
Joulurauhaa 
   koko perheen vatsoille

Bioteekin tutkitut Probiootti plus 
-maitohappobakteerit sopivat käytettäväksi 
päivittäin tai kuurina.

125 kaps. 21,90(ovh. 26,95)
Katso terveyttä edistävät 
joululahjavinkkimme s. 6, 7, 8–9, 13, 17, 21–24!

Probiootti plus

PALVELEVA TERVEYSKAUPPASI

Luontaistuntija
9 / 2016

joulukuu

Maitohappobakteerit arkeen 
ja matkalle! 

NYT KAUPAN PÄÄLLE kätevä 20 kapselin matkapakkaus!(arvo 6,50)

Papaya Enzyme 
Pureskeltava papaijaentsyymi-
tabletti helpottaa ruuansulatusta 
ja ravinteiden imeytymistä.

JOULUKUUN HUIPPUETU!

9,90(ovh. 14,40)
90 tabl.

Helpotusta
 jouluähkyyn
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Terveyskaistan 

NivelTeho 
Kuuden aktiiviaineen 
yhdistelmä!

www.terveyskaista.fi 

Glukosamiini 
Glukosamiini on nivelnesteessä 
liukastavien ja voitelevien raken-
teiden tärkeä osa.

Kupari 
Edistää sidekudosten pysymistä 
normaalina. 

Kondroitiinisulfaatti
Kondroitiinisulfaatti on osa ruston 
kimmoisien osien rakennetta.

MSM
Nivelnesteessä MSM tukee ai-
neenvaihduntaa ja kuona-ainei-
den poistoa.

Inkivääriuute 
Inkivääriuute sisältää eteerisiä öljyjä, 
jotka helpottavat kipua, estävät tu-
lehduksia ja hapettumisrappeumaa.

C-vitamiini 
Edistää normaalia kollageenin 
muodostumista.

Terveyskaista –  Tie hyvään oloon!

Panosta hyvinvointiisi Terveyskaistan kotimaisilla tuotteilla!

150 mg 
60 tai 120 kaps.

Terveyskaistan Ubikinoni Q10
Väsymykseen, uupumukseen ja stressiin!

Terveyskaistan 

Aurinko D
50 μg tai 100 μg 

Turvaa riittävä
D-vitamiinin
saanti!

Öljykapseli takaa parhaan 
mahdollisen imeytymisen.

Turvalliset D-vitamiinin 
saannin ylärajat ovat 

1-10-vuotiailla 50 μg ja 
yli 10-vuotiailla 100 μg 

päivässä! 

Terveyskaistan 

AurinkoAurinkoDD
50 μg tai 100 μg 

Turvaa riittävä
D-vitamiinin

Öljykapseli takaa parhaan 
mahdollisen imeytymisen.

päivässä! päivässä! 

Huippuvahva, 
150 mg!

Koentsyymi Q10 on 
osoittautunut tehokkaaksi 
migreenin estäjäksi. (Käypä 
hoitosuositus 150–300 mg 
päivässä.)

Ubikinonin 
tarvetta lisäävät 
mm. ikääntymi-

nen, stressi, voimakas 
fyysinen rasitus, tupakointi 
ja kolesterolia alentavien 
lääkkeiden käyttö.
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Vuosi kääntyy pian kohti 
loppua. On aika laittaa 
se pikkuhiljaa pakettiin 
ja kääntää katseet kohti 
uutta, tulevaa.
 
Toivomme sen olevan 
meille kaikille mahdolli-
simman hyvä. Teille asiak-
kaille toivotamme tietysti 
entistä parempaa hyvinvoin-
tia meidän avullamme.
 
Vuoden viimeisessä lehdessämme on jälleen 
paljon mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa 
terveydestä. Mukavia lukuhetkiä!

Ja lopuksi toivotamme kaikille oikein rauhaisaa 
ja mukavaa joulunaikaa!
 
Luontaistuntija-ketju, ketjun kauppiaat 
ja myymälähenkilökunta

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Joulurauhaa 
rakkaat 
asiakkaat!

4

 4 Probiootteja koko perheelle:
  Suolisto on terveyden kehto

 7 Terveystuotealan Vuoden 2017 
  Voittajat on valittu!

 8 Luontaistuntijan joulupuoti

 8 Mikä ihmeen mumijo? 
  Voimaa Virtuminilla

 11  Vuoden 2016 Terveystuote 
  avuksi kuiville ja väsyville silmille

 13  Ihana joululahja ihanille naisille!
  Kollageeni – ihoa nuorentava 
  proteiini

 15 Solujen kieltä puhuvat ravintolisät

 17 Monipuolinen C-vitamiini:
  pitkävaikutteinen Viridian Ester-C

 21 Joulukuun tarjoukset Olemme luontaistuotteiden asiantuntijoita yli 30 vuoden kokemuksella. 
Meillä on lähes 80 myymälää ympäri Suomea ja verkkokauppa: 
monipuolinen valikoima sekä asiantunteva palvelu. 
Asiakas on meille sydämen asia!

futmed
 Hyvästi huono päivä

SuperiorSource® Microlingual®  
Melatoniini, joka imeytyy 
tehokkaasti kielen alta
• Helpottaa nukahtamista ja auttaa tasoittamaan 

aikaeron vaikutusta esim. matkustaessa
• Sisältää myös rauhoittavaa kamomillaa
• Sulaa hetkessä kielen alle > tehoaa hetkessä
• Apu- ja lisäaineeton
• GMO-vapaa: tuotteessa ei ole käytetty  

geenimanipuloituja ainesosia
• Sopii kaikille!

Kysy Luontaistuntija -myymälästä!

15 17
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S
uoliston kunto vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. 
Jos suolisto voi huonosti, sen tuntee olossaan. Suolisto 
rakastaa hellää hoivaa ja keskeisenä vaikuttajana on 
ravinto. Kaikille sopivaa ruokavaliota ei ole olemassa, 
vaan sopivin ruoka on aina yksilöllistä. Useimmille 

sopii kasvispainotteinen ruoka, jota täydennetään hyvillä proteii-
ninlähteillä ja hyvillä rasvoilla. Kasviksia käytetään monipuolises-
ti: erivärisiä ja sekä tuoreina että kypsennettyinä. Hyvälaatuista 
proteiinia saadaan mm. kalasta ja siipikarjanlihasta ja runsaasti 
proteiinia saadaan myös pähkinöistä, hapanmaitotuotteista sekä 
herneistä ja pavuista. Rasvojakin on hyvä käyttää monipuolisesti: 
juoksevia kasviöljyjä, rasvaista kalaa ja herkullisia pähkinöitä. 

Suolisto on terveyden kehto 
Monipuolinen bakteeristo on suoliston parhaaksi. Suolistobakteeristoon vaikuttaa mm. ikä, ravinto ja stressi. 
Siksi maitohappobakteerivalmisteen on hyvä olla erilainen eri tilanteissa.

PROBIOOTTEJA KOKO PERHEELLE:

On tärkeää rauhoittua syömään ja muistaa pureskella ruoka hy-
vin.  Suolisto tarvitsee riittävästi kuitua. Kuitua saadaan mm. täys-
jyväviljasta ja kasviksista, ja moni hyötyy kuitulisästä, esimerkiksi 
Bioteekin Elinvoima Kuidusta. Suolistolle on tärkeää myös riittä-
vä nesteen saanti, liikunnan ja levon tasapaino sekä liian stressin 
välttäminen. Probiootit on hyvä pitää menossa mukana, usein jopa 
päivittäisenä kumppanina. Suolisto on hyvinvoinnin kehto, joten 
pidetään siitä hyvää huolta!

Bioteekin Probiootti on terveystuotekauppojen suosittu maito-
happobakteerisarja. Laadukas, Suomessa suunniteltu ja valtaosal-
taan Suomessa valmistettu sarja on suunnattu etenkin suomalais-
ten käyttöön. Sarjasta löytyy sopivat tuotteet kaiken ikäisille.

Leea Pelto, FT
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Probiootti comp on 
Vuoden 2017 Terveystuote
• takana on tutkimustietoa ja onnistunutta 
 tuotekehitystä 
• tuotteella on laaja positiivinen kuluttajapalaute 
• tuote on terveystuotealan tavoitteiden ja hengen 
 mukainen; se soveltuu itsehoitotuotteeksi 
 terveydestään huolehtivalle kuluttajalle 
• tuote on laadukas ja luotettava

SUOSITUT KAPSELITUOTTEET AIKUISILLE
Bioteekin Probiootti plus kapselivalmiste sisältää neljää 
tutkittua bakteerikantaa: Lactobacillus acidophilus, Lactoba-
cillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus ja Bifidobacterium 
Bb-12. Yhdessä kapselissa on kaksi miljardia aktiivista bak-
teeria. Kapseli on helppo niellä ja tarvittaessa sen voi avata 
ja käyttää pelkän jauheen.

Bioteekin Probiootti comp sopii vaativampiin tilantei-
siin. Siinä on samat bakteerit kuin Probiootti plussassa mut-
ta vahvempana pitoisuutena, 3 miljardia jokaisessa kapselis-
sa. Lisäksi siinä on glutamiini-aminohappoa sekä biotiinia, 
joka ylläpitää suolen limakalvon hyvinvointia.

Uusin tuote Probiootti-tuotesarjassa on Probiootti strong. 
Se sisältää kahta hyvin tutkittua maitohappobakteerikan-
taa Lactobacillus acidophilus LA-5® ja Bifidobacterium lactis 
Bb-12®. Näistä molemmista bakteereista on runsaasti kliini-
siä tutkimuksia, ja tutkimuksia niiden yhteisvaikutuksesta 
on esimerkiksi suoliston hyvinvointiin ja antibioottikuurin 
aikana. Yksi kapseli sisältää vähintään 25 miljardia aktiivis-
ta bakteeria. 

HELPPOKÄYTTÖISET TUOTTEET LAPSILLE
Bioteekin Probiootti baby on vauvan oma maitohappobak-
teerivalmiste. Tippamallinen tuote on helppo käyttää, ja 
sen voi annostella joko lusikkaan tai sekoittamalla ruoan 
joukkoon. Probiootti baby sisältää tutkittua Bifidobacterium 
Bb-12 bakteerikantaa. Bifidobakteeri on vauvan suoliston 
valtabakteerilaji ja tuote onkin turvallinen myös perheen 
pienimmille. 

Bioteekin Probiootti junior on mansikanmakuinen pu-
rutabletti. Siinä on kliinisesti tutkittu bakteeriyhdistelmä 
Bifidobacterium Bb-12 ja Lactobacillus rhamnosus GG sekä 
C-vitamiinia, joka ylläpitää puolustusjärjestelmän toimin-
taa. Lapselle tuote sopii heti, kun hän osaa käsitellä tabletin 
suussaan. Tuotetta voi käyttää päivittäin.

Kaikki Bioteekin Probiootti-sarjan tuotteet sopivat päivit-
täiseen käyttöön sekä kuurimaisesti käytettynä antibiootti-
kuurien yhteydessä ja ulkomaanmatkoilla.

Limakalvot 
kunnossa?

www.valioravinto.fi

Intiimialueilla

Suolistossa

Mahalaukussa

Hengitysteissä

Nielussa

Suussa
Nenässä 
Silmissä

Yhteensä
yli 200 m2

limakalvoa

Huolehdi limakalvoistasi
Limakalvot ylläpitävät mm. intiimialueiden ja virtsateiden 
kosteutta, suojaavat elimistöämme taudinaiheuttajilta ja 
mahdollistavat ravintoaineiden imeytymisen. Monet ovat 
löytäneet Omega7-kaksoistyrniöljystä pysyvän avun kui-
vien limakalvojen aiheuttamiin ongelmiin.

+30 kapselia 

kaupan päälle.

Rajoitettu erä
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Polvi-, olkapää- ja selkä-
vaivat saivat kyytiä

Sähköasentaja Juha Heino (55v.) 
työskentelee Tampereen sähkölaitok-
sen tytäryhtiön Veran palveluksessa. 
Juha on harrastanut jääkiekkoa ja jal-
kapalloa nuorempana. Polvista on men-
nyt harrastuksessa ristisiteet poikki ja 

kierukat on leikattu kummas-
takin polvesta. Hänellä on 

myös kulumaa  polvis-
sa ja vasemmassa ol-
kapäässä. Polvet on lei-
kattu 7 kertaa. Juhalla 
on ollut myös selkävai-

voja; kramppeja ja kireyt-
tä sekä välilevyt ovat 

menneet pari kertaa 
huonoon kuntoon. 
Välillä myös levot-
tamat jalat ovat 
haitanneet sekä ol-
kapääsäryt. Juha 
on joutunut aika-

naan syömään 
paljon särkylääk-
keitä, jotka ovat 

käyneet kovasti mahan päälle. Tavalli-
set särkylääkkeet eivät auttaneet edes, 
vain ainoastaan eräs vahva särkylääke 
toi helpotusta, mutta toi ikävän pöppy-
räisen olon samalla.

Muutama vuosi sitten Juha löysi ver-
rattoman kaverin, josta ei luovu. Sär-
kylääkkeet ovat saaneet kyytiä ja ti-
lalle tuli Kipu-Nivel magnesium, jota 
suihkutetaan iholle, kipeisiin kohtiin. 
Juha suosittelee kaikille: Käyttäkää hy-
vät ihmiset Nordic Health™ Kipu-Ni-
vel magnesiumihosuihketta, älkää 
suotta kärsikö vaivoistanne. Juhan 
työpaikalla moni työkaveri käyttää ny-
kyään myös suihketta. Sähköasentaji-
en työasennot ovat haastavia välillä ja 
monella työkaverilla on lihas-, selkä- 
ja nivevelvaivoja. Heitäkin Kipu-Nivel 
magnesium on auttanut. Kipu-Nivel 
suihketta kun suihkuttaa ja hieroo ul-
koisesti kipeisiin kohtiin, apu tulee noin 
10-20 min. kuluttua. 

VALITSE SINÄKIN VALMISTE, 
JOKA IMEYTYY!

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

SAATAVANA: LUONTAISTUNTIJA-MYYMÄLÖISTÄ

JUHA HEINO, SÄHKÖASENTAJA

       Kun käytän Nordic Health™   
Kipu-Nivel ihomagnesium- 
suihketta päivittäin, saan samalla 
hyvin imeytyvää magnesiumia. 
Suonenvedotkin loppuivat kun 
aloitin suihkeen käytön!

takin polvesta. Hänellä on 
myös kulumaa  polvis
sa ja vasemmassa ol
kapäässä. Polvet on lei
kattu 7 kertaa. Juhalla 
on ollut myös selkävai

voja; kramppeja ja kireyt
tä sekä välilevyt ovat 

menneet pari kertaa 
huonoon kuntoon. 
Välillä myös levot
tamat jalat ovat 
haitanneet sekä ol
kapääsäryt. Juha 
on joutunut aika

KIPU-NIVEL IHOMAGNESIUM 
AUTTAA

KIPU-NIVEL  
MAGNESIUMSUIHKE

RECOVERY   
MAGNESIUMSUIHKE
Urheilijalle ja kuntoilijalle, lisää 
verenkiertoa, lämmittää ja buus-
taa lihakset suoritukseen ja  
palautumiseen. 

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

VAHVA  
MAGNESIUMSUIHKE 
Päänsäryt, migreeni, 
lihaskrampit.

UNI 
MAGNESIUM-
SUIHKE
Univaikeudet, 
vaihdevuosihi-
koilu, yöheräily 
tai kuukautis-
krampit.

HERKÄN IHON 
MAGNESIUM-
SUIHKE
Herkälle ja atooppi-
selle iholle ja lapsille. 
Auttaa mm. kasvu-
särkyihin

MA-PE 9-17, PUH. 044 737 7137

VAHVA 
MAGNESIUMSUIHKE 
Päänsäryt, migreeni, 
lihaskrampit.

SAATAVANA: 

Auttaa mm. kasvu-
särkyihin

VAHVA 
MAGNESIUMSUIHKE 

HERKÄN IHON 
MAGNESIUM
SUIHKE
Herkälle ja atooppi
selle iholle ja lapsille. 
Auttaa mm. kasvu
särkyihin

UUSI 
LAHJAPAKKAUS

vaikka joululahjaksi!
Viisi erilaista suihketta

100 suihkaisua/plo.100 suihkaisua/plo.

RECOVERY  
MAGNESIUMSUIHKE
Urheilijalle ja kuntoilijalle, lisää 

UNI 
MAGNESIUM
SUIHKE
Univaikeudet, 
vaihdevuosihi
koilu, yöheräily 
tai kuukautis
krampit.

24.90 e
(ovh. 29.90 e)

www.cocovi.fi

keittiöön, 
kylpyhuoneeseen, 
makuuhuoneeseen

SUOMEN SUOSITUIN 
KOOKOSÖLJY 

100 ml
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Ajankohtaista

TERVEYSTUOTEALAN 
VUODEN 2017 VOITTAJAT 
ON VALITTU!

Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan kuumis-
ta aalloista, joita on perinteisesti hoidettu salvialla. 
Kliinisesti tutkittu * Menoforce Strong -salviatabletti 
vähensi neljässä viikossa kuumien aaltojen esiinty-
mistiheyden puoleen. Teho paranee käytön jatkues-
sa, eikä sillä ole hormonivalmisteiden mahdollisia 
haittavaikutuksia, koska se ei ole estrogeenivalmis-
te.

*)First time proof of sage´s tolerability and efficacy in menopausal 
women with hot flushes. S. Bommer, P. Klein, A. Suter. Adv. Ther. 
2011 Jun; 28(6):490-500. doi:10.1007/ s12325-011-0027-z. Epub 
2011 May 16.

Voglian myymäläpäällikkö 
Kirsi Toivanen sai vaihde-
vuosien yllättävät oireet 
kuriin. “Kuumista aalloista 
se alkoi – sitten tuli itkui-
suutta ja surumielisyyttä. 
Yöllä saatoin herätä kym-
menenkin kertaa kun välillä 
oli hiki ja välillä taas kylmä. 
Nukkumisesta ei tullut mi-
tään. Ihmettelin miten täl-
laista voi tulla jo 45-vuoti-
aana?” Kirsi pohtii. Jokaisen 
keho toimii yksilöllisesti, 

joten vaihdevuosien alkaminenkin on yksilöllistä.

“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuotetta oireisiin. Jo pa-
rin viikon aikana yöhikoilu ja kuumat aallot katosivat. Sal-
via oli tehnyt tehtävänsä. Menoforce vaikutti tasoittavasti 
myös tunnetilojen heittelehtimiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen 
tärkeänä hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnollista apua 
hormonivalmisteiden sijaan.

Eroon kuumista aalloista
Heräsin 10 kertaa yössä – en enää!

MAINOS

Lue lisää: vogel.fi

menoforce_luontaistunt_107x297.indd   1 3.11.2016   17.30

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton jäsenet 
 valitsevat vuosittain vuoden terveystuotteen, 
superruoan, hoitotuotteen ja urheiluvalmisteen. 
Valinnalla halutaan antaa tunnustusta laadukkaille ja 
terveyttä edistäville tuotteille. Vuoden 2017 voittajat 
julkistettiin 21.10. I love me -messuilla.

429,40 e/kg

Vatsa tasapainoon ravintokuidulla. 
Sunwic IBS on kliininen ravinto valmiste 
ärtyneen suolen (IBS) oireiden ja 
ummetuksen ruokavaliohoitoon. 
Kuitujauhe liukenee hyvin nesteeseen.

Sunwic IBS
Vuoden 2017 Superruoka 19,90

220 g

90,45 e/kg
(ovh. 22,80)

Ihonhoidon ihmesieni
8,90

Kasvoille

(ovh. 9,80)

12,90
Vartalolle

(ovh. 13,95)

Tuhannet tyytyväiset käyttäjät tietävät sen jo: 
Hyvinvoivan ihon salaisuuden takana on Ihon-
hoidon Ihmesieni. Se on palkittu jo kolme 
kertaa vuoden parhaana tuotteena. 
Kasvoille ja vartalolle on omat sienensä. 
Kokeile ja ihastu!

Vuoden 2017 Hoitotuote

Urheilijoille, ikääntyville ja rasittuneille. 
L-arginiini on aminohappo, josta on 
hyötyä, kun elimistö altistuu fyysi-
selle tai henkiselle rasitukselle. Sopii 
kaiken ikäisille edistämään jaksamista. 
Valmistettu Suomessa!

Argimax
Vuoden 2017 Urheiluvalmiste

24,50
60 tabl.

331,10 e/kg
(ovh. 34,70)

Tasapainoa ja hyvinvointia Sinulle. 
Neljä tutkittua maitohappobakteeri-
kantaa sekä glutamiinia ja suolen 
limakalvon hyvinvoinnille tärkeää 
 biotiinia. Bioteekin Probiootti comp 
sopii jatkuvaan käyttöön koko perheelle 
tai kuuriluontoiseen käyttöön.

Vuoden 2017 Terveystuote

Probiootti comp

21,90
80 kaps.

429,40 e/kg
(ovh. 26,95)
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Mumijota on käytetty kansanparannuksessa Altai-vuo-
ristossa, Mongoliassa, Kiinassa ja Tiibetissä yli 4 000 
vuoden ajan. Korkeasta hinnasta huolimatta moni on 

arvostanut hyvän terveyden ja nuoruuden voimien palautu-
mista sekä nopeaa toipumista tapaturmasta tai sotavammasta. 
Myös hyvän immuunipuolustuksen ylläpitäminen ja vahvista-
minen säästi monilta sairauksilta, jotka olivat kohtalokkaita. 

ELÄIMET OSAAVAT KÄYTTÄÄ MUMIJOTA
Mumijon tehosta kertoo myös se, että luonnossa villieläimet ja 
linnut osaavat hyödyntää sitä nuolemalla ja nokkimalla. 

Mikä sitten voi olla mumijon ”taika”? Aito mumijo sisältää 
vitamiinien lisäksi noin 50 mineraalia, joiden pitoisuus kivi-
öljyssä on korkea. Lisäksi Mumijon makro- ja hivenaineiden 
tasapainoisen koostumuksen ansiosta elimistö pystyy hyö-

dyntämään saamansa ravinteet parhaalla tavalla. Luonto osaa 
tämän asian!

 Mineraalit myös vaikuttavat solutasolla vahvistamalla solu-
kalvoja ja estäen haitallisten aineiden siirtymistä solukalvojen 
läpi soluun. Mumijo toimii myös adaptogeenina eli auttaa eli-
mistöä kestämään stressiä paremmin.

VIRTUMINISSA YHDISTYVÄT 
LUONNON HYVÄKSI KOETUT AINEOSAT
Kotimaisen tehtaan valmistama, kauan odotettu Virtumin-
tuoteperhe on mumijota parhaimmillaan. Virtumin+ kapse-
leissa tehoa on lisätty adaptogeenisella ruusujuurella ja suo-
liston terveyttä tukevilla maitohappobakteereilla sekä män-
nynkuoriuutteella, joka on antioksidantti. Saatavilla on myös 
Virtumin derma cream -voide iholle.

Mikä ihmeen mumijo? 
Keski-Aasiassa, Altai-vuoriston uumenissa on arvokkaiden jalokivien lisäksi 
kultaakin himotumpaa kiviöljyä, mumijota. Harvinaiset löytöpaikat kulkevat 
perintönä isältä pojalle, sillä tämän pihkamaisen aarteen salaisuuden tietäjät 
elättävät sillä perheensä.

VOIMAA VIRTUMINILLA

Christine Eskola

Upeista raaka-aineista valmistetut 
raakamakeispallot sopivat lahjaksi tai 
jouluiseen kahvipöytään. Juhlava rasia 
sisältää kolmea makua: joulumakeinen, 
hasselpähkinä ja erdzipan (tiikeripähkinästä 
tehty marsipaani). Luomu, vegaaninen.

Hunajaista hemmottelua ihon ja 
hiusten hyvinvointiin! Kestävässä ja 
kierrätettävässä pakkauksessa on 
Tervaskanto Hunajashampoo 250 ml, 
Hunaja-kuusenoksavoide 200 ml 
sekä sisal-pesusieni. 

Taatelit sopivat jouluun: 
syö sellaisenaan tai käytä 
leivonnassa ja jälkiruoissa!

Herkullinen, mieto ja 
terveellinen cashewpähkinä 
maistuu myös perheen 
pienimmille.

Tarjoukset voimassa 
25.11.–23.12.2016

Luontaistuntija-myymä-
löissä ja verkkokaupassa. 

Valikoima saattaa vaihdella 
myymälöittäin.

Luomu raakamakeiset 
juhlapöytään!
Govinda raakamakeispallot

Luomu kivetön taateli

Luomu cashewpähkinä

Hunaja-lahjapakkaus

Hemmottelua iholle 
ja hiuksille

Herkut naposteluun ja leivontaan!

2,90
200 g

14,50 e/kg

taateli

7,25
220 g

32,95 e/kg

cashew

19,60

12,90
200 g

64,50 e/kg

Mikä ihmeen mumijo? 
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Martti Nykänen, 75 v., iloitsee 
Virtuminin vaikutuksista
Päästyään Virtumin+ -kapseleiden 
testaajaksi metsätyöt, puusepän-
työt ja puutöiden ohjaus sujuvat 
20 eläkevuoden jälkeenkin.

– Kun pääsin Virtuminin ”koe-
kaniiniksi”, tuntui kuin olisin 
viisikymppinen ja kolotukset jäi 
yksin tein, Martti myhäilee.

– Aiemmin iän tuoma painolasti 
tuntui jo harmillisena, ja kolotusta 
oli varsinkin polvissa.

Luontaistuotteet ovat tämän miehen mukaan niin naisten kuin 
miestenkin juttu.
– Aivan turhaa on miesten kärvistellä, kun apua on tarjolla ja 
luontaistuotekaupan asiantuntevan myyjän avulla kannattaa 
valita oikeasti toimivat tuotteet, joista on hyötyä, Martti tuumii.

KOTIMAISET, TEHOKKAAT HOITOTUOTTEET

www.frantsila.com

rentouttaa ja 
lämmittää lihaksia

•
hartia- ja 

niska-alueelle
•

kylmille jaloille
•

helppokäyttöinen 
ja turvallinen

lihasjännityksiin 
• 

kolotuksiin 
•

verenkierron 
elvyttämiseen 

• 
Imeytyy hyvin 

eikä tahraa

Toimii!

liha

k

v
el

Im
e

Mieluisa
joululahja-

idea!
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Juoma sisältää vitamiineja, 
kivennäisaineita, kasviuutteita, 
karotenoideja, aminohappoja ja 
pellavansiemenjauhetta. 
Tarkoin valitut ainesosat mm. 

• vähentävät väsymystä ja 
uupumusta (B2-, B3-, B5-, B6-, 
B12-, C-vitamiini ja foolihappo)

• edistävät normaalia energia-
aineenvaihduntaa, tukevat   
hermoston normaalia toimintaa   
(B1-, B2-, B3-, B6-, B12- ja   
C-vitamiini, biotiini, foolihappo,  
jodi, kupari, mangaani, rauta,  
sinkki, kalsium sekä ubikinoni Q10)

• edesauttavat normaalia henkistä  
suorituskykyä (B5-vitamiini)

• edistävät verenpaineen pysymistä  
normaalina (kalium)

• edistävät sydämen normaalia  
toimintaa (B1-vitamiini ja kalium)

Luomu kivetön taateli

Luomu cashewpähkinä

Protector VitΩmin

Paljon enemmän kuin 
tavallinen monivitamiini! 

Luonnossa villieläimet ja 
linnut osaavat hyödyntää 

mumiota nuolemalla ja 
nokkimalla. 

24,90
500 ml
49,80 e/l
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New Nordic Oy: (09) 8540 742, ark. 10–16
info@newnordic.fi, www.newnordic.com

Raskauden 
jälkeinen 
hiustenlähtö 
yllätti Metten

Hiustenlähtö on usein väliaikaista ja johtuu 
hormonimuutoksista, kuten raskaudesta, vaihde-
vuosista tai stressistä. Hiukset ovat naiselle 
hyvin henkilökohtainen asia, ja niiden kunto 
vaikuttaa paljon itsetuntoon ja hyvinvointiin.

Mette huomasi poikansa Matiaksen syntymän jälkeen, että häneltä 
alkoi lähteä hiuksia ohimoilta. ”Olin todella onnellinen äitiydestä, 
mutta samalla olin huolissani hiuksistani, sillä niitä lähti reilusti. 
Lopulta minulla ei ollut hiuksia ohimoilla enää ollenkaan ja olin 
todella epätoivoinen. Nyt olen käyttänyt Hair Volume -tabletteja 
usean kuukauden ajan. Hiukseni ovat saaneet uuden elämän!”

”Kaksi kuukautta Matiaksen syntymän 
jälkeen huomasin, kuinka hiuksia al-
koi putoilla. Niitä oli joka puolella. Joka 
kerta, kun pesin hiukseni, käsiini jäi tu-
poittain hiuksia. Myös hiuksia harjatessa 

harjaan jäi todella paljon hiuksia. Meillä 
on olohuoneessa kaunis musta matto soh-
vapöydän alla, ja jouduin imuroimaan 
sen joka päivä. Hiustenlähtö oli todella 
kiusallista.”

OLIN EPÄTOIVOINEN
”Lopulta olin todella epätoivoinen. Satuin 
näkemään artikkelin Hair Volumesta ja 
ajattelin, että minun pitää kokeilla sitä. 
Kävin ostamassa kolmen kuukauden an-
noksen Hair Volumea läheisestä terveys-
kaupasta ja aloitin kuurin. Kuuri oli todella 
helppo: vain yksi tabletti päivässä.”

PALJON UUSIA HIUKSIA
”Olen nyt käyttänyt Hair Volumea yli kol-
me kuukautta, ja uusia hiuksia on alkanut 
kasvaa paljon. Sain myös tietää, että hius-
tenlähtö raskauden jälkeen on normaalia, 
mutta olen silti iloinen, että tein asialle jo-
tain. Olen myös varannut ajan kampaajalle. 
Nyt on aika saada hiuksiini uusi leikkaus!”

HAIR VOLUME -INNOVAATIO
Hair Volume on uudenlainen tuote. Se 
on ainoa hiustabletti, jossa on omenasta 
saatavaa luonnollista ainesosaa, proanto-
syanidi B2:ta, joka voi stimuloida hiustu-
pen epiteelisoluja. Hair Volume -tabletit 
ravitsevat hiusjuurta biotiinilla, joka on 
tärkeää hiusten normaalin kasvun kan-
nalta, sekä kuparilla, joka ylläpitää hiuk-
sen normaalia väriä ja vähentää hiusten 
harmaantumista. Hair Volume sisältää 
myös hirssiä, piitä ja pantoteenihappoa, 
jotka lisäävät hiusten kasvua ja tuuheutta.
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TYRNIÖLJY ON TUTKITUSTI 
TÄYDELLISTÄ TÄSMÄRAVINTOA 
SILMIEN LIMAKALVOILLE
Tyrniöljyn terveysvaikutuksia on hyödyn-
netty Kiinassa jo tuhansien vuosien ajan. 
Nykyisin öljyn käytölle on myös vahvat 
tieteelliset perusteet. Tutkimusten mu-
kaan tyrniöljy sisältää useita limakalvoille 
tärkeitä ravintoaineita; laajan kirjon hyviä 
rasvahappoja, kasvisteroleita, karotenoi-
deja ja E-vitamiiniaktiivisia tokoferoleja. 
Parasta limakalvojen täsmäravintoa on ns. 
kaksoistyrniöljy. Öljy, joka sisältää tasapai-
noisessa suhteessa sekä tyrnin hedelmäli-
haöljyä että siemenöljyä ja siten kaikki em. 
luonnolliset tehoaineet.

AVUKSI LASERLEIKKAUKSEN 
KUIVATTAMILLE SILMILLE
Silmien taittovirheleikkaukset ovat nykyi-
sin hyvin yleisiä rutiinitoimenpiteitä. La-
serleikkauksella pääsee eroon silmälaseis-
ta, mutta ikävänä seurauksena on silmien 
voimakas kuivuminen. Oire on onneksi 
tilapäinen ja hellittää keskimäärin 2–4 kk 
kuluessa. Ei kuitenkaan aina.

Tyrniöljyn nauttiminen on hyvä tuki 

Hiekan tunne, polttelu ja silmien jatkuva vuotaminen ovat tyypillisiä kuivasilmäisyyden oireita. Silmät kuivuvat 
naisilla vaihdevuosien myötä. Kiusa ei silti riipu iästä eikä sukupuolesta. Ongelma on tuttu myös nuorille piilolinssien 
käyttäjille, näyttöpäätetyötä tekeville ja erityisesti silmän laserleikkauksesta toipuville.

Tämä on tyypillinen aika öljylisän vaiku-
tusten ilmenemiselle. Käyttöä jatketaan vä-
hintään 2 kk ajan leikkauksesta tai tarpeen 
mukaan. Moni ottaa tyrniöljyn säännölli-
seen käyttöön, koska sillä on upeita positii-
visia ”sivuvaikutuksia” kaikille muillekin 
limakalvoille.

KIUSANA LUKIESSA RASITTUVAT JA 
VÄSYVÄT SILMÄT?
Näön heikkeneminen ja silmien väsyminen 
lukiessa ovat luonnollisia ikääntymisilmi-
öitä. Luteiini ja zeaksantiini ovat silmän 
toiminnalle välttämättömiä luonnollisia 
aineosia. Ne muodostavat ohuen kerroksen 
silmän pohjassa olevan verkkokalvon pin-
nalla. Runsaiten niitä on silmän tarkan näke-
misen keskuksessa, makulassa. Luteiinin ja 
zeaksantiinin määrä silmässä vähenee luon-
nostaan iän myötä. Käytännössä se ilmenee 
tarkan näkemisen kyvyn heikkenemisenä 
kiireisen päivän jälkeen ja etenkin hämä-
rässä. Silmän ravintoaineiden saanti ravin-
nosta korostuukin erityisesti yli 50 v. iässä.

*) Larmo P. et al. Oral sea buckthorn oil attenuates tear 
� lm osmolarity and symptoms in individuals with dry eye, 
Journal of Nutrition 2010; 140(8):1462-8. 

Vuoden 2016 terveystuote avuksi

kuiville ja väsyville silmille

Juha Sihvonen, FM elintarvikekemia

Omega7-Eye; 
erikoistuote silmien 
limakalvoille ja näkökyvylle
Omega7-Eye on ainutlaatuinen yhdis-
telmä tutkittua SBA24-kaksoistyrniöljyä 
sekä samettikukan luteiinia ja zeaksan-
tiinia. Yhdistelmä sisältää luonnollisia 
ravintoaineita koko silmän tarpeisiin. 
Kehomme valmistaa tyrniöljyn beeta-
karoteenista A-vitamiinia, joka ylläpitää 
silmien limakalvojen hyvinvointia ja 
edistää näön pysymistä normaalina. 
SBA24-kaksoistyrniöljyn vaikutukset 
silmän limakalvojen kosteuttamiseen on 
osoitettu tieteellisessä tutkimuksessa*. 

Palkittujen Omega7-Eye -kapseleiden 
suosio ei perustu yksin ainutlaatuiseen 
koostumukseen ja tieteellisiin tutki-
muksiin. Yhä useampi käyttää tuotetta 
säännöllisesti ja suosittelee sitä ystä-
villeen erinomaisten kokemusten takia. 
Omega7-Eye -kapselit ovat 100 % kasvi-
peräisiä ja sopivat myös vegaaneille.

kroonisiin, mutta myös tilapäisiin kui-
vuusongelmiin. Monet silmälääkärit suo-
sittelevat aloittamaan kaksoistyrniöljyn 
nauttimisen jo 1–2 kk ennen leikkausta.
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Tri Tolosen Berberin Prof.
Tasapainottaa sokeri ja rasva-aineenvaihduntaa
ja tukee painonhallintaa.

Tri Tolosen Berberin + kromi tukee sokeri- ja rasvatasapainoa  
sekä painonhallintaa. Kromi edistää normaalia makroravinto- 
aineiden aineenvaihduntaa sekä veren glukoositasojen pysy- 
mistä normaalina.  Sopii käytettäväksi kolesteroli- ja  
diabeteslääkkeiden kanssa.

Tuotteen edut
• Monipuolinen vaikutus
• Tasapainottaa tehokkaasti sokeri- ja rasvaaineenvaihduntaa
• Toimii painonhallinnan tukena
 
Annostus
2-3 tablettia päivässä. Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää.  
Ei lasten ulottuville.

RIIT
TO

ISA 

PA
KKAUS

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

TRI TOLOSEN TERVEYSTUOTTEET    PARASTA HUOLENPITOA

joka solullasi!

Elä energisesti

Marraskuu 2016_berberinProf_107x297mm.indd   1 24.10.2016   15:00:41
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TIESITKÖ, ETTÄ 25–40-VUOTIAANA KOLLAGEENIN 
TUOTANTO LOPPUU?
Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa menettää kykynsä tuottaa 
uutta kollageenia, joka johtaa useisiin ikääntymisoireisiin, joita 
ovat esimerkiksi ihon rypyt, juonteet ja veltostunut iho. Kolla-
geenin tuotanto loppuu kokonaan noin 40 ikävuoden paikkeilla, 
jonka jälkeen meidän tulee huolehtia kollageenin saannista sekä 
ulkoisesti että sisäisesti.

MITÄ ENEMMÄN KOLLAGEENIA, 
SEN PAREMMALTA IHO NÄYTTÄÄ
Kollageenin määrä ihossa määrittelee sen, miten nuorelta se näyt-
tää. Jos kollageenin määrä iholla on runsas, se näyttää nuoremmal-
ta, kirkkaammalta ja kiinteämmältä. Jos ihon kollageenin määrä on 

vähäinen, iho näyttää epätasaiselta, kuivalta ja siinä näkyy selviä 
juonteita. Käyttämällä kollageenia sisältäviä ihonhoitotuotteita 
aktivoit samalla myös elimistösi omaa kollageenintuotantoa ja kol-
lageenivarastojen säilymistä. Kollageenihoidon aikana ihosi kolla-
geenivarastot täyttyvät ja iho näyttää ja tuntuu nuoremmalta.

HOIDA IHOASI SEKÄ SISÄISESTI ETTÄ ULKOISESTI
Kollageenituotteita on sekä sisäisesti että ulkoisesti käytettäviä. 
Puhdas+ Kollageenijauheet ovat kotimaisia, puhtaita ja lisäaineet-
tomia. Puhdas+ Collagen & Lemon lime on uusi sisäisesti nautittava 
ja hyvänmakuinen kollageenituote, jonka avulla nostat kollageeni-
varastojasi. Puhdas+ Collagen Cream ja Serum auttavat hoitamaan 
ihoa myös ulkoisesti. Ne sisältävät kollageenin lisäksi tyrnimarjaa, 
C-vitamiinia ja arganöljyä. 

Ihana joululahja 
ihanille naisille!

Kollageeni muodostaa 30 % ihmisen elimistön proteiinista. Sitä on ihossa, nivelissä, hampaissa, luissa, rustoissa 
ja verisuonissa. Kollageeni on ihon tärkein rakennusaine, koska se muodostaa 70 % ihon proteiinista ja auttaa 
pitämään ihon sileänä ja kauniina.

KOLLAGEENI – 
IHOA NUORENTAVA PROTEIINI

Piritta Vaarna

Anne Kukkohovin joululahjavinkki

Puhdas+ kollageenilahjapakkaus
- Puhdas+ Collagen & Lemon lime 
  kollageenijauhe 200 g
- Puhdas +Collagen Cream 50 ml 
- Puhdas+ Collagen Serum 30ml

49,90
3 tuotetta

Paketin 
arvo 

146,35 e

HUIPPUTARJOUS!
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ENERGIAA JA VASTUSTUSKYKYÄ
 www.regulatsuomi.fi 

kampanja on voimassa 31.3.2017 asti

Regulatpro on luomulaatuisista 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!Voita luksusloma Alpeille!

Jokaisessa pakkauksessa 
arpa ja pieni yllätyslahja

Osallistu ostamalla  

kampanjamerkitty  
tuplapakkaus!
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Solujen kieltä puhuvat ravintolisät
Terranovan ravintolisät ovat täysin lisäaineettomia, luomu- ja villilaatuisia, sekä eettisten ja ekologisten periaattei-
den mukaisesti valmistettuja. Tuotesarjan perustajan Stephen Terrassin mukaan tämän tulisi olla nyrkkisääntö, eikä 
poikkeus, kun puhutaan luontaistuotteista.

”Monipuolinen ravinto voi olla 
myös yksinkertaista. Ravintorik-
kaan ja monipuolisen ruoan nautti-
misen ei tarvitse olla monimutkaista 
ja työlästä. Life Drink on nopea, 
helppo ja täydellinen ravintolisä 
rikastuttamaan ruoka valiotani.” 
– Karita Tykkä

taa vaikuttavien aineiden imeytymistä, 
bioaktiivisuutta, sekä tukea vaikutuksen 
tasapainoisuutta, eli kehon sisäistä herk-
kää ekosysteemiä.

TUOREPAKASTEKUIVAUS SÄILÖÖ 
MARJAT JA ROHDOKSET TUOREINA
Terranovan valmisteissa käytetään korkea-
laatuista tuorepakastekuivausta, joka on 
alun perin suunniteltu herkimpien mole-
kyylien, kuten DNA:n, entsyymien ja pro-
teiinien säilömiseen. Kyse ei siis ole tavan-
omaisesta pakastamisesta, vaan teknolo-
giasta, jossa hyödynnetään -196 asteista nes-
temäistä typpeä. Menetelmä säilöö maun, 
tuoksun, pigmentit ja muut ominaisuudet, 
sekä ravintoaineet huomattavasti korkeam-
pina pitoisuuksina kuin tavanomaisilla pa-
kastus- ja kuivausmenetelmillä.

Sami Nuora, fytonomi

R
avintolisät tulisi suunnitella 
sekä kehon solut että biokemia 
huomioon ottaen, etenkin kun 
saatavilla on jo valtavasti uutta 

tieteellistä tietoa ravintoaineiden aineen-
vaihdunnasta. Vertauskuvana voidaan 
käyttää ajatusta eläintarhan suunnittelus-
ta. Tiedämme, että eläintarhan eläimiä ei 
voi eristää luonnosta betonisiin häkkeihin. 
Kaikki eläimet ovat sopeutuneet omaan 
ympäristöönsä, ilmastoonsa, tiettyyn kas-
vi- ja eliökuntaan, ja ne tarvitsevat oman 
reviirinsä. Leijonaa ei voi viedä tundralle, 
eikä poroa sademetsään. Mitä paremmin 
voimme jäljitellä jokaisen eläimen luon-

nollista elinympäristöä, sitä paremmin 
elämänmuodot kykenevät sopeutu-

maan eläintarhaan.
Ravintolisiä suunnitellessa se tar-

koittaa sitä, että tehoaineet täytyy 
tarjota soluille kokonaisen ruoan 
muodossa, eli kommunikoida so-
luille luonnon kielellä. Tämä on 
otettu huomioon Terranovan 
tuotesuunnittelussa tuotekoh-
taisesti ja siksi jokaisessa tuot-
teessa on erikseen räätälöity 
Magnifood-rohdosyhdistelmä. 
Magnifoodin tehtävä on tehos-

Terranova Life Drink – helppo ja  
vaivaton ravintolisä arkeen
Life Drinkissä on käytetty noin 3,5 kiloa luomu- ja villilaatuista raaka-ainet-
ta, kuten tuorepakastekuivattuja marjoja ja lehtivihanneksia, molempia 
kymmentä eri laatua. Lisäksi valmiste sisältää maitohappobakteereita, 
ruuansulatusentsyymejä, kasviperäisiä proteiineja ja omega-rasvahappoja 
sekä lääkinnällisiä sieniä reishiä ja shiitaketta. Terranova Life Drink tukee 
monipuolista ruokavaliota, se kylvettää kehon soluja tuhansilla ravinto- ja 
suoja-aineilla, uudistaa ja tasapainottaa immuunipuolustusta ja aineen-
vaihduntaa, rikastuttaa suoliston mikrobiflooraa ja se soveltuu hyvin 
arkikäyttöön lähes jokaiselle.

Life Drink ja koko Terranovan tuotesarja on lisäaineeton ja kasvispe-
räinen. Kysy luontaistuoteneuvojaltasi Terranovan laajasta valikoimasta 
lisäaineetonta ja luonnollisempaa vaihtoehtoa suosikkiravintolisällesi!
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C   -vitamiinilla on suuri rooli monis-
sa kehon eri tehtävissä. Se tehos-
taa raudan imeytymistä, ja on 
tärkeä vastustuskyvylle etenkin 

kehon joutuessa koetukselle esimerkiksi 
suuremman fyysisen rasituksen myötä. 
Siksi se on mm. kuntoilijoille oiva apu tuke-
maan immuniteettia. Myös stressaantunut 
ihminen hyötyy C-vitamiinilisästä. 

Antioksidanttina C-vitamiini taistelee ke-
hossa vapaita happiradikaaleja vastaan ja 
siten myös ennaltaehkäisee solujen vanhe-
nemista eli toimii ”kauneusvitamiinina”. 
Se myös vaikuttaa normaaliin kollageenin 
tuotantoon: kollageenia tarvitaan mm. lui-
den, rustojen, ihon ja hampaiden rakennus-
aineeksi.

Optimaalinen C-vitamiinin tarve vaih-
telee yksilöllisesti (terveydentila, mahdol-
liset sairaudet), ja sen tarve korostuu sai-
rauksissa. C-vitamiini kannattaa nauttia 

Monipuolinen C  vitamiini
marjojen tai sitrushedelmien kera: näin ne 
toimivat synergisesti eli tehostavat toisten-
sa vaikutuksia.

MIKÄ ESTER-C? 
Ester-C on patentoitu, pH-neutraali eli 
hapoton C-vitamiiniin muoto, joka on hel-
lä vatsalle. C-vitamiini on siinä kalsium-
askorbaattina. Herkkävatsaisilla normaali 
askorbiinihappo etenkin suurempina mää-
rinä saattaa ärsyttää vatsaa. Ester-C imey-
tyy paremmin kuin tavallinen C-vitamiini 
ja säilyy elimistön soluissa pidempään pa-
tentoidun rakenteensa ansiosta.

Miedompi Viridian Ester-C 550 mg si-
sältää viherseosta (sinimailanen, spiruli-
na ja mustikkauute), joka tehostaa C-vita-
miinin imeytymistä. Vahvempi Viridian 
Ester-C 950 mg sopii terapeuttisiin tarpei-
siin, ja se sisältää pelkästään C-vitamiinia 
vegaanisen kapselin kuoren lisäksi.

PITKÄVAIKUTTEINEN VIRIDIAN ESTER-C

Sanna Kaunisto, ravintoterapeutti

-

Ester-C on patentoitu, pH-neutraali eli 
hel-

9,20
30 kaps.

550 mg

14,70
30 kaps.

950 mg
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100% luonnollinen  
ruusunmarja nivelille!

Löydät  
meidät nimellä:
Bringwell Finland

* J Nutr. 2002 Mar;132(3):461-71. Institute for Nutrition Research, Faculty of Medicine, University of Oslo, Blindern, 0316, Norway.
** The anti-inflammatory properties of rose-hip. Winther K, Rein E, Kharazmi A. Inflammopharmacology 1999;7:63–8.  
The effects of Standardized Herbal Remedy Made from a Subtype of Rosa canina in Patients with Osteoarthritis. Odd Warholm, MD, 
Sigrun Skaar, MD, Ewa Hedman, RN et al. Department of Orthopaedic Surgery, Vestfold Central Hospital, Tönsberg, Norway. Publicerad i 
Current Therapeutic Research, Volume 64, No 1 January 2003. Phytomedicine 11 (2004) 383-391. 
Standardized powder made from rosehips (Rosa canina L.) improves function and reduces pain and the consumption of rescue medica-
tion in osteoarthritis. Winther K. A. Osteoarthritis Cartilage 2008;16(Suppl 1):S8–9.

MOVO
Ruusunmarjassa on runsaasti C-vitamiinia,
väitetäänkin että yksi ruusunmarja antaa päivit-
täistarpeen C-vitamiinia. Lisäksi ruusunmarjassa
on mm. A- ja E-vitamiinia, galaktolipidejä sekä 
runsaasti antioksidantteja. Antioksidantit suo-
jaavat soluja hapettumisstressiltä. Tutkimuksen* 
mukaan ruusunmarja sisältää enemmän antioksi-
dantteja kuin mm. saksanpähkinä tai granaattio-
mena ja moninkertaisesti enemmän kuin mustik-
ka,jota pidetään varsinaisena superruokana.  
 
Ruotsissa ruusunmarjaa hyödynnetään enemmän 
kuin Suomessa. Ruusunmarjaa on perintei-
sesti käytetty mm. virtsateiden ja nivelvaivojen 
hoitoon. Erityisesti ruusunmarjan galaktolipideillä 
sanotaan olevan tulehdusta vähentävä ja
niveliä ”voiteleva” vaikutus. Ruusunmarjan väri 
vaihtelee, lajikkeesta riippuen, tumman punai-
sesta oranssiin. Kypsiä ruusunmarjoja voi periaat-
teessa syödä raakana, mutta ne eivät maistu 
kovin hyviltä. Lisäksi ruusunmarjan karvaiset
siemenet pitää poistaa ennen nauttimista. 

Movo – tutkittua  
ruusunmarjajauhetta nivelille
Tanskalainen Erik Hansen havaitsi jo 90-luvun 
puolivälissä, että tietty ruusunmarjalajike vaikut-
ti niveliin. Hansenillä oli tapana syödä kesäisin 
runsaasti tuoreita ruusunmarjoja ja hän huomasi 
nivelien pysyvän varsin notkeina.  
Hansen tajusi selvän yhteyden ruusunmarjan ja
nivelten liikkuvuuden välillä, joten hän kehitti 
hellävaraisen kuivaus- ja jauhamismenetelmän 
saadakseen ruusunmarjaa vuoden ympäri. 
Hansen lähestyi aiheen tiimoilta Kööpenhaminan 
yliopiston, Rikshospitaletin (sairaala) ja Tanskan 
maataloustutkimuslaitoksen tutkijoita ja tänä 
päivänä, yli viidentoista vuoden tutkimustyön 
ja seitsemän julkaistun tieteellisen tutkimuksen 
jälkeen, nivelille suotuisa vaikutus on tieteellisesti 
todistettu**. 

Movo-ruusunmarjavalmiste on noussut Pohjois-
maiden käytetyimmäksi. Tarkat laatuvaatimukset 
täyttävässä Movossa käytetään vain Langelandin 
Rosa canina L -lajiketta, jonka GOPO®-pitoisuus 
(galaktolipidi) on erityisen korkea. Movon paten-
toitu kylmäkuivatusmenetelmä ei tuhoa ruusun-
marjan ravintoaineita ja säilyttää näin korkean 
GOPO®-pitoisuuden. GOPO®-ruusunmarja
lievittää tulehdusta, kipua ja lisää nivelten
liikkuvuutta**. Tutkimuksissa on myös havaittu 
kipulääkkeiden käytön vähenemistä, vastaavaa ei 
tiettävästi ole pystytty osoittamaan glukosamii-
nilla.

Helppo ja mukava käyttää
Movo-ruusunmarjajauhetta voi käyttää puuroissa,
smoothieissa, leivonnassa tai vaikkapa salaateis-
sa. Varsinaisen terveyspommin saa tekemällä 
edellisenä iltana raakapuuron jääkaappiin.
Raakapuuron etuna on, että sisältöä voi muokata 
pakastimen ja ruokakaapin mukaan.  
 
Nopea ja terveellinen raakapuuro
 
3/4 dl kaurahiutaleita
1 rkl vehnäleseitä
1 rkl Movo-ruusunmarjajauhetta
1 rkl pellavansiemeniä
1 rkl rouhittuja manteleita
Muutama pakastettu mustikka, vadelma ja man-
sikka (tai mitä sattuu kaapista löytymään).
Vettä niin paljon, että siemenet ja jauhe peittyvät.
Anna vaikuttaa vaikkapa yön yli ja lisää 1 dl turk-
kilaista tai luonnonjogurttia ja sekoita. Nauti!

Lisätietoja: www.bringwell.fi 
 

Antioksidanttien määrä eri kasviksissa/marjoissa*
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Carmolis-karamellitCarmolis-kipugeeli

Ota avuksi
yrttien voima!
Carmolis-yrttitippojen eteeriset öljyt ovat avuksi 
tukkoiseen oloon ja karheille hengitysteille. 
Nauti Carmolis-yrttitippoja kuumaan 
juomaan sekoitettuna, sokeripalalla 
tai käytä höyryhengityksessä.

Kylmä iskee kurkkuun 

Sitruuna-
melissaYrttipastilli

UUTUUS
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17,50

Alkuperäinen ja tutkittu SBA24-kaksoistyrniöljy herkille ja 
ärtyneille limakalvoille koko kehossa. 30 kapselia kaupan päälle!

Uudistaa ja vahvistaa limakalvoja

OMEGA7

Paras Ystävä -hoitopakkaus rentouttaa ja hoitaa kipeät lihakset. Voit käyttää niin 
lämpimänä kuin kylmänä. Joulun klassikkolahja! Ojan isännän muistolinimentti on 
kotimainen vanhan ajan tehokas apu lihasjännityksiin, kolotuksiin, nivelille sekä 
verenkierron elvyttämiseen. 

Kipeille lihaksille

PARAS YSTÄVÄ -HOITOPAKKAUS TAI 
OJAN ISÄNNÄN MUISTOLINIMENTTI

Aito ja alkuperäinen etanavoide

BABA DE CARACOL 
REGENERATING CREAM

Suosittu entsyymijuoma, Regulatpro Luontais-
tuntijaltasi! Luontainen C-vitamiini edistää 
vastustuskykyä ja energiatuotantoa. Regulatpro 
Metabolicin sisältämä kromi edistää makro-
ravinteiden aineenvaihduntaa. 

Virtumin+ kapselit sisältävät mumijota, 
männynkuoriuutetta, ruusujuurta ja maito-
happobakteereja. Virtumin Derma Cream 
-voide sopii ihovaurioihin, kutinaan, hilsei-
lyyn ja ikääntymisen merkkeihin.

Energiaa ja vastustuskykyä talveen!

REGULATPRO BIO TAI METABOLIC

Lisäaineettomassa Life Drinkissä on käytetty noin 3,5 kiloa luomu- 
ja villilaatuista raaka-aineita, kuten tuorepakastekuivattuja marjoja, 
lehtivihanneksia ja sieniä. Lisäksi se sisältää maito-
happobakteerit, ruuansulatusentsyymit, kasvi-
peräiset proteiinit ja omega-rasvahapot.

Lisäaineettomassa Life Drinkissä on käytetty noin 3,5 kiloa luomu- 
ja villilaatuista raaka-aineita, kuten tuorepakastekuivattuja marjoja, 
lehtivihanneksia ja sieniä. Lisäksi se sisältää maito-
happobakteerit, ruuansulatusentsyymit, kasvi-
peräiset proteiinit ja omega-rasvahapot.

29,90
(ovh. 35,90)

227 g

131,70 e/kg

Suosittu entsyymijuoma, Regulatpro Luontais-
tuntijaltasi! Luontainen C-vitamiini edistää 
vastustuskykyä ja energiatuotantoa. Regulatpro 
Metabolicin sisältämä kromi edistää makro-
ravinteiden aineenvaihduntaa. 

89,90
(ovh. 116,10)

kampanja-
pakkaus 

2 x 350 ml

128,45 e/l

(ovh. 58,55)

Kipeille lihaksille

PARAS YSTÄVÄ -HOITOPAKKAUS TAI 
OJAN ISÄNNÄN MUISTOLINIMENTTI

39,90 100 ml

399 e/l

19,90
(ovh. 30,75)

100 kaps.

123,60 e/kg

15,90
(ovh. 19,10)

100 ml

159 e/l

Virtaa elämään!

TERRANOVA LIFE DRINK

Virtuminilla voimaannut

VIRTUMIN+ TAI VIRTUMIN DERMA CREAM

Hyväksi sydämelle, silmille ja aivoille. EPA ja 
DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa. 
DHA edistää aivotoiminnan ja näön pysymistä 
normaalina. 1 kapseli päivässä riittää! 1 kapseli 
sisältää: Omega-3  1020 mg, E-EPA 600 mg, 
E-DHA 300 mg.

Suomen vahvin Omega-3 kapseli

VITAMAR 1000

Nivelvoide on rauhoittava ja suojaava voide 
 nivelkivun ja jäykkyyden lievitykseen. Kipu-
geelillä on viilentävä, kipua lievittävä ja rauhoit-
tava vaikutus, joka tuo helpotusta monen tyyp-
pisiin lihas- ja nivelkipuihin. Molemmat tuotteet 
sisältävät mm. pirunkouraa (harpagonjuuri).

Helpotusta nivelille ja lihaksille

NODOL NIVELVOIDE JA KIPUGEELI

27,90
(ovh. 42,30)

60 + 30 kaps.

442,85 e/kg

 rentouttaa ja hoitaa kipeät lihakset. Voit käyttää niin 
Ojan isännän muistolinimentti on 

kotimainen vanhan ajan tehokas apu lihasjännityksiin, kolotuksiin, nivelille sekä 

17,95
(ovh. 24,10)

100 ml

19,90

(ovh. 20,70)

 

179,50 e/l

(ovh. 22,55)
30 ml

Virtumin+ kapselit 
männynkuoriuutetta, ruusujuurta ja maito-
happobakteereja. 
-voide sopii ihovaurioihin, kutinaan, hilsei-
lyyn ja ikääntymisen merkkeihin.

39,50
(ovh. 43,55)

40 kaps. 

Osallistu kilpailuun ostamalla 
kampanjamerkitty tuplapakkaus. 

Jokaisessa pakkauksessa 
yllätyslahja!

Täyteläinen voide sopii kaikille ihotyypeille. Sisältää 
runsaasti etana seerumia, joka aktivoi ihoa korjaamaan 
vaurioita, kuten arpia, pigmenttiläiskiä, venymäjälkiä ja 
aknen aiheuttamia ihovaurioita. 

JOULUKUUN TARJOUKSET
Voimassa Luontaistuntija-myymälöissä ja verkkokaupassa 25.11.–23.12.2016 
niin kauan kuin tuotteita riittää. Valikoima saattaa vaihdella myymälöittäin.

Verkko-
kauppa 

www.luontaistuntijat.fi   

Kaupan päälle Baba de Caracol Lip Treatment -huulivoide (arvo 8,50)!

TÄHTI-TARJOUS!

TÄHTI-TARJOUS!

UUTUUS!

Rajoitettu 
erä!

-35 %
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12,90 27,95

Carmolis Yrttitipan eteeriset öljyt ovat avuksi 
tukkoiseen oloon ja karheille hengitysteille. 
Lisää kuumaan juomaan, sokeripalaan tai 
käytä höyryhengityksessä. 

Ota avuksi yrttien voima!

CARMOLIS YRTTITIPPA

Hetkessä kielen alle sulava melatoniini, joka on 
lisä- ja apuaineeton. Melatoniini helpottaa nukahta-
mista ja lievittää aikaeron vaikutusta. Sisältää myös 
kamomillaa, joka yhdessä melatoniinin kanssa on 
erittäin tehokas yhdistelmä. 

Nopea ja tehokas

MELATONIN 1 mg

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

45,00
(ovh. 71,20)

90 + 30 kaps.

387,95 e/kg

18,90
(ovh. 23,65)

100 tabl.

Vahva ravintolisä hiusten kasvuun, lohkeileville 
kynsille ja ihon hyvinvointiin. Sisältää biotiinia 
5 mg, sinkkiä 15 mg ja metioniinia 40 mg. 
Vain yksi tabletti päivässä riittää. Kotimainen.

Iholle, hiuksille ja kynsille

BIOTIINI STRONG 
HAIR & NAIL

(ovh. 25,50)

13,90 60 + 30 tabl.

Lisää vireyttä aivoille

25,90
(ovh. 30,90)

200 g/ 190 kaps.

jauhe 129,50 e/kg
 kaps. 156,95 e/kg

FOSFOSER® MEMORY

Tri Tolosen Berberin Prof + kromi tukee sokeri- ja rasvatasapainoa sekä painon-
hallintaa. Kromi edistää normaalia makroravintoaineiden aineenvaihduntaa sekä 
veren glukoositasojen pysymistä normaalina. Sopii käytettäväksi kolesteroli- ja 
diabeteslääkkeiden kanssa.

Rasva- ja sokeritasapainon hallintaan

TRI TOLOSEN BERBERIN PROF + KROMI

Super Mg valmistetaan magnesiumtauraatista ja magnesiumbisgly-
sinaatista. Näissä muodoissa magnesium imeytyy nopeasti ja tehok-
kaasti. Super Alfalipoiini auttaa selviytymään, kun on paljon tehtävää 
ja muistettavaa.

Tehopari joulunaluskiireisiin!

SUPER MG TAI SUPER ALFALIPOIINI

100 % luonnollinen ja tutkittu ruusunmarjajauhe, jossa 
on käytetty koko ruusunmarja: kuoret, hedelmänliha ja 
siemenet. Sisältää luontaista C-vitamiinia, joka edistää 
normaalia kollageenin muodostumista nivelrustojen 
normaalia toimintaa varten.

Auttaa ylläpitämään nivelten liikkuvuutta 

MOVO™ JAUHE TAI KAPSELIT

Lahjapakkaus sisältää Puhdas+ Lemon lime 
 -kollageenijauheen 200 g (kausimaku), kolla-
geenivoiteen 50ml ja kollageeniseerumin 30 ml.

Ihana lahja ihanille naisille!

PUHDAS+ KOLLAGEENI-
LAHJAPAKKAUS

49,90
(ovh. 146,35)

5,95 8,50
(ovh. 10,50)

80 ml

803 e/l(ovh.7,80) 
40 ml

29,95
(ovh. 38,55)

120 + 30 tabl.

234 e/kg

(ovh. 32,95)
120 tabl.

559 e/kg

(ovh. 17,00)
90 tabl. 

135,80 e/kg

33 % enemmän 
ainoastaan 

Luontaistuntijalta!

Kasviperäinen!

Erikoiskoko
60+30 tabl.

JOULUKUUN TARJOUKSET

TÄHTI-TARJOUS!

-45 %
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32,90
(ovh. 43,10)

120 kaps.

387,05 e/kg

32,90

21,90
(ovh. 31,15)

60 kaps.

Ihana lahja ihanille naisille!

Tehokas kuumiin aaltoihin ja hikoiluun.
Uusi 90 tabletin pakkaus kestää kolmen
kuukauden ajan.

Vaihdevuosioireisiin

MENOFORCE™ STRONG
SALVIATABLETTI

NivelTeho on kuuden tutkitun aktiiviaineen 
yhdistelmä: MSM, inkivääriuute, glukosamiini, 
kondroitiinisulfaatti, kupari ja C-vitamiini. Vahva hyvin imeytyvä Aurinko D 

pitää luuston lujana ja 
vastustuskyvyn valppaana.

Liikettä niveliin! Ylivertaista aurinkoenergiaa!

NIVELTEHO AURINKO D 50 µg 
TAI 100 µg

Pakkaus sisältää 14 kätevää annospussia, 
joista saa 8,4 litraa valmista 
havupuujuomaa.

Hyvän olon

HAVUPUU JUOMAJAUHE

Omega7-Eye ravitsee ja kosteuttaa! Sopii erityisesti 
piilolinssien käyttäjille, taittovirheleikkauksessa 
käyneille ja ikääntyville. Sisältää SBA24-kaksois-
tyrniöljyä, luteiinia ja zeaksantiinia.

Ubikinoni on rasvaliukoinen vitamiininkaltainen aine, 
joka tuottaa energiaa soluihin. Sen tarvetta lisäävät 
mm. ikääntyminen, stressi ja voimakas fyysinen rasitus.

Omega7-Eye ravitsee ja kosteuttaa! Sopii erityisesti 
piilolinssien käyttäjille, taittovirheleikkauksessa 
käyneille ja ikääntyville. Sisältää SBA24-kaksois-
tyrniöljyä, luteiinia ja zeaksantiinia.

37,90
(ovh. 44,75)

90 kaps. 

592,20 e/kg

(ovh. 44,20)

Pakkaus sisältää 14 kätevää annospussia, 
joista saa 8,4 litraa valmista 
havupuujuomaa.

34,90 14 annospussia

Tehokas kuumiin aaltoihin ja hikoiluun.
Uusi 90 tabletin pakkaus kestää kolmen
kuukauden ajan.

SALVIATABLETTI

Hyvän olon

HAVUPUU JUOMAJAUHE

59,95

23,90
(ovh. 29,10)

450 g

53,10 e/kg

Kuivat silmät?

Väsymykseen, uupumukseen ja stressiin!

OMEGA7-EYE

UBIKINONI 150 mg

CocoVin luomuneitsytkookosöljy on kylmäpuris-
tettua, puhdasta ja korkealaatuista. Samettisen 
pehmeä maku sopii paistamiseen ja leivontaan. 
Voi käyttää mm. myös iholla ja hiusten hoidossa.

Keittiöön ja kauneudenhoitoon

KYLMÄPURISTETTU KOOKOSÖLJY

- Hiusten kasvua ja tuuheutta
- Vähentää väliaikaista hiustenlähtöä
- Auttaa vähentämään ennenaikaista 
 hiusten harmaantumista 
- Yksi tabletti päivässä

Puhtia hiustenkasvuun

HAIR VOLUME™

Herkullinen ja ylellinen lahja kaikille suklaan ystäville. 
Sisältää kaiken mitä tarvitset terveellisemmän 
suklaanautinnon tekemiseen.

Jouluherkutteluun!

RAAKASUKLAAN 
VALMISTUSPAKKAUS

Uusi 90 tabletin pakkaus kestää kolmen

59,95 29,95
(ovh. 35,95)

30 tabl.

(ovh. 69,90)
90 tabl.

Herkullinen ja ylellinen lahja kaikille suklaan ystäville. 
Sisältää kaiken mitä tarvitset terveellisemmän 

- Hiusten kasvua ja tuuheutta
- Vähentää väliaikaista hiustenlähtöä
- Auttaa vähentämään ennenaikaista 
 hiusten harmaantumista 
- Yksi tabletti päivässä

Jouluherkutteluun!

RAAKASUKLAAN 

23,9023,90 59,90
(ovh. 76,70)

90 tabl.

491 e/kg
(ovh. 29,30)

30 tabl. 

CocoVin luomuneitsytkookosöljy on kylmäpuris-
tettua, puhdasta ja korkealaatuista. Samettisen 
pehmeä maku sopii paistamiseen ja leivontaan. 
Voi käyttää mm. myös iholla ja hiusten hoidossa.

9,95

pehmeä maku sopii paistamiseen ja leivontaan. 
Voi käyttää mm. myös iholla ja hiusten hoidossa.Voi käyttää mm. myös iholla ja hiusten hoidossa.

18,90
(ovh. 21,20)

1000 ml

18,90 e/l
(ovh. 11,55)

500 ml

19,90 e/l

21,90
(ovh. 32,30)

300 kaps. / 200 kaps.

185,60 e/kg / 277,20 e/kg

joka tuottaa energiaa soluihin. Sen tarvetta lisäävät 
mm. ikääntyminen, stressi ja voimakas fyysinen rasitus.

OMEGA7-EYE

59,90
(ovh. 74,85)

120 + 
60 kaps.

880 e/kg

60 kaps.
kaupan päälle!

Maista 
myymälässä!

TÄHTI-TARJOUS!

TÄHTI-TARJOUS!

UUTUUS!

LÄHES
-30 %

Verkko-
kauppa 

www.luontaistuntijat.fi   

Tarjoukset voimassa Luontaistuntija-myymälöissä 
ja verkkokaupassa 25.11.–23.12.2016 
niin kauan kuin tuotteita riittää. 
Valikoima saattaa vaihdella myymälöittäin.
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https://kauppa.luontaistuntijat.fi/ubikinoni-150-mg-120-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/nivelteho-60-kaps-terveyskaista
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/nivelteho-120-kaps-terveyskaista-luontaistuotteet
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/search/?q=aurinko+d+terveyskaista&x=0&y=0
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/omega-7-eye-90-kaps-valioravinto
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/search/?q=menoforce&x=0&y=0
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/search/?q=hair+volume&x=0&y=0
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/hyvan-olon-havupuu-juomajauhe-14-pss-via-naturale
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/raakasuklaa-valmistuspaketti-420-g-leader
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/kylmapuristettu-kookosoljy-500ml-luomu-cocovi
https://kauppa.luontaistuntijat.fi/kylmapuristettu-kookosoljy-l-1-l-cocovi
http://www.luontaistuntijat.fi/


100 % suomalainen terveyskauppaketju, johon kuuluu lähes 80 myymälää
ympäri Suomen. Palvelevat hyvän olon asiantuntijat lähelläsi:

Kaikki Luontaistuntija-myymälät ja verkkokauppa: www.luontaistuntijat.fi
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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
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
avoinna: ma-pe 9–17, 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 9–15
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. 045 696 4056
avoinna: ma-pe 10–18, 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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