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UUSI KIRJA 
Pilateksen ytimeen
Kotimainen pilatesopas näyt-
tää, miten pilateksessa pääsee 
alkuun. Kirja selittää liikkeet 
ja syyt niiden tekemiseen. Se 
opastaa myös hengittämään 
ulos ja sisään oikeaan aikaan. 
Kehon hallinta alkaa hengityk-
sestä ja keskivartalon ytimestä. 
Aloita rauhallisesti: ”Harjoittele 
siis laadukkaasti ja keskittyneesti 
5–15 minuuttia joka toinen päi-
vä.” Kirjoittaja ei aseta joogaa ja 
pilatesta vastakkain: ”Pilateksen 
ja astangajoogan yhtäläisyydet 
ja erot täydentävät toisiaan täy-
dellisesti kuten pitkän ja onnel-
lisen avioliiton puolisot.”

Ja vielä Fatima lausuu: ”Jokai-
nen tietoinen hengitys vaikka 
bussipysäkillä on hyväksi.”
Fatima Witick: Pilatesta aloitelijalle 
(Otava)

• EEVA-HELENA LAURINSALO

3 x hyvinvoinnin tueksi

Riskitöntä rusketusta
Aurinko paistaa vihdoinkin. Innokkaimmat is-
tuvat jo ulkona kasvot aurinkoon käännettyinä. 
Mitä jos nauttisimme auringosta iltapäivisin 
vain vartin verran ilman suojakertoimia käyn-
nistääksemme D-vitamiinisynteesin, suojaisim-
me sitä ennen ja sen jälkeen ihomme riittävällä 
määrällä aurinkovoidetta ja tutustuisimme en-
nen kaikkea uuden sukupolven itseruskettaviin 
tuotteisiin?

Ilahduttava uutuus on kotimaisen Atopik-sar-
jan vegaaninen itseruskettava kasvovesi herkäl-
le iholle. Atopik-sarjalla on Fi-Natura-luonnon-
kosmetiikkasertifikaatti. Tämän helpommaksi 

ei itseruskettajan käyttö taida tulla: Kostuta va-
nulappu kasvovedellä ja pyyhi kasvot sillä. Pese 
kädet. 3–5 tunnin kuluttua kasvoille muodostuu 
luonnollinen sävy, jota voit syventää toistamalla 
käsittelyn seuraavana päivänä. 

Irlantilaisen Vita Liberata -sarjan uusi, ve-
gaaninen Invisi Foaming Tan Water sopii sekin 
herkälle iholle. Pääraaka-aine dihydroksiasetoni 
eli DHA on Ecocert-sertifioitu, ja 90 prosenttia 
tuotteen raaka-aineista on luomua. Ja mikä pa-
rasta, kumpikaan tuote ei tuoksu juuri miltään.

Tarjolla on siis riskitöntä rusketusta!
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Lacto Seven -ravintolisä on 
reissaajan turva. Seitsemän 

maitohappobakteeria ja  
D-vitamiini ylläpitävät tervettä 
suolistoa, 100 tabl, n. 20,90 e.

Weekend Sancksin linssi-, 
hummus- ja kvinoasnacksit 
ovat vegaanisia, gluteenit- 

tomia, vähärasvaisia ja todella 
herkullisia, 45 g n. 1,70 e.

Pycnogenol Strong 40 mg 
rannikkomännyn kuoriuute 

vahvistaa kollageenia,  
vähentää turvotusta ja vireyt-

tää oloa, 60 tabl. 20 e.

Tiedustelut: lactoseven.fi, weekendsnacks.fi, hankintatukku.fi.

TULIPA SANOTTUA
” Sairaus on  

parhaimmillaan
 ovi, josta astua 

johonkin uuteen, 
mutta tunte- 
mattomaan 
astuminen  

pelottaa aina.”

Helena Hallenberg: 
Parempaa kohti –

Voi hyvin sairaudesta huolimatta
(Kirjapaja) 

Vain vartti ilta-
päivän aurin-
gossa riittää 
käynnistämään 
D-vitamiinin 
tuotannon.

Kierrätyksestä 
nollahukkaan
Miksi ja milloin innostuit nollahukka-ajatuk-
sesta, kirjailija, yrittäjä Otso Sillanaukee?
”Opin jo pienenä lajittelemaan jätteet pieteetillä. 
Keittiöni järjestelin niin, että kahdeksan roska-
astiaa mahtuivat muutaman neliöön. Ympäris-
tötietoisena luulin tekeväni osani lajittelemalla 
jätteet parhaani mukaan. Shoppailin kuitenkin 
pikamuotiliikkeissä, tilailin sisustustavaroita 
verkkokaupoista, ostin takeaway-kahvin kerran 
päivässä ja suurkulutin mediaa sekä roikuin sosi-
aalisessa mediassa aamusta yömyöhään. 

Vuoden 2015 lopussa luin uutisista, että muo-
viroskien lajittelu aloitetaan Helsingissä. Tör-
mäsin YouTubessa videoon, jossa Bea Johnson 
esitteli perheensä Zero Waste -elämän. Jokin 
siinä koukutti minut. Katsoin ihmeissäni, kuinka 
amerikkalainen nelihenkinen perhe tuotti vuo-
dessa pienen lasipurkillisen kaatopaikkajätettä. 
Silloin ajattelin, että miksi kierrättäisin enem-
män, kun voisin tuottaa vähemmän jätettä. Pää-
sin lopulta tilanteeseen, jossa roskapurkki tuntui 
luontevalta. Kaikki tämän vuoden aikana tuotta-
mani jätteet (kierrätettävät ja ei kierrätettävät) 
mahtuvat keittiöni jätelaatikkoon.”
Uusi kirjasi Zero Waste jäähyväiset jätteille il-
mestyy 26.4. Mitä haluat kirjallasi sanoa?
”Kirjani opastaa käytännönläheisesti saavut-
tamaan kestävämmän ja yksinkertaisemman 
elämäntyylin jätteitä vähentämällä. Me kaikki 
pystymme kestävämpään elämäntyyliin, eikä se 
vaadi suuria muutoksia, ei elintasosta luopu-
mista, vaan ainoastaan uudenlaista asennetta. 
Kestävämpi elämäntyyli muodostuu pienistä 
arkisista teoista. Haluan kannustaa kaikkia ym-
märtämään, että meidän tarvitsee vain yrittää 
tehdä parhaamme joka päivä kaikkien valintojen 
osalta. Meidän tulee alkaa välittää enemmän it-
sestämme, muista ja luonnosta.”
Mistä sinä aloitit?
”Aloitin kieltäytymällä muovipusseista, muovi-
pulloista ja takeaway-kupeista.”
• EEVA-HELENA LAURINSALO
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www.valioravinto.fi

Nopea apu 
kuiville silmille

Omega7-Eye -silmäsuihke tutkitusti 
vähentää kuivasilmäisyyden oireita
Kosteuta nopeasti silmiä ja silmänympärysihoa Omega7-Eye -silmä-
suihkeella. Suihke sopii myös erittäin herkille silmille. Aktiiviaineet: 
tyrniöljy ja hyaluronaatti. 

 1. Tyrniöljy vahvistaa kyynelnestettä ja suojaa silmiä kuivumiselta 
 2. Hyaluronaatti lisää kyynelnesteen vedensitomiskykyä

• Suihkauta suljetulle silmäluomelle 1 – 4 kertaa päivässä
• Voidaan käyttää piilolinssien ja meikin kanssa
• Säilöntäaineeton ja alkoholiton
• Valmistettu Suomessa

Tueksi silmäsuihkeelle! 
Omega7-Eye -tyrniöljykapselit sisältä-
vät ravintoaineita koko silmän tarpei-
siin; silmää suojaaville limakalvoille, 
verkkokalvolle ja kyynelnesteelle. 
100 % kasviperäinen. Ravintolisä.

Saatavilla terveyskaupoista 
ja tavarataloista.

Omega7-Eye -silmäsuihke tutkitusti 


