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TERVEYSTUOTEALAN VUODEN 2016 VOITTAJAT 
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton jäsenet valitsevat vuosittain vuoden terveystuotteen, superruoan, 
hoitotuotteen ja urheiluvalmisteen. Valinnalla halutaan antaa tunnustusta laadukkaille ja terveyttä edistäville 
tuotteille.  
 
Tuotteet valitaan seuraavin kriteerein: 

- takana on tutkimustietoa ja onnistunutta tuotekehitystä 
- laaja positiivinen kuluttajapalaute 
- tuote on terveystuotealan tavoitteiden ja hengen mukainen; se soveltuu itsehoitotuotteeksi  
  terveydestään huolehtivalle kuluttajalle 
- tuote on laadukas ja luotettava 

 
Vuoden 2016 terveystuote: Omega7-Eye (Oy Valioravinto Ab) 
Valioravinto Oy:n Omega7-Eye on ainutlaatuinen yhdistelmä SBA24-kaksoistyrniöljyä, luteiinia ja 
zeaksantiinia. SBA24-kaksoistyrniöljy sisältää luonnollisia ravintoaineita koko silmän tarpeisiin; silmää 
suojaaville limakalvoille, verkkokalvolle ja kyynelnesteelle. Kehomme valmistaa tyrniöljyn beetakaroteenista 
A-vitamiinia, joka ylläpitää silmien limakalvojen hyvinvointia ja edistää näön pysymistä normaalina. SBA24-
kaksoistyrniöljyn vaikutukset silmän limakalvojen kosteuttamiseen on osoitettu tieteellisessä tutkimuksessa. 
100 % kasviperäisten kapseleiden luteiini ja zeaksantiini on eristetty samettikukasta.  
 
Vuoden 2016 superruoka: Actiwhey (Biomed Oy) 
Biomed Oy:n Actiwhey on uudentyyppinen heraproteiini, jonka avulla voidaan ylläpitää lihasmassaa ja 
ehkäistä esimerkiksi vanhusten ja sairaiden proteiinivajetta. Actiwhey on aktivoitu heraproteiini, joka 
imeytyy tavallista heraproteiinia nopeammin, puhdistaa elimistöä ja tukee elimistön omaa antiok- 
sidanttijärjestelmää. Actiwhey-heraproteiinin aminohappokoostumus on jopa täydellisempi kuin 
kananmunan, jonka proteiinikoostumusta on yleensä pidetty parhaana mahdollisena.  
 
Vuoden 2016 hoitotuote: Kehäkukkavoide (Frantsilan Luomuyrttitila Ky) 
Frantsilan Luomuyrttitila Ky:n Kehäkukkavoide on ihokudosta uudistava ja elvyttävä, luonnonmukaisista 
yrteistä valmistettu, kevyt ja hyvin imeytyvä päivä- ja hoitovoide kasvoille ja koko keholle. Se sopii koko 
perheen ihon hoitoon, vauvasta vaariin. Kehäkukkavoiteen tekee ainutlaatuiseksi se, että se on valmistettu 
suomalaisesta Frantsilan luomu kehäkukasta. Kehäkukkavoide on ollut Suomen markkinoilla jo 20 vuotta. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vuoden 2016 urheiluvalmiste: pH-balance PASCOE –emäsjauhe (Bringwell Finland Oy) 
Bringwell Finland Oy:n pH-balance PASCOE –emäsjauhe on palkittu myös vuonna 2009 (vuoden 
superruokana). Nyt päähuomion saa pH-balance PASCOEn urheilua tukeva ominaisuus. Mm. kova fyysinen 
harjoittelu tai proteiinipitoinen ruokavalio saattavat horjuttaa elimistön happo-emästasapainoa. Kasvaneen 
happokuormituksen merkkejä ovat lihassäryt, väsymys ja voimattomuus.  pH-balance PASCOE –emäsjauhe 
tukee elimistön happo-emästasapainoa edistämällä happoja neutraloivien puskuriaineiden muodostumista 
ja näin ollen tukee urheilusuorituksen jälkeistä palautumista. 
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Erinomainen aminohappokoostumus
Actiwhey-heraproteiinin aminohappokoostumus on jopa täydellisempi 
kuin kananmunan, jonka proteiinikoostumusta on yleensä pidetty par-
haana mahdollisena. Actiwheyssä on runsaasti välttämättömiä amino-
happoja ja glutamiinia. Glutamiinilla on vaikutusta lihasten hyvinvointiin 
ja lihasmassan pysyvyyteen. Ultrasuodatuksen ansiosta Actiwheyssä on 
tallella runsaasti mineraaleja.
Actiwhey sopii myös monille herkkävatsaisille, sillä se sulaa helpommin ja 
imeytyy tavallista heraproteiinia nopeammin. Se on täysin lisä- ja säilön-
täaineeton sekä vähälaktoosinen (alle 0,2 g päiväannoksessa). Actiwhey 
sekoittuu helposti niin kaakaoon ja maitoon kuin jogurttiin ja puuroonkin.

Actiwhey sopii erityisen hyvin proteiinitäydennykseksi:
 ➤ ikääntyville 
 ➤ laihduttajille
 ➤ urheilijoille ja kuntoilijoille
 ➤ sairaille ja toipilaille

Paljon enemmän kuin tavallinen heraproteiini! 
Actiwhey – aktivoitu heraproteiini on vuoden 

2016 Superruoka
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut Actiwheyn vuoden 2016 
Superruoaksi. Actiwhey on aktivoitu heraproteiini, joka imeytyy tavallista he-
raproteiinia nopeammin, puhdistaa elimistöä ja tukee elimistön omaa antiok-
sidanttijärjestelmää. 
Heraproteiinin imeytyvyys ja ravinteikkuus moninkertaistuu tavalliseen he-
raproteiiniin verrattuna, kun disulfidisidoksia aktivoidaan vapaiksi SH-ryhmiksi 
patentoidulla menetelmällä. Tutkimusten mukaan SH-ryhmillä on useita ter-
veyttä edistäviä ominaisuuksia, muun muassa vahva antioksidatiivisuus eli so-
luja suojaava vaikutus.

Voisiko aktivoitu heraproteiini olla ratkaisu vanhusten ja sairaiden 
proteiinivajeeseen ja lihasmassan ylläpitoon?

Vuoden Superruoaksi valittu Actiwhey on uudentyyppinen heraproteiini, jonka avulla voidaan ylläpitää lihasmassaa 
ja ehkäistä esimerkiksi vanhusten ja sairaiden proteiinivajetta.  
Erityisesti iäkkään ihmisen on tärkeää pitää yllä lihasmassaa, sillä lihaksen soluissa valmistuu suuri osa kehon energi-
asta. Jos lihasmassaa on hyvin vähän, myös energian määrä on vähäinen. Vähän liikkuvan tai vuodepotilaan elimistö 
menettää nopeasti lihasmassaa, jolloin liikuntakyky heikkenee huomattavasti energian puutteen johdosta.
Proteiineista valmistuu monia keholle tärkeitä aineita, jotka lisäävät elimistön puolustuskykyä. Jos puolustuskyky 
heikkenee, on suurempi riski saada tartuntoja ja tulehduksia. 

Monesti oletetaan, että ikääntyvän elimistön toiminnot hiipuvat väistämättä. Näin ei tarvitse käydä, 
kun hyvälaatuisten proteiinien saanti on kohdallaan. 



Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:  
Biomed Oy / Birgit Stenroos  
puh. +358 400 976 420 
birgit.stenroos@biomed.fi 
http://www.facebook.com/actiwhey 
http://actiwhey.com

Vain puhtaita suomalaisia raaka-aineita
Actiwheyn raaka-aineena käytetään juuston tuotannossa syntyvää heraa, joka on peräisin 
pohjoisen Suomen puhtaassa luonnossa laiduntaneiden lehmien maidosta. Heran toimit-
taja Kuusamon Juusto Oy käyttää tuotannossaan pääasiassa lähimaatilojen maitoa.

Biomed Oy on kehittänyt ja valmistanut ravitsemushoitoihin soveltuvia ravintolisiä ja erikoisvalmisteita jo vuo-
desta 1982. Biomed toimii tiiviissä yhteistyössä useiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja lääkäreiden kanssa.  
www.biomed.fi

Actiwheyn kehittäjä Uniq Bioresearch Oy on perustettu vuonna 1996. Yhtiö on patentoinut mm. hellävaraisen her-
aproteiinin aktivointimenetelmän sekä tähän perustuvan mikrokapselointimenetelmän. www.uniqbioresearch.com
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pH-balance PASCOE®  

- vuoden 2016 urheiluvalmiste 

 

Jo vuodesta 2007 markkinoilla ollut, laadukas ja monipuolinen tuote on monelle tullut tutuksi tuodessaan 

helpotusta yleiseen väsymykseen tai auttamalla vauhdittamaan dieettiä.  

Nyt päähuomion saa pH-balance PASCOEn urheilua tukeva ominaisuus. Mm. kova fyysinen harjoittelu tai 

proteiinipitoinen ruokavalio saattavat horjuttaa elimistön happo-emästasapainoa. Kasvaneen 

happokuormituksen merkkejä ovat lihassäryt, väsymys ja voimattomuus.  

pH-balance PASCOE® sisältää emäksisiä kivennäisaineita: sinkkiä, kalsiumia, magnesiumia ja natriumia. 

Mm. sinkki tukee elimistön happo-emästasapainoa edistämällä happoja neutraloivien puskuriaineiden 

muodostumista ja näin ollen tukee urheilusuorituksen jälkeistä palautumista.  

 

 pH-balance PASCOE® -jauhe 260 g, OVH 25,50   

 pH-balance PASCOE® -tabletit 100 kpl, OVH 24,30 

 

Myynnissä terveyskaupoissa ja  

tavaratalojen terveystuoteosastoilla.  

Tuotepakkauksen mukana on 21 pH-testiliuskaa,  

jolla voi helposti testata oman pH-arvon virtsasta.  

Lisätietoja ja aineistopyynnöt: Bringwell Finland Oy, Anna Vanhanen,  

044-712 9440 (anna.vanhanen@bringwell.com). Tuotekuvat ovat myös ladattavissa  

osoitteessa www.bringwell.fi valitsemalla jälleenmyyjä/lehdistö.  

 

Terveisin,  

Kirsi Kettunen, maajohtaja, +358 400 428787 

Anna Vanhanen, markkinointikoordinaattori, + 358 44 712 9440 

 

 

Bringwell Finland Oy kuuluu pohjoismaiseen Bringwell-konserniin, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, 

Norjassa ja Tanskassa. Bringwell Finland Oy on korkealaatuisten, luonnollisten ja hyvinvointia edistävien 

tuotteiden maahantuonti- ja markkinointiyritys. Bringwell-konsernin päämääränä on olla johtava 

itsehoitotuotteiden kehittäjä ja valmistaja Pohjoismaissa. Lisätietoja: www.bringwell.fi 

 

                          www.bringwell.fi 
                          Puh. (09) 615 00 875 

                      Email: asiakaspalvelu@bringwell.com 
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