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Pääkirjoitus

Minisun Monivitamiini
Vahva 120 tabl.
Minisun Vahva Monivitamiini on 
jokapäiväiseen käyttöön sopiva 
nieltävä tabletti, joka sisältää 
vitamiineja, hivenaineita ja 
mustikkauutetta. Valmiste sopii 
erityisesti aktiiviseen elämään, 
nuorille aikuisille, ruuhkavuosiin 
ja vaativaan elämänmenoon.
Tarjous voimassa  
28.2.2016 saakka

 1790
Sh 20,42

Optim Eye Hydra
60 x 0.5 ml pipettiä
Ophtim Eye Hydra silmäystä-
välliset silmätipat kosteuttavat 
ja suojaavat silmiä. Säilöntä-
aineettomat silmätipat sopivat 
käytettäväksi myös piilolinssien 
kanssa. Nyt kätevissä suljetta-
vissa kerta-annospipeteissä! 

Tarjous voimassa  
28.2.2016 saakka

790
Sh 9,64

 3390
Sh 36,72

Vuosi on vaihtunut!

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

VUODEN VAIHDE TOI muutoksia lääkekorvaksiin. Kelan korvaamista lääkkeistä 
saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset 
ylittävät alkuomavastuun. Sitä kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, 
kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Alkuomavastuu ei koske lapsia 
ja nuoria. Sitä aletaan soveltaa vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 
vuotta. Lääkkeen hinnasta riippuen alkuomavastuu voi täyttyä jo ensimmäisessä 
lääkeostossa tai saman kalenterivuoden aikana useammissa lääkeostoissa. 
Alkuomavastuu kerryttää lääkkeiden vuotuista omavastuuosuutta, ns. lääkekattoa. 
Alkuomavastuun yhteydessä lääkkeiden peruskorvaus nousee vuoden 2016 alussa 
nykyisestä 35 prosentista 40 prosenttiin. Erityiskorvausprosentit säilyvät ennallaan.

Vuoden pimein aika on ohitettu ja nyt on aika suunnata kohti valoa. Päivä 
pitenee ja aina väliin aurinkokin pilkistää talvisella taivaalla. Auringon valo on 
tärkeä D-vitamiinin lähde, mutta valitettavasti talvikuukausien aurinko ei yksin 
riitä täydentämään tärkeitä D-vitamiinivarastoja, joten apteekista saatavat 
D-vitamiinilisät ovat hyvä vaihtoehto. Pakkanen ja kylmyys sekä kuiva ilma 
niin ulkona kuin sisällä laittaa ihon kovalle koetukselle. Kun ilman kylmyyteen 
ja kuivuuteen lisätään vielä kova tuuli tai viima, iho suorastaan janoaa suojaa ja 
kosteutta. Apteekeissa on runsaasti tarjolla erilaisia vaihtoehtoja talven aiheuttamien 
iho-ongelmien torjumiseen. Talven lomilla suunnataan joko etelän aurinkoon tai 
pohjoisen rinteille ja hiihtoladuille, silloin täytyy suojata ihoa myös auringon tuomilta 
haittavaikutuksilta. Aurinkotuotteet voivat olla ajankohtaisia myös talvella!

Vuosi on vaihtunut ja elämme Euroopassa erittäin suuren epävarmuuden aikaa. 
Suomalainen apteekkilaitos on nähnyt historiansa aikana monenlaisia yhteiskunnan 
vaiheita ja elänyt niissä vahvasti mukana hoitaen sitä tehtävää, mitä varten apteekit 
ovat olemassa. Toivotaan, että vuodesta 2016 tulisi kuitenkin meille kaikille 
edellistä vuotta parempi ja voisimme nauttia itse kukin elämästämme täysillä!
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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

Hävitä lääkejäte
oikein
Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa 
että terveydenhuollossa.    

Paras käsikirjoitus
syntyy porukalla
Käsikirjoittaja ja ohjaaja Anna Dahlman on 
saanut Suomen eturivin koomikot loista-
maan muun muassa Siskonpeti-sarjassa. 
Kutiava ja hilseilevä
hiuspohja kannattaa
hoitaa kuntoon
Erityisesti talviaikaan hiuspohja voi kutista 
ja hilseillä. Kotihoidoksi käy hilse- tai 
sienishampoo, ongelman pitkittyessä 
kannattaa kuitenkin suunnata lääkäriin. 

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

Kärsitkö särystä 
liian pitkään?

ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen 
lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville, vähintään 
6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaa-
vaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolel-
la pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Markkinoija ratiopharm Oy. FI/POTC/15/0007/10/15.
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Onni ovulaatiotesti on helppo ja 
yksinkertainen tapa selvittää,

minä kuukauden päivänä munaso-
lusi irtoaa ja milloin sinulla

on suurin mahdollisuus tulla ras-
kaaksi. Onni ovulaatiotesti mittaa 
virtsasta lutenisoivan hormonin

(LH) määrää, joka on korkeimmil-
laan 24–36 tuntia ennen

munasolun irtoamista. Onni-ovulaa-
tiotestillä saat vastauksen

jo 5 minuutissa. Yhdessä pakka-
uksessa on 7 kertakäyttötestiä ja 

ohjeet testin tekemiseksi.

20,-
Sh 23,21

Harvardin yliopiston tutkimus vahvistaa, 
että paljon nopeasti imeytyviä hiilihydraat-
teja ja vähän kuituja ravinnostaan saavat sai-
rastuvat aikuistyypin diabetekseen muita to-
dennäköisemmin. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että hiilihydraatti-
en määrän sijaan ongelma on niiden laatu. 
Paljon hiilihydraatteja syövät eivät välttä-
mättä ole muita alttiimpia diabetekselle, 
mutta riski on suurentunut, jos ruokavali-
on hiilihydraatit ovat suurelta osin sokeria 
ja tärkkelystä. Ravinnon kuidut puolestaan 
pienentävät sairastumisriskiä. 

Tärkkelys imeytyy eri tahtia eri ruoka-aineis-
ta, mutta merkittävä osa länsimaisen ruoka-
valion tärkkelyksestä on nopeasti imeytyvää. 
Esimerkiksi vaalean leivän tärkkelys imeytyy 
nopeasti, kun taas palkokasvien tärkkelys on 
hidasta. Pastan tärkkelys imeytyy valmistus-
tekniikan ansiosta hitaasti. 

Tulokset tukevat nykyisiä ravitsemussuosi-
tuksia, jotka suosittavat vähentämään huo-
nojen hiilihydraattien syömistä ja lisäämään 
kuidun ja hyvien hiilihydraattien syömistä. 
Hyviä hiilihydraatteja saa täysjyväviljatuot-
teista ja kasviksista. x

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Hallitse kiire,
ehkäise tapaturmia

Huonot hiilihydraatit
altistavat diabetekselle

4

Tapaturmiin kuolee Suomessa noin 2500 hen-
kilöä vuosittain. Tapaturmat on merkittävin 
terveiden elinvuosien menetyksiä aiheuttava 
kuolinsyy aina myöhäiseen keski-ikään asti. 
Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroo-
pan neljänneksi korkein. Lisäksi koti- ja va-
paa-ajan tapaturmat aiheuttavat yli 80 pro-
senttia sairauspoissaoloista työstä. 

Suurin osa tapaturmista sattuu arkisessa ym-
päristössä, kotona, lenkkipolulla, vapaa-ajan 
vietossa. Tyypillisiä ovat kaatumiset, liukas-

tumiset ja putoamiset. Tapaturmien taustal-
la on useimmiten inhimillinen virhe tai kiire. 
Kiireessä huomiokyky heikkenee ja tapatur-
mariski kasvaa. Kiireen aiheuttamat tapatur-
mat ovat kuitenkin ehkäistävissä varaamalla 
riittävästi aikaa työn suorittamiseen, arvioi-
malla ja poistamalla vaaranpaikat ja huoleh-
timalla esteettömistä kulkureiteistä ja valais-
tuksesta. x

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Onni raskaustesti on 
erittäin herkkä ja luotet-
tava raskaustesti, jolla 

voidaan osoittaa raska-
ushormoni (hCG) virt-

sasta jo ensimmäisenä 
päivänä kuukautisten 

poisjäännistä.

5,-
Sh 6,92

Jokainen autoilija voi vaikuttaa osaltaan jo-
kakeväiseen katupölyongelmaan talvirenkai-
ta ostaessaan. Allergia- ja astmaliitto ja Hen-
gitysliitto kehottavat valitsemaan nastattomat 
talvirenkaat, sillä nastalliset talvirenkaat ku-
luttavat tien pintaa nastattomia enemmän ja 
lisäävät näin katupölyä. 

Katupöly huonontaa ilman laatua erityisesti 
kevättalvella. Katupöly on terveysriski kaikil-
le, mutta eniten haittaa siitä on lapsille, van-
huksille ja hengityssairaille. Katupöly ärsyttää 
hengitysteitä, heikentää keuhkojen toimintaa 
ja pahentaa hengityssairaiden oireita.

Tienpitäjät ja huoltoyhtiöt voivat puolestaan 
vaikuttaa katupölyn määrään hiekoittamal-
la talvella oikein. Katupölyä voidaan vähentää 
esimerkiksi hiekoitusmateriaalin valinnalla. 
Hiekoitusmateriaalin tulisi olla kulutuksen-
kestävää ja märkäseulottua, jolloin siitä on pes-
ty hienoin ainesosa pois. Lisäksi hiekoitusta tu-
lisi levittää vain sinne, missä sitä todella tarvi-
taan, kuten risteyksiin, bussipysäkeille, portai-
siin ja mäkiin. x

Lähde: Allergia- ja astmaliitto

Toistuva heräily heikentää mielialaa enem-
män kuin pelkät lyhyet yöunet, yhdysvalta-
laistutkimus osoittaa. 

Verrattuna lyhyitä unia nukkuneisiin osal-
listujiin toistuvasti yön aikana herätetyt 
viettivät yöstään huomattavasti vähem-
män syvässä unessa, minkä lisäksi he koki-
vat mielialansa huonommaksi. Tutkijat us-
kovat, että sirpaleiseen uneen nyt liitetyt 

mielialavaikutukset johtuvat todennäköi-
sesti syvän unen vähentymisestä ja normaa-
lien unisyklien häiriintymisestä. 

Havainnot saattavat selittää uniongelmista 
kärsivien masennusoireita sekä mm. pienten 
lasten vanhempien ja vuorotyötä tekevien mie-
lialan laskua. x

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Katujen keväistä pölyämistä
voi vähentää jo ennen kevättä

Katkonainen uni
pahin mielialan huonontaja

5



Uusi tehokas nikotiinipurukumi

Nicover Fruit ja Nicover Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi. Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen liittyviin vie-
roitusoireisiin aikuisille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Hoidosta tulee keskustella lääkärin kanssa vakavien 
sydän- ja verisuonitautien, muiden vakavien sairauksien sekä raskauden ja imetyksen yhteydessä. Ei lasten ulottuville.

Kysy

tupakoinnin

lopettamisesta

apteekista

®
www.verman.fi/perhe

Uudet Nicover-nikotiinipurukumit nyt apteekista!
Apteekin henkilökunta opastaa sinua tuotteen oikeassa käytössä.

Uutuus
apteekista!



Uusi tehokas nikotiinipurukumi

Nicover Fruit ja Nicover Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi. Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen liittyviin vie-
roitusoireisiin aikuisille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Hoidosta tulee keskustella lääkärin kanssa vakavien 
sydän- ja verisuonitautien, muiden vakavien sairauksien sekä raskauden ja imetyksen yhteydessä. Ei lasten ulottuville.

Kysy

tupakoinnin

lopettamisesta

apteekista

®
www.verman.fi/perhe

Uudet Nicover-nikotiinipurukumit nyt apteekista!
Apteekin henkilökunta opastaa sinua tuotteen oikeassa käytössä.

Uutuus
apteekista!

SCHOLL-UUTUUS 
PÄIVITTÄISIIN 

KAUNEUSRUTIINEIHIN!
LADATTAVA JA VESITIIVIS 

Scholl Velvet Smooth Wet & Dry -raspi

Velvet Smooth Wet & Dry 
normaalikarkea vaihtopää.

UUTUUS!

•  Vaivaton kovettumien poisto 
 märältä ja kuivalta iholta. 

•  Voidaan käyttää suihkussa ja kylvyssä. 

•  Toimii kahdella eri nopeudella.

•  Kevyempi laite ilman paristoja.

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

UUTUUS!
Scholl-jalkasienen 

hoitosarja
HOITAA JA ENNALTAEHKÄISEE 

jalkasienen uusiutumisen

Pakkaus sisältää 
suihkeen ja hoitokynän.

SUIHKE KENGILLE   

KYNÄ JALOILLE   

Kenkään suihkutettava etanoli-suihke vähentää 
jalkasienen uusiutumista eliminoimalla kengässä 
olevaa sieni-infektiota. Suihke on turvallinen; 
hoitavaan aineeseen ei tarvitse koskea.

Täsmähoitona jaloille, jalkasienen saastuttamiin 
kohtiin, pysäyttäen leviämisen.

Jalkasieni tarttuu 
erittäin helposti 
etenkin kosteista 
tiloista. 
On tärkeää hoitaa 
infektio jaloista ja 
kengistä! 

Desinfioimalla 
jalkasienen 
saastuttamat kengät 
ehkäiset infektion 
uusiutumista

Vain Scholl
-jalkasienen 
hoitosarja tarjoaa 
kaksoistoiminnon 
– se hoitaa jalat ja 
kengät!



Hävitä lääkejäte oikein
Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa. Lääkejätettä ovat kaikki käyttä-
mättä jääneet, vanhentuneet tai sellaiset lääkkeet, joiden käytön viranomainen, lääkkeen valmis-
taja, myyntiluvan tai rekisteröinnin haltija on kieltänyt. Lääkejäte on aina ongelmajätettä, joka on 
hävitettävä oikein, ei siis ikinä kotitalousjätteiden mukana. 

8

Lääkkeiden  - kuten muidenkin ongelmajättei-
den  - hävittämisessä kannattaa olla johdonmu-
kainen. Jos ongelmajätettä joutuu luontoon, se 
tulee vastaamme ruuassa, juomavedessä ja il-
massa. Kuten ympäristönsuojelussa yleensä-
kin, pienistä puroista kasvaa helposti iso joki. 

ÄLÄ KÄYTÄ
VANHENTUNEITA LÄÄKKEITÄ
Vanhentuneita lääkkeitä ei saa käyttää, vaan ne 
on – täysinäisinäkin pakkauksina  -  toimitet-
tava hävitettäväksi. Valmistaja takaa tuotteen 
viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, että lää-

keaineet ovat riittävän tehokkaita. Vanhentu-
neen lääkkeen teho voi olla heikentynyt tai sen 
vaikutustapa voi muuttua, joskus lääke saat-
taa vanhetessaan muuttua jopa myrkylliseksi.
 Kotitalouksista syntyvät lääkejätteet ovat 
yleensä nimenomaan vanhentuneita lääkkeitä. 
Vanhentuneet lääkkeet voi viedä veloituksetta 
apteekkiin hävitettäväksi. Apteekki vastaa sii-
tä, että lääkkeet hävitetään asianmukaisesti. 
Vaikka lääkepakkaus olisi avaamaton, apteek-
ki ei voi lääketurvallisuussyistä johtuen lunas-
taa pakkausta takaisin. Kodin lääkekaappi kan-
nattaa tarkistaa säännöllisesti!  x

I N F O

TOIMI NÄIN
LÄÄKEJÄTTEIDEN KANSSA:

• Tarkista kodin lääkevarastot säännöl-
lisesti, poista vanhentuneet tai käyttä-
mättä jääneet lääkkeet. 

• Huolehti tietosuojastasi; Poista ohjeli-
put reseptilääkkeistä. 

• Ota vanhat tai käyttämättä jääneet 
tabletit pois alkuperäispakkauksis-
ta, pakkaa ne irrallisina läpinäkyvään 
muovipussiin ja vie lääkkeet apteekkiin. 

• Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja 
aerosolit omissa pakkauksissaan apteek-
kiin. Tarkista, etteivät lääkkeet vuoda. 

• Toimita jodipitoiset lääkkeet ja eloho-
peakuumemittarit apteekkiin erillään 
muusta lääkejätteestä. 

• Palauta sytostaattia sisältävät lääke-
jätteet (esim. syövän hoidossa käytet-
tävät lääkkeet) erillisessä muovipus-
sissa ja alkuperäispakkauksissa. 

• Palauta ruiskut ja neulat eril lään 
muusta lääkejätteistä, esimerkiksi la-
sipurkkiin pakattuna. 

• Älä laita lääkejätteitä sekajäteastiaan. 
Lääkkeet voivat joutua näin lasten 
ulottuville.

• Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin. 
Luontoon joutuessaan lääkeaineet voi-
vat vaikuttaa maaperän ja vesien mikro-
bilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan. 

• Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai 
kunnan järjestämään hävityspisteeseen.



ProMedic antimikrobinen kynsi- ja jalkasienen hoitoaine 

Kehitetty helpoksi ja nopeaksi jalka- ja kynsisienen ennaltaehkäisy- ja hoi-
totuotteeksi. Annetaan suihkeina sairastuneille alueille tai käytetään ennal-
taehkäisevänä suihkeena koko jalan alueella. Erittäin helppokäyttöinen ja 

suojaukseen. 

Mintuntuoksuinen. Pakkaukset 80 ml ja 250 ml.

ProMedic haavasuihke 

ProMedic haavasuihke on erityisesti urheilijoiden käyttöön kehitetty,
-

raan puhdistettavaan haavaan, nirhautumaan tms. tai puhdistusliinalle.
Haavan, naarmun tms. kuivuttua suihkutetaan päälle, jolloin tuotteen 

bioaktiiviset aineet muodostavat pinnalle suojakalvon, joka ehkäisee 
bakteerien ja mikrobien toiminnan. 

Pakkauskoko 80 ml.

ProMedic antimikrobinen pesuneste 

Vaikutus perustuu luonnon bioaktiivisiin tehoaineisiin (kuten pihkan joh-
dannaisiin), jotka on yhdistetty hellävaraisiin puhdistaviin ja hoitaviin

aineisiin.Tuote tehoaa välittömästi esimerkiksi hajua aiheuttaviin
bakteereihin sen sisältämien bioaktiivisten tehoaineiden ansiosta.

ProMedic antimikrobinen pesuneste sisältää pitkävaikutteisen suojan sen 

Tuotteen vaahtoavuus auttaa ainetta leviämään hyvin ihon pinnalle.
Sen sisältämät hoitavat aineet auttavat ihoa pysymään terveenä.

Pakkauskoko 250 ml.

ProMedic human care sarjassa on 3 ihmisten luonnonmukaiseen hygieniaan ja hoitoon kehitettyä tuotetta.
Niiden vaikutus perustuu Suomen luonnosta saadun pihkan antimikrobisiin ainesosiin,

jotka on erotettu pihkasta kolmannen sukupolven pihkan hyödyntämiseen perustuvilla tekniikoilla.
Alkoholia sisältävissä tuotteissamme pihkan bioaktiiviset komponentit on yhdistetty alkoholiin ja kvaternäärisiin 
yhdisteisiin välittömän tehovaikutuksen tehostamiseksi. Tuotteista jää pinnoille mikroskooppisen ohut suojakalvo, 
joka ehkäisee mikrobien toiminnan. Tuotteet eivät sisällä ihmiselle tai luonnolle haitallisia tai myrkyllisiä aineita 

eivätkä edesauta antibioottiresistenssin tai antimikrobisille aineille resistenttien mikrobikantojen kehittymistä.

Vitikka 2 Espoo
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Ikä:  19-21v.          39-43v.                    77-81v.
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(Source> Lipids vol. 24, no. 7 (1989))
Coenzyme levels in a person´s vital organs peak at the age of 19-21, 
suggesting that this is the time of life where you have the most energy.

Ubikinonipitoisuudet (mg/g) eri kudoksissa

Sydän
Munuaiset
Maksa
Perna

Luonnollinen energianlähde
Ubikinoni on vitamiinin kaltainen ravintoaine, jota solut tarvitsevat 
muuntaessaan 
ruuan ravintoai-
neita energiaksi. 
Iän myötä kehon 
kyky tuottaa 
ubikinonia vähe-
nee. Käyttämällä 
laadukasta ubiki-
noni-ravintolisää, 
voi kompensoida 
tätä ikääntymi-
seen liittyvää ubi-
kinonin määrän 
vähentymistä.
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Luonnollinen aine on  
luonnollinen valinta.

Bio-Qinon Q10 on yli 20 vuoden tutkimuksen 
ja tuotekehityksen tulos. Parhaiten dokumen-
toidulla ubikinonivalmisteella on tehty yli 

100 tieteellistä tutkimusta, josta viimeisin 
Q-Symbio tutkimus on läpimurto Q10-
hoidolla.

Kehon energia tuotetaan solujen mitokond-
rioissa, jotka ovat pieniä, pavun muotoisia 
rakenteita jokaisen solun sisällä.

Ubikinoni on välttämätön aine solujen toi-
minnalle, mutta sen pitoisuudet alkavat laskea 

jo 20-25 -vuotiaana. Bio-Qinon Q10 voi auttaa 
palauttamaan normaalit ubikinonitasot.

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubikinonia sekä  
C-vitamiinia, joka edistää normaalia energia-aineenvaih-
duntaa sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Pharma Nord on yksi Euroopan johtavista korkealuokkais-
ten ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajista, jonka 
tuotteita on myynnissä yli 45 maassa ympäri maailmaa.
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seen liittyvää ubi-
kinonin määrän 
vähentymistä.
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Paras
käsikirjoitus
syntyy porukalla
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Käsikirjoittaja ja ohjaaja Anna Dahlmanin 
nimi on parina viime vuonna ponnahdel-
lut esiin yhden jos toisenkin viihdeohjelman 
taustalta. ”Suomen hauskin käsikirjoittaja” on 
usein liitetty nimen etuliitteeksi. 
 - Se taitaa olla näkökulmakysymys, mut-
ta jos joku näin sanoo, kivaltahan se tuntuu, 
Dahlman toteaa lämpimästi hymyillen. 

DRAAMASTA KOMEDIAAN
Elokuva- ja tv-käsikirjoitusta opiskellut Dahl-
man pitää uransa vedenjakajana siirtymistä 
draamasta komedian pariin. 
 - Pasila-sarjalle etsittiin uutta käsikirjoi-
tustiimiä ja kirjoitin sarjaan testikäsikirjoituk-
sen. En ollut aiemmin kirjoittanut komediaa, 
mutta käsikirjoitustani pidettiin lupaavana. 
 Pasilan myötä Dahlman ymmärsi, että 
kaikessa, mistä oli ollut haittaa draamassa, oli-
kin hyötyä komediassa. 
 - Oli häkellyttävää, että muut olivat tien-
neet, että komedia on minun juttuni. Itse tajusin 
sen vasta tuossa vaiheessa, Dahlman paljastaa.

TUTTU TIIMI
Dahlman pääsi ensimmäistä kertaa pääkäsi-
kirjoittajaksi Yle Leaks -ohjelmaan, jonka 50 
ensimmäistä jaksoa ovat Dahlmanin käsialaa. 
Askelmerkit suosittuun Siskonpeti-sarjaan al-
koivat hahmottua jo tuolloin. 
 - Yle Leaksissa tutustuin Joonas Nordma-

niin, Niina Lahtiseen, Pirjo Heikkilään ja Kat-
ja Lappiin. Tällä jengillä ollaan nyt tehty töitä 
yhdessä vuodesta 2011 alkaen. Myöhemmin 
on saatu mukaan myös Krisse Salminen, San-
na Stellan ja Jarkko Niemi, luettelee Dahlman 
ydintiimiä Siskopeti-sarjasta. 
 Dahlman on toiminut Yle Leaksin ja Siskon-
petin lisäksi käsikirjoittajana Hyvät ja huonot uu-
tiset -paneeliohjelmassa. Siskonpetissä hän toimii 
lisäksi ohjaajana. Lisäksi Dahlmanin on voinut 
bongata Naurun tasapaino -ohjelmasta tuomarina 
ja Antti Holma -shown vakiokasvona. 

”DEMOKRATIALLA ON RAJANSA”
Siskonpeti-sarja keräsi yli 800 000 katsojaa 
ensimmäisen tuotantokauden jaksoillaan ja 
nyt käynnissä on sarjan toinen tuotantokau-
si. Ohjelma nappasi Viinapäivä-sketsillään 
Raittiuden Ystävien Vuoden raittiusteko 2015 
-tunnustuksen.
 Siskonpetiä kirjoitetaan ryhmässä ja 
Dahlman tunnustaakin olevansa kyseisen kä-
sikirjoitustavan vankkumaton kannattaja. 
 - Maailmalla lähes kaikki komediakäsi-
kirjoitukset tehdään ryhmissä. Yhdessä ideois-
ta saadaan jalostettua parempia ja työ on sitä 
paitsi yhdessä paljon hauskempaa. Lisäksi on 
hyvä, että ideoita voidaan testata saman tien 
ikään kuin miniyleisölle.   
Jos juttu ei naurata muita kuin itseään, voi todeta 
heti kättelyssä, ettei tämä toimi, Dahlman selittää. 

Ryhmässä demokratia toimii vain tiettyyn ra-
jaan asti, Dahlman muistuttaa. Pääkäsikirjoit-
tajalla pitää olla linja käsissään ja vetää rajaa, 
millaista huumoria on tarkoitus tehdä.  
 - Minun työni on tunnistaa, mikä idea on pa-
ras ja osattava sanoa myös, että raja menee nyt tässä. 

HYVÄT TAKAPUOLILIHAKSET, TARKKAA-
VAISUUTTA JA SOSIAALISIA TAITOJA
Käsikirjoittajan työstä värittyy ulkopuolisille 
usein romantisoitu kuva, eikä työ suinkaan ole 
läpeensä hauskojen vitsien keksimistä. 
 - Käsikirjoittajalta vaaditaan hyviä ta-
kapuolilihaksia ja tarkkailukykyistä mieltä. 
Kirjoittamiseen menee paljon aikaa ja se on 
oikeastaan aika tylsää puuhaa. Usein ajatel-
laan, että luovuuden vimmassa tekstiä syntyy 
helposti. Totuus on, että kirjoittaja joutuu pai-
nimaan valtaosan ajasta keskeneräisen idean 
sekä oman keskeneräisyytensä kanssa, Dahl-
man kuvaa käsikirjoittajan arkea.  
 Sosiaalisia taitoja Dahlman korostaa 
myös, niitä kun tarvitaan nykypäivänä ihan 
jokaisessa työtehtävässä. 
 - Ajattelen, että käsikirjoittajan ja ohjaajan 
tehtävänä on saada tiimin jäsenistä paras irti, 
saada ympärillä olevat ihmiset loistamaan. Siinä 
olen omasta mielestäni onnistunut käsikirjoit-
tajana ja ohjaajana tähän mennessä parhaiten. 

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Anna Dahlman on saanut Suomen eturivin 
koomikot loistamaan muun muassa Siskonpeti-sarjassa.

Dahlmanin mukaan hyvältä käsikirjoittajalta vaaditaan ennen 
kaikkea tarkkaavaisuutta ja hyviä takapuolilihaksia. 

KUVAT: Jetro Staven
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Positiivista palautetta Dahlmanin on kuiten-
kin edelleen opeteltava ottamaan vastaan. 
 - Kuten monet muutkin tämän ikäiset 
naiset, ajattelen usein, etten oikeasti osaa yh-
tään mitään ja kohta se paljastuu kaikille muil-
lekin. Yritän opetella eroon suorittamisesta, 
joka mielestäni tuon niin sanotun huijari-
syndrooman takana piilee. Pitäisi vaan nauttia 
enemmän hetkistä, eikä suorittaa kaikkea läpi, 
Dahlman pohtii. 

HYVÄ IDEA EI KATSO
AIKAA JA PAIKKAA
Ideat käsikirjoituksiin Dahlman ammentaa 
omasta ja läheisten elämästä sekä kaikesta ym-
pärillä tapahtuvasta. 
 - Idea ei kuitenkaan koskaan synny tai 
sketsiä ei tehdä yhdestä käsikirjoittajalle tutus-
ta henkilöstä. Esimerkiksi Siskonpetissä kaik-
kien käsikirjoittajien on hyväksyttävä ja tun-
nistettava sama asia ennen kuin aihe otetaan 
mukaan sketsiin. 

Hyvä idea ei myöskään katso paikkaa tai 
aikaa. Tästä syystä Dahlman tunnustaakin ole-
vansa ikään kuin aina töissä.
 - Joskus idea tulee juuri silloin kun ei pin-
nistele liikaa. Se saattaa kirkastua vaikka punt-
tisalilla. Ideointi ja pallottelu onkin mielestäni 
parasta tässä työssä. Se aika, kun ei tarvitse 
miettiä realismia eikä kuluttaa vielä niitä taka-
puolilihaksia, nauraa Dahlman.
Omista ideoistaan tai teksteistään Dahlman ei 
tunnusta tuntevansa mustasukkaisuutta. 
 - Varmasti olin nuorempana herkempi, 
nykyään ideat ja teksti ovat minulle lähinnä 
työkaluja. Kokemus auttaa tässäkin. Kun on 
heittänyt 12 jaksoa tekstiä roskiin, alkaa mus-
tasukkaisuuskin pikku hiljaa hävitä. 

HYVÄÄ OLOA POSITIIVISISTA
ASIOISTA JA LIIKUNNASTA 
Omasta jaksamisestaan Dahlman kertoo 
huolehtivansa perusasioilla: nukkumalla 
paljon, urheilemalla ja sopivassa määrin 

terveillä elämäntavoilla. 
 - Olen jostain omaksunut aika epäta-
vallisen vuorokausirytmin. Herään aamui-
sin viideltä ja nukahdan illalla aikaisin. Olen 
jo usein tehnyt pari tuntia töitä ennen kuin 
tyttäreni herää, Dahlman paljastaa.  
 Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että 
Dahlman pyrkii keskittymään hyviin asioihin 
ja minimoimaan negatiiviset asiat elämässään. 
Liikkuminen on myös tärkeä henkireikä. 
 - Harrastan Dancehall-nimistä jamai-
calaista katutanssia, jossa yhdistellään muun 
muassa tverkkausta akrobatiaan. Vaikka 
tunnille raahautuisi kuinka väsyneenä, lope-
tan tunnin aina paremmalla fiiliksellä. On 
käsittämätöntä, miten yksinkertaista hyvän 
olon saavuttaminen loppujen lopuksi on, 
ihmettelee Dahlman. x

I N F O

ANNA DAHLMAN:
• käsikirjoittaja, ohjaaja
• tuotantoja: Yle Leaks, Hyvät 

ja huonot uutiset, Siskonpeti
• 35-vuotias
• perhe: 6-vuotias tytär



Nicotinell® Icemint 
- jäisen raikas

Nicotinell®-lääkepuru-
kumi hillitsee tupakan-
himoa ja siten helpot-
taa tupakoinnin
lopettamista.

Nicotinell®-nikotiinikorvaushoitovalmisteet avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviin 
vieroitusoireisiin. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Valmisteet sisältävät nikotiinia. Ei alle 
18-vuotiaille. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä tupakoi samanaikaisesti, kun käytät Nicotinellia. 
Jos olet yliherkkä jollekin valmisteiden sisältämistä aineista, älä käytä Nicotinellia. Haittavaikutuksena 
voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, maha-suolikanavan vaivoja, laastaria käytettäessä myös 
ihoärsytystä. Jos sinulla on vakava sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus, jokin muu vakava sairaus 

tai olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärin kanssa. Novartis Finland Oy 2015.

Kaksi
eri vahvuutta

2 mg ja 4 mg

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

D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä osteoporoosin hoidon 
tueksi iäkkäille henkilöille. Ei lapsille tai nuorille.  Vain apteekista. Tutustu huolellisesti 
pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi .  266/15 O 09.2015

Calcichew® on helppo 
tapa saada  päivittäinen 
kalsium ja D-vitamiini  nieltävänä 
ja pureskeltavana. Vain apteekista.

4149_Leiras_Calcichew_Apteekkilehti_105x140mm.indd   1 24.8.2015   15.37



*Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.

www.minisun.fi

D-vitamiini
koko perheelle

Monivitamiini
koko perheelle

Vahva
D-vitamiini

Vitamiinit 
talveen!

Pimeinä vuodenaikoina keho kaipaa kipeästi D-vitamiinia 
sekä monivitamiinia, joka sisältää vastustuskyvylle tärkeän 
D-vitamiinin lisäksi mm. C-vitamiinia ja sinkkiä. Monipuo-
lisesta Minisun-tuotesarjasta löydät sopivan tuotteen niin 
aikuisille kuin lapsillekin. Nyt 50 tabl. kaupan päälle!
Apteekista.

®
www.verman.fi/perhe

Kampanjapakkauksessa*

ENEMMÄN
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Optimaalinen ravintolisä hiuksille
Proparin forten avulla voit saada hyväkuntoiset hiukset muutamassa 
kuukaudessa. Proparin forte sisältää runsaasti hiusten hyvinvointiin vaikuttavia 
ainesosia, kuten biotiinia eli B7-vitamiinia, seleeniä, kuparia ja sinkkiä. * 

www.proparinforte.fi

60 kapselia
TARJOUS

2100
€

sh 25,86 €

120 kapselia
TARJOUS

4000
€

sh 44,32 €

180 kapselia
TARJOUS

5500
€

sh 58,69 €

Kysy Proparin
 

forte
a apteekista!

*Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) hyväksymät terveysväittämät 



Mehiläisen ihotautien erikoislääkärin Carl 
Kyrklundin (LT) mukaan hiuspohjan kutinan 
ja hilseilyn taustalla voi olla joko liian kuiva tai 
liian rasvoittuva hiuspohja. Kuiva hiuspohja eri-
tyisesti talviaikaan voi liittyä atooppiseen ihot-
tumaan, jota voi hiuspohjan lisäksi myös esiin-
tyä muualla vartalossa esimerkiksi taivealueilla. 
 - Kun iho kuivuu liikaa, iho tulehtuu ja 
alkaa kutista, Kyrklund toteaa. 
 Hiuspohjan tulehdusta voidaan hoitaa 
Kyrklundin mukaan tulehdusta lievittävällä 
kortisoniliuoksella. Rasvoittuva hiuspohja voi 
hyötyä kortisoniliuoksen lisäksi myös hiusten 
pesusta hilse- tai sienishampoolla.
 -Joskus hiuspohjassa voi olla myös fin-
nimäisiä kutiavia näppyjä. Nämä voivat olla 
merkki hiuspohjan karvatuppitulehduksesta. 
Lääkäri voi määrätä niiden hoitoon joko pai-
kallisesti hiuspohjaan annosteltavia tai suun 
kautta otettavia antibiootteja, Kyrklund kertoo. 

HILSEELLÄ VOI OLLA MONTA
AIHEUTTAJAA
Hilse koostuu kuolleita ihosoluista, joita ir-
toaa hiuspohjasta, jos iho on tulehtunut. 
Hilsettä esiintyy myös psoriasiksessa, jos-
sa ihon kerrokset ovat tavanomaista pak-
sumpia. Psoriaatikoilla hilseen esiintymi-
nen voi olla läiskittäistä, tiukkaa ja paak-
kuista. Atooppisessa ihottumassa hilse taas 
on usein jauhomaista ja kevyttä. 
 - Hilse saadaan usein hoidettua hoita-
malla tulehdus paikallisesti kortisoniliuok-
sella, mutta hilsettä voidaan myös irrottaa 
kuorivilla iholiuoksilla, joita apteekki voi se-
koittaa ihotautilääkärin määräyksestä, ker-
too Kyrklund.
 Hiuspohjan hilsettä ja läiskittäistä hius-
tenlähtöä voi aiheuttaa myös hiuspohjaan 
pesiytynyt sieni.
 

- Hiuspohjan sieni-infektiot voivat olla sitkei-
tä eivätkä ne useimmiten parane pelkästään 
sienishampoolla. Usein sieni-infektion häätä-
miseen tarvitaan sekä sisäinen että ulkoinen 
sienilääkitys, toteaa Kyrklund. 

ENSIHOITO SHAMPOOLLA
Kutiavaa ja hilseilevää päänahkaa kannattaa 
hoitaa Kyrklundin mukaan ensin kutiavan ja 
hilseilevän hiuspohjan hoitoon tarkoitetulla 
shampoolla. 
 - Jos oireet eivät shampoopesun myötä 
hellitä, kannattaa selvittää lääkärin vastaan-
otolla, mikä hilsettä ja kutinaa aiheuttaa. Lää-
käri osaa suunnata hoidon oireen aiheuttajan 
mukaan, Kyrklund muistuttaa. 
 Hiuspohjan ongelmat kannattaa hoitaa 
kuntoon, sillä terveet hiukset ammentavat 
voimansa terveestä hiuspohjasta. x

Erityisesti talviaikaan hiuspohja voi kutista ja hilseillä. Kotihoidoksi käy hilse- tai 
sienishampoo, ongelman pitkittyessä kannattaa kuitenkin suunnata lääkäriin. 

Kutiava ja hilseilevä 
hiuspohja kannattaa hoitaa kuntoon

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*

myynti 2014. IMS Health lääkemyyntitilastot*.

ALKUPERÄINEN
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V
ihreä kahvipapu-uutteesta on  
tullut viime vuoden aikana 
USA:n ylivoimaisesti suosituin 
painonhallintavalmiste. Voisiko 

tämä aine olla painonpudotuksen uusi  
salaisuus? Tutkijat ovat todenneet, että 
säännöllinen vihreän kahvipapu-uute- 
valmisteen nauttiminen näyttää olevan  
todella tehokas ja turvallinen keino pudot-
taa painoa nopeasti – ja mikä parasta ilman 
sivuvaikutuksia. 

 
Mitä on vihreä kahvipapu-uute  
ja miten se toimii?
Vihreät kahvipavut ovat paahtamatto- 
mia kahvipapuja, jotka sisältävät tärkeää, 
aktiivista yhdistettä nimeltä klorogeeni-
happo. Tutkimuksien mukaan klorogeeni-
happo on vihreän kahvipapu-uutteen aktii-
vinen komponentti, joka on avain tehokkaa-
seen painonpudotukseen. 

Klorogeenihappo estää glukoosin va-
pautumista elimistössä sekä lisää maksan 
aineenvaihduntaa ja rasvan palamista mak-
sassa. Nämä toiminnot yhdessä estävät yli-
määräisen rasvan imeytymistä elimistöön ja 
edistävät elimistössä varastoituneena olevan  
rasvan tehokasta palamista. Koska vihreä 
kahvipapu-uute heikentää hiilihyraattien 
imeytymistä, se myös vähentää nälän-
tunnetta. 

Vihreä kahvipapu auttaa elimistöä  
tuhoamaan rasvaa
Hiilihydraatit ovat länsimaisen kulutusyh-
teiskunnan ravitsemuksen suurin ongelma. 
Suurin osa ihmisistä syö niitä enemmän 
kuin muita ruoka-aineita. Hiilihydraattien 
nauttimista emme käytännössä pysty välttä-
mään. Kun käytämme hiilihydraatteja liian 
paljon, elimistömme ei pysty varastoimaan 
niitä vaan ne muuttuvat ylimääräiseksi  
rasvakudokseksi. Tämä ylimääräinen  

rasvakudos kertyy erityisesti vatsan,  
lantion, reisien ja takapuolen ympärille.

Ylimääräisen rasvakudoksen estämi-
seksi meidän pitää joko estää hiilihydraatti-
en muuntuminen rasvaksi tai aktivoida  
elimistö polttamaan rasvaa. Klorogeeni-
happo auttaa elimistöä tekemään nämä 
molemmat.  Maksa on elimistömme tärkein 
rasvaa polttava elin. Jos maksan kyky  
polttaa rasvaa tehostuu, painosi putoaa 
nopeammin. Klorogeenihappo parantaa 
maksan ja koko elimistön aineenvaihdunta-
kykyä. 

Tutkittu  
teho
Kliinisessä tutkimuksessa, jonka julkaisi 
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 
Journal, henkilöt pudottivat painoa vihreän 
kahvipapu-uutteen avulla keskimäärin  
7,7 kg vastaten 10 % elinpainosta ja 16 % 
elimistön rasvasta 12 viikon aikana. Val-
misteella ei todettu olevan mitään sivuvai-
kutuksia.1 Valmisteella on todettu olevan 
myös kolesterolia alentava vaikutus. Vihreä 
kahvipapu-uute on myös tehokas antioksi-
dantti, jopa parempi kuin vihreä tee tai 
greipinsiemenuute. 

Miten tuotetta  
käytetään?
Vihreä kahvipapu-uutevalmistetta on  
helppo käyttää. Valitse tuote, jonka vah-
vuus on 200 mg per kapseli. Kapseleita 
otetaan 2 kapselia 2 kertaa vuorokaudessa. 
Vihreä Kahvipapuuutevalmiste sisältää  
vain vähän kofeiinia, joten se sopii myös 
niille, jotka välttelevät kofeiinia. ■

Vihreä  
kahvipapu-uute 

1. Vinson, Burnham, and Nagendran, 
Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;  
5: 21–27.

Tutkimuksissa on todettu, että säännölli-
nen vihreän kahvipapu-uutteen nauttimi-
nen näyttäisi olevan tehokas ja turvallinen 
keino pudottaa painoa nopeasti.

Ilmoitus



 

Naso-ratiopharm  
– Avaa tukkoisen nenän

Nopeasti tehoava

Säilöntäaineeton

Edullinen

ratiopharm.fi

Oma vahvuus 

lapsille!

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säily-
tysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml)  
vahvuus on tarkoitettu aikuisille ja miedompi (0,5 mg/ml) 2-10 –vuotiaille lapsille. Alle 
10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vuo-
rokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot: www.
laakeohje.fi, info@ratiopharm.fi. Perustuu 20.8.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 
FI/NOTC/15/0010/6/15

NASO AVAA 
NENÄSIAPU TUKKOISELLE NENÄLLE,  

JOTTA KAIKKI VOISIVAT 
NUKKUA VAUVAN LAILLA.

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja infl uens-
saan liittyvien hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu 
voide, josta ruumiinlämmössä vapautuu lääkitseviä höyry-
jä. Voidaan käyttää myös höyryhengitykseen. Vaikuttavat 
aineet levomentoli, raseeminen kamferi, eukalyptusöljy, 
terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille 
lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos olet ras-
kaana tai imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huo-
lella pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Markkinoija ratiopharm Oy. FI/
VCK/15/0004/12/15.

 Se perinteinen

 Myös höyryhengitykseen
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Lievittää nopeasti jo 
ensimmäisiä 

kurkkukivun merkkejä4, 5 

Strepsils Hunaja & Sitruuna on antiseptinen imeskelytabletti, joka lievittää suu- ja nielutulehdusten 
oireita. Annostus: 1 tabl. joka 2. tai 3. tunti. Suositeltua annostusta ei saa ylittää. Ei alle 3-vuotiaille 
lapsille. Tabletit sisältävät sakkaroosia, eivätkä sovellu henkilöille, joilla on diabetes. Jos lääkäri on 
kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele  lääkärin kanssa ennen tämän lääke-
valmisteen ottamista. Jos olet yliherkkä jollekin Strepsils Hunaja & Sitruuna -valmisteen sisältämälle 
ainesosalle, älä käytä tätä valmistetta. Käytössä raskaus- ja imetysaikana tulee noudattaa 
varovaisuutta. Haittavaikutuksena voi esiintyä satunnaisia yliherkkyysreaktioita. Tutustu huolellisesti 
pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. 
Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Puh. 029000 9200

-

-

✚  Strepsils Hunaja & Sitruuna: 
aikuisille ja lapsille 3 vuoden iästä alkaen

✚   Käytössä raskaus- ja imetysaikana 
tulee noudattaa varovaisuutta 

 

✚  Tehoaa bakteereihin ja viruksiin

✚  Vaikuttaa paikallisesti suussa ja nielussa

Vaikuttavat aineet: 
Amyylimetakresoli ja 2,4-diklooribentsyylialkoholi

 

Vaikutus kestää 
jopa 2 tuntia

Tehoaa 
bakteereihin ja 

viruksiin

Lievittää jo 
5 minuutissa

4. McNally D, et al. Int J Clin Pract 2010;64:194–207; 
5. Wade AG, et al. BMC Fam Pract 2011;12:6;
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VAHVAA 
VASTUSTUSKYKYÄ

Hyvänmakuinen Rela Tabs sisältää tutkitusti tehokasta 
Lactobacillus reuteri Protectis® -maitohappobakteeria. 
*Appelsiinin makuinen Rela Tabs sisältää lisäksi D-vi-
tamiinia, joka ylläpitää vastustuskykyä. Rela Tabs sopii 
koko perheelle päivittäin tai kuureina esimerkiksi mat-
koilla.

Kampanjapakkauksia saatavilla apteekista rajoitetun ajan!

NYT KAMPANJAPAKKAUS +33 % ENEMMÄN!

APTEEKISTA

®
www.verman.fi/perhe
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Tarjoukset voimassa
28.2.2016 saakka

ACC Sinus nenäsuihke on hypertoninen, pH-kontrolloi-
tu merisuolaliuos päivittäiseen nenän limakalvojen puh-
distamiseen. Auttaa nenän tukkoisuuteen ja sopii käy-
tettävissä yhdessä muiden nuhasumutteiden kanssa.

Vauvojen oma maitohappobakteeri + D -vita-
miinitippa. Neutraalin makuinen maitohappo-
bakteeri- ja D3-vitamiinivalmiste. 5 tippaa päi-
vässä.  Sekoitettavissa ruokaan ja juomaan. 

Vaimentavat iskuja tehokkaasti ja lievittävät jalkaan 
kohdistuvaa liikakuormitusta, erityisesti kovilla pin-
noilla käveltäessä. Viilentävät venttiilit auttavat pitä-
mään jalat kuivina ja viileinä koko päivän.
Omat pohjalliset naisille ja miehille!

Naso tuoteperheen nenäsumutteet sopivat 
paitsi nenän puhdistukseen myös kostutuk-
seen. Tuotteet ovat säilöntäaineettomia ja 
sopivat myös perheen pienimmille. 

Naso Seesamiöljy tai
Naso Fresh Seesamiöljy 
Ratiopharm nenäsumute 10 ml

XL-S Fat Binder Direct on laihdutusvalmis-
te, joka vähentää ravinnon rasvojen imey-
tymistä, hillitsee ruokahalua ja tasapainot-
taa vatsan toimintaa. Sopii hyvin tukihoi-
doksi pitkäaikaisessa painonhallinnassa!

Maitohappobakteeri+D 
Ratiopharm tipat 2x7,5 ml

Scholl gelactive work geeli-
pohjallinen 2 kpl miehet tai naiset

XL-S Medical Fat Binder 
Direct 90 annospussia

Bethover B12-vitamiinivalmiste on herkullisen vadel-
man makuinen purutabletti turvaamaan päivittäistä 
B12-vitamiinin tarvetta. Bethover B12-vitamiini muis-
tin tueksi ja edistämään hermoston toimintaa.

Bethover 1 mg
B12 vitamiini 150 tabl.

Ramavit vadelmanmakuinen pureskelutabletti, 
jossa hyvin imeytyvää magnesiumia. Lisäksi 
valmisteessa on B6- ja C-vitamiinia. Sopii 
erityisesti urheilijoille tai kun magnesiumin 
tarve on muuten lisääntynyt. 

Vahva magnesiumvalmiste, joka sopii urheili-
joille ja liikuntaa harrastaville lihasten energian-
saannin turvaamiseksi. Vahvistaa myös luus-
toa! Sopii päivittäiseen käyttöön. 

Scholl gelactive everyday 
geelipohjallinen 2 kpl
miehet tai naiset
Vaimentaa pienimpiäkin iskuja & vähentävää 
ylimääräistä kuormitusta. Jokapäiväiseen käyt-
töön vapaa-ajan kenkiin, avokkaisiin ja urheilu-
jalkineisiin. Omat pohjalliset  naisille ja miehille!

Magnex 375 mg+B6
vitamiini 70 tai 180 tabl.

ACC Sinus
20 ml nenäsuihke

Gefilus Sitrus purutabletti sisältää maailman tut-
kituinta maitohappobakteeria ja lisäksi vastustus-
kykyä tukevaa C-vitamiinia. Sopii koko perheelle. 
Laktoositon, gluteeniton eikä sisällä maitoproteiinia. 

Gefilus sitrus
30 tai 60 purutabl. Ceridal Creme voide 150 ml

Ceridal Creme kosteusvoide kosteuttaa 
ja rauhoittaa ihoa. Palauttaa luonnollisen 
kosteussuojan. Voidaan käyttää koko 
vartalolle. Sopii koko perheelle.

Ramavit Magnesiumsitraatti
80 purutabl.

Sh 12,861000

Sh 29,962690

Sh 21,441900

Sh 6,67590

Sh 12,11990

Sh 20,561900

Sh 13,691090

Sh 9,37 790

Sh 10,83900Sh 14,981200

Sh 24,212200

70 tabl.

180 tabl.

30 tabl.

60 tabl.

Sh 75,397000
Sh 20,561900

Hemagel Procto
peräpuikko 5 kpl
Uutuustuote peräpukamiin ja peräaukon
haavaumiin. Sopii myös raskauden ja 
imetyksen aikana. 

Sh 12,001000



kolmivaikutteinen
lääke kurkkukipuun
Antiseptinen ja raikkaanmakuinen 
med-angin imeskelytabletti on 
tarkoitettu suu- ja nielutulehduksiin 
liittyvän kurkkukivun hoitoon. 
Aikuisille ja yli 6-vuotialille lapsille.

Saatavilla apteekista
ilman reseptiä. 

Med-Angin®, Med-Angin sokeriton imeskelytabletit on tarkoitettu suu- ja nielutulehduksiin liittyvän kurkkukivun hoitoon. Lääke on 
tarkoitettu aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille: Imeskelytabletin annetaan sulaa hitaasti suussa joka 2.-3. tunti, ellei lääkäri toisin määrää. 
Lääkkeen maksimivuorokausiannos on 6 imeskelytablettia. Lääkettä ei tule käyttää yhtäjaksoisesti 3-4 vuorokautta pidempään ilman 

lääkärin ohjeita. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi eivät lievene 3 päivän jälkeen tai oireesi pahenevat. Scanpharma Oy


