
Fysioterapeutti ja 
joogaopettaja Kylli Kukk:
Ole oman kehosi 
toimitusjohtaja!

39
tarjoustuotetta
terveytesi 
parhaaksi! 
s. 21

22,9080 kaps.

449 e / kg

(ovh. 30,75)
Lisää huhtikuun huipputarjouksia 
lehden lopussa!

PALVELEVA TERVEYSKAUPPASI

Luontaistuntija
3 / 2016

Sisältää neljä tutkittua maito happo bakteeri kantaa 
sekä glutamiinia ja suolen limakalvon hyvinvoinnil-
le tärkeää biotiinia. Sopii jatkuvaan käyttöön koko 
perheelle tai kuuri luontoiseen  käyttöön lääkekuurien 
ja ulkomaanmatkojen aikana.

Monipuolinen ja vahva

Probiootti Comp

Voimassa Luontaistuntija-myymälöissä   
ja verkkokaupassa 28.4.2016 asti. 

Keväinen huippuetu!

9,90

Magnesium-  

120 tabl.
(ovh. 12,15)
75 e/kg

30 pss.
(ovh. 20,30)
66 e/kg

-25%
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www.pharmanord.fi

Johtavat ubikinonivalmisteet 
energiantarpeeseen:
Bio-Qinon Active Q10 Gold 100 mg
Bio-Qinon Active Q10 30 mg

Aktiiviset Q10 valmistemuodot 
erityistarpeeseen:
BioActive Q10 Uniqinol 100 mg QH
BioActive Q10 Uniqinol 30 mg QH

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubikinonia 
sekä C-vitamiinia, joka edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa sekä auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta. Keho pystyy tuottamaan ubikinonia 
itsekin. Maksassa tapahtuva tuotanto on huipussaan 
parikymppisenä, mutta alkaa hidastua ikääntymisen 
myötä. Myös sairaudet ja eräiden lääkeaineiden kuten 
statiinien käyttö, sekä voimakas fyysinen harjoittelu 
tyhjentävät kehon ubikinonivarastoja. 
Vain imeytynyt ubikinoni voi vaikuttaa.

Monet ihmiset käyttävät päivittäin ubikinonia, mutta eivät ehkä tiedä, että valmisteiden välillä on 
suuria eroja. Jos olet epävarma nykyisestä ubikinonituotteestasi voit verrata sitä dokumentoiduimpaan 
ubikinonivalmisteeseen. Bio-Qinon Q10:

Bio-Qinon 
Q10

Nykyinen 
ubikinoni 
tuotteeni

Tieteellisesti todistettu imeytyminen Kyllä ?

Tieteellisesti dokumentoitu turvallisuus Kyllä ?

Tieteellisesti dokumentoitu vaikutus Kyllä ?

Kansainvälisen Q10 ubikinonitutkijoiden järjestön (ICQA) virallinen vertailuvalmiste Kyllä ?

Valmistettu Tanskassa GMP lääketuotantostandardin mukaisesti Kyllä ?

Luonnonmukainen ubikinoni – sama muoto jota elimistö tuottaa Kyllä ?

Dokumentoitu yli 90 tieteellisessä tutkimuksessa Kyllä ?

Dokumentoitu, että valmiste ei vaikuta kehon omaan ubikinonituotantoon Kyllä ?

Ainutlaatuinen öljymatriisi ja lämpömetodi, joka takaa erinoimaisen imeytyvyyden Kyllä ?

BioActive Q10 Uniqinol erityistarpeeseen: mm. heikentynyt entsyymituotanto, kohonnut hapettumisstressi, tupakoitsijat Kyllä ?

Palauta energiasi
– luonnollisesti
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Julkaisija: Luontaistuntijat Osk 
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www.luontaistuntijat.fi 

Seuraa meitä somessa!Painos 515 561 kpl 
Paino: Hansaprint Oy
Taitto: Faktor Oy
ISSN 0785 0433, LUTU16_03

Seuraa meitä 
Facebookissa:
ViridianSuomi

Kysymys suomalaisuudesta tulee tänä päivänä  
vastaan päivittäin. Vastaus kysymykseen on kyllä.  
Olemme 100 %:sen suomalainen ketju. Näin ollen  
jokaikinen sentti ja euro jäävät meidän suomalaisten  
hyväksi, kun ostat tuotteen tai palvelun meiltä.
 
Kannattaa muistaa, että ostamalla suomalaisia  
tuotteita varmistat, että sinulla, lapsillasi, perheelläsi,  
sukulaisillasi, ystävilläsi ja meillä muilla suomalaisilla  
on töitä myös tulevaisuudessa.
 
P.S. Tykkää meistä Facebookissa  
www.facebook.com/Luontaistuntijat  
ja osallistu sivuilla olevaan  
SoloStar 4 Juicer -mehustimen  
arvontaan 17.4.2016 mennessä. 
Mehustimen arvo on 397,00 €.

Aurinkoista kevättä!

Marjut Myllymäki
Toimitusjohtaja
Luontaistuntija-ketju 

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Olemme täysin 
suomalainen ketju

9

4

11

 4 Kylli Kukk: Nautitaan kehossa olosta!

 7 Tutkittua: Echinaforcella 
  voidaan ehkäistä flunssaa ja sen  
  jälkitauteja 

 9 Puhdistu, hoikistu ja virkisty 
  vehnänoraan avulla

 11  Kollageeni nuorentaa ihoasi!

 13  Lesitiini avuksi kuntosaliharrastajille 
  ja monille muillekin

 15 E-vitamiini – luontainen apu 
  aivoille ja hormoneille

 17 Kun rakko oikuttelee

 19 Skingain-kollageenibuusteri 
  helpottaa Helena Ahti-Hallbergin 
  kauneusrutiineja

 21 Huhtikuun tarjoukset Olemme luontaistuotteiden asiantuntijoita yli 30 vuoden kokemuksella.  
Meillä on lähes 90 myymälää ympäri Suomea ja verkkokauppa:  
monipuolinen valikoima sekä asiantunteva palvelu.  
Asiakas on meille sydämen asia!
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K ylli Kukk, 45, syntyi ja vietti lap-
suutensa Pärnussa. Urheilullis-
ten vanhempien tyttö oli itsekin 
liikunnallinen ja valitsi lajikseen 

monipuolisen seitsenottelun. Teini-iässä 
Kukk sai voimakkaan ”jooga-herätyksen”, 
ja koska laji oli siihen aikaan Neuvosto- 
Virossa kielletty, sitä harrastettiin salaa. 

Suomeen Kylli Kukk muutti perheensä 
kanssa vuonna 1990, ja täällä joogaa sai 
opiskella vapaasti. Nykyisin tämä valoi-
sa hyvinvoinnin sanansaattaja pyörittää 
Shanti-nimistä joogakeskusta Helsingissä, 
pitää luentoja ja on julkaissut kirjoja. 

LIIKE ON LÄÄKETTÄ
Jooga ja sen opettaminen kuuluvat Kylli Kuk-
kin arkeen. Samalla hän pitää huolta omasta 
kehostaan ja nivelistään. Liike on lääkettä.

– Nivelet kaipaavat pyöreitä liikkeitä. 
Nivelien kuntoon vaikuttavat myös niitä 
ympäröivät lihakset, joita tulisi vahvistaa, 
notkistaa ja venyttää. Rentoutus ja hieronta 
ovat tärkeitä – sekä ylipainon välttäminen.

– Monipuolisuus on hyväksi, sillä nive-
liä kuluttaa saman asian liika tekeminen. 
Myös joogassa pidän monipuolisuudesta, 
Kukk mainitsee.

Uuden ihmissuhteen myötä joogaohjaa-
jan elämään on tullut kuntosaliharrastus.

– Olen ihan into päällä. Nykymaailmassa 

Kylli Kukk: 
Nautitaan kehossa olosta!
Meidät on luotu tanssimaan ja liikkumaan. Kun seuraavan kerran pudotat kynän tai kannat kauppakasseja, 
ajattele, että saat samalla hienon tilaisuuden käyttää kehoasi, sanoo fysioterapeutti ja joogaopettaja Kylli Kukk.

kun ei enää pääse nostelemaan heinäpaale-
ja, on lihaksia vahvistettava muuten!

HUOMIO SUOLISTOON  
JA RUOKAVALIOON
Kylli Kukk sanoo kääntäneensä takkinsa ra-
vitsemusasioissa. Vaikka hän aiemminkin 
söi terveellisesti, kuuluivat myös sokeri-
herkut ruokalistalle. Kakku päivässä pitää 
psykiatrin loitolla, Kukk ajatteli aiemmin. 
Nyt, tavattuaan ravitsemusasioista kiinnos-
tuneen miehen, on lautasen sisältö vaihtu-
nut laadukkaampaan. Maitosuklaan tilalle 
on tullut raakasuklaa ja sokeriset herkut 
ovat saaneet jäädä.

– Olen tullut tietoiseksi sellaisista asiois-
ta kuten hiljainen tulehdus, jota voivat edis-
tää vehnä, sokeri ja maito. Haluan tarjota 
keholleni ja suolistolleni hyviä raaka-ainei-
ta. Syön paljon kasviksia, kanaa ja kalaa, 
punaista lihaa vain harvoin.

– Suolistoa hoidan syömällä fermentoi-
tuja ruokia, kuten hapankaalia ja juomalla 
maito happobakteereja sisältävää Boris-juo-
maa. Myös kuidut ovat tärkeitä, pidän esi-
merkiksi chia-siemenistä, Kylli Kukk kertoo.

Aamuisin maistuu tuorepuuro, joka 
on valmistettu siemenistä, pähkinöistä 
ja hedelmistä, tai smoothie, johon tulee 
esimerkiksi avocadoa, banaania, marjoja, 
chia-siemeniä, pähkinöitä ja kookosöljyä. 

Kaisa Ikävalko

Kylli Kukk käyttää myös ravintolisiä, kuten 
D- ja C-vitamiineja, Omega3-rasvahappoja, 
viherseoksia ja manuka-hunajaa.

Joogassa suolisto otetaan huomioon aja-
tusten ja liikkeen kautta.

– Joogatunnilla kehotan näkemään omat 
sisäelimet ja liikuttelemaan niitä. Suolistoa 
hierotaan liikkeen avulla ja sille puhutaan 
rakkaudella. Suoliston kunnolle on tärkeää 
myös stressittömyys, Kukk muistuttaa.

OLE OMAN KEHOSI TOIMITUSJOHTAJA
Stressi vaivaa nykyisin monia. On kiireinen 
työ tai työttömyyttä, elämässä tulee haasta-
via vaiheita ja ihmissuhteita.

– Ympäristö ja elämäntilanne voivat jos-
kus olla hankalia. Mutta jos ei viihdy edes 
omassa kehossaan, sitten vasta hankalaa on-
kin. Kehotan usein ihmisiä olemaan oman 
kehonsa toimitusjohtajia. Aloita vaikka ko-
hentamalla oma ryhti paremmaksi ja kiin-
nitä huomiota hengitykseen, Kukk kehottaa.

– Vaikka mitä olisi ympärillä, voi aina 
olla kiitollinen jostakin. Voi mennä aivan 
perusasioihin: minulla on tämä keho ja sil-
mät joilla näen.

– Kehossa olosta voi opetella nauttimaan, 
ihmetellä elämää. Mitä kaikkea voikaan 
tapahtua, Kylli Kukk sanoo pilkettä silmä-
kulmassa.

Luontaistuntija-kauppias suosittelee hyvinvointisi tueksi
Vaativiin elämäntilaisiin: Probiootti Comp
Bioteekin Probiootti Comp sisältää neljä tutkit-
tua maitohappo bakteerikantaa sekä glutamii-
nia ja suolen limakalvon hyvinvoinnille tärkeää 
biotiinia. Siinä on  monipuolinen ja vahva 
koostumus. Kapselin voi tarvittaessa avata ja 
sekoittaa viileään ruokaan.

Paljon liikkuville: Hainrusto + Vihersimpukka
Bioteekin Hainrusto+Vihersimpukka sopii jatkuvaan 
käyttöön paljon liikkuville. Tuote sisältää kondroitii-
nia ja glukosamiinia. Hainrusto vahvistaa ja viher-
simpukka voitelee

4   Luontaistuntija  3/2016
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Kylli Kukk: 
Nautitaan kehossa olosta!

”Vaikka mitä olisi ympärillä, voi 
aina olla kiitollinen jostakin. 

Voi mennä aivan perusasioihin: 
minulla on tämä keho 

ja silmät joilla näen.”
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HENGITÄ SYVÄÄN...
JA NAUTI KEVÄÄSTÄ!

KVERILLA-kapselit sisältävät tehokkaan 
yhdistelmän Japanin pagodipuusta uutettua 

kversetiiniä (Sophora japonica), perillaa (Perilla 
frutescens) ja heinäratamoa (Plantago lanceolata).  
Tuote on kasvikapseleissa ja 100% luonnollinen.

www.naturamedia.fi
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Uutta ja ajankohtaista

Tutkittua: Echinaforcella voidaan 
ehkäistä flunssaa ja sen jälkitauteja
Viimeaikainen tutkimustieto osoittaa, 
että Echinaforcella voidaan ennalta- 
ehkäistä paitsi flunssaa myös sen jälki- 
tauteja, kuten poskiontelontulehdus 
ja keuhkoputkentulehdus. Echinaforce 
on Suomen ainoa lääkeviranomaisten 
hyväksymä kasvirohdosvalmiste nuha-
kuumeen tukihoitoon ja ennalta- 
ehkäisyyn. Uutteeseen käytettävät 
punahatut ovat luomulaatuisia ja ne 
käsitellään tuoreina, jotta viruksia 
tuhoava vaikutus säilyy parhaana 
mahdollisena.

ANNOSTUS
Suositeltu annos vilustumis- 
oireiden hoitoon aikuisille 
ja yli 12-vuotiaille nuorille 
on 20–25 tippaa veden kera 
3–5 kertaa päivässä. Vilus-
tumisoireiden ennaltaeh-
käisyssä suositusannos on 
20 tippaa 3 kertaa päivässä.

ESITTELYSSÄ TERVEYSTUOTEALAN  
VUODEN 2016 PARHAAT TUOTTEET
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton jäsenet 
valitsevat vuosittain vuoden terveystuotteen, 
superruoan, hoitotuotteen ja urheiluvalmisteen. 
Valinnalla halutaan antaa tunnustusta laadukkaille 
ja terveyttä edistäville tuotteille.

Vuoden superruoka: Actiwhey
Biomedin Actiwhey on uudentyyppi-
nen, akivoitu heraproteiini. Se imeytyy 
tavallista heraproteiinia nopeammin, 
puhdistaa elimistöä ja tukee elimis-
tön omaa antioksidanttijärjestelmää. 
Actiwheyn avulla voidaan ylläpitää 
lihasmassaa ja ehkäistä esimerkiksi 
vanhusten ja sairaiden proteiinivajetta.  
400 g (ovh. 30,55)
 

Vuoden urheiluvalmiste:  
pH-balance PASCOE -emäsjauhe
Muun muassa kova fyysinen harjoittelu ja pro-
teiinipitoinen ruokavalio saattavat horjuttaa 
elimistön happo-emästasapainoa. Bringwell 
Finlandin pH-balance PASCOE -emäsjauhe 
tukee elimistön happo-emästasapainoa edis-
tämällä happoja neutraloivien puskuriaineiden 
muodostumista. Täten se tukee urheilusuori-
tuksen jälkeistä palautumista.  
260 g (ovh. 27,60)

Vuoden hoitotuote: Kehäkukkavoide
Frantsilan Luomuyrttitilan Kehäkukka-
voide on valmistettu suomalaisesta 
luomu-kehäkukasta. Voide on uudistava 
ja elvyttävä ja se imeytyy hyvin. Kehä-
kukkavoide sopii kasvoille ja keholle koko 
perheen ihon hoitoon. 
60 ml (ovh. 20,00)

Tuotteet valitaan mm. seuraavin kriteerein:
- takana on tutkimustietoa ja onnistunutta tuotekehitystä
- laaja positiivinen kuluttajapalaute
- tuote on laadukas ja luotettava.
 

Vuoden terveystuote: Omega7-Eye
Valioravinnon Omega7-Eye on 
ainutlaatuinen yhdistelmävalmiste 
silmille. Se sisältää SBA24-kaksois-
tyrniöljyä, luteiinia ja zeaksantiinia. 
Kaksoistyrniöljy sisältää luonnollisia 
ravintoaineita koko silmän tarpeisiin; 
silmää suojaaville limakalvoille, verk-
kokalvolle ja kyynelnesteelle. 
90 kaps. (ovh. 44,75)

1. Schapowal A, Klein P, Johnston SL. Echinacea reduces the risk of recurrent respiratory tract infections and complications: 
a meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Ther. 2015;32(3):187-200.  
2. Raus K, Schoop R, Pleschka S, Klein P, Fisher P. Echinaforce Hotdrink versus Oseltamivir in influenza: A randomized, 
double-blind, double-dummy, multicenter, non-inferiority clinical trial. Curr Ther Res 2015; accepted for publication.
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Terranova Life Drink on superfood sanan varsinaisessa merkityksessä:

    Runsaasti kasviproteiinia  Luomulaatuisia sienijauheita
    Luomulaatuisia lehtivihreäjauheita Vatsaa helliviä ja ruuansulatusta  
    Luomulaatuisia marjajauheita tukevia maitohappobakteereja,  
    Omega 3, 6 ja 9 rasvahappoja entsyymejä ja kuituja

www.terranova.fi

Elinvoimaa!
Terranova Life Drink 

PUHDAS
Jokainen tuotteemme on  
100 % lisäaineeton. Aina.  
Ei täyteaineita, ei säilöntä- 
aineita, ei sidosaineita, ei  
makeutusaineita.

EETTINEN JA EKOLOGINEN
Käytämme luomulaatuisia  
yrttejä ja kasveja aina kun  
mahdollista. Ainesosat ovat  
aina eettisesti tuotettuja ja 
täysin kasvisperäisiä.

Terranova Life Drink on ainoa tuorepakastettu 
ravintojauhe  Suomessa. Yhden purkin sisältö  
vastaa noin 3,8 kiloa tuoreita marjoja ja lehti- 
vihanneksia: vain vesi on poistettu.
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E
lävän ravinnon ”äiti” Ann Wigmore 
löysi uudelleen vehnänoraan 70-lu-
vulla, ja hän olikin sitä mieltä, että 
nauttimalla orasmehua elävän ravin-

non kanssa, on mahdollista tervehtyä kai-
kista sairauksista. Kun Wigmore sairastui 
paksusuolen syöpään, hän alkoi etsiä luon-
nollisia keinoja parantaa itsensä. Mummon 
antamat opit palasivat mieleen. Wigmore 
ei pelkästään parantanut itseään syövästä 
vaan nosti itsensä huippukuntoon. Ann 
Wigmoren aikana maailma ei ollut vielä 
valmis suureen elämänmuutokseen raaka-
ravinnolla, mutta hän loi sille vankan pe-
rustan. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin raa-
karavinto, orasmehu sekä muut vihertuot-
teet ovat ehkä suositumpia kuin koskaan.

VEHNÄNORASTUOTTEISSA ON EROJA
Antioksidanttiklinikoiden perustaja, lää-
käri Kaarlo Jaakkola kiinnostui orasme-
hun käytöstä potilaillaan 90-luvun alussa. 
Suomalaisten orastuotteiden edelläkävijä 
Biomed on siitä lähtien valmistanut pa-
kastemehuja sekä kapselituotteita vehnän-
oraasta. Oraan viljelijät ovat vuosien var-
rella vaihtuneet, mutta laatuvaatimukset 
pysyneet samoina; jokaisen mehuerän mik-
ro bio loginen puhtaus tutkitaan Helsingin 
ympäristölaboratoriossa.

Nykyisen superfood-innostuksen myötä 
uusia oras-, ja vihertuotteita on tullut mark-
kinoille runsaasti. Lähes kaikki tulevat ulko- 
mailta, suurin osa Kiinasta. Suomalaisissa 
tuotteissa on kuitenkin monia etuja, kuten 

Puhdistu, hoikistu ja virkisty 
vehnänoraan avulla
Vuonna 1925 amerikkalainen maatalouden kemisti, tohtori Charles Schnabel 
kiinnostui vehnänoraasta. Hänen innoittamanaan myös monet muut sen ajan 
lääkärit, tutkijat ja terveydenalan ammattilaiset tekivät lukuisia tutkimuksia 
oraan terveysvaikutuksista vuosien 1925 ja 1950 välisenä aikana.

puhtaus, laatu, maku ja vahvuus. Orasmehu-
tiiviste on vaikutuksiltaan omaa luokkaansa 
verrattuna jauheisiin, joissa koko kasvi kui-
tuineen on kuivattu ja jauhettu.

 
TEHOKAS PUHDISTUSKUURI
Green-kapselit on kehitelty helppokäyttöi-
seksi vaihtoehdoksi pakastemehuille. Kap-
selit sisältävät vehnänorasmehutiivistettä, 
spirulina- ja chlorellalevää. Vehnänoras 
tunnetaan tehokkaana suolistossa olevien 
epäpuhtauksien poistajana ja pH-arvon 
tasoittajana. Oraassa on runsaasti entsyy-
mejä, jotka auttavat ruoka-aineita pilkkou-
tumaan. Ilman entsyymejä suolistoltamme 
kuluisi viikkoja sulatella ateriaamme.

Hawaiian spirulina- sekä Yaeyama-chlo-
rellajauhe tunnetaan puhtaasta laadusta. 
Nämä makeanveden levät sisältävät run-
saasti lehtivihreää, jolla on monia ter vey-
delle hyödyllisiä vaikutuksia. Runsaan 
ravintosisällön lisäksi niillä on kyky pois-
taa myrkkyjä elimistöstä, normalisoida 
happoisuutta, auttaa ruoansulatusta, puh-
distaa maksaa ja rauhoittaa vatsaa. Näiden 
kolmen kasvin koostumuksessa on tiettyjä 
eroja ja ne täydentävät toisiaan.
 
NÄIN KÄYTÄT GREEN-KAPSELEITA
Green-kapseleilla pidät helposti 25 päivän 
kuurin, joka auttaa virkistymään, puhdistu-
maan ja hoikistumaan. Annostus on 2 kap-
selia 2 kertaa päivässä tai virkistävän vaiku-
tuksen saamiseksi 1–2 kapselia päivittäin.

Vehnänoras  
tunnetaan  
tehokkaana  
suolistossa  
olevien  
epä puhtauksien  
poistajana  
ja pH-arvon  
tasoittajana. 

Birgit Stenroos, fytonomi
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MAINOS

New Nordic Oy: 
(09) 8540 742
ark. 10–16
info@newnordic.fi
www.newnordic.com

- Kaikki alkoi, kun sain ensimmäisen lapseni 
31 vuotta sitten. Hiuslaatuni muuttui silloin 
huomattavasti ohuemmaksi, ja tulin yhä epä-
toivoisemmaksi. Hiukseni olivat niin harvat, 
että päänahkani kuulsi tummien hiuksieni 
alta. Luulin silloin, että hiukseni jäisivät näin 
ohuiksi loppuiäkseni. Hair Volume™ on kui-
tenkin muuttanut tilannetta, ja hiuslaatuni 
on parantunut.

Olin epävoivoinen hiusteni vuoksi
Tina on 55-vuotias ja työskentelee esikoulu-
opettajana. - Muutokset hiuksissani masen-
sivat minua, ja olin surullinen, vaikka tietysti 
iloitsinkin lapsistani. Hiukseni olivat ohuet 
ja harvat, ja saatoin nähdä päänahan kuulta-
van hiusteni läpi. On kauheaa, miten hiusten 
huono kunto voi vaikuttaa itsetuntoon.

Siskoni suositteli Hair Volumea
- Vuosia sitten minulle sanottiin, että hius-
tuppeni olivat tukossa kaikista muotoilu-
tuotteista. Kokeilin monenlaisia tuotteita 

HIUKSILLENI
muuttaakseni tilannetta, mutta mikään ei 
toiminut. Kokeilin B-vitamiinia sisältäviä 
tuotteita, sekä sampoita että öljyjä. Mitään 
ei tapahtunut.

- Siskoni on töissä terveyskaupassa, ja noin 
4 kuukautta sitten hän suositteli, että kokei-
lisin Hair Volume -nimistä ravintolisää. Hän 
oli nähnyt, että asiakkaat tulivat aina hake-
maan sitä lisää ja sanoivat, etteivät voi olla 
ilman Hair Volumea, koska se toimii niin 
hyvin. Siskoni ajatteli, että minunkin kan-
nattaisi kokeilla sitä.

Upeaa hiustenkasvua
- Hiukseni kasvavat nykyään niin paljon, 
että joudun käymään kampaajalla kuukau-
sittain. Kampaajanikin on kysynyt, mitä 
olen tehnyt hiuksilleni. Hän on huomannut, 
että hiukseni ovat vahvistuneet ja näyttävät 
terveiltä. Hiukset ovat iso osa hyvää itsetun-
toani, ja on todella hienoa, että sain hiukseni 
takaisin Hair Volume -tablettien avulla.

   Onko hiustenkasvusi hid
asta?

   Kärsitkö väliaikaisesta 

 hiustenlähdöstä?

   Tuntuuko hiuslaatusi 

 ohentuneen?

Jos vastasit kyllä johonkin kysy-

myksistä, voivat hiuksesi hyötyä 

Hair Volume -ravintolisästä.

Apua

TESTAA

NYT

Saatavissa 
terveyskaupoista.
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K ollageeni rakentaa ja kosteuttaa 
ihoa ja saa sen näyttämään kiin-
teämmältä, sileämmältä ja kim-
moisammalta. Kollageeni muo-

dostaa 30 % ihmisen elimistön proteiinista, 
ja sitä löytyy ihosta, nivelistä, hampaista, 
luista, rustoista ja verisuonista. Kollagee-
ni on ihon tärkein rakennusaine, koska se 
muodostaa 70 % ihon proteiinista ja auttaa 
pitämään ihon sileänä ja kauniina.

TIESITKÖ, ETTÄ 25–40-VUOTIAANA 
KOLLAGEENIN TUOTANTO LOPPUU?
Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa menet-
tää kykynsä tuottaa uutta kollageenia, mikä 
johtaa useisiin ikääntymisoireisiin, kuten 
esimerkiksi ihon rypyt, juonteet ja veltos-
tunut iho. Kollageenin tuotanto loppuu ko-
konaan noin 40 ikävuoden paikkeilla, jonka 
jälkeen meidän tulee huolehtia kollageenin 
saannista sekä ulkoisesti että sisäisesti.

 
MITÄ ENEMMÄN KOLLAGEENIA, SEN 
PAREMMALTA IHO NÄYTTÄÄ
Kollageenin määrä ihossa määrittelee sen, 
miten nuorelta se näyttää. Jos kollageenin 
määrä iholla on runsas, iho näyttää nuo-
remmalta, kirkkaammalta ja kiinteämmäl-

Kollageeni 
nuorentaa 
ihoasi!
Kollageeni – ihoa nuorentava  
proteiini – nyt myös ihoa silottavana 
tehokkaana voiteena ja seerumina

tä. Jos ihon kollageenin määrä on vähäinen, 
iho näyttää epätasaiselta, kuivalta ja siinä 
näkyy selviä juonteita. Käyttämällä kol-
lageenia sisältäviä ihotuotteita, aktivoit 
samalla myös elimistösi omaa kollageenin-
tuotantoa ja kollageenivarastojen säilymis-
tä. Kollageenihoidon aikana ihosi kollagee-
nivarastot täyttyvät ja iho näyttää ja tuntuu 
nuoremmalta.
 
ÄLÄ UNOHDA C-VITAMIINIA
C-vitamiini on ihon tärkein vitamiini. C-vita-
miini on myös välttämätön aine kolla-
geenin syntymisen kannalta ja toi-
mii myös kollageenisynteesin 
kiihdyttäjänä.

C-vitamiini toimii ihon 
luonnollisena uudista-
jana ja rakentajana. 
Yhdessä kollageeni 
ja C-vitamiini muo-
dostavat ihon ulko-
näön ja terveyden 
tärkeimmän toimin-
taparin.

Puhdas+ Collagen 
Cream ja Serum ovat 
kollageenia ja C-vita-

miinia sisältävä ylellinen ja tehokas voide 
ja seerumi kasvoille ja decolté-alueelle. 
Tuotteet sisältävät myös tyrnimarjaa, joka 
pehmentää, virkistää ja ravitsee ihoa sekä 
lisää tehokkaasti ihon kimmoisuutta. Tyr-
nimarja on vahva välttämättömien rasva-
happojen lähde. Se sopii erityisesti kuival-
le iholle ja toimii myös ihon luonnollisena 
aurinkosuojana. Tuotteet eivät sisällä mi-
neraaliöljyjä eivätkä parabeeneja, ja ne on 
valmistettu Suomessa.

39,90

PUHDAS+  
COLLAGEN CREAM

 (ovh 56,80)
50 ml

798 e / l Nyt kaupan päälle  
Puhdas+ Collagen Serum  

(30 ml, arvo 49,90) 
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futmed
 Hyvästi huono päivä

Biotiini
• Edesauttaa normaalia rasva-, sokeri- ja  

energia-aineenvaihduntaa
• Edesauttaa hermoston pysymistä normaalina
• Edesauttaa normaaleja psykologisia toimintoja
• Edesauttaa hiusten ja ihon pysymistä normaaleina 
• Edesauttaa limakalvojen pysymistä normaaleina

Tutkimuksissa todettua:
• Biotiini on todella tärkeä sokeriaineenvaihdunnalle  

yhdessä kromipikolinaatin kanssa. Useassa eri 
tutkimuksessa on todettu, että biotiini yhdessä 
kromipikolinaatin kanssa laskee verensokeria. 

Monikäyttöinen ja tehokas biotiini

FutMedin biotiini sulaa suussa ja imeytyy välittömästi. 
Tuote on lisäaineeton, eikä sen valmistuksessa ole 
käytetty geenimanipuloituja raaka-aineita.

• Ei jälkimakua
• Mahdollisimman luonnonmukaisia
• Palkittu USA:ssa parhaana ravintolisänä kahtena vuonna
• Terapeuttiset pitoisuudet: pyydä Luontaistuntija- 

kauppiaaltasi neuvoa sinulle parhaiten sopivan tuotteen 
valintaan.

Valitse sinulle paras biotiini FutMedin tarjonnasta:
• 1000 µg = 1 mg
• 5000 µg = 5 mg
• 10 000 µg = 10 mg
 
Kysy Luontaistuntija -myymälästä, 
mikä vahvuus sopii sinulle parhaiten!

Biotin 5000 mcg
100 tabl.

16,90 
   (ovh. 23,65)  248,50 e/kg

Fysioterapeutti Mari Leskinen suosittaa FutMedin biotiinia, koska se sisältää rikkiä.  
Mari itse on saanut apua biotiini 10 000 µg ja D-vitamiini 125 µg yhdistelmästä nivelilleen. 
Tämän lisäksi hiukset, iho ja kynnet ovat pysyneet hyvässä kunnossa. Tuote on todella  
tehokas ja jo 2 viikossa Marille tuli näkyviä tuloksia.
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Soijalesitiini on soijapavuista valmistettu 
ravintoaine. Luonnollisimmillaan ja vähi-
ten prosessoituna lesitiiniä voi nauttia val-
kaisemattomina rakeina. Ns. raakalesitiini 
sisältää aktiivisen lesitiinin lisäksi myös 
soijapapuöljyn hyviä rasvahappoja.

LISÄVAUHTIA RASVA-
AINEENVAIHDUNTAAN
Lesitiini on elimistömme rasvaliikenteen 
säätelijä. Soijalesitiinin runsain fosfolipi-
di, koliini, edistää rasva-aineenvaihduntaa 
hyvinkin mukavalla tavalla. Koliini kul-
jettaa rasvaa muista kudoksista lihaksiin, 
jossa se poltetaan lihaksen tarvitsemaksi 
energiaksi. Lesitiinilisä tehostaa rasvan 
sulamista etenkin silloin, kun fyysiseen 
treeniin yhdistetään vähähiilihydraattinen 
ruokavalio.

Koliinin kyky kuljettaa rasvoja elimis-
tössä on hyväksi muillekin kuin kehon-
muokkaajille. Koliini kuljettaa rasvaa pois 
maksasta ja auttaa tasapainottamaan mak-
san toimintaa. Lesitiiniä voi näin suositella 
kaikille kolesterolia ym. rasva-arvoja tark-
kaileville.

Lesitiini avuksi
kuntosaliharrastajille ja monille muillekin
Tyypillisin soijalesitiinin käyttäjä on jo kauan ollut kuntosaliharrastaja, joka tavoittelee näyttäviä lihaksia ja alhaista 
rasvaprosenttia. Nyt lesitiinin ovat löytäneet myös kilpaurheilijat, omaksi ilokseen liikkuvat ja painoaan karistavat. 
Lesitiini on silti hyväksi myös varttuneemmille sydänterveydestään huolehtiville naisille ja miehille.

TARKKUUTTA LIHASTEN  
HALLINTAAN JA AIVOTOIMINTAAN
Elimistömme tarvitsee lesitiiniä ja koliinia 
sellaisenaan, mutta myös lähtöaineeksi 
kehomme tärkeimmälle hermoimpulssien 
välittäjäaineelle, asetyylikoliinille.

Liikunta, keskittymistä vaativa työ ja 
opiskelu edellyttävät kaikki vilkasta hermo-
toimintaa. Asetyylikoliini toimii hermoim-
pulssien välittäjänä yhtälailla lihaksissa 
kuin aivoissakin. Jos koliinin saanti ravin-

Valitse makusi mukaan 
lesitiinirae tai nestemäinen 
lesitiinivalmiste
Valioravinnon Reform Lecithin -lesitii-
niä on saatavilla eri muodoissa. Aktii-
viliikkujat lisäävät soijalesitiinirakeita 
terveysjuoman tai rahkan joukkoon. 
Fruktoosilla ja vaniljalla maustettu 
nestemäinen lesitiini sopii sen sijaan 
useammin aikuiseen makuun. Molem-
mat ovat luonnollisia, kasviperäisiä, 
vähän prosessoituja ja GMO-vapaita 
lesitiinejä.

Lesitiinin  
fosfolipidejä tarvitaan  
kaikkien solujemme  
solukalvoilla.
nosta on jostain syystä rajallista, joutuu eli-
mistömme priorisoimaan asetyylikoliinin 
käyttöä kehon tärkeimpiin toimintoihin ja 
jokin vaikutuskohde saattaa jäädä vähem-
mälle huomiolle. Lesitiinilisää voisikin suo-
sitella erityisesti kasvu- ja opiskeluikäisille 
aktiiviliikkujille, jolloin lesitiinin tarve on 
suurinta.

LESITIINIÄ AIKUISILLE JA  
SENIORI-IKÄISILLE; SYDÄMELLE  
JA VERENKIERROLLE
Lesitiinin tarve ei katoa myöhemmällä-
kään iällä ja vaikka harrastaisimme vain 
leppoisaa sauvakävelyä ja sanaristikoita. 
Lesitiinin fosfolipidejä tarvitaan kaikkien 
solujemme solukalvoilla. Niillä on edullisia 
vaikutuksia myös ikääntyville aivoille sekä 
sydämen ja verenkierron hyvinvointiin.

Juha Sihvonen, FM Elintarvikekemia
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Nivelten huoltoonNivelten huoltoonNivelten huoltoon
NUTRILENK ACTIVE  
Tehokasta kukonhelttaa nivelten hyvään 
voiteluun ja iskunvaimennukseen
 - Nyt myös säästöpakkauksessa!

NUTRILENK GEL 
Uusi hoitava ja viilentävä geeli nivelille 
sekä lihaksille 

www.mezina.fi 

 Nivelille 
ja 

lihaksille
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E-VITAMIINI
E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota keho ei pysty itse valmistamaan, ja siksi se on saatava ravinnosta.  
Ruuassa E-vitamiinia on runsaimmin kasviöljyissä ja pähkinöissä. Huolimatta siitä, että E-vitamiini on rasvaliukoinen, 
se varastoituu elimistöön vain lyhyeksi ajaksi: jopa 75 % nautitusta E-vitamiinista poistuu samana päivänä. 

Timo Lehto, biokemisti, FT

H
arvardin yliopiston ravitse-
mustieteiden professori Walter 
Willet on yksi tunnetuimpia 
E-vitamiinin tutkijoita ja puo-

lestapuhujia maailmassa. Hän on jo pit-
kään korostanut E-vitamiinin merkitystä 
ihmisen terveydelle, ja sen elimistön soluja 
suojaavia vaikutuksia.

SUOSI LUONNOLLISTA E-VITAMIINIA
Luonnossa esiintyvä ”E-vitamiini” on kah-
deksassa eri kemiallisessa muodossa. D-al-
fatokoferoli on näistä biologisesti aktiivi-
sin, ja sillä on vain yksi esiintymismuoto. 
E-vitamiinin synteettinen muoto on dl-al-
fatokoferoli, jolla on kahdeksan erilaista 

taan, immuunipuolustukseen, sokeritaso-
jen säätelyyn, geenien ilmentymiseen ja 
aineenvaihdunnan prosesseihin.

Elimistössä E-vitamiini toimii yhteistyös-
sä muiden hapettumista estävien aineiden 
kanssa, erityisesti C-vitamiinin, sinkin ja 
seleenin. E-vitamiinia on käytetty myös 
ihon ja limakalvojen terveyden ylläpitämi-
seksi. Riittävä E-vitamiinin saanti on edelly-
tys terveelle lihaksistolle, ja siksi erityisesti 
seniorit, joilla lihasvoima on heikentynyt, 
tarvitsevat sitä päivittäin. Myös kuntoili-
joille E-vitamiini on tärkeä.

 
ONKO SINULLA  
E-VITAMIININ PUUTOSTA?
E-vitamiinin puutosoireina saattaa esiin-
tyä tasapainoaistin heikentymistä, lihas-
heikkoutta, näkökyvyn häiriöitä, kuukau-
tisvaivoja ja erilaisia suolisto-ongelmia. 
E-vitamiinin päivittäinen saantisuositus 
on 10 milligrammaa, mutta kun otetaan 
huomioon yleiset elintasosairaudet ja ke-
mikaalialtistukset, optimaalinen tarve on 
useilla ihmisillä todennäköisesti huomat-
tavasti korkeampi. E-vitamiinin käyttö on 
turvallista myös suurempina annoksina. 
Jatkuvan, vuosia kestävän, päivittäisen 
saannin turvalliseksi ylärajaksi on arvioitu 
noin 300 milligrammaa.

 
VALITSE LUONNOLLINEN E-VITAMIINI
Solgarin valmisteissa E-vitamiini on luon-
nollisena d-alfatokoferolina. Tämä on pa-
remmin imeytyvä muoto kuin synteettinen 
dl-alfatokoferoli ja myös 100 %:sen aktiivi-
nen muoto. Lisäksi Solgar E-vitamiinival-
misteissa on mukana muitakin tokoferoleja, 
jotka toimivat yhteistyössä alfa-tokoferolin 
kanssa. Tämän ansiosta valmiste tehostaa 
E-vitamiinin synergistä ja kokonaisvaltais-
ta vaikutusta koko kehossa.

– luontainen apu aivoille ja hormoneille

esiintymismuotoa. Niistä vain yksi omaa 
yhtä suuren vaikutuksen kuin luonnolli-
nen d-alfatokoferoli. Tämän vuoksi E-vita-
miinin synteettinen dl-muoto toimii huo-
nosti ravintolisissä.

 
E-VITAMIININ HYÖTYVAIKUTUKSET
Happiradikaaleja syntyy jo elimistön nor-
maaleissa aineenvaihduntaprosesseissa, 
vaikka emme harrastaisi minkäänlaista 
fyysistä aktiviteettia. E-vitamiinia onkin 
runsaasti paljon happea käyttävissä soluis-
sa ja kudoksissa, kuten punasoluissa, lihak-
sissa, keuhkoissa, aivoissa ja hermostossa, 
jossa se toimii solukalvojen vartijana. E-vi-
tamiini osallistuu myös hormonitoimin-
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• Tarvitset soijalesitiinin ko-
 liinia ohjaamaan rasvojen 
 kulkua elimistössäsi!
• Soijalesitiinin fosfolipidit 
 ovat myös kehon jokaisen 
 solun tärkeitä rakennus-
 aineita
• Fosfolipidien tarve 
 lisääntyy rankan treenin yhteydessä

Nauti Reform Lecithin -lesitiinirakeita 
sellaisenaan tai smoothien, rahkan, 
puuron, tms. joukkoon 
sekoitettuna.

Annos: 
2 – 3 tl päivässä.

Rasvat
liikkeelle!

Väsyttääkö?
Onko rautainen vire kateissa?

Jokainen meistä tarvitsee rautaa ollakseen energinen. Tutut nestemäiset 
rauta-vitamiinivalmisteet Salus Floradix® ja Floravital® imeytyvät hyvin 
ja sopivat koko perheelle – myös raskaana oleville ja imettäville.

Floradix®  Kräuterblut-Saft®
•   tehokkaasti imeytyvä ja 
     vatsaystävällinen 
•   kasviperäinen ja 
     säilöntäaineeton
•   hedelmäisen raikas maku

Floravital® 
•   lisäksi gluteeniton, 
     hiivaton ja makeuttamaton

Luontaistuotekaupoista. 
Markkinoija Midsona Finland Oy. 
www.midsona.fi  

Varmista raudan saantisi 
ilman vatsavaivoja!
Varmista raudan saan
ilman vatsavaivoja!

100 % SÄILÖNTÄAINEETON
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O ireiden syy kannattaa aina en-
sin selvittää käymällä lääkä-
rissä. Yliaktiivinen rakko voi 
pahimmillaan rajoittaa myös 

sosiaalista elämää.
Pakkoinkontinenssia voidaan hoitaa 

lääkkeillä, rohtovalmisteilla ja rakkokou-
lutuksella. Lääkehoito ei tuo kaikille apua 
ja siitä saattaa tulla sivuvaikutuksia.

Vanha konsti virtsavaivoihin on väinön-
putki, jonka on todettu rentouttavan virt-
sarakon lihaksia. Kasvin hyvät vaikutukset 
tähän tarkoitukseen on löydetty Islannissa 
jo yli 1 000 vuotta sitten.

Kun rakko 
oikuttelee
Virtsarakon vaivat lisääntyvät iän myötä sekä 
miehillä että naisilla. Rakko voi olla yliaktiivinen 
tai yöllinen virtsaamisen tarve saattaa lisääntyä, 
virtsan karkailua saattaa esiintyä vaikkapa lihas-
ten löystymisen tai eturauhasvaivojen takia.

 
TUTKIMUSTULOKSIA 
VÄINÖNPUTKESTA
Islantilaisissa tutkimuksissa 
on tunnistettu väinönputken 
ainesosa, jolla saattaa olla virt-
sarakon sileään lihaskudok-
seen rentouttava vaikutus.

Plasebo-kontrolloidun kaksoissokkotut-
kimuksen tulokset osoittivat, että väinön-
putkiuutetta sisältävän Urilock-valmisteen 
käyttäjien wc-käynnit vähenivät, rakon 
koko laajeni, unenlaatu ja virtsanpidä-
tyskyky paranivat (julkaistu 2003 Scandi-
navian Journal of Urology –lehdessä).

Urilock-valmiste on luonnollinen ja teho-
kas valmiste, joka vähentää lihasten kouris-
tuksia ja rauhoittaa rakon toimintaa. Myös 
rakon tyhjentyminen paranee.

Urilock on valmistettu Islannissa luon-
nonvaraisena kasvavan väinönputken leh-
distä saatavasta vesiuutteesta. Tuote on 
saatavilla Luontaistuntija-myymälöistä. 

Riitta Rautakoura

Varpaiden ja sormien 
palelu loppui

- Olen kärsinyt kylmistä 
varpaista ja sormista. Veren-
kierto on iän myötä heiken-
tenyt. Se on tuntunut erityi-
sesti varpaissa.
Marjut oli lukenut tuotteesta, jonka nimi on Freestream Fruitflow. Kyse 
on verenkiertoa elvyttävästä valmisteesta, jonka vaikuttava aine on eris-
tetty 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

MAINOS

Freestreamin avulla verenkiertoni 
vilkastui, kertoo Marjut Kettunen.
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– Aivan kauhistuin, kun katsoin peiliin – tuntui kuin olisin van-
hentunut vuodessa ainakin 10 vuoden edestä. Onneksi Immitec otti 
yhteyttä juuri oikeaan aikaan kysyen, haluanko kokeilla heidän 
suosittua tuotettaan, Skingainia. Ja halusinhan minä, en pelkästään 
ulkonäöllisistä syistä, vaan ensisijaisesti toivoin helpotusta nive-
lien särkyihin ja kolotuksiin. Onhan minun pystyttävä luottamaan 
siihen, että kehoni toimii moitteettomasti.

– Käytettyäni tuotetta huomasin, että hiukseni vahvistuivat no-
peasti ja ihon kuivuus helpotti. Ei tarvitse olla joka suihkun jälkeen 
hamuamassa vartalovoidetta. Voiteita ja erikoishoitoaineita kuluu 
huomattavasti vähemmän kuin ennen, Helena kiittelee.

TANSSI TULI TAKAISIN HELSINGIN KESKUSTAAN
– Wanhan Tanssikellarin suljettua ovensa reilu vuosi sitten Hel-
singissä ei ole ollut mahdollista nauttia tanssin hurmasta hyvässä 
seurassa. Saimme neuvoteltua tilalle Virgin Oil Companyn Suomen 
ykkös tanssiorkesterien kanssa ja toimme tanssin takaisin Helsingin 
keskustaan. Myös kesätanssipaikasta neuvottelemme parhaillaan.

Helenan suuri intohimo, tanssin opettaminen, jatkuu edelleen 
täysillä. Mielenkiintoista työtä on myös sisältöä tuottavan tapahtu-
matoimiston luotsaaminen.

– Kauppakeskukset järjestävät yhä useammin erilaisia teemaviik-
koja, kuten esimerkiksi sporttiviikkoja ja sirkusviikkoja. Me hoi-
damme sitten eturivin esiintyjät paikalle sovitusti, Helena kertoo.

Hän on myös lanseerannut Suomeen Pro-Am-opetuskonseptin, 
joka on saanut suuren suosion. Siinä asiakas voi ostaa tanssin ope-
tussarjan ja sen jälkeen osallistua tanssikilpailuihin tanssinopet-
taja parinaan.

TANSSI PARANTAA TERVEYTTÄ
Helena rakastaa tanssia intohimoisesti ja on nähnyt sen tuottamat 
terveysvaikutukset iäkkäämpien ihmisten tullessa kertomaan, mi-
ten kivut, säryt ja kankeus jäävät tanssisalille.

– Tanssin terveysvaikutukset ovat kiistattomat, mutta sydämeni 
sykähtää aina, kun tietoon tulee lisävahvistusta.

– Juuri luin tutkimuksesta, jossa verrattiin erilaisten liikunta-
muotojen sekä esimerkiksi sudokujen tekemistä. Kaikilla oli suuri 

– Tämä on ollut työntäyteisin vuosi koko  
elämässäni, Helena Ahti-Hallberg puuskahtaa.

merkitys muistin säilymisessä hyvänä, mutta tanssi oli kirkkaasti 
ylitse muiden, Helena iloitsee.

SKINGAIN – TUTKITTUA TEHOA
Kollageeni on elimistön tärkeimpiä rakennusaineita. Ihon lisäksi 
sitä on runsaasti mm. hiuksissa, kynsissä, sidekudoksessa, nive-
lissä ja rustoissa. Ihon proteiineista 75 % on kollageenia. Elimistön 
luonnollinen kyky valmistaa kollageenia alkaa heiketä jo 25-vuo-
tiaana.

Skingain-ravintolisän tarkoitus on saada tehokkaasti nostettua 
kollageenitasoa, ja tätä kautta tukea ihon ja koko elimistön hyvin-
vointia. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto valitsi Skingainin 
vuoden 2014 hoitotuotteeksi. Skingain on tehokas ja monipuolinen 
kollageenivalmiste, joka sisältää 1.- ja 2. -tyypin kollageenia.

Skingain on tehokas ja monipuolinen 
kollageenivalmiste, joka sisältää  
1.- ja 2. -tyypin kollageenia.

Christine Eskola

Helenan asu: Valkoinen Elefantti 

Skingain-kollageenibuusteri
helpottaa Helena Ahti-Hallbergin kauneusrutiineja
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Lehden tarjoukset voimassa 2.–28.4.2016 
Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 

Valikoima saattaa vaihdella myymälöittäin.
 Myymälät ja verkkokauppa: www.luontaistuntijat.fi   

Suosittu entsyymijuoma RegulatPro 
tehostaa aineenvaihduntaa,  
energiatuotantoa ja vastustuskykyä. 
Bio on luomua.

Tehoa aineenvaihduntaan

REGULATPRO BIO 
TAI METABOLIC

Vähennä yöllisiä wc-käyntejä ja nuku  
yösi paremmin. Kliinisesti todistettu  
vähentävän toistuvaa virtsaamis tarvetta. 
Sopii sekä miehille että naisille.

Kun rakko oikuttelee

URILOCK

Hyvin imeytyvä hydrolysoitu kollageeni, hyaluroni-
happo ja C-vitamiini ihon kauneudeksi. Vahvistaa 
ihon rakennetta ja edistää sen kimmoisuutta ja 
kosteustasapainoa. Hyväksi myös hiuksille, kynsille 
ja nivelille. Nauti hyvänmakuinen shotti päivittäin.

Tehokas nestemäinen kollageeni + hyaluronihappo

VIVANIA® BEAUTY SHOT

19,50
(ovh. 24,30)

 500 ml

48,60 e/l

27,90

(ovh. 28,00)

21,90 30 tabl.

(ovh. 51,90)

46,50 75 kaps.

(ovh. 36,60)

25,90 60 kaps.

Puhdistu, hoikistu ja virkisty

GREEN-KAPSELI

NutriLenk Active ravitsee nivelnestettä, 
tukee nivelten iskunvaimennusta ja voitelua 
sekä lisää nivelnesteen viskositeettia. Sopii 
kaikille liikkujille, urheilijoille ja senioreille 
tukemaan nivelten hyvää toimintaa.

Tehokas kukonhelttauutekapseli nivelille 

NUTRILENK ACTIVE

Supervitamiini, joka muuttaa  
käsityksemme terveydestä.  
Puhdas ja vahva (100 µg)  
valmiste, kasviskapselit.

Suomalainen orasmehutiiviste! Vehnänorasmehu, spiruli-
na ja chlorella sisältävät kaikkia niitä aineita, jotka pitävät 
yllä elimistön terveyttä. Sisältää runsaasti mineraaleja, 
vitamiineja, aminohappoja, lehtivihreää ja entsyymejä, 
jotka auttavat ruoka-aineita pilkkoutumaan. 

Vahva K-vitamiinivalmiste

PUHDAS+ CAPS K2-VITAMIINI

55,00

35,00
2 kpl

(ovh. 32,55)
100 kaps.

(ovh. 66,85)
350 ml

157,15 e/l

 HUHTIKUUN TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA

-20%
YLI

Vahva muistikapseli ikääntyville, opiskelijoille ja 
keskittymistä vaativan työn tekijöille. Yksi kapseli 
sisältää 480 mg soijafosfolipidejä, joista 100 mg 
fosfatidylseriiniä ja 100 mg fosfatidihappoa.

Lisää vireyttä aivoille

FOSFOSER® MEMORY

45,00
90 + 30 kaps.

387,95 e/kg

33 % enemmän vain 
Luontaistuntijalta!

Kysy kauppiaaltasi  
myös Regulat-passia: joka  

9. pullo ilmainen! 

Bioteekin Hainrusto + Vihersimpukka
- Pitää liikkeessä
- Kuntoilijoille
- Urheilijoille

Kymmeniä tuhansia tyytyväisiä vakiokäyttäjiä

HAINRUSTO+VIHERSIMPUKKA

21,90 33,90 
(ovh. 52,25)

160 kaps.

529,70 e / kg

(ovh. 30,70)
80 kaps.

- Ikäihmisille
-  Sopii jatkuvaan 

käyttöön

-30%
LÄHES

UUDISTETTU 
PAKKAUS!
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Riittävä E-vitamiinin saanti on edellytys terveelle 
lihaksistolle ja on tärkeää kuntoilijoille ja senioreille. 
E-vitamiini suojaa vapailta happiradikaaleilta ja  
osallistuu immuunipuolustukseen, geenien ilmen-
tymiseen sekä aineenvaihdunnan prosesseihin.

Laadukas ja luonnollinen

E-VITAMIINI 268 mg

Suosittu jälkihajuton valkosipulitabletti. Tehokas 
apu vastustuskyvylle ja sydämelle, satoja  
tieteellisiä tutkimuksia. Valkosipuli on yksi  
luonnon vahvimmista terveysvaikutteisista 
kasveista. 

Tutkitusti tehokas

KYOLIC

Tutut nestemäiset rauta-vitamiini-
juomat Salus Floradix® ja Floravital® 
imeytyvät hyvin ja sopivat koko 
perheelle – myös raskaana oleville ja 
imettäville.

(ovh. 24,80)

19,90 500 ml

39,80 e/l
(ovh. 35,50)

28,90 100 kaps.

283,35 e / kg

9,90

16,90

Ihon ja nivelten hyvinvoinnin  
tueksi. Sisältää patentoidun  
yhdistelmän 1.- ja 2.-tyypin 
kollageenia. 

Kollageenibuusteri 

SKINGAIN

(ovh. 47,30)

39,90 30 annos-
pussia

241,80 e/kg

(ovh. 27,10)

19,90 90 kaps.

355,35 e/kg

23,90

Varmista raudan saantisi ilman vatsavaivoja

FLORADIX TAI FLORAVITAL

Sisältää luonnon tehoaineita miehiseen hyvin-
vointiin. Granaattiomena on tunnettu terveys-
pommi, jota on käytetty vuosisatojen ajan. 
Lykopeeni ja sinkki tukevat granaattiomenan 
monipuolisia, hyviä ominaisuuksia.

Miehiseen hyvinvointiin!

PROSTASIN

Kverilla-kapselit sisältävät tehokkaan
yhdistelmän Japanin pagodipuusta 
uutettua kversetiiniä, perillaa ja heinä-
ratamoa. Tuote on kasvikapseleissa ja 
100 % luonnollinen.

Nauti keväästä!

KVERILLA

Hair Volume -tabletit tukevat nor-
maalia hiustenkasvua ja lisäävät 
niiden tuuheutta sekä vähentävät 
hiustenlähtöä. Biotiini ja sinkki yllä-
pitävät hiusten hyvinvointia.

Puhtia hiustenkasvuun 

HAIR VOLUME

59,90
(ovh. 76,70) 

90 tabl.

491 e/kg

25,90
(ovh. 32,10) 

90 tabl.

411,10 e / kg

(ovh. 19,20) 
60 tabl.

(ovh. 29,30)
 30 tabl.

(ovh. 11,95)
30 tabl.

Johtavat ubikinonivalmisteet: Bio-Qinon GOLD 100 mg  
energiantarpeeseen ja BioActive 100 mg erityistarpeeseen.

Energiaa elämälle!

BIO-QINON Q10 GOLD 100 mg TAI 
BIOACTIVE Q10 UNIQINOL 100 mg

 HUHTIKUUN TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA

-20%
LÄHES

55,00
BioActive Q10 Uniqinol®

79,90
Bio-Qinon Active  
Q10 GOLD 100 mg

(ovh. 97,70)
150+30 kaps

624,20 e / kg 
(ovh. 64,95 )

60 kaps.

HUIPPU-
TARJOUS!
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Energiaa elämälle! Kaikki mitä kalaöljyltä tarvitset! 

TRIO KALAÖLJY

Kurkumiini edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa ja auttaa ylläpitämään 
nivelten joustavuutta. Boswellia serrata auttaa 
pitämään nivelissä miellyttävän ja mukavan 
tunteen. Sisältää myös alfalipoiinihappoa.

Lievittää epämukavaa oloa!

PHENOCUR®

Vahva hyvin imeytyvä Aurinko D 
pitää luuston lujana ja  
vastustuskyvyn valppaana.

AURINKO D 50 µg TAI 100 µg

Lisä- ja säilöntäaineeton Life Drink sisältää 
mm. runsaasti luomulaatuisia viher-, marja- 
ja sienijauheita sekä vatsasta huolehtivia 
probiootteja ja entsyymejä. Testaa esimerkiksi 
smoothiessa!

Virtaa elämään!

TERRANOVA LIFE DRINK

Soijalesitiini on luontainen, soijapavuista valmis-
tettu ravintoaine. Monikäyttöisiä ja neutraalin 
makuisia lesitiinirakeita voi sekoittaa monen 
aterian joukkoon. Reform Lecithin -lesitiinirakeet 
eivät sisällä lainkaan geenimuunneltua soijaa.

8,90
(ovh. 38,10)

33,90 90 kaps.

(ovh. 35,90)

29,90 227 g

131,70 e / kg

10,00

22,90

(ovh. 35,15)

28,90 30 kaps.

(ovh. 25,30)

19,90 60 tabl.

Rasvat liikkeelle

REFORM LECITHIN

Sinkki on tärkeä monille elimistön toiminnoille, kuten 
limakalvojen hyvinvoinnille. Beetakaroteeni edistää 
mm. ihon ja näön pysymistä normaaleina. Tuotteessa 
on mukana kuparia, jonka riittävä saanti tulee  
huomioida sinkin pitkäaikaisen käytön yhteydessä.

Hyvin imeytyvä

VIRIDIAN BALANCED ZINC COMPLEX

Poikkeuksellisen hyvä kliininen tutkimustausta, tehoaa tutkitusti 
ja nopeasti. Turvallinen, ei yhteis- tai haittavaikutuksia esim. 
verenohennuslääkityksen kanssa, ei vaikuta verenkierrossa muihin 
tekijöihin kuin verihiutaleiden alttiuteen kokkaroitua. Pitää myös 
sormien ja varpaiden verenkierron vilkkaana!

Edistää tervettä verenkiertoa

FREESTREAM TOMAATTIUUTE

Inkontin sisältää kurpitsan-
siemenuutetta ja soijauutetta. 
Sopii niin miehille kuin naisille.

Virtsankarkailuun 

INKONTIN

23,90
90 kaps.30 kaps.

29,90
(ovh. 36,95)

120+30 kaps.

119,60 e/kg

-20%
YLI

14,90
(ovh. 16,05)

500 g

29,80 e/kg
(ovh. 9,75)

250 g

 35,60 e / kg

UUTUUS!

Ainoastaan 
Luontaistuntijalta!

Hyväksi sydämelle, silmille ja aivoille! Auttaa vä-
hentämään väsymystä ja uupumusta. DHA edistää 
näön ja aivotoiminnan pysymistä normaalina. EPA 
ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa. 
Mukana kaikki B-ryhmän vitamiinit!

Tarjoukset myös verkkokaupassa: 
www.luontaistuntijat.fi

50 µg 300 kaps. (ovh. 25,85) 194,05 e/kg  
tai 100 µg 200 kaps.(ovh. 25,85) 289,85 e/kg 
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100 % suomalainen terveyskauppaketju, johon kuuluu lähes 90 myymälää
ympäri Suomen. Palvelevat hyvän olon asiantuntijat lähelläsi:

Verkkokaupassa voit asioida 24h vuorokaudessa! Tutustu valikoimaan: www.luontaistuntijat.fi

Löydät loput myymälät osoitteesta
www.luontaistuntijat.fi

Saatavissa Luontaistuntija-myymälöistä.

12,90 € / 60 tabl. 
195,45 e / kg

Mahahapot kuriin Joka kolmas aikuinen kärsii ajoittain 
närästyksestä ja mahahapoista.

Yksinkertaisimmat ratkaisut ovat usein parhaita. 
Frutin™ perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan, 
joka rauhoittaa mahalaukkua luontaisesti hedel-
mäkuitujen avulla. Frutin™ on täysin luonnonmu-
kainen tuote, joka ei neutraloi ruoansulatuksessa 
tarvittavia vahvoja mahahappoja. Tabletit sekoit-
tuvat pureskellessa syljen happojen kanssa. Kun 
lisäksi nautitaan lasillinen vettä, mahalaukun pin-
nalle muodostuu vaahtokerros. Se estää vatsahap-
poja nousemasta ylös ja suojelee kurkun ja ruoka-
torven herkkiä limakalvoja.
 
  - Tabletit sisältävät niasiinia, joka edistää  
    limakalvojen hyvinvointia ja kalsiumia,  
    joka tukee ruoansulatus entsyymien  
    normaalia toimintaa.
  - 1 Frutin tabletti sisältää 200 mg hedelmä-
    kuituja eli pektiiniä ja 80 mg luontaista  
    puhdasta kalsiumia.

- Muodostaa vatsalaukkuun suojaavan luonnollisen vaahto- 
 kannen.
-  Sisältää luontaisia hedelmäkuituja ja sopii raskauden 
 aikana käytettäväksi.

New Nordic Oy: 
(09) 8540 742, ark. 10–16

info@newnordic.fi
www.newnordic.com
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ESPOO
Luontaistuntija Espoonlahti
Terveyskauppa ja hoitola Yrtti-Kippari
(Lippulaivan eteläpuolella)
Merenkulkijanpolku 3 G, 02320 Espoo
puh. 010 271 3337
avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15
www.luontaistuntijaespoonlahti.fi

Luontaistuntija Mankkaa
(K-Supermarket Mankkaa)
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo
puh. 040 4823338
avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18
www.luontaistuntijamankkaa.fi

HAMINA
Luontaistuntija Hamina
Haminan Luontaistuote
Kaivokatu 10, 49400 Hamina
puh. 05 344 0745 , avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
www.luontaistuntijahamina.fi

HELSINKI
Luontaistuntija Bionatura, Munkkiniemi
Munkkiniemen Puistotie 9, 00330 Helsinki
puh. 09 481 274
avoinna: ma-pe 10.00-17.30, la 10.00-14.00
www.luontaistuntijamunkkiniemi.fi

Luontaistuntija Forum
Mannerheimintie 20, 00100 Helsinki
Kauppakeskus Forum, 0-kerros  
(hissejä vastapäätä)
puh. 044 980 5830
avoinna ma-pe 10-20, la 10-16, su 12-16
www.luontaistuntijaforum.fi

Luontaistuntija Malmi
Ylä-Malmintori 3, 00700 Helsinki
puh. 09 385 8204
avoinna: ma-pe 9.00-17.00, la 9.30-14.30
www.luontaistuntijamalmi.fi

Luontaistuntija Ullanlinna
Plantara 
Vuorimiehenkatu 10, 00140 Helsinki
Puh. (09) 654 954
avoinna ma-pe 10–18, la 10–15
www.luontaistuntijaullanlinna.fi

HÄMEENLINNA
Luontaistuntija Hämeenlinna
Cityvital, puh. 03 616 1633   
Hämeensaarentie 7 (CM-kauppakeskus)
13100 Hämeenlinna
avoinna: ma-pe 10-19, la 10-16
www.luontaistuntijahameenlinna.fi

Katsastusmiehentie 6 (CM-kauppakeskus)
13130 Hämeenlinna
avoinna: ma-pe 10-19, la 10-16
www.luontaistuntijahameenlinna.fi

JÄMSÄ
Luontaistuntija Jämsä
Keskuskatu 10-12, 42100 Jämsä 
puh. 014 718 954, avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
www.luontaistuntijajamsa.fi

KARHULA
Luontaistuntija Karhula
Yrtti-City
Vesitorninkatu 2, 48600 Karhula
puh. 05 262 526, avoinna: ma-pe 9-17, la 8.30-13
www.luontaistuntijakarhula.fi

LAHTI
Luontaistuntija Holman Prisma
Terveyskauppa Care
Johanneksenkatu 4, 15240 Lahti
puh 03-733 1224
avoinna:ma–pe 10–19, la 10–16 
www.luontaistuntijaholma.fi

Luontaistuntija Launeen Prisma
Terveyskauppa Care 
Ajokatu 83, 15610 Lahti 
puh. 03 7331222, avoinna: ma-pe 10-19, la 10-16
www.luontaistuntijaajokatu.fi

Luontaistuntija Rautatienkatu
Lahden terveyskauppa
Rautatienkatu 26, 15110 Lahti
puh. 010 387 8900, avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14
www.luontaistuntijarautatienkatu.fi 

LOHJA
Luontaistuntija Lohja
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
puh. 019 322 682
avoinna: ma-ke 9-17, to 9-18, pe 9-17, la 9-14
www.luontaistuntijalohja.fi

LOVIISA
Luontaistuntija Loviisa
Terveyskauppa Herbatik
Aleksanterinkatu 2, 07900 Loviisa
puh. 019 535 979
avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
www.luontaistuntijaloviisa.fi

MASKU
Luontaistuntija Masku
Maskun Luontaispuoti
Kauppakeskus Masku 
Maskuntie 224, 21250 Masku
puh. 02 438 9940
avoinna: ma-pe 10.30-17.30, la 10.30-14
www.luontaistuntijamasku.fi

NUMMELA
Luontaistuntija Nummela
Yrttipirtti, Joukolantie 1, 03100 Nummela
puh. 0440 224 009
avoinna: ma-pe 10–18, la 9–14.45
www.luontaistuntijanummela.fi

NURMIJÄRVI
Luontaistuntija Nurmijärvi
Pratikankuja 4, 01900 Nurmijärvi
puh. 050 563 2222
avoinna ma-pe 10.00-17.00, la 10.00-14.00
www.luontaistuntijanurmijarvi.fi

ORIMATTILA
Luontaistuntija Orimattilan S-Market
Terveyskauppa Care  
Erkontie 16, 16300 Orimattila
puh. (03) 733 1223,  
avoinna: ma-pe 9–17, la 10–15
www.luontaistuntijaorimattila.fi

ORIVESI
Luontaistuntija Orivesi
Luontaistuote Kamomilla
Koluntie 4 A 3, 35300 Orivesi
puh. 03 3352 588, avoinna: ti-pe 10-17.30, la 9-13
www.luontaistuntijaorivesi.fi

PORVOO
Luontaistuntija Porvoo
LeRouge, Piispankatu 34, 06100 Porvoo
puh. 040 357 6008
avoinna: ma-pe 10-17.30, la 10-15
www.luontaistuntijaporvoo.fi

RIIHIMÄKI
Luontaistuntija Riihimäki
Bioyrtti, Hämeenkatu 9-15, 11100 Riihimäki
puh. 019 730 320, avoinna: ma-pe 9-17, la suljettu
www.luontaistuntijariihimaki.fi

SALO
Luontaistuntija Salo
Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8, 24100 Salo
puh. 02 731 5242, avoinna: ma-pe 9-20, la 9-18
www.luontaistuntijasalo.fi

SASTAMALA (VAMMALA)
Luontaistuntija Sastamala
Terveyskauppa Tyrvään Yrtti-Aitta
Puistokatu 10, 38200 Sastamala  
puh. 03 514 1166, avoinna: ma-pe 9-17, la 9-14
www.luontaistuntijasastamala.fi

SOMERO
Luontaistuntija Somero
Someron Luontaistuote
Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 02 748 7230, 040 538 6105
avoinna: ma-to 9-17, pe 9-18, la 10-14
www.luontaistuntijasomero.fi

VANTAA
Luontaistuntija Korso
Terveyskauppa Marjaterttu
Maakotkantie 10, 01450 Vantaa
puh. 09 851 2140
avoinna: ma-pe 9.30-17.30, 9.30-14
www.luontaistuntijakorso.fi

Luontaistuntija Myyrmäki
Kauppakeskus Isomyyri, 2. krs.
Liesitori 1, 01600 Vantaa
puh. 09 504 3432
avoinna: ma-pe 10.00-17.30, la 10.00-14.00
www.luontaistuntijamyyrmaki.fi

Luontaistuntija Tikkurila
Terveyskauppa ja -hoitola 
Bio-Shop Ikinuori
Kielotie 14, 01300 Vantaa
puh. 09 873 6431
avoinna: ma-pe 9.30-18, la 10-15
www.luontaistuntijatikkurila.fi
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