Mies

täysissä voimissa
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Pidä itsestäsi huolta
Elääkseen täyttä elämää tässä modernissa ja kiireisessä
maailmassa miehen tulee huolehtia terveydestään, elinvoimaisuudestaan, ravinnostaan, miehisyydestään ja levostaan. Iän myötä itsensä hoitamisesta, huoltamisesta
ja kuuntelusta tulee yhä tärkeämpää.
Terveydestä huolehtiminen on miehen omalla vastuulla,
sitä ei voi delegoida vaimolle tai lääkärille. Se edellyttää
arkisia tekoja: hyvää ja terveellistä ruokaa, elämää rikastuttavia ihmissuhteita, nautinnollista tekemistä, sydäntä ja
mieltä aktivoivaa liikuntaa, läheisyyttä ja unta. Hyvinvoiva
mies on ilo itselleen ja läheisilleen.
Alfred Vogel (1902–1996) ymmärsi jo varhain rohtokasvien merkityksen ihmisen terveyden tukemiselle, elämä
sopusoinnussa luonnon kanssa oli hänen elämäntiensä ja
missionsa. Vogelin mukaan ennaltaehkäisy on helpompaa
kuin parantaminen ja sairaudet taas ilmiöitä hyvinvointimme
kokonaiskuvasta.
Monet ihmiset ovat vuosikausia jatkuneen sairastelun
jälkeen saaneet takaisin terveytensä tehtyään täydellisen
muutoksen elämäntavoissaan ja käytettyään lääkkeinä
luonnon tarjoamia parantavia aineita. Tässä oppaassa
annamme miehille eväitä ja vinkkejä hyvään, tasapainoiseen ja luonnollista terveyttä ylläpitävään elämään.
”Vaali hyvää terveyttä, vältä huonoja elintapoja. Hyvä
terveys johtaa onnellisuuteen.”
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Miten mies pääsee itsensä hoidossa sanoista tekoihin?

45+ miehen terveys

”Hyvä lähtökohta on kartoittaa ensin itselle tärkeät asiat. Sen
jälkeen on helpompi miettiä tavoitteet ja löytää motivaatio
arjen muutoksille. Totutut tavat muuttuvat kyllä, kun muutoksen näkee merkityksellisenä. Aikataulutus ja seuranta ovat
tärkeitä asioita motivoinnissa.”

ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen kertoo

Mitkä ovat tämän päivän
miehen terveyden suurimmat
haasteet ja mitä niille voi tehdä?

Voiko nykymiehen vaivoja ja sairauksia ennaltaehkäistä?
Mitä suosittelet?

”Ehdottomasti voidaan! Kannattaa aloittaa ruokavalioremontilla. Ensin tulee tarkistaa tarpeeksi tiheä ruokailurytmi
(suositus 5–6 krt/päivä), sen jälkeen ruokavalioon lisätään
kasvikunnan tuotteita, kasvis- ja kalarasvoja, kokojyväviljaa
sekä riittävästi vettä jokaiseen arkipäivään. Alkoholin suhteen
suosittelen malttia sekä tarvittaessa tipattomien päivien
lisäämistä, myös liikunnan määrää kannattaa nostaa asteittain. Myös puolison pussaaminen on tärkeä hyvinvoinnin ja
terveyden kannalta!”

”Terveytemme muodostuu tasapainoisista ihmissuhteista eli sosiaalisesta toiminnasta, toimeentulosta eli työstä, monipuolisesta
ravitsemuksesta, liikunnasta
sekä riittävästä ja laadukkaasta
unesta. Edellä mainituissa riittää
kohennettavaa. Esimerkiksi tuorekasvisten (vihannekset, hedelmät
ja marjat) käyttö on suomalaisilla
miehillä niukkaa. Myös säännöllinen ruokailurytmi on monilla
kadoksissa.”

Eturauhasvaivat ovat hyvin yleisiä, mitä mieltä olet sahapalmusta (Prostaforce®) eturauhasen hoidossa?

”Sahapalmun käyttö liikakasvun eli prostatahyperplasian hoidossa on turvallinen ja toimiva ratkaisu monille. Ensin tulee
varmistaa, ettei oireilun taustalla ei ole muuta hoidettavaa
sairautta.”

Mitä suosittelet huonosti
voivalle miehelle, joka ei tiedä
mistä terveyden ja hyvän olon
rakentamisen aloittaisi?

”Mikäli huoli liittyy selkeisiin
oireisiin, kannattaa ensin sulkea
pois sairauksien mahdollisuus
terveydenhuollon ammattilaisen
avulla (fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai lääkäri). Kun tilanne
on lievempi, kannattaa varmistaa
ensin unen riittävyys ja laatu.
Tiedon perusteella asioihin voi
vaikuttaa.”

Mitä mieltä olet kasvirohdosvalmisteiden käytöstä ja
kuuluvatko ne omaan arkeesi?

”Laadukkaat ja kontrolloidut valmisteet ovat pääsääntöisesti
turvallisia ja hyödyllisiä käyttää. Kannattaa muistaa yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot sekä erityisesti yhteisvaikutusten mahdollisuus lääkkeiden kanssa. Itse olen käyttänyt
Echinaforce-punahattu-uutetta, Santasapina-kuusenkerkkäsiirappia ja erilaisia yrttitippoja tarvittaessa liki 30 vuoden ajan.
Molkosan Vitality–herajuomajauhe on päivittäisessä käytössä.”
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Asiantuntijana fysiatrian erikoislääkäri, Avire-yhtiöiden ylilääkäri
Veli-Pekka Valkonen.
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Syö rehuja ja protaa!

Rasvat

Painota rasvansaantisi kertatyydyttymättömiin (Merumoliiviöljy) sekä omega-3-rasvoihin (kalasta, pellavansiemenöljystä tai Omega-3 Complex -ravintolisästä). Syö lisäksi
omega-6-rasvoja pähkinöistä ja avokadosta. Tyydyttyneitten rasvojen, kuten munankeltuaisen, voin ja punaisen lihan, maltillinen käyttö saattaa lisätä testosteronin
tuotantoa. Liikakäyttö on haitallista suolisto- ja kolesteroliterveydelle.

Aikuisen miehen optimaalisessa, terveyttä lisäävässä ja
testosteronia boostaavassa ruokavaliossa on 4 tukipilaria:
aamiainen, monipuolinen rasvansaanti, pupunruoka ja
ennen kaikkea protaus. Hyötyliikunta ja kuntoilu tukevat
ravinnon hyviä vaikutuksia lisäämällä testosteronin erittymistä tehokkaasti.

Aamiainen

Tutkimusten mukaan aamiaisen syömättä jättäminen
lisää miehillä kakkostyypin diabeteksen riskiä. Jos ruoka ei
aamulla maistu, syö edes yksi kananmuna ennen liikkeellelähtöä, päälle voit ripotella vaikkapa maukasta Herbamare-yrttisuolaseosta. Kananmunista saat tarpeellisia aminohappoja
ja keltuaiset tukevat testosteronintuotantoa.

Pupunruoka

Viimeistään neljänkympin paremmalla puolella kannattaa
panostaa lehtivihreään! Ikääntyvä keho – ja ulkonäkökin
– tarvitsevat paljon antioksidantteja. Kaikki kasvikset ovat
hyväksi, raakoina ja kypsinä. Lisäksi marjoja ja kohtuullisesti hedelmiä. Esimerkiksi punaisten viinirypäleiden resveratroli boostaa tutkitusti spermantuotantoa. Kaalin syöminen
kannattaa, se poistaa estrogeeniä miehen elimistöstä.

Protaus

Protaus tarkoittaa hyvälaatuisten proteiinien säännöllistä
syömistä. Niukasti proteiinia syövien miesten elimistön
testosteronipitoisuus heikkenee ja proteiinin puute lisää
testosteronin toimintaa häiritsevien hormonien määrää
elimistössä. Lihaton ruokavalio voi vähentää testosteronia
jopa 14 %. Kasvissyöjille on hyväksi syödä monipuolisesti
palkokasveja, ei pelkkää soijaa. Sekasyöjän kannattaa suosia kalaa, laidunlihaa sekä maitotuotteita ja valita lautaselle
vähemmän tehokasvatettua lihaa. Annosta voi täydentää
Vogelin täysjyväriisillä, jossa on kasviperäistä proteiinia.
Asiantuntijana tietokirjailija ja terveystoimittaja
Varpu Tavi.
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Muutakin kuin sixpack

Vatsanystävän muistilista

Näetpä keskivartalossasi treenatun sixpackin tai komean kummun, kätkee se sisälleen terveydellesi tärkeän
ruoansulatuselimistön. Ravinnon laadun ja määrän lisäksi
myös elämän myllerrykset ja stressi heijastuvat oloomme vaikuttaen herkästi niin vatsan toimintaan kuin koko
terveyteemmekin.

• Ota L(+)-maitohappopitoinen
Molkosan® osaksi arkea
• Syö monipuolisesti ravinteikasta 		
ruokaa
• Tunnustele nälkää, pureksi huolella,
älä hotki
• Juo vettä, se puhdistaa elimistöäsi
• Vältä turhaa kiirettä ja stressiä

Suolistossamme elää hyödyllisiä ja haitallisia mikrobeja.
Ravintomme vaikuttaa suoraan suolistomme mikrobikannan laatuun, koostumukseen ja vatsamme hyvinvointiin.
Immuunijärjestelmämme soluista 70 % elää suolistossa,
siksi terve ja hyvin toimiva suolisto on edellytys järjestelmän tehokkaalle toiminnalle eli vastustuskyvyllemme.

Molkosan®

Tosimiehen heratiiviste, joka sisältää
runsaasti L(+)-maitohappoa. Ota lasillinen aamuisin ja ruoan yhteydessä.

Vatsavaivat ovat yleisiä, mutta ruokailutapojen korjaaminen
voi helpottaa tilannetta. Lisää vatsasi hyvinvointia syömällä
runsaasti kasviksia, täysjyvätuotteita, kalaa ja hapanmaitotuotteita. Varmista, ettei ruokavaliossasi ole liikaa
vähäravinteisia eineksiä, valkoista leipää ja sokeria. Sokerin
elimistöön tuottama suuri insuliinimäärä johtaa verensokerin epätasapainoon, ylipainoon ja muihin terveysongelmiin.
Stressi puolestaan häiritsee ruoansulatusprosessia. Myös
liiallinen alkoholi ja kahvi ovat vatsalle haaste.

Molkosan® Vitality

Appelsiininmakuinen herajuomajauhe
vatsan toimintaan. Sisältää liukoista kuitua, teetä, fruktoosia ja runsaasti L(+)maitohappoa. Liikkujan hyvin imeytyvä
voimajuoma.

Molkosan® Fruit

Mitä terveempi ja tasapainoisempi on suolistomme bakteerikanta, sitä paremmin suolisto ja koko elimistömme toimii.
Runsaasti L(+)-maitohappoa sisältävät valmisteet luovat hyville bakteereille suotuisan elinympäristön suolistossamme.
Lisääntyessään hyödylliset maitohappobakteerit tuottavat
lisää L(+)-maitohappoa vahvistaen siten edelleen suoliston
hyvinvointia sekä tasapainottaen vatsan happoja.

UUTUUS KEVÄÄLLÄ 2014
Hedelmäinen, runsaasti L(+)-maitohappoa sisältävä juoma. Sisältää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa
edistävää kalsiumia.
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Liikunta on tehokas keino ylläpitää kehon ja mielen
terveyttä fiksun ruokavalion ohella. Se purkaa tehokkaasti
stressiä ja on hyvää vastapainoa istumatyölle. Kehomme
on luotu liikkumaan ja “koneistomme” toimivuus edellyttää
aktiivisuutta. Sydän- ja verenkiertoelimistö toimii tehokkaasti liikkuessamme, levossa sen toiminta minimoituu.
Lukiessasi tätä verenkierrostasi on vain n. 25 % käytössä.

Liiku, älä hyydy!

Liikunta on verenkiertoelimistön terveyden ja toiminnan
edellytys, sillä elimistön ravinnonsaanti ja huoltotoiminta
tapahtuvat sen kautta. Mitä paremmin huolehdimme ”systeemimme” toiminnasta, sitä paremmin elimistömme voi.
Terveyttä edistävässä liikunnassa olennaista on pitkäkestoinen, vähintään 20 minuutin suoritus sopivalla sykkeellä.
Raikkaassa ulkoilmassa, maisemien vaihdellessa aika
rientää nopeasti. Hengästyä saa hetkittäin, mutta yleisesti
pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta (PPPP). Sydän- ja
verisuonitietoinen harjoittelu tapahtuu hengästymistason
alapuolella. Maitohapoille treenaamisen voit siis unohtaa.
Hyvä lihaskunto vaatii treeniä. Lihas kasvaa ”pumppaamalla” tapahtuupa harjoittelu kuntosalilla, lumitöissä tai
halkoja hakkaamalla. Fiksulla harjoittelulla saat hyvän
ryhdin, joka mahdollistaa ergonomiset liikkeet vähentäen
rasitus- ja kulumavammoja. On hyvä muistaa, että ikä tai
huono kunto eivät ole este kehittymiselle – koskaan ei ole
liian myöhäistä!
Tarjoa elimistöllesi
• pitkäkestoista aerobista liikuntaa hengästymättä
• turvallista lihaskuntoharjoittelua, tarvittaessa ohjattuna
• verryttelyä ennen liikuntaa ja sen jälkeen
Kiinnostuitko? Lue lisää www.vogel.fi
Asiantuntijana ammattivalmentaja, koulutettu hieroja
Markku Leppänen.
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Hyvä sydän ja toimiva
maksa

Terveydeksi sydämelle

Rinnassa sykkivä, verta pumppaava sydän sekä elimistöä
haitallisilta aineilta suojeleva maksa ovat tärkeitä elimiä,
joiden terveyteen ja toimivuuteen kiinnitämme usein huomiota vasta niiden oireillessa. Niillä on lukuisia tehtäviä,
joiden vuoksi niistä kannattaa pitää hyvää huolta erityisesti
iän karttuessa. Molempia rasittavat mm. runsas alkoholinkäyttö, tupakointi, ylipaino ja stressi.

• Vähäsuolainen ruokavalio
• Lepo, rentoutuminen ja uni
• Säännöllinen liikunta
• Omega-3-rasvahapot
• Sipuli ja valkosipuli
• Lykopeenia hyvin imeytyvässä muodossa esim. Biotta Tomaattimehusta

Sydän on ainutlaatuinen lihas, joka pitää meidät kiinni
elämässä. Pysyäkseen kunnossa se tarvitsee jumppaa, ravintoa ja riittävästi lepoa. Edistät sydämesi terveyttä liikkumalla monipuolisesti tuntemustesi mukaan sekä syömällä
runsaasti kasviksia sisältävää, vähäsuolaista ruokaa.

Maksan tai sydämen oireillessa, on
syytä hakeutua viipymättä lääkäriin.
Oikean diagnoosin tekeminen on
hoidon määrittelyssä tärkeää.

Maksa on elimistömme suurin sisäelin, jolla on tärkeitä tehtäviä, sitä kutsutaankin elimistön kemialliseksi laboratorioksi. Kun syömme tai juomme jotakin epäterveellistä, maksa
pyrkii aina korjaamaan tilanteen. Se tekee vaarattomaksi
elimistöön tulevia haitallisia aineita, lisäksi se mm. muokkaa rasvoja, käsittelee vitamiineja, säätelee verensokeria ja
kolesterolia, varastoi rautaa sekä valmistaa sappinestettä.
Maksa on huomaamaton, mutta korvaamaton elin ja siksi
se on tärkeä koko terveydellemme. Sitä kuormittavat mm.
lääkkeet ja rasvainen ruoka. Oireilu tuntuu usein pitkittyneenä väsymyksenä ja alakulona.

Orapihlajanmarjauute. Tukee sydämen
toimintaa, rauhoittaa oloa päivisin ja
ennen unta.

Crataegus

Omega-3 Complex

100 % kasviperäinen rasvahappokapseli. Tukee aivojen ja silmien
hyvinvointia. Tasapainottaa omega3-rasvahappojen määrää.

Antitox

Yrttiuutetabletti. Tukee maksan
toimintaa.

Hyväksi maksalle
•
•
•
•
•

Cynara

Liikunta ja reippailu
Happi - syvään hengittäminen ja raitis ulkoilma
Saunominen
Runsas veden juonti
Höyrytetyt kasvikset, luomutäysjyväriisi, hapanmaitotuotteet

Artisokkauute. Torjuu rasvaisen ruoan
aiheuttamia ruoansulatusvaivoja,
tasaa kolesterolia, tukee maksan
toimintaa.
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•
•
•
•
•

Muista liikunnan ja ulkoilun unta parantava vaikutus
Kuntoile ajoissa, ettet käy kierroksilla nukkumaan mennessä
Ota rauhallisesti pari tuntia ennen nukkumaanmenoa
Syö iltaisin kevyesti, niin ruoansulatuselimistö saa lepoa
Huomioi, että alkoholi heikentää unen laatua lisäten
heräilyä aamuyöllä

Unen pituus on sopiva, kun virtaa riittää hyvin iltapäivällä.
Myös unen laadulla on merkitystä, 6 tunnin hyvänlaatuinen
uni on parempi kuin 8 tunnin huono. Jatkuva unenpuute
aiheuttaa kroonisen väsymyksen ja mielialanlaskun lisäksi
aivotoiminnan, keskittymisen ja muistin huononemista,
lihomista ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. Lisäksi se
alentaa vastustuskykyä sekä nostaa ikääntymiseen liittyvien
sairauksien riskiä. Hyvä fyysinen kunto edistää jaksamista ja
unen laatua. Voit tukea nukahtamista ja mielen tasapainoa
luonnonmukaisin rohdosvalmistein.

Nuku, hyvä mies!

Bambu

vilja-hedelmä-juomajauhe
Kofeiiniton, vatsa- ja sydänystävällinen kahvimaisia aromeja sisältävä juoma. Sopii
myöhäiseen ”kahvihampaan
kolotukseen”.

Keskimäärin nukumme 7–8 tuntia yössä. Vuosien karttuessa tai kiireen helpottaessa voi tuntua ettei unen tarve ole
enää entisensä. Lepo voi olla syvempää ja jos on mahdollisuus päivänokosiin voi yöunen tarve vähentyä. Unen
merkitys mielenterveydellemme ja hyvinvoinnillemme on
valtava.

Passiflora

Kärsimyskukkauute tasoittaa
hermostuneisuutta, lievittää
stressiä ja parantaa nukahtamisvalmiutta mielentilaa
tasapainottamalla.

Jos nukkuminen on vaikeaa tai uni ei rentouta, kannattaa
miettiä syitä ja keinoja hyvän unen tukemiseen. Unettomuus on elimistön tuottama hälytys, joka kertoo sen voimavarojen kriisistä. Nukkumaanmenoaikamme on siirtynyt
myöhemmäksi ja herääminen hektisyyden vuoksi monilla
aikaisemmaksi. Jaksamisen lisääminen kofeiinipitoisella
kahvilla tai energiajuomalla iltaisin on syytä unohtaa.
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Echinaforce®

Selätä stressi,
vältä uupumus

Punahatusta valmistettu
Echinaforce tukee tutkitusti*
elimistön vastustuskykyä
stressin keskellä.

Nykyiset tehokkuuden vaatimukset haastavat meitä ja
vauhdilla kehittynyt teknologia sekä runsas informaation
määrä saavat meidät suorittamaan huomaamattamme yhä
enemmän. Myös miehen rooli on muuttunut. Suurten odotusten edessä voi tuntua siltä, että mikään ei enää riitä.

Hyperiforce® Nova

Mäkikuismasta valmistettu
kasvirohdosvalmiste lisää
henkistä jaksamista ja sopii
lievän lyhytaikaisen masennustilan** hoitoon aikuisille.
Saatavana vain apteekista.

Jos ähky uuden omaksumisessa ja ehtimisessä jatkuu
kuukaudesta tai vuodesta toiseen, siitä voi seurata stressiä,
uupumusta ja alakuloa. Tervettä itsekkyyttä sekä omien
tuntemustensa kuuntelua ja jakamista kannattaa treenata
oman jaksamisen vuoksi.

Vital Power

Auttaa jaksamaan kiireisessä arjessa, lisää virkeyttä ja
stressinsietokykyä, tasapainottaa hermostuneisuutta.
Sisältää kauranversoa, ruusujuurta ja magnesiumia.

Kun tunnet hyvinvointisi avaimet ja elät arvojesi mukaisesti, on sinun helpompi tehdä terveyttäsi tukevia päätöksiä,
ylläpitää elämänlaatua ja elää stressittömämmin.
•
•
•
•
•
•

Tee yksi asia kerrallaan
Rentoudu, pysähdy, hiljenny
Mieti mikä tekee sinut onnelliseksi
Suhtaudu ilolla uuden oppimiseen
Anna aikaa läheisillesi ja ystävillesi
Huolehdi työn ja vapaa-ajan tasapainosta

* Jawad M, Schoop R, Suter A, Klein P,
Eccles R. Safety and Efficacy Profile of
Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized,
Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.
Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine. 2012

Mikäli huomaat, että elämä alkaa tuntua raskaalta, unihäiriöt vaivaavat, keho oireilee, keskittymiskyky on kateissa ja
olo on kiukkuinen, on syytä tehdä korjausliike tasapainon ja
hyvän olon saavuttamiseksi.

** Sarris J. et al. A. Herbal medicine
for depression, anxiety and insomnia:
A review of psychopharmacology
and clinical evidence. European Neuropsychopharmacology 21, 841-860,
2011.

Stressi ja uupumus laskevat myös vastustuskykyä, jolloin
esim. flunssaan voi sairastua helpommin. Näissä tilanteissa
apuna voit käyttää sopivia rohdosvalmisteita.
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Tutkimuksiin kannattaa mennä heti ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Varhaisen
diagnosoinnin myötä oireiden
helpottamiseen voi vaikuttaa
omilla elämäntapavalinnoilla
sekä kasvirohdosvalmisteilla.
Nopean reagoinnin, tiedon ja
omien valintojen myötä kärpäsestä ei pääse kasvamaan
härkästä omassa mielessä.
Huolehtimalla terveydestäsi
edistät myös eturauhasesi
hyvinvointia. Liiku, nauti
elämästäsi ja elä aktiivisesti.
Pidä eturauhanen lämpimänä säänmukaisesti pukeutumalla
ja nauti lämpimistä kylvyistä. Kun lisäksi syöt ja juot fiksusti, käytät maltillisesti alkoholia ja vältät tupakointia, ovat
lähtökohtasi eturauhasta ajatellen hyvät. Oireiden ilmaantuessa ota arkeesi sahapalmua sisältävä Prostaforce®. Yksi
kapseli päivässä riittää. Saatavana vain apteekista.

Ota etukeno
eturauhasvaivoihin

Kliinisesti tutkittu* Prostaforce® eturauhasen liikakasvuun
• Helpottaa oireita
• Hidastaa kasvua
• On hyvin siedetty
• Ei aiheuta libidon alenemista tai erektio-ongelmia

Eturauhanen kuuluu miehen sukupuolielimiin. Terveenä
se on ison pähkinän kokoinen ja ikääntyessään se yleensä
kasvaa. Lähes puolella 50-vuotiaista miehistä on todettu
eturauhasen liikakasvua. Suurentuessaan se painaa virtsaputkea rakon pohjaa vasten ja voi lisätä virtsaamistarvetta
päivällä ja yöllä sekä aiheuttaa tiputtelua, virtsaamisvaivoja
tai -kipua sekä seksuaalista haluttomuutta.

Lue lisää ja tee eturauhastesti osoitteessa
www.prostaforce.fi.
Lisätietoja www.vogel.fi
*tutkimusviitteet: www.vogel.fi/kasvilaakinta/tutkimukset.php
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5 syytä valita Vogel-tuote
1. 100 % luonnollisuus
Tuotteet ovat täysin luonnollisia, ilman synteettisiä lisäaineita
tai geenimuunneltuja ainesosia. Raaka-aineet ovat luomuviljelmiltä aina kun mahdollista.
2. Laatua lääketehtaasta
Tuotteisiin käytetään koko kasvi. Vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun kokonaisen kasvin kaikki ainesosat ovat valmisteessa. Tuotteet ovat tasalaatuisia ja laatua valvotaan siemenestä
lopputuotteeseen saakka. Tuotteet valmistetaan sveitsiläisessä
lääketehtaassa, ne käyvät läpi kymmeniä laboratoriotestejä
ennen myyntiin vapauttamista.
3. Tuoreus takaa tehon
Tuotteet ovat tuorekasviuutteita. Ne valmistetaan tuoreista
kasveista 24 tunnin sisällä keräämisestä, jolloin niissä on korkein mahdollinen tehoainepitoisuus.
4. Pakkausmateriaali
Tuotteet on pakattu parhaiten säilyvyyttä ylläpitävään materiaaliin eli lasiin, josta ei irtoa haitallisia aineita itse tuotteeseen.
5. Perinne ja tutkimus
Terveyden hoitaminen rohtokasveilla on yhtä vanhaa kuin ihminen itse. Kasvit ovat olleet tärkeimpiä lääkkeitä vuosituhansia. Lääketieteellisen osastomme jatkuvat tutkimukset takaavat
kasvien tehon ja turvallisuuden tuotteissamme.
Kyllä luonto tietää.
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