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Pääkirjoitus

Biophilus Travel 
Mansikka 30 purutabl.
Biophilus Travel on 
mansikanmakuinen 
maitohappobakteerivalmiste, 
joka on tarkoitettu otettavaksi 
matkalle mukaan. Aloita 
valmisteen käyttö muutama 
päivä ennen matkaa ja jatka 
käyttöä päivittäin. 
Tarjous voimassa 
31.8.2015 saakka

 1500
Sh 18,47

Etono ihopuikko
Etono lievittää hyönteisten pisto-
jen kutinaa. Sisältää antihistamii-
nina tripelennamiinihydrokloridia, 
joka vaikuttaa kutinaa lievittävä-
nä. Hajusteeton. Hierotaan kevyes-
ti ihoon 1�–�4 kertaa päivässä.

Etono ihopuikko, tripelennamiinihydrokloridi 20
mg/g. Itsehoitovalmiste hyönteisten pistojen 
ja puremien aiheuttamien, histamiinivälit-
teisten ihoreaktioiden hoitoon. Lue pakka-
usseloste huolellisesti. Mikäli kutina jatkuu 
pitkään tai se pahenee, valmisteen käyttö on 
lopetettava. Ei suositella niille, jotka ovat yli-
herkkiä Etonon sisältämille aineille eikä sil-
loin, jos purema-alueen iho on tulehtunut. 
Pakkauskoko: 5,75 g puikko.

ETONO STICK
TEHOKAS HELPOTUS 
HYTTYSTEN PISTOIHIN

Tervetuloa kesä 
ja VaskiViikko!
kesään kuuluvat monenlaiset lomasuunnitelmat, mutta tärkeintä on, että kai-
kesta tekemisestä osataan nauttia ilman ylimääräisiä paineita. Jos kuitenkin sattuu pieniä 
vahinkoja tai tapaturmia, apteekki on usein se lähin palvelupiste, mistä saa apua.  Lomalla 
on myöskin aikaa vähän hemmotella itseään. Voit aloittaa hemmottelun jaloista uusilla 
Scholl -jalkojenhoitoaineilla.  Ne ovat -20% tutustumistarjouksessa apteekissamme. 

Apteekissa kannattaa pyörähtää ennen lomalle lähtöä ja varmistua siitä, että matka-ap-
teekki on kunnossa. Yllättävien tilanteiden varalta myös auton ensiapulaukun sisältö kan-
nattaa päivittää! Kesälomamatkalle, mökille, veneeseen jne. kannattaa hankkia perusset-
ti sidetarpeita ja haavan puhdistukseen käytettäviä tuotteita, kyypakkaus, kipulääkkeitä 
niin aikuisille kuin lapsille sekä allergisten oireiden varalta muutamia tuotteita. Aurinko-
tuotteet ja erilaiset iho hoitoon tarkoitetut valmisteet kuuluvat itsestään selvyytenä ke-
sään! Myös pieniin palovammoihin kannattaa varautua. 

Kesällä on lupa grillata. Mikäli grilli- ja muista kesäherkuista tulee vatsavaivoja, voit kään-
tyä apteekin puoleen. Onneksi apteekissa on tarjolla runsaasti erilaisia lääkevaihtoehto-
ja närästyksen, liikahappoisuuden ja refluksioireiden hoitoon ja valmisteita, jotka edistävät 
ruoansulatusta. Ja matkalle mukaan myös maitohappobakteerit! 

Vaskiviikolla Lieksa herää mukavaan kesäkuhinaan. Saamme Vaskiteltan aivan apteekin 
naapuriin. Sen kunniaksi arvomme heinäkuun toisella viikolla liput Vaskiteltan konsert-
tiin ja heinäkuun kolmannella viikolla liput huippusuositun German Brassin konserttiin.  
Vaskiviikolla apteekkimme on auki lauantaina 25.7. klo 8.30 – 16.00 ja sunnuntaina 26.7. klo 
12 – 16. Arkena apteekki on auki 8.30 – 19.00 ja Vaskiviikolla kahvitarjoilu maanantaista 
perjantaihin klo 9 – 16.  Paljon hyviä tarjouksia! Tervetuloa!

Mukavaa ja aurinkoista kesää,

Pielisentie 18
81700 Lieksa
p. 013 521041
Avoinna:
Parittomilla viikoilla:  
ma-pe 8.30-19, la 8.30-14
Parillisilla viikoilla:  
ma-pe 8.30-19, la 8.30-16, su 12-16

Helena laitinen
apteekkari

Kuva: Lieksan Lehti/ Varpu Strengell
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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

Närästys polttelee
rinnassa 
Närästys johtuu happaman mahansisällön 
tai sappinesteen noususta ruokatorveen.  

Erkki Liikanen:
Elämä on ikuista
oppimista
Laulaja Erkki Liikanen on suomalaisille 
tuttu mies muun muassa Syksyn sävel 
-laulukilpailuista 70-90-luvuilta. 
Aurinko on maksa-
läiskien vauhdittaja
Melasma, tutummin maksaläiskä, 
voi ilmestyä kesällä kenelle tahansa, 
etenkin jos köllöttelee auringossa ilman 
kunnollista suojaa.

Tarjoustuotteita 
apteekistasi
Kokosimme sinulle 12 huipputarjousta. 
Tervetuloa ostoksille omaan apteekkiisi!

Uudet lasten
D-vitamiinit!

Minisun D-vitamiini Junior on suomalaisille lapsille suun-
niteltu D-vitamiinivalmiste. Se sisältää erityisesti luuston 
kehitykselle ja vastustuskyvylle tärkeää D3-vitamiinia. 
Apinan muotoinen Minisun D-vitamiini maistuu mauk-
kaalle banaanille ja nallen muotoinen puolestaan make-
alle mansikalle. Molemmat maut ovat lasten suosikkeja!

Apteekista.

www.minisun.fi
®

www.verman.fi/perhe

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit



Erimenu.fi on pirkanmaan allergia- ja astma-
yhdistyksen verkkopalvelu erityisruokavaliota 
noudattaville tai ruokavalioon liittyviä ohjeita 
tarvitseville. Ruokaohjeiden lisäksi erimenu.
fi-palvelussa on tietoa erityisruokavalioon so-
veltuvista elintarvikkeista ja niiden saatavuu-
desta sekä ruokaohjeista.

www.erimenu.fi

Erimeno.fi-palvelussa käyttäjät merkitsevät 
karttaan yrityksiä, jotka tarjoavat esimerkik-
si erityisruokavalio- tai lähiruokatuotteita, joi-
den tiloissa on helppo liikkua pyörätuolilla ja 
lastenvaunujen kanssa tai joiden majoitusti-
lat soveltuvat allergikoille ja astmaatikoille. x

www.erimeno.fi

HUS:n potilasasiakirjat
siirtyvät Potilastiedon
arkistoon ja Omakantaan

Apua erikoisruoka- 
valiota noudattaville
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HemaGel
procto

 Uutuustuote 
peräpukamiin 
ja peräaukon 
haavaumiin!  

HemaGel® PROCTO 
lievittää peräpukamien 
ja peräaukon haavau-

mien aiheuttamaa kipua, 
vähentää ulostamiseen 
liittyvää verenvuotoa ja 
nopeuttaa paranemista. 
Sopii myös raskauden ja 

imetyksen aikana! 

Vain apteekista!

www.hemagel.fi

10,00 €
(sh. 12,00 €)

Kaikkien HUS:n sairaan hoidollisten yksiköi-
den potilasasiakirjat ovat huhtikuun kulues-
sa alkaneet siirtyä valtakunnalliseen Potilas-
tiedon arkistoon. Potilastiedon arkiston käyt-
töönotto HUS:ssa on merkittävä koko Suomen 
terveydenhuollon kannalta, sillä HUS hoitaa 
potilaita koko Suomesta. 

 – Tietojen liikkuvuus paranee HUS:n 
alueen sisällä, mutta merkittävää on myös tie-
tojen hallittu luovuttaminen muiden julkisen 
terveydenhuollon toimijoiden käyttöön, kertoo 
erikoissuunnittelija Sinikka Rantala THL:stä.

Omakanta (www.omakanta.fi) on henkilökoh-
tainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitun-

nuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobii-
livarmenteella. Omakanta-palvelua voi käyttää 
jokainen täysi-ikäinen henkilö, jolla on suoma-
lainen henkilötunnus.

Kansalainen näkee Omakannassa esimerkiksi 
poliklinikkakäynneiltänsä tallennetut tekstit 
ja väli- ja loppuarviotekstit osastohoitojaksoil-
ta. Omakannassa on nähtävissä myös diagnoo-
sit, toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitys-
tiedot ja reseptit. HUS:n tulo mukaan Potilas-
tiedon arkistoon on lisännyt myös Omakan-
ta-palvelun käyttöä oleellisesti.  x

Lähde: HUS



Tuore tutkimus osoittaa, että 15–16-vuoti-
aiden poikien viikoittainen raha-automaateil-
la pelaaminen oli lisääntynyt vuosina 1995–
2011. Sen sijaan tytöistä yhä useampi ei pelan-
nut lainkaan raha-automaattipelejä. Vuonna 
2011 viikoittain raha-automaattipelejä pelaa-
vat nuoret käyttivät useammin päihteitä ja tu-
pakkatuotteita kuin harvemmin pelaavat. 
 

Humalajuominen on raha-automaattipelejä 
pelaavien parissa yleisempää kuin pelaamat-
tomien. Tupakointi on vähentynyt kaikissa 
muissa, paitsi eniten raha-automaattipelejä pe-
laavien tyttöjen ryhmässä. Nuuskan käyttö on 
yleistynyt kaikilla tutkituilla tytöillä, pojilla sen 
sijaan ainoastaan eniten pelaavien ryhmässä.
 

Lakisääteiset ikärajat tarjoavat mahdollisuu-
den haittojen ennaltaehkäisyyn ja niihin puut-
tumiseen. Tutkimuksen seuranta-aikana sekä 
tupakkatuotteiden että rahapelien ikärajoja 
tiukennettiin erityisesti alaikäisten suojele-
miseksi. Nykyään myös kaikkien rahapelien 
ikäraja on 18 vuotta. x

Lähde: THL

Suomalaiset ovat onnistuneet
parantamaan elintapojaan

Yläasteikäisten rahapelaaminen kytkeytyy 
päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttöön
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THL:n vuosittaisesta kyselytutkimuksesta käy 
ilmi, että  suomalaisten tupakointi on vähenty-
nyt ja vapaa-ajalla liikutaan entistä enemmän. 

Miehistä 17 % ja naisista 14 % tupakoi päi-
vittäin vuonna 2014. Miesten tupakoin-
ti väheni edellisiin vuosiin verrattuna, 
mutta naiset tupakoivat saman verran 
kuin aiemminkin. 

Suomalaisten haasteena on ylipaino. 
Ylipainoisia (painoindeksi BMI 25 tai 
enemmän) on yhtä paljon kuin edellis-
vuosina: vuonna 2014 miehistä oli ylipai-
noisia 60 % ja naisista 43 %. 
 

Suomalaiset haluavat parantaa elintapojaan 
yhä edelleen. Neljä viidestä päivittäin tupakoi-
vasta oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksis-

ta terveyteensä, yli puolet haluaisi lopettaa ja 
reilu kolmannes oli yrittänyt vakavasti lo-

pettaa tupakoinnin edellisen vuoden ai-
kana. Miehistä neljännes ja naisista kol-
mannes kertoi, että oli yrittänyt vaka-
vasti laihduttaa edellisvuoden aikana. 
Kolmannes vastaajista oli lisännyt kas-
visten käyttöä ja yhtä suuri osa lisän-

nyt liikuntaa. x

Lähde: THL



*Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.

Pirteyttä 
päivään!

Kampanjapakkauksessa*

enemmän

Pirteyttä päivään!
 
Ota Minisun osaksi jokapäiväistä elämääsi, ja anna auringon pais-
taa sisälläsi. Syksyllä keho kaipaa kipeästi D-vitamiinia sekä mo-
nivitamiinia, joka sisältää vastustuskyvylle tärkeän D-vitamiinin 
lisäksi mm. C-vitamiinia ja sinkkiä. Monipuolisesta Minisun-tuo-
tesarjasta löydät sopivan tuotteen niin aikuisille kuin lapsillekin. 
Nyt 50 tabl. kaupanpäälle, apteekista!

®
www.verman.fi/perhe

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit www.minisun.fi
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lisäksi mm. C-vitamiinia ja sinkkiä. Monipuolisesta Minisun-tuo-
tesarjasta löydät sopivan tuotteen niin aikuisille kuin lapsillekin. 
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®
www.verman.fi/perhe

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit www.minisun.fi
Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.
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Lisätietoja numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

KYSY APTEEKISTA

Burana 400 mg Tehokas kipu- ja kuumelääke. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Ei alle 20-kiloisille lapsille. Pakkauskoot 
10, 20 ja 30 tabl. Hydrocortison 1 % ja 2,5 % on ihottumien hoitovoide. Lisäksi se hoitaa hyönteisten 
puremien ja pistojen aiheuttamat oireet ja auringonpolttamat. Vaikuttava aine hydrokortisoni. Useita 
pakkauskokoja ja vahvuuksia. Kyypakkaus 50 mg Ensiavuksi käärmeenpuremaan sekä mehiläisen 
tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. Noudata käyttöohjetta ja ota aina yhteys lääkäriin 
kyynpureman jälkeen. Vaikuttava aine: hydrokortisoni. Pakkauskoko: 3 tabl. Lopex 2 mg on lääke 
ripulin hoitoon yli 12-vuotiaille. Alle 12-v. ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. 
Lääkkeen käyttöä ihmisillä raskauden tai imetyksen aikana ei ole tutkittu. Vaikuttava aine on 
loperamidihydrokloridi. Pakkauskoko 10 kaps. Histec 10 mg. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen 
allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman hoitoon. 
Vaikuttava aine: setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabl./imeskelytabl. kerran 
vuorokaudessa. 6–12 vuotiaat: 1/2 tabl./imeskelytabl. 2 kertaa vuorokaudessa. Kysy Histecin käytöstä 
lääkäriltäsi, jos sinulla on munuaissairaus tai olet raskaana tai imetät. Pakkaukset: 10 ja 30 tabl., 
14 ja 28 imeskelytabl. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pantyson 20 g lievittää auringon 
ja hyönteisten aiheuttamaa kutinaa ja punoitusta iholla sekä hoitaa myös allergisia ihoreaktioita ja 
atooppista ihottumaa. Vaikuttavina aineina 1 % hydrokortisoni ja 2 % dekspantenoli. Pakkauskoot 
10, 20 ja 100 g. Zolt 15 mg on lääke närästyksen hoitoon yli 18-vuotiailla. Vaikuttava aine lansopratsoli. 
Jos oireet eivät häviä 2 viikon yhtäjaksoisesta käytöstä huolimatta tai uusiutuvat pian hoidon jälkeen, 
ota yhteys lääkäriin. Valmistetta ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Pakkauskoot 7 ja 14 
enterokaps. Tutustu huolellisesti pakkausselosteisiin.

Muista nämä!
Burana 400 mg
Histec 10 mg
Hydrocortison 1 % ja 2,5 %
Kyypakkaus 50 mg
Lopex 2 mg
Pantyson
Zolt 15 mg
Matkalle mukaan 
-esite

Hae helpotusta kesän 
pieniin harmeihin 
apteekista.



Närästys
polttelee
rinnassa

 Useimmiten närästys johtuu ruokatorven 
ja mahalaukun välisen sulkijalihaksen 

väljyydestä. Jos oireita on useammin 
kuin kahdesti viikossa, puhutaan 

refluksitaudista. 
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Närästys tuntuu polttavana tunteena rintalas-
tan takana. Joskus myös vatsan hapanta sisäl-
töä voi nousta suuhun. Polttava tunne syntyy, 
kun ruokatorven limakalvo ei kestä mahalau-
kun hapanta nestettä. 
 Useimmiten närästys johtuu ruokatorven ja 
mahalaukun välisen sulkijalihaksen väljyydestä. 
Joskus syynä voi olla, että ruokatorvi puhdistuu 
liian hitaasti, jolloin ravinto jää liian pitkäksi ai-
kaa ruokatorveen. 
 
Vältä ylipainoa
Ylipaino, tupakointi, väkevä alkoholi, kahvi 
ja ruoka-aineet, kuten sitrushedelmät,  suklaa 
ja rasvaiset ruuat voivat aiheuttaa närästys-
tä. Ylipaino on näistä närästyksen yleisin syy. 



Hyvästi 
huuliherpes

Aclotad 5 % emulsiovoide on lääke huuliherpeksen 
hoitoon. Vaikuttavana aineena on asikloviiri 50 mg/g.

 
Levitetään ohuesti infektiokohtaan viidesti päivässä 5-10 päivän ajan. 

Voiteen käyttö aloitetaan välittömästi, kun huuliherpeksen 
puhkeamisoireet havaitaan. Vain ulkoiseen käyttöön, 

varottava valmisteen joutumista silmiin. 
Tutustu käyttöohjeeseen. Vain apteekista!

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa

681
EUR

Myös kumartelu ja kiristävät vaatteet saattavat 
lisätä oireita, kuten myös raskaasti syöminen en-
nen nukkumaanmenoa.
 Paras keino närästyksen hoitoon on välttää 
ylipainoa ja muita närästystä aiheuttavia asioi-
ta. Yöllä mahanesteen valumista ruokatorveen 
voi vähentää nostamalla vuoteen pääpuolta 10–
15 senttimetriä jalkapäätä ylemmäs. 

Milloin lääkäRiin?
Harvoin toistuvan närästyksen vuoksi ei ole tar-
vetta hakeutua lääkäriin. Mikäli närästys on jat-
kuvaa, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen, sil-
lä toistuva mahahapon nousu ärsyttää ja vauri-
oittaa ruokatorven limakalvoa. 
 Mikäli närästyksen lisäksi ilmenee muun-
laisia oireita, kuten oksentamista, äkillistä rin-
takipua tai laihtumista, on hakeuduttava heti 
tutkimuksiin. Joskus sepelvaltimotauti ja sydä-
ninfarkti voivat oireilla äkillisenä kipuna rinta-
lastan alaosassa ja oireet saattavat sekoittua voi-
makkaaseen närästyskohtaukseen. 
 Lääkärissä närästyksen hoito aloitetaan 
yleensä lääkityksellä ja tarvittaessa tehdään tä-
hystys, jossa tarkastetaan ruokatorvi ja maha-
laukku. Tähystyksen avulla voidaan sulkea pois 
muut sairaudet, kuten keliakia tai mahahaava. 
Samalla nähdään, onko närästyksen syynä sul-
kijalihaksen väljyys. 

Vaihtoehtoja itSehoitoon
Närästyksen itsehoitoon on saatavilla monia eri 
tuotteita, jotka voidaan luokitella kahteen kate-
goriaan: Mahahappoja neutraloiviin lääkkeisiin 
ja mahahapon eritystä vähentäviin lääkkeisiin. 
 Mahahappoa neutraloivat lääkkeet sopivat 
hyvin lieviin närästysoireisiin. Nämä niin kut-
sutut antasidit ovat imeskelytabletteja tai neste-
mäisiä valmisteita ja ne soveltuvat myös raskaa-
na oleville. Antasidien vaikutus kestää tunnista 
pariin ja niitä voi ottaa useita kertoja päivässä. 
 Mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet 
vaikuttavat pidempään kuin neutraloivat aineet. 
Näitä lääkkeitä on saatavilla sekä poretablettei-
na että tavallisina tabletteina. Mahahapon eri-
tystä vähentävät lääkkeet vaikuttavat hitaasti, 
mutta vaikutus kestää 12-16 tuntia. 
 Mikäli kärsit närästyksestä, kysy apteekis-
tasi, millainen itsehoitotuote sinulle parhaiten 
sopisi. Apteekista sinut osataan ohjata tarvit-
taessa myös lääkärin vastaanotolle. x



TÄ I S H A M P O O

APTEEKISTA

NITISTÄ TÄIT JA 
EHKÄISE TARTUNNAT.
YHDELLÄ SHAMPOOLLA!
Ainutlaatuinen, 2-in-1 Bevitamed Täishampoo (100 ml) toimii 
kaksivaikutteisesti:
• tappaa täit ja saivareet oligodekeeniöljyllä
• ennaltaehkäisee tartunnat LPF-täisuojakertoimella.
Ei sisällä hermostolle myrkyllisiä hyönteisten torjunta-aineita!

Tutkitusti tehokas* Bevitamed Täishampoo on helppo ja mukava 
käytössä. Miedosti tuoksuvan shampoon vaikutusaika on vain 
15 minuuttia. Silikoniton, hyvin huuhtoutuva shampoo pesee 
samalla hiukset – erillistä shampoopesua ei tarvita.

Bevitamed Täishampoota voi käyttää ennaltaehkäisyyn säännöllisesti. 
Ehkäisevä vaikutus kestää 3 vrk, joten kaksi pesua viikossa riittää.

6/
20

15

bevitamed.fi

Tutkitusti

tehokas*!

Bevitamed
Täishampoo 100 ml

1800
(norm. 21,43 ))

Tarjous voimassa 
tässä apteekissa 31.8. asti.

1) In vitro result of 100 %. March 2014. Oystershell RoA in vitro activity dip test pediculus X92001483.
2) Clinical result of 94.1 % for average infestations (Randomized, Controlled, Investigator-Blinded, Comparative
Study to Evaluate the Safety and Effi cacy of X92001327 versus RID Shampoo in Subjects with Head Lice).

*Lähteet:

Kärsitkö särystä 
liian pitkään?

ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievityk-
seen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille. Neuvottele lää-
kärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen 
käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 14.7.2014 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Viitteet: 1. Schettler T et al. Clin Drug Invest 21(1):73-78, 
2001, 2. Laska E et al. Clin Pharmacol & Ther 40(1): 1-7, 1986. FI/POTC/14/0004(1)/9/14.



TÄ I S H A M P O O

APTEEKISTA

NITISTÄ TÄIT JA 
EHKÄISE TARTUNNAT.
YHDELLÄ SHAMPOOLLA!
Ainutlaatuinen, 2-in-1 Bevitamed Täishampoo (100 ml) toimii 
kaksivaikutteisesti:
• tappaa täit ja saivareet oligodekeeniöljyllä
• ennaltaehkäisee tartunnat LPF-täisuojakertoimella.
Ei sisällä hermostolle myrkyllisiä hyönteisten torjunta-aineita!

Tutkitusti tehokas* Bevitamed Täishampoo on helppo ja mukava 
käytössä. Miedosti tuoksuvan shampoon vaikutusaika on vain 
15 minuuttia. Silikoniton, hyvin huuhtoutuva shampoo pesee 
samalla hiukset – erillistä shampoopesua ei tarvita.

Bevitamed Täishampoota voi käyttää ennaltaehkäisyyn säännöllisesti. 
Ehkäisevä vaikutus kestää 3 vrk, joten kaksi pesua viikossa riittää.
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bevitamed.fi

Tutkitusti

tehokas*!

Bevitamed
Täishampoo 100 ml

1800
(norm. 21,43 ))

Tarjous voimassa 
tässä apteekissa 31.8. asti.

1) In vitro result of 100 %. March 2014. Oystershell RoA in vitro activity dip test pediculus X92001483.
2) Clinical result of 94.1 % for average infestations (Randomized, Controlled, Investigator-Blinded, Comparative
Study to Evaluate the Safety and Effi cacy of X92001327 versus RID Shampoo in Subjects with Head Lice).

*Lähteet:

KYNSISIENTÄ?
NAILNER HOITAA KYNSISIENEN | NÄKYVIÄ TULOKSIA NOPEASTI!

VALITSE SIVELLIN, KYNÄ 
TAI KYNÄ-TUPLAPAKKAUS

Lue lisää kynsisienestä ja sen hoidosta: www.nailner.fi 

KESÄTARJOUS -25 %
Tarjous voimassa 31. 8. 2015 saakka.

ACO_Nailner_Apteekki_4_2015_105x280.indd   1 02/06/2015   05:03:53

Kärsitkö särystä 
liian pitkään?

ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievityk-
seen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille. Neuvottele lää-
kärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen 
käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 14.7.2014 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Viitteet: 1. Schettler T et al. Clin Drug Invest 21(1):73-78, 
2001, 2. Laska E et al. Clin Pharmacol & Ther 40(1): 1-7, 1986. FI/POTC/14/0004(1)/9/14.



Laulaja Erkki Liikanen on suomalaisille 
tuttu mies muun muassa Syksyn sävel 

-laulukilpailuista 70-90-luvuilta. Eki on 
edelleen oivassa iskussa ja elämässä on 

tällä hetkellä mukavasti aikaa perheelle, 
musiikille ja liikunnalle. Pääsimme 

seuraamaan Ekin golfkierrosta Hill Side 
-golfkentän upeissa maisemissa. 

12

Elämä
on ikuista
oppimista
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i n f o

eRkki liikanen

• suomalainen laulaja, 
lauluntekijä ja rumpali

• syntynyt 16. huhtikuuta 
1943 Viipurissa.

• Viihdyttäjä, joka laulaa niin huumori-
lauluja kuin klassista musiikkia.

• Voittanut Syksyn Sävel -kilpailun 
kahdesti kappaleilla Evakkoreki ja 
Jokkantii. 

• Sijoittunut toiseksi Syksyn Sävel 
-kilpailussa neljästi kappaleilla 
Kolmen konstin timpermanni, 
Reikani, Reikani, Tuttu mies, 
putkimies ja Taikuri itämaan. 

• Harrastukset: tennis ja golf
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Kolmen hengen miesseurue odottelee Hill 
Side Golf & Country Clubin edessä. Kohte-
liaat herrat esittäytyvät etunimillä Eki, Ari 
ja Tapsa. Näin on kuulemma golfissa tapana. 
 Ensimmäisen väylän avauspaikka on kau-
niilla paikalla puisen hyppyrimäen kupeessa. 
 - Lähdetäänpä kiertämään! Saa nähdä, 
tuleeko tästä pieleen mennyt kävelykierros, 
kuten Mark Twain on golfista sanonut, Eki 
virnistää. Mailasta kuuluu napakka ”kling” 
ja avauslyönti viuhahtaa matkaan. 

”Siitä se lähtee taas.” 

toiStoja taRVitaan 
Golffaamisen Eki on aloittanut aikuisiäl-
lä 52-vuotiaana. Kierroksia kertyy kaudes-
sa noin 50 ja tasoituskin on harrastelijalle 
kova, 10,8. 
 - Mailapeleissä tarvitaan tuhansia tois-
toja, kun lyöntiä opetellaan. Se vaatii ja opet-
taa kärsivällisyyttä, Eki toteaa. 
 Omaa svingiä Eki on hionut välillä val-
mentajan kanssa, ihan kuten lauluakin. 

 - Se on oikeastaan ihan samanlaista 
laulussa ja pelaamisessa, toinen kuulee ja 
näkee vierestä paremmin. Elämä on oike-
astaan ikuista opettelua, sellainen asenne 
kannattaa säilyttää, Eki tuumii ja astelee 
kohti keskellä väylää lepäävää palloaan. 

 
 

”Olisi se saanut pidemmällekin
mennä. Tämä on golfia tämä!”

 

MonipUoliSta liikUntaa
Eki on pitänyt terveydestään hyvin huolta 
ja liikunnalla on aina ollut tärkeä rooli mie-
hen elämässä. 
 - Golf on erinomainen kuntoilumuoto. 
Kierros on ajallisesti pitkäkestoinen ja syke 
nousee hieman, mutta ei liikaa. Golf hoitaa 
erinomaisesti aerobisen osuuden liikunnas-
ta, toteaa Eki ja keskittyy puttaamaan. Pal-
lo pyörähtää reikään ja Eki jatkaa: Liikunta 
on kaiken perusta, aerobista ja anaerobista 
liikuntaa on saatava molempia. Välillä pitää 
liikkua niin, että hengästyy kunnolla. 
 Tenniksen peluuta Eki harrastaakin hen-

gästymiseen asti. Niin paljon, että lajista on 
kertynyt meriittejäkin koko maan tasolla.   

”hUonoSta lyÖnniStä 
RanGaiStaan”
Golfkierros kestää kentästä riippuen 4-5 
tuntia. 
 - Golfissa on haastetta myös siinä, että 
myös viimeisillä väylillä on keskityttävä, 
vaikka alkaakin väsyttää ja painaa. 
Golfkierrokset Eki pelaa reippaasti kävellen.  
- No, jos kaverilla on auto, niin voin minä bä-
gin heittää kyytiin, Eki myöntää. 

”Tästä on 156 metriä greenille.”

Eki keskittyy, tekee harjoituslyönnin ja pu-
dottaa lähestymislyöntinsä keskelle greeniä. 
Nyt on golffarilla hymy herkässä. Lyönti-
peli kulkee ja väliin lipsahtelee hauskoja 
savolaisvitsejä. 
 - Golfissa on ankara logiikka; Huonos-
ta lyönnistä rangaistaan aina. Vaikka oikein-
han se tietysti niin onkin, Eki naurahtaa. 



KRAMPPEJA? 
SUONENVETOJA? 
LEVOTTOMAT JALAT?

DIASPORAL sisältää nopeasti ja tehokkaasti imeytyvää 
magnesiumnitraattia, joka auttaa edistämään lihasten 
ja hermoston hyvinvointia.

”Draiverilla tämä täytyy lyödä,
sillä lailla hiljaa. Napauta vaan

lipulle. Nyt on hyvä!”

hyVän pelitUlokSen
MetSäStyStä
Golfissa Ekiä kiehtoo liikunta ja tulokset. 
 - Kai se on se samanlainen vanha viet-
ti kuten metsästyksessä. Golfkentällä vaan 
saalistetaan paistin sijaan hyvää pelitulos-
ta, Eki tuumaa. 
 Kuten tässäkin peliryhmässä, golfaajat 
ovat Ekin mielestä rentoa porukkaa, eikä uu-
sien tuttavuuksien kesken jäykistellä tur-
haan. 
 - Golffarit eivät juuri ujostele, meno on 
rentoa ja läpän heittäminen kuuluu asiaan. 
Ainut elitistinen asia golfissa on hinta. 
Ja sekin on ymmärrettävää, kun tajuaa, 
m i l l a i n e n  i n v e s t o i n t i  g o l f k e n t ä n 
rakentaminen on. Suomessa myös peliaika 
on todella lyhyt, Eki kertoo. 

”MieS kUn tUlee tiettyyn 
ikään…”
Eki myöntää olevansa keskimääräistä ter-
veempi verrattuna muihin 70-kymppisiin 
suomalaismiehiin. Ainut pitkäaikainen vai-
va on ollut refluksitauti, jota Eki on sairas-
tanut 8-vuotiaasta lähtien. 
 - Saan kiittää luojaa ja liikkumista sii-
tä, että olen saanut olla terveenä. Ja tietys-
ti apteekkeja! 
 - Kyllä se vaan niin on kuin laulussa sa-
notaan: Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin 
ei sillä pelaa mikään… Sitä me miehet yri-
tämme kaikin voimin pitkittää, Eki nauraa 
silmää vinkaten. 

ei Saa tURhaUtUa
Vaikka Eki metsästääkin hyviä pelituloksia 
ja nauttii onnistumisista, ei pelimies myön-
nä turhautuvansa huonoistakaan lyönneistä. 
- Kyllä ne ajat on meikäläisellä jo eletty. Pe-
laaminen ei saa olla liian vakavaa. 
 - Golfissa lyöntipaikka asettaa aina lisä-
haasteen lyömiseen. Et koskaan pääse lyö-
mään  väylältä täysin samanlaisesta paikas-
ta, Eki huomauttaa. 

”Nyt olisi bar-putki tarjolla.
Laitahan kuppiin vaan!

Höh, vähän ujo siitä nyt tuli.” 
 

holaRi hill SiDeSSä
Välillä odotellaan hetki, että edellä pelaavat 
pääsevät turvallisesti pois alta. Silloin muis-
tellaan hyviä pelikokemuksia kuten esimer-
kiksi holareita eli hole-in-one-lyöntejä. Sel-
laisenkin Eki on lyönyt juuri tällä samaisel-
la Hill Siden kentällä. Myös pelikaveri Ari 
kertoo kilauttaneensa yhdellä lyönnillä rei-
kään. Albatrossejakin miehet muistelevat 
nähneensä, kun valmistautuvat avauslyön-
teihin 9 väylällä. 
 Sitten se tulee, epäonnistunut avaus pit-
källä bar5-väylällä. 
 - Usko pois, ei yksi epäonnistunut lyönti vai-
kuta mihinkään. Se pitää nopeasti nollata ja kes-
kittyä jo seuraavaan lyöntiin, Eki toteaa ja hujaut-
taa seuraavat lyönnit kauniisti keskelle väylää. 

”Hieno lyönti. Ei se kyllä
anna siimaa yhtään!”

onniStUnUt käVelyRetki
Aurinko helottaa pilvettömältä taivaalta ja 
vihtiläinen maalaismaisema näyttää parhai-
ta puoliaan. 
 - Tämä kenttä on mielestäni yksi kau-
neimmista golfkentistä,  sitä ympäröi kaik-
kialla perinteinen maalaismaisema. Tuolta 
päältä on tietysti hienoimmat maisemat, Eki 
viittoo yhdeksännen väylän avauspaikalle. 
 Neljä-viisi tuntia hujahtaa vauhdilla 
ja yhtäkkiä pelataan jo kierroksen viimeis-
tä väylää. Viimeisen putin jälkeen naka-
taan hatut pois päästä ja kätellään reilusti 
kanssapelaajat. 
 Eki, Ari ja Tapsa siirtyvät laskemaan 
pelituloksiaan. Eki jatkoi takaysillä, kuten 
kierroksen jälkimmäisiä yhdeksää väylää 
kutsutaan, samalla tahdilla kuin etuysillä. 
 - Ei mennyt tällä kertaa kävelyretki 
pieleen, Eki nauraa ja heiluttaa hyvästiksi. x



Acyrax 200 mg tabletti on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteaman toistuvan huuliherpeksen hoitoon yli 18-vuotiaille aikuisille, joiden immuunipuolustus ja munuaisten toiminta on normaali.  
Vaikuttava aine on asikloviiri. Annostus: Aikuisille yksi 200 mg tabletti viisi kertaa vuorokaudessa viiden päivän ajan.  Valmistetta ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Älä käytä 
valmistetta, jos olet yliherkkä asikloviirille, valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainesosalle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa ennen lääkekuuria, erityisesti, jos 
käytät samanaikaisesti muuta lääkitystä tai jos sinulla on vaikeaoireinen yskänrokko,  immuunipuolustusjärjestelmäsi on heikentynyt tai jos sinulla on todettu munuaisten 
vajaatoiminta.  Pakkauskoko:  25 tabl. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

• Pienikokoinen helppo tablettimuoto     • LaktoositonUUTUUS!
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TERRACORT-voide on tarkoitettu ihotulehdusten lyhytaikaiseen hoi-
toon. Vaikuttavat aineet oksitetrasykliini ja hydrokortisoni. Älä käytä 
TERRACORT-voidetta jos sinulla on ihon virus- tai sieni-infektio. Jos hoi-
to ei auta nopeasti tai ihosi ärtyy hoidon aikana kysy neuvoa lääkäriltä. 
Käytä lapsille tai imeväisille vain pienille ihoalueille lyhytkestoisesti. Älä 
käytä TERRACORT-voidetta silmiin tai silmien ympärille. Jos olet raskaa-
na tai imetät, kysy neuvoa lääkäriltä. Tutustu huolellisesti pakkausselos-
teeseen ennen käyttöä. Markkinoija Pfi zer Oy. 

Kotiin, mökille ja matkoille. 

Kaksivaikutteinen TERRACORT hoitaa hyönteisen 
pistojen, pienten haavojen, naarmujen ja 
palovammojen aiheuttamia ihotulehduksia. 
TERRACORT helpottaa nopeasti kutinaa, kirvelyä 
ja ärsytystä sekä hoitaa ja estää bakteerien 
aiheuttamaa tulehdusta.
Apteekista ilman reseptiä!
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Lapsissa riittää huolehdittavaa. Sen vuoksi olemme kehittäneet uudet 
herkän ihon aurinkotuotteet, joissa ei ole alkoholia, hajusteita eikä väriaineita. 

Voiteet ovat erittäin veden- ja hiekankestäviä. Näin lapsesi voivat tutkia maailmaa 
ja sinä voit olla rauhallisin mielin – ilman huolta lastesi aurinkosuojasta.

U U S I  AC O  S U N  N Y T  A P T E E K E I S S A .  KO K E I L E .

AC O . F I

LOPUT ACO AURINKO-TUOTTEETtästä apteekista-30�%
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Maksaläiskä syntyy iholle, tyypillisimmin 
kasvoille, kaulaan tai dekolteen alueelle, 
melaniini-väriaineen paikallisesta liikatuo-
tannosta. Aurinko, hormonaaliset muutok-
set tai esimerkiksi alkoholia sisältävät kos-
metiikkatuotteet voivat häiritä melaniinia 
tuottavien solujen toimintaa. Ikäkin vaikut-
taa: melaniinin tuotanto saattaa häiriintyä, 
kun solujen toiminta hidastuu iän myötä. 

”SUojaUtUMinen hoiDon a ja o”
Normaalisti melaniini suojaa ihoa imemällä 
auringon UV-säteilyn ja iho päivettyy tasai-
sesti. Jos iho saa liikaa UV-säteitä, melanii-
nia muodostuu liikaa ja syntyy maksaläiskiä. 
 Olipa maksaläiskä peräisin hormonaalisis-
ta vaihteluista tai auringosta, auringon UV-sä-
teet myös tummentavat jo syntyneitä läiskiä. 
 - Hormonaalisista vaihteluista johtu-
via maksaläiskiltä ei voi suojautua, mutta 
auringolta voi. Se on maksaläiskien ennal-
taehkäisyn ja hoidon a ja o, toteaa SKY-CI-
DESCO Kosmetologi Sanna lapinleimu 
Hyvinkään Willan apteekista. 

SUojaaMinen aloitettaVa aikaiSin
Jos maksaläiskä on päässyt jo syntymään, 
ne pitäisi Lapinleimun mukaan suojata hy-
vin auringolta kevättalvesta kauas syksyyn 
joko peittävällä meikillä tai tehokkaalla au-
ringonsuojavoiteella.

Melasma, tutummin maksaläiskä, voi ilmestyä kesällä kenelle tahansa, etenkin jos 
köllöttelee auringossa ilman kunnollista suojaa. Maksaläiskät eivät ole vaarallisia, 
mutta saattavat kiusata kantajaansa kosmeettisesti. 

Aurinko on 
maksaläiskien 
vauhdittaja
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Aurinko on 
maksaläiskien 
vauhdittaja

Tervetuloa maailmaan!

Hellää hoivaa ja vastustuskykyä perheen pienimmille

®
www.verman.fi/perhe

Vauva tarvitsee ympärilleen hoivaa ja hellyyttä. Hyvinvoinnin 
tukena on tutkittu Rela Drops. Se on vauvan oma maitohap-
pobakteeri, joka on peräisin äidinmaidosta. Rela Drops sisältää 
100 miljoonaa Lactabacillus reuteri -maitohappobakteeria. 
Rela Drops + D sisältää lisäksi hyvin imeytyvää D3-vitamiinia. 
Vain viisi tippaa päivässä turvaa riittävän D-vitamiinin saannin 
sekä vahvistaa vastustuskykyä. Rela Drops ei sisällä maidon 
ainesosia ja se sopii tutkitusti myös vastasyntyneille.

RelaSuomi

rela_maitohappobakteeri

Apteekista.

Tule mukaan joukkoomme!

 
 
 
- Suojaaminen pitäisi aloittaa jo tammi-hel-
mikuussa, kun auringon valo alkaa vaikut-
taa. Esimerkiksi hiihtolenkeillä aurinko voi 
heijastaa voimakkaasti hangelta. Suojaker-
toimen on syytä olla vähintään 30, mielel-
lään 50, Lapinleimu kertoo. 

MakSaläiSkät VaaleneVat
hitaaSti
Maksaläiskien hoidossa on oltava kärsivällinen. 
 - Jo syntyneet maksaläiskät vaalene-
vat todella hitaasti, joten vaalennusproses-
si kestää pitkään. Jo syntyneillä maksaläis-
killä on myös taipumus vaalentua talvisin ja 
tummua taas kesäisin.
 Maksaläiskiä voi hoitaa kotikonstein 
vaalentavilla päivä- ja yövoiteilla. Samalla 
on koko ajan huolehdittava riittävästä au-
rinkosuojasta iholla. 
 - Vaalentavia voiteita on saatavana 
useilla kosmetiikkamerkeillä. Ihon kuo-
rintaa ei myöskään kannata unohtaa, sillä 
kuorinta kirkastaa ihoa ja poistaa kuollutta 
ihosolukkoa, jolloin voiteet imeytyvät ihoon 
paremmin. Parhaiten maksaläiskät saa pii-
loon meikkituotteella, joka on tarkoitettu 
maksaläiskien neutraloimiseen, ohjeistaa 
Lapinleimu. 
 Mikäli voiteista ja suojaamisesta ei ole 
apua, kannattaa kääntyä kokeneen kosme-
tologin tai ihotautilääkärin puoleen. 
 - Maksaläiskien hoitoon on olemas-
sa monia muitakin hoitovaihtoehtoja. Ylei-
simmin kotihoidon lisäksi maksaläiskien 
hoidossa käytetään timanttikuorintaa ja 
mikroneulausta. Kysy rohkeasti apua, sillä 
kosmetologi tai ihotautilääkäri osaavat ar-
vioida ihon tarpeet ja suositella tarpeen mu-
kaisia hoitoja ja tuotteita. x



Osta Orionin keräilytuotteita*

saat tuotesetin

* vähintään 9 euron
hintainen itsehoitotuote 
Kampanja koskee itsehoito-
tuotteita (ei lääkkeet). 
Keräilykortteja saat aptee-
kista ja leiman jokaisesta 
ostetusta Orionin keräily-
tuotteesta. Postita kortti 
ohjeiden mukaisesti.
Keräilyaika 1.5.–31.8.2015.
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Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys. Lisätietoja numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

KYSY APTEEKISTA

Kun hiivasieni vaivaa, valitse 
alkuperäinen ja luotettava Difl ucan. 
Yksi tabletti suun kautta riittää.

SUOMEN
SUOSITUIN
HIIVANHOITOKAPSELI*

Suun kautta otettavien hiivakapseleiden tukkumyynti 2014. IMS Health lääkemyyntitilastot*.

Difl ucan 150mg kapseli. Vaikuttava-aine fl ukonatsoli. Hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candida-vaginiitti) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin toteama hiivasie-
nitulehdus. Aikuisille 1 kapseli suun kautta kerta-annoksena. Älä käytä valmistetta raskauden aikana. Älä käytä valmistetta jos sinulla on todettu maksan tai munuaisten toimintahäiriö tai olet 
allerginen fl ukonatsolille tai jollekin Difl ucan kapselin sisältämälle aineelle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät jotakin muuta lääkitystä. Tutustu huolellisesti pakkausselostee-
seen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot www.pfi zer.fi  tai puh. 09-430 040. Pfi zer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki.

ENSIMMÄINEN JA ALKUPERÄINEN

ttse 
aaa DDDifliflifluuucacacann.n. 
iriitittätäää.

TOKAPSELI*
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ALKUPERÄINEN
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Osta Orionin keräilytuotteita*

saat tuotesetin

* vähintään 9 euron
hintainen itsehoitotuote 
Kampanja koskee itsehoito-
tuotteita (ei lääkkeet). 
Keräilykortteja saat aptee-
kista ja leiman jokaisesta 
ostetusta Orionin keräily-
tuotteesta. Postita kortti 
ohjeiden mukaisesti.
Keräilyaika 1.5.–31.8.2015.
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APTEEKISTA ILMAN RESEPTIÄ

Närästääkö?
Välitön ja pitkäkestoinen apu

NÄRÄSTYS | POLTE | HAPPAMAT RÖYHTÄISYT

NOPEAMPI
HELPOTUS
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JOPAJOPA

•  Jopa 2 kertaa nopeampi helpotus
•  Pitkäkestoinen helpotus – jopa 4 tunnin ajan
•  Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana
•  Purutabletit ja annospussit – kätevät ottaa mukaan!
•  Raikas piparmintun maku

KESÄ-

TARJOUS

-15�%
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Scholl 
Rakkolaastari 
varpaille 6 kpl

5,90 €
(7,03 €)

Scholl 
Rakkolaastari 
iso 5 kpl

5,90 €
(7,03 €)

Scholl 
Rakkolaastari 
lajitelma MIX 
6 kpl

5,90 €
(7,03 €)

Reckitt Benckiser Nordic A/S • Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Uudet, paremmat 
Scholl-rakkolaastarit

Välitön kivunlievitys, vedenkestävä

Scholl-rakkolaastarit lievittävät kipua 
nopeasti. Uusissa laastareissa on 20 % 

paksumpi geelityyny. 
Läpinäkyvä, ohut laastari sulautuuu jalan 
ihon sävyyn. Laastari on helppo kiinnittää 
ja se pysyy todella hyvin paikoillaan, myös 

hankauskestävyyttä on parannettu.

4 • 2015
Tarjoukset voimassa 31.8.2015 saakka

Multivita Magnesiumsitraatti on raikkaan greipin 
makuinen, helposti suussa liukeneva ja rakenteel-
taan miellyttävä pureskeltava magnesiumvalmiste.

ACO Moisturising Cream voiteet ovat nopeasti 
imeytyviä ja sopivat sekä normaali- että sekaiholle. 
Syväkosteuttaa ihoa tehokkaasti 24 tunnin ajan.

Multivita Magnesiumsitraatti  
90 puru- tai imeskelytabl.

Aco Face Day tai Night 
Moisturising Cream 50 ml

Syväkosteuttava seerumi ikääntymisen vaiku-
tuksia vastaan kasvoille ja käsivoide käsien 
iholle. Tasoittavat myös pigmenttieroja ihossa. 

Arctic Arbutin seerumi 30 ml
tai käsivoide 30 ml

1300
Sh 15,37

1000
Sh 12,37

Yövoide

1700
Sh 20,53

Käsivoide

1000
Sh 11,41

Päivävoide

5000
Sh 56,02

Seerumi

1900
Sh 22,57

Glukosamiini on nivel issä luonnostaan 
olevaa ainetta, joka vähenee iän myötä, ja 
siksi sitä käytetään nivelten rappeutumisen 
ehkäisemiseen ja hoitoon.

Glukosamiini Strong 
800mg 120 tabl.



4 • 2015 TArjouksET

Bethover B12 - tärkeä vitamiinilisä ikääntyville, 
kasvissyöjille ja joidenkin imeytymistä haittaa-
vien lääkkeiden käyttäjille. Vadelmanmakui-
nen purutabletti.

Melatoniini Orion sisältää melatoniinia, joka 
lyhentää nukahtamisaikaa ja lievittää aika-
eron yksilöllisiä vaikutuksia.

Ice Power kylmägeeli lievittää kipua nopeasti ja 
tehokkaasti. Tuote auttaa sekä äkillisissä että 
pitkäaikaisissa nivelten ja lihasten kiputiloissa.

Maitohappobakteeri + B ratiopharm sisältää 
kuutta maitohappobakteerikantaa ja B-vita-
miinia. Valmiste sopii päivittäiseen käyttöön 
ja myös lomamatkoille.

Maitohappobakteeri + B 
Ratiopharm 30 kaps.

Puhdistaa ihon raikkaasti ilman saippuaa. 
Puhdistaa hellästi ja tehokkaasti meikin ja 
lian. Jättää ihon raikkaaksi. Ei kuivata ihoa.

800
Sh 9,49

Melatoniini Orion 1 mg 
nieltävä tai suussa
hajoava 100 tabl.

Ice Power 150 ml
+ 20ml kylmägeeli       

Sh 23,80

1000
Sh 12,21  800

10,78

 830
Sh 10,05

Nivelille tarkoitettu yhdistelmävalmiste, joka 
sisältää glukosamiinia, kondroitiinisulfaattia 
ja sekä C-vitamiinia.

3400
Sh 39,34

Aco Face Refreshing 
Clean Lotion tai Gel 
200 ml norm/comp skin

1500
Sh 16,96

CCS jalkavoide Extra Care
175 ml 

CCS jalkavoide on tarkoitettu karhean, 
kuivan ja paksuuntuneen jalkapohjan ihon 
sekä kovettumien hoitoon. Tekee ihon 
pehmeäksi ja joustavaksi.

SyylEnd on tehokas ulkoisesti käytettävä liuos 
käsien, jalkojen ja vartalon syylien hoitoon.

SyylEnd PEN 
annostelukymä 3 ml 

Runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävä täy-
dennysravintovalmiste käytettäväksi sairau-
teen liittyvän vajaaravitsemuksen yhteydessä. 

Nutrifin active proteiini-
patukka pähkinä tai
jugurtti-vadelma 40 g

Aqualan Plus on kosteuttava ja monikäyttöinen 
sekä hyvin imeytyvä perusvoide koko perheel-
le. Sopii hyvin myös allergisille ja herkkäihoisille.

2000

Ophtim Eye Hydra 
silmätipat 60 x 0,5 ml

Ophtim Eye Hydra silmätipat sisältävät 
natriumhyaluronaattia, joka kosteuttaa 
ja voitelee silmän pintaa. Sopii myös 
piilolinssien kanssa käytettäväksi. 

3000
Sh 36,723000

Sh 32,36

Aqualan Plus
perusvoide 200 g

Synomax comp 100 tabl.

500
Sh 3,00

4kpl, jug. vadelma

500
Sh  2,00

3 kpl, pähkinä

1700
Sh 20,48

Bethover 1 mg 
B12-vitamiini 100 purutabl.

Lievittää lihas- ja nivelkipua sekä turvotusta venäh-
dyksissä, nyrjähdyksissä ja rasitusvammoissa ja 
laukaisee lihasjännitystä. 

Kylmägeeli Ratiopharm 150 ml

700
Sh 8,93






