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TERVEYSTUOTEALAN VUODEN 2017 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 2017 terveystuote: Probiootti comp (Suomen Bioteekki Oy) 
Suomen Bioteekki Oy:n Probiootti comp on  monipuolinen probioottivalmiste.  Se sisältää neljää tutkittua 
bakteerikantaa: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus ja 
Bifidobacterium Bb-12. Yhdessä kapselissa on kolme miljardia aktiivista bakteeria. Lisäksi siinä on glutamiini-
aminohappoa sekä biotiinia, joka ylläpitää suolen limakalvon hyvinvointia. Probiootti comp antaa tasapainoa 
suolistolle, ylläpitää vahvaa suoliston mibrobiflooraa ja vatsan limakalvon kuntoa. Probiootti comp sopii myös 
mukaan matkalle ja käytettäväksi antibioottikuurin yhteydessä.  
 
Vuoden 2017 superruoka: Sunwic IBS-juomajauhe (Oy Valioravinto Ab) 
Valioravinto Oy:n Sunwic IBS on kliinisesti tutkittu ravintovalmiste ärtyvän suolen oireyhtymän (irritable 
bowel syndrome IBS) ruokavaliohoitoon. Sunwic IBS:n tuotekehitys on onnistunut hyvin ärtyvän suolen 
oireyhtymästä kärsivien näkökulmasta, sillä Sunwic IBS on miellyttävä käyttää. Jauhe liukenee täydellisesti 
nesteeseen ja on täysin mauton, hajuton ja väritön. Jauhe ei geeliydy, joten sen nauttiminen on vaivatonta. 
Ominaisuudet ovat tärkeitä IBS-potilaille, joiden on noudatettava ruokavaliohoitoa viikosta toiseen. 
 
Vuoden 2017 hoitotuote: Ihonhoidon Ihmesieni Konjac Sponge (Hyvän Olon Maailma Oy) 
Hyvän Olon Maailma Oy:n Ihonhoidon Ihmesieni on valmistettu Konjac-kasvin (Amorphophallus Konjac) 
juuresta.  Se on luonnonkosmetiikkaa aidoimmillaan. Se on biologisesti hajoava, väriaineeton, pehmeä, 
hellävarainen sekä pH:ta tasapainottava ja luonnollisesti syväpuhdistava pesusieni. Sieni sisältää ihoa 
ravitsevia vitamiineja ja mineraaleja. Tuotesarjasta löytyy vaihtoehtoja eri normaaliin ihon hoitoon sekä 
erilaisiin iho-ongelmiin.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vuoden 2017 urheiluvalmiste: Argimax Arginiinivalmiste (Hankintatukku Oy) 
Hankintatukku Oy:n Argimax Arginiinivalmisteella on monipuolisia fysiologisia vaikutuksia, joista on hyötyä 
myös urheilijoille ja liikuntaa aktiivisesti harrastaville. Arginiini edistää typpioksidin tuotantoa elimistössä ja 
sillä on myönteisiä vaikutuksia mm. lihasten energiantuotannolle, sydämelle ja verisuonistolle sekä 
vastustuskyvylle. Arginiini toimii parhaiten liikunnan kanssa, sillä monet arginiinin vaikutuksista saadaan 
typpioksidin välityksellä. 
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Bioteekin Probiootti comp
Vuoden 2017 Terveystuote

Tasapainoa ja hyvinvointia suolistolle!

Suoliston kunto vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Monipuolinen 
bakteeristo ja terve limakalvo ovat suoliston parhaaksi. Probiootit 
on hyvä pitää päivittäisenä kumppanina.

Bioteekin Probiootti comp on monipuolinen kapselivalmiste 
vaativiin tilanteisiin. Se sisältää neljää tutkittua bakteerikantaa: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
rhamnosus ja Bifidobacterium Bb-12. Yhdessä kapselissa on 
kolme miljardia aktiivista bakteeria. Lisäksi siinä on glutamiini-
aminohappoa sekä biotiinia, joka ylläpitää suolen limakalvon 
hyvinvointia.

Käyttö
• 1–2 kapselia päivittäin tyhjään vatsaan
• Jatkuvaan käyttöön tai kuuriluontoisesti esimerkiksi matkoilla     

ja lääkekuurien yhteydessä
• Sopii kouluikäisille ja sitä vanhemmille

Vaikutus
• Tasapainoa suolistolle
• Vahvalle suoliston mikrobiflooralle
• Ylläpitämään limakalvon kuntoa
• Matkoille mukaan
• Antibioottikuurin yhteydessä

Kapseli on helppo niellä ja tarvittaessa sen voi avata ja käyttää pelkän jauheen. Tuote säilyy
avaamattomana huoneenlämmössä. Avattuna se säilyy huoneenlämmössä kuukauden ja
jääkaapissa parasta ennen -päivämäärään. 

Bioteekin Probiootti comp on laadukas, Suomessa suunniteltu ja Suomessa valmistettu tuote. Suositussa 
Probiootti-sarjassa on tuotteet myös lapsille (tippamallinen Probiootti baby ja purutabletti Probiootti junior) 
sekä kapselivalmisteet Probiootti plus ja Probiootti strong.

Suomen Bioteekki Oy, www.bioteekki.fi
Kati Murto, Senior Marketing Manager, p. 09 2798 020, kati.murto@bioteekki.fi
Leea Pelto, Product Development Manager, p. 02 434 7018, leea.pelto@bioteekki.fi
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Vuoden 2017 Superruoka Sunwic IBS 
Kliininen ravintovalmiste ärtyvän suolen 
oireyhtymän ruokavaliohoitoon  
 
 
Vaikeasti hoidettava suolistovaiva 
Ärtyvän suolen oireyhtymän (irritable bowel syndrome, IBS) oireista kärsii jopa joka 10:s suomalainen. 
Valtaosalla potilaista vaivaa ei ole diagnosoitu, vaikka epämääräisiä vatsaoireita on koettu jo pitkään. 
Ongelma ei ole vakava, mutta sen parantamiseen ei kuitenkaan ole yhtä lääkettä. Oireita voidaan hallita 
pääsääntöisesti vain säännöllisellä ruokavaliohoidolla. 
 
Ärtyneen suolen oireyhtymän tyypillisiä oireita 

- Vatsan turvotus ja kivut 
- Ilmavaivat 
- vaihtelevasti ilmenevä ripuli tai ummetus 
- Pahoinvointi 

 
Toimivuuden taustalla vahva kliininen näyttö 
Ärtyvän suolen oireyhtymän syyt ovat vielä pääosin tuntemattomia. Potilastutkimuksissa on havaittu, että 
IBS-potilailla on yleensä vain niukasti hyviä bifidobakteereja suolistossaan verrattuna terveisiin ihmisiin.  
Sunwic -jauhe on guarpapukuitua, jota on osittain pilkottu pienemmiksi hiilihydraattijakeiksi. Nesteeseen 
tai ruokaan sekoitettava jauhe toimii prebioottisena liukoisena ravintokuituna. Kliinisten tutkimusten 
mukaan Sunwicin säännöllinen käyttö lisää suolistomme hyvien bifido- ja lactobacillus -bakteerien määrää. 
Se myös aktivoi suolistobakteereja tuottamaan monia suolistolle hyödyllisiä aineenvaihduntatuotteita, 
jolloin suolen seinämillä oleva matala-asteinen tulehdus helpottuu. Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, 
että IBS-oireet ovat lievittyneet Sunwicin käytön kautta. Tuote on 
herättänyt erityistä kiinnostusta vatsavaivaisia potilaita hoitavissa 
ravitsemusterapeuteissa sekä sairaaloissa. 
 
Erityisen miellyttävä säännöllisessä käytössä 

- Liukenee täysin veteen 
- Hajuton, mauton, väritön 
- Ei muutu epämiellyttäväksi geeliksi vedessä 
- Gluteeniton, laktoositon 
- Sopii myös ummetuksen hoitoon 

 
Tuotteen ominaisuudet ovat tärkeitä IBS-potilaille, joiden on 
käytettävä tuotetta viikosta toiseen. Sunwicin teho,  
koostumus ja käyttömukavuus eroavat edukseen muista  
tunnetuista prebiooteista, kuten inuliinista ja psylliumista.  
 
Myynnissä terveystuotekaupoissa ja apteekeissa; 20-23 €/220 g  
Lisätietoa tuotteesta: Oy Valioravinto Ab, www.valioravinto.fi 
Tuotepäällikkö Juha Sihvonen, FM Elintarvikekemia, juha.sihvonen@valioravinto.fi, p. 06-7817941 
Proviisori, koulutuspäällikkö Heidi Saraneva, heidi.saraneva@valioravinto.fi, p. 040-5640199  
 

mailto:juha.sihvonen@valioravinto.fi
mailto:heidi.saraneva@valioravinto.fi


 
 

 
Sienillä  on erojä - Väin yksi on Ihonhoidon Ihmesieni  
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Tripläpälkittu pärhäänä tuotteenä 
 
Hyvän Olon Maailman ”Ihonhoidon Ihmesienet” on palkittu kolmesti vuoden parhaana tuotteena. Vaatimattoman 
näköisen ulkopakkauksen sisällä nököttävä koppurainen sieni on onnistunut tekemään ihmeitä monen ihmisen 
iholla. Siksi se on nimetty ”Ihonhoidon Ihmesieneksi”. LivBoxin tilaajat valitsivat sen vuoden 2014 Top 10 tuotteisiin 
sijalle 3 ja Ruohonjuuren henkilökunta äänesti omista valikoimistaan Top 5 tuotetta, joiden 
joukkoon nämä ihanat sienemme sijoittuivat.  
 
Kolmas palkinto, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton valinta vuoden 2017 parhaaksi 

hoitotuotteeksi, on painoarvoltaan suurin. Sen ovat antaneet uskolliset jälleenmyyjämme, 

jotka ovat jo 3-vuoden ajan tuotteesta saamaansa hyvään palautteeseen luottaen myyneet 

sientä ympäri Suomen. Palkinnon myöntäminen on kunnianosoitus Hyvän Olon Maailman 

sienen laadusta ja toimivuudesta.  

Voiko mukä pesusienellä  hoitää jopä iho-ongelmiä?  

Kyllä voi, jos se on aidosta asiantuntevalla tehtaalla elintarvikelaatuisesta 
Amorphophallus Konjacin juuresta valmistettu. Hyvän Olon Maailman sieni on 
valmistettu 100 % luonnollisesta elintarvikelaatuisesta Konjac-kasvin juuren 
“Glucomannan” - kasvikuiduista. Valmistuksessa ei käytetä säilöntäaineita tai 
keinotekoisia väriaineita. Sieni syväpuhdistaa ja kuorii kevyesti kuolleet ihosolut jättäen 
ravitsevan ja ihoa suojaavan kolloidisen kalvon ihon pinnalle.   
 
Konjac Sponge puhdistussieni on biologisesti hajoava, väriaineeton, pehmeä, hellävarainen sekä pH:ta 
tasapainottava ja luonnollisesti syväpuhdistava pesusieni. Sieni sisältää ihoa ravitsevia vitamiineja ja mineraaleja.  
 
Sienen ravinteet: vesi, proteiini, hiilihydraatti, lipidit, natrium, kalium, kalsium, magnesium, rauta, fosfori, kupari, 
sinkki ja seleeni. Lisäksi vitamiineja: A, B1, E, B2, B3.  
 

Sienillä  on erojä 
 
Sienissä on suuria eroja, joita ei voi silmämääräisesti tietää. Täältä voi lukea miksi Hyvän Olon Maailman sienet 
todella toimivat ja miksi niitä on turvallista käyttää.  Sienen valmistajaa valitessamme vertailimme usean eri tehtaan 
sieniä ja valitsimme lopulta testien ja tehtaiden toimittamien asiakirjojen pohjalta tämän sienen.  
 
http://www.hyvanolonmaailma.fi/Tuotteet/Konjac/Sienilla_on_eroja/sienilla_on_eroja.html  

 
Hinnat: kasvosieni 9,80 €, vartalosieni 13,80 € 

 

Myynnissä: Luontaistuotekaupat 

(TerveysTieto, Luontaistuntijat, Life), 

ekokaupat (mm. Ruohonjuuri), apteekit (mm. 

Yliopiston apteekki), nettikaupat, 

kauneushoitolat 

http://www.hyvanolonmaailma.fi/Tuotteet/Konjac/Sienilla_on_eroja/sienilla_on_eroja.html


5 eriläistä sientä  ihon tärpeiden mukään 
100 % Pure Konjac Cleansing Sponge – Kasvojenpesusieni syväpuhdistaa ihon hellävaraisesti (normaalille 

iholle/kaikille ihotyypeille) 

100 % Aloe Konjac Cleansing Sponge – sienen hoitavat ainesosat sitovat kosteuden ihoon ja rauhoittavat 

ärtynyttä ihoa sekä auttavat sitä suojautumaan ulkoisilta ärsykkeiltä (kuivalle, herkälle ja myös allergiaan taipuvalle 
iholle (atopia, psoriasis, muut ihottumat)  

 

100 % Bamboo Charcoal Konjac Sponge – sopii täydellisesti seka- ja 

rasvoittuvalle iholle sekä epäpuhtauksiin taipuvalle iholle (näppylät, mustapäät, 
finnit). Pudistaa rasvoittuvan ja epäpuhtauksiin taipuvan ihon tasapainottaen sen 
toimintoja. Bambuhiili sisältää aktiivihiiltä sekä mineraaleja, jotka imevät iholta 
ylimääräistä talia pois. Bambuhiili on myös luonnollinen antioksidantti, joka 
vähentää aknea aiheuttavien bakteerien määrää iholla ja huokosissa, jolloin 
finnien, mustapäiden ja näppylöiden muodostuminen iholla vähenee. 
Erinomainen mm. teini-iholle ja miehille.  
 

100 % Rose Konjac Cleansing Sponge – seka- ja rasvoittuvalle +25 v. 

aikuiselle iholle. Tasapainottaa aikuisen ihon talineritystä ja puhdistaa sitä syvältä 

huokosista asti. Ruusun ansiosta sieni auttaa ihoa taistelemaan ihoa vanhentavia 

vapaita radikaaleja vastaan samalla rauhoittaen ja raviten aikuista ihoa.  

100 % Collagen Konjac Cleansing Sponge – Hydrolisoitua 

kalakollageenia sisältävä kasvojenpesusieni vaativalle aikuiselle iholle. Sieni 

pehmentää ihon pintaa, kosteuttaa ja ravitsee ihoa jättäen ihon pehmeämmän ja 

elastisemman tuntuiseksi. Kevyesti kuorivan pesun jälkeen iho kykenee 

vastaanottamaan paremmin hoitovoiteiden tehoaineet. 

            100 % Pure Konjac Cleansing Sponge – vartalosieni syväpuhdistaa  

            hellävaraisesti ja tekee ihosta silkinpehmeän. Sopii kaikille ihotyypeille. Se  

            syväpuhdistaa ja kuorii kevyesti kuolleet ihosolut jättäen ravitsevan ja ihoa  

            suojaavan kolloidisen kalvon ihon pinnalle. Asiakkaamme ovat saaneet sienellä  

            hyvä tuloksia aikaan mm. psoriasiksen ja atooppisen ihon hoidossa. Sieni on  

            erinomainen mm. kuivan talvi-ihon pesuun ja säärille karvanpoiston jälkeen   

            estämään karvojen sisäänkasvamista. Poistaa hyvin mineraaliaurinkovoiteet 

            iholta! Valmistaa ihon itseruskettaville ja auringolle. 

 

Hyvän Olon Maailma Oy on vuonna 2013 perustettu yhden naisen maahantuonti - ja markkinointiyritys. Se syntyi 

kymmenien vuosien työkokemuksesta hankitun ammattitaidon, oman ideologian ja vuosikausien unelmoinnin sekä 

kovan työn tuloksena.  Yrityksen nimi ”Hyvän Olon Maailma” sekä slogan ”Kauneutta & Terveyttä & Hyvää oloa” 

kuvaavat hyvin sitä mihin pyrimme. Olemme keskittyneet hakemaan maailmalta kauneuden, terveyden ja 

hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen tarkoitettuja tuotteita  

Lisätietoja ja näytepyynnöt: 

Hyvän Olon Maailma Oy 

Tarja Vuorinen 

puh. +358 45 141 2575 

tarja.vuorinen@hyvaonolonmaailma.fi  

www.hyvanolonmaailma.fi  

https://fi-fi.facebook.com/Hyv%C3%A4n-Olon-Konjac-Sponge-546194855452393/  

mailto:tarja.vuorinen@hyvaonolonmaailma.fi
http://www.hyvanolonmaailma.fi/
https://fi-fi.facebook.com/Hyv%C3%A4n-Olon-Konjac-Sponge-546194855452393/
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Arginiini on aminohappo, jota muodostuu vähäisiä määriä maksassa ja munuaisissa. Elimistön 

luonnollinen arginiinin tuotanto ei kuitenkaan riitä vastaamaan haastavien elämäntilanteiden 

aiheuttamiin tarpeisiin. Ruokavaliossamme pähkinät, herneet, sipuli ja täysjyvävilja ovat hyviä 

arginiinin lähteitä, mutta etenkin suuren fyysisen tai henkisen rasituksen kestämiseksi on hyvä 

nauttia arginiinia ravintolisänä. 

Arginiini edistää typpioksidin tuotantoa elimistössä. Typpioksidi on tärkeä mm. lihasten 

energiantuotannolle, sydämelle ja verisuonistolle, verenpaineen säätelyyn, stressireaktioiden 

hillitsemiseen sekä vastustuskyvylle. Typpioksidi toimii välittäjäaineena verisuonten 

laajenemisprosessissa, solujen hapensaannissa, parasympaattisessa hermostossa, rasva- ja 

sokeriaineenvaihdunnassa sekä mitokondrioiden eli solujen energiakeskusten synnyssä.  

Arginiini ravintolisänä toimii parhaiten liikunnan kanssa. Monet liikunnan myönteisistä 

terveysvaikutuksista saadaan nimittäin typpioksidin välityksellä: Liikunta tehostaa stressiä 

laukaisevia prosesseja, tasoittaa verenpainetta ja polttaa lihaksiin varastoitunutta rasvaa, jota 

stressihormoni kortisoli kerryttää. Stressitilanteissa arginiini tasapainottaa parasympaattisen 

hermoston toimintaa ja liikunta tehostaa sen vaikutusta stressin vähentämisessä.    

Riittävä arginiinin saanti pitää yllä elimistön vastustuskykyä ja lihasten hapensaantia. 

Runsas liikunta saattaa muuttua haitalliseksi, jos elimistössä ei ole riittävästi arginiinia. Etenkin 

pitkäkestoiseen aerobiseen liikuntaan liittyvät ongelmat kuten heikentynyt aerobinen suorituskyky, 

sairastelu, lihasten rasvoittuminen ja ylikunto ovat yhteydessä arginiinin puutokseen. Arginiinilisä 

aktivoi elimistön immuunipuolustusta ja estää ylikunnon kehittymistä urheilijoilla.  

Arginiini on tärkeä maksan rasvoittumisen estämisessä. Maksan rasvoittumisen haittoja ovat 

mm. veren sokeri- ja kolesterolitasojen nousu sekä hiljainen eli matala-asteinen tulehdus, joka on 

yhteydessä metabolisen oireyhtymän syntyyn.  

Argimax Arginiinitabletti 1000 mg on suomalaisen lääketehtaan Hankintatukku Oy:n valmistama 

laktoositon, hiivaton, makeuttamaton ja gluteeniton ravintolisä.  

Argimax sisältää 1000 mg L-arginiinihydrokloridia yhdessä tabletissa, josta 830 mg arginiinia. 

Suositushinta noin 31,00 € / 60 tablettia.  

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Pirjo Toivokoski p.020 1121 212, pirjo.toivokoski@hankintatukku.fi   

  

Vuoden 2017 urheiluvalmiste 

Argimax Arginiinitabletti 1000 mg  
 

typpioksidin tuotantoa edistävä 

liikkuvan ihmisen ravintolisä 

                

mailto:pirjo.toivokoski@hankintatukku.fi



