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❋ Terveyden apuriT

 ▶

P
owerstrip™ -hoitotarra 
on luonnollisista aineis-
ta koostuva tarra, jota 
pidetään iholla 1–2 vuo-
rokautta. FGXpressin 
Powerstrip on hyväk-

sytty lääkinnälliseksi tuotteeksi 
myös FDA:n eli Yhdysvaltojen 
elintarvike- ja lääkeviraston taholta.

Suomeen tuote on päätynyt 
Itävallasta sairaanhoitaja Kerttu 
Everstin välityksellä. Itävallas-
sa tarra on saanut julkisuutta, ja 
hoitovaikutuksia on raportoitu 
televisiossakin. 

Testihenkilöt ovat kertoneet tv-
katsauksessa esimerkiksi kipujen 
lähteneen lyhyessä ajassa jopa ko-
konaan. Ohjelmassa esiintyneen 
naisen mukaan leikkausarpi rin-
nan alueella oli silottunut kahden 
viikon käytön jälkeen. 

Powerstrip-hoitotarra on helpot-
tanut myös monien autoimmuu-
nitaudeista kärsivien potilaiden 
oireita. Yhtään negatiivista ko-
kemusta ei ole esitetty; ennen ja 
jälkeen -kuvat ovat tukeneet pa-
ranemiskertomuksia. 

Avohaavat parantuivat

Itävallassa asuva Kerttu Everst 
kertoo, että hänen lähipiirissään 

Vaikuttavina aineina germanium, ginseng ja phytoplankton

Hoitotarran tulokset
hämmästyttävät
Euroopan markkinoille on ilmestynyt terveystuote, jota ylistetään sen hämmästyttävien 
tulosten vuoksi. Hoitotarran toimiaineet vaikuttavat parantavasti koko elimistöön.

muistakin lääkelaastareista. Hoi-
totarrassa on liimamainen pinta, 
ja se pysyy iholla hyvin päivän, 
pari. Siinä on mieto, pähkinäinen 
tuoksu.

Hoitotarran vaikuttavat aineet 
ovat luonnollisia, ne ovat ilman 
kemiallisia aineita.

– Tarran päällimmäinen pin-
ta on germaniumia. Seuraavassa 
kerroksessa on Korean punaista 
ginsengiä sekä meren fytoplankto-
nia nanohiukkasina, Everst kertoo.

Fytoplanktonissa on A-, B1-, 
B2-, B3-, B5-, B6-, B12-, C-, D-
vitamiineja sekä lähes kaikkia 
aminohappoja ja mineraaleja. Fy-
toplanktoni sisältää kasviperäisistä 
lähteistä eniten pitkäketjuisia ome-
ga-3-rasvahappoja (EPA, DHA). 

Everst kertoo, että kasviplank-
tonin solut muistuttavat ihmisen 
soluja, joten keho hyödyntää ne 
nopeasti.

Ravintoa myös mielelle

Powerstrip-hoitotarrassa on fytop-
lanktonia, mutta vielä tiivistetym-
min sitä on Solarstrip™ -liuskassa, 
joka laitetaan liukenemaan suuhun. 

Solarstrip on toinen tuotesarjan 
kolmesta tuotteesta. Kolmas tuote 
on Beautystrips™, joka koostuu 
merilevä-kasvonaamiosta ja see-
rumista.

Oikea ravinto vaikuttaa myös 
mieleen. Kerttu Everst kertoo 
eräästä anoreksiaa sairastavasta 
nuoresta, joka sai Solarstripin myö-
tä mielensä paremmaksi ja alkoi 
jälleen syödä. Toisen esimerkin 
hän kertoo murrosikäisestä po-
jasta, joka oli oppisopimuskoulu-
tuksen työharjoittelussa. Poika ei 

kuitenkaan työnantajan mukaan 
sopinut työyhteisöön, koska hän 
oli koko ajan myöhässä, riiteli 
asiakkaiden kanssa ja käyttäytyi 
huonosti. Työnantaja soitti äidille 
ja kertoi, ettei poika sovi tiimiin.

– Äiti oli antanut pojan käyttöön 
Solarstripit urheilusuorituksen ta-
kia, mutta samalla ne muuttivat 
pojan käytöksen. Työnantaja soitti 

äidille uudelleen viikon ku-
luttua ja sanoi, että nuori 

mies on sopeutunut-
kin erinomaisesti ja 

on oikein motivoi-
tunut. Työnantaja 
oletti, että asi-
asta oli kotona 
pidetty pojal-
le puhuttelu, 
Everst kertoo.

Ginseng ja 
germanium

Tarrassa oleva ginseng 
aktivoi verenkiertoa, 

parantaa sydämen toimin-
taa, tukee maksan puhdistumis-
ta, parantaa keskittymiskykyä, 
stressinsietokykyä, mielialaa ja 
seksuaalista halukkuutta. Ging-
sengistä on todettu olevan hyötyä 
myös kilpirauhaselle.

Lämpökameralla otetut kuvat 
hoitotarravaikutuksista kertovat 
verenkierron lisääntymisestä, jon-

ka kerrotaan johtuvan germaniu-
min ominaisuudesta säteillä kehon 
lämpöaaltoja takaisiin prisman 
tavoin. 

– Lämpöenergia nostaa kudos-
ten typpioksidin tuotantoa. Sillä 
on tärkeä rooli kivunlievityksessä, 
solun uudistumisessa ja verisuon-
ten laajenemisessa.

– Infrapunalämpöaallot kiih-
dyttävät verenkiertoa, tehostavat 
kuona-aineiden poistumista ja 
kuljettavat tehokkaammin soluille 
happea ja ravintoaineita. Näin mo-
nien sairauksien paranemisprosessi 
nopeutuu, Everst kiteyttää.

Hoitoaiheita  
laidasta laitaan

Kerttu Everst on elänyt pari vuosi-
kymmentä Itävallassa. Hän on pe-
ruskoulutukseltaan sairaanhoitaja.

Everst synnytti muutama kuu-
kausi sitten vauvan, ja hän itse 
koki tarvitsevansa Powerstripia 
synnytyksen jälkeen. Hän kutsuu 
vauvaansa leikillisesti ensimmäi-
seksi ”laastarilapseksi”.

– Minulle tehtiin keisarinleik-
kaus ja toivuin siitä tavallista no-
peammin. Seuraavana päivänä jo 
nousin ilman apua, kun tavallisesti 
äidit käyttävät tässä vaiheessa apu-
välineitä ja avustajaa, hän kertoo. 

Raskaana oleville ei tuotetta 
yleisesti ottaen suositella, koska 

parantumistarinoita on paljon. 
Lähin ja ensimmäinen esimerkki 
hänellä on omasta äidistään, jolla 
on vaikea diabetes. Oireisiin kuu-
luvat ohut iho, verenkiertohäiriöt 
ja parantumattomat haavat.

– Äidilläni oli avohaavoja jalassa 
puolentoista vuoden ajan. Ne eivät 
parantuneet millään ja pitkittyneinä 
ne altistavat kuoliolle. Hänen liik-
kumisensa oli lähes mahdotonta, 
joten suunniteltua lonkkaleikkaus-
takaan ei voitu tehdä, Everst kuvaa.

– Yritimme kaikenlaisia keinoja 
haavojen parantamiseen, mutta mi-
kään ei auttanut. Kun saimme ko-
keiltavaksi Powerstrip-hoitotarrat, 
haavat paranivat kokonaan peräti 
11 päivässä.

Myös lonkkaleikkaus oli sen 
jälkeen mahdollinen.

– Erityistä oli sekin, että äitini 
toipui lonkkaleikkauksesta hyvin 
nopeasti, mitä lääkäritkin ihmet-
telivät. Leikkauksen jälkeen hän 
piti hoitotarraa olkapäällään, josta 
vaikuttavat aineet imeytyivät ve-
renkiertoon.

Puolustus- 
järjestelmän apu

FG Xpressin Powerstrips -hoito-
tarra on tuoteperheen ensimmäi-

nen ja keskeisin. Sen kerrotaan 
parantavan keskittymiskykyä, 
henkistä tasapainoa, unenlaatua 
sekä alentavan elimistön stres-
sioireita.

Monet ovat kokeneet kiputi-
lojen vähenemistä, tulehdusten 
ja haavojen nopeaa paranemis-
ta sekä seksuaalisen halun li-
sääntymistä. Vaikuttavat aineet 
aktivoivat verenkiertoa ja aineen-
vaihduntaa.

Itävallan televisiossa esiinty-
nyt lääkäri selvitti tv-lähetyksessä 
hoitotarran vaikutuksia kipuun.

– Jos hermon ympärillä ei ole 
suljettua suojakalvoa, hermo rea-
goi kivulla. Kivun ollessa päällä 
puolustusjärjestelmä ei pääse te-
kemään tehtäväänsä. Hoitotar-
rassa olevien aminohappojen, 
polysakkaridien ja mikroele-
menttien avulla hermon ympä-
rillä oleva ”vuoto” sulkeutuu, 
minkä jälkeen puolustusjärjes-
telmällä on mahdollisuus korjata 
tilanne, tulkkaa Everst lääkärin 
kannanottoa.

Fytoplankton  
täydellistä ravintoa

Hoitotarran hoitavat aineet päätyvät 
verenkiertoon samaan tapaan kuin 

Itävallassa asuva sairaanhoitaja Kerttu Everst on 
löytänyt toimivan terveystuotteen hoitotarroista. 
Esimerkiksi hänen äitinsä pitkäaikaiset diabetes 

haavat parantuivat 11 päivässä. 

FFXpress tuotteet
Powerstrips: 100-prosenttisesti 
luonnollinen tuote, jonka aineo-
sien patentoitu sekoitus toimii 
yhteistyössä kehon puolustusjär-
jestelmän kanssa.  

Solarstrips: Valmistetaan 
merivedessä kasvatetusta Alpha 
3 CMP-fytoplanktonista. Sisältää 
luonnollisessa muodossa lähes 
kaikki ravinteet, joita solun 
rakentamiseen ja ylläpitämiseen 
tarvitaan. 

Beautystrips: koostuu meri-
leväkasvonaamiosta ja seerumis-
ta. Tuote suojaa, kosteuttaa ja 
aktivoi ihon toimintoja.

– Olen saanut 
tarrasta apua myös 

kohonneeseen 
verenpaineeseen ja 

sokeriarvoihin.

Beautistrips-
pakkauksesta 
löytyy 
aktivoiva 
kasvonaamio 
ja seerumia.
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raskauden aikaisia vaikutuksia ei 
ole tutkittu. 

– Olen saanut tarrasta apua myös 
kohonneeseen verenpaineeseen ja 
sokeriarvoihin. Kerran poltin pa-
hasti ihoni, ja tarran avulla vesirak-
kuloita ei tullut lainkaan eikä ihoon 
jäänyt pahoja palojälkiä.

Nivelrikkoon ja arpiin

Erityisen ilahduttavia tuloksia 
hoitotarroilla on saatu nivelri-
kon ja niveltulehdusten hoidos-
sa. Kerttu Everst esittelee kuvia 
nivelrikkoisista käsistä ennen ja 
jälkeen kahden viikon hoidon. Ero 
on merkittävä.

– Oli tulehdusti-
lan taustalla mikä 
tahansa, tarra näyt-
tää siihen auttavan. 
Ylimääräinen neste 
kulkeutuu pois ja ti-
lanne normalisoituu, 
hän kertoo.

Everst kertoo esi-
merkin 70-vuotiaas-
ta naisesta, jolla on 
nivelrikko.

Hänen kätensä ja 
sormensa eivät suo-
ristuneet kunnolla. 
Hän ei pystynyt avaa-
maan ovea avaimella tai kirjoit-
tamaan. Hän käytti tarroja ensin 
käsiensä päällä ja myöhemmin 
myös sormiensa ympärillä. 

– Muutaman viikon jälkeen 
hän näytti, miten kädet ja sor-
met toimivat. Oven avaaminen 
ja kirjoittaminenkin luonnistui-
vat jälleen.

Everst suosittelee tarroja myös 
arpien hoitoon.

Hoitovaikutusta kannattaa ko-
keilla vanhoihinkin arpiin. Eräs 
suomalainen mies kokeili tar-
raa suussaan oleviin vanhoihin 
leikkausarpiin. Hän laittoi tarrat 
posken alueelle ja huomasi, että 
arvet suun sisällä alkoivat silottua.

Kerttu Evrest kertoo, että hoitotarrassa olevien 
aminohappojen, polysakkaridien ja mikroelementtien 

avulla hermon ympärillä oleva ”vuoto” sulkeutuu, 
jonka jälkeen puolustusjärjestelmällä on mahdollisuus 

korjata tilanne.

Kohdennettuun 
paikkaan

Tarra laitaan yleensä 
siihen kohtaan, jossa vai-
vakin on. Jos hoidettavana 
ovat haavat tai suonikohjut, 
tarra laitetaan etäämmälle niis-
tä. Vaikuttavat aineet kuitenkin 
kulkeutuvat kaikkialle kehoon 
verenkierron mukana.

Tarroja voi myös leikata sopi-
vaksi. Esimerkiksi flunssapotilas 
voi leikata vaikkapa nenänsä ym-
pärille sopivat kappaleet.

– Laskimotukoksesta, luu-
piikeistä, marssimurtumista tai 
verenkiertohäiriöistä kärsivän 
kannattaa laittaa hoitotarra jal-

kapohjin. Jal-
kapohjat ovat 
muutoinkin 
hyvä alue, 
jos vaivaa on 
alaraajoissa. 
Jalkapohjissa 

tarrat vaikut-
tavat myös aku-

pisteiden kautta ja 
tukevat yleiskuntoa, 

Everst kertoo.
Yleisluontoisissa vaivoissa ei 

ole väliä, minne tarran laittaa. 
– Näin esimerkiksi silloin, jos 

haluaa tasapainottaa sokeriarvo-
ja. Jos taas kyse on aivojen ter-
veydestä (Parkinson, Alzheimer, 
MS), hapenkuljetuksen kannalta 
esimerkiksi niska on hyvä paikka. 

Tarraa voi pitää muutamia tun-
teja, yön yli tai parikin vuorokaut-

ta. Kolmea tarraa enempää kerralla 
ei kannata laittaa. 

– Mielestäni hyvä hoitoaika on 
vuorokausi. Sen jälkeen tarran teho 
laskee, ja toisinaan tarra irtoaa it-
sestään. Määrien ja kehon aluei-
den suhteen on kuitenkin hyvä itse 
kuunnella omaa kehoaan. Mitään 
pahaa tarrat eivät saa aikaan; eli 
jos elimistö ei tarvitse aineita, ne 
eivät vain imeydy, Everst toteaa.

Yhdessä Powerstrip-paketissa 
on 15 hoitotarraa. Paketin hinta on 
yksittäin tilattuna 84 dollaria. Mitä 
useampia paketteja tilaa, sitä hal-
vemmaksi paketin yksittäishinta 
tulee. Tuotteiden tilaaminen tapah-
tuu toistaiseksi englanninkielisiltä 
verkkosivuilta, hoitotarra.fgxpress.
com, puh. 050-917 0063. ❋

TeksTi ja kuvaT:  
Merja kiviluoMa

Hoitotarra 
on kooltaan 
noin 14x9 
senttiä. 


