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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

Aloita allergia-
lääkitys ajoissa! 
Siitepölyallergikkojen kannattaa aloittaa
allergialääkitys ajoissa ennen kuin oireet
pääsevät pahoiksi. 

Anu Sinisalo:
Kaikki on parasta
tässä ja nyt
Anu Sinisallon kasvot ovet tulleet 
suomalaisille tutuiksi sekä näyttämöltä
että tv-sarjoista ja elokuvista. 

 Syöpäpotilaille apua 
kantasolurekisteristä
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun 
ylläpitämä kantasolurekisteri tarvitsee 
vuosittain noin 2 000 uutta jäsentä 
voidaakseen auttaa kantasolusiirtoa 
tarvitsevia potilaita tehokkaasti.

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

-vitamiini
Muistin tueksi!

UUTUUS 
APTEEKISTA!

www.bethover.fi

Ota Bethover osaksi jokaista päivääsi!
Bethover B12-vitamiinivalmiste on vadelmanmakuinen puru-
tabletti päivittäiseen B12-vitamiinin saannin turvaamiseen ja 
muistin tueksi. B12-vitamiini on välttämätön vitamiini kehon 
solujen normaalille toiminnalle ja yleiselle hyvinvoinnille. An-
nostus on helppo, vain 1 tabletti päivässä. Vadelmanmakuinen 
tabletti on hyvin imeytyvä ja sen voi pureskella, imeskellä tai 
niellä. Apteekista.

Pääkirjoitus

Glukosamiini Strong 
800 mg 120 tabl.
Vahva kotimainen 
glukosamiinivalmiste. Ei 
sisällä eläinperäisiä raaka-
aineita ja sopii siten myös 
kala- ja äyriäisallergisille sekä 
kasvisruokavaliota noudattaville. 

Tarjous voimassa 
30.4.2015 saakka

Nalox liuos 10 ml
Kolmivaikutteinen Nalox on 
tehokas apu kynsisienen 
hoitoon. Nalox pehmentää ja 
poistaa kynnen vaurioituneen 
kerroksen ja siloittaa kynnen 
pintaa. 

Tarjous voimassa 
30.4.2015 saakka

2000
Sh 22,57

3500
Sh 37,05

Asiakaslähtöisyys 
toiminnan kehittämisen 
lähtökohtana
KEHITTÄESSÄNI APTEEKKINI TOIMINTAA toimintaa haluan pitää kehittämisen pe-
rustana asiakkailta saamaani palautetta ja toivomuksia.  Tämän kevään kehityskohteena 
ovat erityisesti asiakaspalvelu ja lääkeneuvonta. Lisähenkilökuntaa rekrytoimalla olen ha-
lunnut   varmistaa, että henkilökunnallani on riittävästi aikaa jokaiselle asiakkaalle. Näin 
voimme neuvoa  jokaista asiakasta yksilöllisesti hänen tarpeidensa mukaan lääkkeiden oi-
keaan käyttöön liittyvissä kysymyksissä.  Henkilökuntani kouluttautuu  kevään aikana 
lääkehoidon tarkastuspalveluun. Esittelemme sitä asiakkaille Lääkehoidon päivänä 19.3.2015.  
 Koska apteekissa suoritetut erilaiset mittaukset ovat saaneet suuren suosion, järjes-
tämme niitä jälleen tänä keväänä. Allergiaviikolla järjestämme Lieksan Allergiayhdistyk-
sen kanssa PEF-mittauksen keskiviikkona 25.3.2015 klo 9 – 15.  Sydänviikolla Lieksan Sy-
dänyhdistys järjestää apteekissamme maksullisen kolesteroli- ja verensokerimittauksen 
13.4.2014 maanantaina klo 10 – 13. Mittauspäivinä tarjoamme asiakkaille kakkukahvit. 
Tervetuloa!
 Ensimmäiset allergiaoireita aiheuttavat siitepölyt kantautuvat Suomeen jo varhain 
keväällä, viimeistään huhtikuun alkupuolella, kun päivälämpötilat nousevat ja aurinkois-
ten päivien määrä lisääntyy. Allergiaoireisiin kannattaa varautua hyvissä ajoin. Apteekeis-
ta löytyykin laaja valikoima erilaisia allergialääkkeitä ja lääkemuotoja on useita. Asiantun-
teva henkilöstömme opastaa sinua mielellään oikean allergialääkkeen valinnassa.
 
Aurinkoisia kevättalven päiviä,

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



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 €)

Y L E I S I M M ÄT H A M M A S - JA S U U - 
sairaudet ovat kroonisia tulehdussairauksia. 
Suussa piilevä pitkäaikainen infektio aiheuttaa 
elimistössä matala-asteisen tulehduksen, jolla 
voi olla haitallisia vaikutuksia yleisterveyteen.
 Huono suunterveys on tutkitusti yksi ris-
kitekijä esimerkiksi valtimokovettumataudin 
sekä sydän- ja aivoinfarktin taustalla. Suun 
tulehdukset osaltaan altistavat esimerkiksi 
diabeteksen puhkeamiselle ja heikentävät sen 
hoitotasapainoa. Lisäksi sairas suu saattaa vai-
kuttaa myös monien muiden kroonisten saira-
uksien, kuten metabolisen oireyhtymän ja ni-
velreuman, taustalla.  
Parhaiten ien- ja kiinnityskudossairauksia voi 
ennaltaehkäistä hyvällä omahoidolla, terveel-
lisillä ruokailutottumuksilla, tupakoimatto-
muudella sekä käymällä säännöllisesti ham-
maslääkärillä. Sopiva hoitoväli määräytyy po-
tilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Suunterveydestä huolehtiminen on paras ja 
kustannustehokkain tapa ennaltaehkäistä 
suun infektioita. x

Lähde: Hammaslääkäriliitto

TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRITILANNE 
on parantunut hieman viime vuodesta. Ulkois-
tusten ja vuokralääkärien määrä on edellisvuo-
sia vähäisempää.
 Terveyskeskusten lääkärinvakansseis-
ta oli lokakuussa tehdyn selvityksen mukaan 
täyttämättä 5,2 %. Vuonna 2008 lääkärivaje oli 
jopa 11 %, mutta viime vuosina se on ollut 6 %:n 
tuntumassa.
 Lähes sadassa terveyskeskuksessa (60 %) 
ei ollut tutkimuspäivänä lääkärivajetta lain-
kaan. Toimintaa selvästi häiritsevä, yli 20 %:n 
lääkärivaje, oli lokakuussa alle 10 %:ssa ter-
veyskeskuksista. Näiden terveyskeskusten 
alueella asui 400 000 suomalaista, eli noin 7 % 
väestöstä.
 Lääkäritilanne ei ole parantunut kaikkien  
sairaanhoitopiirien alueilla. Tilanne lokakuus-

sa oli yliopistollisten sairaanhoitopiirien lisäksi 
hyvä Itä-Savon ja Päijät-Hämeen sairaanhoito-
piireissä. Tilanne oli heikoin Kainuussa, joka oli 
lokakuussa ainoa sairaanhoitopiiri, jossa tutki-
muspäivänä oli hoitamatta yli 20 % lääkärin-
tehtävistä. Tilanne on edelleen heikko myös 
Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä, 
joissa oli hoitamatta noin joka kuudes vakanssi.
 Tutkimus toteutettiin 1. lokakuuta posti-
kyselynä terveyskeskusten johtaville lääkäreil-
le. Vastaukset saatiin kaikista terveyskeskuk-
sista (n = 162). Tutkimus toteutettiin yhteis-
työssä Suomen Lääkäriliiton, KT Kuntatyön-
antajien, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. x

Lähde: Lääkäriliitto

TUOREESTA TUTKIMUKSESTA K ÄY 
 ilmiettä lihavuus ja varsinkin vaikea lihavuus 
voi pahimmillaan viedä kahdeksan vuotta 
eliniästä. Lisäksi vaikeasti lihavat sairastavat 
suuremman osan elämästään normaalipainoi-
seen verrattuna. Lancet Diabetes & Endocrino-
logy -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 
4 000 ihmisen terveystietoihin ja niistä teh-
tyyn tietokonemallinnukseen. 
 Tulokset osoittivat lihavuuden ja ylipai-
non lisäävän huomattavasti riskiä sairastua 
sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen, 
mitkä selittävät pääosin lihavuuteen liittyvän 
kuolleisuuden. 
 Verrattuna normaalipainoisiin lievästi yli-
painoiset (painoindeksi 25–30) kuolivat maksi-
missaan kolme vuotta aiemmin, lihavat (pai-

noindeksi 30–35) arviolta kuusi vuotta aiem-
min ja vaikeasti tai sairaalloisen lihavat (pai-
noindeksi yli 35) kahdeksan vuotta aiemmin. 
Vaikutukset kuitenkin vaihtelivat potilaan iän 
ja sukupuolen mukaan. 
Lihavat myös elävät normaalipainoisia suu-
remman osan elämästään diabeteksen tai sy-
dän- ja verisuonitautien kanssa. Suurin vaiku-
tus on vaikeasti lihavilla parikymppisillä, jot-
ka sairastavat elämänsä aikana jopa 19 vuotta 
enemmän kuin normaalipainoiset. 
 Suomalaismiehistä kaksi kolmesta ylit-
tää normaalipainon ylärajan ja naisista joka 
toinen. Teini-ikäisistä ylipainoisia on noin vii-
dennes. x

Lähde: Duodecim

Terveyskeskuksiin on saatu
lisää vakituisia lääkäreitä

Lihavuus lyhentää elinikää 
jopa kahdeksan elinvuotta

Koko keho voi kärsiä
sairaasta suusta

4 5

31,00 €
Sh 37,72€

V10 Plus Bio Cell Serum 
anti-age seerumi 10 ml

Aktivoi ihon 
kollageeni-
synteesiä, lisää 
ihon kimmoisuutta, 
tasoittaa juonteita 
sekä nopeuttaa 
ihosolujen 
uudistumista. 
Sopii kaikille 
ihotyypeille.

36,00 €
Sh 42,18€

V10 Plus Water Base 
Peeling kuorintageeli 50 ml

Kirkas, rakeeton 
ja hellävarainen 
kuorintageeli 
kaikille 
ihotyypeille. 
Kirkastaa ihoa 
välittömästi.

V10 Plus 
ihonhoitosarja 
- hajusteeton, 
parabeeniton, 
väriaineeton ja 

mineraaliöljytön



Scholl 
Velvet Smooth
Timantti -jalkaraspi 
Valitse turkoosi tai pinkki raspi.
Helppokäyttöisin ja miellyttävin tuote 
kovettumien hoitoon – täydellisen pehmeä 
iho yhdellä hoidolla!

Pyörivä raspi poistaa kovettumat 
hellävaraisesti ja turvallisesti. 

Raspi toimii paristoilla. 
Paristot sisältyvät pakkaukseen.

Vaihtopäät
Pyörivä raspin pää kannattaa vaihtaa 
säännöllisesti, vähintäänkin kun 
vaihdat paristot.

á 14 €
(norm. 17,19 €)

normaali 
2 kpl

erittäin karkea 
2 kpl 

mix 2 kpl
(hienojakoinen ja 
erittäin karkea)

36 € 
(norm. 42,74 €)

36 € 
(norm. 42,74 €)

Reckitt Benckiser Nordic A/S 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Uusi Scholl Velvet Smooth -hoitotuote-
sarja luo jalkahoitolan kotiisi!

Jalkojenhoidon kuuluu olla muutakin 
kuin raspausta. 

Scholl Velvet Smooth hoitorutiini
1.  Kuivien jalkojen kovettumien raspaus Timantti-raspilla

2. Raspauspölyn puhdistus jalkakylvyllä

3 . Tehoseerumin levittäminen
 Ylläpitohoitoon joko Yönaamio tai Päivävoide riippuen 
 siitä, kuinka kuiva jalkojen iho on.

Jalkakylpy 
Jalkakylpy, jossa on 
vihreää kaviaaria, 

marine seerumia ja 
E-vitamiinia. 

Puhdistaa, ravitsee ja 
kosteuttaa jalkojasi. 

1 rkl/5 l vettä.

Tehoseerumi
Tehokkaasti kosteut-
tava geeli, jossa on 
hyalyronihappoa ja 
vihreää kaviaaria. 
Näkyviä tuloksia.

Päivävoide
Päivittäiseen 

käyttöön.
Sis. Marine ActiveTM 

+ A- ja E-vitamiinia ja 
Omega-6:tta.
Imeytyy 60 
sekunnissa.

Yönaamio
Sis. MarineActivTM + 
A- ja E-vitamiinia ja 
Omega-6:tta sekä 

manteliöljyä. 
24 tunnin 
kosteutus.

á 11,50 €
150 ml (norm. 14,29 €)
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5VALITSE SUOMEN
 SUOSITUIN
Hae omasi apteekista
Tarkista kalsiumin saantisi osoitteessa kalsiumlaskuri.fi.

1

D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä 
osteoporoosin hoidon tueksi iäkkäille henkilöille. Ei lapsille tai 
nuorille. Vain apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselos-
teeseen. www.calcichew.fi 1) Calcichew®on apteekkien myy-
dyin kalsiumvalmiste itsehoidossa; IMS € ja kpl MAT 12/2014.

403_Leiras_Calcichew_Apteekkilehti_105x140.indd   1 26.1.2015   14.44

Uusi suoja 
ilmavälitteisiä 
allergioita vastaan

    TEHOAA 

 

 NOPEAMMIN

 kuin allergiatabletit

Prevalin on ainutlaatuinen lääkkeetön nenäsuihke 
ilmavälitteisiä siitepöly-, pölypunkki- ja eläinallergioita 
vastaan. Vaikutus on välitön ja kestää jopa 6 tuntia.

Markkinoija: Omega Pharma / ACO Pharma Oy 
Ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä seesamiöljylle tai jollekin 
muulle Prevalinin ainesosalle.

Kolmenlainen vaikutus:
– Inaktivoi, ehkäisee ja puhdistaa 
Helpottaa kaikkia oireita:
– Aivastelu
– Vuotava/tukkoinen nenä
– Kutiavat/vuotavat silmät
 

Vaikuttaa paikallisesti:
– Vaikutus alkaa välittömästi ja kestää 
   jopa 6 tuntia
– Sopii aikuisille ja yli 12-vuotiaille
– Myös urheilijoille, raskaana oleville 
   ja imettäville
– Ei väsytä eikä ärsytä limakalvoja

ACO_Apteekki_2_2015_105x140_Prevalin.indd   1 29/01/2015   12:13:58

(sh)
15,62

Aloita allergia- 
lääkitys ajoissa!
Allergia- ja astmaliitto muistuttaa, että siitepölyallergikkojen tulisi aloittaa allergialääkitys ajoissa 
ennen kuin oireet pääsevät pahoiksi. Noin 20 prosenttia suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta. 
Lepän, pähkinäpensaan ja koivun kukinta alkaa maalis-huhtikuussa ja samanaikainen 
katupölykausi saattaa pahentaa allergikkojen oireita. 

8

Siitepölyt aiheuttavat pääasiassa allergista nu-
haa, mutta joskus myös keuhko-oireita, kuten 
yskää ja hengityksen vinkumista. Ilmaston 
lämpeneminen on pidentänyt siitepölykautta, 
kauden alku on vuosien mittaan aikaistunut 
noin kahdella viikolla. Jo tammi-helmikuus-
sa saattaa kulkeutua oireet aiheuttava määrä 
siitepölyä Virosta tai muista Baltian maista. 
Siitepölykausi etenee etelästä pohjoiseen pa-
rissa viikossa.
SÄÄNNÖLLISYYS TÄRKEÄÄ
Allergialääkitys tehoaa parhaiten, kun se aloi-
tetaan ennen kuin oireet ovat hankalat. 
 Siitepölyallergian oireita ovat pitkäkes-
toinen vesinuha, aivastelu ja hiekkaisuuden 
tuntu silmissä. 
 - Oireita lääkitään antihistamiinitable-
teilla, silmätipoilla ja nenäsuihkeella. Suihket-
ta käytetään säännöllisesti, koska silloin täl-
löin käytetty nenäsuihke ei taltuta oireita, al-
lergianeuvoja Anne Vuorenmaa Allergia- ja 
astmaliitosta ohjeistaa.
 Allergia- ja astmaliitto muistuttaa, että 
siitepölyallergisen astmaatikon astmaoireet 
voivat myös pahentua siitepölykaudella. Siksi 

astmaatikon kannattaa tehostaa astmalääki-
tystään siitepölykauden alkaessa. Astmalääke 
ei kuitenkaan poista allergialääkityksen tarvetta.
 
LASTEN ALLERGIA 
TUTKITTAVA LÄÄKÄRISSÄ
Siitepölyallergia ei yleensä vaadi lääkärissä 
käyntiä. Ennakointi ja hyvä itsehoito auttavat 
paitsi pitämään allergiaoireita kurissa, myös 
säästämään lääkärikuluja. Lääkärin puoleen 
on kuitenkin syytä kääntyä heti, jos siitepöly-
allergian oireet muuttuvat astman kaltaisiksi. 
 Lääkärissä käynti on tarpeen myös sil-
loin, jos oireet ovat hyvin voimakkaat lääki-
tyksestä huolimatta. Reseptillä määrätyt al-
lergialääkkeet tulevat halvemmiksi, jos lääki-
tystä joudutaan käyttämään runsaasti ja pitkään.
- Lapsi täytyy ilman muuta viedä lääkärin tut-
kittavaksi ennen omalääkityksen aloittamis-
ta, ellei lapsella ole aiemmin todettu siitepöly-
allergiaa ja siihen saatuja hoito-ohjeita resep-
teineen, Anne Vuorenmaa painottaa.
 - Kehottaisin harkitsemaan siedätyshoi-
toa, jos normaali allergialääkitys ei pidä oi-
reita kurissa. Siedätyshoito aloitetaan siite-

pölykauden jälkeen syksyllä. Asia on kuiten-
kin hyvä ottaa lääkärin kanssa puheeksi jo 
kevään mahdollisilla vastaanottokäynneillä, 
Anne Vuorenmaa Allergia- ja astmaliitosta oh-
jeistaa.
 Allergia- ja astmaliiton maksuton Sii-
tepölyallergia-opas on saatavilla osoitteessa 
allergia.fi. x

Avènen herkän ihon tuotteet nyt tarjouksessa

Avène Skin Recovery Cream ja Rich Cream D.E.F.I 50 ml
Steriilit herkän, ärtyneen ja helposti reagoivan ihon rauhoittavat ja 
suojaavat hoitovoiteet. Korjaavat ihon hydrolipidikalvoa, vahvistavat ihon 
luonnollista suojamekanismia ja hillitsevät ihon reaktiivisuutta. Kaikille 
ihotyypeille. Rich-versio kuivalle ja erittäin kuivalle iholle. Alkoholiton, 
hajusteeton, säilöntäaineeton ja parabeeniton.

Tarjoushinta: 25,00 € (sh. 26,78 €)

Avène Soothing Eye Contour Cream 10 ml
Rauhoittava ja kosteuttava silmänympärysvoide. Herkälle tai ärtyneelle, 
kuivalle ja kutiavalle silmän  ympärysiholle. Hajusteeton ja parabeeniton.

Tarjoushinta: 21,00 € (sh. 23,21 €)

Tarjoushinnat voimassa 1.3–30.4.2015

Markkinoija: Oriola Oy

1000
€

Vatsaystävällinen ja hyvin imeytyvä 
Elivo Rauta 25 mg B + C.
Elivo Rauta -valmisteen rauta on vatsaystävällistä ferrofumaraattia. 
Valmiste sisältää lisäksi runsaasti raudan imeytymistä edistävää 
C-vitamiinia ja punasolujen muodostukseen tarvittavia B-vitamiineja. 

Sh 11,59

14,00 €
I N F O

ALLERGIAVIIKKO 
23.-29.3.2015

• Allergiaviikko muistuttaa 
suomalaisia lähestyvästä sii-
tepölykaudesta. Allergiavii-
kolla järjestetään allergiaan 
liittyviä tapahtumia kautta 
maan. www.allergiaviikko.fi

Kokeile kevättä 
ilman närästystä

SOMAC Control® 20 mg -enterotabletti. Vaikuttava aine: Pantopratsoli. Refl uksioireiden (esim. närästys,  happaman mahansisällön nousu takaisin ruokatorveen) lyhytaikainen hoito aikuisilla. Ota yhteyttä lääkäriin,  jos oireet eivät 
helpota 2 viikon jatkuvan hoidon kuluessa tai ne jatkuvat yli 4 viikkoa. Älä käytä  valmistetta, jos olet alle 18-vuotias, olet raskaana tai imetät. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi 
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KAPSELI
PÄIVÄSSÄ

biorion.fi

TERVEET, VAHVAT HIUKSET 
KASVAVAT ELINVOIMAISISTA 
HIUSJUURISTA

Näyttelijä, juontaja
Miia Nuutila

APTEEKISTA

TUTUSTUMIS- 
TARJOUS!

Tarjous voimassa huhtikuun 
loppuun saakka.

60 kapselia

Norm. 40,00
3400

120 kapselia

Norm. 79,00
6700

60 kapselin pakkaus = 2 kuukauden annos
120 kapselin pakkaus = 4 kuukauden annos

RUNSAASTI BIOTIINIA SISÄLTÄVÄ UUTUUS NYT APTEEKEISSA.
Yhdestä päivittäisestä Biorion-kapselista saat
 biotiinia, seleeniä ja sinkkiä, jotka edistävät hiusten terveyttä
 rautaa, E-vitamiinia ja monipuolisesti B-ryhmän vitamiineja, mm. pantoteeni- ja foolihappoa
 L-kysteiiniä ja hirssiuutetta.

 
Gluteeniton, laktoositon, soijaton ja hiivaton. Sopii myös raskaana oleville ja imettäville. 

kalsium + D3-vitamiini

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi 
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Tarjous koskee seuraavia valmisteita:  Calsorin D 500 mg + 20 mikrog 130 tabl. ja Puru Calsorin D3 500 mg + 20 mikrog 130 tabl. 
Kampanjatuotteita on saatavilla rajoitettu erä!

calsorin.� 
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APTEEKISTA.

500 mg kalsiumia
20 mikrog D3-vitamiinia

Valitse joko nieltävä tai 
hyvänmakuinen purutabletti



Kaikki on parasta 
tässä ja nyt

Anu Sinisalon kasvot ovat tulleet suomalaisille tutuksi sekä näyttämöltä että tv-
sarjoista ja elokuvista. Viime vuonna Sinisalo pokkasi roolistaan Ei kiitos -elokuvassa 
vuoden elokuvanäyttelijän palkinnon. Tänä vuonna sama rooli toi Jussi-palkinnon.

Vaikka Sinisalo ei lapsesta asti näyttelijäksi 
hinkunut, liimasivat elokuvat ja musikaalit 
Sinisalon tv:n ääreen jo pienenä. 
 - Rakastin lapsena mustavalkoisia Suo-
mi-filmejä ja amerikkalaiset musikaalit sai-
vat pienen ihmisen hurmioitumaan. En kui-
tenkaan osannut siinä vaiheessa ajatella, 
että tämä on nyt minun juttuni, kertoo Si-
nisalo. 
 Näyttelijänä Sinisalo on oman tiensä 
kulkija, eikä tie näyttelijäksi ollut tavan-
omaisin ja suorin mahdollinen. Samaan ai-
kaan kuin muut hakivat teatterikorkea-
kouluun, Sinisalo vaihtoi vaippoja pienelle 
pojalleen. Teatterikorkeakouluun ovi auke-
si Sinisalolle vasta useamman vuoden pääs-
tä, vaikka ensimmäinen yrittämä olikin. 
 - En ikinä kadu sitä, että sain lapsen 
nuorena, vaikka olenkin sitä mieltä, että 
nuorena pitää haahuilla, kokeilla ja unel-
moida. Tässä iässä on aivan ihanaa, että mi-
nulla on jo aikuinen lapsi ja olen silti nuori 
nauttimaan täysillä elämästä, Sinisalo toteaa. 
 Näytteleminen on äitiyden lisäksi ollut 
Sinisalolle oikea uravalinta. 
 ”En ole katunut päivääkään, että pää-
dyin näyttelijäksi. Elämä näyttelijänä on 
ollut todella mielenkiintoista”, Sinisalo 
toteaa hymyillen pilke silmäkulmassa.  

NÄYTTÄMÖLLÄ SEKÄ 
KAMERAN EDESSÄ
Vuonna 2014 Sinisalo sai vuoden elokuva-
näyttelijän palkinnon roolistaan Ei kiitos 
–elokuvassa. 
 ”Arvostan palkintoa todella korkealle 
ja kun palkintoraati koostuu näyttelijäkol-
legoista, palkinto tuntuu sitäkin suurem-
malta. Olen siitä kovin onnellinen”, Sinisalo 
toteaa. 
 Ei kiitos -elokuvan lisäksi Sinisalo 
muistetaan rooleistaan televisiosarjoissa 
Samppanjaa ja vaahtokarkkeja, Kaverille ei 
jätetä, Taivas sinivalkoinen, Helppo elämä, 
Presidentin kanslia ja Vedetään Hatusta. 
Lisäksi Sinisalo on ollut ahkerana teatteri- 
näyttämöllä. 
 ”Minulla on ollut mahdollisuus toteuttaa 
ja kokea ammattiani laaja-alaisesti sekä näyt-
tämöllä että kameran edessä”, Sinisalo lisää. 
 

EI-KILTTIEN NAISTEN ROOLEJA
Sinisalo on saanut näyttelijäpalkinnon lisäk-
si myös Venlan roolistaan tv-sarjassa Helppo 
elämä. Molemmat palkitut roolit ovat olleet 
ei-kilttien naisten rooleja ja Sinisalo on naut-
tinut ristiriitaisten naisten kuvaamisesta. 
 ”Sisäisen ristiriidan näytteleminen he-
rättää uteliaisuuden ja haastaa löytämään 
tietyn selkeyden, miten inhimillisen risti-
riidan voi näyttää niin, että se tulee ymmär-
rettäväksi myös katsojalle. Kun ihminen on 
kulminaatiopisteessä – kuten esimerkiksi Ei 
kiitoksen Heli – on äärimmäisen mielenkiin-
toista, mitä ihminen siinä vaiheessa ajatte-
lee ja miten hän toimii”, Sinisalo tuumii.
 
EPÄSÄÄNNÖLLISTÄ ELÄMÄÄ FREE-
LANCERINA
Sinisalo on työskennellyt koko uransa ajan 
freelancerina ja nähnyt myös näyttelijän-
työn kääntöpuolet; välillä paiskitaan töitä 
niska limassa ja välillä töitä on vähemmän. 
Myös aikataulujen kanssa on totuttava elä-
mään. 
 ”Aikataulujen kanssa puljaaminen on 
niin tuttua, että se on oikeastaan itsestään 
selvyys. En osaa oikein ajatella tekeväni nor-
maalia niin sanottua työaikaa. Tässä työs-
sä on totuttava siihen, ettei säännönmukai-
suutta ole millään elämän osa-alueella”, Si-
nisalo nauraa ja jatkaa: ”Se on toisaalta myös 
tämän työn rikkaus. Me ihmiset juurrumme 
helposti tiettyihin rytmeihin, koska ne tuo-
vat turvaa. Tässä työssä ja näillä aikataulul-
la joutuu pakostikin elämään tässä hetkes-
sä. Se on ollut minulle hyvin opettavaista 
monella tavalla”. 
 Freelancerin elämään liittyy myös usein 
vaihteleva taloudellinen tilanne. Sinisalo 
myöntääkin, että se on asia, johon toivoisi 
lisää säännönmukaisuutta. 
”Itse olen aina ollut tarkka taloudestani. Pi-
dän hyvinä aikoina huolta siitä, että myös 
hiljaisemmille hetkille riittää taloudellis-
ta turvaa. Toki oma vastuullisuus on ollut 
tärkeää ja se, että totuin jo nuorena huoleh-
timaan myös pojastani. Lisäksi apunani on 
aina oma henkilökohtainen turvaverkkoni, 
ne ihmiset, jotka ovat valmiina auttamaan, 
kun tarve niin vaatii, Sinisalo kiittää. 

VAPAAMPI KUIN NUORENA
Ikä on tuonut Sinisalolle ennen kaikkea su-
vaitsevaisuutta itseään kohtaan sekä työssä 
että yksityiselämässä.
”Minulla on ollut aina hyvä kontakti itsee-
ni ja se on vain vahvistunut vuosien varrel-
la. En pelkää enää virheitä ja osaan olla suo-
rittamatta. Määrittelin nuorena itseni ul-
kopuolelta tulevien normien mukaan. Nyt 
olen päässyt eroon turhista odotuksista, joi-
ta olen itselleni aiemmin luonut.  Olen mo-
nella tasolla paljon vapaampi kuin nuorem-
pana”, Sinisalo toteaa.  

MIELI VAPAAKSI MEDITAATIOSSA
Vastapainoksi freelancerin muuttuviin ai-
katauluihin ja tiiviiseen työrytmiin Sinisa-
lo kaipaa yksinoloa, aikaa ilman ulkopuolel-
ta saneltuja aikatauluja. 
 ”Itsekseni olo on minulle todella tär-
keää. Yritän järjestää tiiviissäkin työput-
kessa hetkiä ilman aikatauluja, jos se vain 
on mahdollista. Sillä nollaan itseni parhai-
ten”, näyttelijä paljastaa. 
 Myös liikunta on Sinisalolle tärkeää, 
vaikka epäsäännöllinen työ haittaakin lii-
kuntaharrastuksia. 
 ”Olen kieltämättä vähän kärsimätön har-
rastusten suhteen. Aloitan aina jotain mie-
lenkiintoista, mutta sitten se taas jää. Tällä 
hetkellä parasta liikuntaa on se, kun nappaan 
koiran mukaan ja painun rauhassa metsään”.  
 Vastapainona fyysiselle liikunnalle Sini-
salo harrastaa meditaatiota, joka on Sinisa-
lon mukaan paljon epäsovinnaisempaa kuin 
yleensä ajatellaan. Sinisalo itse meditoi mil-
loin ja missä vain, muun muassa imuroides-
sa, tiskatessa ja kävellessä. 
 ”Meditaatio on minulle välttämätön ar-
jen tasapainottaja. Se on oman sisäisyyden 
kanssa työskentelyä ja silloin alitajunnas-
ta nousee itselle kysymyksiä käsiteltäväksi, 
sekä hyviä että huonoja asioita. Arjen medi-
tointi voi viedä vain muutaman minuutin. An-
nat kehon tehdä, mitä tekee ja päästät mielen 
vapaaksi muualle”, Sinisalo kannustaa. 
 Samaan meditatiiviseen tilaan Sinisa-
lo tanssi itsensä syksyllä 2014 Tanssii täh-
tien kanssa  -kilpailussa ja sijoittui kilpailus-
sa toiseksi parinsa Jani Rasimuksen kanssa. 
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Suomen suosituin allergialääke*

Setiritsiini

Allergisen
 nuhan
 silmäoireiden ja
 iho-oireiden hoitoon

Vaikuttava aine: setiritsiini • Annostus: Aikuiset ja yli 12 vuotiaat: 1 tabletti kerran päivässä. Lapset 6-12 vuotta: 
Puolikas tabletti aamulla ja illalla. Ei alle 6-vuotiaille • Juo lasillinen nestettä tabletin ottamisen yhteydessä. • Ole 

erityisen tarkka Heinixin suhteen, jos sinulla on munuaissairauksia tai epilepsia • Heinixiä ei suositella, jos olet 
raskaana tai imetät • Tutustu pakkausselosteeseen • Apteekista. *IMS Health OTC MAT 12/2014.

10 tabl. 4,96
30 tabl.  9,96

APTEEKISTA

Allergiaoireisiin

• pitkävaikutteinen

• ei väsytä

• tehokas

24 h vaikutus

Ebastiini

Kestox 10 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit. Kausittaiseen ja jatkuvaan allergiseen nuhaan ja allergisiin 
silmäoireisiin aikuisille ja yli 12-vuotiaille. 10 mg tabletti lisäksi nokkosihottumaan yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine 
ebastiini. Ei raskauden eikä imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkaukset 10 ja 30 tabl. 

Lääke. Apteekista ilman reseptiä. 

Apteekista!

Tanssikilpailusta silmin nähden nauttinut Si-
nisalo koukuttui tanssiin täysin syksyn aikana. 
 ”Tanssiminen on jumalaista. Se hetki 
tanssiessa, kun kaikki muu katoaa. Samaa 
voi parhaimmillaan kokea myös näyttämöl-
lä ja kameran edessä. Niiden hetkien vuoksi 
teen näyttelijän työtä”.  
 
ELÄMÄ ON TÄSSÄ JA NYT
Sinisalon olemuksesta huokuu tyytyväisyys. 
Elämä on näyttelijättärelle tässä ja nyt. 
”Ajattelemme usein, että asiat ovat hyvin vas-
ta, sitten kun jokin odotettava asia on ensin 
tapahtunut. Arjessa olisi hyvä pysähtyä ja ta-
juta, että tässä ja nyt on hyvä olla. Tällä het-
kellä arjen hyvät asiat, onnellisuus ja hyvä olo 
ovat itselläni päällimmäisenä mielessä. Olen 
kiitollinen kaikesta, mitä elämässäni tällä 
hetkellä on”. 
 Tulevaisuuden haaveita ja unelmia pitää 
niitäkin Sinisalon mukaan olla riittävästi. 
 ”Omat haaveeni ja unelmani taidan kui-
tenkin pitää vain itselläni, niitä ei ole tarkoi-
tettu jaettavaksi muille”, Sinisalo vinkkaa sil-
mää ja hymyilee.

I N F O

ANU SINISALO

• Syntynyt vuonna 1966 Hel-
singissä.

• Perheeseen kuuluu aikuinen 
poika ja miesystävä näytteli-
jä Antti Reini.

• Muistetaan mm. rooleista te-
levisiosarjoissa Samppanjaa 
ja vaahtokarkkeja, Kaveril-
le ei jätetä, Taivas sinivalkoi-
nen ja Helppo elämä, sekä 
elokuvista Vares – Pahan 
suudelma, Matti ja Ei Kiitos.

• Sai parhaan elokuvanäytte-
lijän palkinnon 2014 ja Jus-
si-palkinnon 2015 roolistaan 
Ei kiitos -elokuvassa ja nais-
näyttelijän Venlan 2010 roo-
listaan tv-sarjassa Helppo 
elämä. 
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Uutuus! Nyt myös 
helposti nieltävänä, 

pienikokoisena 
tablettina

KYSY APTEEKISTA

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

Hyvää yötä 
ja hyvää 

huomenta

1/
20

15

Uutuus!Uutuus!Uutuus!Uutuus!Uutuus!
helposti nieltävänä, helposti nieltävänä, 

pienikokoisena pienikokoisena 
tablettinatablettina

Melatoniini Orion lyhentää nukahtamisaikaa ja lievittää 
aikaeron vaikutuksia. Nopeasti suussa hajoava ja hammas-

ystävällinen tabletti voidaan ottaa ilman nestettä. Nyt saatavilla 
myös uutuus: pienikokoinen ja helposti nieltävä tabletti, joka ei 

sisällä makeutusaineita. Pakkauskoot 30 ja 100 tabl. 

Tarjoukset tästä apteekista:
Melatoniini Orion 1 mg 

Suussa hajoava tai nieltävä

30 tabl. 

8,00
(norm. 9,11)

100 tabl.

18,00
(norm. 20,48)

Tarjoukset voimassa huhtikuun loppuun tai 
niin kauan kuin tavaraa riittää.

FI/OTC Oth/14/0024/10/14

Ophtim Eye® Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

SILMÄYSTÄVÄLLISET 

SILMÄTIPAT

Uudelleen-

suljettavat 

pipetit!



Apteekista

Histec 10 mg tabletti ja imeskelytabletti. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman hoitoon.  
Vaikuttava aine: setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti/imeskelytabletti kerran vuorokaudessa. 6–12 vuotiaat: 1/2 tablettia/imeskelytablettia  

2 kertaa vuorokaudessa. Kysy Histecin käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on munuaissairaus tai olet raskaana tai imetät.  
Pakkaukset: 10 ja 30 tablettia, 14 ja 28 imeskelytablettia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

2/
20

15

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätiedot puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

• Kausiluonteinen allerginen nuha 
• Ympärivuotinen allerginen nuha
• Allergiset silmä- ja iho-oireet

Myös 

imeskely- 

tablettina!

Omenan 

makuinen



Kantasolusiirteellä pyritään korvaamaan 
syöpäpotilaan pahanlaatuiset solut terveil-
lä kantasoluilla. Usein kantasolusiirto on po-
tilaan viimeinen toivo parantua sen jälkeen, 
kun kaikki muut hoitokeinot on jo käytetty.

Kolmannekselle kantasolusiirtoa tarvit-
sevista potilaista löytyy sopiva luovuttaja 
omista sukulaisista. Monelle potilaalle ei 
kuitenkaan löydy kudostyypiltään sopivaa 

luovuttajaa omasta perheestä, jolloin aut-
tajaa etsitään kansainvälisestä rekisteristä. 
Suomen Kantasolurekisterissä on sellais-
ten vapaaehtoisten henkilöiden tiedot, jot-
ka ovat luvanneet luovuttaa veren kantaso-
luja niitä tarvitseville potilaille. 
 ”Rekisteriin liittynyt jäsen saa kut-
sun jatkotutkimuksiin, kun hänen kudos-
tyyppinsä on alustavissa tutkimuksissa to-
dettu mahdollisesti sopivaksi kantasolu-

siirtoa tarvitsevalle syöpäpotilaalle. Jat-
kotutkimusten tarkoitus on varmistaa 
kudostyyppien yhteensopivuus”, kertoo 
osastonjohtaja Anne Arvola Veripalvelusta. 
Mikäli rekisterin jäsen todetaan jatkotutki-
musten jälkeen sopivimmaksi luovuttajak-
si juuri kyseiselle potilaalle ja hän haluaa 
olla edelleen mukana auttamassa, aloite-
taan kantasolujen luovutuksen suunnittelu. 
 

Ennen luovutusta luovuttajalle tehdään perusteelli-
nen lääkärintarkastus. 
 ”Luovuttajan terveyteen liittyvissä asioissa 
ei oteta riskejä”, Arvola painottaa. 
 Kantasoluja voidaan kerätä kahdella eri ta-
valla: verenkierrosta tai luuytimestä. Keräysta-
van valinnan ratkaisee ensisijaisesti potilaan tila.  

LUOVUTTAMINEN VAPAAEHTOISTA, 
SITOUTUMINEN TÄRKEÄÄ
Kantasolujen luovutus on vapaaehtoista ja luovutta-
ja voi halutessaan myös erota rekisteristä. Luovutta-
jaksi valitulla henkilöllä on oikeus peruuttaa suostu-
muksensa ennen luovutusta, mutta päätös on tehtä-
vä ajoissa. Viime hetkellä peruttu luovutus johtaa to-
dennäköisesti potilaan menehtymiseen. 
 ”Toivomme jokaisen liittyjän tekevän liitty-
mispäätöksensä itsenäisesti ja vasta huolellisen har-
kinnan jälkeen. On tärkeää, että rekisteriin kuuluvat 
ihmiset ovat sitoutuneita ja valmiita auttamaan, jos 
avunpyyntö osuu kohdalle”, muistuttaa Arvola. 
 
KUKA VOI AUTTAA?
Kantasolurekisteriin voi liittyä 18–40-vuotias, perus-
terve henkilö. Rekisterin jäsenenä saa olla 55-vuoti-
aaksi saakka. Rekisterin jäseniksi tarvitaan etenkin 
nuoria miehiä, sillä mies valikoituu biologisin perus-
tein luovuttajaksi useammin kuin nainen. 
 Voit testata sopivuutesi kantasolujen luovut-
tajaksi osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi. x

Lähde: Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Kuva: Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämä kantasolurekisteri tarvitsee 
vuosittain noin 2 000 uutta jäsentä voidakseen auttaa kantasolusiirtoa tarvitsevia 
potilaita tehokkaasti. Kantasolujen siirtoa käytetään hoitona muun muassa 
leukemiassa, eli verisyövässä. 

Syöpäpotilaille apua 
kantasolurekisteristä
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Tiesitkö, että 25–40 -vuotiaana kollageenin tuotanto 

loppuu?

Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa menettää kykynsä 
tuottaa uutta kollageenia, joka johtaa useisiin ikäänty-
misoireisiin, kuten esimerkiksi ihon rypyt, juonteet ja 
veltostunut iho. Kollageenin tuotanto loppuu kokonaan 
noin 40 ikävuoden paikkeilla, jonka jälkeen meidän tulee 
huolehtia kollageenin saannista ravintolisänä, esim. 
Puhdas+ Beauty -kollageenivalmisteella. 

Uudet kotimaiset kollageenituotteet

Puhdas+ Beauty Kollageeni & tyrnimarja on kollagee-
nijauhe, joka sekoitetaan veteen, mehuun tai jogurttiin. 
Tuotteessa on kollageenin lisäksi kotimaista puhdasta 
luomu-tyrnimarjaa. Puhdas+ Caps Kollageeni & Biotiini on 
kapselimuotoinen ja sisältää kollageenin lisäksi biotiinia, 
sinkkiä ja C-vitamiinia, jotka edesauttavat ihon, hiusten ja 
kynsien hyvinvointia.

Puhdas+ tuotteet ovat korkealaatuisia ja kotimaisia ravin-
tolisiä. Valmistuksessa ei käytetä ylimääräisiä ainesosia, 
kuten säilöntäaineita, väriaineita ja pintakäsittelyaineita.

Kollageeni – ihoa nuorentava proteiini
Kollageeni muodostaa 30 % ihmisen elimistön proteiinista ja sitä löytyy 

ihosta, nivelistä, hampaista, luista, rustoista ja verisuonista. Kollageeni on ihon 

tärkein rakennusaine, koska se muodostaa 70% ihon proteiinista ja auttaa 

pitämään ihon sileänä ja kauniina.

100 % puhdas. Ei säilöntäaineita. Ei pintakäsittelyaineita. 
Ei keinotekoisia väriaineita tai makeutusaineita. Ei magnesiumstearaattia. Kotimainen.

Kollageeni &
Biotiini 120 kaps

29,90 €
(Norm. 36,90 €)

Kollageeni 330 g

39,90 €
(Norm. 49,90 €)

Kollageeni&biotiini_Vita_210x140_050215.indd   1 05/02/15   20:42



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 pai-
naville lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuoli-
haavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 14.7.2014 päivättyyn valmisteyh-
teenvetoon. 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.

Ihotautilääkäreiden mukaan herkästä ja yliherkästä 
ihosta kärsivien määrä kasvaa koko ajan. Tarkkaa syytä 

ei tiedetä, mutta ympäristöön liittyvät stressitekijät 
kuten UV-säteily, ilman lämpötilan suuret vaihtelut, 

hiukkaspäästöt ja erilaiset kemikaalit lienevät taustalla. 
Joskus myös sisäiset tekijät, kuten mausteinen ruoka 

voi aktivoida herkkää ihoa

Se rauhoittaa ihon epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten 
kuumotusta ja kutinaa siellä, missä tuntemus syntyy. 
Tuotteissa ei myöskään ole kuin hyvin rajatusti raaka-

aineita – vain 12-13; ei hajusteita, säilöntäaineita, 
parabeeneja, parafiineja, väriaineita, alkoholia tai 
emulgaattoreita.  Tuotteiden säännöllinen käyttö 

vahvistaa ihon suojaavaa kerrosta ja parantaa 
vastustuskykyä erilaisia ärsykkeitä vastaan.  Jos iholla on 

couperosaa, kannattaa suositella käyttöön AntiREDNESS-
tuotteet, joissa on lisäksi punoitus ta vaalentavaa 

LicochalconeA:ta. Erittäin puhtaiden aineosien säilyvyys 
taataan uudentyyppisellä ns. hapottomalla pakkauksella, 

jossa on ilmatiivis venttiilimekanismi. 

Uudet yliherkälle 
ja herkälle iholle 

suunnitellut Eucerin 
UltraSENSITIVE- ja 

AntiREDNESS-tuotteet 
sisältävät erittäin 

puhtaita raaka-aineita, 
joista tärkein on ihon 

hyperreaktiivista 
toimintaa rauhoittava 
SYMSITIVE-niminen 
ainesosayhdistelmä.

HERKÄLLE IHOLLE 
HYVÄ OLO

Uusissa Eucerin UltraSENSITIVE
tuotteissa on vain 12-13 ainesosaa 

UUTUUSTUOTE
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Tarjoukset voimassa 30.4.2015 saakka

RELAA JA VOI HYVIN!

Tutkitusti tehokas 
maitohappobakteeri

– UUSI KÄTEVÄ PAKKAUS

Apteekin suosituin maitohappobakteeri on tuonut hyvää oloa 
suomalaisille jo yli 10 vuoden ajan! Hyvänmakuinen Rela Tabs 
sisältää tutkitusti tehokasta Lactobacillus reuteri Protectis® 
-maitohappobakteeria. Rela Tabs sopii koko perheelle päivit-
täin tai kuureina. APTEEKISTA.

www.rela.fi
*IMS Health OTC MAT EUR 1/2015

*

TARJOUKSET

Aqualan Duo on kevyt, tehokkaasti kosteuttava ja 
hyvin imeytyvä perusvoide, joka lisää ihon jousta-
vuutta ja kimmoisuutta. Sopii koko perheelle.

Aqualan Duo 200 g
perusvoide

Lapsille suunnattu Minisun D-vitamiini Junior Api-
na banaani ja Nalle mansikka sisältävät aurinkoista 
D3-vitamiinia ja maistuvat lapsen suussa hyviltä.

Multivita Magnesiumsitraatti on raikkaan 
greipin makuinen, helposti suussa liukeneva 
ja rakenteeltaan miellyttävä pureskeltava 
magnesiumvalmiste.

Apobase Hydrogel on täysin säilöntäaineeton, 
rasvaton ja nopeasti imeytyvä ihon pikakosteuttaja ja 
Apobase lotion on perusvoide päivittäiseen käyttöön.

Minisun 10 µg Junior Apina
banaani tai Nalle mansikka
100 purutabl.

Multivita Magnesium-
sitraatti 90 tabl.

Gefilus Mustikka purutabletit sisältävät maitohappo-
bakteeria sekä vastustuskykyä tukevaa C-vitamiinia. 
Laktoositon, gluteeniton ja maitoproteiiniton. Sopii koko 
perheelle päivittäisen hyvinvoinnin tueksi.  

Gefilus Mustikka 38 purutabl.

Tämä hemmottelevan herättävä, luonnollinen 
silmänympärysseerumi sopii kaikille ihotyypeille, 
joka tiukentaa ja kiinteyttää silmäympärysihoa. 

Supermood Ecoboost Eyes 
Wide Open Serum 15 ml

Apobase Hydrogeeli tai Lotion 
250 ml perusvoide

800
Sh 10,78

1400
Sh 15,37

Aco Face Moisturising Day Cream 
tai Face 3+3 Day Cream 50 ml

Tehokkaat ja hellävaraiset kosteutta si-
tovat hoitovoiteet päivittäiseen käyttöön. 
Sopii kaikille ihotyypeille.

1300
Sh 14,98

2000
Sh 22,16

Kotimaiset Multivita Omegalive-kala-
öljykapselit sisältävät elimistölle tärkeitä, 
kalaperäisiä omega-3-rasvahappoja. 
Sopii päivittäiseen käyttöön.

Multivita Omegalive
Strong 100 kaps.

800
Sh 9,37

Lotion

1000
Sh 11,41

900
Sh 10,47

Vahva ja puhdas etyyliesteröity kalaöljykapseli, 
joka sisältää runsaasti välttämättömiä omega-3 
rasvahappoja EPA:aa ja DHA:ta. 

2300
Sh 25,61

Lysi Omega-3 Apteekkarin 
vahva 120 kaps.

800
Sh 9,11

Hydrogeeli

Tehokas ryppyjä tasoittava päivä- ja yövoide. 
Päivävoide kuivalle tai norm/sekaiholle. 
Päivävoiteessa UV-suoja, suojakerroin 15. 

Eucerin Hyaluron-Filler 
päivä- tai yövoide 50 ml 

3300
Sh 35,94

Yövoide

3200
Sh 34,37

Päivävoide

Apobase Creme on perusvoideklassikko, joka sopii 
kaikille! Apobase Oily Creme on tarkoitettu erittäin 
kuivan ja herkän ihon hoitoon.

Apobase Creme tai Oily Creme 
200 g perusvoide

900
Sh 10,65

Oily Creme

800
Sh 9,64

Creme

2000
Sh 22,37

Nyt magnesium uudessa ja kätevässä muodossa, 
annosjauheena. Voit lisätä jauheen vaikkapa urhei-
lujuomaan, jauhe liukenee nopeasti ja on mauton. 

Puhdas+ Magnesium- 
sitraatti 250 mg + 33% 200 g      

4500
Sh 49,67




