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JAUHEET  
 
KERKKÄ-kuusenkerkkäjauhe 50 g - piristää kuin patikkaretki 
Pakastekuivattu kuusenkerkkä 
 
Pakastekuivattu kuusenkerkkäjauhe huumaa pelkällä tuoksullaan. Runsaasti A- ja C-vitamiinia, 
hivenaineita ja antioksidantteja sisältävä kuusenkerkkäantaa keholle ruostesuojaa ja piristää kuin 
patikkaretki! 
 
Keitä kauramaidon kanssa trendikkääksi kerkkälatteksi, hauduta yrttiteeksi, sekoita smoothieen, puuroon, 
jogurttiin tai vaikka jäätelöön. Toimii erinomaisesti myös mausteena esim. salaatinkastikkeessa. 
Teelusikallinen on aivan nokko. 
 
Pakastekuivauksen ansiosta tuotteessamme on säilynyt kuusenkerkän arvokkaat ravintoaineet sekä 
huumaava tuoksu ja aromi. 
 
Kuusenkerkkä on erinomainen apu väsymykseen, yleiskunnon kohottamiseen, yskään, flunssaan, 
vatsavaivoihin, suun raikastukseen ja tulehdusten vaimentamiseen. 
 
MUSTI-mustikkajauhe 45 g, LUOMU – helppo tapa nauttia kourallinen marjoja 
Mustikka  
 
MUSTI-mustikkajauhe on valmistettu kokonaisista mustikoista. Marjat on kerätty pohjoisen puhtaista 
metsistä ja kuivattu matalassa lämpötilassa, joten niiden kaikki arvokkaat ravinteet ovat tallella. Jauhe ei 
sisällä mitään keinotekoisia ainesosia ja lisättyä sokeria. Maku on kuin karkkia ja väri kuin taiteilijan 
paletista. 
 
Teelusikallinen vastaa kourallista marjoja ja on siis aivan nokko nakata aamupuuroon aamupuuroon, 
smoothieen, jogurttiin tai vaikka jäätelöön. 
 
Jauhe on pakattu laadukkaaseen tummaan lasipurkkiin, jossa on sinetti, jotta marjojen maku, väri ja aromi 
säilyvät muuttumattomina. 
 
PUOLU-puolukkajauhe 45 g, LUOMU – helppo tapa nauttia kourallinen marjoja 
Puolukka  
 
PUOLU-puolukkajauhe on valmistettu kokonaisista puolukoista, joten kaikki arvokkaat ravinteet ovat 
tallella.Jauhe ei sisällä mitään keinotekoisia ainesosia ja lisättyä sokeria. Maku on kuin karkkia ja väri kuin 
taiteilijan paletista. 
 
Teelusikallinen vastaa kourallista marjoja ja on siis aivan nokko nakata aamupuuroon aamupuuroon, 
smoothieen, jogurttiin tai vaikka jäätelöön. 
 
Jauhe on pakattu laadukkaaseen tummaan lasipurkkiin, jossa on sinetti, jotta marjojen maku, väri ja aromi 
säilyvät muuttumattomina 
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YRTTIELIKSIIRIT – 100 ml ja 500 ml PULLOISSA 

 
MAHTI väinönputki-nokkoseliksiiri – lisää vastustuskykyä 
Väinönputki, nokkonen, kasviglyseroli 
 
MAHTIn sisältämä vahvasti antibakteerinen väinönputki on erinomainen hengitysteiden ja suoliston 
oireiden ennaltaehkäisijä. Väinönputken vaikutusta tehostaa nokkonen, joka sisältää runsaasti C-
vitamiinia, rautaa, kalsiumia, piitä, lehtivihreää ja aminohappoja. Kasviglyseroli on puhdas luonnontuote, 
jonka avulla kasveista saadaan hyödynnettyä sekä rasva- että vesiliukoiset vaikuttavat aineet. Ei nosta 
verensokeria. Maidoton, gluteeniton, sopii vegaaneille. Ei sisällä etanoli-alkoholia. Voidaan nauttia 
sellaisenaan tai sekoittamalla esimerkiksi smoothieen tai teehen. Suositeltu päiväannos yksi teelusikallinen 
päivässä (5ml), max 2. 17 kcal / 5 ml. 
 
Ota MAHTI avuksesi esimerkiksi kun 

• kurkkusi on kipeä tai tunnet flunssan oireita 
• olet syönyt antibiootti- tai muun lääkekuurin 
• kärsit eturauhasvaivoista 

 
MAHTI väinönputki-nokkoseliksiiri on sisällöltään sama kuin Mahti-yrttishotti ja soveltuu erityisesti 
kotikäyttöön.   
 
MAHTI väinönputki-nokkoseliksiiri 500 ml:n jättipullossa on sisällöltään sama kuin 100 ml:n pullo, mutta 
sitäkin riittoisampi. Siitä riittää yhdelle hengelle 3-4 kuukaudeksi. Sopii myös mm. ammattilaiskäyttöön 
esim. juomiin sekoitettavaksi. 
 
SINNI ruusujuuri-nokkoseliksiiri – lisää suorituskykyä 
Ruusujuuri, nokkonen, kasviglyseroli 
 
SINNIn sisältämä ruusujuuri on Pohjolan oma ginseng. Se on adaptogeeninen yrtti, joka auttaa 
tasapainottamaan kehoa niin fyysisissä kuin psyykkisissä stressitilanteissa. Uupunutta se virkistää, 
hermostunutta rauhoittaa. Ruusujuuren vaikutusta tukee nokkonen, joka sisältää runsaasti C-vitamiinia, 
rautaa, kalsiumia, piitä, lehtivihreää ja aminohappoja. Kasviglyseroli on puhdas luonnontuote, jonka avulla 
kasveista saadaan hyödynnettyä sekä rasva- että vesiliukoiset vaikuttavat aineet. Voidaan nauttia 
sellaisenaan tai sekoittamalla esimerkiksi smoothieen tai teehen. Suositeltu päiväannos 1 teelusikallinen 
päivässä (5ml), max 2. 17 kcal / 5 ml. Huom! Älä käytä raskauden aikana, verenpainetaudin tai reuman 
akuutissa vaiheessa tai jos sinulla on todettu kilpirauhasen liikatoiminta. 
 
Ota SINNI avuksesi esimerkiksi kun 

• tunnet olosi nuutuneeksi ja uupuneeksi tai stressaantuneeksi 
• kärsit uniongelmista 
• teet keskittymistä vaativaa työtä 
• kaipaat lisää seksuaalista vireyttä 
• tarvitset apua fyysiseen (urheilu)suoritukseen ja siitä palautumiseen 
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SINNI ruusujuuri-nokkoseliksiiri on sisällöltään sama kuin SINNI yrttishotti ja soveltuu erityisesti 
kotikäyttöön.   
 
SINNI ruusujuuri-nokkoseliksiiri 500 ml:n jättipullossa on sisällöltään sama kuin 100 ml:n kestopullo, 
mutta sitäkin riittoisampi. Siitä riittää yhdelle hengelle 3-4 kuukaudeksi. Sopii myös mm. ravintolakäyttöön 
esim. juomiin sekoitettavaksi. 
 
 
YRTTISHOTIT 
 
MAHTI väinönputki-nokkosshotti  4 g – lisää vastustuskykyä 
Väinönputki, nokkonen, kasviglyseroli 
 
MAHTI väinönputki-nokkosshoti on sisällöltään sama kuin pullotettu MAHTI.-eliksiiri Se on kätevät ottaa 
mukaan töihin, matkalle tai retkelle. Energiasisältö noin 15 kcal. Ei nosta verensokeria. Maidoton, 
gluteeniton, sopii vegaaneille. Ei sisällä etanoli-alkoholia. 
 
 
SINNI ruusujuuri-nokkosshotti  4 g – henkisen ja fyysisen suorituskyvyn tueksi  
Ruusujuuri, nokkonen, kasviglyseroli 
 
SINNI ruusujuuri-nokkosshotti on sisällöltään sama kuin pullotettu SINNI-eliksiiri. Se on kätevät ottaa 
mukaan töihin, matkalle, lenkille tai retkelle. Energiasisältö noin 15 kcal. Ei nosta verensokeria. Maidoton, 
gluteeniton, sopii vegaaneille. Ei sisällä etanoli-alkoholia. 
 
PUHTI ruusujuuri-nokkosshotti 15 g – luonnollista energiaa ja suu makeaksi 
Kotimainen hunaja, ruusujuuri, nokkonen, kasviglyseroli 
 
PUHTI ruusujuuri-nokkosshotti antaa virtaa liikkuvalle ihmiselle, joka arvostaa puhtaita luonnontuotteita 
teollisten energiageelien sijaan. Hunaja antaa helposti imeytyvää, luonnollista energiaa ja on hellä 
vatsalle. Ruusujuuri lisää keskittymiskykyä, parantaa lihasten mukautumista kuormitukseen ja edistää 
palautumista. Nokkonen sisältää runsaasti C-vitamiinia, rautaa, kalsiumia, piitä, lehtivihreää ja 
aminohappoja. Kasviglyseroli on puhdas luonnontuote, jonka avulla kasveista saadaan hyödynnettyä 
sekä rasva- että vesiliukoiset vaikuttavat aineet. Miellyttävän makuinen hunajashotti voidaan nauttia 
sellaisenaan. Energiasisältö 49 kcal. Maidoton, gluteeniton. Ei sovi alle 1-vuotiaille. 
 
Ota PUHTI-hunajashotti avuksesi esimerkiksi kun 
 

• tarvitset energiaa päivän aktiviteetteihin, liikuntaan tai retkeilyyn  
• tunnet flunssan oireita 
• vatsasi ei kestä teollisesti valmistettuja energiatuotteita 
• kaipaat luonnonmukaista makeaa tai makeutusta 

 


