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Neuvoja 
asiantuntijoilta,  

jotka välittävät
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VASTUSTUSKYKYÄ, 
LUONNOLLISTA ENERGIAA 
JA STRESSINSIETOKYKYÄ. 

100 % LUONNOLLINEN!

890
500 ml (17,80/l)

Kylmäpuristettu kookosöljy soveltuu moneen  
eri käyttötarkoitukseen sekä ulkoisesti että  
sisäisesti. Se sisältää yli 90% raakoja, tyydytty- 
neitä rasvahappoja, jotka ovat harvinaisia ja  
tärkeitä rakennusaineita kehomme joka solulle.

Sellaisenaan nautittuna kookosöljyn käyttö tulee aloittaa 
vähitellen, koska liian nopea käytön aloittaminen saattaa 
aiheuttaa pahoinvointia tai ripulia.

Keittiössä kookosöljy sopii levitteeksi, paistamiseen, 
smoothieihin sekä raakasuklaan valmistamiseen. Leivon-
nassa voit korvata sillä perinteiset rasvat.

Kookosöljy kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa tehokkaasti, 
joten se toimii loistavasti ihovoiteena nuorentaen ihoa,  
 
 
 

tasoittaen ryppyjä sekä suojaten ulkoiselta rasituk- 
selta. Atooppiseen ihottumaan on moni löytänyt avun  
kookosöljystä.

Hiuksia kookosöljy suojaa veden aiheuttamalta hauras-
tuttamiselta sekä antaa suojaa hiusten proteiineille.  
Samalla se kosteuttaa tehokkaasti päänahkaa sekä  
tekee hiuksista kiiltävät. 

Kookosöljyllä on pieni auringonsuojakerroin, lisäksi se 
toimii hyvin ennen ja jälkeen auringonoton antaen kauniin 
rusketuksen ja samalla turvaten D-vitamiinin saannin 
auringonvalosta.

Lisää vinkkejä kookosöljyn käyttöön voit käydä katso-
massa www.facebook.com/lifeketju/videos

 

CocoVin Neitsytkookosöljy 
– kesän must-tuote

Edistää aineenvaihduntaa
Tri Tolosen Berberin

Berberiini auttaa hallitsemaan veren kohonnutta soke-
ria ja rasvoja. Lisäksi berberiini edistää aineenvaihdun-
taa ja auttaa painonhallinnassa.

Lapin luonnon voimaa!
Arctic Warriors geeli- ja hunajashotit

Energia – kun kaipaat energiaa päivän aktiviteetteihin 24,90/10 kpl (150g, 166,00/kg) 
Puolustaja – lisää vastustuskykyä, flunssapöpölle köniin! 21,90/10 kpl (40g, 547,50/kg) 
Taistelija – jos kaipaat stressinsietokykyä tai apua palautumiseen! 21,90/10 kpl (40g, 547,50/kg)

2490
120 tabl. (244,12)

OSTA 3 SHOTTIA  
YHTEISHINTAAN

600
40-150 g (2,10-2,50/kpl)

Lisää energiaa!
RegulatPro Bio
RegulatPro Metabolic

Tehostaa ruoansulatusta ja 
aineenvaihduntaa, sekä pistää 
kuona-aineet liikkeelle.  
RegulatPro-tuotteet ovat luomu-
tuotantoa olevia entsyymi- 
valmisteita vastustuskyvylle.

5990
350 ml (171,14/l)

MYÖS 
ULKOISESTI 

IHOLLE!

DESINFIOIVA!

Halkeileville kanta-
päille, kovettumille ja 
ihon ongelmakohtiin
Frantsilan Terva-pihkasalva

Desinfioivan, hoitavan ja peh-
mentävän ominaisuuden ansiosta 
salvaa voidaan käyttää ihon hal-
keamissa, kovettumissa ja paksun-
noksissa sekä iholle, joka tarvitsee 
pihkan desinfioivaa vaikutusta.

1250
19 g (657,89/kg)

2290
80 kaps. (449,02/kg)

Bioteekin Probiootti Comp

Bioteekin Probiootti Comp sopii vaati-
viin elämäntilanteisiin monipuolisen ja 
vahvan koostumuksensa ansiosta.  
Se sisältää neljä tutkittua maitohappo- 
bakteerikantaa sekä glutamiinia ja  
suolen limakalvon hyvinvoinnille  
tärkeää biotiinia.  
 
Probiootti Comp sopii jatkuvaan käyt-
töön koko perheelle kuin myös kuuri-
luontoisesti esim. ulkomaanmatkojen 
aikana. Kapselin voi tarvittaessa avata ja 
sekoittaa viileään ruokaan.

Matkalle mukaan!

Lihaksille, luustolle ja hermostolle
SitraattiMagnesium

Magnesium on tärkeä lihasten, hermojen ja sydänlihaksen 
toiminnalle, sillä se mm. ehkäisee suonenvetoja, kramppeja ja 
lihasten tulehdustiloja. Lisäksi magnesiumin on todettu lujitta-
van luustoa ja parantavan kuntoilijoiden suorituskykyä.

990
120 tabl. (79,20/kg)

KRAMPPEJA?

MONIPUOLINEN JA 

VAHVA UUTUUS!

Uudet luonnolliset  
monivitamiinit kaikille!
Life Monivitamiinit

Lifen uusi monivitamiinisarja on 
valmistettu luonnollista alkuperää 
olevista raaka-aineista: esimerkiksi 
B-vitamiinit on pääosin eristetty 
guavauutteesta, ja tämän lisäksi 
tuotteissa on mukana yrttiuutteita 
vaikutusta tehostamassa. Sarjassa 
on omat tuotteet miehille, naisille, 
varttuneemmille, urheilijoille ja 
kasvissyöjille (myös vegaaneille).

Sisäinen aurinkovarjo
Bioteekin Aurinkokapseli

Aurinkokapseli sisältää beetakaroteenin lisäksi 
alfakaroteenia, jonka merkitys auringossa 
oleskeltaessa on vielä tärkeämpi kuin beetaka-
roteenin yksinään.

1150
50 kaps. (575,00/kg)

HYVIN 
IMEYTYVÄT 
UUTUUDET!

1990
    90 tabl. (248,75-349,12/kg)

Energistä kesää!

Kesätuotteet Lifesta!

/KPL

Erektio edellyttää toimivaa verenkiertoa. Prelox® sisältää L-arginiinia ja Pycnogenolia®, 
joka vilkastuttaa verenkiertoa*. Prelox® on ainutlaatuinen ja patentoitu, kahden luontaisesti 
esiintyvän aineen yhdistelmä. Niistä L-arginiini on aminohappo. Elimistössä arginiinista 
muodostuu typpioksidia. Sitä tarvitaan, jotta verisuonet voivat supistua ja laajentua 
normaalisti. Prelox® sopii aikuisille miehille jatkuvaan käyttöön. 

Lamm S, et.al. ”Prelox for improvement of erectile function.”
Stanislavov R, et.al. ”Improvement of erectile function with Prelox”

*EFSA ID no.2476

Pystyn jälleen  
nauttimaan seksistä!
”Minulla on tosi miehekäs olo, ja vaimokin kehrää kuin 
narttukissa uuninpankolla, kertoo kuusikymppinen Manuel 
tyytyväisenä reilun kuukauden Prelox® -kuurin jälkeen.”

Lisätietoja miesten ongelmista:
www.seksuaaliterveysklinikka.fi
www.miesklinikka.com



Hyvä olo – kesäilo!

Imeytyy tehokkaasti
Life Krill Oil

Life Krill Oilin omega-3-rasvahapot imeytyvät 
verenkiertoon tehokkaammin kuin kalaöljy.  
Krill Oil sisältää astaksantiinia, joka suojelee 
silmiä ja ihoa auringon UV-säteiltä.

Kilpirauhasen vajaatoiminta.  
On tiedetty jo pitkään, että suomalaiset eivät 
välttämättä saa ravinnosta riittävästi seleeniä ja 
jodia, koska maaperässämme on niukalti näitä 
elintärkeitä hivenaineita. Tämä voi olla yksi syy 
Suomessa yleisesti esiintyvään kilpirauhasen 
vajaatoimintaan.

Kilpirauhanen on pieni perhosen muotoinen elin 
kaulassa aivan aataminomenan alapuolella. Sen 
tärkein tehtävä on tuottaa kilpirauhashormonia 
tyroksiinia. Sen lähtöaine on L-tyrosiini-amino- 

happo, jota keho muodostaa ihanteellisissa 
olosuhteissa itse, mutta sitä saadaan myös 
ravinnosta. Riittävä jodin saanti on edellytys 
tyroksiinin muodostumiselle; erityisen paljon  
jodia on kelp-merilevässä. Seleeniä taas 
tarvitaan kilpirauhashormonin muuttamiseksi 
aktiiviseen kudoksissa toimivaan muotoon.

Kilpirauhasen toimintaa  
tukemaan laadukkaat  
Solgar-tuotteet

Suolisto kuntoon!

Solgar Kelp merilevätabletit (jodi)
Solgar L-tyrosiini 500 mg vegicaps
Solgar Seleeni 100 µg (hiivaton) selenometioniini tabletit

Naiselliseen hyvinvointiin!
KarpaLact Strong

Karpalouute ja maitohappobakteerit samassa kapselissa.  
Ota avuksi pahanhajuisen virtsan aiheuttamiin ongelmiin tai 
kaveriksi lomamatkalle.

2290
60 kaps. (532,56/kg)

Hiivan häätöön!
Candida Forte

Hyvinvoiva ja tasapainossa oleva suoliston 
mikrobikanta on oleellinen osa hyvin toimivaa 
suolistoa ja ruoansulatusta. Tarkoin harkittu 
koostumus tukee suoliston oikeanlaisen mikro-
biston kasvua.

Viilentää ja rauhoittaa ihoa!
Life Aloe Vera

Life Aloe Vera -geeli viilentää ja rauhoittaa 
ärtynyttä ihoa. Käytä sitä esim. auringonoton jäl-
keen, ihottumiin ja kevyenä vartalovoiteena. Life 
Aloe Vera on Life-asiantuntijoiden kokemuksen 
mukaan toiminut hyvin parranajoon sekä iho-
karvojen poistoon korvaamaan vaahdon.

Hiilihydraattien  
pilkkomiseen!
Bioteekin Super Alfagalaktosidaasi

Alfagalaktosidaasi on luonnollinen entsyymi, 
joka pilkkoo ruoan vaikeasti hajoavia pitkä-
ketjuisia hiilihydraatteja ja vähentää näin 
turvotusta ja kaasunmuodostusta suolistossa.

Torju vanhenemista!
Pycnogenol Strong

Pycnogenol sopii mm. lentomatkoille 
avuksi pitämään verenkierron kunnossa ja 
jalkojen turvotuksen poissa. Pycnogenol 
auttaa myös ihoa säilyttämään nuorekkuu-
tensa vahvistaen ihon kollageenia. Lisäksi 
se pitää allergiaoireet kurissa vähentämällä 
turvotusta.

Mieskunnon  
kohottamiseen
Prelox® 

Prelox® on tehokas ravintolisä,  
jonka avulla useat miehet voivat 
saavuttaa seksuaalisen hyvinvoinnin. 
Prelox® ravitsee ja voimistaa kehon 
luonnollisia toimintoja ja lisää jaksa-
mista, kestävyyttä ja viriliteettiä.

2490
60 tabl. (1383,33/kg)

6790
140 tabl. (461,90/kg)

PIGMENTTI- 
MUUTOKSILLE

YHTEISHINTAAN

3150
60 kaps. (732,56/kg)

1590
80 kaps. (795,00/kg)

Uudistettu puhdistuskuuri
Life Detox Express

Life Detox Express on uusi puhdistava yrtti-
juoma, joka sisältää mm. elimistöä puhdista-
vaa ja maksan normaalia toimintaa edistävää 
latva-artisokkauutetta. Tuote on luomulaatui-
nen ja sisältää tehokkaan yrttiyhdistelmän – 
maku on raikas mustaherukka. 

1990
200 ml (99,50/l)

ENZYMEDICA DIGEST GOLD
Enzymedica Digest Gold on markkinoiden 
tehokkain ruoansulatusentsyymi. Sitä 
voidaan erityisesti käyttää kun syömisen 
jälkeen on ruoansulatusongelmia.  
 
Valmiste sisältää vahvat määrät 
proteiinia, hiilihydraatteja, rasvaa ja 
kuituja pilkkovia entsyymejä. Tehokas 
entsymaattinen toiminta edesauttaa 
myös ravinnossa olevien ravintoaineiden 
imeytymistä ja hyväksikäyttöastetta.  
 
Näin on mahdollista saada samasta 
määrästä ruokaa ”enemmän irti”.

2990
45 kaps. (1150,00/kg)

815
125 ml (65,20/l)

Suolisto on terveytemme perusta. Se on 
vaativa kumppani, joka herkästi ilmoittaa, 
jos kaikki ei ole kunnossa. Ilmoitus voi tulla 
liian vilkkaasti tai liian laiskasti toimivan 
suolen välityksellä, pahoina hajuina tai tur-
votuksina.

Lähtökohtana suoliston hyvinvoinnille on terveel-
linen, jokaiselle yksilöllisesti sopiva ravinto. Syö-
dään runsaasti kasviksia, riittävästi valkuaista, so-
pivasti välttämättömiä rasvoja ja muistetaan myös 
riittävä kuidun saanti. Rauhoitutaan syömään ja 
nautitaan, niin ruoansulatus toimii paremmin. 

Polta rasvaa ja kiinteydy!
Sportlife Nutrition® ProLine Burner

Tuote on kehitetty painostaan ja kunnostaan  
huolta pitäville ihmisille. Lukuisat eri vaikutus- 
mekanismit sekä uusimmat ja tehokkaimmat  
raaka-aineet tekevät Proline Burnerista ainut- 
laatuisen tehokkaan valmisteen.

2990
90 kaps. (446,27/kg)

Suolistoa hellivät myös maitohappobak-
teerit. Uutuustuote Bioteekin Probiootti 
Comp sisältää neljää hyvin tutkittua mai-
tohappobakteerikantaa. Mukana on myös 
glutamiinia ja biotiinia, joka ylläpitää suo-
len limakalvon toimintaa. Suolen limakal-
von hyvä kunto on tärkeää mm. ravinteiden 
imeytymiselle ja vastustuskyvylle. Vahva, 
monipuolinen kapselivalmiste sopii sekä 
päivittäiseen että kuuriluontoiseen käyt-
töön erityisesti haastavina aikoina.

Suolisto kiittää saamastaan huolenpidos-
ta, ja samalla koko keho voi hyvin.

2150
norm. 25,30

Monipuolinen ja 

vahva koostumus!

Vahva uutuus

Suomalaista 

laatua

www.bioteekki.fi

Nautitaan kesästä!
Life Deo on alumiiniton roll-on-deodorantti, jonka vaikuttava aine  
on täysin luonnollinen ja teho kestää 24 tuntia. Life Foot Cream on 
kosteuttava ja pehmentävä jalkavoide kuiville ja rohtuneille jaloille.  
Life Zero Calorie Sweetener on kaloriton luonnon makeuttaja,  
joka sopii hyvin sekä kuumiin että kylmiin juomiin ja ruokiin. 

GRILLIRUOAN 
KAVERIKSI

PAREMPI 
KOOSTUMUS

IMEYTYY 
TEHOKKAASTI

1790
60 tabl. (471,05/kg)

VAIN KUURI- 
LUONTOISESTI!

Life-asiantuntija suosittelee

Kesäkuntoon sisäisesti ja ulkoisesti!



Hyvä olo – kesäilo!

Imeytyy tehokkaasti
Life Krill Oil

Life Krill Oilin omega-3-rasvahapot imeytyvät 
verenkiertoon tehokkaammin kuin kalaöljy.  
Krill Oil sisältää astaksantiinia, joka suojelee 
silmiä ja ihoa auringon UV-säteiltä.

Kilpirauhasen vajaatoiminta.  
On tiedetty jo pitkään, että suomalaiset eivät 
välttämättä saa ravinnosta riittävästi seleeniä ja 
jodia, koska maaperässämme on niukalti näitä 
elintärkeitä hivenaineita. Tämä voi olla yksi syy 
Suomessa yleisesti esiintyvään kilpirauhasen 
vajaatoimintaan.

Kilpirauhanen on pieni perhosen muotoinen elin 
kaulassa aivan aataminomenan alapuolella. Sen 
tärkein tehtävä on tuottaa kilpirauhashormonia 
tyroksiinia. Sen lähtöaine on L-tyrosiini-amino- 

happo, jota keho muodostaa ihanteellisissa 
olosuhteissa itse, mutta sitä saadaan myös 
ravinnosta. Riittävä jodin saanti on edellytys 
tyroksiinin muodostumiselle; erityisen paljon  
jodia on kelp-merilevässä. Seleeniä taas 
tarvitaan kilpirauhashormonin muuttamiseksi 
aktiiviseen kudoksissa toimivaan muotoon.

Kilpirauhasen toimintaa  
tukemaan laadukkaat  
Solgar-tuotteet

Suolisto kuntoon!

Solgar Kelp merilevätabletit (jodi)
Solgar L-tyrosiini 500 mg vegicaps
Solgar Seleeni 100 µg (hiivaton) selenometioniini tabletit

Naiselliseen hyvinvointiin!
KarpaLact Strong

Karpalouute ja maitohappobakteerit samassa kapselissa.  
Ota avuksi pahanhajuisen virtsan aiheuttamiin ongelmiin tai 
kaveriksi lomamatkalle.

2290
60 kaps. (532,56/kg)

Hiivan häätöön!
Candida Forte

Hyvinvoiva ja tasapainossa oleva suoliston 
mikrobikanta on oleellinen osa hyvin toimivaa 
suolistoa ja ruoansulatusta. Tarkoin harkittu 
koostumus tukee suoliston oikeanlaisen mikro-
biston kasvua.

Viilentää ja rauhoittaa ihoa!
Life Aloe Vera

Life Aloe Vera -geeli viilentää ja rauhoittaa 
ärtynyttä ihoa. Käytä sitä esim. auringonoton jäl-
keen, ihottumiin ja kevyenä vartalovoiteena. Life 
Aloe Vera on Life-asiantuntijoiden kokemuksen 
mukaan toiminut hyvin parranajoon sekä iho-
karvojen poistoon korvaamaan vaahdon.

Hiilihydraattien  
pilkkomiseen!
Bioteekin Super Alfagalaktosidaasi

Alfagalaktosidaasi on luonnollinen entsyymi, 
joka pilkkoo ruoan vaikeasti hajoavia pitkä-
ketjuisia hiilihydraatteja ja vähentää näin 
turvotusta ja kaasunmuodostusta suolistossa.

Torju vanhenemista!
Pycnogenol Strong

Pycnogenol sopii mm. lentomatkoille 
avuksi pitämään verenkierron kunnossa ja 
jalkojen turvotuksen poissa. Pycnogenol 
auttaa myös ihoa säilyttämään nuorekkuu-
tensa vahvistaen ihon kollageenia. Lisäksi 
se pitää allergiaoireet kurissa vähentämällä 
turvotusta.

Mieskunnon  
kohottamiseen
Prelox® 

Prelox® on tehokas ravintolisä,  
jonka avulla useat miehet voivat 
saavuttaa seksuaalisen hyvinvoinnin. 
Prelox® ravitsee ja voimistaa kehon 
luonnollisia toimintoja ja lisää jaksa-
mista, kestävyyttä ja viriliteettiä.

2490
60 tabl. (1383,33/kg)

6790
140 tabl. (461,90/kg)

PIGMENTTI- 
MUUTOKSILLE

YHTEISHINTAAN

3150
60 kaps. (732,56/kg)

1590
80 kaps. (795,00/kg)

Uudistettu puhdistuskuuri
Life Detox Express

Life Detox Express on uusi puhdistava yrtti-
juoma, joka sisältää mm. elimistöä puhdista-
vaa ja maksan normaalia toimintaa edistävää 
latva-artisokkauutetta. Tuote on luomulaatui-
nen ja sisältää tehokkaan yrttiyhdistelmän – 
maku on raikas mustaherukka. 

1990
200 ml (99,50/l)

ENZYMEDICA DIGEST GOLD
Enzymedica Digest Gold on markkinoiden 
tehokkain ruoansulatusentsyymi. Sitä 
voidaan erityisesti käyttää kun syömisen 
jälkeen on ruoansulatusongelmia.  
 
Valmiste sisältää vahvat määrät 
proteiinia, hiilihydraatteja, rasvaa ja 
kuituja pilkkovia entsyymejä. Tehokas 
entsymaattinen toiminta edesauttaa 
myös ravinnossa olevien ravintoaineiden 
imeytymistä ja hyväksikäyttöastetta.  
 
Näin on mahdollista saada samasta 
määrästä ruokaa ”enemmän irti”.

2990
45 kaps. (1150,00/kg)

815
125 ml (65,20/l)

Suolisto on terveytemme perusta. Se on 
vaativa kumppani, joka herkästi ilmoittaa, 
jos kaikki ei ole kunnossa. Ilmoitus voi tulla 
liian vilkkaasti tai liian laiskasti toimivan 
suolen välityksellä, pahoina hajuina tai tur-
votuksina.

Lähtökohtana suoliston hyvinvoinnille on terveel-
linen, jokaiselle yksilöllisesti sopiva ravinto. Syö-
dään runsaasti kasviksia, riittävästi valkuaista, so-
pivasti välttämättömiä rasvoja ja muistetaan myös 
riittävä kuidun saanti. Rauhoitutaan syömään ja 
nautitaan, niin ruoansulatus toimii paremmin. 

Polta rasvaa ja kiinteydy!
Sportlife Nutrition® ProLine Burner

Tuote on kehitetty painostaan ja kunnostaan  
huolta pitäville ihmisille. Lukuisat eri vaikutus- 
mekanismit sekä uusimmat ja tehokkaimmat  
raaka-aineet tekevät Proline Burnerista ainut- 
laatuisen tehokkaan valmisteen.

2990
90 kaps. (446,27/kg)

Suolistoa hellivät myös maitohappobak-
teerit. Uutuustuote Bioteekin Probiootti 
Comp sisältää neljää hyvin tutkittua mai-
tohappobakteerikantaa. Mukana on myös 
glutamiinia ja biotiinia, joka ylläpitää suo-
len limakalvon toimintaa. Suolen limakal-
von hyvä kunto on tärkeää mm. ravinteiden 
imeytymiselle ja vastustuskyvylle. Vahva, 
monipuolinen kapselivalmiste sopii sekä 
päivittäiseen että kuuriluontoiseen käyt-
töön erityisesti haastavina aikoina.

Suolisto kiittää saamastaan huolenpidos-
ta, ja samalla koko keho voi hyvin.

2150
norm. 25,30

Monipuolinen ja 

vahva koostumus!

Vahva uutuus

Suomalaista 

laatua

www.bioteekki.fi

Nautitaan kesästä!
Life Deo on alumiiniton roll-on-deodorantti, jonka vaikuttava aine  
on täysin luonnollinen ja teho kestää 24 tuntia. Life Foot Cream on 
kosteuttava ja pehmentävä jalkavoide kuiville ja rohtuneille jaloille.  
Life Zero Calorie Sweetener on kaloriton luonnon makeuttaja,  
joka sopii hyvin sekä kuumiin että kylmiin juomiin ja ruokiin. 

GRILLIRUOAN 
KAVERIKSI

PAREMPI 
KOOSTUMUS

IMEYTYY 
TEHOKKAASTI

1790
60 tabl. (471,05/kg)

VAIN KUURI- 
LUONTOISESTI!

Life-asiantuntija suosittelee

Kesäkuntoon sisäisesti ja ulkoisesti!
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Neuvoja 
asiantuntijoilta,  

jotka välittävät

AHVENANMAA: Life Mariehamn • Life Maxinge ESPOO: Life Entresse • Life Iso Omena • Life Lippulaiva • Life Sello • Life Tapiola Ainoa FORSSA: Life Citymarket 
HALIKKO: Life Prisma HELSINKI: Life Arabia • Life Asematunneli • Life Forum • Life Itäkeskus City-Jätti • Life Itis Bulevardi • Life Itis Pasaasi • Life Kamppi • Life 
Kannelmäki Kauppakeskus Kaari • Life Malmi Nova • Life Pasila • Life Sörnäinen • Life Viikki Prisma • Life Vuosaari Columbus HOLLOLA: Life Hollola HYVINKÄÄ: 
Life Willa HÄMEENLINNA: Life Goodman • Life Keskusta • Life Prisma IISALMI: Life Kauppahalli • Life Prisma IMATRA: Life Mansikkala Citymarket • Life 
Mansikkala Prisma • Life Vuoksenniska  JOENSUU: Life Metropol • Life Prisma JYVÄSKYLÄ: Life Keljo Prisma • Life Torikeskus • Life Seppälä Prisma • Life Palokka 
JÄRVENPÄÄ: Life Prisma KAARINA: Life Prisma KAJAANI: Life Kajaani Kauppapaikka 18 • Life Kajaani Prisma KARHULA: Life Karhula KAUHAJOKI: Life 
Kauhajoki • Life Puistotie Citymarket KEMPELE: Life Zeppelin KERAVA: Life Prisma KIRKKONUMMI: Life Prisma KOTKA: Life Kotka KOUVOLA: Life Hansa 
KUOPIO: Life Sektori • Life Matkus KUUSAMO: Life Kuusamo KUUSANKOSKI: Life Veturi LAHTI: Life Syke • Life Trio • Life Karisma LAPPEENRANTA:  
Life Weera • Life IsoKristiina LEMPÄÄLÄ: Life Ideapark LIEKSA: Life Lieksa LOHJA: Life Lohja MIKKELI: Life Akseli • Life Stella MUHOS: Life Muhos NIVALA: Life Nivala NOKIA: Life 
Nokia NUMMELA: Life Nummela OULU: Life Galleria • Life Ideapark Ritaharju • Life Kaakkuri Citymarket • Life Limingantulli Prisma • Life Raksila Prisma • Life Rotuaari PIRKKALA: Life 
Pirkkala PORI: Life Pori • Life Länsi-Pori Prisma • Life Puuvilla PORVOO: Life Porvoo RAISIO: Life Mylly RAUMA: Life Rauma RIIHIMÄKI: Life Riihimäki • Life Prisma ROVANIEMI: 
Life Revontuli • Life Citymarket SAVONLINNA: Life Savonlinna SEINÄJOKI: Life Hyllykallio Prisma • Life Jouppi TAMPERE: Life Koskikeskus • Life Lielahti • Life Linnainmaa • Life 
Turtola TURKU: Life Kauppahalli • Life Länsikeskus Citymarket • Life Länsikeskus Prisma • Life Hansa • Life Skanssi TUUSULA: Life Tuusula VAASA: Life Hovioikeudenpuistikko 
• Life Kauppahalli • Life Vaasa Rewell Center VALKEAKOSKI: Life Valkeakoski VANTAA: Life Jumbo • Life Myyrmanni • Life Tikkurila Tikkuri YLIVIESKA: Life Ylivieska 

facebook.com/lifeketju

www.life.fi

@lifesuomi

VASTUSTUSKYKYÄ, 
LUONNOLLISTA ENERGIAA 
JA STRESSINSIETOKYKYÄ. 

100 % LUONNOLLINEN!

890
500 ml (17,80/l)

Kylmäpuristettu kookosöljy soveltuu moneen  
eri käyttötarkoitukseen sekä ulkoisesti että  
sisäisesti. Se sisältää yli 90% raakoja, tyydytty- 
neitä rasvahappoja, jotka ovat harvinaisia ja  
tärkeitä rakennusaineita kehomme joka solulle.

Sellaisenaan nautittuna kookosöljyn käyttö tulee aloittaa 
vähitellen, koska liian nopea käytön aloittaminen saattaa 
aiheuttaa pahoinvointia tai ripulia.

Keittiössä kookosöljy sopii levitteeksi, paistamiseen, 
smoothieihin sekä raakasuklaan valmistamiseen. Leivon-
nassa voit korvata sillä perinteiset rasvat.

Kookosöljy kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa tehokkaasti, 
joten se toimii loistavasti ihovoiteena nuorentaen ihoa,  
 
 
 

tasoittaen ryppyjä sekä suojaten ulkoiselta rasituk- 
selta. Atooppiseen ihottumaan on moni löytänyt avun  
kookosöljystä.

Hiuksia kookosöljy suojaa veden aiheuttamalta hauras-
tuttamiselta sekä antaa suojaa hiusten proteiineille.  
Samalla se kosteuttaa tehokkaasti päänahkaa sekä  
tekee hiuksista kiiltävät. 

Kookosöljyllä on pieni auringonsuojakerroin, lisäksi se 
toimii hyvin ennen ja jälkeen auringonoton antaen kauniin 
rusketuksen ja samalla turvaten D-vitamiinin saannin 
auringonvalosta.

Lisää vinkkejä kookosöljyn käyttöön voit käydä katso-
massa www.facebook.com/lifeketju/videos

 

CocoVin Neitsytkookosöljy 
– kesän must-tuote

Edistää aineenvaihduntaa
Tri Tolosen Berberin

Berberiini auttaa hallitsemaan veren kohonnutta soke-
ria ja rasvoja. Lisäksi berberiini edistää aineenvaihdun-
taa ja auttaa painonhallinnassa.

Lapin luonnon voimaa!
Arctic Warriors geeli- ja hunajashotit

Energia – kun kaipaat energiaa päivän aktiviteetteihin 24,90/10 kpl (150g, 166,00/kg) 
Puolustaja – lisää vastustuskykyä, flunssapöpölle köniin! 21,90/10 kpl (40g, 547,50/kg) 
Taistelija – jos kaipaat stressinsietokykyä tai apua palautumiseen! 21,90/10 kpl (40g, 547,50/kg)

2490
120 tabl. (244,12)

OSTA 3 SHOTTIA  
YHTEISHINTAAN

600
40-150 g (2,10-2,50/kpl)

Lisää energiaa!
RegulatPro Bio
RegulatPro Metabolic

Tehostaa ruoansulatusta ja 
aineenvaihduntaa, sekä pistää 
kuona-aineet liikkeelle.  
RegulatPro-tuotteet ovat luomu-
tuotantoa olevia entsyymi- 
valmisteita vastustuskyvylle.

5990
350 ml (171,14/l)

MYÖS 
ULKOISESTI 

IHOLLE!

DESINFIOIVA!

Halkeileville kanta-
päille, kovettumille ja 
ihon ongelmakohtiin
Frantsilan Terva-pihkasalva

Desinfioivan, hoitavan ja peh-
mentävän ominaisuuden ansiosta 
salvaa voidaan käyttää ihon hal-
keamissa, kovettumissa ja paksun-
noksissa sekä iholle, joka tarvitsee 
pihkan desinfioivaa vaikutusta.

1250
19 g (657,89/kg)

2290
80 kaps. (449,02/kg)

Bioteekin Probiootti Comp

Bioteekin Probiootti Comp sopii vaati-
viin elämäntilanteisiin monipuolisen ja 
vahvan koostumuksensa ansiosta.  
Se sisältää neljä tutkittua maitohappo- 
bakteerikantaa sekä glutamiinia ja  
suolen limakalvon hyvinvoinnille  
tärkeää biotiinia.  
 
Probiootti Comp sopii jatkuvaan käyt-
töön koko perheelle kuin myös kuuri-
luontoisesti esim. ulkomaanmatkojen 
aikana. Kapselin voi tarvittaessa avata ja 
sekoittaa viileään ruokaan.

Matkalle mukaan!

Lihaksille, luustolle ja hermostolle
SitraattiMagnesium

Magnesium on tärkeä lihasten, hermojen ja sydänlihaksen 
toiminnalle, sillä se mm. ehkäisee suonenvetoja, kramppeja ja 
lihasten tulehdustiloja. Lisäksi magnesiumin on todettu lujitta-
van luustoa ja parantavan kuntoilijoiden suorituskykyä.

990
120 tabl. (79,20/kg)

KRAMPPEJA?

MONIPUOLINEN JA 

VAHVA UUTUUS!

Uudet luonnolliset  
monivitamiinit kaikille!
Life Monivitamiinit

Lifen uusi monivitamiinisarja on 
valmistettu luonnollista alkuperää 
olevista raaka-aineista: esimerkiksi 
B-vitamiinit on pääosin eristetty 
guavauutteesta, ja tämän lisäksi 
tuotteissa on mukana yrttiuutteita 
vaikutusta tehostamassa. Sarjassa 
on omat tuotteet miehille, naisille, 
varttuneemmille, urheilijoille ja 
kasvissyöjille (myös vegaaneille).

Sisäinen aurinkovarjo
Bioteekin Aurinkokapseli

Aurinkokapseli sisältää beetakaroteenin lisäksi 
alfakaroteenia, jonka merkitys auringossa 
oleskeltaessa on vielä tärkeämpi kuin beetaka-
roteenin yksinään.

1150
50 kaps. (575,00/kg)

HYVIN 
IMEYTYVÄT 
UUTUUDET!

1990
    90 tabl. (248,75-349,12/kg)

Energistä kesää!

Kesätuotteet Lifesta!

/KPL

Erektio edellyttää toimivaa verenkiertoa. Prelox® sisältää L-arginiinia ja Pycnogenolia®, 
joka vilkastuttaa verenkiertoa*. Prelox® on ainutlaatuinen ja patentoitu, kahden luontaisesti 
esiintyvän aineen yhdistelmä. Niistä L-arginiini on aminohappo. Elimistössä arginiinista 
muodostuu typpioksidia. Sitä tarvitaan, jotta verisuonet voivat supistua ja laajentua 
normaalisti. Prelox® sopii aikuisille miehille jatkuvaan käyttöön. 

Lamm S, et.al. ”Prelox for improvement of erectile function.”
Stanislavov R, et.al. ”Improvement of erectile function with Prelox”

*EFSA ID no.2476

Pystyn jälleen  
nauttimaan seksistä!
”Minulla on tosi miehekäs olo, ja vaimokin kehrää kuin 
narttukissa uuninpankolla, kertoo kuusikymppinen Manuel 
tyytyväisenä reilun kuukauden Prelox® -kuurin jälkeen.”

Lisätietoja miesten ongelmista:
www.seksuaaliterveysklinikka.fi
www.miesklinikka.com
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