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Tri Tolosen CardiOmega on erikoisvahva 
DHAn ja EPAn yhdistelmä hyvin imeytyvässä 
etyyliesteröidyssä muodossa. 

120 kaps. 39,90
187,32 e/kg

(ovh. 49,90)

Tri Tolosen
CardiOmega

Erikoisvahva omega-3-kapseli  
hyvin imeytyvässä etyyliesteröidyssä 
muodossa. Sisältää myös D-vitamiinia.

120 kaps. 34,90
219,50 e/kg

(ovh. 41,00)

Tri Tolosen 
E-EPA 650 mg

Muista äitiä14.5.

E-EPA-rasvahapot 
suojaavat  
sydäntä

3 / 2017

https://kauppa.luontaistuntijat.fi/tri-tolosen-e-epa-650-mg-120-kaps-midsona
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/tri-tolosen-cardiomega-120-kaps-midsona


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

19,90 € 
(ovh. 27,10) 

355,35 e/kg
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Lämpimät terveiset terveysalan 
messuilta Lontoosta. Siellä minulle 
vahvistui jo aiemmin kokemani tunne: 
tämä on se vuosi, jolloin hyvinvointi ja terveys 
hallitsevat keskustelua positiivisessa mielessä sekä kotona 
että työpaikalla – niin Suomessa kuin maailmallakin. 

Vanhat parannuskeinot ja nykyaikaiset superfoodit 
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka terveyshyödyn 
moderni tutkimus vahvistaa. Terveellisen ruoan ja lisä-
ravinteiden yhdistäminen on kätevää ja aikaa säästävää. 

Kuluttajat etsivät yhä enemmän tietoa, ja sitä meillä 
Luontaistuntijoilla on lähes 35 vuoden verran. 
Tervetuloa kysymään ja keskustele-
maan.  Samalla voit poiketa ostamaan 
äidille jotain terveellistä! 

Rakasta ja onnellista 
äitienpäivää!

Marjut Myllymäki
toimitusjohtaja
Luontaistuntija-ketju

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

11 19

Olemme luontaistuotteiden asiantuntijoita yli 35 vuoden kokemuksella. 

Meillä on lähes 80 myymälää ympäri Suomea ja verkkokauppa: 

monipuolinen valikoima sekä asiantunteva palvelu. 

Asiakas on meille sydämen asia!

 4 Kalaöljyn EPA-rasvahappo suojaa 
  sydäntä ja ehkäisee valtimotauteja

 7 Kosteusvaurio- ja homesairaus

 8 Miksi mustikkaa?

 9 Liika vyötärörasva ylläpitää jatkuvaa
   hiljaista tulehdusta elimistössä

 11 Vireyttä ja vetreyttä 
  Bioteekin Super-sarjan tuotteilla 

 13 Kollageenilla notkeat nivelet

 14 Kotimaiset hoitosalvat 
  luonnolliseen itsehoitoon

 15 Seleeni ja jodi tukevat kilpirauhasta

 17 Nauti keväästä – hengitä 
  helpommin

 19 Luonnollinen ja monipuolinen 
  apu verensokerin hallintaan

 20 Kärsitkö B12-vitamiinin 
  puutoksesta?

 21 Luontaistuntija-tarjoukset

Terveysuutisia 
maailmalta

4

futmed
 Hyvästi huono päivä

Miksi kannattaa valita nestemäinen  
mikroimeytyvä mineraali?
• Sisältää vapaita mineraali-ioneja, jotka pääsevät suoraan 

solun sisään (kuten esim. happiradikaalit)
• Imeytyminen alkaa jo suussa 
• Ei tarvitse niellä: tipauta tai suihkauta suoraan kielen alle. 

Voi myös sekoittaa vesilasiin. 
• Tehokkaampia: mineraalia ei tarvita suuria määriä
• C-vitamiini tehostaa mineraalin imeytymistä
• Ei ärsytä vatsaa
• Vähemmän sivuvaikutuksia

Mikroimeytyvä magnesium
• Sisältää magnesiumaskorbaattia, C-vitamiinia, steviaa
• Mm. väsymykseen, hermostolle, lihaksille, luustolle

SUORAAN SOLUUN MIKROIMEYTYVÄT MINERAALIT 
– pelkkä verenkiertoon imeytyminen ei riitä

Mikroimeytyvä sinkki
• Sisältää sinkkiglukonaattia, sinkkiaskorbaattia,  

C-vitamiinia, steviaa
• Mm. vastustuskyvylle, hedelmällisyyteen, iholle, hiuksil-

le, muistille, aineenvaihduntaan

Mikroimeytyvä kalium
• Sisältää kaliumaskorbaattia, C-vitamiinia, steviaa
• HUOM! Jos pelkkä magnesium ei auta kramppeihin, 

tarvitaan myös kaliumia.
• Mm. hermostolle, lihaksille, verenpaineelle

Kysy Mikroimeytyvä-sarjan suihkeita ja tippoja 
Luontaistuntija -myymälästä!
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Tohtori Matti Tolonen

Japanilaiset tutkijat kehittivät yli 30 vuotta sitten E-EPA-kalaöljyn, joka on puhdasta, 
väkevöityä, etyyliesteröityä EPA-omega-3-rasvahappoa. Sitä valmistetaan tislaamalla 
kalaöljy tyhjiössä, jolloin se puhdistuu täydellisesti vierasaineista ja sen rasvahappo-
koostumus voidaan muuntaa halutunlaiseksi. E-EPAsta on poistettu kalaöljyn turhat 
ja haitalliset rasvahapot. Japanissa ja USA:ssa E-EPA on reseptilääke, mutta EU-maissa 
se on ravintolisä, jota saa ostaa vapaasti. 

suojaa sydäntä ja 
ehkäisee valtimotauteja

E -EPAa on tutkittu pitkään psykiatriassa ja kardio-
logiassa, ja tulokset ovat vallan erinomaisia. E-EPA 
ehkäi see ja hoitaa masennusta, osoittavat psykiatrian 
klinikoiden tutkimukset eri puolilta maailmaa. E-EPA 

korjaa veren häiriintynyttä rasvaprofiilia sekä ehkäisee ja pois-
taa valtimoiden seinämiin kertyneitä ahtauttavia paakkuja, 
toteavat amerikkalaiset sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskat-
sauksessaan (Vascular Pharmacology 2017). Laajamittaisesta 
statiinien käytöstä huolimatta ihmiset sairastuvat valtimo- ja 
sydäntauteihin. Tarvitaan siis täydentävää hoitoa, joka vähentää 
sairastumisen riskiä, toteavat sydänlääkärit. E-EPA-kalaöljy tar-
joaa tutkitusti tällaisen tehokkaan ja turvallisen keinon. On poik-
keuksellista, että johtavat erikoislääkärit suitsuttavat tällä tavoin 
arvostetussa tiedelehdessä ravintolisän terveysvaikutuksia. 

E-EPA alentaa tehokkaasti ja turvallisesti seerumin kohon-
neita triglyseridejä – jotka ovat valtimotautien riskitekijöitä – 
ilman, että LDL-kolesterolin pitoisuus suurenee, ja lisäksi E-EPA 
vaikuttaa suoraan ateroskleroottisiin paakkuihin estäen nii-
den syntyä ja poistamalla niitä valtimoista. Paakkujen poisto 
ja niiden stabiloiminen on tärkeää, sillä paakut repeävät herkästi 
ja lähettävät verivirran mukana palasia, jotka voivat tukkia se-
pel- tai aivovaltimon ja aiheuttaa siten sydän- tai aivoinfarktin. 
E-EPA estää myös hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista 
tulehdusta (inflammaatiota), joka on syytekijänä kaikissa pitkä-
aikaissairauksissa, korostavat kardiologit. 

Maailman suurin kalaöljytutkimus, JELIS, tehtiin E-EPAlla 
Japanissa. Siihen osallistui yli 18 600 sepelvaltimotautipotilasta, 
joista puolet sai statiinien lisänä E-EPA 1 800 mg päivässä lähes 
viisi vuotta. Puolet potilaista toimi verrokkeina. E-EPA vähensi 
vakavia sydäntapahtumia 19 % verrattuna pelkkään statiinihoi-
toon. Uusien sepelvaltimotautien ilmaantuminen väheni 53 % 
ja aivohalvausten uusiminen 20 % (paremmin kuin millään lää-
kityksellä). Lisäksi on käynyt ilmi, että E-EPA suojaa statiinien 
haittavaikutuksilta.

Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä suuri kliininen kak-
soissokkotutkimus REDUCE-IT, jossa 8 000 potilasta saa päivit-
täin 4–6 vuotta joko 4 g/vrk E-EPAa tai lumetta. Hanke aloitettiin 
vuonna 2011, ja se valmistuu 2017 lopulla. Tarkoitus on selvittää, 
kuinka E-EPA ehkäisee sepelvaltimotautia tässä aineistossa. Jos 
tulokset osoittautuvat odotusten mukaisiksi, E-EPAlle anotaan 
lääkeviranomaisilta käyttötarkoitusta sepelvaltimotaudin eh-
käisyyn ja hoitoon. Suomessa on saatavana 70- ja 90-prosenttista 
E-EPAa, joka sisältää D3-vitamiinia. 

Monet sydänlääkärit vannovat kuitenkin edelleen EPA + DHA 
-yhdistelmän nimeen. Sitäkin saa terveyskaupoista etyyliesteröi-
tynä E-EPAn ja E-DHAn muodossa. Mikään ei estä nauttimasta 
kumpaakin vahvaa kalaöljyvalmistetta yhtä aikaa.

KALAÖLJYN 
EPA-RASVAHAPPO
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Matti Tolonen on 
laillistettu lääkäri, 

lääketieteen ja kirurgian 
tohtori ja Helsingin 
yliopiston dosentti. 

Hänet tunnetaan 
yhtenä Suomen 

luontaislääketieteen 
uranuurtajista.

Levoton 
vatsa?

Rauhaton vatsa

Kova vatsa

Löysä vatsa

Kupliva vatsa

Äänekäs vatsa

Ilmapallovatsa

Vatsa tasa-

painossa

Sunwic IBS: tutkittu 
kliininen ravintovalmiste 
ärtyvän suolen oireyhty- 
män ja ummetuksen 
ruokavaliohoitoon.

Ärtynyt suoli -oireyhtymä
Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän 
suolen oireyhtymästä (IBS). 
Useimmilla heistä vaivaa ei ole 
diagnosoitu. Oireita ovat vatsan 
turvotus ja epämääräiset kivut sekä 
ummetus, ripuli ja ilmavaivat.

Miellyttävä käyttää
• Mauton ja hajuton
• Liukenee täydellisesti nesteeseen
• Ei geeliydy

Aktiiviaine:
hydrolysoitu guar-
papukuitu
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Kasvissyönti on yhä suositumpaa. Eläinkunnan tuotteita vältetään 
esimerkiksi eettisistä, terveydellisistä tai ekologisista syistä. 
Luonnonlääkinnässä kasvisruokavaliota onkin suositeltu mm. 
diabeteksen, reuman, sydän- ja verisuonisairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Kasvisruokavalioita on erityyppisiä, joista 
vegaaninen ravinto sisältää ainoastaan 
kasvikunnan tuotteita. 
• Liha, kala ja munat korvataan 

pavuilla, linsseillä, herneillä, 
soijatuotteilla, pähkinöillä ja 
siemenillä. Suosi soijatuotteissa 
geenimanipuloimattomia valmisteita.

• Syödään paljon vihanneksia, juureksia, 
marjoja ja hedelmiä. 

• Välttämättömien rasvahappojen 
lähteinä ovat kasviöljyt, avokado, 
siemenet ja pähkinät. 

• Maitotuotteiden sijaan käytetään 
esim. soija-, riisi-, kaura-, kookos- tai 
pähkinäpohjaisia kasvimaitotuotteita. 

• Terveysnäkökulmasta syödään 
mahdollisimman luonnonmukaista ja 
vähän käsiteltyä ruokaa sekä vältetään 
valkoista sokeria.

Vegaaneille suositellaan vähän enemmän 
proteiineja kuin muille, jotta tarpeelliset 
aminohapot saadaan varmasti ravinnosta 
joka päivä. Jos haluat lisätä proteiinia 
aterioille, ovat mm. proteiinijauheet 
käteviä (riisi, soija ja hamppu).

B12-
vitamiinia 

tarvitaan mm. 
elimistön puhdis-

tusmekanismeihin ja 
energian tuotantoon. Sen 

puutos voi johtaa hermos-
ton kehittymis häiriöihin 

ja megalo blastiseen anemiaan. Aktiivista 
B12-vitamiinia on vain eläinkunnan tuot-

teissa, joten kasvissyöjän on syötävä se 
purkista. Sitä on lisätty myös kasvimai-

toihin. Aito B12-vitamiini 
   90 tabl. (ovh. 17,90)

Kalsiumia saa palkoviljoista, soijajauhosta, 
pähkinöistä, siemenistä, lehtivihanneksista, 

kaaleista, kuivatuista hedelmistä sekä ruoista, 
joihin sitä on lisätty. Kannattaa huomioida, että 
kalkki estää raudan imeytymistä, joten kalkkilisä 

kannattaa ottaa aterioiden välillä. Hankintatukun 
Calcia Vegekalk 140 tabl. (ovh. 15,80)

Jodi on tärkeää mm. 
kilpirauhasen normaalille 

toiminnalle. Sitä kasvissyöjä 
saa mm. merilevästä. 
Bioteekin Elinvoima 

Merilevä 
100g (ovh. 13,45)

Virkeä vegaani!

D-vitamiinia saadaan rasvaisista 
kaloista, maitotuotteista, auringon 

valosta ja ravintolisänä lampaanvillasta. 
Kasvikunnassa sitä on mm. vahveroissa ja 

jäkälässä. Vegaaneilla on todettu riisitautia 
ja vähentyneitä D-vitamiinivarastoja, 

joten ravintolisänä sitä olisi syytä nauttia 
syksystä kevääseen. 

Puhdas+ Kasviperäinen D3-vitamiini 50µg 
60 kaps. (ovh. 17,35)

Jos haluat varmistaa 
monipuolisen vitamiinien 
ja hivenaineiden saannin 

lisäravinteella, 
on vegaaneille sopivia 

monivitamiineja saatavilla 
Luontaistuntija-myymälöistä. 

Terranova Living Multinutrient 
50 kaps. (ovh. 23,90)

 saadaan rasvaisista 

Rautaa on kasviksissa suhteellisen 
vähän, ja kasvikunnan rauta imeytyy 

huonommin. Hyviä raudanlähteitä ovat 
tummanvihreät vihannekset, täysjyvävilja 
(ruis), palkokasvit, siemenet, soija, sienet, 

kookosmaito ja pähkinät. C-vitamiini 
parantaa imeytymistä. Ota huomioon 

ruokaillessa, että maitotuotteet ja kalsium  
heikentävät raudan imeytymistä. 

Biomedin Rautatipat 
15 ml (ovh. 26,15)

Vegaanin tärkeät 
ravintolisät

Mistä muita 
vitamiineja ja 

kivennäisaineita?

Jos haluat varmistaa 
monipuolisen vitamiinien 

kivennäisaineita?

B2-vitamiinia saa 
täysjyväviljasta, palkokasveista, 

lehtivihanneksista ja 
vitaminoiduista juomista. 
B-vitamiineja sekä makua 

ruokaan saat mm. 
Puhdas+ Ravinto-

hiivahiutaleista 150 g 
(ovh. 9,65)

Älä unohda rasvahappoja! 
Omega-3-rasvahappoja 

saamme yleensä kalasta. 
Jos et syö kalaa, voit myös 

varmistaa vitamiinien 
saannin ravintolisällä. 
100 % kasvi peräinen 
Vogelin VegOmega-3 
30 kaps. (ovh. 17,30)

 on kasviksissa suhteellisen 

Sinkkiä saa täysjyväviljoista, 
palkokasveista, soijasta, 

pähkinöistä ja siemenistä. 
Jos ruoassa on paljon 

kuitua, sinkin imeytyminen 
heikkenee. Lisäsinkkiä saat 

esimerkiksi 
Viridian Balanced Zinc 

Complexilla 
30 kaps. (ovh. 10,00)
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O ireet ovat on moninaisia: niihin 
liittyy usein hengitystieoirei-
den lisäksi reumaattisia oirei-
ta, neurologisia oireita, poikke-

avaa väsymystä ja poikkeuksellisen paljon 
erilaisia infektioita. 

MITKÄ OVAT TAUDIN VAIHEET?
Ennakoivassa vaiheessa potilas voi kokea, 
että ”kaikki ei ole ihan kohdallaan”, mut-
tei vielä ymmärrä, mistä oireet johtuvat. 
Silmissä ja hengitysteissä on ärsytysoirei-
ta, kuten silmien kirvelyä ja punoitusta, 
nuhaa sekä yskää ja nenän tukkoisuutta. 
Lisäksi hän voi tuntea outoa väsymystä, jo-
hon ei löydy selitystä. Laboratoriotulokset 
ovat normaaleja.

Akuuttivaiheessa potilas tajuaa, että ”jo-
tain on todella pielessä”. Mikäli kosteus-
vauriota ei ole vieläkään osoitettu, potilas 
voi kohtalaisen pitkään kärsiä hakkaavasta 
yskästä, äänen häviämisestä, sivuonteloi-
den tulehduksista, silmien- ja ihon tuleh-
duksesta sekä lihas- ja nivelkivuista. Jotkut 
kuvaavat oloansa siten, että ”elimistö on 
mennyt täydelliseen oikosulkuun” tai ”vir-
ta on pois päältä”. Joillekin kehittyy selittä-
mättömiä neurologisia oireita, kuten hui-
mausta, kaatuilua, päänsärkyä, vaikeuksia 
keskittyä mihinkään tehtävään, kognitiivi-
sia oireita ja ”aivosumua”. 

Akuuttivaihe usein tulkitaan vaikeak-
si flunssaksi, koska siihen voi liittyä lie-
vää kuumeilua ja hengitysteiden oireita. 

Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, 
lääketieteen mikrobiologian dosentti  

Kosteusvaurio- ja homesairaus on huonosti tunnistettu ja tunnustettu tauti, jolla ei ole vakiintunutta nimeä. 
Se on elinikäinen, invalidisoiva, sosiaalista ja työelämää rajoittava systeemisairaus. Toipuminen on hidasta ja 
vaatii altistavien tekijöiden välttämistä, myrkynpoistoa kehosta ja todennäköisesti myös ravintolisien saantia. 

Kosteusvaurio- 
ja homesairaus

Otteita Tamara Tuumisen 
artikkelista Kosteusvaurio- ja 
homesairaus. Lue koko artikkeli 
Luontaistuntijan nettisivuilta: 
www.luontaistuntijat.fi/lehti

• Monet hyötyvät 
hiilihydraattiköyhästä ja 
runsaasti luomukasviksia 
sisältävästä dieetistä, ja siirtyvät 
gluteenittomalle ruokavaliolle. 

• On mahdollista, että 
joillakin ravintolisillä kuten 
N-asetyylikysteiinillä on 
merkitystä homepotilaiden 
hoidossa.

• Rasvaliukoisilla vitamiineilla 
A-, D- ja E:llä on tärkeä rooli 
elimistön happamoitumistilan 
korjaamisessa. Myös B-ryhmän 
vitamiinien ja C-vitamiinin 
saannista pitää huolehtia. 

• Ubikinoni CoQ10-lisillä on 
mitokondrioita tukeva tehtävä. 

• Rasvahappolisä on tarpeellinen 
solukalvojen korjausmateriaalina. 

• On tärkeää tarkistaa 
raudan, sinkin, seleenin ja 
magnesiumin tasapaino

• Kilpirauhasen mahdollista 
vajaatoimintaa pitää asiallisesti 
korjata. 

• Mahdolliset krooniset infektiot 
hoidetaan asianmukaisilla 
antibiooteilla. 

Yleisesti käytetyt hoitokeinot, kuten esim. 
nenäsuihkeet, kipulääkkeet tai antibioo-
tit eivät auta. Oivallus siitä, että sairaus 
liittyy oleskeluun tietyssä rakennuksessa, 
tapahtuu viiveellä. Kun potilas poistuu ra-
kennuksesta, hänen oireensa saattavat lie-
vittyä. 

Vasta sen jälkeen, kun potilas poistuu 
kokonaan kosteusvaurioituneesta raken-
nuksesta, alkaa hänen ”pitkä ja kivinen” 
toipilasvaiheensa. Se voi kestää useita 
kuukausia tai jopa vuosia. Tauti on salaka-
vala. Kerran herkistynyt on aina herkisty-
nyt, vaikka välillä olisi oireeton.

VOIKO SAIRASTUNEITA AUTTAA?
Vaikka hyviä, kontrolloituja näyttöön pe-
rustuvia hoitotutkimuksia vähän, potilaita 
on autettu kliinisen kokemuksen mukaan 
seuraavilla terapiamuodoilla: 
A. Vältetään altistavaa tekijää. Tämä ohje 

on ehdoton. 
B. Huolehditaan detoksikaatiotoimen-

piteistä: suositellaan esim. hikoilua 
saunassa tai urheillessa. Suolahuoneen 
käyttö on todettu myös hyödylliseksi 
joillakin potilailla, joilla on hengitys-
tieoireita. 

C. Annetaan neuvontaa oikeasta 
ravitsemuksesta ja farmakologisen 
tukihoidon käytöstä. 
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MIKÄ SILMIÄ VAIVAA? 
Diabetes on yksi silmien terveyden riskitekijä. Silmänpohja-
muutokset ovat yleisiä erityisesti diabeetikoilla: kyse verkko-
kalvon verisuonten häiriöistä.

Ikänäkö alkaa vaivata 40–50 vuoden iässä. Vietämme aikaa 
ruutujen äärellä, jolloin silmät joutuvat koville ja oireilevat jo 
nuoremmallakin iällä.

Silmien kuivuutta aiheuttavat myös lääkitykset, ihosairau-
det, erilaiset kansantaudit ja hormonitoiminnan muutokset. 

LUTEIINI – SILMÄN YSTÄVÄ
Mustikan ja sen sisältämien flavonoidien ja antioksidanttien – 
erityisesti antosyaanien ja luteiinin – on todettu olevan hyväk-
si silmänpohjille ja erityisesti ikääntyvien silmien terveydelle. 
Anto syaanit vahvistavat verisuonten seinämien sidekudosta 
sekä vähentävät turvotusta ja verisolujen paakkuuntumista.

Antioksidanttina luteiini suojaa silmiä UV-säteilyn haittavai-
kutuksilta sekä vähentää harmaakaihin riskiä ja silmänpohjan 
keltatäplän ikärappeumaa. Emme itse tuota luteiinia, joten sen 
saanti ravinnosta on turvattava.

RAVITSE SILMIÄSI OIKEIN
Jos silmien terveyttä haluaa tukea mustikoiden sisältämien 
ravinteiden avulla, pitäisi mustikoita syödä päivittäin 30–70 
grammaa. Riittävästi hyviä antioksidantteja silmien suojaksi 
saa Elexir Pharman Blue Eye -valmisteesta, jonka päiväannos 
sisältää paitsi 25 mg luteiinia myös sinkkiä, C-vitamiinia, E-vita-
miinia, B2-vitamiinia, A-vitamiinia ja seleeniä.

Mustikka vaikuttaa moneen. Monia tutkimuksiakin 
on tehty tämän Pohjolan aarteen hyvien vaikutuksien 
selvittämiseksi. Mustikka on usein yhdistetty näkö-
kykyyn ja silmien hyvinvointiin. Se vähentää myös 
tulehdusreaktiota, parantaa muistia ja alentaa LDL-
kolesterolia. Kaikki se, mikä mustikassa on todettu 
terveelliseksi vaikkapa sydämelle ja verisuonille, on 
hyväksi myös silmien terveydelle.  

Miksi 
mustikkaa?

www.valioravinto.fi

• 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!

20
14

 U
RHEILUVALM

IST
E    

8   Luontaistuntija  3/2017

106954_.indd   8 19.4.2017   10.08

http://www.valioravinto.fi/


RESVERATROLI on useissa kasveissa esiin-
tyvä fenoliyhdiste, jota on löydetty erityi-
sesti punaisista ja sinisistä rypäleistä sekä 
puolukoista, mustikoista ja karpaloista. 
Rypäleet tuottavat resveratrolia ilmeisesti 
suojautuakseen sienitaudeilta. Ranskalais-
ten huomattavan alhaisen sydän- ja verisuo-
nitautiesiintyvyyden on selitetty johtuvan 
heidän runsaasta punaviinin kulutukses-
taan. Parempia vaihtoehtoja punaviinille 
ovat toki ravintolisät tai viinirypälemehu.

Resveratroli on yksi rypäleiden voi-
makkaimmista terveyttä edistävistä po-
lyfenoleista, jonka sanotaan kumoavan 
runsaskalorisen ruokavalion aiheuttamia 
haittoja. Sen on todettu hillitsevän rasva-
solujen syntyä, minkä vuoksi se voi auttaa 
luonnollista painonpudotustekniikkaa et-

siviä ihmisiä. Vuonna 
2006 tehdyssä 
tutkimuksessa 

ylisyötettyjen hiirten painon nousu loppui, 
kun niille annettiin resveratrolia. Samalla 
hiirten terveys kohentui huomattavasti.

KURKUMIINI on peräisin kurkumakasvista 
Etelä-Aasiasta, jossa sitä käytetään luon-
nonmukaisena mausteena sekä lääkkeenä 
moneen vaivaan. Sillä on todettu runsaasti 
hyödyllisiä terveysvaikutuksia mm. nive-
lille ja lihaksille, ruoansulatuskanavan on-
gelmiin ja energian puutteeseen. Uusimmat 
tutkimukset kertovat, että kurkumiinista 
voi olla apua myös ylipainon torjuntaan. Se 
ilmeisesti vähentää painonnousua tukah-
duttamalla rasvakudoksen kasvua. Tutkijat 
ovat löytäneet ylipainoisilla esiintyvästä 
rasvasta haitallisen valkuaisaineen, joka 
aloittaa elimistössä ketjureaktion: verisuo-
net muotoutuvat uudelleen ja alkavat hou-
kutella puolustussoluja. Seurauksena on tu-
lehdustila, joka kroonistuessaan voi aiheut-
taa monenlaista muuta terveysongelmaa.

SELEENIÄ on Suomen maaperässä niukasti, 
ja siksi sitä ei kulkeudu riittävästi syömiim-
me elintarvikkeisiin (vilja, maito, liha). Se 
on kuitenkin eläimille ja ihmisille välttämä-
tön hivenaine. Vaikka seleeniä lisätäänkin 

lannoitteisiin, on suomalaisten seleenin 
saanti ruuasta yhä maailman vähäisimpiä. 
Lisäksi ostamme enemmän säilöttyjä ja 
puolivalmiita ruokia ja eineksiä, mikä on 
omiaan vähentämään seleenin saantiam-
me. Seleeni lisää elimistön immuunipuo-
lustusta, ylläpitää silmien, ihon ja hiuksien 
terveyttä, on hyväksi kilpirauhaselle sekä 
huolehtii maksan toiminnasta. Maksalla on 
keskeinen merkitys aineenvaihdunnassa, 
joten hyvällä maksan toiminnalla on mer-
kitystä myös painonpudotuksessa.

SEKURE on valmiste, joka sisältää resverat-
rolin, kurkuman ja seleenin hyvät vaiku-
tukset samassa tabletissa. 

Birgit Stenroos, fytonomi

Vyötärörasva ei ole vain laiska energiavarasto, vaan se toimii kuin mikä tahansa erittävä rauhanen. Erityisesti vatsa-
onteloon ja sisäelimiin kertyvä rasva häiritsee monella tavalla elimistön toimintaa. Useat tutkimukset ovat osoitta-
neet, että kurkumiini ja resveratroli voivat olla hyödyksi ylipainon aiheuttamissa tulehduksissa ja omalta osaltaan 
painonpudotuksessa. Seleeni taas on tärkeä antioksidantti, joka huolehtii mm. maksan hyvinvoinnista. Sillä on myös 
tärkeä merkitys, kun halutaan torjua ylipainon haittoja. 

Liika vyötärörasva 
ylläpitää jatkuvaa hiljaista 
tulehdusta elimistössä

Kurkumiini ja 
resveratroli 
voivat olla 
hyödyksi 
ylipainon 
aiheuttamissa 
tulehduksissa

Kurkumiini ja 
resveratroli 
Kurkumiini ja 
resveratroli 
Kurkumiini ja 

voivat olla 
hyödyksi 
ylipainon 
hyödyksi 
ylipainon 
hyödyksi 

aiheuttamissa 
ylipainon 
aiheuttamissa 
ylipainon 

tulehduksissa

Luontaistuntija  3/2017    9

106955_.indd   9 19.4.2017   10.10



Suomi 100 vuotta ja Terveyskaista 10 vuotta!

Terveyskaista haluaa edistää suomalaisten hyvinvointia laadukkailla kotimaisilla ravintolisillä. 
Terveyskaistan tuotteet valmistetaan Suomessa ja näin takaamme tuotteidemme korkean 
laadun. Korkealaatuisia, suomalaisille suunniteltuja tuotteita jo 10 vuotta!

Tie hyvään oloon!

Keräilykampanja:

Osta 3 Terveyskaistan tuotetta, saat lahjan!

Kampanjan tuotteet:
 Terveyskaistan Aurinko D 50µg 300 kaps. 

 Terveyskaistan Aurinko D 100µg 200 kaps.

 Terveyskaistan Balanssi maitohappobakteeri 
100 kaps.

 Terveyskaistan Biotiini 5 mg 120 tabl.

 Terveyskaistan Karnosiini 500 mg 60 kaps.

Nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Valitsen lahjaksi: (arvo n. 20 €)

      Fiskarsin Suomi 100-vuotta -sakset

      Iittalan Kivi-kynttilälyhty (väri: sade)

      Fiskarsin 3-osainen pöytäveitsisetti

Kampanjan ohjeet: 
1. Osta kolme kampanjan tuotetta kampanjan aikana 1.2.–31.5.2017.

2. Valitse lahja. 

3. Täytä yhteystiedot. 

4. Liitä mukaan kuitti tai kopio kuitista, josta näkyy tuotteiden 
ostaminen kampanja-aikana ja lähetä ne ja tämä kuponki 
osoitteeseen: Terveyskaista Oy, Keskuskuja 1, 01900 Nurmijärvi.

5. Lähetämme lahjan sinulle!

 Terveyskaistan Nivelteho 120 kaps.

 Terveyskaistan pitkävaikutteinen 
melatoniini 1,5 mg 150 tabl.

 Terveyskaistan Trio kalaöljy 120+30 kaps.

 Terveyskaistan Ubikinoni 150 mg 120 kaps.

  Lue lisää tuotteista: www.terveyskaista.fi Kampanja-aika 1.2.–31.5.2017.
HUOM! Emme uudelleenlähetä noutamattomia palkintoja.

LT5

Ota Balanssi avuksesi:
 Antibioottikuurin aikana
 Ulkomaan matkoilla
 Tukemaan vastustuskykyä 
 Ruuansulatusongelmiin

Maitohappobakteeri + B6 + Biotiini
 Ei sisällä inuliinia, sopii myös herkkävatsaisille.

 B6-vitamiini edistää immuunijärjestelmän  
 pysymistä normaalina.

 Biotiini edistää limakalvojen pysymistä  
 normaalina. 

Superior coating® -päällyste suojaa bakteereita 
ruuansulatuskanavan rasituksilta
Päällystystekniikan ansiosta Balanssin 5 maitohappobakteerikantaa kestävät ruuan-
sulatuskanavan rasituksia jopa sata kertaa paremmin kuin tavalliset, suojaamattomat 
maitohappobakteerivalmisteet. 

Terveyskaistan

Balanssi
maitohappobakteeri

Mistä ostaa?
Luontaistuntija-myymälöistä
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K evääseen ja kesään kuuluu 
myös hikeä ja hyvä niin. Hyvä, 
koska kehostamme poistuu 
hien mukana kuona-aineita, 

mutta samalla myös magnesiumia. Tämä 
on syytä muistaa, koska kehomme tarvitsee 
magnesiumia sadoissa elintoiminnoissa. Se 
on mm. tärkeä lihaksien toiminnalle, jaksa-
miselle, vastustuskyvylle ja hermoston toi-
minnalle. Magnesiumia saamme parhaiten 
vahvan vihreistä kasviksista ja täysjyvävil-
joista. Usein varmistamme magnesiumin 
riittävän saannin myös ravintolisillä. Fiksu 
teko, kunhan valitsemme hyvin imeytyvän 
ja vatsaystävällisen magnesiumvalmisteen. 
Sellainen on Bioteekin Super Magnesium. 

Super Magnesium on nyt uudistettu en-
tistä paremmaksi; tabletit on todella helppo 
niellä ja ne valmistetaan Suomessa. Myös 
uudistettu Super Magnesium sisältää mag-
nesiumia sekä tauraatti- että bisglysinaat-
timuodossa. Ne ovat aminohappokelaatteja, 
ja niistä magnesium on heti valmis imeyty-
mään. Näin vaikutus on nopea ja tehokas. 

Tauriinilla ja glysiinillä on myös itsenäisiä 
vaikutuksia: ne mm. säätelevät solun magne-
sium- ja kaliumpitoisuuksia. Super Magne-
sium sopii jokapäiväiseen käyttöön nautitta-
vaksi illalla tai heti raskaan treenin jälkeen.

LIIKUNNAN RIEMUA 
Varsinkin vanhenevat nivelet tarvitsevat 
lisää notkeutta, vahvuutta ja joustavuutta. 
Uutuus Bioteekin Super Nivel on erittäin 
monipuolinen kahdeksan ainesosan teho-
kas yhdistelmä – ilman hai-lajeista saatavia 
ainesosia. Helposti nieltävä ja vahva Super 
Nivel sisältää naudasta peräisin olevaa 
kondroitiinisulfaattia, vihersimpukka-
jauhetta, glukosamiinia äyriäisistä, inki-
vääriuutetta, C-vitamiinia, mangaania ja 
kuparia.  Päiväannokseksi riittää vain yksi 
tai kaksi tablettia päivässä.

KAVERUKSET: 
ALFALIPOIINI JA E-VITAMIINI
Liikkuminen ja auringon säteily lisäävät 
antioksidanttien tarvetta. Alfalipoiini on 

monipuolinen, eräänlainen vitamiinin ja 
rasvahapon välimuoto. Se on yhtä aikaa 
rasva- ja vesiliukoinen ja kulkeutuu tehok-
kaasti sekä solujen sisä- että ulkopuolelle, 
jopa aivoihin. Ravinnosta sitä saa häviävän 
vähän. Alfalipoiinihappo sopii erityises-
ti ikääntyville ja urheilijoille, mutta myös 
kaikille nykyajan elämänrytmin rasittamil-
le. Vahvoissa Super Alfalipoiini -tableteis-
sa on 250 mg alfalipoiinia, ja ne kannattaa 
nauttia aamulla aamupalan yhteydessä.

Yksi alfalipoiinihapon erikoisuuksia on 
sen kyky palauttaa muita antioksidantteja, 
kuten E-vitamiinia, aktiiviseen muotoon. 
E-vitamiini tunnetaan erityisesti kauneus-
vitamiinina ja vahvana antioksidanttina. 
Super E-vitamiini on E-vitamiinia par-
haimmillaan: se sisältää kaikki kahdeksan 
tunnettua E-vitamiinin muotoa; neljää 
tokoferolia ja neljää tokotrienolia. Erityi-
sesti tokotrienolien vaikutukset ovat viime 
vuosina kiinnostaneet tutkijoita. 

Keväässä ja kesässä on iloa ja se antaa pal-
jon. Kerrassaan Super-juttu! 

Marketta Wul� , proviisori

Kevät ja kesä herättävät meissä suomalaisissa halun ulkoilla, liikkua ja harrastaa kaikenlaista mukavaa. Yksi löytää 
itsensä lenkkipolulta, toinen puutarhaa rapsuttamasta ja kolmas taidetapahtumia kiertämässä.  Touhuamista riittää: 
jokaiselle jotakin. Välillä toki pysähdymme syömään, lepäämään ja ehkä vain ilmoja ihmettelemään. Pääasia, että 
pysähdymme; jaksaminen kun vaatii kesälläkin hyvää ravintoa ja riittävää lepoa.

Virey� a ja vetrey� aBioteekin Super-sarjan tuotteilla

SUPER-
SARJA

-20 %
3.–30.5.2017*

*Valikoima ja hinnat vaihtelevat myymälöittäin. Luontaistuntija  3/2017    11

106957_.indd   11 20.4.2017   13.31

https://kauppa.luontaistuntijat.fi/bioteekki-super-sarja


MIKSI MELISSA DREAM?
•	Se	on	täysin	luonnonmukainen
•	Kaikki	sen	ainesosat	ovat	
	 syötäväksi	kelpaavia
•	Se	on	jopa	10	kertaa	tehokkaampaa		
	 kuin	yrttitee
•	Se	ei	sisällä	melatoniinia

Katkonainen yöuni teki minusta
väsyneen ja oloni oli kurja 
Liisan uni on nyt syvempää ja levollisempaa, hän herää hyvin 
levänneenä ja energisenä Melissa Dream™ yrttivalmisteen ansiosta.

Liisan unirytmi oli sekaisin, hän heräsi monta 
kertaa yössä, eikä uni tullut helposti uudelleen. 
”Saatoin pyöriä sängyssä koko yön - ajatukset ja 
huolet pitivät minut stressaantuneena ja hereillä. 
Hyvin harvoin heräsin aamulla todella virkisty-
neenä - olin väsynyt koko päivän. Söin iltaisin vä-
symykseeni suklaata ja makeisia.

LÖYSIN MELISSA DREAM™ YRTTIVALMISTEEN
”Luin lehdestä artikkelin Melissa Dream nimises-
tä yrttivalmisteesta. Ne on valmistettu luonnolli-
sista kasviuutteista, jotka auttavat rentoutumaan 
ja nukkumaan levollisemmin. Menin heti kaup-
paan ja ostin paketin, eihän minulla ollut mitään 
hävittävää.” 

UUTTA ELÄMÄNILOA 
”Melissa todellakin auttoi minua - nukun kuin 
unelma ja herään vihdoin levänneenä. En ole 
nukkunut näin hyvin vuosiin! Päivisin minulla 
on energiaa vaikka kuinka paljon ja en enää syö 
ylen määrin makeisia. Kun olin käyttänyt tuo-
tetta noin viikon, tajusin konkreettisesti kuinka 
tärkeää hyvä yöuni on hyvinvoinnilleni.” 

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

www.melissadream.fi

UNENPUUTTEEN JA PAINONNOUSUN
VÄLINEN YHTEYS
Unenpuute tai huonolaatuinen yöuni lisäävät nä-
läntunnetta hallinnoivan greliinihormonin 
tuotantoa kehossamme. Paras tapa vähentää 
greliinin tuotantoa on nukkua hyvät yöunet.

Ikiliikkuja – kokeile sinäkin!Ikiliikkuja – kokeile sinäkin!

Hainrusto + vihersimpukka
Raskas tai yksipuolinen työ sekä kuntoilu, urheilu ja ylipaino 
voivat asettaa haasteita liikkumiselle. Ikääntyminen ja perin-
tötekijät vaativat veronsa. 

Nivelruston rakennusaineita ja nivelten voiteluun tarvittavia 
luonnonaineita saadaan vihersimpukan lihasta ja rustokalo-
jen tukirangasta.

Hainrusto + Vihersimpukka -kapseleiden raaka-aineet 
saadaan vastuullisesti pyydettyjen, ei-uhanalaisten hailajien 
tukirangasta sekä Uuden-Seelannin vesillä viljellyn viher-
simpukan (Perna canaliculus) lihasta. Hainrustouute tekee 
valmisteesta erityisen tehokkaan.

Luontaistuntija-myymälöistä.

www.bioteekki.fi

MAINOS
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P
aukkuvia polvia ja heikkoa sel-
kää pidetään tyypillisinä ikään-
tymisen vaivoina, joiden syynä 
on kuitenkin ruston 2-tyypin kol-

lageenin väheneminen. Ilman riittävää rus-
ton voitelua hyaluronihapon ja kollageenin 
avulla niveliin syntyy kipua ja tulehdusta.

Kollageenipeptidit ovat tarpeellisia ai-
nesosia sekä ikääntyneille että urheilua 
harjoittaville. Ne hillitsevät lihasmassan 
surkastumista ja tarjoavat selkeitä etuja ja 
niitä käytetään yhä enemmän nivelten ter-
veyttä ylläpitävissä valmisteissa. 

TUTKIMUKSET TODISTAVAT 
KOLLAGEENIN VAIKUTUKSET
Naisryhmä sai 6 kuukauden ajan joko kolla-
geenia tai lumelääkettä. Kollageeni vähensi 
merkitsevästi (-32 %) nivelkipua sekä nivel-
ten jäykkyyttä (-44 %). Samassa tutkimuk-
sessa osoitettiin sillä olevan merkitsevä (7 %) 
lisäävä vaikutus nivelten liikkuvuuteen ja 
niiden päivittäiseen toimintakykyyn.

RUSTOSOLUJEN LISÄÄNTYMINEN
Kollageeni lisää myös ruston ainesosien 
omaa tuotantoa elimistössä, joista muodos-
tuu lisää nivelkudosta.  Kollageenin saanti 
hillitsee ruston rappeutumista, lisää nivel-
kalvon paksuutta sekä laskee tulehdusta 
nivelrikon yhteydessä.

IHON KOLLAGEENI
Kollageeni on tärkeää myös ihon hyvinvoin-
nille, noin 75 % nuoresta ja terveestä ihosta 
koostuu kollageenista. Sen tuotanto vähe-

nee 25. ikävuoden jälkeen: ihoryppyjen ja 
juonteiden määrä lisääntyy, ihon kiinteys ja 
kimmoisuus vähenee ja sen kosteustasapaino 
heikkenee. Iho tulee myös alttiiksi tulehduk-
sille ja sen pienet verisuonet katkeilevat.

MISTÄ KOLLAGEENIA VALMISTETAAN?
Kollageenia on saatavissa ravintolisänä sekä 
eläinkollageenina että kalakollageenina. 
Molemmat kollageenityypit on yleensä hyd-
rolysoitu eli ne on entsymaattisesti pilkottu, 
jolloin jopa yli 90 % kollageenista imeytyy 
elimistöön.  

Kollageeni 1 on naudan nahasta valmis-
tettu kollageeni, jota on mm. ihossa. Sen 
sisältämien aminohappojen lukumäärä ja 
järjestys vastaa parhaiten ihmisen amino-
happojen määrää ja järjestystä. 

Kollageeni 2 valmistetaan viljellyistä 
kala lajeista ja sitä esiintyy mm. jänteissä ja 
nivelsiteissä. Kliiniset tutkimukset osoitta-
vat tämän kollageenin imeytyvän ohutsuo-
lesta dipeptideinä, tripeptideinä tai vapai-
na aminohappoina. 

KOLLAGEENIN IMEYTYMINEN JA 
VAIKUTUS ELIMISTÖSSÄ
Kollageeni vaikuttaa ihoon kahdella taval-
la: Se lisää kollageeni- ja elastiinisäikeiden 
muodostusta sekä voimistaa sidekudok-
sen solujen, kollageenin sekä vettä sitovan 
hyaluronihapon tuotantoa elimistössä. 
Hydrolysoitu kollageeni antaa elimistölle 
viestin, että kehon omaa kollageenin tuo-
tantoa on lisättävä. Elimistö myös käyttää 
tätä hydrolysoitua kollageenia molempien 
kollageenityyppien rakennusosina. 

NORJALAINEN KOLLAGEENIVALMISTE 
SISÄLTÄÄ MOLEMPIA 
KOLLAGEENITYYPPEJÄ
Skingain sisältää molempia kollageenityyp-
pejä, mikä varmistaa monipuolisen kolla-
geenin saannin. Tämä patentoitu yhdistel-
mätuote sisältää myös C-vitamiinia, joka 
puolestaan edistää ihon ja nivelten normaa-
lia kollageenin muodostumista sekä tukee 
immuunijärjestelmän toimintaa. 

Jarmo Hörkkö, tuoteasiantuntija

Kollageenilla 
notkeat nivelet

Dipl. tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg 
on huomannut Skingainin edut sekä iholle 
että nivelille.

Luontaistuntija  3/2017    13

106959_.indd   13 20.4.2017   13.36



Voglian myymäläpäällikkö, pukeutumis-
neuvoja Kirsi Toivanen sai vaihdevuo-
sien yllättävät oireet kuriin. “Kuumista 
aalloista se alkoi – sitten tuli itkuisuutta 
ja surumielisyyttä. Yöllä saatoin herätä 
kymmenenkin kertaa kun välillä oli hiki 
ja välillä taas kylmä. Nukkumisesta ei tul-
lut mitään. Ihmettelin miten tällaista voi 
tulla jo 45-vuotiaana?” Kirsi pohtii. Jokai-
sen keho toimii yksilöllisesti, joten vaih-
devuosien alkaminenkin on yksilöllistä.

“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuo-
tetta oireisiin. Jo parin viikon aikana yö-
hikoilu ja kuumat aallot katosivat. Salvia 
oli tehnyt tehtävänsä. Menoforce vaikutti 
tasoittavasti myös tunnetilojen heitteleh-
timiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen tärkeänä 
hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnol-
lista apua hormonivalmisteiden sijaan.

Eroon kuumista aalloista
Heräsin 10 kertaa yössä – en enää!

Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan 
kuumista aalloista, joita on perinteisesti hoi-
dettu salvialla. Kliinisesti tutkittu Menoforce 
Strong -salviatabletti vähensi neljässä vii-
kossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden 
puoleen. Teho paranee käytön jatkuessa, 
eikä sillä ole hormonivalmisteiden mahdol-
lisia haittavaikutuksia, koska se ei ole estro-
geenivalmiste.

Lue lisää: vogel.fi

MAINOS
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TERVA-PIHKASALVA
Terva-pihkasalva on ehkä tunnetuin sal-
vamme. Sen juuret ovat kansanlääkinnässä 
ja se on tarkoitettu
• kuivaan halkeilevaan ihoon,

koville kantapäille
• pienten haavojen hoitoon, 

hyönteisten pistoihin
• psoriaatikoille

Tehoaineet ovat pihka, terva ja takiai-
senjuuri. Tuote on valittu Suomessa vuo-
den hoitotuotteeksi 2009.

11-YRTIN HOITOSALVA
Ihmesalvaksikin kutsutun hoitosalvan 
vaikutus perustuu 11 eri hoitoyrttiin. 
Se tuo apua mm.
• erilaisiin ihottumiin, kutiavalle 

ja herkälle iholle
• palovammoihin
• peräpukamiin
• syyliin, luomiin, ihotulehduksiin
Salva on erittäin hellä ja sopii myös pienen 
lapsen iholle.

LÄMMITTÄVÄT HOITOSALVAT 
LOHIKÄÄRMESALVA JA TIIKERIN 
VOIMASALVA 
Kaukoidässä vastaavia salvoja on käytet-
ty vuosisatoja. Hoitotehon lisäämiseksi 
molempiin on lisätty suomalaisia hoito-
yrttejä ja eteerisiä öljyjä. Salvoilla on sa-
mankaltainen vaikutus, mutta Tiikeri on 
voimakkaampi ja Lohikäärme lempeäm-
pi. Ne on tarkoitettu

Virpi Raipala-Cormier, Frantsilan Luomuyrttitila

Frantsilan Luomuyrttitila on valmista-
nut jo yli 30 vuoden ajan hoitosalvoja 
ihmisten ja eläinten kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. Hoitosalvat ovat tehok-
kaita, turvallisia ja luonnollisia. Kaikki 
salvat pohjautuvat aitoihin kasviöljyihin, 
joissa saostavana aineena käytetään 
mehiläisvahaa. Salvat ovat vedettömiä 
ja säilöntäaineettomia eivätkä ne sisällä 
vaseliinia tai para� inia.

Luonnolliseen itsehoitoon 
Kotimaiset hoitosalvat

• lievittämään jännittyneisyyttä sekä, 
nivel- ja selkäkipuja

• lämmittämään lihaksia esim. kylmiä 
jalkoja

• elvyttämään verenkiertoa
• helpottamaan väsymystä ja flunssaa.

Virpi 
Raipala-Cormier, 
agronomi ja Frantsilan
luomuyrttitilan omistaja, 
tuntee luonnolliset ihonhoitoyrtit.
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K ilpirauhanen on pieni perhosen 
muotoinen elin kaulassa aivan 
aataminomenan alapuolella, ja 
sen tärkein tehtävä on tuottaa 

aktiivista kilpirauhashormonia tyroksii-
nia (T3). 

Kun kilpirauhashormonin tuotanto on 
liian alhainen, voi aiheutua moninaisia oi-
reita, kuten väsymystä, painonnousua, um-
metusta, sydämen sykkeen hidastumista, 
lihaskipuja, viluisuutta ja ihon kuivumista. 
Alilämpöisyys on yksi tärkeimpiä vajaatoi-
minnan oireita, koska kilpirauhanen toimii 
eräänlaisena termostaattina, joka säätelee 
elimistön lämpötilaa.  Kilpirauhanen sääte-
lee myös aineenvaihduntaa, josta syystä va-
jaatoimintaa sairastavilla suolen toiminta 
on hidastunut. Vajaatoimintaa sairastavat 
ovat yleensä myös uupuneita ja masentu-
neita. 

Kun kilpirauhashormonia muodostuu 
riittävästi, se vaikuttaa edullisesti myös 
muiden hormonien muodostumiseen. Näi-
tä hormoneja keho tarvitsee erilaisten rap-
peumasairauksien, sydäntautien, dementi-
an ja ylipainon ehkäisemiseksi. Koska kil-
pirauhasen vajaatoiminnan oireet ovat niin 
moninaisia, sen diagnosointi on lääkärille 

usein hankalaa, erityisesti jos luotetaan lii-
aksi laboratoriokokeiden viitearvoihin. 

KILPIRAUHASEN 
TOIMINTAA VOI TUKEA 
L-tyrosiini on aminohappo ja kilpirauhas-
hormonin tärkein rakenneosa, josta muo-
dostuu kilpirauhashormonin varastomuo-
toa (T4) ja siitä edelleen aktiivista kilpirau-
hashormonia tyroksiinia (T3). L-tyrosiinia 
saamme jonkin verran ravinnon mukana ja 
optimaalisissa olosuhteissa elimistö pystyy 
valmistamaan sitä myös itse. Solgar L-tyro-
siini on ravintolisä, joka takaa riittävän 
L-tyrosiinin saannin.

Aktiivisen kilpirauhashormonin muo-
dostumiseen tarvitaan jodia. Suomen maa-
perä on erittäin jodiköyhää ja siksi jodia 
alettiin lisätä pöytäsuolaan 1940-luvulla. 
Uusimpien tutkimusten mukaan suoma-
laisten jodin saanti on edelleenkin liian 
vähäistä, joka osaltaan saattaa selittää sen 
miksi kilpirauhasen vajaatoiminta on Suo-
messa niin yleistä. Solgar Kelp-merile-
vävalmiste on erinomainen luonnollista 
orgaanista jodia sisältävä valmiste, joka 
sisältää 200 mikrogrammaa jodia tablettia 
kohden.

Myös seleeniä tarvitaan kilpirauhashor-
monin valmistamiseen elimistössä L-tyro-
siinin ja jodin lisäksi. Vuodesta 1984 läh-
tien Suomessa päätettiin parantaa seleenin 
saantia lisäämällä sitä viljan lannoitteisiin. 
Ongelma on se, että nykyisin suurin osa 
leipäviljasta on ulkomaista alkuperää, ja 
on epävarmaa, saavatko kaikki riittävästi 
seleeniä kilpirauhasen tarpeisiin. Solga-
rin seleenivalmisteet ovat turvallista ja 
hyvin imeytyvää selenometioniinia, joka 
on seleenin orgaaninen muoto. Solgar 100 
mikrogramman seleenitabletit riittävät 
perusterveelle ihmiselle, mutta kilpirau-
hasongelmien yhteydessä saattaa olla aina-
kin aluksi hyvä käyttää 200 mikrogramman 
vahvuista seleeniä.

Timo Lehto, biokemisti FT

Kilpirauhanen on ollut viime aikoina runsaasti esillä mediassa, sillä jopa lääkärit ovat erimielisiä siitä, miten sen vajaa-
toimintaa tulisi hoitaa. Myös kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointi saattaa tuottaa ongelmia, koska sen aiheut-
tamat oireet muistuttavat monien muiden sairauksien oireita. Kilpirauhashormonin tuotantoon tarvitaan L-tyrosiinin 
lisäksi jodia sekä seleeniä. Kilpirauhasen vajaatoiminta ja erilaiset muut kilpirauhasongelmat ovat erittäin yleisiä.

Seleeni ja jodi 
tukevat kilpirauhasta

Riittävä kilpirauhas-
hormonin muodos-
tuminen vaikuttaa 
myös muiden 
hormonien 
muodostumiseen
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Meneekö yöt WC:ssä juostessa ja päivät nimiä muistellessa?

96% SUOSITTELEE  
PROSTAFLOW:TA  
ETURAUHASEN  
HYVINVOINTIIN

Miehen eturauhasen toiminta muuttuu ikääntymisen myötä. Jopa 50%:ia 
yli 50-vuotiaista miehistä kärsii ikään liittyvistä eturauhasongelmista. 
Yli 60-vuotiailla miehillä eturauhasongelmia esiintyy jopa 70%:lla. 
Ensimmäisiä ongelmia ovat heikentynyt virtsasuihku, tihentyvä 
virtsaamisen tarve ja se, että rakko ei tyhjene täysin virtsatessa.

Uuden Prostaflown karpalosta patentoidulla Full Spectrum menetelmällä 
eristetty aktiiviaine Flowens™ edistää tutkimuksen mukaan monin 
tavoin eturauhasen hyvinvointia.

• vähentää toistuvia yöllisiä vessassakäyntejä
• lisää virtsasuihkun voimakkuutta
• parantaa kykyä tyhjentää rakko kokonaan
• edesauttaa tiputtelusta eroon pääsemisessä

Prostaflow on karpalosta patentoidulla menetelmällä valmistettu täysin 
luonnollinen ja turvallinen valmiste eturauhasen hyvinvointiin. Parhaat 
tulokset on tutkimuksissa saatu 2 kapselin (500mg) päivittäisellä 
annostuksella. 6 kuukauden käytön jälkeen 71%:ia tutkituista ilmoitti 
virtsaamisoireiden vähentyneen selvästi. 37%:lla tutkimuksessa mukana 
olleista ongelmat vähenivät jo yhden kuukauden käytön jälkeen. 96%:ia 
tutkimukseen osallistuneista suosittelisi tuotetta ystävilleen.

Terveyskaupoista, terveystuotteiden verkkokaupoista
www.polarpharma.fi

MAINOS

* Rasvahapot EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa, 
kun päivittäinen annos on 250 mg EPA ja DHA. 

www.bringwell.fi

VAHVA SYDÄN* 
LUONNOLLISESTI MERESTÄ

Friend of the Sea -sertifioitu ja 
puhdas omega-3

Eskimo-3 Pure on kalaöljy ympäristötietoiselle kuluttajalle, joka 
haluaa elää terveellisesti. Eskimo-3 Pure kalaöljy täyttää erit-
täin korkeat laatu- ja puhtausvaatimukset ja on luonnollisen 
stabiili patentoidun Pufanox-antioksidanttiyhdisteen vuoksi.
Friend of the Sea sertifiointi takaa, että tuotannossa käytetään 
hyväksyttyjä ympäristöystävällisiä kalastus- ja 
tuotantomenetelmiä.

Eskimo-3 Pure neste 210 ml tai kapselit 120 kpl. 
Eskimo-3 Brainsharp neste 210 ml tai kapselit 120 kpl.
Eskimo-3 Kids lapsille kehitetty, neste 210 ml. RAVINTOLISÄ

Kysy lisää asiantuntevalta myyjältä!

Eskimo 107 x 297 mm, Eskimo Luontaistuntijat 3_17.indd   1 23.3.2017   9.05.55
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Näin käytät 
Pycnogenolia
Pycnogenolilla on piristävä vai-
kutus, joten se kannattaa ottaa 
aamiaisen yhteydessä. Monet 
käyttävät Pycnogenolia ympä-
ri vuoden, mutta tuote toimii 
yhtä hyvin myös lyhytaikaisena 
kuurina käytettynä. Normaali 
ylläpitoannos on 1 mg/painokilo 
päivässä, eli normaalipainoiselle 
aikuiselle suositellaan jatku-
vaan käyttöön päivittäin kaksi 
Pycnogenol® Strong -tablettia, 
jotka sisältävät yhteensä 80 mg 
rannikkomännyn kuoriuutetta. 
Terapeuttinen annos Pycnogeno-
lia on yleensä 100–200 mg päiväs-
sä, eli käytännössä suositellaan 
tupla-annosta 1–2 viikon ajan, 
kun aloitetaan valmistautuminen 
allergiakauteen.

Suomalainen ravintolisien valmis-
tukseen erikoistunut lääketehdas 
Hankintatukku Oy valmistaa 
Pycnogenolia tabletteina, suu-
suihkeena ja ihonhoitogeelinä.
Lisätietoa: www.pycnogenol.fi

S iitepölyallergiasta kärsii 
10–20 % suomalaisista. Ke-
vätkesällä oireita aiheuttavat 
lehtipuut, keskikesällä heinä-

kasvit ja loppukesällä pujo. Koivun ja 
heinien siitepöly on yleisimpiä aller-
gian aiheuttajia. Osa siitepölyallergi-
sista saa oireita myös ruoka-aineista. 

Siitepölystä johtuva oireilu on jak-
soittaista ja loppuu yleensä siitepö-
lykauden päättyessä. Ensisijaisesti 
oireilua on hengitysteissä. Siitepöly-
allergia saattaa aiheuttaa vesinuhaa, 
aivastelua, nenän kutinaa ja tukkoi-
suutta, yskänärsytystä ja astmaoirei-
ta. Silmissä siitepöly aiheuttaa ärsy-
tystä, punoitusta, kutinaa, kirvelyä ja 
kyynelvuotoa. Atooppinen ihottuma 
saattaa pahentua. Oireena voi olla 
myös voimakas väsymys.

PYCNOGENOL® AUTTAA 
ELIMISTÖÄ PUOLUSTAUTUMAAN
Allergiaongelmia voi torjua luonnon 
omalla antioksidantilla. Pycnogenol®  
eli rannikkomännyn kuoriuute sisäl-
tää bioflavonoideja, jotka hillitsevät 
histamiinin purkautumista ja tällä ta-
voin myös allergiaa. Pycnogenol® on 
erinomainen ravitsemuksellinen 

tuki siitepölyaikana. Allergiakau-
teen voi varautua suojaamalla eli-
mistöä Pycnogenolilla hyvissä ajoin. 
Kolmen vuorokauden käytön jälkeen 
elimistö on jo ylläpitotasolla. Pycno-
genol® mm. lisää keuhkojen hengitys-
kapasiteettia ja helpottaa astmaati-
kon oloa. Astmaatikoilla tuotteen on 
havaittu laskevan veren tulehduksen 
välittäjäaineiden määrää, tuoteasian-
tuntija Jarmo Hörkkö kertoo.

MIKÄ ON PYCNOGENOL®?
Pycnogenol® on rannikkomännyn 
kuoriuute, joka valmistetaan Rans-
kan eteläosassa viljellystä rannik-
komännystä saatavasta kuoresta. 
Uute sisältää vakioidun määrän bio-
flavonoideja, mm. proantosyaaneja. 
Pycno genol® on maailman tutkituim-
pia ravintolisiä jo yli 40 vuoden ajal-
ta ja sen turvallisuutta on selvitetty 
laajoin kokein. Sillä on todettu olevan 
lukuisia elimistölle suotuisia vai-
kutuksia mm. sydämelle, veren-
kierrolle ja iholle. Se normalisoi 
immuunijärjestelmän reaktioita ja 
estää histamiinin purkaantumista 
tehokkaasti ja siten helpottaa oloa 
siitepölyaikana.

Nauti keväästä 
– hengitä helpommin

Aivastuksia, silmien kirvelyä ja nuhaa…   Ensimmäiset auringon säteet 
ovat allergiselle merkki lähestyvästä siitepölykaudesta. Keväästä 
 syksyyn kestävään allergiakauteen voi kuitenkin varautua etukäteen. 
Lääkehoidon lisäksi allergiaongelmiin kannattaa hakea apua myös 
luonnon omista ravintoaineista.

Jarmo Hörkkö, tuoteasiantuntija

Luontaistuntija  3/2017    17

106963_.indd   17 20.4.2017   15.56

http://www.pycnogenol.fi/


Virtumin+® -kapselit
Virtumin+ on yhdistelmä luonnon tehoaineita: 

• Vuoripihka- eli mumijo-jauhetta on käytetty tuhansien vuosien 
ajan etenkin himalajan alueella. Sen sanottiin antavan voimaa 
hermostolle, sydämelle ja verisuonistolle. Myös luunmurtumien ja 
palovammojen uskottiin paranevan.

• Ruusujuuriuute on adaptogeeni, jonka sanotaan tasapainottavan 
kehoa ja auttavan palautumaan normaalitilaan: uupunut virkistyy, 
hermostunut rauhoittuu. 

• Antioksidanttina rannikkomännyn kuoriuute tuhoaa vapaita 
happiradikaaleja, jotka aiheutuvat sairauksia. Se tukee 
verisuoniston ja sydämen normaalia toimintaa. 

• Maitohappobakteerit yhdistetään vahvasti vastustuskykyyn 
ja immuniteettiin. Parhaillaan tutkitaan suoliston bakteereiden 
vaikutusta masennukseen, diabetekseen, astmaan ja 
liikalihavuuteen. 

Virtumin Derma Care Cream -ihovoide
Voidetta käytetään paikallisesti ärsyyntyneelle tai painaumista 
kärsineelle iholle. Mumijon mineraalit ovat adaptogeenisia ja niillä 
on hoitavia ominaisuuksia. Siksi Virtumin-voide on todellinen 
monitoimituote. Se myös auttaa pitämään ihon terveenä, kiinteänä 
ja voimakkaana.

Luonnossa kaikki on osa suurempaa kokonaisuutta. 
Virtumin-luontaistuotesarja perustuu tähän 
ajatukseen. Näitä Suomessa valmistettuja tuotteita 
ovat Virtumin+ kapselit, Virtumin Derma Care Cream 
-ihovoide ja Salute Dóro eli Himalajan Ambrosia 
luomuhunaja-siitepöly-mumijo -valmiste. 

Virtumin-tuotteissa 
luontoäidin elinvoimaa

ILMOITUS

Virtumin-tuotesarjan kehittivät nurmeslaiset Jouko ja Irina Martiskainen 
laajan kokemuksensa pohjalta.

19,50
Derma Cream

30 ml

(ovh. 22,55)38,90
Virtumin+ 
40 kaps.

(ovh. 43,55)
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2 -tyypin diabeetikolla on sokeri-
aineenvaihdunnan häiriö, jossa 
insuliini ei pysty täysin sääte-
lemään sokerin siirtymistä ve-

renkierrosta soluihin. Jotta elimistömme 
lopulta onnistuisi siirtämään sokerin so-
luihin, joutuu haima tuottamaan insuliinia 
normaalia enemmän. Häiriön jatkuessa 
pitkään haiman solut alkavat väsyä, veren-
sokeri jää koholleen ja diabeteksen riski 
kasvaa. Uusi luku lääkittävien tilastoissa 
on harmillisen lähellä.

TUNNISTA SOKERIAINEEN-
VAIHDUNNAN HÄIRIÖN OIREET
Tyypillisin häiriintyneen sokeriaineen-
vaihdunnan ensioire on aterioiden jäl-
keinen voimakas väsymys. Koholla oleva 
verensokeri voi lisäksi aiheuttaa ärtynei-
syyttä ja jopa masennusta. Kohollaan oleva 
sokeri kuuluu hyvin usein osaksi laajempaa 
ns. metabolista oireyhtymää, jossa myös 

rasva-aineenvaihdunnan tasapaino horjuu. 
Tunnetuin metabolisen oireyhtymän riski-
tekijä onkin ylipaino ja etenkin vyötäröli-
havuus. Alkava sokeriaineenvaihdunnan 
häiriö olisi hyvä havaita ajoissa. Jopa vuosia 
salaa kohollaan oleva verensokeri ja huonot 
rasva-arvot voivat vähitellen nakertaa veri-
suonten ja sydämen hyvinvointia.

KENELLE KYOLIC DIABALANS SOPII?
Kyolic DiaBalans on monipuolinen tuki ve-
rensokerin hallintaan. Se on nerokas lisä 
kaikille keskivartalolihaville miehille ja 
naisille, jotka ovat päättäneet tarttua oman 
onnensa ohjiin ja toteuttaa elämäntapa-
muutoksen. Suurin ilo ja apu tuotteesta 
saadaan nimenomaan yhdessä terveellisen 
ruokavalion ja liikunnan kanssa. Kyolic 
DiaBalansia on hyvä käyttää varoen ja so-
keriarvoja tarkkaillen, jos häiriötilaa 
tuetaan jo ennestään kevyellä 
diabeteslääkityksellä.

VIIDEN TEHOAINEEN MONIPUOLISET 
VAIKUTUKSET KOKO KEHOLLE
Kyolic DiaBalansin tehoaineet vaikuttavat 
sokeriaineenvaihduntaan eri tavoin ja yh-
dessä toisiaan tukien. Kapseleiden hyvin 
imeytyvä kromi edistää veren sokeriarvo-
jen pysymistä normaalina. Se auttaa in-
suliinia siirtämään glukoosin verenkier-
rosta soluihin ja kudoksiin, jossa glukoosi 
muutetaan energiaksi. Kyolic DiaBalansin 
toinen tärkeä aineosa on ns. kylmäkypsy-
tetty valko sipuliuute, Aged Garlic Extract 
(AGE). Tämän maailman tutkituimman val-
kosipulin hyödyt sydänterveydelle on osoi-
tettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa. 
Niasiini edistää energia-aineenvaihduntaa 
ja vahvistaa kromin vaikutuksia. Eksootti-
semmat Momordica charantia- (karvas-
kurkku) ja  Salacia reticulata -uutteet 
tukevat edelleen kromin ja AGE:n vaiku-
tuksia. Kyolic DiaBalans kapseli nautitaan 
aterian yhteydessä 1–2 kertaa päivässä.

Juha Sihvonen, FM elintarvikekemia

Tilastojen mukaan Suomessa on n. 300 000 lääkkeillä hoidettavaa aikuistyypin diabeetikkoa. Lisäksi ehkä n. 150 000 
sairastaa tietämättään 2-tyypin diabetesta. Edellä mainitun joukon jatkona monia meitä vaanii diabetesta edeltävä 
ns. vähäinen sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Ei silti syytä synkistelyyn. Tässä pisteessä hyvinvointiin panostaville on 
uusi monipuolinen ravintolisä; Kyolic DiaBalans.

Luonnollinen ja monipuolinen 
apu verensokerin hallintaan
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Tunnista riskitekijät

B12 -vitamiini tukee kehon 
tärkeimpiä toiminto-
ja, kuten hermoston ja 

ai vo jen toimintaa. Esimerkiksi nämä ke-
hon normaali toiminnot ovat riippuvaisia 
B12-vitamiinista:
• Kognitiiviset taidot, paikannuskyky, 

kielelliset taidot, huomiokyky, muisti
• Immuunijärjestelmän toiminta.
• Aineenvaihdunta
• Puna- ja valkosolujen muodostaminen

SINULLA VOI OLLA B12-VITAMIININ 
PUUTOSTA ERITYISESTI, JOS:

Olet kasvissyöjä tai vegaani
B12-vitamiinia saa vain eläinperäisestä ra-
vinnosta, kuten lihasta ja maitotuotteista. 
Siksi vegaanien ja kasvissyöjien tulisi aina 
käyttää B12-vitamiinivalmistetta.

Olet yli 50-vuotias
B12-vitamiinin imeytyminen heikkenee yli 
50-vuotiailla, ja vitamiinin niukkuudella 
voi olla osuutta joihinkin vanhuuden oirei-
siin, kuten muistihäiriöihin ja aivojen heik-
kenevään toimintaan. 

Juot säännöllisesti alkoholia
Alkoholin säännöllinen käyttö saattaa vai-

kuttaa negatiivisesti maksaan varastoitu-
van B12-vitamiinin tasoon.

Käytät närästyslääkkeitä
Haponestolääkkeiden käyttö on yhdistetty 
B12-vitamiinin puutteeseen, joten jos käy-
tät lääkkeitä jatkuvasti, kannattaa tilanne 
tarkistuttaa.

Sairastat diabetesta tai jotakin 
autoimmuunisairautta
Diabeetikko saattaa tarvita B12-vitamiinia 
vitamiinilisänä, koska diabeteksen hoidos-
sa yleisesti käytettävä metformiini saattaa 
aiheuttaa potilaille B12-vitamiinin puutos-
ta. Vitamiinin puutos voi liittyä myös imey-
tymishäiriöön, joka voi syntyä esimerkiksi 
jonkin autoimmuunitaudin yhteydessä.

Lisäksi B12-vitamiinin puutosta voivat ai-
heuttaa laktoosi-intoleranssi, keliakia, ras-
kaus ja imetys, kova fyysinen rasitus, laih-
dutus, e-pillereiden käyttö, epäsäännölliset 
elämäntavat ja stressi.

MILLAISIA OIREITA B12-VITAMIININ 
PUUTOS AIHEUTTAA?
B12-vitamiinin puutos voi aiheuttaa muisti-
häiriöitä, mielialan vaihteluita, uupumusta 
ja unihäiriöitä. Fyysisiä oireita voivat olla 
kipeä suu ja turvonnut kieli, krampit, raa-

jojen pistely ja puutuminen. Pidempiaikai-
nen B12-vitamiinin puutos johtaa peruutta-
mattomiin vaurioihin elimistössä.

MILLAISESTA RAVINNOSTA 
SAA B12-VITAMIINIA?
B12-vitamiinia saa lihasta, sisäelimistä, 
kalasta, äyriäisistä, maitotuotteista ja ka-
nanmunista. Normaali ruokavalio sisältää 
moninkertaisesti tarvitun määrän B12-vi-
tamiinia, mutta elimistö pystyy hyödyntä-
mään siitä vain prosentin verran eli noin 
0,05–0,08 mikrogrammaa vuorokaudessa.

B12-VITAMIINISUIHKE AUTTAA 
VARMISTAMAAN RIITTÄVÄN 
B12-VITAMIININ SAANNIN 
B12-vitamiinin imeytyminen suolistosta on 
haasteellista ja erilaiset ongelmat suolistos-
sa, happovaivat ja happolääkitys häiritsevät 
imeytymistä entisestään. Sen takia B12-vita-
miinivalmiste kannattaa ottaa suihkeena. 

Puhdas+ B12-vitamiinisuihke 400 µg 
on markkinoiden ainoa kotimainen ja säi-
löntäaineeton B12-vitamiinisuihke. Yksi 
suihkaus sisältää 400 µg B12-vitamiinia. 
Kätevän spray-korkin ansiosta tuotteen 
käyttö on erittäin helppoa: yksi suihkaus 
suuhun päivässä.

Piritta Vaarna

Pätkiikö muisti? Väsyttääkö? Pisteleekö raajoja? 
Vaivaavatko unihäiriöt? Saatat kärsiä 
B12-vitamiinin puutteesta.

Tunnista riskitekijät

Pätkiikö muisti? Väsyttääkö? Pisteleekö raajoja? 
Vaivaavatko unihäiriöt? Saatat kärsiä 

Kärsitkö 
B12-vitamiinin 
puutoksesta?
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Lehden tarjoukset voimassa 3.–30.5.2017 
Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 

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

Monivaikutteinen rannikkomännyn 
kuoriuutevalmiste. Ravitsemuksellinen 
tuki siitepölyaikana. Vahvistaa ihon ja 
limakalvojen kollageenia. Suojaa myös 
ihoa palamiselta ja torjuu maksaläiskiä. 
Valmistettu Suomessa!

Hengitä helpommin

PYCNOGENOL® STRONG

 Frantsilan terva-pihkasalva on oiva hoitotuote kuivan halkeilevan ihon hoitoon, 
känsiin, koville kantapäille, kutiavaan ihoon sekä pienten haavojen hoitoon. 
11-yrtin hoitosalva on erinomainen erilaisiin ihottumiin, kovettumiin, 
säärihaavoihin, palovammoihin ja peräpukamiin.

Helli ihoa Frantsilan salvoilla

TERVA-PIHKASALVA TAI 11 YRTIN SALVA

Tyrniöljykapselien tutkittu kaksois-
tyrniöljy uudistaa ja vahvistaa lima-
kalvoja (silmät, nenä, suu, virtsatiet, 
intiimialueet, ruoansulatuselimistö). 
Hoitaa, ravitsee ja uudistaa ihoa. 

Elinvoimaa iholle ja limakalvoille koko kehossa!

OMEGA7

Ravintoaineet hiuksille ja hiuspohjalle, 
kasvuvoimaa hiusjuurille. Auttaa rakenta-
maan vahvoja ja pitkäikäisiä hiuksia.

Hiusongelmiin 

EVONIA® HIUSTEN TEHORAVINNE

Super E-vitamiini on monipuolinen, vahva ja 
hyvin imeytyvä 100 mg öljykapseli sisältäen 
kaikki E-vitamiinimuodot. Alfalipoiinihappo 
auttaa selviytymään, kun on paljon tehtävää 
ja muistettavaa. Sopii erityisesti ikääntyville ja 
urheilijoille.

(ovh. 39,75)

Ravintoaineet hiuksille ja hiuspohjalle, 
kasvuvoimaa hiusjuurille. Auttaa rakenta-
maan vahvoja ja pitkäikäisiä hiuksia.

24,90 70 kaps.

249 e/kg

(ovh. 42,30)

Helli ihoa Frantsilan salvoilla

TERVA-PIHKASALVA TAI 11 YRTIN SALVA

Tyrniöljykapselien tutkittu kaksois-
tyrniöljy uudistaa ja vahvistaa lima-
kalvoja (silmät, nenä, suu, virtsatiet, 
intiimialueet, ruoansulatuselimistö). 
Hoitaa, ravitsee ja uudistaa ihoa. 

27,90 60 + 30 kaps. 

442,86 e/kg

(ovh. 38,80)

33,90 60 kaps.

(ovh. 47,30)

37,90
30 annos pussia

228,31 e/kg
(ovh. 20,90)

16,90 60 kaps. 

Tee päivästäsi Super!

SUPER E-VITAMIINI TAI ALFALIPOIINI

Tasapainottamaan 
verensokeriarvoja 
luonnollisesti!

Verensokerin hallintaan 

KYOLIC DIABALANS

Hallitseeko kipu ja kolotukset elämääsi? Tämä 
tutkitusti bioaktiivinen, tehokkaasti imeytyvä 
ja pitkävaikutteinen valmiste on hyväksi 
aivoille, nivelille, immuniteetille, maksalle sekä 
tulehdusperäisiin kipuihin ja vaivoihin.

Tutkitusti vahva ja puhdas

VAHVA KURKUMIINI 500 mg

Valitse oikein! Ainoa tuote, 
joka sisältää sekä 1. että 
2.tyypin kollageenia.

Nivelten ja ihon hyvinvointiin

SKINGAIN

21,90
(ovh. 31,10)

60 tabl.

Kaupan päälle
”Ilmiömäinen Pycnogenol” 

-kirja!

30 kaps. 
enemmän vain Luontaistuntijalta!

Kaikki Super-sarjan 

tuotteet -20 % normaalihinnasta! 

Valikoima ja hinnat vaihtelevat 

myymälöittäin.

12,95
(ovh. 17,40)

Terva-pihkasalva 19 g

10,90
(ovh. 13,65)

11-yrtin salva 19 g

TÄHTI-TARJOUS!

17,50
60 kaps.

(ovh. 21,95)

26,30
120 tabl.

(ovh. 32,95)
538 e/kg

40,00
2 kpl

Tuttu tuote
uudessa

pakkauksessa!

25 % 
enemmän vain Luontaistuntijalta!

LUONTAISTUNTIJA-TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA

TÄHTI-TARJOUS! -20%
LÄHES
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Kliininen ravintovalmiste 
IBS-oireiden (ärtynyt suoli) ja 
ummetuksen ruokavaliohoitoon. 

 Vatsasi parhaaksi

SUNWIC IBS

Seleeni edistää mm. kilpirauhasen ja immuuni-
järjestelmän normaalia toimintaa sekä auttaa 
hiusten ja kynsien pysymistä normaaleina. Tutkitusti 
laadukas Solgar® seleenivalmiste on biologisesti 
aktiivisessa selenometioniinimuodossa.

Kilpirauhasen hyvinvointiin 

SELEENI 100 µg

Co� ee Slender on hyvää pikakahvia, joka sisältää vihreää 
kahvipapu-uutetta. 200 g pussista saa 90 kupillista, 
eli se riittää noin kuukaudeksi ja kätevät annospussit 
noin viikoksi.

(ovh. 23,70)

19,90  220 g

90,45 e/kg

(ovh. 15,00)

11,90 100 tabl.

Näkökykyyn – edistää silmien terveyttä. 
1 tabletti päivässä sisältää 25 mg luteiinia. 
Valmistetaan ruotsalaisista metsä-
mustikoista. 

Pidä huolta silmistäsi!

BLUE EYE 

(ovh. 26,20)

21,50 40 kaps.

(ovh. 44,20)

28,00
14 annos pussia

Voisiko kahvilla hallita painoa?

COFFEE SLENDER

Havupuu juomajauheen pakkaus sisältää 
14 kätevää annospussia. Valmiin juoman 
hinnaksi tulee vain 2 e (1 annospussi / 
0,6 litraa).

Sekoita itse juomaksi!

HYVÄN OLON 
HAVUPUU JUOMAJAUHE

Kapselit sisältävät tehokkaan yhdistelmän astaksantiinia, lykopeenia 
ja betakaroteenia. Lisäksi oliiviöljyä ja E-vitamiinia, joka edistää 
solujen suojaamista hapettumisstressiltä. Näin voit rentoutua 
auringon lämmössä ja silti huolehtia ihosi hyvinvoinnista!

Nauti auringosta turvallisesti!

SUNCAROTEN®

Melissa Dream™ kamomilla-yrttivalmiste
auttaa rentoutumiseen ja levollisen unen 
saantiin. Heräät virkeämpänä ja energisempänä. 
Tableteissa on vain luonnon omia vaikuttavia 
aineita sekä vitamiineja.

Levollista unta ja rentoutusta

MELISSA DREAM™

 23,90 41,90
(ovh. 52,35)

120 tabl. 

332,54 e/kg
(ovh. 29,30) 

 60 tabl.

379,37 e/kg

Kalaöljy ympäristötietoiselle kuluttajalle, joka haluaa elää 
terveellisesti. Täyttää erittäin korkeat laatu- ja puhtausvaati-
mukset. Koostumus vastaa täysin kalan rasvahappokoostu-
musta. Friend of the Sea -serti� oitu.

Omega-3 sydämesi hyvinvointiin

ESKIMO-3 PURE® 
KAPSELIT TAI NESTE

Näkökykyyn – edistää silmien terveyttä. 
1 tabletti päivässä sisältää 25 mg luteiinia. 
Valmistetaan ruotsalaisista metsä-
mustikoista. 

Voisiko kahvilla hallita painoa?

COFFEE SLENDER

18,9018,90 32,90
(ovh. 42,00)

64 tabl. 
(ovh. 24,35)

32 tabl.

21,90
(ovh. 27,00)

neste 210 ml

104,26 e/l

21,90
120 kaps.

(ovh. 27,00)
182,50 e/kg

Lapsille 
Eskimo Kids 17,95 

(ovh 22,85) 85,48 e/l

 13,95
(ovh.  20,95)

Sticks
21 annospussia

 36,90
200 g

(ovh. 47,30)
 184,50 e/kg

Rajoitettu erä!

TÄHTI-TARJOUS!

TÄHTI-TARJOUS!

TÄHTI-TARJOUS!

LUONTAISTUNTIJA-TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA
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Lehden tarjoukset voimassa 3.–30.5.2017 
Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 

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

Omega-3 sydämesi hyvinvointiin

Yksi suihkaus suuhun sisältää 400 µg 
B12-vitamiinia. Kätevän spray-korkin ansiosta 
tuotteen käyttö on erittäin helppoa. Marjaisa 
maku, säilöntäaineeton ja vegaaninen. 
Valmistettu Suomessa.

Kotimainen, säilöntäaineeton ja vahva

PUHDAS+ B12-VITAMIINISUIHKE

Mikroimeytyvät-sarjan suihkeet sisältävät 
vapaita ioneja, jotka imeytyvät suoraan 
solun sisään ja tehoavat välittömästi. Lisätty 
C-vitamiini auttaa imeytymisessä. Voidaan 
käyttää sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tehokkaasti imeytyvät

SINKKI-, MAGNESIUM- TAI KALIUMSUIHKEET

• Vähentää toistuvia yöllisiä 
vessassakäyntejä

• Lisää virtsasuihkun 
voimakkuutta

(ovh. 21,50)

Vähentää toistuvia yöllisiä 
vessassakäyntejä
Lisää virtsasuihkun 
voimakkuutta

17,95 60 kaps. 
(ovh. 24,20)

Yksi suihkaus suuhun sisältää 400 µg 
B12-vitamiinia. Kätevän spray-korkin ansiosta 
tuotteen käyttö on erittäin helppoa. Marjaisa 
maku, säilöntäaineeton ja vegaaninen. 
Valmistettu Suomessa.

Tehokkaasti imeytyvät

SINKKI-, MAGNESIUM- TAI KALIUMSUIHKEET

19,50 20 ml

(ovh. 28,25)

Mikroimeytyvät-sarjan suihkeet sisältävät 
vapaita ioneja, jotka imeytyvät suoraan 
solun sisään ja tehoavat välittömästi. Lisätty 
C-vitamiini auttaa imeytymisessä. Voidaan 
käyttää sekä sisäisesti että ulkoisesti.

21,90 60 ml

365 e/l

Eturauhasen hyvinvointiin

PROSTAFLOW STRONG

Tehokas kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. 
Uusi 90 tabletin pakkaus kestää kolmen 
kuukauden ajan. Muista hyödyntää 
Menoforce-passi myymälässä!

Vaihdevuosioireisiin

MENOFORCE STRONG SALVIATABLETTI

Raskas ja yksipuolinen työ, ikä, kuntoilu tai ylipaino saattavat 
asettaa haasteita liikkumiselle. Ota Hainrusto+Vihersimpukka 
päivittäiseen käyttöön kehosi hyvinvoinnin tueksi: siinä on nivelruston 
rakennusaineita ja nivelten voiteluun tarvittavia luonnonaineita.

Notkeutta arkeen

HAINRUSTO+VIHERSIMPUKKA

Soijalesitiini on luontainen soijapavuista 
valmistettu ravintoaine. Monikäyttöisiä 
ja neutraalin makuisia Reform Lecithin 
-lesitiinirakeita voi sekoittaa aterioiden 
joukkoon. Ei sisällä geenimuunneltua soijaa. 

Vilkastuttaa rasva-aineenvaihduntaa!

REFORM LECITHIN

Raskas ja yksipuolinen työ, ikä, kuntoilu tai ylipaino saattavat 
asettaa haasteita liikkumiselle. Ota Hainrusto+Vihersimpukka 
päivittäiseen käyttöön kehosi hyvinvoinnin tueksi: siinä on nivelruston 
rakennusaineita ja nivelten voiteluun tarvittavia luonnonaineita.

Vilkastuttaa rasva-aineenvaihduntaa!

REFORM LECITHIN

21,50

rakennusaineita ja nivelten voiteluun tarvittavia luonnonaineita.

21,50 33,90
(ovh. 43,50)

160 kaps.

529,69 e/kg
(ovh. 25,95)

80 kaps. 

Soijalesitiini on luontainen soijapavuista 
valmistettu ravintoaine. Monikäyttöisiä 
ja neutraalin makuisia Reform Lecithin 
-lesitiinirakeita voi sekoittaa aterioiden 
joukkoon. Ei sisällä geenimuunneltua soijaa. 

8,90

-lesitiinirakeita voi sekoittaa aterioiden 
joukkoon. Ei sisällä geenimuunneltua soijaa. joukkoon. Ei sisällä geenimuunneltua soijaa. 

8,90 13,95
(ovh. 16,70)

500 g

27,90 e/kg
(ovh. 10,15)

250 g

35,60 e/kg

Tehokas kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. 
Uusi 90 tabletin pakkaus kestää kolmen 
kuukauden ajan. Muista hyödyntää 
Menoforce-passi myymälässä!

29,90

 myymälässä!

29,90 59,50
(ovh. 69,90)

90 tabl. 
(ovh. 35,95)

30 tabl. 

Väsymykseen, uupumukseen ja stressiin! 
Luontainen Ubikinoni 150 mg.

UBIKINONI 150 MG

Suojaamaan soluja hapetusstressiltä 
ja hidastamaan ikääntymistä.

KARNOSIINI 500 MG + 
E-VITAMIINI + SINKKI 

Maitohappobakteerit vatsan hyvinvointiin. 
Ei sisällä inuliinia: sopii myös herkkävatsaisille. 
Biotiini edistää limakalvojen pysymistä normaalina. 
 B6-vitamiini edistää immuuni järjestelmän pysymistä 
normaalina. Kotimainen avainlipputuote.

BALANSSI MAITO-
HAPPOBAKTEERI

59,90
(ovh. 69,90)

120 kaps.

880,88 e/kg

Biotiini edistää limakalvojen pysymistä normaalina. 
 B6-vitamiini edistää immuuni järjestelmän pysymistä 
normaalina. Kotimainen avainlipputuote.

16,90
(ovh. 28,70)

100 kaps.

Suojaamaan soluja hapetusstressiltä 

32,90
(ovh. 50,50)

 60 kaps. 

Väsymykseen, uupumukseen ja stressiin! 

TÄHTI-TARJOUS!
60 kaps. 

kaupan päälle!  
(arvo 39,90)(arvo 39,90)(arvo 39,90)(arvo 39,90)

normaalina. Kotimainen avainlipputuote.

96 % käyttäjistä suosittelee!
• Parantaa kykyä tyhjentää 

rakko kokonaan
• Edesauttaa tiputtelusta 

eroon pääsemisessä

-35%
LÄHES

-40%
YLI

Verkkokauppamme palvelee sinua osoitteessa 
www.luontaistuntijat.fi   
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100 % suomalainen terveyskauppaketju, johon kuuluu lähes 80 myymälää
ympäri Suomen. Palvelevat hyvän olon asiantuntijat lähelläsi:

Kaikki Luontaistuntija-myymälät ja verkkokauppa: www.luontaistuntijat.fi

Luontaistuntija-tarjouslehti ilmestyy 31.5.2017 LT
1

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.� 

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

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

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.� 

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.� 

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.� 

HÄMEENLINNA
Luontaistuntija Hämeenlinna
Cityvital
Katsastusmiehentie 6 (CM-kauppakeskus)
13130 Hämeenlinna
avoinna: ma-pe 10–19, la 10–16
puh. 03 616 1633 
Hämeensaarentie 7 (CM-kauppakeskus)
13100 Hämeenlinna
avoinna: ma-pe 10–18, la 10–16
www.luontaistuntijahameenlinna.� 

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

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

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

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

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

LOHJA
Luontaistuntija Lohja
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
puh. 019 322 682 ja 050 329 7103
avoinna: ma-pe 10–17.30, la 10–15
www.luontaistuntijalohja.� 

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

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.� 

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

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.� 

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

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

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

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

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

TUUSULA
Luontaistuntija Hyrylä
Kauppatie 13, 04300 Tuusula
(Tuusulan 1. apteekkia vastapäätä)
puh. 045 696 4056
avoinna: ma-pe 10–17, la 10–14
www.luontaistuntijahyryla.� 

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

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.� 

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.� 
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