
Vahvista oloasiVahvista oloasi

Ihoa uudistava
FrantsilanFrantsilan
KehäkukkaKehäkukka
voidevoide

Ihon kauneudelle
kotimaiset
Puhdas+Puhdas+
Kollageeni & BiotiiniKollageeni & Biotiini
Puhdas+ Kollageeni Puhdas+ Kollageeni 
Strong ShotStrong Shot

Koko perheelle
TerveyskaistanTerveyskaistan
Aurinko DAurinko D
oliiviöljykapselissa
SÄÄSTÖPAKKAUKSET
50µg 200 kps / 100µg 150 kps

Vahvin ja
monipuolisin
monivitamiini
LifeExtensionLifeExtension
Two-Per-DayTwo-Per-Day
60 kps. 21,50€
Norm. 25,90e

1 kpl

12,90
Norm. 19,90

60 g

10€
Norm. 19,45

120 kps

13,90
Norm. 35,90

(278/kg)

200 ml

2,50
Norm. 8,90

120 kps

33,50
Norm. 37,90

(328/kg)

38 VUOTTA KATUKUVASSA

Huipputarjous!ERÄ!



Natural Oulun katukuvassa
jo vuodesta 1985
Kiitos kun olet asiakkaamme!
Olemme saaneet palvella ja
opastaa oululaisia Oulun
keskustassa jo 38 vuoden
ajan ja näin vastata omalta
osaltamme alueemme
asukkaiden hyvinvoinnista
ja terveydestä. 

Paljon on markka-ajoista
muuttunut, mutta paljon
on myös pysynyt samaa.
Kuten painonhallinnan
klassikkotuote Tonalin
CLA, joka löytyy jo vuoden
2001 mainoslehdestämme
ja on edelleen rasvanpolton
ykköstuote. Mainostekstit
ovat onneksi nykyään
asiallisemmat. 

Meiltä löytääkin kaupungin
laajimman terveystuotteiden
valikoiman klassikkoista
uusimpiin hitteihin. Ja
erityisesti kokemus-
asiantuntijuutta!

Tervetuloa aidosti
oululaiseen kauppaan!

Mainoslehtemme tammikuulta 2001
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Sileämpi iho
Puhdas+ Beauty Collagen
Kalakollageeni on kalasta eristetty proteiini.
Kollageeni rakentaa ja kosteuttaa ihoa ja
saa sen näyttämään kiinteämmältä,
sileämmältä ja kimmoisammalta.
Kollageeni muodostaa 30% ihmisen elimistön
proteiinista ja sitä löytyy erityisesti ihosta.
Noin 25 vuoden iässä elimistö alkaa menettää
kykynsä tuottaa uutta kollageenia. Kollageenin
puute johtaa useisiin ihon ikääntymisen
merkkeihin, kuten esimerkiksi ihon rypyt,
juonteet ja veltostunut iho sekä couperosa ja
pigmenttiläiskät.

Talven kuivattamalle iholle
Omega7 tyrniöljykapselit
Limakalvot ja iho ovat olennaiset elimistösi
vastustuskyvyn kannalta, joten niistä kannattaa
pitää huolta. Korkealaatuinen Omega7 auttaa sinua
voimaan hyvin sisältämiensä rasvahappojen,
kasvisteroleiden ja antioksidanttien avulla. Omega7
sisältää ns. kaksoistyrniöljyä (vakioitu SBA24-tyrniöljy),
joka koostuu sekä tyrnin siemen-
että hedelmälihaöljystä.

Kehoa ja mieltä
hellivät herkulliset
Yogi -teet
Tule valitsemaan legendaarisista
luomuyrtteihin ja -mausteisiin perustuvista
teesekoituksista lempijuomasi tai testaa
rohkeasti uutta! Lahjavinkki!

Nopeaan nukahtamiseen
Nuku Hyvin
Vahva Melatoniini-
suihke 1,95mg
Auttaa nukahtamaan. Paras vaikutus
saadaan,kun käytetään yksi suihkaus
suuhun juuri ennen nukkumaan
menoa. Suihkeena imeytyy
nopeammin ja tehokkaammin kuin
nielaistavat melatoniinit. Pakkaus
sisältää noin 200 suihkautusta.

30 ml

15,90
Norm. 21,50

2 kpl

8€
1 kpl 4,90€

150 kps

42,90
Norm. 59,50

(409/kg)

150 g

10€
Norm. 20,90

(67/kg)

Ihon ja nivelten
hyvinvointiin

Suosikkituote

jo yli 25 vuotta
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NADH, PQQ ja ubikinoni öljykapselissa yhteistyössä
lievittävät tehokkaasti kaamosväsymystä.
NAHD on B3-vitamiinin aktiivinen muoto, kaikissa soluissa toimiva
koentsyymi, mikä auttaa entsyymejä muuttamaan ravintoaineita solujen
käyttämäksi ATP-energiaksi. NADH lievittää väsymystä parantamalla
mitokondrioiden energiantuotantoa ja stimuloimalla aivojen toimintaa.
NADH pelkistää mitokondrioiden tarvitseman ubikinonin aktiiviseksi
ubikinoliksi ja näin varmistaa riittävän ATP-energian tuotannon.
PQQ eli pyrrolokinoliinikinoni on vesiliukoinen koentsyymi, jota
suolistomikrobit tuottavat pieniä määriä. PQQ tukee mitokondrioiden
toimintaa ja uudistumista sekä stimuloi kehon hermokasvutekijää.
PQQ:n vaikutus kohdistuu erityisesti aivojen terveyteen ja se
vähentää tehokkaasti kaamosväsymyksen aiheuttamaa ”aivosumua”.
Ubikinoni Q10 on välttämätön koentsyymi lihassolujen
energia-aineenvaihdunnalle ja mitokondrioiden energian
tuotannolle. Sen tarve lisääntyy kaamosväsymyksen
aiheuttaman fyysisen ja henkisen energiapuutoksen aikana.

Voita talviväsymys
Kaamosväsymys on kausiluonteinen mielialan
häiriö, joka ilmenee yleensä talvikuukausina
- ja häviää kylmän kauden lopussa. Siihen
liittyviä oireita voivat olla mm. fyysinen ja
henkinen väsymys, lisääntynyt uneliaisuus,
hiilihydraattien ja sokerien himo ja sosiaalinen
eristäytyminen.
Kaamosväsymystä voidaan torjua ja elimistömme
henkisen ja fyysisen energian voimistajia ovat
mitokondriot, solujen pienet voimalaitokset,
joiden toimintaa voidaan tehostaa eri ravintolisillä. Jarmo Härkkö,

terveystuoteasiantuntija
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Virtaa talveen
Bio-Qinon Active
Q10 GOLD 100mg 150+30 kps.
Erittäin riittoisa noin puolen vuoden pakkaus 
hyvin imeytyvää ubikinonia.
Virtaa arkeen, työhön ja harrastamisiin.

Vitacell NADH
B3-vitamiini auttaa vähentämään
väsymystä ja uupumusta. Patentoitu
Panmol® NADH micro – B3-vitamiinin
aktiivimuoto.

Orgaanista seleeniä
Seleno Precise 100mg
Seleeni osallistuu terveen
immuunipuolustuksen ja kilpirauhasen
toimintaan sekä edistää hedelmällisyyttä.

Aktivoi aivoja
Vitacell PQQ
Aivoterveydelle: suojaa, stimuloi ja energisoi.
Vaikuttaa solujen kasvuun, kehitykseen,
erilaistumiseen ja elinikään. Vaikutus kohdistuu
erityisesti aivojen terveyteen.

Talviväsymykseen

60 tbl

25,90
Norm. 33e

60 kps

25,50
Norm. 29,90

180 kps

72,50
Norm. 97,15

(566/kg)

60 tbl

8,50
Norm. 11,10

Avuksi myös
ruuhkavuosiin!
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Koko perheelle
Bioteekin BalanticPro Comp
Suomalaisten asiantuntijoiden suunnittelema
suomalaisille käyttäjille. Comp sopii
säännölliseen käyttöön tai kuurina esim.
ulkomaan matkoille tai antibioottikuurien
yhteyteen tuotteen monipuolisen ja vahvan
koostumuksensa ansiosta. Kapselin voi
tarvittaessa avata ja sekoittaa viileään ruokaan.

Feel Vivid
Ohranorasjauhe
Ohranoras tunnetaan
elimistöä puhdistavana ja
pH-tasapainoa korjaavana,
sisältäen runsaan määrän
eri vitamiineja, mineraaleja
ja aminohappoja. Sekoita
ohranorasjauhe esim.
viherpirtelöön tai mehuun.

Erittäin vahva maito-
happobakteerivalmiste
Vivomixx
VIVOMIXX™on vahva ja monipuolinen maitohappo-
bakteerivalmiste, joka sisältää 450 miljardia bakteeria
kahdeksasta eri maitohappobakteerikannasta. Liuota
pussin sisältö esim. veteen, jogurttiin, mehuun tai muuhun 
kylmään hiilihapottomaan juomaan ja nauti välittömästi.

Frantsilan Detox
Puhdistustippa  
Puhdistumisen ja uudis-
tumisen tueksi sekä kehon
itsekorjaantumisvoimien
elvyttämiseksi. Käytä
tippoja kun haluat
puhdistaa kehoasi sisäisesti
ja voimaantua esimerkiksi
väsymyskausina. Ota myös
hoitojen ja hierontojen
jälkeen tehostamaan kehon
itsekorjaantumista.

Vatsan hyvinvointia, painonhallintaa, elimistön puhdistusta

80+20 kps

19,90
Norm. 24,90

100 ml

14,90
Norm. 18,65

150 g.

10,90
Norm. 12,90

10 pss

28,50
Norm. 32,50

Tehokuurina suolisto ongelmiin!

Elimistön puhdistukseen

ekstrapakkaus
15 kapselia

kaupanpäälle
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Ajankohtaisia tuotteita kohti hyvinvoivaa huomista

Maksan hyvinvointiin
Maarianohdake Complex
Yhdistelmäkasviuutekapseli, joka tukee
maksan toimintaa ja auttaa maksaa
jaksamaan. Sisältää maarianohdaketta,
boldopuuta, artisokkaa, siankärsämöä ja
kurkumaa. Nämä yrttiuutteet yhdessä
tukevat maksan, sapen toimintaa sekä
vaikuttavat positiivisesti mm.
painonhallintaan, verensokeritasoon,
yleiseen aineenvaihduntaan
ja ruuansulatukseen.

Klassikkotuote
Beutelsbacher
Omenaviinietikka
Valmistettu biodynaamisesti viljellyistä
omenoista. Veteen sekoitettuna
“aamudrinkkinä” vähentää turvotusta,
auttaa ruuansulatusta ja rauhoittaa vatsaa.

A. Vogel 5 päivän
mehupaastopaketti 
Lyömätön keino herättää kroppa ja mieli henkiin
nopeasti! Paastoaminen onnistuu helposti Vogelin
5 päivän Paastopaketilla, paketti sisältää kaiken
tarvittavan paastoon. Vogelin mehupaaston
perustana ovat hyvänmakuiset, luomulaatuiset
Biotta-täysmehut.
HUOM! Meillä voit myös itse kasata mieleisen
paastopaketin juuri niistä mehuista, jotka haluat
mukaan paastoosi. Asiantunteva henkilö-
kuntamme opastaa sinua paketin kasaamiseen.

Gluteeniton
Puhdas+
Kaurakuitu
Sopii lisäkuidun lähteeksi
monelle. Kuitu ei saa turvota
liikaa, jolloin se ei kuormita
herkän suoliston seinämiä.
Tuote ei turpoa nesteessä,
jolloin se sopii myös
erittäin herkkävatsaisille.

750 ml

6,70
Norm. 7,40

62,50
Norm. 72,50

200 g.

9,90
Norm. 13,90

60 kps

20,90
Norm. 24,25

Vinkki: Drinkkiin voi
sekoittaa myös hunajaa!
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Stressiin ja jaksamiseen
LifeExtension B-Complex
Kun etsit yhtä ja laadukasta bioaktiivista
B-vitamiinivalmistetta niin se on
tässä. Vahva, kattava ja laadukas
koostumus B-vitamiineja.

Koko perheelle
Terveyskaistan Aurinko D
oliiviöljykapselissa 50µg 200kps / 100µg 150kps
D-vitamiini pitää luuston lujana ja vastustuskyvyn
valppaana. Kapselin voi nielaista kokonaisena tai
pureskella suussa eli sopii loistavasti jokaiselle!

Pitkävaikutteinen
Terveyskaistan Aurinko C
500mg 120 tbl / 1000mg 90 tbl
Vastustuskyvyn tueksi. Sisältää askor-
biinihapon lisäksi sitrusbioflavonoideja ja
ruusunmarjaa. Monipuolinen koostumus
takaa paremman C-vitamiinin
imeytymisen ja pidentää sen
pysymistä elimistössä.

Ja unet
jatkuvat
Puhdistamo
Ilta Magnesium
Magnesium-yrttiuutevalmiste kehon
ja mielen palautumiseen. Noin tuntia
ennen nukkumaan menoa otettava
kapseli sisältää magnesiumbisglysi-
naattia, kärsimyskukkauutetta,
l-tryptofaania, luontaista l-teaniinia
ja se auttaa parempilaatuisen
unen tavoittelussa.

Lihakset ja hermosto
Puhdistamo
Tripla Magnesium
The Magnesium! Sisältää kolmea
huippulaadukasta magnesiumin
muotoa, mikä tekee tuotteesta
ainutlaatuisen ja on tavanomaista
magnesiumia hellävaraisempaa
vatsalle.

Vitamiinit ja mineraalit virkeästä aamusta rauhalliseen yöhön

120 kps

17,90
Norm. 21,95

120 tbl

17,90
Norm. 21,95

1 kpl

12,90
Norm. 16,90

60 kps

17,50
Norm. 19,50

1 kpl

12,90
Norm. 19,90

Vitamiinit

Mineraalit

SÄÄSTÖPAKKAUKSET
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Feel Vivid
adaptogeeni-
jauheet ja kapselit
Lääkinnällisillä ja adapto-
geenisillä sienijauheilla
vahvistat elimistöäsi
ulkopuolisia stressi-
tekijöitä vastaan.

Tehokas
Nordaid Liposomi C-vitamiini 1000mg
Liposomimuotoisessa C-vitamiinivalmisteessa vitamiinimole-
kyylit kapseloidaan luonnollisiin liposomeihin, jotka suojaavat
ravintoaineita tuhoutumiselta ruoansulatusjärjestelmässä.
Liposomimuotoiset vitamiinit rakentuvat samoista osasista,
kuin solukalvo ja näin elimistö pystyy hyödyntämään ja
käyttämään tuotteen sisältämästä vitamiinin määrästä
isomman osan, kuin perinteisistä valmisteista.

LifeExtension
NAC 600mg
Aminohappolisä
N-Acetyl- L-Cysteine
Suosittu ja ajankohtainen
tuote hengitysteille.
Hyväksi myös maksalle
ja munuaisille, toimii
kehonpuhdistajana.

“Munkkitipat”
Carmolis
Yrittitipat
Perinteinen ja arvostettu
yrttivalmiste hengitysteiden
avaamiseen kuumaan
nesteeseen sekoitettuna,
sokeripalaan imeytettynä,
höyryhengittämällä tai
kurlaammalla ja toimii!

Monipuolinen sinkki
Bioteekin SUPER Sinkki +Kupari
Sinkki tukee hormonitasapaino, vastustuskykyä,
hiusten kasvua ja ihon normaalia koostumusta.
Sisältää hyvin imeytyvän sinkin lisäksi myös
kuparia, koska runsas sinkin saanti voi vähentää
kuparin saantia elimistössä. Samassa tuotteessa
kummatkin erittäin hyvin imeytyvinä!

Virkeänä ja vastustuskykyisenä läpi talven

30x 4ml

25,90
Norm. 45,50

-15%

60 kps

21,90
Norm. 23,50

80 ml

12,50
Norm. 14,50

(156/l)

100 tbl

10,90
Norm. 13,90

Vahvista immuniteettia

ERÄ!
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Muistille ja
hermostolle
Bioteekki
B12-vitamiini
B12-vitamiinin käyttöä ravintolisänä suositellaan
erityisesti vanhuksille ja vain kasvisruokaa nauttiville.
B12-vitamiinia ei ole kasvikunnan tuotteissa ja siksi
vegaanien on syytä täydentää sillä ravintoaan.
Vanhuksilla B12-vitamiinin imeytyminen usein
heikentyy ja myös ruoan vitamiinipitoisuudet voivat
pienentyä esim. heikentyneen ruokahalun johdosta.

Kuiville ja
väsyneille silmille
A. Vogel Silmätipat
Vogelin Silmätipat tuovat nopean lievityksen kuiviin,
ärtyneisiin ja väsyneisiin silmiin. Silmätipassa on
ainutlaatuinen kombinaatio luonnollisia vaikutavia
aineita: hyaluronihappoa ja silmäruohoa (Euphrasia
officinalis). Hyaluronihappo on kehon oma aine, joka
muistuttaa silmän luonnollista kyynelnestettä.
Silmäruoholla on antiseptinen vaikutus.

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

Puhdasta ja
tuoretta kalaöljyä
Ecolomega
120kps (192/kg) / 200ml (115/l)
Raffinoimatonta, puhdasta ja raikasta sekä
lähes mautonta neitsytkalaöljyä. Ecolomega
on Full Spectrum öljyä, jos on kaikki
hyödylliset omega-rasvahapot (3,6,7 ja 9).

1 kpl

20,90
Norm. 26,90

90 tbl

14,90
Norm. 17,90

90 kps

39,90
Norm. 49,90

10 ml

10,50
Norm. 11,95

Nestemäisenä
tai kapseleina

Loistava apu känny-
kän tuijottelijoille

+ 45 kps
kaupan
päälle!
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Verensokerin
hallintaan
New Nordic Mulberry
Mulberry™ -valmiste auttaa vähentämään nautittuja
kaloreita luonnollisella tavalla. Kun keho saa vähem-
män energiaa käyttöönsä ruoasta, se alkaa
käyttämään jo varastoitua energiaa hyväksi.
Mulberry™ tabletit on tarkoitettu ruokailun jälkeisen
verensokeritasapainon hallintaan. Tabletit perustuvat 
perinteiseen japanilaiseen yrttiyhdistelmään.

Biotiini Strong Hair & Nail
Ohuet hiukset tai liuskoittuvat kynnet ovat
monelle tuttuja. Biotiini Strongiin on koostettu
ravintoaineita erityisesti hiuksia ja kynsiä
silmälläpitäen: biotiinia, sinkkiä ja
L-metioniinia. Kotimainen
avainlipputuote Hämeenlinnasta.

Monipuolinen
kurkumiini
Biomed Vahva
Kurkumiini 500mg
100 %  luonnollinen
kurkumauute, jossa
yhdistyvät kurkumiini ja
kurkuman eteeriset öljyt.
Tämä luonnollinen kurkumi-
noidien ja kurkuman öljyjen
uutos on patentoitu
Curcugreen®/BCM-95®-uute.

Aktiiviseen
elämäntapaan
LifeExtension
ArthroMax Advanced
with NT2 Collagen™ & AprèsFlex® 
Sinulle joka olet kiinnostunut parantamaan nivel-
ten liikkuvuutta ja mukavuutta. Ikääntyessämme
nivelten jäykkyydestä ja epämukavuudesta tulee
väistämätöntä. Tämä vaikuttaa harrastuksissa
usein jo nuoremmallakin iällä ja ikääntyneiden
normaaleissa rutiinitoiminnoissa, koska liikkuvuus
on rajoitetumpaa. Edistynyt koostumus: glukosa-
miini, kollageeni, boswellia serrata ja boori.

38,50
60 kps

60 tbl

12,90
Norm. 16,90

60 kps

34,50
Norm. 39,30

60 kps

19,90
Norm. 23,75

120 kps

36,90
Norm. 42,95

Suunniteltu tukemaan
nivelten mukavuutta ja
liikkumisen helppoutta!

Tuuheutta
hiuksille ja
vahvuutta

kynsille



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. 


