
Vahvista oloasiVahvista oloasi
ja vastustuskykyäja vastustuskykyä

Oulun katukuvassa jo yli 36-vuotta
 Aidosti paikallinen

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

Vahva C-vitamiini
LifeExtension
C-vitamiini 1000mg

Kestosuosikki vatsalle!
Bioteekin
Probiootti Comp

60 tbl.

13,50
Norm. 15,90

16,50
Norm. 24,50
(140-208/kg)

80 kps.

17,90
Norm. 24,50
(279,69/kg)

https://www.terveyskioski.fi/ravintolisat/vitamiinit/d-vitamiinit/valikoima/terveyskaista
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/737870222866
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620124805
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870222866
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620124805
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910259
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910211


Myymälät Oulussa & verkkokauppa Terveyskioski.fi

Helppokäyttöinen
nettikauppa:
- tuotteista kerrotaan
paljon tietoa
- helppo etsiä omaan
tarpeeseen sopivaa tuotetta
valmiista listausvalinnoista
- nopea ja kätevä tilata tuotteet 
vaikka koti-ovelle asti

Kauppakeskus Valkeassa Prisma Limingantullissa

Verkossa Terveyskioski.fi on toiminut jo vuodesta 2005 lähtien
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https://www.terveyskioski.fi/
https://www.terveyskioski.fi/


36 vuoden kokemuksella

Olemme oululainen perheyritys ja
toimineet luontaistuotealan
edelläkävijöinä Oulussa jo yli 36
vuoden ajan, vastaten omalta pieneltä
osaltamme alueemme asukkaiden
hyvinvoinnista ja terveydestä. Monet
oululaiset muistavat meidät
“Gallerian luontaistuotekauppana”,
jossa toimimmekin koko kauppa-
keskuksen historian ajan.

Kun Ritva Vuotso perusti 1985
luontaistuoteliike Naturalin Oulun
keskustaan, toimi hän vielä sairaan-
hoitajana. Tuohon aikaan maailma
näytti erilaiselta ja Ritvan veto
uhkarohkealta. Nyt yli 30-vuotisen
aktiivisen yrittäjäuran jälkeen Ritva
on siirtynyt taustalle ja viime
vuosina Naturalissa on tehty suku-
polven vaihdos. Yrittäjänä toimii
Ritvan tytär Petra Niskanen.

Koko Naturalin olemassaolon ajan
kaikessa toiminnassa on pyritty
varmistamaan asiakkaiden kokema
myönteinen palvelu, turvallisuus,
laatu ja toiminnan nopeus.

Tervetuloa oululaiseen kauppaan!

Ritva Gallerian myymälässä vuonna 1995

Gallerian myymälä 1990-luvulla

Oulun katukuvassa
jo yli 36 vuotta
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Natural on monipuolinen hyvän olon osaaja, tervetuloa!

Hyvinvointia oululaiselta osaajalta
Olemme saaneet palvella ja opastaa oululaisia keskustassa jo yli 36 vuotta. Niihin
vuosiin mahtuu luonnollisesti kaikenlaista, mutta viimeisimmät vuodet ovat olleet
haasteellisimmat itsenäiselle erikoiskaupalle. Pitkät aukiolot, nettikaupat, marketit ja
nyt tietenkin korona ovat vaatineet paljon sopeutumista ja kehittämistä erikoiskaupalta.
Me olemme siinä kuitenkin onnistuneet. Toimimme aina vastuullisesti niin asiakkaiden, 
henkilökunnan kuin viranomaistenkin kanssa.

Naturalissa halutaan ohjata asiakas juuri
hänelle oikean tuotteen käyttäjäksi, tähän eivät
monet kykene. Menestyksemme perustuu lisäksi
kaupungin laajimpaan valikoimaan,
henkilökuntaamme ja yksilölliseen asiakas-
palveluun, toimitamme tuotteet tarvittaessa
kotiovelle saakka Oulun alueella.

Nettikauppamme terveyskioski.fi on myös alan
edelläkävijöitä, se on toiminut jo vuodesta 2005.
Alkuvuodesta otimme käyttöön kehittämämme
oman bonus kanta-asiakasjärjestelmän.

Natural Bonus, etusi jopa 10%

Bonuksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä
kanta-asiakkaaksi joko myymälöissämme
tai www.terveyskioski.fi/liitybonukseen

Maksuttomassa kanta-asiakasohjelmassamme voit kerätä rahanarvoisia bonuksia,
saat vain kanta-asiakkaille tarkoitettuja tarjouksia sekä ennakkotietoja uutuus-
tuotteista ja tapahtumista. Säästämme luontoa
ja lompakkoasi - ei kanta-asiakaskorttia!
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https://www.terveyskioski.fi/ukk/naturalbonus/naturalbonuksen-saannot/
https://www.terveyskioski.fi/liitybonukseen
https://www.terveyskioski.fi/ukk/naturalbonus/naturalbonuksen-saannot/
https://www.terveyskioski.fi/liitybonukseen
https://www.terveyskioski.fi/liitybonukseen


60-vuotias Valioravinto on nykyisin Bertil’s health. 
“On helpompaa hoitaa terveyttä kuin sairautta”.  Näin uskoi apteekkari
Bertil Pomoell Pietarsaaresta. Näin sai alkunsa Valioravinto,
nykyisin Bertil’s health, yksi Suomen johtavista luontaistuotteiden valmistajista.

bertil ś health

Kaksoistyrniöljykapseli
Omega7
Ravitsee ja uudistaa limakalvoja ja ihoa.

Naiselliseen hyvinvointiin
KarpaLact Strong
Karpalouute-maitohappobakteeri-kapseli.

Vastustuskyvylle tehokas
Kyolic Original
Jälkihajuton valkosipuli
vastustuskyvylle ja sydämelle.

Aikuiselle miehelle
Testo Boost
Edistää seksuaalista kykyä ja halukkuutta.
4 tehoainetta: EnoSTIM™ -kasviuuteseos,
Tribulus terrestris, sinkki ja B6-vitamiini.

150 kps

45€
Norm. 59,50

(428,57/kg)

100 tbl

29,50
Norm. 38,95

(421,42/kg)

60 kps

22,50
Norm. 27,50

60 tbl

16,50
Norm. 19,20

Omega7-huulivoide
kaupan päälle!

2 pakkausta 30€
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227015354
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227010922
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227014890
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227010403


Bioteekin
probiootit vauvoille
Probiootti Baby
Probiootti babyn sisältämä Bifidobakterium
BB-12® on vauvalle luontainen ja kliinisesti
tutkittu maitohappobakteeri. Se sopii päivit-
täiseen käyttöön tai kuurina vastasyntyneille
ja vanhemmille. Probiootti baby -tipat
sisältävät 1 miljardi elävää Bifidobacterium
BB-12® -bakteeria. Probiootti baby ei sisällä
maidon eikä gluteenipitoisen viljan ainesosia
eikä eläinperäisiä ainesosia. Sisältää
vähintään 21 päiväannosta.

Suomalaiset suosikki maitohappobakteerit
Probiootti Plus ja Comp
Suomalaisten asiantuntijoiden suunnittelemat
tuotteet suomalaisille käyttäjille.

Bioteekki

Sinkki - tehostaa tutkitusti vastustuskykyä. 
Sinkkiä löytyy useassa eri muodossa, kysy
meiltä oikea juuri sinun tarpeisiin.

B-vitamiinit - auttavat vähentämään 
väsymistä ja uupumista.

C-vitamiini - vastustuskyvylle,
etenkin kaikille rasittuneille,
väsymyksen ja uupumuksen ehkäisijä.

D-vitamiini - tärkeä lisä pimeänaikaan,
jota KAIKKI tarvitsevat. Erityisesti
vastustuskyvylle.

Alfalipoiini - moniteho-
antioksidantti, joka auttaa
jaksamaan.

Lähdössä syyslomalle?
Lähdetpä minne tahansa,
vatsan suojaaminen hyvissä ajoin
probiootti-kuurilla auttaa vatsaa
selviytymään. Jos suuntaat
aurinkoon, varaudu pari viikkoa
etukäteen aurinkokapseleilla, jotka 
auttavat suojaamaan ihoa.

5+1 ravintolisävinkkiä koko perheen syksyn haasteisiin
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100 kps

14,90
Norm. 21,50

80 kps

17,90
Norm. 24,50

(279,69/kg)
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8 ml

11,50
Norm. 14,45

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620600712
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620124805
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620125086


SUPER Alfalipoiinilla
pirteyttä arjen askareisiin
Sisältää 250 mg alfalipoiinihappoa, joka on oikea
monitehoantioksidantti ja auttaa selviämään
kiireisestä arjesta. SUPER Alfalipoiini on erityisen
hyödyllinen ikääntyville, urheilijoille ja kaikille
hektisen elämän rasittamille.

Esimerkiksi nämä loistavat tuotteet:
SUPER B12-vitamiini muistille ja hermostolle
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. Myös
ikäihmisten on hyvä huolehtia riittävästä B12-vitamiinin saamisesta.
Yhdessä imeskelytabletissa on 1000µg B12-vitamiinia metyylikobala-
miini-muodossa, joka on tehokas ja hyvin imeytyvä sekä elimistön
helposti hyväksikäytettävä muoto.

Bioteekin SUPER-sarjasta löydät laajan valikoiman
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä korkeatasoisia tuotteita.

Nyt kaikki SUPER-
tuotteet -20%

(normaalihinnasta)
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620139120
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620181907
https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/index/?brand=19&q=super


Voit tilata tuotteet, myös tämän
lehden tarjoustuotteet, kotiin tai
töihin toimitettuna Oulun alueella.
Näin se toimii:
> Laita tilaus sähköpostilla
valkea@oulunnatural.fi
tai soita 08-376345

> Tilauksen voit maksaa kortilla
tuotteiden tuonnin yhteydessä

> Tilaa, maksa ja valitse
“paikallinen toimitus” (laita
postinumero) nettikaupastamme
www.terveyskioski.fi

> Olemme aina yhteydessä toimitusajan
sopimisesta, toimitus pääsääntöisesti
seuraavana arkipäivänä.

Kotiintoimitukset 0€ yli 75e tilauksista
(etäisyys 0-15km Valkeasta).
Katso lisätiedot https://www.
terveyskioski.fi/toimitusehdot

Toimitamme itse tuotteet suoraan kotiovellesi!

Palvelulupaus:
Lupaamme lähettää tilauksen sinulle 24 tunnin sisällä tilauksesta. 

Tilaaminen ja kotiinkuljetus

8

”Tuotteiden löytäminen, ostaminen ja noutaminen tai niiden tilaaminen on tehty asiakkaalle
mahdollisimman helpoksi. Kaikessa toiminnassa on pyritty varmistamaan asiakkaiden
kokema turvallisuus, laatu ja toiminnan nopeus. Ostatpa tuotteen myymälästämme tai
nettikaupastamme, olemme olemassa myös ongelmatilanteessa 7 päivänä viikossa.”

Natural, edelläkävijä
myös nettikaupassa

Verkossa Terveyskioski.fi on toiminut
myös jo vuodesta 2005 lähtien.

Tänä päivänä nettikauppa toimii
erityisesti oululaisille näppäränä

kanavana tilata tuotteet
suoraan kotiovelle

toimitettuna!



Terveyttä ja hyvinvointia kotimaisuudella
Terveyskaista on puhtaasti kotimainen, terveellistä elämäntapaa tukevien ravintolisien
markkinoija. Terveyskaistan tuotteet valmistetaan kotimaisissa tehtaissa, joissa täyttyvät
tiukat laatustandardit – siksi löydät jokaisesta Terveyskaistan pakkauksesta Avainlipun.

NivelTehon kuusi aktiiviainetta ovat:
• MSM ylläpitää normaaleja toimintoja
ja olosuhteita nivelissä sekä lihaksissa.
• Hainrustouute sisältää suuren määrän korkealuokkaista
kondroitiinisulfaattia, joka on rakennusaineena
nivelnesteen ja ruston kimmoisille rakenteille.
• Inkivääriuutteen on lukuisissa tutkimuksissa todettu
ylläpitävän nivelen terveyttä ja notkeutta.
• Glukosamiini on nivelnesteessä ja ruston nestettä
imevissä rakenteissa liukkautta ylläpitävä aine.
• C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista.
• Kupari edistää sidekudosten pysymistä normaalina.
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Terveyskaista

Koko perheen D-vitamiinit
Terveyskaistan Aurinko D
SÄÄSTÖPAKKAUKSET  50µg 300 kps / 100µg 200 kps
Väitämme, että D-vitamiinin virallinen saanti-
suositus 10μg päivässä, on liian vähän! Lukuisat
tutkimukset sekä kansainväliset asiantuntijat ovat
kanssamme samaa mieltä, että D-vitamiinia tulisi
nauttia 50-100 μg päivässä. D-vitamiinitasot voi
käydä mittauttamassa ja selvittää tarpeen.

Turvallinen ja
tehokas kotimainen
NivelTeho 120 +60 kps kaupan päälle
Nivelet tarvitsevat hyvinvointiinsa lempeää liikuntaa
ja monipuolista ravintoa. NivelTeho koostuu kuudesta aktiivi-
aineesta ja on suomalaisille suunniteltu avainlipputuote.
NivelTehon vaikuttavat aineet tukevat ruston luonnollista
uusiutumista. Hyvinvoiva rustokudos ja nivelneste auttavat
ylläpitämään tervettä ja joustavaa liikettä nivelissä.

16,50
Norm. 24,50
(140-208/kg)

120+60 kps

34,90
Norm. 39,90
(274,80e/kg)
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910259
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029910211
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430029911287


Olemme myös
maahantuoja
Myymämme LifeExtension
tuotteet ovat omaa maahan-
tuontiamme. Valitsemme
tuotteet laajasta LifeExtension
valikoimasta huolella, iso osa
tuotteista on otettu valikoimaan
kuunnellen asiakkaiden toiveita.
Kaikista tuotteista olemme
tehneet asianmukaiset
viranomaisilmoitukset ja niissä
on suomen ja ruotsinkieliset
tuoteselosteet käyttöohjeineen.
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 näin valmiiksi
EU-alueelle tullattu ja hyväk-
sytty, 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.

LifeExtension

Suosikki moni-
vitamiini aikuisille
LifeExtension
Two-Per-Day kapseli
Meillä myynnissä 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
mukainen päiväannos: kaksi kapselia.
Sisältää yhteensä mm. 50μg D-vita-
miinia ja 470mg C-vitamiinia. Kattaa
kaikki päivittäiset vitamiini- ja
mineraalitarpeet sekä niitä
täydentäviä antioksidantteja.

60 kps 25,90€
tai 120 kps 37,90€

Monipuolinen
K-vitamiini
LifeExtension Super K
Sisältää K1 ja K2 (MK-4 ja MK-7)
vitamiinit. K-vitamiini estää sydän-
ja verisuoni-järjestelmän kalkkeu-
tumista ja tukee luuston vahvuutta.
K-vitamiini on tärkeä myös
osteoporoosin ehkäisyssä.

90 kps 33,50€
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https://www.terveyskioski.fi/tuotemerkki/life-extension
https://www.terveyskioski.fi/lifeextension-two-per-day-capsules-monivitamiini
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870233435
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5 päivän tehokuuri vastustuskyvylle
LifeExtension
5 Day Elderberry Immune 
Kun tarvitset tehopotkua nopeasti parantaaksesi
immuunipuolustusta, 5n päivän tehokuuri vastustuskyvyn
parantamiseen. Toimii loistavasti myös tehokuurina kun
aloitat heti flunssan ensioireiden alettua, sisältää mm.
sinkkiasetaattia. Päiväannos, 8 imeskelytablettia, sisältää:
1000mg C-vitamiinia, 80mg sinkkiä (sitraatti- ja asetaatti-
muodoissa), 720mg mustaseljauutetta. Imeskele, älä
nielaise, 8 tablettia jaoteltuna päivään 5 viiden päivän ajan.

40 imeskelytablettia 19,90€

Vahva ja
monipuolisin kalaöljy
LifeExtension
Super Omega-3 Plus
UUTUUS, KUN HALUAT PARASTA
SYDÄMELLE, VERISUONILLE JA AIVOILLE.
EPA/DHA kalaöljy, seesamin lignaani,
oliiviuute, krilli ja astaksantiini -valmiste.
Tämä tuote on valmistettu niin puhtaasta
kalaöljystä, että se ylittää kansainväliset
standardit markkinoiden parhaan
puhtauden saavuttamiseksi.

2kk:n annos. 120 kps 52,50€

LifeExtension – Premium-tason ravintolisät
Aivan kuten elintarvikkeiden kanssa joita syöt,
myös ravintolisien ainesosien laatu, puhtaus ja
tehokkuus ovat tärkeitä. LifeExtension tuotesarja on
ollut ravitsemus-alan ammattilaisten ja
terveystietoisten ihmisten suosiossa jo 1980-luvulta
lähtien. Valikoimastamme löytyy 18 eri LifeExtension
suosikki tuotetta, tässä muutama niistä.
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https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870241140
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870198819


Rajoitettu erä. Max 2 kpl/ asiakas.
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A. Vogel
Menoforce Strong
Vaihdevuosien kuumiin aaltoihin
ja liikahikoiluun. Annostukseksi
riittää yksi tabletti päivässä.

Biotiini Strong
Hair & Nail
Kestosuosikki kynsien
ja hiuksien vahvistamiseen.

Tradamix
Lisää miehen seksuaalista
halukkuutta ja voimistaa erektiota.

Tri Tolonen Carnosin
Forte 400mg / Sport 600mg
Antioksidantti jarruttaa vanhenemista.

Solgar -tuotteet
Kaikki myymälöissä olevat Solgar-tuotteet
(ei koske tilaustuotteita).

Fosfoser Memory
Vahva muistikapseli ikääntyville ja opiskelijoille.

90 tabl.
51,50€

norm. 63,50€

-15%

30 tbl.

21,90
Norm. 27,30

60+30 tbl

12,50
Norm. 16,90

24 tbl

35€
Norm. 49,90

60 tbl

27,90
Norm. 36,45

90 kps.

37€
Norm. 49,90

60 tbl

34,90
Norm. 46,90

Extrapakkaus

Kuponkitarjoukset  VAIN MYYMÄLÖISTÄ!
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Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-hinnalla vain myymälöistä!

Huom, ale vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!



Rajoitettu erä. Max 2 kpl/ asiakas.
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Biomed
Vahva Kurkumiini
Pitkävaikutteinen ja
monipuolinen kurkumauute.

Antiwir
Perinteinen romuska-ajan tuote auttaa ylläpitämään
elimistön normaalia puolustustoimintaa. 

Silicum Tonic
Hellii vatsaasi. Nopea ja kestävä apu
närästykseen ja happamiin röyhtäisyihin.

Puhdistamo
Tripla Magnesium
Sisältää kolmea huippulaadukasta
magnesiumin muotoa. Vatsaystävällinen.

Havupuu-uute
20 kpl laatikko
Se alkuperäinen
Karin Havupuu-uutejuoma.

yhdestä vapaavalintaisesta
normaalihintaisesta tuotteesta.

Oma valintasi Naturalin
laajasta valikoimasta: 

Leikkaa talteen ja hyödynnä myymälässä!

-25%
2x 250ml

13,90
Norm. 17,00

60 kps.

9,50
Norm. 13,90

120 kps.

17,90
Norm. 21,90

20 pll

99€
Norm. 110,00

60 kps.

32€
Norm. 39,30
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Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale vain myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!

Huom, ale-
hinnalla vain
myymälöistä!



Kun suolistosi voi hyvin - voit sinäkin paremmin

SIBO, Bakteerien
liikakasvu ohutsuolessa
Jos mahan suolahappotaso on liian
matala esimerkiksi stressin tai jatkuvan
happosalpaajien käytön vuoksi, ruoan
ja niellyn liman mukana tulevat mikro-
bit pääsevät ohutsuoleen, sen sijaan
että ne tuhottaisiin mahalaukussa.

Tämä onkin tärkeimpiä syitä
bakteerien liikakasvuun ohutsuolessa.
Jatkuva röyhtäily/ ”örpsyttely” ja
pahoinvointi ovat myös merkkejä
mahdollisesta bakteerien
liikakasvusta ohutsuolessa.

Probioottivalmisteet eli pöpövalmisteet,
joissa on terveyttä edistäviä mikrobeja
eivät yleensä sovi silloin kun on baktee-
rien liikakasvua ohutsuolessa! Ne
saattavat aiheuttaa hyvin runsasta
turvotusta, kaasunmuodostusta ja
kipua. Myös muiden ravintoaineiden,
kuten vaikkapa B12 vitamiinin
imeytyminen voi heiketä.

PAKSUSUOLESSA PUOLESTAAN
PITÄÄ OLLA HURJASTI PÖPÖJÄ!!!
Terveyttä edistävät bakteerit
mm. parantavat ja ylläpitävät
vastustuskykyä ja estävät haital-
listen bakteerien kasvua sekä
hajottavat myrkyllisiä aineita. Ne
myös tuottavat vitamiineja, mm.
K2-vitamiinia- joka on tärkeää mm.
luuston rakentumisessa ja auttaa
suojelemaan verisuonia.

Bakteereiden yhtenä tehtävänä
suolistossa on pilkkoa (tai
fermentoida) hiilihydraatteja,
joita keho ei muuten pysty
sulattamaan.

Tässä fermentaatiossa syntyy
mm. lyhytketjuisia rasvahappoja,
jotka toimivat energianlähteenä
elimistölle ja suolen seinämän
soluille. Myös aivot voivat käyttää
näitä lyhytketjuisia rasvahappoja
energianlähteenä.

Suoliston asukit
Suolistobakteereilla on ihan valtava merkitys terveydellemme
- ja sillä että niitä on nimenomaan paksusuolessa, eli suoliston loppupäässä.
Suoliston alkupäässä eli ohutsuolessa bakteereita ei pitäisi juuri olla.

14



JOSKUS PAKSUSUOLESSA ON KUITENKIN NS. DYSBIOOSI - eli pöpöjen epätasapaino
Ennen puhuttiin paljon hiivasta ja hiivasyndroomasta, mutta dysbioosi on enemmänkin haitallisten
pieneliöiden eli mikrobien liikakasvua, (aina ei siihen liity hiivat!) Tämä on tila, joka voi pitkittyneenä
johtaa sairauksiin. Dysbioosia voi aiheuttaa esim. antibiootit ja muut lääkkeet, ravinnon huono laatu,
teollisesti tuotettu ruoka ja liiallinen nautintoaineiden käyttö. Taustalla voi olla myös: huono
ruoansulatus/ hapoton maha, stressi tai vaikka pitkään jatkunut ummetus.
Dysbioosin oireita on mm: huonomuistisuus, alkoholin sietämättömyys, heikkous, iho-oireet, ripuli,
kaasun muodostus, tulehdusalttius, jatkuva väsymys, ”hiiva” (esim. kutina alapäässä, korvissa tai iholla).

Mitä sitten kannattaa tehdä?
Ruokavaliossa kannattaa ainakin välttää mahdollisimman tarkoin teollisesti prosessoituja
ruokia ja rasvoja sekä valkojauhotuotteita ja valkoista sokeria. Paksusuolen pöpökantaa
voit tukea käyttämällä paljon kuituja erilaisista ravinnonlähteistä. Erilaiset kuidut
ruokkivat erilaisia bakteereita. Monipuolisuus on siis avainsana. Aika usein myös
kuituvalmisteet, kuten vaikka psylliumkuitu ja marjajauheet ovat sopivia. Laadukkailla
probioottivalmisteilla on paikkansa esimerkiksi antibioottikuurien yhteydessä tai
maailmalla matkatessa. Valmiste kannattaa valita ammattilaisen kanssa.
B12-vitamiinia voi tarvittaessa tankata suun limakalvoilta imeytyvistä valmisteista.
Kannattaa valita aktiivisessa muodossa (adenosyyli- tai metyylikobalamiini) oleva
valmiste. Usein tulehduskipulääkkeeksi voi riittää vatsaystävällinen laadukas
kurkumiinivalmiste. Tämä on mahasuolikanavalle ystävällinen vaihtoehto.
Iosidin Plus-valmiste on usein erinomainen apu esimerkiksi hiivan häätämiseen
suolistosta. Ja vielä vinkkinä mahdollisiin närästys oireisiin Silicum Tonic- valmiste,
joka tekee limakalvoille suojaavan “kelmun”, estämättä suolahapon eritystä.
Näin voit suojata limakalvojasi häiritsemättä ruoansulatusta.

MIKÄLI SINULLA ON SUOLISTO-ONGELMIA, KANNATTAA PYYTÄÄ AMMATTILAISEN 
APUA, JOTTA SAAT RUOKAVALIOSI JA SUOLISTOSI KUNTOON.
Huonokuntoinen suolisto aiheuttaa oireita joka puolelle kehoon.

Iloa, valoa ja terveyttä sinulle!
Lämpimin terkuin Ravintopäivi

Päivi Hytinkoski on FLT Ravintovalmentaja, lääketieteen
kandidaatti sekä Pro Personal trainer ja Senior trainer.
Tutustu lisää osoitteesta www.ravintopaivi.fi
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CRYO-kylmäterapia

Luonnollinen ja pysyvä rasvanpoisto - ilman kirurgiaa
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 myös lihasjännityksiä.

Cryo21 -laite mahdollistaa käsittelyn usealla eri alueella

Kasvot
Kohotus,

kiinteytys
ja rentoutus

Kaksoisleuka
Rasvanpoisto
ja kiinteytys

Niska ja kaula
Vahvistaminen

ja kiinteytys

Käsivarret
Rasvanpoisto
ja kiinteytys

Selkä
Rasvanpoisto
ja kiinteytys

Rinta
Vahvistaminen

ja kiinteytys

Vatsa
Selluliitti,
kiinteytys

ja raskausarvet

Vyötärö
Rasvanpoisto,

selluliitti
ja kiinteytys

Lantio
Rasvanpoisto,

selluliitti
ja kiinteytys

Takamus
Rasvanpoisto,

selluliitti
ja kiinteytys

Reidet
Rasvanpoisto,

selluliitti,
kiinteytys ja
verenkierto

Sääret
Rasvanpoisto,

selluliitti
ja kiinteytys

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

Tule ja testaa Cryo21 -terapian teho,
ensimmäinen hoito vain 125€ (norm. 185€) haluamallesi alueelle.
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https://www.terveyskioski.fi/cryo21
https://www.terveyskioski.fi/cryo21
https://www.terveyskioski.fi/ajanvaraus
https://www.terveyskioski.fi/cryo-terapia
https://www.terveyskioski.fi/cryo21


PharmaNord

Monipuolista ja laadukasta
Naturalin yhteistyökumppani PharmaNord on Euroopan suurimpia
ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajia. PharmaNordin tuotteet tunnetaan
hyvästä biologisesta hyötysuhteesta, turvallisuudesta ja dokumentaatiosta. 

Helpottaa jalkojen turvotusta
Bio-Pycnogenol
Luonnollisia antioksidantteja ja bioflavonoideja.
Ranskalaisen rannikkomännyn kuoriuute toimii antioksi-
danttina edistäen terveyttä suojaamalla soluja hapettumis-
vaurioilta ja tukee normaalia verenkiertoa.

90+30 tbl. 28,50€ Norm. 38,70€

BioActive Ubiqinol Q10 100mg
Sisältää ubikinonia (koentsyymi Q10) sen pelkistetyssä muodossa
ubikinolina, jolloin Q10 pääsee helpommin imeytymään kehoon.
Valmiste on valmiiksi liuenneena kasviöljyyn ja suojattu sekä
valon että hapen vaikutuksilta pehmytgelatiinikapseleissa.

150 kps 109€ Norm. 129,20€ (1008e/kg)

Enemmän energiaa ubikinoneista!
Bio-Qinon Active Q10 GOLD 100mg
Luonnollista ubikinonia (koentsyymi Q10), jolla on korkea hyöty-
suhde sekä B2-vitamiinia, joka edistää normaalia energia-aineen-
vaihduntaa ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Bio-Qinon on Euroopan myydyin ubikinonivalmiste.

150+30 kps 72,50€ Norm. 97,15 (566,41e/kg)
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Extrapakkaus

Extrapakkaus
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Näihin ubikinoni-tuotteisiin
KAUPANPÄÄLLE Q10 Elvyttävä

päivävoide 50ml (arvo 25€)

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976245402
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976177604
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976186507


Juuret syvällä suomalaisessa metsässä
Karin Havupuu-uutteen resepti ja ainutlaatuinen valmistustapa on peräisin
1960-luvulta, jolloin Kari Herttua kierteli ympäri Suomea keräämässä oppia
eri kansanperinteiden osaajilta. Hän kirjoitti talteen sukupolvilta toiselle siirtyneen
muistiperinteen männyn kuoresta ja nilasta syntyvän juoman valmistamisesta.
Ensimmäiset havupuu-uutejuomat valmistettiin vuonna 1975 Kosken metsätilalla
Siikaisissa Pohjois-Satakunnassa. Käyttäjien kokemuksiin saatiin vahvistusta
1990-luvulla, kun Karin Havupuu-uutejuoma pääsi mukaan useisiin yliopistotutkimuksiin,
jotka osoittivat tuotteen terveyttä edistävät vaikutukset.
Karin Havupuu-uutejuoma sai luomusertifikaatin vuonna 2012. Tuote on periaatteessa
aina täyttänyt luomutuotteen kriteerit, mutta nyt Karin Havupuu-uutejuoma
on mukana luomu-valvonnan tarkassa seurannassa.

Alkuperäinen Karin
Havupuu-uutejuoma 600ml
Havupuu-uutejuoma sisältää vuosisatojen
perinnetiedon puristettuna pulloon. Elimistöä
elvyttävää ja energisoivaa havujuomaa on
valmistettu perinteisellä, tarkoin varjellulla
reseptillä jo vuodesta 1975 asti. Raaka-aine
hankitaan lähialueen vastuullisesti hoidetuista
luomumetsistä. Karin Havupuu-uutejuoman
valmistamiseen käytetään vain nuoren
luomumännyn kuorta ja nilaa sekä puhdasta
lähdevettä. Karin Havupuu-uutejuomassa on
runsaasti terveyttä edistäviä fenolisia yhdisteitä
– kuten resveratrolia, katekiinia
ja muita flavonoideja.

Karin Havupuu-uutejuoma

Hyödynnä
keski-

aukeaman
loistava
kuponki-
tarjous!
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Huom, ale-hinnalla
vain myymälöistä!



Oululaista ossaamista

Vahvistusta ja voimaa, terveellistä ja luonnonmukaista
Naturalissa myydään tottakai myös laadukkaita oululaisten ja lähialueiden tuottajien
ja valmistajien tuotteita. Tiesitkö että esimerkiksi nämä tuotteet kuuluvat näihin:
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SOAP Käsin
tehdyt saippuapalat
Hoitaa ihoasi ja mieltä
jokaisella pesuhetkellä.

Ketomo Food  -jauheita on helppo
käyttää. Useat tuotteet toimivat
lisää vain vesi -periaatteella.
Terveelliseen herkutteluun!

Linnunradan tilan Hamppu-
öljy ja -rouhe sisältävät
omega 3-, 6- ja 9-rasvahappoja ja
aminohappoja sekä proteiinia,
kuitua, vitamiineja ja mineraaleja

RohtosLabs -tuotteet : Rauhaa,
Keskittymistä, Keho ja mieli, Virtaa
sekä Kuona-aineenvaihduntaa.

https://www.terveyskioski.fi/rohtos-labs-huolto-60-kps
https://www.terveyskioski.fi/rohtos-lab-rauha-30kaps
https://www.terveyskioski.fi/rohtos-lab-tarkka-30kaps
https://www.terveyskioski.fi/rohtos-lab-noste-30kaps
https://www.terveyskioski.fi/rohtos-lab-suoja-30kaps


Kestävää kehitystä ja ekologisuutta
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“Haluamme toimia vastuullisesti
myös ympäristöä kohtaan.
Uskomme kaiken lähtevän
pienistä teoista.”
Naturalin viisi ekotekoa: 
1. Mikäli asiakkaalla ei ole mukana omaa
kassia, pakkaamme ostokset kierrätys-
paperista valmistettuihin paperikasseihin
tai kierrätysmuovista valmistettuihin
kestokasseihin.
2. Nettikaupan tilauksissa hyödynnämme
meille tavarantoimittajilta tulleita pahvi-
laatikoita ja muuta kierrätysmateriaalia.
3. Kotiinkuljetukset toimitamme biokaasu-
autolla, joka käyttää polttoaineena paikallista
Oulun Ruskossa jätteistä valmistettua
biokaasua. Päästöt ovat lähellä nollaa.
4. Myymäläjätteet lajitellaan
huolellisesti jätepisteisiin.
5. Myymälöiden siivouksessa käytetään vain 
ympäristöystävällisiä pesuaineita. Näitä
tuotteita meillä löytyy myös myytävänä.

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.
120 kps. (192,43e/kg) / 200ml (114,50e/l)

Palkittu klassikko etanaseerumi
Baba de Caracol
Regenerating Cream
Täyteläinen Regenerating Cream sopii kaikille
ihotyypeille. Se sisältää runsaasti etanaseerumia,
joka aktivoi ihoa korjaamaan vaurioita, kuten arpia,
pigmenttiläiskiä, venymäjälkiä, ja aknen
aiheuttamia ihovaurioita. Se imeytyy nopeasti ja
jättää ihon pehmeäksi ja joustavaksi.

22,90
Norm. 27,70

100 ml

34,90
Norm. 55,80

(349/l)

https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=ecolomega
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6417778900113
https://www.terveyskioski.fi/catalogsearch/result/?q=ecolomega


Puhdas+

Puhdas+ Ultra Sonic
Aroma diffuuseri
Diffuuseri tuottaa ultraääniaaltojen
avulla hienojakoista höyryä, joka
kosteuttaa huoneilmaa ja tekee siitä
raikkaan ja hyväntuoksuisen. Voit
käyttää diffuuseria aromaterapiaan
ja huoneen tuoksuttamiseen lisäämällä
veteen 1-2 tippaa eteeristä öljyä.
Eteerisiä öljyjä on vuosituhansien ajan
käytetty hoitoihin ja tuomaan tuoksua.
Öljyillä voidaan kohottaa, piristää,
rauhoittaa tai rentouttaa mielialaa.
Kuvan diffuuseri nyt -20% (norm. 79,50€)

Urheilijoiden ja
ikääntyvien aminohappo
Puhdas+ L-Arginiini
L-arginiini on aminohappo, joka edistää elimistön
typpioksidin tuotantoa ja sitä tarvitaan erityisesti,
kun elimistö altistuu kovalle rasitukselle. Typpi-
oksidi laajentaa verisuonia ja helpottaa verenkiertoa
mahdollistaen voimakkaamman verenvirtauksen.
Näistä syistä arginiini on erityisesti urheilijoiden
ja ikääntyvien miesten suosiossa.

Sileämpi iho
Puhdas+ Beauty kollageeni natural 
Kotimainen ja laadukas kollageenijauhe ihon ja nivelten
hyvinvointiin. Ei sisällä mitään muuta! Kalakollageeni
on kalasta eristetty proteiini. Kollageeni rakentaa ja
kosteuttaa ihoa ja saa sen näyttämään kiinteämmältä,
sileämmältä ja kimmoisammalta. Kaupan päälle

kampanjavalikoimasta
Puhdas+ Eteerinen

öljy 10ml

35,50
alkaen

250g

22,50
Norm. 35,90

(90e/kg)

200g

16,90
Norm. 22,90
(84,50e/kg)
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Huom, ale-hinnalla
vain myymälöistä!

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430050003272
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6430050003111


Naisille

Naiselliseen hyvinvointiin
KarpaLact Strong
Karpalouute-maitohappobakteeri-kapseli.
60 kps. 22,50€ (Norm. 27,50€)

“Naisten vitamiini”
LifeExtension Gamma E
mixed tocopherols
Hormonitoiminnalle ja iholle.
60 kpl 39,50€

Rauta arvojen nostamiseen
Just Women Iron
Ferrofumaraatti on paras raudan
muoto, kun halutaan nostaa
varastoraudan määrää elimistössä.
90 tbl. 19,90€ (Norm. 23,95€)

Tehokas apu
Menoforce Strong
Salviasta apua vaihdevuosien
kuumiin aaltoihin ja liikahikoiluun.
Hyödynnä keski-aukeaman
kuponkitarjous!

22
Ta

rj
ou

ks
et

 v
oi

m
as

sa
 3

1.
10

.2
02

1 
as

ti
 T

A
I n

ii
n 

ka
ua

n 
ku

in
 tu

ot
te

it
a 

ri
it

tä
ä.

Huom, ale-hinnalla
vain myymälöistä!

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6416227010403
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0737870207566
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0076635920808


Pieni kapseli nuorisolle
PharmaNord D-Pearls 20µg
Lähes mauttoman kapselin voi myös
antaa pehmetä suussa ja purra rikki.
120 kps. 12€ (Norm. 14,50€)

Lasten monivitamiini
Solgar Kangavites
Hyvänmakuiset ja monipuoliset
pureskeltavat vitamiinit lapsille
alk. 60 tbl. 17€
-15% keskiaukeaman kupongilla

Helpotusta vauvoille
Probiootti Baby
Vastasyntyneen ja vauvaikäisen
maitohappobakteeritippa.
8ml 11,55€ (Norm. 14,45€)

Vauvoille
NordicHealth
DLux infant
Yhdestä suihkauksesta saa
10µg hyvin imeytyvää
D3-vitamiinia. Pullosta
saa 100 suihkaisua.
15ml 10,50€
(Norm. 13,45€)

Lapsille ja nuorille
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Huom, ale-hinnalla
vain myymälöistä!

https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/6413620125086
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/0000096170816
https://www.terveyskioski.fi/dpa/add/tocart/sku/5709976137301


Tuuppa
käymään!

Kehoa ja mieltä
hellivät herkulliset
YogiTeet
Tule valitsemaan legendaarisista
luomu-yrtteihin ja -mausteisiin
perustuvista, ayurvedisistä
teesekoituksista lempijuomasi
tai testaa rohkeasti uutta!
3pkt 10€

Kauppakeskus Valkea
Isokatu 24, 90100 Oulu
Puhelin (08) 376 345
valkea@oulunnatural.fi
Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18, su 12-18

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

Huom, ale-hinnalla
vain myymälöistä!
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