
Hengitä vapaammin 
ja voi paremmin

Hengittäminen on ihmiselle välttämätöntä ja harvoin siihen kiinnitetään tarpeeksi huomiota. 
Hengittämisen laatu vaikuttaa kuitenkin olennaisesti hyvinvointiimme. 

Nenäteipin avulla pystyt hengittämään nenän kautta vapaammin ja olemaan terveempi. 
Nenäteippi avaa nenästä hengitystietä, jotta luonnollinen nenähengittäminen on mahdollista. 
Kun ilma kulkee vapaammin nenän kautta tehostuu suorituskyky ja uni paranee merkittävästi 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9299650/). 

Nenäteipin toiminta perustuu jousivoimaan, joka syntyy nenäteippiä taivutettaessa. Pitävän lii-
mapinnan ansiosta saadaan jousivoima kohdistettua vetämään nenän hengityskanavien seinämiä 
ulospäin, jolloin hengityskanavien tilavuus lisääntyy ja ilmavirtaus nenäonteloon helpottuu merkit-
tävästi.

Saatat ajatelle että suun kautta hengittäminen on helpompaa, mutta lue pidemmälle niin selviää 
miksi se ei ole järkevää! 

”Ihminenen pysyy hengissä 30 vuorokautta ilman 
ravintoa, 3 vuorokautta ilman vettä, mutta koita-
pa olla hengittämättä...”

Hengittäminen on meille elinehto. Hengityksellä tarkoite-
taan ilman ja elimistön solujen välillä tapahtuvaa hapen ja 
hiilidioksidin vaihtoa. 

Meidän elimistömme on kehittynyt hoitamaan hengityk-
sen nenän kautta. Suun kautta tapahtuva hengittäminen 
on kaikkien anatomian oppikirjojenkin mukaan tarkoitus 
ainoastaan olla hätätilanteissa varakanava turvaamaan 
elintärkeä kaasujen vaihto. 

Nenähengityksen tehtävät, joita suun kautta ei elimistö ei 
pysty tekemään:

•  Puhdistaa ilmaa viruksista, bakteereista ja muista 
pienhiukkasista. 

•  Lämmittää ilmaa, jotta kylmä ilma ei pääse vahingoit-
tamaan keuhkoja. 

•  Kosteuttaa ilmaa, jotta keuhkot eivät pääse kuivu-
maan.

•  Ulos hengityksessä sitoo kosteutta, mikä suojelee 
elimistöä nesteiden hävikiltä.   

•  Volyymin säätely elimistön tarpeiden mukaan.

•  Nenässä muodostuvan typpioksidin valjastaminen, 
mikä laajentaa verisuonia ja keuhkoja. 

•  Suora yhteys palleaan, mikä vaikuttaa myös meidän 
mieleemme.   

Nenän kautta hengittäminen antaa 
sinulle paljon etua
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Suunkautta hengittämisen haitat ovat siis merkittävät. Yllä 
olevassa tutkimuksessa havaittiin sillä olevan seuraavia 
negatiivisia vaikutuksia 

•  Lisääntynyt hammaskaries 

•  Epänormaalin ryhdin muodostuminen  
   (eli suora vaikutus siihen miltä 
   näytämme)

•  Uniapnea → riski ennenaikaiseen  
   kuolemaan 

•  Huono fyysinen suorituskyky 

•  Huonontunut kyky oppia  

•  Astma

•  Nesteen ja energian menetys 

•  Alentunut kasvuhormonin tuotanto 

•  Lisääntyneet tulehdukset

Nenäteipin avulla nopeasti ja tehokkaasti 
palautat luonnollista tapaa hengittää. 
Opetat elimistöä toimimaan kuten se 

vuosituhansien saatossa on sopeutunut 
tekemään.  

Miksi suuhengittäminen on 
epäterveellistä
Päivällä nenähengitys säätelee hengitystä antamalla 2-3 
kertaa suuremman vastuksen kuin suuhengitys. Tästä 
syystä on helpompi hengittää päivällä suun kautta, mutta 
siinä samalla aiheutamme itsellemme merkittävää ter-
veydellistä haittaa. Altistamme itsemme suurelle määrälle 
taudinaiheuttajia aivan turhaan. 

Yöllä puolestaan suuhengitys antaa 2-3  kertaa suurem-
man vastuksen kuin nenähengitys. Tämä johtuu osittain 
kielestä, mikä rentoutuessaan estää ilman kulkua. Suu-
kuorsaaminen ja uniapnea ovat tästä äärimmäisiä esi-
merkkejä. 
Suunkautta hengittäminen on siis meidän terveyttämme 
uhkaava tekijä. Mitä enemmän hengitämme suun kautta, 
sitä haasteellisemmaksi oikea nenähengittäminen tulee. 
Tässäkin pätee sanonta ”use it or lose it” eli menetät sen 
mitä et käytä. 

Suuhengittämisen vaarallisuutta on tutkittu ja tulokset 
ovat huolestuttavat:

” Mouth breathing has been linked to oral condit ions 
such as dry mouth and lips, dental caries, periodontal 
disease, secondary halitosis, craniofacialdeformity and
malocclusion, as well as abnormal swallowing. I t is also 
related to medical conditions such as altered head, neck 
and body posture, obstructive sleep apnea, poor physi-
cal and learning performance, and asthma. Among the 
physiopathological mechanisms that may explain that 
relationship are chronic hypoxemia with hypercapnia, 
increased water and energy lose, decreased growth 
hormone release, inflammatory and oxidative mediators 
release, large load on the upper back and neck muscles,
deformity in the airway passage and craniofacial deformi-
ties.” 
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Nenäteipillä avaat luonnollisesti ja 
lääkkeettömästi nenän hengitysteitä

Nenäteippi mekaanisesti laajentaa nenäonteloa ja auttaa 
saamaan maksimaalisen hyödyn nenähengityksestä. 
Teipin käyttö on turvallista. Ainoa rajoite on luonnonku-
miallergia, koska teippi sisältää luonnonkumia. Teippi ei 
sisällä mitään lääkeaineita.
 

Teipin käytöstä on hyötyä 
mm. seuraavissa tilanteissa:

•  Nukkuminen, vapaampi hengitys parantaa  
unta.
•  Kuorsaaminen, vähentää kuorsaamista ja  
parantaa sekä sinun, että kumppanisi unen  
laatua. 
•  Treeni, parantaa hapensaantia ja sitä kautta 
pääset parempiin suorituksiin. 
•  Kroonisesti ahtaat hengitystiet, auttaa  
parantamaan hengitystä.
•  Tukkoiset hengitystiet tai nuha, auttaa  
välittömästi aukaisemaan hengitysteitä. 

Vaikutukset tunnet välittömästi!

Pese ja kuivaa nenäsi. 
Poista liimaa suojaava kerros
laastarista.

Aseta laastari kuvan mukai-
sesti ja painele hetki laastaria 
tasaisesti.

Oikea kohta laastarille on 
nenän keskivaiheilla, kuvan 
mukaisesti.
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