ravintolisä. 

Se on yksi perinteisen kii-
nalaisen lääketieteen ykkö-
syrteistä ja tunnettu jo 200 
vuotta ruoansulatuksen ja 
vatsan vahvistajana. Viime-
aikaiset tutkimukset osoit-
tavat lisäksi, että se voi nos-
taa HDL-kolesterolin mää-
rää ja vastaavasti laskea 
LDL-kolesterolin tasoja. 
Tällä on suotuisa vaikutus 
tavoitteeseen, vaikka kolo-
naiskolesteroli ei laskisi-
kaan kovin paljon. Punarii-
sivalmisteet auttavat muut-
tamaan HDL/LDL-suhdetta 
toivotulla tavalla. Oikein 
valittu ravintolisä ja oma-

nä aineena. Kasvien vas-
taavaa ainetta kutsutaan 
ergosteroliksi. Maksa pois-
taa ylimääräisen kolestero-
lin kehosta muodostamansa 
sappinesteen mukana.

Korkea kolesteroli ei itses-

sään muodosta sepelval-
timotautiriskiä. Ongelma 
syntyy jos vaurioituneen 
verisuonen epiteelin ”tas-
kuihin” kerääntyy puhdasta 
kolesterolia (joka ei ole enää 
kummassakaan tunnetussa 
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29,50
100tabl.

Norm. 36,90
421,43€/Kg

8,50
80ml.

Norm. 9,50
106,25€/L

12,90
500g.

Norm. 16,50

25,80€/Kg

39,90
120tabl.Norm. 44,45

623,44€/Kg

Arvo 11,90!

Arvo 2,90!Arvo 2,90!

ehtoinen terveydestään 
huolehtiminen sallivat eli-
mistön hyötyä hyvistä kole-
terolitasoista, jotka todella 
suojaavat sydän- ja verisuo-
nitaudeilta - ja tietysti tar-
peettomalta kolesterolilää-
kitykseltä. 

Punariisiä ja monako-
liinia sisältäviä valmistei-
ta: Aboan Punariisi, Nor-
molip-5® ja Colesin 5.  Esi-
merkiksi Normolip-5 alen-
taa tutkitusti LD-lipopro-
teiinitasoja ja nostaa HD-li-
poproteiinitasoja, mut-

ta mikä hienointa, se las-
kee myös veren rasva-arvo-
ja (fP-Trigly) - triglyseride-
jä, joista läskikin muodos-
tuu. Punariisi on perintei-
sesti vatsaa ja ruoansula-
tusta vahvistava.

Ravintolisiä voi käyttää 

itse ja silti tutkituttaa veren 
rasva- ja kolesterolitaso-
ja. Ajoissa asiaan valveu-
tunut välttyy turhalta lää-
kitykseltä ja terveysriskeil-
tä. Turha siksi, että min-
kään teoreettisesti oletetun 
riskin ennaltaehkäisemistä 

kemiallisilla lääkkeillä ei ole 
koskaan  pidetty lääkinnänä 
etiikan mukaisena eikä var-
sinkaan viisaana elämänta-
pana. 

Tapani Lahti

2990
(175,88€/Kg)

Norm. 39,90

1590

(119,55€/Kg)

Norm. 18,60

2690

(433,87€/Kg)

Norm. 32,90

1990
Norm. 24,90

120kaps.

120tabl

Erikoiskoko!

Erikoiskoko!

144tabl.

80kaps.
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Back On Track -tuotteilla pidät 
vilun poissa ja veren 

kiertämässä!

Lahjaksi 
 hoitavaa 

 lämpöä!

Sano hei hei 
kylmälle!

Tumput
Tossut

IIhhaannaaaa    JJoouulluuaa!!IIIIIIIIIIIIIIIhIIIIIIhIII hIhIIII hIIIhhhhhhIhIhIhIIhIhIhIIIIhIII hIIIhIIIIIIhIII hIIIhIII a

Back On Track -tuotteita ei Prisman palvelumyymälässä.

Forsman jouluteet
ECOteekki 
luomuteet

Joulukahvit 

Glögit ja totit

Wild from Arctic herkut 

Unisukat 

Feelmax 
sukat Teddy Heaters ihanat lämpöeläimet

Ruskovilla 
tuotteet

Mr Bear Family parranhoitotuotteet

Benecos Men's care lahjapakkaus

Unisukat jalassa näkee hyviä unia.
Kotimaiset kiristämättömät ja lämpimät.

Runsas valikoima 
lämpöisiä joulujuomia.

Mokkamestareiden ihanat joulukahvit. 
Useita erimakuja.

Käsintehdyt herkut - värit ja maut metsästä - Suomen Lapista

Useita herkullisia teemakuja. 
Tule ja poimi omasi!

Eivät normaalisukan tapaan 
rajoita varpaiden leviämistä ulospäin, 
ne vähentävät myös hikoilua. 
Sukat vähentävät rakkoja ja 
hankautumia.

Luonnollisesti lämmintä lapsille ja 
aikuisille.

Lahjakortti

Lämpölelun lämpöpussissa on lämpöä pitkään pitävä turmaliini.  Laita lämpöpussi mikroaaltouuniin ja 
pussi sitten pehmolelun sisään. Lämpölelulla voi hautoa kipeää vatsaa tai rentouttaa jäykkiä lihaksia. 

Lelun voi myös laittaa lastenvaunuihin lämmittämään lasta kylmällä ilmalla. 
Teddykompanietin tuotteilla on EN71-standardin mukainen CE-merkintä. Tuotteet ovat lapsille turvallisia. 

Luonnollisista raaka-aineista valmistettu tuotesarja on tehty miehille, 
jotka haluavat pitää huolta parrastaan ja viiksistään. 

Lahjapakkaus sisältää päivittäiseen käyttöön sopivan 
Body Wash 3in1 suihkugeelin (200 ml) ja kosteuttavan ja 

rauhoittavan Face & After-shave Balm 2in1 kasvovoiteen (50 ml). 

Alwero 
lampaanvillatuotteet 
Laadukkaat lämpimät Alwero lampaanvilla tumput, tossut ja 
lämmittimet edullisesti suoraan maahantuojalta!

Kipukoukku 
Koukuta kipu pois kotimaisella Kipukoukulla!
Puinen tai komposiitti.

250

990

2490

990
1290

1690

1290

900

1190

590
750

3990

220

590Alk.Alk.

Alk.

Kpl

Alk.

Kpl

Alk.

Alk.

Alk.

Alk.

Alk.

Kpl

(2,80)

(13,95)

(49,90)

41,67€/Kg

1500
Alk.
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Back On Track -tuotteilla pidät 
vilun poissa ja veren 

kiertämässä!

Lahjaksi 
 hoitavaa 

 lämpöä!

Sano hei hei 
kylmälle!

Tumput
Tossut

IIhhaannaaaa    JJoouulluuaa!!

Back On Track -tuotteita ei Prisman palvelumyymälässä.

Forsman jouluteet
ECOteekki 
luomuteet

Joulukahvit 

Glögit ja totit

Wild from Arctic herkut 

Unisukat 

Feelmax 
sukat Teddy Heaters ihanat lämpöeläimet

Ruskovilla 
tuotteet

Mr Bear Family parranhoitotuotteet

Benecos Men's care lahjapakkaus

Unisukat jalassa näkee hyviä unia.
Kotimaiset kiristämättömät ja lämpimät.

Runsas valikoima 
lämpöisiä joulujuomia.

Mokkamestareiden ihanat joulukahvit. 
Useita erimakuja.

Käsintehdyt herkut - värit ja maut metsästä - Suomen Lapista

Useita herkullisia teemakuja. 
Tule ja poimi omasi!

Eivät normaalisukan tapaan 
rajoita varpaiden leviämistä ulospäin, 
ne vähentävät myös hikoilua. 
Sukat vähentävät rakkoja ja 
hankautumia.

Luonnollisesti lämmintä lapsille ja 
aikuisille.

Lahjakortti

Lämpölelun lämpöpussissa on lämpöä pitkään pitävä turmaliini.  Laita lämpöpussi mikroaaltouuniin ja 
pussi sitten pehmolelun sisään. Lämpölelulla voi hautoa kipeää vatsaa tai rentouttaa jäykkiä lihaksia. 

Lelun voi myös laittaa lastenvaunuihin lämmittämään lasta kylmällä ilmalla. 
Teddykompanietin tuotteilla on EN71-standardin mukainen CE-merkintä. Tuotteet ovat lapsille turvallisia. 

Luonnollisista raaka-aineista valmistettu tuotesarja on tehty miehille, 
jotka haluavat pitää huolta parrastaan ja viiksistään. 

Lahjapakkaus sisältää päivittäiseen käyttöön sopivan 
Body Wash 3in1 suihkugeelin (200 ml) ja kosteuttavan ja 

rauhoittavan Face & After-shave Balm 2in1 kasvovoiteen (50 ml). 

Unisukat Unisukat Unisukat 
Unisukat jalassa näkee hyviä unia.Unisukat jalassa näkee hyviä unia.
Kotimaiset kiristämättömät ja lämpimät.Kotimaiset kiristämättömät ja lämpimät.

LahjakorttiLahjakortti

Alwero 
lampaanvillatuotteet 
Laadukkaat lämpimät Alwero lampaanvilla tumput, tossut ja 
lämmittimet edullisesti suoraan maahantuojalta!

Kipukoukku 
Koukuta kipu pois kotimaisella Kipukoukulla!
Puinen tai komposiitti.
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1890

(37,80€/L)
Norm. 24,90

1790

(275,38€/Kg)
Norm. 24,50

2290

(369,35€/Kg)

Norm. 26,90
2090

(348,33€/Kg)

Norm. 27,90

1190
Norm. 16,50

1990

(248,75€/Kg)
Norm. 30,75

1690
(33,80€/L)Norm. 24,90

2190
(438,00€/L)

Norm. 30,20

13,90
Norm. 18,80 18,90

Norm. 24,95

3,90

Norm. 4,95

9,50
Norm. 12,70

(19,00€/L)

39,90

Norm. 59,80

35,90
Norm. 45,90

(412,64€/Kg)
11,90

Norm. 14,90

7,90
Norm. 9,95(49,38€/Kg)

17,90

Norm. 25,90

(108,70€/Kg)

30,-
1L.

(85,27€/Kg)
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Noin 700 000 suomalais-
ta syö päivittäin koles-
terolia alentavia lääkkei-
tä, statiineja. Heistä val-
taosa on terveitä ihmisiä, 
joita lääkitään siinä vir-
heellisessä uskossa, että 
statiinit ehkäisisivät sai-
rastumista sepelvaltimo-
tautiin ja sydäninfark-
tiin. 

Ubikinoni lievittää ja 
parantaa statiinien 
lihashaittoja

Tyypin 2 diabeetikoille-
kin, jota on Suomessa aina-
kin 250 000, määrätään sta-
tiineja, koska heillä on suu-
ri sydäntaudin riski. Näis-
tä suomalaisista statiinien 
syöjistä ainakin 120 000 
potee sivuvaikutuksina  
lihaskipuja, lihasheikkout-
ta, lihasväsymystä ja lihas-
kramppeja ym. haittaa. 

Syynä on se, että samalla 
kun lääkitys estää maksaa 
valmistamasta kolestero-

lia estyy samalla myös ubi-
kinonin synteesi, jota tar-
vitaan lihasten ja sydämen 
energian tuottoon.

Uusi koontitutkimus 
todistaa, että ubikinonin 
nauttiminen ”purkista” 
statiinien lisänä ehkäisee 
ja parantaa niiden aiheut-
tamia haittavaikutuksia 
lihaksissa. Tämä meta-ana-
lyysi lopettaa pitkään jat-
kuneen kiistan siitä, onko 
statiinien lisänä syytä naut-

tia ubikinonia vai ei. Ravin-
nosta saamme ubikinonia 
vain 3-5 mg päivässä, joten 
se ei riitä korjaamaan statii-
nien sivuvaikutuksia.

Meta-analyysissa tar-
kastettiin vuosina 2007–
2017 julkaistuista 868 tut-
kimuksesta 12 parasta. Nii-
hin oli osallistunut 575 sta-
tiininsyöjää, jotka olivat 
saaneet lihashaittoja. Hei-
dät oli arvottu tieteen kul-
taisen säännön mukaises-

ti kahteen ryhmään, jois-
ta toinen, 294 potilasta, sai 
statiinien lisänä ubikino-
nia ja toinen (verrokit), 281 
potilasta, sai lumetta. Eri 
tutkimuksiin oli osallistu-
nut 37–76 potilasta, ja vai-
kutusjaksot näissä olivat 
1–3-kuukauden mittaisia. 

T u lok set  osoit t iv at 
vakuuttavasti, että ubiki-
nonin nauttiminen statii-
nien vähensi merkitsevästi 
lihaskipuja, lihasheikkout-

ta, lihaskramppeja ja lihas-
ten väsyvyyttä. Tutkimus 
tukee potilaiden kokemus-
peräistä tietoa.

Ubikinonin hyödyt

Analyysi kumoaa vanhaa 
väärää tietoa, jonka perus-
teella kardiologit ja muut-
kin lääkärit ovat vähätel-
leet ubikinonin hyötyjä. 
Vanhentunut ja virheelli-
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– Tie hyvään oloon!

Huippuvahva

150 mg 

Joulun kovimmat paketit!
Ota Balanssi- ja vatsasi kiittää!
Terveyskaistan Balanssi 
Maitohappobakteeri + B6 & Biotiini

16,90

Balanssi on suomalaisille kehitetty kotimainen 
ravintolisä, jossa on tasapainoinen yhdistelmä 
maitohappobakteereja.  Maitohappobakteerivalmiste 
Balanssi sisältää viisi tarkoin valittua maitohappo-
bakteerikantaa, jotka tasapainottavat vatsasi toimintaa ja 
ylläpitävät hyvinvointiasi.

Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus rhamnosus 
Bifidobacterium lactis 
Bifidobacterium breve 
Streptococcus thermophilus

 100kaps.

2 purkkia 30,-Norm. 26,90 100kaps.

Luuston ja verisuonten hyvinvointiin!
Terveyskaistan Aurinko D 100 µg 
+ K2 50 µg Extra virgin oliiviöljykapseli
K2-vitamiini (menakinoni-7). K2- vitamiini ohjaa kalsiumia 
verenkierrosta luustoon ja edistää näin luiden pysymistä normaalina.

D-vitamiini edistää kalsiumin ja fosforin normaalia 
imeytymistä/hyödyntämistä ja ylläpitää veren 
normaalia kalsiumtasoa. D-vitamiini edistää 
luiden, hampaiden ja lihastoiminnan pysymistä 
normaalina. D-vitamiini edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

16,90
Norm. 29,90 100kaps.

90kaps.

Nimensä veroinen!
Terveyskaistan NivelTeho 

58,50

Terveet nivelet mahdollistavat liikunnan ilon ja 
joustavan kulun. Nivelet tarvitsevat hyvin-
vointiinsa lempeää liikuntaa ja monipuolista 
ravintoa. 
NivelTehon kuusi aktiiviainetta ovat: MSM eli 
metyylisulfonyylimetaani, kondroitiinisulfaatti, 
inkivääriuute ja glukosamiini, C-vitamiini ja 
kupari.

120kaps. 

Norm. 26,90  

100kaps.

28,90
120kaps.

Norm. 37,90 (340,00€/Kg) 

Elimistön energialaturi!
Terveyskaistan Ubikinoni 
Q10 150mg
Ubikinoni on rasvaliukoinen vitamiinin kaltainen 
aine, ja sitä löytyy luonnostaan jokaisesta kehon 
solusta se auttaa mitokondrioita tuottamaan 
energiaa solujen ja koko elimistön tarpeisiin. 
Ubikinonia on eniten niissä elimissä, joissa 
energian tarve on suurin; sydämessä, maksassa, 
aivoissa ja lihaksissa.

Turvalliset D-vitamiinin saannin ylärajat ovat 
1-10-vuotiailla 50 µg ja yli 10-vuotiailla 100 µg päivässä! 

2 purkkia 30,-

100kaps.

+kaupan päälle 60 kap+kaupan päälle 60 kapselia!

(573,53€/Kg) 

 Tinkimätöntä Suomen
laatua luonnosta

Frantsilan kotimaiset

KEHÄKUKKA
voide  60 ml

•

KKK
v
••

PARAS YSTÄVÄ
-hoitopakkaus • kipeille lihaksille

• kylmille jaloille ja vilustuneille
• helppokäyttöinen ja turvallinen

KARDEMUMMA
eteerinen öljy  
10 ml

• joulutunnel-
 maa kotiin

Suojaava 
KASVOSEERUMI 30 ml

• kosteuttava seerumi
• pitää ihon kirkkaana ja kimmoisana
• suojaa ympäristön rasitteilta

Lahjaksi naiselle...

KEHÄKUKKEKEHÄK KAKAKAKAK

Joululahjat

Elinvoimainen 
YRTTIELIKSIIRI 30 ml

• auttaa vähentämään päivittäisten
stressitekijöiden vaikutusta

• tukee kokonaisvaltaista hyvää oloa

APPELSIINI  10 ml
eteerinen öljy  
• virkistävä
• mielialaa

kohottava

Mukava
jou lutuoksu!

23,90
Norm. 27,00

7,90

16,90
Norm. 19,55

281,67€/L

45,90Norm. 54,90

Norm. 12,90

10,90

Norm. 12,90

Norm. 8,90

Norm. 21,90

kevyt ja ihoa uudistava 
päivä- ja yövoide

17,50

nen käsitys perustui pää-
osin vuosina 1987–2014 oli 
julkaistuun koontitutki-
mukseen, jossa oli analy-
soitu vain kuusi tutkimusta 
– yhteensä 302 potilasta – 
joissa ei ollut saatu tilastol-
lisesti merkitsevää näyttöä 
ubikinonin hyödyista sta-

tiinien aiheuttamissa myo-
patioissa. Ubikinonin päi-
väannokset tuolloin olivat 
aivan liian pieniä, yleensä 
vain 10–30 mg, mikä ei rii-
tä statiinien syöjille. Mität-
tömillä annoksilla saadaan 
mitättömiä tuloksia. 

Nykyään ubkinonia nau-

titaan kymmenen ker-
taa suurempina päivä-
annoksina, jotka anta-
vat hyvän hoitovasteen.
Uuden meta-analyysin voi 
lukea maksutta kokonai-
suudessaan Yhdysvaltain 
sydänliiton Journal of Ame-
rican Heart Assocociation 

-tiedelehden verkkosivul-
ta (https://www.ahajour-
nals.org/doi/pdf/10.1161/
JAHA.118.009835). 

Artikkeli kumoaa myös 
mm. Lääkäriseura Duode-
cimin ahkerasti viljelmän 
väitteen, jonka mukaan 
ravintolisien käyttö olisi 

”uskomushoitoa”. Suosit-
telen statiininsyöjille ubi-
kinonia 200-300 mg/vrk 
(kuten otan itsekin ihan 
vain yleiskunnon ylläpi-
toon).

Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi 
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Kauppakeskus Metropol
Torikatu 29, 80100 Joensuu

Kauppakeskus Prisma
Voimatie 2, 80100 Joensuu

PALVELEMME
MA-PE 9.30-19 & LA 9.30-16

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

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

ECOteekki Hoitola toimii 
Terveyskaupan yhteydessä 
Kauppakeskus Metropolissa. 

Hoidot voit ostaa myymälästä 
tai www.ecoteekki.fi. 

Myös Klarna osamaksulla. 
Varauksen teet 

näppärästi netistä 
vello.fi/ecoteekkihoitola

350,-
Norm. 450,00

3x Cryo21 kasvohoito
+kaupan päälle SkinGain 
kaksoiskollageeni valmiste!

tarjous!

Kiinteyttävä, liftaava antiage -kasvohoito
Nuorekkaan, raikkaan ja kiinteän ihon salaisuus!
Cryo21 kasvohoito on tehokas, kiinteyttävä ja ihoa kirkastava 
hoitomuoto kasvojen, kaulan  ja decolteen alueelle. Cryo21 -terapialla 
voidaan  hoitaa vaikeammat alueet, kuten silmäpussit, couperosa, 
kaksoisleuan poisto ja kiinteytys, hyvin tehokkaasti. 
Paras tulos saavutetaan noin 3-5 hoidon sarjana.

Miten Cryo21 kasvohoito toimii?
Cryo21 on erityinen menetelmä, jolla ihon verenkiertoa elvytetään alhaisen lämpötilan vaikutuksella. Hoito tuo kudoksiin lisähappea ja hoitava 
entsyymejä. Ihon kollageenin ja elastaanin tuotanto elpyy ja ihon kimmoisuus palautuu. Lisäksi aktivoidaan ihonalaista lymfakiertoa, joka poistaa 
kuona-aineet ihonalaisista kerroksista. Näin vapautuu lisää ”hyvinvointi”-endorfiineja, jotka taistelevat väsymyksen ilmiöitä vastaan ja kasvojen iho 
tuntuu hoidon jälkeen raikkaalta ja kimmoisalta. Lue lisää www.cryo21.fi

Arvo 44,90!

Tervetuloa tutustumaan hoitoihin. 
Cryo21 -hoitaja ja koulutettu 
hieroja Niina Seppänen.

Soita 050 511 53 33
Varaa netistä: 
www.vello.fi/ecoteekkihoitola

Hieronnat: Cryo21-hoidot:

Klassinen hieronta 30min.
25€

Klassinen hieronta 50min.
35€

Klassinen hieronta 80min.
45€

Klassinen hieronta 110min.
65€

kasvot 125€

vartalo 159€

vartalo + kasvot 259€
Sarjahoidot: 3x vartalo 450,-

5x vartalo 680,-
10x vartalo 1.200,-

 
Cryo21 + Hieronta

fysio 35min. 70€

Cryo21 + Hieronta
fysio 60min. 95€

Toivelahja!Toivelahja!

Tutustumis-
tarjouksena

ensimmäinen 
Cryo21 

-vartalohoito 

125€


