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PUHTIA PÄIVÄÄN
RUUSUJUURELLA
Viridian Enhanced Rhodiola Complex on 
synerginen ja tehokas sekoitus parhaiten 
tunnettuja adaptogeeneja:

- Ruusujuuriuute
- Siperian ginsengjuuriuute
- Ashwagandha-juuriuute
- Lakritsinjuuriuute
- Sitruunaköynnösmarjauute (schisandra)

Ainoastaan Luontaistuntijalta!

Seuraa meitä 
Facebookissa:
ViridianSuomi

Vegaaninen, gluteeniton ja 
maidoton. Ei sisällä lisä- tai 
 sidosaineita. Ei ole säteilytet-
ty  tai testattu eläinkokein.

Viridian-ravintolisiä voit ostaa 
Luontaistuntija-myymälöistä 
ja -verkkokaupasta.

Juuri nyt on hyvä aika aloittaa vitamiini-hivenaine- 
kivennäisaine-tankkaus, jotta jaksaa läpi haastavan 
pimeyden, märkyyden ja kylmyyden. 

Moni auringossa ja lämpimässä ympäri vuoden 
asuva ystäväni nostaa hattua meille suomalaisille, 
kun kestämme nämä sääolosuhteet.

Onhan neljä vaihtuvaa vuodenaikaa ja syksyn 
väriloisto upea kokemus, mutta kyllä jossain vaiheessa 
yleensä mielessä käy, että tulisipa pian kunnon talvi ja 
sen perään valoistuva kevät. 

Mistä apua esimerkiksi 
väsymykseen, energian 
puutteeseen, stressiin, 
unettomuuteen tai heikkoon 
vastustuskykyyn?

Meiltä! Tule kysymään 
neuvoa, me autamme sinua 
voimaan entistä paremmin! 

Marjut Myllymäki
Toimitusjohtaja
Luontaistuntija-ketju 
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T ottakai minun iässäni 48-vuoti-
aana on mukavaa, jo ammatin-
kin puolesta, että iho, hiukset ja 
kynnet pysyvät kauniina, hyvä-

kuntoisina ja elinvoimaisina.
– Minulle on kuitenkin tärkeintä se, et-

tei minun tarvitse jännittää, vihlooko sieltä 
tai täältä ja pystynkö kunnolla näyttämään 
liikkeet siten kuin haluaisin, Helena Ahti- 
Hallberg toteaa topakasti.

– Tässähän ei ole kyse mistään mainos-
miesten tarpeen luomisesta, vaan silkasta 
biologisesta tosiasiasta, että kollageenin 
muodostuminen elimistössä lähtee jyrk-
kään laskuun jo 25-vuotiaasta eteenpäin 
ja 40-vuotiaana sitä ei muodostu enää juu-
ri ollenkaan. Niinhän ne hiipuvat monet 
muutkin elimistön toiminnot iän karttu-
essa, kuten esimerkiksi ruuansulatusent-
syymien erittyminen. Tämä johtuu siitä, 
että meitä ei ole luotu elämään kuin noin 
nelikymppisiksi, niin julmalta kuin tuo ny-
kyihmisestä kuulostaakin, Helena nauraa.

KOLLAGEENI ─ TÄRKEIN 
RAKENNEPROTEIINIMME
– Kollageeni on tärkein rakenneproteiinim-
me. Kollageeni tulee kreikankielisestä sanas-
ta, joka tarkoittaa liimaa. Eli kollageenia voi 
kutsua liimaksi, joka pitää meidät kasassa.

– Kollageenia on verisuonissa, ikenissä, 
luustossa, silmän mykiössä, ihossa, kyn-
sissä ja hiuksissa. Mutta helposti unohtuu, 
että kollageenia on tai kuuluisi olla nivelis-
sä ja rustossa. Ja kun sitä ei enää elimistön 
muodostamana synny, seuraukset tietää jo-
kainen: kivut ja säryt varsinkin polvissa 
ovat useimmille ikääntyville jokapäiväisiä. 
Kokeilemisen arvoinen on ravintolisä, joka 
tuo elimistölle luonnollisella tavalla kol-

Skingain vapauttaa 
Helena Ahti-Hallbergin 
nauttimaan tanssin pyörteistä

lageenia laittaen samalla sen oman kolla-
geenituotannon uudelleen vauhtiin.

PALKITTU SKINGAIN
– Skingain on aito ja alkuperäinen, ainoa 
markkinoilla oleva sekä 1.- että 2.-tyypin 
kollageenia sisältävä tuote. Se vaikuttaa 
niin ihoon, hiuksiin ja kynsiin kuin myös 
niveliin ja rustoihin. Kollageenipitoisuu-
det ovat myös markkinoiden korkeimpia, 
minkä vuoksi se tulee myös edullisimmaksi 
käytössä.

– Kaikkein paras suositus Skingainille 
on se, että tuote palkittiin Suomen Terveys-
tuotekauppiaiden Liiton vuosittain myön-
tämällä Vuoden Hoitotuote 2014 ravinto-
lisien “Oskarilla”. Valintakriteereinä oli: 
tutkimustieto ja onnistunut tuotekehitys, 
laaja positiivinen kuluttajapalaute, tuote 
on laadukas ja luotettava, tuote on terveys-
tuotealan tavoitteiden ja hengen mukainen, 
ja se soveltuu itsehoitotuotteeksi.

KASVOHOITOJEN TARVE VÄHENTYNYT
– Mukavinta on ollut kuulla, että vaikka 
Skingainin pakkaus on naisellisen näköi-
nen ja nimi viittaa vain ihoon, myös miehet 

Näin käytät Skingainia
Sekoita yksi annospussi lasilliseen vettä, mehua, smoothieta, kahvia tai teetä. 
Sekoita kunnes jauhe on kokonaan liuennut. Jauheen voi nauttia myös esimerkiksi 
puuron tai jogurtin kanssa. Annostus: 1-2 annospussia päivässä.

Skingain Beauty Booster sisältää ainutlaatuisen, patentoidun yhdistelmän 
1.- ja 2.-tyypin kollageenia. Tuote sisältää myös C-vitamiinia, joka edistää normaalia 
kollageenin muodostumista ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Kollageeni on 
tärkein rakenne-
proteiinimme. 
Sitä voi kutsua 
liimaksi, joka 
pitää meidät 
kasassa. 

ovat ottaneet sen omakseen – useimmiten 
tietysti niin, että rouva on ensin kokenut 
sen hyväksi.

– Olen niin kiireinen, että minun on ker-
ta kaikkiaan mahdotonta löytää allakasta 
aikaa kasvohoidoille. Siinäkin Skingain on 
ollut suuri apu, että ihoni ei ole enää niin 
kuiva kuin aiemmin. Alkaneet ryppyjen 
muodostukset ovat myös pysähtyneet ja 
ihoni on kiinteämpi, siitä ei pääse mihin-
kään, Helena hehkuttaa.

Christine Eskola
Helenan asu: Valkoinen Elefantti
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Mm. kova fyysinen treeni, proteiinirikas tai happa-
moittava ruokavalio saattavat häiritä happo-emäs-
tasapainoa. Oikean happo-emästasapainon ylläpi-
täminen edellyttää mm. riittävästi  kivennäisaineita 
sisältävää ruokavaliota. 

Pakkauksessa  mukana

21 pH-testiliuskaa.

www.bringwell.fi

Vuoden 2016 Urheiluvalmiste  
pH-balance PASCOE® tukee 
urheilusuorituksen jälkeistä  

palautumista*

Myös Karita liikkuu paljon ja käyttää aina tarpeen 
mukaan pH-balance PASCOE® -jauhetta.

pH-balance PASCOE® -emäksisiä kivennäisaineita 
sisältävä  ravintolisä. Tabletit (100 kpl) ja jauhe (260 g).

pH-balance PASCOE® 
sisältää mm. sinkkiä.   
* Sinkki tukee normaalia 
happo-emästasapainoa.

Luontaistuntijat 107 x 297 mm 09.2016.indd   1 13.6.2016   12:21:24
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Kauppiaamme kertoo

LEMPEÄT KASVIROHDOS-
UUTTEET NOUSUSSA
Kouvolan Luontaistuntija-myymälässä on 
todella laaja tuotevalikoima. Ravintolisien 
lisäksi valikoimaan kuuluu luonnonkosmetiik-
kaa, ekologisia kodin puhdistusaineita sekä 
runsaasti elintarvikkeita – pääosin luomua. 
”Erityisesti olemme huomioineet elintarvike-
valikoimassamme erilaiset yliherkkyydet ja 
allergiat. Uusimpana tuotevalikoimaamme 
ovat tulleet herkulliset raakakakkuleivonnai-
set”, mainitsee Kouvolan Luontaistuote Oy:n 
toimitusjohtaja Piia Saarinen.

UUTTEITA KASVIROHDOKSISTA
Myymälän valikoimiin kuuluu myös monia 
kasviuutteita. ”Kasveja, joita voidaan käyttää 
lääkkeenomaisesti ja jotka edistävät elimis-
tön paranemisprosesseja, kutsutaan rohdok-
siksi. Rohdoksista valmistetaan uutteita, jossa 
halutut kasvin aktiiviset ainesosat otetaan 
talteen. Tämän päivän rohdoskasveista 
valmistetut uutteet ovat tarkasti tutkittuja, 
valmistettuja ja turvallisia käyttää. Ne autta-

vat hoitamaan, tasapainottamaan ja ylläpitä-
mään terveyttä ja hyvinvointia luonnollisella 
tavalla. Uutteet ovat tehokkaita, mutta lem-
peämpiä ja vaikuttavat laaja-alaisemmin kuin 
perinteiset lääkkeet”, Saarinen kertoo.

SUOSITUIMPIA UUTTEITA
”Ehdottomasti suosituin uutteemme on 
punahattu eli Echinacea, jota käytetään 
vilustumissairauksien ja influenssan ennal-
taehkäisyyn ja akuutissa vaiheessa oireiden 
lievitykseen. Punahatun on lukuisissa tutki-
muksissa todettu vahvistavan elimistön puo-
lustusjärjestelmää. Heti punahatun perässä 

suosituimpina tuotteina tulevat orapihlaja-
uute, latva-artisokka, salvia, maarianohdake 
ja ruusujuuri.”

”Orapihlajauute normalisoi verenpainetta 
sekä hoitaa ja vahvistaa sydämen toimin-
taa. Latva-artisokkaa käytetään laskemaan 
mm. veren kokonaiskolesterolia, maksalle 
ja ruuansulatukselle. Salviaa puolestaan 
myydään paljon ns. naistenrohdoksena. 
Maarianohdake on maksaa puhdistava ja 
suojaava. Ruusu juuri on vahva adaptogeeni, 
joka vahvistaa kehoa ja antaa elinvoimaa”, 
Piia Saarinen kuvailee.

UUTUUDET
Valikoima saattaa vaihdella 
myymälöittäin
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Kouvolan myymälässä pidetään kuukausittain myös erilaisia esittely-, teema- ja 
mittauspäiviä. Kuvassa vasemmalta: Teresa de Heij, Piia Saarinen ja Elina Lahti.

       Allergiatestatut Joditipat 
   Lähes kaikki suomalaiset kärsivät 
jodin puutoksesta. Jodia tarvitaan 
mm. kilpirauhashormonien valmis-
tukseen. Hyvin imeytyvät tehokkaat 
joditipat. Yksi tippa sisältää 150 µg   
jodia. Riittoisuus 544 päivää. 
    15 ml. (ovh. 26,15)

Relaxant Pihkasalva 30 %
Luonnon oma hoitovoide. Tehokas 
apu monenlaisiin iho-ongelmiin, esim. 
ihorikkoihin, ihottumaan, hiertymiin,   
  finnien hoitoon, palovammoihin,
    arpiin, rohtuneille huulille, halkeile- 
       ville kantapäille ja repeileville kynsi-
             nauhoille. 15 ml. (ovh. 19,90)

             Viridian Thyroid Complex 
      on laadukas vitamiini-hivenaine-
yhdistelmä, jonka jodi ja seleeni tukevat 
normaalia kilpirauhasen toimintaa. 
Tuotetta ei ole säteilytetty eikä testattu 
  eläinkokein. Ei sisällä gluteenia, vehnää,   
    soijaa, maitotuotteita, laktoosia, lisättyä
       sokeria, suolaa, hiivaa eikä lisäaineita. 
               60 kaps. (ovh. 28,90)

Ainoastaan 
Luontais-

tuntijalta!
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”Ihmisen paksusuolessa on noin 400 bak-
teerilajia. Niiden aineenvaihdunnallinen 
aktiviteetti on suurempi kuin ihmiselimis-
tön omien solujen. Suolistossa voi olla bak-
teerimassaa 1,5 kiloa. Yhdellä ulostamisel-
la suolesta poistuu satoja miljardeja bak-
teereita. Jokaisella ihmisellä on erilainen 
ulostefloora. Siihen vaikuttavat antibioo-
tit, dieetit ja ravintolisät. Suolistofloora 
estää sairauksia aiheuttavien bakteerien 
pääsyn ja asettumisen limakalvoille. An-
tibiootit voivat normaaliflooraa tuhoa-
malla vähentää jonkin taudinaiheuttajan 
tulehdusta synnyttävää annosta jopa 100 
000-kertaisesti ja lisätä infektioriskiä 
5-kertaisesti.” (Suoliston bakteeriflooran häi-
riöt, Reijo Peltonen, Käytännön lääkäri 2/2000)

Bakteerilajeilla on suuri merkitys
SUOLISTON BAKTEERIKANTA 
VAIKUTTAA TERVEYTEEN
Vatsan mikrobit ovat puolustusjärjestel-
män perusta. Aikuisen ihmisen ruoansula-
tuskanavan mikrobit säätelevät immunolo-
gisen puolustusjärjestelmän kehittymistä 
ja toimintaa. Mikrobiston merkitys tervey-
den ylläpidossa on selkeästi merkittävämpi 
kuin on aiemmin ymmärretty. Suolistossa 
on tunnistettu yli 500 erilaista bakteeria, 
mutta tunnistamattomia lajeja arvioidaan 
olevan vieläkin enemmän. 

Bakteerikannan koostumusta voidaan 
pitää normaalina, mikäli mikrobistolla ei 
ole haittavaikutuksia ja se on symbioosissa 
kantajansa kanssa. Normaalin mikrobikas-
vuston arvellaan estävän haitallisista bak-
teereista koostuvien kasvustojen muodos-
tumista suoliston pinnalle sekä tällaisten 
bakteerien tunkeutumista suolen pinnan 

läpi. Mikrobikasvusto vapauttaa ener-
giaa hiilihydraateista, osallistuu 

vitamiinien, erityisesti B- ja K-vi-
tamiinien syntetisointiin, ruo-

ka-aineiden pilkkoutumiseen 
ja imeytymiseen sekä erilais-
ten myrkkyjen hajoamiseen ja 
muunteluun.

Ilman suoliston mikrobikas-
vustoa pienen lapsen immuu-
nijärjestelmä ei kehity normaa-

listi. Aikuisiässä suoliston hyö-
dyllinen mikrobisto on tärkeä 

yleisen vastustuskyvyn ylläpitä-
jänä ja ravinnon hyväksikäytössä. 

Mikrobikasvuston epänormaali 

Vatsa kuntoon
Yli miljoona suomalaista kärsii ruoansulatuselimistön 
sairauksista. Monet kärsivät vuosikausia saamatta apua. 
Paraneminen on mahdollista ravitsemushoidon tuella. 
Vatsa kuntoon -kirjan kirjoittaja on kirurgian erikois-
lääkäri Kaarlo Jaakkola, joka on toiminut yli 30 vuotta 
ravitsemushoitoihin perehtyneenä lääkärinä kymme-
nille tuhansille potilaille perustamillaan Antioksidant-
tiklinikoilla.

Vatsa kuntoon -kirjaa on saatavilla 
Luontaistuntija-myymälöistä, ovh 14,90. 

koostumus on yhdistetty mm. ummetuk-
seen, ripuliin, kaasun muodostukseen, 
infektioihin, maksan vaurioihin sekä syö-
pään ja allergioille altistumiseen.

TIEDEYHTEISÖ ON YHTÄ MIELTÄ 
SEURAAVISTA MAITOHAPPO-
BAKTEERIEN KRITEEREISTÄ:
• Probioottibakteereilla tulee olla ns. hu-

maani kanta eli niiden tulee olla  peräisin 
ihmisestä.

• Probioottivalmisteen tulee kestää ma-
halaukun happamia olosuhteita sekä 
sappihappojen vaikutuksia. Olennaista 
on, että valmisteen maitohappobaktee-
rit säilyvät elinkykyisinä kulkiessaan 
mahasuolikanavan läpi (mikrokapse-
lointi).

• Probioottien tulee kyetä lisääntymään 
suolistossa ja kiinnittyä tehokkaasti 
paksusuolen limakalvoon (kolonisaatio).

• Valmisteen terveysvaikutuksista tulee 
olla tutkittua tietoa.

Biomedin Acidophilus ja Acidophilus 
Forte -valmisteet sisältävät ainoastaan ih-
misperäisiä probioottikantoja. Bakteerit 
ovat mikrokapseloituja eli jokainen bak-
teeri on suojassa maha-ja sappihappojen 
vaikutuksilta. Lisäksi tuotteiden vahvuus 
on tarpeeksi suuri tehokkaan vaikutuksen 
saamiseksi. Yleisesti on pidetty tehokkaan 
annoksen rajana 6,5 miljardia bakteeria/
annos. Biomedin probiooteissa on 10-30 
miljardia bakteeria/kapseli. Valitse itselle-
si sopivin!

Kaarlo Jaakkola, erikoislääkäri

sairauksista. Monet kärsivät vuosikausia saamatta apua. 
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O ireiden syy kannattaa aina 
ensin 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 1000 vuotta sitten.

TUTKIMUSTULOKSIA 
VÄINÖNPUTKESTA
Islantilaisissa tutkimuksissa on tunnistet-
tu väinönputken ainesosa, jolla saattaa olla 

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 lihasten löystymisen tai eturauhasvaivojen takia.

virtsarakon sileään lihaskudokseen ren-
touttava vaikutus.

Plasebo-kontrolloidun kaksoissokkotut-
kimuksen tulokset osoittivat, että väinön-
putkiuutetta sisältävän Urilock-valmisteen 
käyttäjien wc-käynnit vähenivät, rakon 
koko laajeni, unenlaatu ja virtsan-
pidätyskyky paranivat (jul-
kaistu 2003 Scandinavian Jour-
nal of Urology -lehdessä).

Urilock on luonnollinen ja teho-
kas valmiste, joka vähentää lihas-
ten kouristuksia ja rauhoittaa rakon 
toimintaa. Myös rakon tyhjentyminen 
paranee.

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

Riitta Rautakoura
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K
urkumiini on tärkein kurku-
ma-kasvin sisältämistä kur-
kuminoideista. Se on rasva-
hakuinen fenolien ryhmään 

kuuluva aine, jolla on voimakkaan keltai-
nen kasvin juuresta peräisin oleva väri. 
Kurkumiini on kurkumakasvin biologisesti 
aktiivisin ainesosa. Se on herättänyt suurta 
kiinnostusta jo pitkään kasvisrohdoksena 
ja fytoterapiassa, koska tutkimukset ovat 
osoittaneet sillä olevan lukuisia terveyttä 
edistäviä ominaisuuksia. 

Se on erityisen tehokas tulehduksellisis-
sa vaivoissa. Äskettäin on osoitettu, että 
suuri osa erilaisista kansantaudeista, ku-
ten sokeritaudista, ylipainosta, sydän- ja 
verisuonisairauksista on suurelta osin 
tulehduksellista alkuperää.

KURKUMIININ IMEYTYMINEN
Tähän asti suurin haaste kurkumiinin toi-
mivuuden osalta on ollut sen imeytyvyys. 
Kun tavallisia kurkumiinivalmisteita ote-
taan suun kautta, ei verenkiertoon ja eli-
mistöön saada välttämättä riittäviä määriä 
kurkumiinia huonon imeytymisen vuoksi. 

Tavallisella kurkumiinilla on myös erittäin 
nopea aineenvaihdunta sekä maksassa että 
suoliston seinämässä, minkä vuoksi tavalli-
sia kurkumiinivalmisteita joudutaan otta-
maan suuria määriä useita kertoja päivässä.

RASVALIUKOISTEN 
AINEIDEN IMEYTYMINEN
Rasvaliukoisten aineiden imeytymisen 
tehostamiseksi on tärkeää kuljettaa ne oi-
keaan kohtaan suoliston limakalvolla. Paras 
tapa tämän suorittamiseksi on jäljitellä ke-
hon omaa rasvojen imeytymisjärjestelmää, 
jossa rasvaliukoiset aineet ympäröidään 
miselleillä, pallomaisilla rasvamolekyyleil-
lä. Misellit muodostuvat suolistossa sappi-
hapoista ja ne mahdollistavat rasvaliukois-

Full Spectrum Curcumin 
– uuden sukupolven kurkumiinivalmiste
Kurkumalla (Curcuma longa) on vuosituhansien käyttöhistoria mauste- ja rohdoskasvina Aasiassa. Kurkumaa on käy-
tetty muun muassa intialaisessa Ayurveda-lääkintäperinteessä ja kansanlääkinnässä reumatismiin, nivelten hyvin-
vointiin, ruuansulatusvaivoihin, ihottumiin ja moniin tulehdusperäisiin vaivoihin. Kurkuma valittiin Suomessa vuoden 
2010 rohdoskasviksi, koska sillä on edullisia vaikutuksia ruuansulatukseen ja tulehduksellisiin tekijöihin.

Solgar® Full 
Spectrum Curcumin
- Imeytyy 185 kertaa paremmin
- Imeytyy 6,8 kertaa nopeammin
- Säilyy veressä jopa 24 tuntia

Timo Lehto, biokemisti FT

ten aineiden kuljetuksen vesiliukoisessa 
suolistoympäristössä. Lisäksi misellien tu-
lee olla tarpeeksi pieniä, jotta ne pystyvät 
kulkeutumaan ohutsuolen solujen välistä 
verenkiertoon.

KURKUMIINIMISELLIT – MULLISTAVA 
RATKAISU IMEYTYMISONGELMAAN
Solgar® Full Spectrum Curcumin -valmis-
teen tekemiseen on käytetty viimeisintä 
huippuosaamista. Siinä kurkumiinimo-
lekyylit on ympäröity miselleillä, minkä 
ansiosta imeytyvyys on tehostunut merkit-
tävästi. ”Biomimeettiset” misellipartikkelit 
kestävät hyvin mahahappoja ja siirtyvät 
kokonaisina ohutsuolen imeytymispinnal-
le. Tutkimukset ovat osoittaneet, että misel-
limuotoisella kurkumiinilla on 185-kertai-
nen imeytymisteho verrattuna tavalliseen 
kurkumiiniin.

Solgar® Full Spectrum Curcumin ei sisällä 
gluteenia, maitoa, soijaa eikä hiivaa. Kurku-
miini voi vaikuttaa veren juoksevuuteen, 
minkä vuoksi verenohennuslääkkeitä käyt-
tävien on syytä keskustella lääkärin kanssa 
ennen käytön aloittamista.  

Full Spectrum Curcumin 
Timo Lehto, biokemisti FT
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MAINOS

NYT NUKUN 
KUIN UNELMA

Uni on fysiologinen tarve. Tarvitsemme laadukasta unta, 
jotta kehomme pystyy uudistumaan. Unenpuute vaikuttaa 
mielialaan, hyvinvointiin ja kehon terveyteen.

Birthe tietää hyvin, miltä tuntuu herätä, kun 
tuntuu, ettei olisi nukkunut ollenkaan. Tämä 
oli hänelle jokapäiväistä lähes 5 vuoden ajan.  
”Heräsin joka aamu väsyneenä ja selvisin tus-
kin päivän askareista. Melissa Dream -tabletit 
muuttivat tilanteen, ja nyt herään virkeänä ja 
levänneenä.”

Birthe asuu lähellä Vejlen kaupunkia Tans-
kassa. Hänellä on miehensä kanssa pieni puuse-
pänpaja, jonka kirjanpitäjä hän on.

SÖIN VÄSYMYKSEENI
”Elämämme on ihan onnellista, paitsi että noin 
5 vuotta sitten aloin heräillä keskellä yötä ja nu-
kuin huonosti. Tällä oli iso vaikutus hyvinvoin-
tiini. Olin usein allapäin ja tunsin joka päivä 
itseni väsyneeksi. Aloin syödä väsymykseeni, 
koska se antoi minulle energiaa. Tämän seu-
rauksena vaatteeni alkoivat kiristää ja tulin vie-
lä alakuloisemmaksi. Tätä kesti noin 2 vuotta.”

MINULLE SUOSITELTIIN MELISSA DREAMIÄ
”Eräänä päivänä keskustelin väsymyksestäni 
naapurini kanssa. Hän suositteli, että kokeilisin 
Melissa Dream -tabletteja, joista hän oli kuul-
lut puhuttavan paljon hyvää. Kysyin tuotetta 
terveyskaupasta, ja myyjä kertoi, että Melissa 

Dream auttaa ylläpitämään tervettä ja levol-
lista unta. Tabletissa käytetyt yrtit rentouttavat, 
ja sen sisältämät B-vitamiinit ja magnesium 
tukevat hermoston toimintaa. Lisäksi Melissa 
Dream ei aiheuta tokkuraisuutta eikä se ole 
unilääke. Ostin paketin ja lähdin kotiin täynnä 
toivoa.”

NUKUN ILMAN HÄIRIÖITÄ
”On todella mahtavaa mennä  iltaisin nukku-
maan ja tietää, että saa nukuttua ilman heräi-
lyjä. Nyt uskon vahvasti hyvinvointiini ja olen 
iloinen, että olen saanut elämäni takaisin. On 
uskomatonta, miten paljon hyvin nukuttu yö 
vaikuttaa elämänlaatuun.”kuin huonosti. Tällä oli iso vaikutus hyvinvoinkuin huonosti. Tällä oli iso vaikutus hyvinvoin

tiini. Olin usein allapäin ja tunsin joka päivä 
itseni väsyneeksi. Aloin syödä väsymykseeni, 
koska se antoi minulle energiaa. Tämän seu
rauksena vaatteeni alkoivat kiristää ja tulin vie
lä alakuloisemmaksi. Tätä kesti noin 2 vuotta.”

MINULLE SUOSITELTIIN MELISSA DREAMIÄ
”Eräänä päivänä keskustelin väsymyksestäni 
naapurini kanssa. Hän suositteli, että kokeilisin 
Melissa Dream -tabletteja, joista hän oli kuul
lut puhuttavan paljon hyvää. Kysyin tuotetta 
terveyskaupasta, ja myyjä kertoi, että Melissa 

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

PAINON JA UNEN YHTEYS

Huonosti nukkuvat ihmiset 

ovat usein ärtyneitä, ja heidän 

huomiokykynsä on alentunut. 

Unettomuus vaikuttaa myös 

negatiivisesti kehon yleiseen 

hyvinvointiin. Tutkimusten 

mukaan sekä unen puute 

että huonolaatuinen uni 

johtavat usein painon-

nousuun. Jos haluat pudottaa 

painoa, kannattaa huolehtia 

hyvästä unenlaadusta ja 

riittävästä levosta.

negatiivisesti kehon yleiseen 

nousuun. Jos haluat pudottaa 

painoa, kannattaa huolehtia 
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Piritta Vaarna 

K2-vitamiinilla on hätkähdyttävät 
terveysvaikutukset
Viimeaikaisen tutkimustiedon mukaan suomalaiset kärsivät yleisesti K2-vitamiinin puutoksesta. 
Tämä löydös on erityisen merkittävä, koska K2-vitamiini on tärkeä sydän- ja verisuoniterveydelle.

S ydän- ja verisuonitaudit on suu-
rin kuolemia aiheuttava tekijä 
tämän päivän länsimaisessa yh-
teiskunnassa; ne aiheuttavat joka 

kolmannen kuoleman. Sydän- ja verisuo-
nitauti kehittyy vuosikymmenien aikana, 
kun verisuonet tukkeutuvat ja kovettuvat 
kalsiumkertymistä. Luonnollinen K2-vita-
miini auttaa elimistöä ehkäisemään veri-
suonten kalkkeutumista.

MONIVAIKUTTEINEN K-VITAMIINI
Yli puolen vuosisadan ajan K-vitamiini 
tunnettiin normaalista veren hyytymises-
tä (K1-vitamiini). Kuitenkin viime vuosina 
K2-vitamiini on ollut merkittävien tutki-
musten aiheena. Tutkimukset osoittavat, 
että 100 µg K2-vitamiinia päivässä voi eh-
käistä ja jopa peruuttaa verisuonten kalk-
keutumista.

SUOMALAISET KÄRSIVÄT 
K2-VITAMIININ PUUTOKSESTA
Elimistön kyky tuottaa K2-vitamiinia on 
heikko, joten sitä on saatava ravinnosta. 

Tarvittavan määrän saaminen ravinnosta 
on kuitenkin hankalaa, joten suurin osa 
länsimaiden väestöstä kärsii K2-vitamiinin 
vajeesta.

OLET NIIN VANHA 
KUIN VERISUONESI
Verisuonien kalkkeutumisen uskotaan 
yleensä olevan seurausta ikääntymisestä. 
Kuitenkin viimeaikaiset tutkimukset osoit-
tavat, että verisuonien kalkkeutuminen on 
elimistön itsensä säätelemä prosessi. Ter-
veiden verisuonien on osoitettu sisältävän 
100 kertaa enemmän K2-vitamiinia kuin 
sairaat, kalkkeutuneet verisuonet. Verisuo-
nissa olevalla kalsiumin määrällä on suora 
syy-yhteys verisuonien terveyteen. Voi-
daankin hyvin todeta, että ”olet niin vanha 
kuin verisuonesi ovat”.

K2-VITAMIINI VOI VÄHENTÄÄ 
RISKIÄ SAIRASTUA SYDÄN- JA 
VERISUONITAUTEIHIN
Useat tutkimukset osoittavat, että korkeal-
la K2-vitamiinin saannilla on vahva suojaa-

va vaikutus sydän- ja verisuonitauteihin. 
K2-vitamiinipitoisen ruoan nauttiminen 
voi vähentää merkittävästi riskiä sairastua 
verisuonisairauksiin. K2-vitamiinilla on 
merkittävä suojaava vaikutus verisuonten 
jäykistymistä ja kalkkeutumista vastaan.

MENAQ7 – ALKUPERÄINEN 
K2-VITAMIINI
MenaQ7 on puhdas ja erittäin hyvin doku-
mentoitu luonnollinen K2-vitamiini. Lukui-
sat patentit ja kliininen tutkimusaineisto 
todistavat K2-vitamiinin positiiviset vaiku-
tukset sydän- ja verisuoniterveydelle.

VALITSE PUHDAS 
K2-VITAMIINIVALMISTE
K2-vitamiinia voit ostaa Luontaistunti-
ja-myymälästä. Terapeuttisen vaikutuk-
sen saat, kun varmistat että nauttimasi 
K2-vitamiinituotteen vahvuus on 100 µg. 
Valitse tuote, joka sisältää vain puhdasta 
K2-vitamiinia eikä turhia lisäaineita. Lisäk-
si on hyvä varmistaa, että tuote ei sisällä 
magnesiumstearaattia. Se on lisäaine, joka 
heikentää vaikuttavan aineen imeytymistä 
elimistöön.

Verisuonissa olevalla 
kalsiumin määrällä 
on suora syy-yhteys 
verisuonien terveyteen. 
Voidaankin hyvin todeta, 
että ”olet niin vanha kuin 
verisuonesi ovat”.

Tutkimukset:
Geleijnse et al, Dietary Intake of Menaquinone Is Associated 
with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotter-
dam Study, J. Nutr. 134:3100-3105, November 2004
Gast et al, A high menaquinone intake reduces the incidence 
of coronary heart disease, Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 
Sep;19(7):504-10
Knapen et al, Three-year low-dose menaquinone-7 supple-
mentation helps decrease bone loss in healthy postmeno-
pausal women, Osteoporos Int 2013, Sept: 24(9):2499-507
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A ivot toimivat sokerilla. Aivot ei-
vät silti koskaan kärsi sokerin 
puutteesta, sillä elimistömme 
kykenee turvaamaan niiden glu-

koosin saannin kaikissa tilanteissa. Muis-
tin tueksi tarvitaan kuitenkin monia muita 
ravinto- ja suoja-aineita, joita emme pysty 
itse tuottamaan. Ne on saatava ravinnos-
ta. Ikääntymisen myötä sekä stressitilassa 
kriittisimmät aineosat on saatava lisäksi 
hyvin helposti vaikuttavassa muodossa.

IKÄÄNTYMINEN JA STRESSI 
HEIKENTÄVÄT B-VITAMIINIEN 
HYÖDYNTÄMISTÄ
Nuoruusiässä aineenvaihduntamme hyr-
rää huolettomasti. Iän karttuessa kaikki 
kuitenkin hidastuu. Sietokykymme hallita 
fyysistä ja psyykkistä stressiä heikkenee. 
Siksi rankasta treenistä palautuminen 
kestää kauemmin ja tarkkaa keskittymistä 
vaativa työ väsyttää. Samoin hidastuu eli-
mistön kyky muokata ruuan ravintoainei-
ta solujen tarvitsemaan muotoon. Hyvä 
esimerkki on B9-vitamiinin eli foolihapon 
monivaiheinen muokkaus aivojen hyödyn-
tämäksi folaatiksi. Muokkaus hidastuu ja 
teho hiipuu iän myötä. Samoin käy stressin 
uuvuttamilla nuorilla.

HUOMIOI HERMOSTON 
MUUTTUVAT TARPEET
Jo 50+ iässä olisi hyvä miettiä aivojen ja 
hermoston muuttuvia ravinto- ja suoja-ai-
neiden tarpeita. Muistisairauksiin erikois-
tuneet lääkärit suosittelevat senioreille 
B12-vitamiinia, koska sen puutos on selkeäs-

Oletko huomannut, että kiireen ja stressin lisääntyessä muisti ja 
keskittymiskyky alkavat pätkiä? Tuntuu kuin virta loppuisi aivoista, 
eivätkä ne suorittaisi kaikkia annettuja tehtäviä. Tunne on tuttu pai-
neen alla puurtaville nuorille, mutta moni kokee hajamielisyyden 
lisääntyvän keski-iässä ja edelleen ikääntymisen myötä. Muistia ja 
aivoja voi onneksi aktivoida nerokkaasti valituilla ravintoaineilla.

Juha Sihvonen, FM elintarvikekemia

Muisti pätkii, ajatukset 
liitelevät harhateillä?

tävät elimistömme omia soluja suojaavia 
mekanismeja. Aivojen uusiutumattomat 
hermosolut ovat valitettavasti kaikkein 
herkimpiä hapettumisstressille. Monesti 
kuuleekin puhuttavan ns. aivoruuasta, joka 
sisältää mahdollisimman runsaasti luonnon 
suoja-aineita. Luonnollisia siksi, että usein 
myös niiden aktiivisuus elimistössä on pa-
ras mahdollinen. Tällaisia suoja-aineita ovat 
mm. E-vitamiiniaktiiviset tokoferolit ja to-
kotrienolit sekä monista muistakin terveys-
vaikutuksista tutut seleeni ja sinkki.

MEMOENERGY; 9 TÄRKEINTÄ 
RAVINTOAINETTA MUISTIN JA 
KESKITTYMISKYVYN TERÄSTÄMISEEN
Oy Valioravinto Ab:n uusi valmiste, Me-
moEnergy, on kehitetty seniorien, nuor-
ten opiskelijoiden ja ruuhkavuosia elä-
vien aikuisten tarpeisiin. MemoEnergy 
sisältää huolella valitut aivojen ja hermos-
ton tarvitsemat ravintoaineet. Tuote on 
suunniteltu erityisesti ikääntyvän ja stres-
sin rasittaman hermoston erityistarpeisiin, 
mutta sopii myös mm. vegaaneille ruoka-
valion täydentämiseen. Annostus: 2 tablet-
tia päivässä.

MemoEnergy on 
kehitetty seniorien, 
nuorten opiskelijoiden 
ja ruuhkavuosia 
elävien aikuisten 
tarpeisiin. 

ti yhdistetty moniin muistia heikentäviin 
ongelmiin. Kaikki eivät silti ole huomanneet 
suositella ikäihmisillekin parasta B12-vita-
miinin muotoa; metyylikobalamiinia.

TOISIAAN TUKEVAT 
B-VITAMIINIT AVUKSI MUISTILLE 
JA KESKITTYMISKYVYLLE
Ravinnon tuottama hyvinvointi perustuu 
aina luonnolliseen monipuolisuuteen ja 
tasapainoon. Käytännössä saammekin par-
haan hyödyn useiden ravintoaineiden seok-
sesta. B12-vitamiinin hyödyt vahvistuvat, 
kun se nautitaan yhdessä B1- ja B6-vitamii-
nin sekä hyvin imeytyvän folaatin kanssa. 
Näillä kaikilla on piristäviä ja hermoston 
normaalia toimintaa edistäviä vaikutuksia.

Ikä ja stressi hidastavat myös solujemme 
energiatehtaiden, mitokondrioiden, toi-
mintaa. Iän karttuessa väsymyksen taus-
talla voi olla elimistön oman ubikinonin 
tuoton luonnollinen hiipuminen. Ubikino-
nilisää voi lämpimästi suositella senioreil-
le, stressaantuneille ja kasvissyöjille.

LUONNON SUOJA-AINEET 
HELLIVÄT HERKKIÄ HERMOSOLUJA
Ikääntyminen ja krooninen stressi heiken-
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Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubikinonia sekä 
C-vitamiinia, joka edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa 
sekä auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta.

Kehon energia tuotetaan solujen mitokondrioissa, jotka ovat pieniä, 
pavun muotoisia rakenteita jokaisen solun sisällä.

Ubikinoni on välttämätön aine solujen toiminnalle, mutta sen pitoi-
suudet alkavat laskea jo 20-25 -vuotiaana. Bio-Qinon Q10 voi auttaa 
palauttamaan normaalit ubikinonitasot. Myös voimakas fyysinen 
harjoittelu tyhjentää kehon ubikinonivarastoja.

Bio-Qinon Q10 on yli 20 vuoden tutkimuksen ja tuotekehityksen 
tulos. Parhaiten dokumentoidulla ubikinonivalmisteella on tehty yli 
100 tieteellistä tutkimusta, jotka takaavat valmisteen laadun, hyöty-
osuuden sekä puhtauden.

ENERGIAA
elämälle
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La Cure - Kuolleenmeren 
mineraalit kuivan ihon avuksi
La Cure -tuotteet valmistetaan puhtaista kasvi- ja hedelmäuutteista sekä kasviöljyistä. Kaikki tuotteet sisältävät Kuol-
leenmeren mineraaleja tai -mutaa. Merimineraalit hoitavat ja ravitsevat ihoa tehokkaasti. Mineraaleilla ja mudalla 
on myös rentouttava sekä stressiä, väsymystä ja särkyjä lievittävä vaikutus.

KÄSIVOIDE KOSTEUTTAA JA RAVITSEE
Voide sisältää Kuolleenmeren mineraaleja 
ja hoitavia öljyjä sekä E-vitamiinia ja pork-
kanauutetta. Ravitsevana voiteena La 
Cure -käsivoide sopii ihottumien hoitoon. 
Se paitsi kosteuttaa myös huolehtii ihon 
kosteustasapainosta. Käsivoide tasoittaa 
ihon juonteita ja hidastaa ikääntymisen 
tuomia merkkejä pitäen ihon pehmeänä 
ja nuorekkaana. Säännöllisesti käytettynä 
voide estää maksaläiskien muodostumis-
ta kämmenselkiin. Voide myös ylläpitää 
ihon luonnollista pH:ta. Voide on erinomai-
nen kuivalle ja ahavoituneelle iholle.

JALKAVOIDE PEHMENTÄÄ JA HOITAA
Hoitava voide jaloille sisältää suolamine-
raalien lisäksi jojobaöljyä sekä viilentävää 
mentolia. Voide ravitsee, kosteuttaa ja peh-
mentää jalkojen ihoa ehkäisten kutinaa 
ja kivuliaiden halkeamien muodostumis-
ta. Väsyneet lihakset rentoutuvat ja men-
toli viilentää ja virkistää. Voide desinfioi 
jalkojen ihoa ja pitää ihon terveenä sekä 
uudistaa ihon soluja.  Kysy lisää La Cure 
-sarjan tuotteista lähimmästä Luontais-
tuntija-myymälästä!  

tämään väsymystä ja vetämättömyyttä. 
Adenosyylikobalamiini vaikuttaa solujen 
energiakeskusten eli mitokondrioiden toi-
mintaan.

FutMedin SuperiorSource:n Microlin-
gual®-valmisteet ovat hyvä vaihtoehto niil-
le, jotka tarvitsevat B12-vitamiinia ravinto-
lisänä ja erityisesti heille, joilla on ongelmia 
suolistossa. Suuret määrät C-vitamiinia voi-
vat ehkäistä B12-vitamiinin imeytymistä, 
joten vältäthän niiden ottamista yhtä aikaa.

M etyylikobalamiini on yksi 
luonnollisista B12-vitamii-
nin muodoista. Metyyliko-
balamiini on loistava muoto 

alentamaan homokysteiinitasoa. Homo-
kysteiini on aminohappo, joka on sydän- ja 
verisuonitautien tilastollinen riskitekijä. 
Metyylikobalamiinin mukana on hyvä olla 
sekä B6-vitamiinia että foolihappoa.

Adenosyylikobalamiini on toinen luon-
nollinen B12-vitamiinin muoto. Se on hyvä 
muoto antamaan energisyyttä ja vähen-

Katri Niemi, Biomateriaalitekniikan DI

Tärkeä B12-vitamiini
B12-vitamiinista puhutaan paljon, eikä suotta. B12-vitamiini on erittäin 
tärkeä muistille ja hermostolle. B12-vitamiini ei ole vaan yksi vitamiini, 
vaan siinä on eri muotoja, joilla on eri käyttötarkoituksia.

Valitse oikein, jotta saat 
täyden tehon tuotteesta:
1. Tuotteen on hyvä olla mikro-

imeytyvässä muodossa.
2. Tuote imeytyy kielen alta.
3. B12-vitamiinin muoto on tärkeä. 

Muista sen lisänä myös B6-vitamii-
ni ja foolihappo, niin saat monipuo-
lisen ja hyvin toimivan tuotteen.

4. Tuotteen B12-vitamiinipitoisuus 
on tärkeää, asiantuntijat osaavat 
neuvoa oikean pitoisuuden juuri 
sinulle. Ylläpitopitoannos on vähin-
tään 1000 µg vuorokaudessa. 

onella suomalaisella on kuti-
seva, hilseilevä ja kuiva iho. 
La Cure- tuotteiden sisältämät 
merimineraalit hoitavat ja 

kosteuttavat kuivaa ihoa nopeasti. Tuotteet 
rauhoittavat kutinaa ja tulehduksia sekä 
lieventävät atooppisen ja psoriaattisen 
ihon oireita.

La Cure -tuotteet on kliinisesti testattu 
Unkarissa Debrecenin ihotautiklinikalla ja 
Suomessa Iholiitto ry:n ylläpitämässä Ihopis-
teessä. Koeryhmissä oli psoriasista, atopiaa 
ja päänahan seborreaa sairastavia henki-
löitä. Oireet hävisivät suurimmalta osalta 
kokonaan. Psoriasiksen hoidossa La Curen 
tehtävänä on paksun karstan irrottaminen 
ihosta ja ihotulehduksen hillitseminen.

Anitta Mikkola
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TRI TOLOSEN TERVEYSTUOTTEET    PARASTA HUOLENPITOA

Tri Tolosen Berberin Prof.
Tasapainottaa sokeri ja rasva-aineenvaihduntaa 
ja tukee painonhallintaa.

Berberiini on vahva keltainen alkaloidi 
eli kasviemäs, jota saadaan monien 
kasvien juurista, varresta ja kuoresta. 
Tohtori Tolosen Berberin valmistetaan 
70 %:sta Berberis Aristata -juuresta.

Tri Tolosen Berberin Prof. on erittäin teho- 
kas berberiini-tabletti, joka sisältää berberiinin 
lisäksi kromia, joka edistää normaalia makro-
ravintoaineiden aineenvaihduntaa sekä veren 
glukoositasojen pysymistä normaalina. Sopii 
hyvin yhteen myös kolesteroli- ja diabetes-
lääkkeiden kanssa.

Tuotteen edut
    Monipuolinen vaikutus
    Tasapainottaa tehokkaasti sokeri- ja rasva-
    aineenvaihduntaa sekä kohottaa immuniteettia
    Toimii painonhallinnan tukena

Annostus
2-3 tablettia päivässä. Ohjeen mukaista 
annostusta ei saa ylittää. Ei lasten ulottuville.

Lue lisää Berberinistä ja Tri Tolosen 
terveyttä edistävien tuotteiden hyödyistä. 
www.midsona.fi /tritolonen

RIITTOISA
PAKKAUS

26.90 e
ovh. 29.90 e

269 e/l

VALITSE SINÄKIN VALMISTE, JOKA IMEYTYY!

LISÄTIETOJA: MA-PE 9-17, PUH. 044 737 7137
INFO@NORDICHEALTHSPRAYS.FI,WWW.NORDICHEALTHSPRAYS.FI

SAATAVANA: LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISTÄ

  Olen aina ollut hyvin skeptinen muita kuin 
lääkärin määräämiä lääkkeitä kohtaan. Nordic 

Health™  Kipu-Nivel magnesium yllätti  
tehollaan, olkapäävaivat katosivat heti!

KAJ MÅRD, SÄHKÖASENTAJA

Tamperelainen Kaj Mård työskentelee säh-
kömiehenä Verassa. Alalla Kaj on ollut koko 
pienen ikänsä. Kajn työ on hyvin rankkaa ja 
fyysistä, joten ei ole ihme, että se käy kro-
pan päälle. Oikea olkapää alkoi vaivata 
häntä. Kaj kärsi aikansa, kunnes meni lää-
käriin. Olkapäästä löytyikin kalkkia, joka 
painoi jännettä ja aiheutti ankaraa kipua. 

- Kävin olkapään takia lääkä-
rillä, sitä kuvattiin ja sain jump-
paohjeet sekä runsaasti sär-
kylääkkeitä. Särkylääke vei 
totta kai aina hetkellisesti ki-

vun, mutta ei se ratkaissut on-
gelmaa. Jumppaamaan en pys-
tynyt, koska käsi kipeytyi siitä 

lisää.
- En saanut paitaa 

päälleni kuin keplotte-
lemalla. Ystävällä oli 
Nordic Health™ Kipu- 
Nivel magnesium-
suihketta ja hän yl-
lytti minua kokeile-

maan sitä. Olen aina ollut hyvin skeptinen 
niin sanottua täydentävää lääketiedettä 
kohtaan ja olen ollut sitä mieltä, ettei mi-
kään muu auta kuin lääkäri ja hänen mää-
räämänsä lääkkeet. Kokeilin kuitenkin 
ystäväni mieliksi, ja kas kummaa, seuraa-
vana päivänä kipu oli kokonaan kadonnut. 
Hämmästyin ihan oikeasti.

- Aloin sen jälkeen suihkuttamaan sitä 
olkapäähän joka päivä ja kun kaksi viikkoa 
oli kulunut, olkapää ei enää oireillut kertaa-
kaan. 

Kaj hoitaa muitakin työn tuomia kremppo-
ja samaisella magnesiumsuihkeella.

- Työ ottaa polviin, ja lihassärkyjä on var-
sinkin jaloissa. Kyllä suihke auttaa siihen-
kin. Polvissa on varmaan jotain kulumaa  ja  
tulehdusperäisiin lihas- tai nivelsärkyihin 
Kipu-Nivel magnesiumsuihke tuntuu  toi-
mivan myös!        

-Älkää ihmiset suotta kärsikö vaivoistan-
ne -kokeilkaa tekin Kipu-Nivel magnesiumia.

OLKAPÄÄVAIVAT KATOSIVAT HETI 
KIPU-NIVEL MAGNESIUMILLA

KIPU-NIVEL  
MAGNESIUMSUIHKE

RECOVERY   
MAGNESIUM-
SUIHKE
Urheilijalle ja kun-
toilijalle, lisää veren-
kiertoa, lämmittää 
ja buustaa lihakset 
suoritukseen ja  
palautumiseen. 

Suomen suosituin mag-
nesiumsuihke! Säryt, 
olkapää-, nivel-, lonkka-, 
polvi- ja selkäkivut tai 
levottomat jalat. Pullosta 
saat 800 suihkaisua.

VAHVA, 
ORIGINAL 
MAGNESIUM-
SUIHKE 
Päänsäryt, 
migreeni, 
lihaskrampit.

UNI 
MAGNESIUM-
SUIHKE
Univaikeudet, 
vaihdevuosihikoi-
lu, yöheräily tai 
kuukautiskrampit .

HERKÄN IHON 
MAGNESIUM-
SUIHKE
Herkälle ja atoop-
piselle iholle ja 
lapsille. Auttaa 
mm. kasvu-
särkyihin

saat 800 suihkaisua.

UNI 
MAGNESIUM-
SUIHKE

ovh. 29.90 e
269 e/l

saat 800 suihkaisua.

VAHVA, 
ORIGINAL 
MAGNESIUM-

ovh. 29.90 e
269 e/l

RECOVERY  
MAGNESIUM-
SUIHKE

HERKÄN IHON 
MAGNESIUM-
SUIHKE

Suihkeet 
saatavana myös
matkakokona.

100 suihkaisua
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Levoton 
vatsa?

Rauhaton vatsa

Kova vatsa

Löysä vatsa

Kupliva vatsa

Äänekäs vatsa

Ilmapallovatsa

Vatsa tasa-

painossa

Sunwic IBS: tutkittu kliininen ravintovalmiste 
ärtyvän suolen oireyhtymän ja ummetuksen 
ruokavaliohoitoon.
Ärtynyt suoli -oireyhtymä
Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän suolen 
oireyhtymästä (IBS). Useimmilla heistä vai-
vaa ei ole diagnosoitu. Oireita ovat vatsan 
turvotus ja epämääräiset kivut sekä umme-
tus, ripuli ja ilmavaivat.

Suosittelemme
• Ärtyvän suolen oireiden hoitoon
• Ummetuksen hoitoon
• Liukoisen kuidun lähteeksi

Aktiiviaine:
hydrolysoitu guarpapukuitu
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Terveyskaistan
laadukkaat, suomalaiset
hyvinvointituotteet

www.terveyskaista.fiTie hyvään oloon!

Kolesterolin
hallintaan

Terveyskaistan

Punariisi + Q10
120 kaps.

Hidastamaan ikääntymistä

Terveyskaistan

Karnosiini 500 mg 
+ E-vitamiini 
+ Sinkki

34,90
(50,50)

60 kaps.

Tarjoukset voimassa 29.09.2016 saakka

Pirteyttä ja elinvoimaa
Terveyskaistan

Ubikinoni 
Q10 
150 mg

  HUIPPU-

VAHVA!

150 mg

29,90 
(42,75)

49,90 
(74,85)

60
kaps.

120
kaps.

19,90 
(28,70)

35,00 
(57,40)

2 x 120 kaps.

120 kaps.

Terveyskaistan

Nivelteho

29,95
(43,10)

Liikettä 
niveliin

Säästökoko
120 kaps.

Kramppaaville lihaksille

Terveyskaistan
Magnesium-
sitraattijuoma
30 annospussia

9,90
(25,40)

9,90
(15,20)

Terveyskaistan
Magnesium-
sitraatti-
120 tabl.

Turvaa D-vitamiinin saanti
Terveyskaistan

Aurinko-D 50µg  
300 kaps.   

Terveyskaistan

Aurinko-D 100µg
200 kaps.

22,90 
(32,30)

22,90 
(32,30)

Turvaa D-vitamiinin saanti
Terveyskaistan

Aurinko-D 50µg  
300 kaps.   
Aurinko-D 50µg  
300 kaps.   
Aurinko-D 50µg  

Terveyskaistan

Aurinko-D 100µg
200 kaps.

Kolesterolin
hallintaan

Terveyskaistan

Punariisi + Q10
120 kaps.

95600_.indd   18 18.8.2016   14.35

https://kauppa.luontaistuntijat.fi/aurinko-d-50-ug-300-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/aurinko-d-100-ug-200-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/nivelteho-120-kaps-terveyskaista-luontaistuotteet
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/ubikinoni-150-mg-60-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/ubikinoni-150-mg-120-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/punariisi-q10-120-tabl-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/karnosiini-500-mg-e-vitamiini-sinkki-60-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/magnesiumsitraatti-120-tabl-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/magnesiumsitraatti-juoma-30-pss-terveyskaista
http://www.terveyskaista.fi/


Rokotus ilman rokotusta!
Espanjalaiset tutkijat ovat havainneet propoliksen ja punahatun vaikuttavien aine-
ryhmien toimivan yhdessä huomattavasti tehokkaammin kuin yksinään. Yhdiste 
osoittautui niin tehokkaaksi, että he antoivat sille oman nimen, fensatiini.

Espanjalaisten biologien mukaan fensatiini 
aktivoi elimistön ensisijaista puolustusjär-
jestelmää ja virittää sen ”taisteluasemiin” 
ajassa, joka lasketaan päivien sijaan mi-
nuuteissa. Rokotus on hitaampi, koska se 
vaatii toimiakseen muistisolujen myötävai-
kutuksen ja jonkinasteisen infektion, joten 
vastustuskyvyn kehittymiseen vaaditaan 
useita päiviä.

• Punahatun juurista saadaan uuttamal-
la fenolisia kahvihappojohdannaisia, jotka 
voivat kiihdyttää kehossamme sellaista 
tärkeää tapahtumasarjaa, jota kutsutaan 
lipoproteiinisynteesiksi. Tämä sama syn-
teesi valmistaa meille valkosoluja, joita 
tarvitsemme taistellessamme esimerkiksi 
nuhakuumetta vastaan.

• Propolis-pihka taas koostuu puiden sil-
mujen ja kuorien sisältämistä, mehiläisten 
keräämistä aineista, joilla ne pitävät kennot 
puhtaana bakteereista, homesienistä ja vi-
ruksista. Mehiläispesä onkin yksi antisepti-
simmista paikoista, joita tunnetaan. Pro-
poliksen tärkein vaikuttava 
aine on galangiini, ja 
propolistuotteita 

valitessa kannattaakin kiinnittää huomio 
juuri sen pitoisuuteen.

HELPOTUSTA FLUNSSAISEEN OLOON
Fensatiinia voidaan ottaa monessa eri muo-
dossa, mutta tavallisimmat ovat kapselit ja 
tipat. Lapsille löytyy erikseen esimerkiksi 
helposti annosteltavaa mikstuuraa.

Tällaiset yhdistelmävalmisteet työsken-
televät elimistössämme immuunivas-
teen herättämiseksi ja akuutin 
taudin nujertamiseksi. Mutta 
yhtä tärkeätä on, että ne anta-
vat helpotusta flunssaiseen ja 
tuskaiseen oloon.

N-asetyylikysteiini 
(NAC), laulajanyrt-
ti (Sisymbrium 
offici-

Tatu Leppänen

Rokotus ilman rokotusta!

Tällaiset yhdistelmävalmisteet työskentelevät 
elimistössämme immuunivasteen herättämiseksi 
ja akuutin taudin nujertamiseksi. 
Mutta yhtä tärkeää on, että ne antavat 
helpotusta � unssaiseen ja tuskaiseen oloon.

nale), kihokki (Drosera ramantacea), ameri-
kantaikapähkinä (Hamamelis virginiana), 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), lakrit-
sinjuuri (Glygyrrhiza glablra) ovat fensatii-
nin boostereita, jotka auttavat lievittämään 
flunssan oireita, esimerkiksi helpottaen 
kuivaa yskää, hajottaen sitkeää limaa ja 
auttaen kurkun karheuteen.

Kysy lisää fensatiinituotteista 
Luontais tuntija-myymälästä!

Luontaistuntija  6/2016    19
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ENERGIAA JA  
VASTUSTUSKYKYÄ

 www.regulatsuomi.fi 
kampanja on voimassa 31.3.2017 asti

Regulatpro on luomulaatuista vihanneksista ja  
pähkinöistä valmistettu supersuosittu entsyymijuoma.

Sisältää lisäksi acerola-uutetta, jonka sisältämä  
C-vitamiini vähentää väsymystä ja uupumusta, edistää 

normaalia energia-aineenvaihduntaa sekä edistää  
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

ja muita upeita palkintoja

Voita  
luksusloma  

Alpeille!

Osallistu ostamalla  

kampanjamerkitty  

tuplapakkaus!

Voita  
luksusloma  

Alpeille!
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Lehden tarjoukset voimassa 2.–29.9.2016. 
Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 

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

Energiaa ja vastustuskykyä 

REGULATPRO BIO TAI METABOLIC

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

Hiusongelmiin 

EVONIA® HIUSTEN TEHORAVINNE

Vähennä yöllisiä wc:ssä käyntejä ja nuku 
paremmin. Kliinisesti todistettu vähen-
tävän toistuvaa virtsaamistarvetta. Sopii 
sekä miehille että naisille. Islantilainen 
väinönputki. 

Kun rakko oikuttelee!

URILOCK

Suojaa silmien herkkiä osia auringonvalon haital-
lisilta vaikutuksilta. Ylläpitää hyvää verenkiertoa 
silmänpohjassa. Näyttöpäätetyöskentelijöille, 
ikääntyville, hämärässä autoileville ja auringon-
valolle altistuville. Valmistettu Suomessa.

Pidä huolta silmistäsi 

VISIOBALANCE® OPTI

Syvänmeren puhtaista kaloista tehty kalaöljyvalmiste 
sydämen, verisuonten, silmien ja aivojen hyvinvointiin. 
DHA edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina. 
DHA ja EPA edistävät sydämen normaalia toimintaa.

(ovh. 39,75)

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

Pidä huolta silmistäsi 

VISIOBALANCE® OPTI

24,90 70 kaps.

249 e/kg 

(ovh. 19,20)

Suojaa silmien herkkiä osia auringonvalon haital-
lisilta vaikutuksilta. Ylläpitää hyvää verenkiertoa 
silmänpohjassa. Näyttöpäätetyöskentelijöille, 
ikääntyville, hämärässä autoileville ja auringon-
valolle altistuville. Valmistettu Suomessa.

14,90 60 tabl.

Syvänmeren puhtaista kaloista tehty kalaöljyvalmiste 
sydämen, verisuonten, silmien ja aivojen hyvinvointiin. 
DHA edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina. 
DHA ja EPA edistävät sydämen normaalia toimintaa.

23,9019,90

21,90

(ovh. 28,00)

Hiusongelmiin 

EVONIA® HIUSTEN TEHORAVINNE

Vähennä yöllisiä wc:ssä käyntejä ja nuku 
paremmin. Kliinisesti todistettu vähen-
tävän toistuvaa virtsaamistarvetta. Sopii 
sekä miehille että naisille. Islantilainen 
väinönputki. 

21,90 30 tabl.

(ovh. 32,95)

27,90 120 tabl.

558 e/kg

Vahva omega-3-rasvahappovalmiste

OMEGA DUO

Muista kolme asiaa kun valitset tehokasta 
maitohappobakteerivalmistetta. 1. Ihmisperäiset 
bakteerikannat 2. Vahvuus 3. Mikrokapselisuojaus. 
Ravitsemusasiantuntijoiden suosimat!

Valitse tehokas maitohappobakteeri

ACIDOPHILUS TAI ACIDOPHILUS FORTE

Alfalipoiini sopii erityisesti ikääntyville ja urhei-
lijoille, mutta myös kaikille muillekin nykyajan 
hektisen elämänrytmin rasittamille. Alfalipoiini 
auttaa selviytymään arjen kiireissä, kun on paljon 
tehtävää ja muistettavaa. 

Ikääntymistä vastaan! 

SUPER ALFALIPOIINI

Garcinia Cambogia poistaa makeanhimoa 
ja vähentää ruokahalua. Suosittu painon-
hallintatuote nyt erikoishintaan!

Huippusuosittu painonhallintatuote

PUHDAS+ GARCINIA CAMBOGIA

HUIPPU-
TARJOUS!

99,00

23,90

Ravitsemusasiantuntijoiden suosimat!

19,90 

(ovh. 22,55)

15 kaps.
(Acidophilus Forte)

19,90 29,90
(ovh. 42,60)

120 kaps.

467,20 e/kg 

DHA ja EPA edistävät sydämen normaalia toimintaa.DHA ja EPA edistävät sydämen normaalia toimintaa.

21,90 32,90
(ovh. 42,35)

120 kaps.

193,50 e/kg 

(ovh. 27,70)

30 kaps. 
(Acidophilus)(ovh. 25,10)

60 kaps.

(ovh. 27,15)
60 kaps.

257,65 e/kg

(ovh. 116,10)

kampanja-
pakkaus 

2 x 350 ml

141,40 e/l

 SYYSKUUN TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA

Osallistu kilpailuun 
ostamalla kampanjamerkitty 

tuplapakkaus. Jokaisessa 
pakkauksessa on yllätyslahja!

25 % enemmän ainostaan 

Luontaistuntijalta!

-22%

Regulatpro-tuotteet sisältävät luontaista 
C-vitamiinia, joka vähentää väsymystä ja 
uupumusta, edistää normaalia immuni-
teettia ja tehostaa energia-aineenvaih-
duntaa. Valitse appelsiininmakuinen 
Metabolic tai myös ulkoiseen käyttöön 
soveltuva Bio. Luomua.
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Valmisteessa on käytetty viimeisintä tutkimus-
tietoa, jonka ansiosta valmisteen toimivuus 
on tehostunut merkittävästi: imeytyminen on 
185 kertaa parempi ja noin 7 kertaa nopeampi 
verrattuna tavalliseen kurkumiiniin.

Uuden sukupolven kurkumiinivalmiste

FULL SPECTRUM CURCUMIN

Vahva hyvin imeytyvä Aurinko D 
pitää luuston lujana ja vastustus-
kyvyn valppaana.

Ylivertaista aurinkoenergiaa!

AURINKO D 50 µg TAI 100 µg

Tri Tolosen Berberiini valmistetaan Berberis Artistata -kasvista. Berberiini suo-
jaa sydäntä ja valtimoita sekä edistää laihtumista. Kromi tehostaa berberiinin 
vaikutuksia, se edistää aineenvaihduntaa ja tasapainottaa verensokeria.

(ovh. 38,55)

29,95 120 + 30 tabl. 

234 e/kg
(ovh. 44,90)

39,90 30 kaps.

23,90

22,90

Johtava ubikinonivalmiste 
Bio-Qinon Q10 GOLD.

Energiaa luonnollisesti

BIO-QINON Q10 
GOLD 100 mg

79,90
(ovh. 97,70)

150 + 30 kaps. 

624,20 e/kg

(ovh. 53,50)

42,90 60 kaps.

Tasapainottaa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa! 

TRI TOLOSEN 
BERBERIN PROF. + KROMI

Kliininen ravintovalmiste ärtyneen suolen (IBS) 
oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon. 
Kuitujauhe liukenee hyvin nesteeseen.

Vatsa tasapainoon ravintokuidulla

SUNWIC IBS

42,90

22,90

Aito ja vahva Serratia E15 -bakteerin 
avulla tuotettu serrapeptaasivalmis-
te. Tehokas proteolyyttinen entsyymi 
on pakattu kasvikapseleihin.

Aito serrapeptaasi

SERRAPEPTAASI 200.000 U

Melissa Dream™ auttaa levollisen unen saannissa. 
Sitruunamelissauute auttaa ylläpitämään levollista 
unta. B-vitamiiniyhdistelmä tukee hermoston nor-
maalia toimintaa. Sisältää sitruunamelissaa, kamo-
millaa, l-teaniinia, B-vitamiineja (B1, B2, B6 ja B12) 
ja magnesiumia sekä niasiinia.

Levollista unta ja rentoutusta 

MELISSA DREAM™

(ovh. 52,30)
120 tabl.

340,45 e/kg 

(ovh. 32,30) 
200 kaps. (100 µg)

289,85 e/kg

(ovh. 29,25) 
60 tabl.

397 e/kg

(ovh. 32,30) 
300 kaps. (50 µg) 

194,05 e/kg 

Mukana myös happo-emästasapainoa tukevaa 
sinkkiä. Happamien kuona-aineiden puhdista-
minen kehosta piristää, virkistää ja keventää 
oloa. Tukee myös urheilusuorituksen jälkeistä 
palautumista.

Emäksisiä mineraaleja

PH-BALANCE PASCOE

19,90
(ovh. 27,60)

260 g

76,55 e/kg

(ovh. 22,80)

Kliininen ravintovalmiste ärtyneen suolen (IBS) 
oireiden ja ummetuksen ruokavaliohoitoon. 
Kuitujauhe liukenee hyvin nesteeseen.

19,90 220 g

90,45 e/kg

 SYYSKUUN TARJOUKSET
ASIANTUNTEVISSA LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISSÄ 
JA VERKKOKAUPASSA

-22%

-20%
LÄHES

-30%
LÄHES

HUIPPU-
TARJOUS!

Kaupan päälle! 
Orgaaninen seleenivalmiste 

Seleno Precise 100 µg
60 tabl. (arvo 11,15)

Saatavilla myös
pH-balance PASCOE
-tabletit (100 tabl.) 
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https://kauppa.luontaistuntijat.fi/bio-qinon-q10-gold-100mg-150-30-kaps-pharma-nord
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/ph-balance-pascoe-zn-jauhe-260-g-bringwell
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/tri-tolosen-berberin-prof-kromi-150-tabl-midsona
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/full-spectrum-curcumin-30-softgels-solgar
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/serrapeptaasi-200-000u-60-kaps-natura-media
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/aurinko-d-50-ug-300-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/aurinko-d-100-ug-200-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/melissa-dream-60-tabl-new-nordic
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/melissa-dream-120-tabl-new-nordic
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/sunwic-ibs-220g-valioravinto


Lehden tarjoukset voimassa 2.–29.9.2016.  
Voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää. 

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

Emäksisiä mineraaleja

Alkuperäinen kaksoistyrniöljy 
herkille ja ärtyneille limakalvoille 
koko kehossa.

Uudistaa ja vahvistaa limakalvoja

OMEGA 7

Jalkavoide sopii kuiville kantapäille ja halkeamiin. Käytetään myös kutiavalle ja 
hilseilevälle iholle. Antiseptinen. Käsivoide on tehokas kuiville käsille, sormen-
päiden halkeamiin sekä erilaisista iho-ongelmista kärsiville. Riittoisa! 

Tehovoiteet käsille ja jaloille

LA CURE JALKA- TAI KÄSIVOIDE 

Kuuden tutkitun aktiiviaineen yhdis-
telmä: MSM, inkivääriuute, gluko-
samiini, kondroitiinisulfaatti, kupari 
ja C-vitamiini. Vuoden 2015 terveys-
tuote. Kotimainen avainlipputuote.

Liikettä niveliin!

NIVELTEHO

Pienet, lisä- ja apuaineettomat tuotteet liukenevat 
ja imeytyvät välittömästi suun limakalvoilta suoraan 
verenkiertoon. Sisältää adenosyyli- ja metyylikobala-
miinia, jotka ovat bioaktiiviset B12-vitamiinin muodot.

Imeytyy nopeasti kielen alta

ADVANCED B12 2000 µg 
+ B6 + FOOLIHAPPO 

Kiire, stressi ja ikääntyminen saavat muistin ja 
keskittymiskyvyn katkeilemaan. MemoEnergy sisältää 
aivojen ja hermoston tehoravinteet ja suoja-aineet 
helposti imeytyvässä muodossa.

(ovh. 21,30)

Kiire, stressi ja ikääntyminen saavat muistin ja 
keskittymiskyvyn katkeilemaan. MemoEnergy sisältää 
aivojen ja hermoston tehoravinteet ja suoja-aineet 
helposti imeytyvässä muodossa.

17,90 90 tabl.

Jalkavoide sopii kuiville kantapäille ja halkeamiin. Käytetään myös kutiavalle ja 
hilseilevälle iholle. Antiseptinen. Käsivoide on tehokas kuiville käsille, sormen-
päiden halkeamiin sekä erilaisista iho-ongelmista kärsiville. Riittoisa! 

LA CURE JALKA- TAI KÄSIVOIDE 

Imeytyy nopeasti kielen alta

Jalkavoide sopii kuiville kantapäille ja halkeamiin. Käytetään myös kutiavalle ja 
hilseilevälle iholle. Antiseptinen. Käsivoide on tehokas kuiville käsille, sormen-
päiden halkeamiin sekä erilaisista iho-ongelmista kärsiville. Riittoisa! 

(ovh. 34,90)

Pienet, lisä- ja apuaineettomat tuotteet liukenevat 
ja imeytyvät välittömästi suun limakalvoilta suoraan 
verenkiertoon. Sisältää adenosyyli- ja metyylikobala-
miinia, jotka ovat bioaktiiviset B12-vitamiinin muodot.

+ B6 + FOOLIHAPPO 

28,90 60 tabl.

(ovh. 43,10)

Tehovoiteet käsille ja jaloille

LA CURE JALKA- TAI KÄSIVOIDE 

Kuuden tutkitun aktiiviaineen yhdis-
telmä: MSM, inkivääriuute, gluko-
samiini, kondroitiinisulfaatti, kupari 
ja C-vitamiini. Vuoden 2015 terveys-
tuote. Kotimainen avainlipputuote.

29,95 120 kaps.

352,35 e/kg

(ovh. 19,50)

16,90 30 ml

(ovh. 27,70)

19,90 60 tabl. 16,80 30 kaps.

Karkaavatko ajatukset?

MEMO ENERGY

Tehostettu ruusujuurivalmiste on 
synerginen ja tehokas sekoitus 
parhaiten tunnettuja adaptogeeneja.

Ruusujuurivalmiste

VIRIDIAN ENHANCED 
RHODIOLA COMPLEX

SOS Health melatoniinisuihke lyhentää nukahta-
misaikaa ja helpottaa aikaero-ongelmia. Helppo-
käyttöinen ja hyvänmakuinen. Makeutettu 
stevialla. Erittäin riittoisa (n. 200 annosta).

Vaikuttaa nopeasti, imeytyy erittäin hyvin

SOS HEALTH NUKU HYVIN 
MELATONIINISUIHKE

Candida Forte on hiivasyndrooman 
ruokavaliohoitoa tukeva greipin-
siemenuute-inuliinivalmiste. 
Kotimainen avainlipputuote.

Vatsan hyvinvointiin

CANDIDA FORTE

UUTUUS!

HUIPPU-
TARJOUS!

27,90
(ovh. 42,30)

60 + 30 kaps.

442,85 e / kg

Nyt +30 kaps. 
ainoastaan 

Luontaistuntijalta!

Ainoastaan 
Luontaistuntijalta!

-30%

2 kpl 35,00

13,90 
jalkavoide 100 ml

(ovh. 19,30)
139 e/l 

UUTUUS!

12,90 
käsivoide 100 ml

(ovh. 17,10)
129 e/l 
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https://kauppa.luontaistuntijat.fi/omega-7-60-30-kaps-valioravinto-luontaistuotteet
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/nivelteho-120-kaps-terveyskaista-luontaistuotteet
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/memo-energy-90-tabl-valioravinto
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/la-cure-jalkavoide-100ml
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/la-cure-kasivoide-100ml
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/sos-health-nuku-hyvin-melatoniinisuihke-30-ml-polar-pharma
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/microlingual-advanced-b12-2000mcg-b6-folic-acid-60-kaps-futmed
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/candida-forte-60-tabl-via-naturale
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/viridian-enhanced-rodiola-complex-30-kaps-luontaistuotteet
http://www.luontaistuntijat.fi/


100 % suomalainen terveyskauppaketju, johon kuuluu lähes 90 myymälää
ympäri Suomen. Palvelevat hyvän olon asiantuntijat lähelläsi:

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

Suihke vs tabl imeytyminen

0,0000

1,2500
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5,0000

0 5 10

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

Eikö uni tule? SOS Health melatoniinisuihke lyhentää nukahtamisaikaa.

MELATONIINI ON SUIHKEENA  
TABLETTIA TEHOKKAAMPI!
Melatoniini on elimistössä luontaisesti esiintyvä ”pimeähormoni”. Ihmisen elimistössä sitä erittyy pääasiassa aivojen ym-
päröimästä käpyrauhasesta. Melatoniinin eritys lisääntyy pimeyden tulon jälkeen, on huipussaan kello 2–4:n välillä yöllä 
ja vähenee yön loppupuolella. Melatoniinia erittyy vähemmän, jos ihmisellä on stressiä tai esimerkiksi epäsäännölliset 
ruokailutavat.  Tupakointi ja alkoholin käyttö vähentävät myös melatoniinin tuotantoa.Vanhemmilla ihmisillä esiintyy usein 
nukahtamisvaikeuksia. Heidän unensa keskeytyy yöllä, ja he heräävät erittäin aikaisin aamulla. Syy heräilyyn on iän myötä 
vähenevä melatoniinin tuotanto.

Suihkeena melatoniini imeytyy nopeammin ja paremmin
Suihkemuotoinen melatoniini vaikuttaa nopeammin ja on tehokkaammin kuin tabletit, kapselit tai vastaa-
vat tuotteet. Kun melatoniini nautitaan tablettina, jopa 80% melatoniinihormoonista tuhoutuu. Suoraan 
kielen alle suihkutettu melatoniini imeytyy kolme kertaa nopeammin ja on jopa 3-4 kertaa tehokkaampi 
kuin tabletti- tai kapselimuotoinen valmiste. Kielen alle suihkutettuna imeytyminen limakalvoilta alkaa jo 
viidessä minuutissa. Melatoniinia imeytyy ensimmäisten minuuttien aikana suoraan limakalvolta jopa 4 
kertaa enemmän kuin enemmän kuin perinteisistä vatsan kautta kulkevista tableteista.

SOS Health melatoniinisuihke on riittoisa, edullinen ja helppokäyttöinen
SOS Health melatoniinisuihketta käytetään ottamalla 1 suihkaus kielen alle noin puoli tuntia ennen nukku-
maanmenoa. Päivittäin käytettynä lähes 200 päivän eli yli puolen vuoden annos.

Seuraava lehti ilmestyy 1.10.2016! LT
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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.� 

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

Katsastusmiehentie 6 (CM-kauppakeskus)
13130 Hämeenlinna
avoinna: ma-pe 10–19, 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
avoinna: ma, ti, to, pe 9–17, ke 9–18, la 9–14
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 10–15
www.luontaistuntijaorimattila.� 

ORIVESI
Luontaistuntija Orivesi
Luontaistuote Kamomilla
Koluntie 4 A 3, 35300 Orivesi
puh. 03 3352 588, 
avoinna: ma suljettu, ti-pe 10–17.30, la 10–14
www.luontaistuntijaorivesi.� 

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.� 

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

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
puh. 040 4181 732
avoinna: ma-pe 10–18, la 10–15
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.� 

HUOM! 
UUSI MYYMÄLÄ
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