
Vahvista oloasiVahvista oloasi

Aikuisten vahva
monivitamiini
LifeExtensionLifeExtension
Two-Per-DayTwo-Per-Day
60 kps. 21,50€

Koko perheen D-vitamiinit
TerveyskaistanTerveyskaistan
Aurinko DAurinko D
SÄÄSTÖPAKKAUKSET
50µg 300 kps / 100µg 200 kps

Maitohappobakteereita 
jokapäiväiseen käyttöön
BioteekinBioteekin
BalanticPro CompBalanticPro Comp

OULUN KATUKUVASSA JO 37 VUOTTA
AIDOSTI PAIKALLINEN

17,90
Norm. 24,50
(152-227/kg)

120 kps

33,50
Norm. 37,90

(328/kg)

+20 kapselia
kaupan päälle!

80 kps.

19,90
Norm. 24,90

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910211
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910259
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600880
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360423
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Myymälät Oulussa & verkkokauppa Terveyskioski.fi

Verkkokaupasta
Terveyskioski.fi
saa myös tilattua
tuotteita helposti,
ja nopeasti!
Ookko jo kokkeillu?

Kauppakeskus Valkeassa Prisma Limingantullissa

Tuuppa
moikkaamaan

http://www.terveyskioski.fi
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PS. Jatkossa löydät Natural-myymälän
myös Espoosta, Iso-Omenasta. Espoon
Naturalin kauppiaina toimivat Jarkko ja
Virpi ovat pitkän linjan hyvinvointialan
ammattilaisia. Kannattaa poiketa sielläkin!

Avajaismainos vuodelta 1985

Ripeänä oululaisena perheyrityksenä
pystymmekin nopeasti reagoimaan asiakkaiden
toiveisiin niin valikoimissa kuin palveluissa.
Meille onkin kunnia asia pitää kaupungin
laajinta valikoimaa hammastahnoista
homeopaattisiin tuotteisiin, A-vitamiinista
öljyihin, pähkinöistä kuivattuihin marjoihin
sekä luonnonkosmetiikasta rentouttavaan
teehen.

Myös palveluita kehitämme koko ajan ja tällä
hetkellä pystymme tarjoamaan tuotteiden
kotiinkuljetuksen Oulun alueella ekologisesti
biokaasuautolla, toimialan palkitsevimman
kanta-asiakkaan bonusjärjestelmän,
CRYO21-kylmäterapiaa sekä oman nettikaupan
terveyskioski.fi. Oma kotiinkuljetus ja kortiton
bonusjärjestelmä syntyivät asiakkaidemme
ideoista ja toiveista, joten meille kannattaa
kertoa ideoita ja toiveita!

Tervetuloa oululaiseen kauppaan!

Hyvinvoinnin edistämistä
Oulussa jo 37 vuotta
Kiitos kun olet asiakkaamme! Olemme saaneet palvella
ja opastaa oululaisia Oulun keskustassa jo 37 vuoden ajan
ja näin vastata omalta pieneltä osaltamme alueemme
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Asiakkaamme tiedostavat yhä paremmin, mitkä asiat
vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja kiinnostus yleiseen
hyvinvointiin on kasvanut valtavasti nopeasti ja yllättä-
västi muuttuvassa maailmassa. Näin myös asiakkaidemme
vaatimustaso ja odotukset ovat kasvaneet ostopaikkaa
valitessa.



Naturalin asiantuntijoiden täsmävinkit
Kaupungin laajin valikoima ja kokemuksemme
auttavat löytämään oikeat tuotteet juuri sinulle.
Tule myymälään tutustumaan tuotteisiin
tarkemmin ja valitsemaan tuotteet omaan
energisoivaan syyspakettiisi. Opiskelijoille

Rohtos Tarkka
Keskittymisen ja muistin
tueksi, otetaan esim.
tenttiaamuna

Nuku Hyvin
Melatoniinisuihke
Auttaa nukahtamaa ja
pääsemään takaisin
normaalirytmiin

LifeExtension
Two-Per-Day
Vahva ja monipuolinen
monivitamiini, pirteyttä
ja vastustuskykyä

Lapsille
BalanticPro Junior
Pureskeltava
maitohappobakteeri

Solgar Kangavites
Monipuolinen lasten
oma pureskeltava
monivitamiini

Bioteekin
Omega Family
Hyvänmakuinen
kalaöljy geelipaloina

Teet
Forsman Matcha teet
Kofeiinia sisältävä
antioksidanttipommi,
kokeile kahvin sijaan tätä!

Clipper
Nighty Night
Rentouttava unitee
sisältää kamomillaa ja
sitruunamelissaa

Pukka Kolmen
Lakritsan tee
Kofeeniton tee
makeisiin syysiltoihin.

Mitkä
on sun

suosikit?
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https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=clipper
https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=pukka
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600958
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360423
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/4744272010348
https://www.terveyskioski.fi/rohtos-lab-tarkka-30kaps
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6411020007612
https://www.terveyskioski.fi/kangavites
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600019


Kehon syyshuolto 
aikuisille
Tonalin
Painonhallinnan klassikko,
rasvat palamaan

pH-balance Pascoe
Puhdistaa ja tasapainottaa
elimistöä

Active Liver
Tukee maksan toimintaa
kesäherkutteluiden jälkeen

Töihin palaaville
Bio-Qinon Q10
Virtaa arkeen ja
ruuhkavuosiin

LifeExtension
Two-Per-Day
Vahva ja monipuolinen
monivitamiini, pirteyttä
ja vastustuskykyä

KSM66
Stressin hallintaan ja
parempaan uneen

Vastustuskyvylle
Puhdistamo
Tripla Sinkki
Kolme laadukasta sinkin
muotoa vastustuskyvylle

Terveyskaista
AurinkoD
Vahva kotimainen
D-vitamiini

Solgar EsterC
Imeytyy paremmin kuin 
tavallinen C-vitamiini,
vatsaystävällinen

5

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910259
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6418847006415
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5021807587131
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430039222199
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910211
https://www.terveyskioski.fi/solgar-ester-c-plus-1000mg
https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=ksm66
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976177604
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360423
https://www.terveyskioski.fi/ph-balance-pascoer-jauhe
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Suomalaista osaamista

Vastustuskyvylle, iholle ja hiuksille
Puhdistamo  Tripla Sinkki +C
Sisältää kolmea huippulaadukasta sinkin muotoa:
sinkkipikolinaattia, -bisglysinaattia ja
-monometioniinia. Näiden lisäksi tuotteeseen on
lisätty C-vitamiinia sekä vapaita aminohappoja
takaamaan ainutlaatuisen imeytyvyyden.

Lihakset ja hermosto
Puhdistamo Tripla Magnesium
The Magnesium! Sisältää kolmea huippulaadukasta
magnesiumin muotoa: magnesiummalaattia,
-glysinaattia ja -tauraattia, mikä tekee siitä
ainutlaatuisen tuotteen. Lisäksi Tripla Magnesium
on tavanomaista magnesiumia hellävaraisempaa 
vatsalle ja imeytyy erinomaisesti.

Uneen ja mielialaan
Puhdas+ 5htp 100mg
5-Hydroksitryptofaani  on luonnossa esiintyvä
aminohappo, joka on serotoniinin ja melatoniinin
valmistumisen lähtöaine. 5-HTP:n saannin lisääminen
auttaa nostamaan serotoniinin määrää aivoissa.
Serotoniini puolestaan auttaa säätelemään mielialaa
ja käyttäytymistä.

Elinvoimaa
Karin
Havupuu-uutejuoma
- se alkuperäinen
50 vuotta samalla reseptillä valmistettu luonnon
oma terveysjuoma. Luomusertifioitu, tutkittu ja
palkittu kotimainen havupuu-uutejuoma.
Tuote sopii päivittäiseen käyttöön. Juoma
valmistetaan puhtaasta lähdevedestä sekä
nuoren männyn kuoresta ja nilasta.

120 kps.

16,90
Norm. 21,25

(235/kg)

120 kps.

16,90
Norm. 21,25

(217/kg)

2x 600 ml

11€
Norm. 13,90

(9,17/l)
60 kps.

19,50
Norm. 28,90

20 pullon 
laatikko

99€
Norm. 110e

(8,25/l)
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430050007249
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430039221802
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430039222199
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Iholle, hiuksille ja kynsille

Rypyille kyytiä
SkinGain Original
Vanhetessamme ihomme menettää biologisen
kykynsä tuottaa tarpeeksi kollageenia ja elastiinia,
jotka pitävät ihon kiinteänä ja elastisena.
SkinGain on luonnomukainen keino hidastaa ihon
vanhenemisprosessia. SkinGain koostuu ainut-
laatuisesta 1. ja 2. tyypin kollageenin yhdistelmästä.

Lisää hiusten kasvua ja tuuheutta
New Nordicin Hair Volume
Hair Volume tabletit tukevat hiustenkasvua,
lisäten hiusten volyymiä ja vähentäen hiustenlähtöä.
Tukee myös hiusten normaalia väriä.

Kuivalle ja
herkälle iholle
Femiglandin GLA+E
Klassikkotuotteiden klassikko, helokkiöljykapselit
erityisesti kuitiavalle ja herkälle iholle. Akuutissa
tilanteessa kapseli voidaan myös avata ja käyttää
ulkoisesti ihon herkimpiin
kohtiin kuten atooppiselle
iholle. 

Vahvistaa
hiuksia ja kynsiä
Biotiini Strong
Kestosuosikki vahvistaa kynsien ja hiusten
rakennetta. Sisältää biotiinia, sinkkiä ja metioniinia.Ta
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34,90
Norm. 39,90

(210/kg)

90 tbl

59,90
Norm. 77,20

(491/kg)

90 tbl

14,50
Norm. 16,90

168 kps.

17,50
Norm. 20,20

(150/kg)

30 tbl

23,90
Norm. 29,45

Extrapakkaus

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5021807589517
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6410530034873
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/7042290100186
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6428300003868


Alan edelläkävijänä 2021 kehitimme ja 
otimme käyttöön oman bonus kanta-
asiakasjärjestelmän. Kehitimme helposti
seurattavan, palkitsevan ja ekologisen
kortittoman järjestelmän.
Rekisteröityneenä kanta-asiakkaana
tehdyt ostokset kerryttävät bonusta.
Bonus 2-10% määräytyy kolmen
edeltävän kuukauden aikana
tehtyjen ostojen perusteella ja se on
käytettävissä ostosten maksamiseen
seurantakauden päätyttyä.
Bonus kanta-asiakkuus on maksuton
eikä se vaadi fyysistä korttia lompakon
tukkeeksi tai kotiin unohtuvaksi.

Bonuskertymää
voit seurata
näppärästi
ostokuitistasi.

Helpottaa jalkojen turvotusta
Bio-Pycnogenol 90+30 tbl.
Luonnollisia antioksidantteja ja bioflavo-
noideja. Ranskalaisen rannikkomännyn
kuoriuute toimii antioksidanttina edistäen
terveyttä suojaamalla soluja hapettumis-
vaurioilta ja tukee normaalia verenkiertoa.

Energiatasojen nostoon
Bio-Qinon Active Q10 GOLD 100mg
Ubikinoni on loistava apu jaksamisessa, boostia jokaiseen
päivään. Erittäin riittoisa noin puolen vuoden pakkaus, koska 
yleensä 1 kapseli päivässä riittää. Jos tuntuu, että puhtia
puuttuu niin tästä virtaa arkeen, työhön ja harrastamiseen.

Liittyä voit myymälöissämme tai
www.terveyskioski.fi/liitybonukseen

Natural Bonus
toimialan palkitsevin kanta-asiakasjärjestelmä

8

Extrapakkaus
Extrapakkaus

Avuksi myös
ruuhkavuosiin!

180 kps

69,90
Norm. 97,15

(546/kg) 120 tbl

32,50
Norm. 38,70

5%

9%

10%

8%

7%

6%

4%
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https://www.terveyskioski.fi/ukk/naturalbonus/naturalbonuksen-saannot/
https://www.terveyskioski.fi/liitybonukseen
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976177604
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976245402
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Kehon syyshuolto aikuisille

Sokeritasapainoon
Tri Tolosen
Berberiini 500mg +kromi
Edistää normaalia makroravintoaineiden
aineenvaihduntaa sekä veren glukoositasojen
pysymistä normaalina.  Toimii loistavasti
myös painonhallinnan tukena.

Rasvat palamaan
Tonalin Vahva 1000mg
Kesällä on saattanut muutama kilo
kertyä. Tonalin CLA auttaa hoikistumaan
ja kiinteytymään. Tonalin on painon-
hallinnan ehdoton klassikko ja sillä on
lukuisia uskollisia käyttäjiä jo
parinkymmenen vuoden ajalta.

Nukahtamiseen
NukuHyvin Vahva
Melatoniinisuihke 1,95mg
Auttaa nukahtamaa ja pääsemään kesän
jälkeen takaisin normaaliin unirytmiin.
Paras vaikutus saadaan aikaan, kun
käytetään yksi suihkaus suuhun juuri ennen
nukkumaan menoa. Nopeavaikutteinen. 

Tukee maksan toimintaa
New Nordic ActiveLiver
Auttaa tukemaan maksan normaalia
toimintaa erityisesti jos sinulla on
herkutteleva elämäntyyli. Tälläiset
ruoat sisältävät paljon energiaa
sokerien tai rasvojen muodossa.
Kuukauden kuuri.

120 kps.

22,90
Norm. 29,90

(136/kg)

120 tbl

26,90
Norm. 34,70

(168/kg)

30ml

16,90
Norm. 21,50

30 tbl

26,50
Norm. 31,55
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Kesäherkutteluiden 
jälkeen

Vaivaako
sokerinhimo?

noin 200
annosta

2x 120 kps.

40€
Norm. 59,80

(118/kg)

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6418847006415
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5021807587131
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/4744272010348
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430012053260
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LifeExtension

LifeExtension – Premium-tason ravintolisät
Aivan kuten elintarvikkeiden kanssa joita syöt, myös ravintolisien ainesosien laatu,
puhtaus ja tehokkuus ovat tärkeitä. LifeExtension tuotesarja on ollut ravitsemusalan
ammattilaisten ja terveystietoisten ihmisten suosiossa jo 1980-luvulta lähtien.
Valikoimastamme löytyy nyt 20 eri LifeExtension suosikki tuotetta, esittelemme
tässä muutaman suosikkituotteen.

Myymämme LifeExtension tuotteet olemme valinneet huolella laajasta LifeExtension
valikoimasta, iso osa tuotteista on otettu valikoimaan kuunnellen asiakkaiden toiveita.
Asiantunteva henkilökuntamme ohjaa tuotteiden käytössä tarkemmin.

LifeExtension tuotteet valmistetaan USA:ssa. EU-alueelle ne tuo ja rekisteröi erillinen
LifeExtension Europa, joka toimii myös meidän yhteistyökumppanina. Vaikka tuotteet
ovat valmiiksi EU-alueelle tullattu ja hyväksytty, siltikään joitakin tuotteita ei ole sallittua
myydä Suomessa meidän tiukoista ja tarkoista säännöksistä johtuen. Me kunnioitamme
näitä säännöksiä. Kun asioit meillä, voit olla luottavaisin mielin.

https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=life+extension
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360409
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Luustolle
Bone Restore + K2
Kalsium, D3- ja K2-vitamiinit.
Loistava tuote tukemaan
erityisesti vähän vanhempaa
luustoa ja aktiiviliikkujalle.

120 kps.  33,50€

Suosikki
monivitamiini aikuisille
Two-Per-Day kapselit
Nyt jälleen saatavana tuotteen EU-versio, eli
uudistunut ja eurooppalaisille suunniteltu sisältö.
Erittäin riittoisa. Vahvan ja monipuolisen sisällön
ansiosta normaali arjessa jo yksi kapseli päivässä voi
riittää. Elimistöä kuormittavina ja muuten raskaina
päivinä on hyvä ottaa ohjeen mukaiset kaksi kapselia
päivässä. Kattaa kaikki päivittäiset vitamiini- ja
mineraalitarpeet sekä niitä täydentäviä antioksi-
dantteja. Päiväannos (kaksi kapselia) sisältää
mm. D-vitamiinia 50µg ja C-vitamiinia 470mg.

60 kps.  21,50€ Norm 25,90e

Potkua arkeen
B-Complex
Kun etsit yhtä ja laadukasta bioaktiivista
B-vitamiinivalmistetta, niin se on tässä.

Vastustuskyvylle
NAC 600mg
Aminohappolisä N-Acetyl-L-Cysteine 600mg.
Suosittu ja hyvin ajankohtainen tuote
vastustuskyvylle ja hengitysteille.
Toimii myös kehon puhdistajana.

Kalaöljyjen Rolls-Royce
Super Omega-3 Plus
Vahva ja monipuolisin, kun haluat parasta: EPA/DHA kalaöljy, seesamin lignaani,
oliiviuute, krilli ja astaksantiini -valmiste. Sydämelle, verisuonille ja aivoille. Tämä
tuote on valmistettu niin puhtaasta kalaöljystä, että se ylittää kansainväliset
standardit markkinoiden parhaan puhtauden saavuttamiseksi. Krilliöljyä käytetään
usein samoista syistä kuin kalaöljyä, mutta se on peräisin katkarapujen kaltaisista
äyriäisistä, joita kutsutaan krilliksi. Krilliöljystä löydetyt, pääasiassa fosfolipideihin
sitoutuneet omega-3:t yhdistyvät nopeammin punasolujen fosfolipideihin, jotka
imeytyvät nopeasti aivosoluihin. Lisäksi tämä tuote sisältää myös luonnollista
astaksantiinia, joka on voimakas antioksidantti. 2 kuukauden annos!

120 kps

33,50
Norm. 37,90

(328/kg)

60 kps

17,90
Norm. 19,50
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21,50
Norm. 23,60

120 kps

48,50
Norm. 52,50

(188/kg)

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360423
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870154365
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/8719326360409
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870172710
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870198819


Paluu arkeen aikuiset

Puhdasta ja tuoretta kalaöljyä
Ecolomega
Ecolomega® on raffinoimatonta, puhdasta ja raikasta
sekä lähes mautonta neitsytkalaöljyä (Virgin Fish Oil).
Ecolomega tuotetaan muutaman tunnin sisällä kalojen
nostamisesta. Ecolomega on Full Spectrum öljyä, jossa
on kaikki hyödylliset Omega-rasvahapot (3,6,7 ja 9).
Ekoystävällinen ja jäljitettävä kalaöljy.
200ml (115e/kg)  / 120 kps. (192e/kg)

Stressin hallintaan
Harmonia KSM66
Ashwagandha-uute auttaa ylläpitämään stressinsietokykyä,
fyysistä ja henkistä vireyttä. Se edistää toipumista
stressaavista tilanteista sekä emotionaalista tasapainoa
ja tukee nukahtamista ja unen laatua.

2x 120 kps. 39,90€ Norm. 46,80e

Rauhalliseen uneen
Harmonia niDRA
Nidra, joka tarkoittaa “unta” saskritin kielellä, sisältää
yhdistelmän Affron®:ia ja KSM66®:a. Näitä kahta helposti
imeytyvää uutetta sahramista ja ashwagandhasta käytetään
perinteisesti yhdessä rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja
nukahtamiseen. Sahramiuute (Affron®) edistää rentoutumista,
emotionaalista tasapainoa sekä positiivista mielialaa.

Virkistää muistia
Fosfoser Memory
Fosfolipideihin lukeutuva fosfatidylseriini
kohentaa merkittävästi välittäjäaineiden
toimintaa ja siten vilkastuttaa aivotoimintaa,
parantaa keskittymiskykyä ja tuo yleistä
virkeyttä. Loistava tuote vaativaa
henkistä työtä tekeville ja ikääntyville.

120 kps

21,90
Norm. 25,50

90 kps

39,90
Norm. 49,90

(459/kg)

90 kps

32,50
Norm. 35,95
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TUPLAPAKKAUS 2x 90 kps.
59,90€ Norm. 99,90e (344e/kg)

20,90
Norm. 27,70

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6428300001086
https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=ksm66
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6417187101699
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5706484014117
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5706484014117


13

Lapsille tärkeitä

C-vitamiini
Xylisweet Acerola
Xylisweet Acerola on makea vadelmanmakuinen ja
hammasystävällisellä ksylitolilla makeutettu
C-vitamiini, yhdessä tabletissa 60mg c-vitamiinia.

Laadukas D-vitamiini
PharmaNord D-pearls 20mg
Pieni helmi sisältää 20µg D3-vitamiinia.
Kapselin voi niellä tai antaa pehmetä suussa
ja purra rikki, maku on mieto oliiviöljy.

Lasten monivitamiini
Solgar Kangavites
monivitamiini
Pureskeltava ja marjanmakuinen lasten
monivitamiini kolmesta ikävuodesta
eteenpäin. Suunniteltu huolellisesti
sopimaan lasten ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Sisältää 28 aktiivista ainesosaa.

Lasten kalaöljy
Bioteekin Omega Family
Omega-3-rasvahapot tukevat aivojen toimintaa.
Pureskeltava geelipala maistuu mansikalta ja
sitruunalta. Tuote on Friend of the Sea -sertifioitu.

Maitohappobakteeri
BalanticPro Junior
Leikki-ikäisten mansikanmakuinen
purutabletti. Yhdessä purutabletissa
on kaksi miljardia probioottibakteeria.

120 kps

11,90
Norm. 14,50

60 tbl

16,50
Norm. 18,90

(162/kg)

54 kpl

13,90
Norm. 17,20

(172/kg)

60 tbl

21,90
Norm. 24,90

200 tbl

9,95
Norm. 14,55

(62/kg)
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600958
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600019
https://www.terveyskioski.fi/kangavites
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976137301
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6428300001123
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Oulun Naturalin yrittäjän
Petran omat suosikit
> SkinGain -kollageenijauhe
“Vahvistaa, ravitsee ja kosteuttaa
ikääntyvää, ohutta ihoani sisäisesti.”

> Evolve hyaluronihapposeerumi
- tehokosteuttaja päivävoiteen alle.

> Everyday minerals -mine-
raalimeikkipohja -kuulas ja
ihonsävyä tasoittava meikki-
pohja. “Jojoba on omalle
kuivalle iholleni täydellinen”.

> Meine Base -mineraalisuola
- vartalonkuorinnan nro 1.
“Iho jää todella kosteutetun ja
pehmeän tuntoiseksi. Shampoon seassa 
hoitaa myös päänahkaa ja saa hiukset
tuntumaan tuuheammilta.”

> Konjac Sponge - viimeistelee
ihon puhdistuksen jälkeen. “Jättää
kasvot ihanan pehmeäksi ja sileäksi.”

Flunssan hoitoon
A. Vogel Echinaforce
Echinaforce on perinteinen kasvirohdos-
valmiste (itsehoitolääke) flunssan tukihoitoon ja
ennaltaehkäisyyn. Valmisteen sisältämää punahattu-
uutetta on perinteisesti käytetty kohottamaan elimis-
tön omaa vastustuskykyä. Echinaforce-uutteeseen
käytettävät punahatut ovat luomuviljeltyjä.

Frantsilan Eteeriset Öljyt
Hajuaisti on suorin tie aivoihin ja eri eteerisillä
öljyillä onkin paljon erilaisia aromaterapeuttisia
hoitavia vaikutuksia mieleen ja kehoon. Pieneen
pulloon mahtuu suuri hoitovoima: esimerkiksi yhteen
tippaan laventelin eteeristä öljyä tarvitaan kotti-
kärryllinen tuoretta laventelin kukkaa. Eteerisiä
öljyjä voi käyttää diffuusereissa luomaan hoitavia
tuoksutunnelmia tai lisätä aromaterapeuttisia
tuoksuja hierontaöljyihin. Eteeriset öljyt raikastavat
myös vaatteen pesun yhteydessä.
Suosikkeja ovat mm. laventeli, kamomilla, mänty,
sitruuna, piparminttu, tea tree ja appelsiini.

“Luonto antaa meille kaiken,

minkä tarvitsemme terveytemme

ylläpitämiseen”. Sveitsiläinen luonnon-

lääketieteen edelläkävijä Alfred Vogel

(1902-1996) omisti koko elämänsä

kasvilääkinnälle ja luonnon-

mukaisille hoitomenetelmille.

-20%

100 ml

15,90
Norm. 18,50

(159/kg)

50 ml

10,70
Norm. 11,95

(214/kg)
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6422100058431
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Lihaksistolle ja hermostolle
Great Earth Super Magnesium 250mg 
Vaiheittain tehokkaasti imeytyvä vatsaystävällinen
magnesiumvalmiste, joka sisältää myös kurkumaa.
Magnesiumin tarvetta lisäävät runsas hikoilu, raskaus ja
imetys, stressi sekä runsas kahvin tai alkoholin käyttö ja
nesteenpoistolääkkeet. Magnesiumin puutos tuntuu nopeasti
esimerkiksi yöllisinä kramppeina ja suonenvetoina. 1 tbl/päivä.

Immuunijärjestelmään ja väsymykseen
Solgar EsterC 1000mg
The C-vitamiini. Vatsaystävällinen C-vitamiini Solgar®
Ester-C® Plus imeytyy seitsemän kertaa tehokkaammin,
kuin tavallinen C-vitamiini. Ester-C® on ainutlaatuinen ja
patentoitu C-vitamiinin muoto. Verrattuna tavalliseen
C-vitamiiniin (askorbiinihappo), Ester-C® on happoneutraalina
hellävaraisempi vatsalle, se imeytyy tehokkaammin ja
pysyy immuunipuolustuksen käytettävissä pidemmän aikaa
ja suurempina annoksina. Ester-C® pysyy kehosi käytettävissä
jopa 24 tuntia antaen näin pidempiaikaisen tuen kehollesi.

Jotta elimistösi voisi paremmin

Tukee elimistön pH-tasapainoa
Pascoe pH-balance -jauhe
Sisältää emäksisiä kivennäisaineita, joiden happamuuden
neutralointikyky on markkinoiden parhaita sekä happo-emäs-
aineenvaihduntaa tukevaa sinkkiä.  Jäykkyys lihaksissa, etenkin
aamuisin, voi kertoa kehon happamuudesta. Muita oireita voivat
olla väsymys, päänsärky, närästys, ihon ja hiusten huono
kunto sekä naisilla selluliitin kertyminen. Pascoe pH-Balance
tukee pH-tasapainoa ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa. 

60 tbl

29,50
Norm. 36,90

(257/kg)

100 tbl

14,90
Norm. 18,90

(125/kg)
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260 g.

27,90
Norm. 32,95

(107/kg)

90 tbl

39,50
Norm. 50,90

(230/kg)

https://www.terveyskioski.fi/solgar-ester-c-plus-1000mg
https://www.terveyskioski.fi/ph-balance-pascoer-jauhe
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/7350031362374
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Uutuudet

Vahvistamaan rauta-arvoja
Vitatabs Laktoferriini +C
Ferritiiniarvojen tueksi raudan imeytymistä edistämään.
Laktoferriini auttaa rautaa jakautumaan elimistössä
oikein ja sitä voidaan käyttää myös yhdessä rautavalmis-
teen kanssa. Gluteeniton, makeuttamaton, hiivaton.

Verenkierrolle hyväksi
Nattokinaasi
Tehokas, pitkävaikutteinen ja turvallinen Nattokinaasi
NSK-SD®-entsyymi. Perinteisestä japanilaisesta
natto-aamiaisruoasta eristetty nattokinaasi-entsyymi on
japanilaisten tuhansien vuosien perinteisiin perustuva
“pitkän iän salaisuus”. Nattokinaasi parantaa
verenkiertoelimistön toimintaa useilla eri tavoilla.

Vahvista vastustuskykyä
Biomed Immuniteetti-PROTOKOLLA
Yhdistelmä olennaisimpia ainesosia vastustuskyvyn
tukemiseen tehokkaasti imeytyvissä muodoissa: D3-vita-
miini + K2-vitamiini + C-vitamiini + sinkki + kversetiini.

Nivelille helpotusta
LifeExtension ArthroMax Advanced
with NT2 Collagen™ & AprèsFlex®
Sinulle, joka olet kiinnostunut parantamaan nivelten
liikkuvuutta ja mukavuutta. Mukavuutta lenkkeili-
jöille ja liikkuvuutta golfareille. Monipuolinen ja
nopeasti vaikuttava koostumus: glukosamiini,
kollageeni (NT2 Collagen™), boswellia serrata ja boori.

Korkealaatuinen ja vahva kalaöljy
KultaOmega-3 1000mg
Sen raaka-aineena on laadukas, puhdas ja laajasti
sertifioitu Golden Omegan kalaöljy, joka saadaan
100%sesti ja kestävästi eteläisen Tyynen valtameren
villianjoviksista. Kapselin kuori on kalagelatiinia.

38,50
60 kps
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39,95
30 kps

39,95
60 kps

34,90
100 kps

(237e/kg)

21,90
60 kps

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6428300006982
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870223863
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Natural Espoon yrittäjän Jarkon omat suosikki tuotteet 
> Foodin Flow kahvi
“Aamu alkaa tällä ylivertaisen pehmeän 
makuisella ja tasaisen potkun päivään
antavalla kahvilla. Maistappa kerran...”

> Solgar Ginger Root kaps.
Erityisesti flunssa aikana, mutta myös
päivittäisessä käytössä vahva
inkiväärikapseli vahvistaa hyvinvointia
monipuolisesti. Tästä tuotteesta myös
ruuansulatuselimistö ja nivelet kiittävät.

> pH-Balance Pascoe emäsjauhe
“Aivan suosikkituotteita, joka tukee
tehokkaasti suoliston pH-tasapainoa.
Uskomattoman nopea vaikutus!”

> Terra Nova Life Drink
“Jos vain yhden tuotteen saisi valita,
olisi se lähes kaiken kattava Life Drink!
Myös parhaimman makuinen
viherjauhepohjainen juomajauhe!”

> Salt of the Earth-
deodorantti suihke
Tämä luonnon deo-sarja
toimii vaativissakin
olosuhteissa ja siitä löytyy
kattavasti vaihtoehtoja
jokaiselle, tuoksuilla tai
ilman. Sopii myös
useimmille hajusteherkille.
“Oma suosikkini on
meripihka-santelipuu.”

> Life Extension NAC
“Tällä vahvalla valmisteella on
lukuisia hyötyjä elimistölle mm. sen
antioksidantti- ja puhdistusvaikutusten
ansiosta ja on erityisen ajankohtainen
taas nyt syksyllä.”

> Carmolis Yrttitipat
“Nämä monikäyttöiset yrttitipat kuuluvat
myös kodin vakiovarusteisiin ja ovat nopea
apu niin hengitysteille, ulkoisesti lihaksille
kuin myös ruuansulatukselle.”

> Pharma Nord D-Pearls 125µg
Näppärän pienikokoiset, mutta suuri-
tehoiset D-vitamiinikapselit oliiviöljyssä.

> Karin Havupuu-uutejuoma
Suomen luonnon oma terveysjuoma on
valmistettu männyn kuoresta ja nilasta,
jotka sisältävät luontaisesti suuret pitoi-
suudet fenolisia yhdisteitä. “Maistuu myös
raikkaan metsäiseltä kylmänä!”

> Monilac Multi
Tämä maitohappo-
bakteerivalmisteiden
suosikkituote löytyy aina
kotoa. Tässä tuotteessa
kannattaa katsoa sekä
vahvuutta että hintaa!”
Sopii niin päivittäiseen
käyttöön, kuin
tehokuuriksikin.



18

Foodinin raakasuklaapussit
Foodinin kuorrutetut raakasuklaaherkut ovat kotimaista
käsityötä. Raakasuklaan valmistus tapahtuu perinteisellä
kivimylly- eli stone ground -menetelmällä, jossa jättimäiset
myllynkivet jauhavat kahdesta kolmeen vuorokautta
raaka-aineet suklaamassaksi. Raakasuklaat ovat
vegaanisia, eivätkä ne sisällä lainkaan säilöntä- tai
lisäaineita. Ei tarvitse kuin vilkaista ainesosalistaa
- näissä suklaissa ei ole mitään turhaa.

Forsman Matcha -teet 
Matcha on hienoksi jauhettua vihreän teen lehteä.
Forsmanin Matcha tuodaan suoraan paikallisilta
japanilaisilta viljelijöiltä ja on todellinen terveyspommi.
Matcha kerää terveysvaikutuksensa viljelyprosessinsa
ansiosta. Matchan lehdet suojataan auringonvalolta
viikkoja ennen sadonkorjuuta. Varjon ansiosta teenlehtiin
muodostuu runsaasti aminohappoja ja lehtivihreää
(klorofylliä). Lisäksi matchassa on katekiineja ja piristäviä
alkaloideja kuten L-teaniinia ja kofeiinia.
Valikoimissamme useita eri Matcha laatuja.

Piristää päivää
Foodin Flow kahvijauhe 
Flow-kahvijuomajauhe valmistetaan perulaisesta Reilun
kaupan Arabica -luomukahvista, joka paahdetaan
yhteistyössä jyväskyläläisen pienpaahtimon kanssa.
Joukkoon lisätään vahvaa siiliorakasuutetta (lion’s mane) ja
kaakaosta valmistettua kaakaouutetta (teobromiini).
Flow-kahvijuomajauhe on keskipaahtoinen ja jauhettu
suodatinjauhatukselle. Toimii myös jääkahvina!

Nautiskeluun

DIY
matchalatte!

Lisää 1-2 tl
matchajauhetta
vaahdotettuun

maitoon tai
kaurajuomaan

ja sekoita
huolella. Toimii

kuumana tai
kylmänä!

Laajavalikoima raakasuklaakuorrutettuja
marjoja, hedelmiä ja pähkinöitä

4 kpl

10€
Norm. 2,90-

3,20/kpl

200 g.

8,95
Norm. 9,95
(44,75/kg)

30 g.

13,90
Norm. 15,20
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430055218398
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6411020007612
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>  Aconitum
“Aconitum on ykkösaine flunssan ensi-
oireisiin! Jos tulee olo, että olenkohan
tulossa kipeäksi tai viluttaa sen jälkeen,
kun on altistunut kylmälle tai viimalle,
Aconitum helpottaa oloa yleensä
nopeasti. Aconitum on myös loistava apu
paniikki-, pelko- ja shokkitiloissa, se on
todellinen mielen ja kehon ensiapuaine.”

> Arnica
Arnica on ensiapuaine, kun sattuu ja
tapahtuu, eli kaikissa tapaturmissa:
ruhjeet, kaatumiset, nyrjähdykset,
mustelmat, kuhmut jne. ”Loistava apu
jokaisen äidin laukkuun, kun lapsi
kolhii itseään leikin temmellyksessä.”
Arnica nopeuttaa kudosten paranemista,
joten se on myös leikkausten jälkeen
loistava aine, kuten myös kovan
ruumiillisen rasituksen jälkeen.

>  Nux vomica
Nux vomica on loistava aine kaikenlaisiin
vatsan häiriötiloihin, mm. ummetus, ripuli,
ilmavaivat, röyhtäily, vatsakrampit,
raskausajan pahoinvointi. “Erityisen hyvä
ylensyömisen ja -juomisen jälkeen, hyvä pitää 
mukana varsinkin kesämässäilyn aikana.”

> Arsenicum
“Aina mukana ulkomaanmatkoilla.
Ykkösaine ruokamyrkytykseen, kun
siihen liittyy ripulia ja oksentelua.”
Toimii usein hyvin myös ihan perinteiseen
vatsatautiin silloin, kun oireet ovat rajut
ja sekä oksentelu että ripulointi kuuluvat
oirekuvaan.

>  Ledum
Ledumia käytän paljon varsinkin kesällä,
se on loistava aine paarman, ampiaisten,
hyttysten ja mäkäräisten puremiin ja pistoi-
hin. (Muista Apis täsmäaineena ampiaisen
pistoon!) Erityisen hyvin se toimii, jos pisto/
puremakohtaa jomottaa tai polttaa. Ledumia
käytän myös paljon kissallani, jos huomaan
punkin tarttuneen kiinni. Lisöksi Ledum on
ensiapuaine, jos terävä esine on aiheuttanut 
haavan tai astut vaikkapa naulaan.

Homeopaatin suosikkituotteet
omaan kotiapteekkiin

Klassinen homeopaatti Virpi suosittelee
seuraavia homeopaattisia lääkeaineita jokaisen

omaan kotiapteekkiin. Itsehoitoon sopivia
vahvuuksia ovat mm. C30, D30 ja D200.

Kysy lisää homeopaatiltamme myymälässä.
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RavintoPäivin omat suosikit
- Biomedin lisäaineettomat
D-vitamiinitipat:
“Ehdottoman tärkeä immuniteetille.”
- Bioteekin Alfalipoiinihappo:
Muistin ja maksan tueksi
- Pycnogenol: maksaläiskien estoon ja
kollageenin tukemiseen
- Puhdas+ Quattro Magnesium:
“Hyvä uni, lihasten palautuminen,
suoliston toiminta ja yli 300 entsyymiä
kehossa tarvitsee magnesiumia!”
- LifeExtension Two Per Day
“(otan vain 1 kpl per päivä): mm.
B-vitamiinit ovat aktiivisessa
muodossa, antaa hyvin virtaa.
Sisältää myös hyvän määrän
kilpirauhaselle tärkeää seleeniä.”

Frantsila luo kukoistusta
Frantsilan peltoja Hämeenkyrössä
viljellään jo kymmenennessä suku-
polvessa. Frantsilan tuotteiden perusta
on sukupolvien ajan tehty elämäntyö
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tuotteet tukevat kehon
ja mielen palautumista tasapainoon
- eli terveyteen. Pelloilla viljellään
tuotteiden kasviraaka-aineita mene-
telmillä, joilla maaperä rikastuu ja
ekologinen monimuotoisuus lisääntyy.
Kukoistavista ekosysteemeistä kasvaa
kasveja, joissa on paljon tehoaineita.
Nämä tehoaineet ovat Frantsilan
tuotteiden tehon salaisuus. Ne auttavat
ylläpitämään ja elvyttämään keho-
amme eli omaa ekosysteemiämme.

Valikoimistamme esimerkiksi:
Frantsilan kasvojenhoitotuotteet
- voiteet, seerumit, kasvovedet ja
puhdistustuotteet.
Hiushoitotuotteet on kehitetty, jotta
hiuksesi saavat loistaa elinvoimaisuutta ja
kasvaa hyvinvoivasta hiuspohjasta.

Päivi Hytinkoski
FLT Ravintovalmentaja
Lääketieteen kandidaatti
www.ravintopaivi.fi

“Paljon on
muitakin
loistavia
tuotteita,
mutta nämä
ovat minun
TOP 5.”

-15%
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Palkittu klassikko
etanaseerumi
Baba de Caracol
Regenerating Cream
Aktivoi ihoa korjaamaan vaurioita, kuten
arpia, pigmenttiläiskiä, venymäjälkiä, aknen
ja UV-säteilyn aiheuttamia ihovaurioita.

Luonnonkosmetiikkaa
Evolve Organic Beauty
Hyaluronihapposeerumi
Kosteuttaa ihoa tehokkaasti sisältäpäin ja
tasoittaa ihoa. Seerumi tuo eloa ja kimmoisuutta
iholle! Hyaluronihappo auttaa vähentämään
ryppyjä, jolloin iho näyttää nuoremmalta ja
ihonsävy tasaiselta ja eloisalta. Luomu granaatti-
omena-uute pehmentää ja suojaa ihoa.

Käsintehtyä suomalaista
luonnonkosmetiikkaa
Catteco saippua-,
shampoo- ja hoitoainepalat
100% kotimaista käsintehtyä ja vegaanista luonnon-
kosmetiikkaa ilman palmuöljyä. Raaka-aineina luonnon
omia ensiluokkaisia kasviöljyjä: kookos-, oliivi-, risiini-,
hamppu-, kaura- ja manteliöljyä sekä sheavoita. Lisäksi
luonnosta peräisin olevaa aloe veraa, merilevää, nokkos-
ta, savia, suolaa, turvetta ja tervaa. Luonnollisesti
tuoksuina vain aitoja eteerisiä öljyjä. Tutustu
myymälöissämme.

Hinta 20€ - Kesto 30 min
Varaa aika!
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Odotettu hiusanalyysipäivä, 
millaiset hiukset sinulla on?
Oulussa Natural Limingantulli 6.9.
Espoossa Natural Iso-Omena 29.9.

Kirsi Pekola,
Hiustutkija ja ravintoneuvoja

yhteistyössä:

Hieno-
varaisesti
hajustettu

luomu
ruusu-

vedellä.
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alk.

7,95
Norm. 8,90
(79,50/kg)

30 ml

29,90
Norm. 39,25

100 ml

34,90
Norm. 49,50

(349/kg)

https://www.terveyskioski.fi/myymalat
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6417778900113


Miehiseen elämään

Vireämpänä miehenä joka päivä
Kun kaari lyhenee ja päivät menee nimiä muistellessa.
Testosteronin tuotanto on huipussaan noin 20-vuotiaana, ja sen huomaa… 40-ikävuoden jälkeen veren
biologisesti aktiivinen vapaa testosteroni vähenee yli prosentin vuodessa, ja senkin huomaa…
Laskulla on monia kielteisiä vaikutuksia miehen kuntoon ja terveyteen: seksuaalisen halun puute,
erektiohäiriö, lihominen jne. Tätä kutsutaan miesten vaihdevuosiksi eli andropaussiksi.
Iän myötä myös lähes jokaisen miehen eturauhanen suurentuu jolloin virtsaaminen vaikeutuu.
Näitä kaikkia oireita voidaan helpottaa luontaisesti. Tässä pari esimerkkiä.

Testosteronin
tuotantoon
SuperMass Nutrition
Supertesto
Optimoi hormonitoimintaa,
lisää elimistön omaa luontaista
testosteronin tuotantoa ja
boostaa vireystilaa! Testosteroni-
arvot vaikuttavat suotuisasti
treenituloksiin, motivaatioon,
unen laatuun ja seksuaaliseen
toimintakykyyn.

+50 miehille - kun
kaari vessassa lyhenee
Prostasin
Lykopeeni ja sinkki tukevat erin-
omaisesti granaattiomenan
monipuolisia vaikutuksia etu-
rauhasen hyvinvointiin.
Granaattiomena (Punica granatum)
on tunnettu terveyspommi, jota
on käytetty vuosisatojen ajan
moniin terveyttä tukeviin
tarkoituksiin, erityisesti etu-
rauhasen hyvinvointi, mutta
myös sydän- ja verisuoniterveys.

Aktiivisille miehille
Puhdas+ L-Arginiini
Arginiini on yksi aminohapoista.
Arginiinin vaikutus näkyy mm.
typpioksidin tuotannossa.
Typpioksidi on eduksi veren-
kierrolle ja se vaikuttaa sitä
kautta verenpaineeseen sekä
positiivisesti myös mieskuntoon.

120 tbl

29,50
Norm. 35,75

(492/kg)

90 kps

29,90
Norm. 34,90

200 g

16,90
Norm. 22,90

(84,50/kg)
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60 tbl

16,90
Norm. 20,25
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430050003272
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227015828
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ja naispuolisille

Ne hormonit
Ikääntyminen tuo mukanaan niin silmin havaittavia kuin
sisäisestikin tuntuvia muutoksia. Hormonitoiminta vaikuttaa
naisten elämään koko elämän ajan ensin murrosiässä ja lopulta
vaihdevuosien saapuessa. Tyypillisiä vaihdevuosioireita ovat
limakalvojen oheneminen, kuumat aallot, virtsavaivat,
masennus, väsymys, ärtyneisyys ja alentunut libido.
Luontaistuotevalikoimissa on useita tuotteita, joilla mahdollisuus
lievittää vaihdevuosioireilua ja tasoittaa muita lieveilmiöitä.

Vaihdevuosiin
Chello Forte
Tehokas ja nopea helpotus selkeisiin vaihdevuosien vaivoihin,
kuten voimakkaaseen hikoiluun ja kuumiin aaltoihin. Chello
Forte sisältää tasapainoisen yhdistelmän: Salviaa, joka edistää
naisellista hyvinvointia ja hillitsee hikoilua vaihdevuosien aikana.
Puna-apila lievittää vaihdevuosiin liittyviä häiritseviä oireita,
kuten kuumia aaltoja, hikoilua, levottomuutta ja ärtyneisyyttä.
Lisäksi soijan vahvoja kasviestrogeeneja sekä normaalia
hormonitoimintaa säätelevää B6-vitamiinia.

Kuumia aaltoja?
Pharma Nord Bio-E-vitamiini 290mg
E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini ja antioksidantti, joka
edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä. Onko sinulla
kuiva iho, ohentuneet hiukset, kuumat aallot, libidon lasku tai
muistamisen ja keskittymiskyvyn ongelmia? E-vitamiini voi
auttaa näihin vaihdevuosien oireiluihin.

Ferritiiniarvojen nostoon
Just Women Iron
Tehokas valmiste rauta-arvojesi nostamiseen! Just Women Iron
-valmisteen sisältämä ferrofumaraatti on paras raudan muoto,
kun halutaan nostaa varastoraudan määrää elimistössä.
Ferro-muotoinen eli kaksiarvoinen rautavalmiste imeytyy
huomattavasti paremmin, kuin ferri-muotoinen kolmiarvoinen
rauta. Yksi tabletti päivässä kielen alle.

60 tbl

25,90
Norm. 31,85

90 tbl

19,90
Norm. 23,95
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60 kps

19,90
Norm. 23,70

120 tbl

44,90
Norm. 55,60

(591/kg)

https://www.terveyskioski.fi/chello-forte
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0076635920808


Tuuppa
käymään!

Kauppakeskus Valkea
Isokatu 24, 90100 Oulu
Puhelin (08) 376 345
valkea@oulunnatural.fi
Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-19, su 11-18

Prisma Limingantulli
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Puhelin 010 321 6201
limingantulli@oulunnatural.fi
Avoinna: ma-pe 9-20, la 10-18

Muotoilee, kiinteyttää, kohottaa
Cryo21 -kylmäterapia
Cryo21 -terapia on uusi, tehokas hoitomenetelmä,
jolla on välitön ja kestävä vaikutus.
Cryo21 -terapialla voidaan hoitaa useita
eri käsittelyalueita ja tuloksia näkyy jo
ensimmäisellä hoitokerralla.
› Poistaa rasvaa ja selluliittiä
› Muotoilee, kiinteyttää ja kohottaa
› Liftaa ja kiinteyttää kasvojen alueen
   ongelmakohdat tehokkaasti
› Poistaa lihasjännityksiä sekä vammoista
   johtuvien vaurioiden oireita.
Tutustumiskäynti 125€ ja se voidaan tehdä
haluamallesi alueelle esim. kasvoille tai vartalolle.

Varaa hoitoaika:Varaa hoitoaika:
Natural, Prisma LimingantulliNatural, Prisma Limingantulli
Puh. 010-3216201 • terveyskioski.fiPuh. 010-3216201 • terveyskioski.fi

Cryo21 -hoitolamme

sijaitsee Limingan-

tullin Prisman

myymälämme

yhteydessä. 

https://www.terveyskioski.fi/cryo21
https://www.terveyskioski.fi/ajanvaraus

