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Rokote suojaa 
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APTEEKISTA!

Proparin Forte 60 tabl.
Hiusten kasvuun ja hyvinvointiin!
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Pääkirjoitus

Apobase Creme 
30% 200 g
Apobase Creme kosteuttaa 
ja hoitaa tehokkaasti kuivaa, 
herkkää ja atooppista ihoa. 
Se sopii kaikenikäisille ja 
kaikille ihotyypeille  
päivittäiseen käyttöön.

Tarjous voimassa  
31.12.2015 saakka

Calsorin 500 mg + D3 
20 mikrog. 130 tabl.
Valmiste lisääntyneeseen 
kalsiumin ja D-vitamiinin 
tarpeeseen. Riittävä kalsiumin 
saanti auttaa varmistamaan, 
että luustosi pysyy kunnossa. 
D-vitamiini huolehtii, että kal-
sium myös imeytyy elimistöön.

Tarjous voimassa  
31.12.2015 saakka

790
Sh 9,64

 1690
Sh 19,35

Asiakas on
meille tärkeä!
MARRASKUUSSA TULEE KAKSI vuotta siitä, kun aloitin apteekkarina 
Lieksan Uudessa apteekissa.  Kiitän asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä 
yhteistyöstä! Haluamme nyt kartoittaa, kuinka olemme onnistuneet. Vastaa 
marraskuussa asiakaskyselyyn ja osallistut arvontaan.  Näin voimme kehittää 
palvelujamme toivomusten mukaan. Asiakaslähtöisyys on toiminnassamme 
avainasemassa. Perjantaina 27.11.2015 tarjoamme  kakkukahvit klo 9-16.  
Tervetuloa!

Seuraava kausi-influenssa tekee jo tuloaan ja sen uskotaan olevan meillä marras-
joulukuun tienoilla.  Influenssarokotus on nyt ajankohtainen ja apteekit ovat 
omalta osaltaan varautuneet toimittamaan influenssarokotteita. Rokotuksia voi 
ottaa siihen asti, kunnes epidemia paikkakunnalla puhkeaa. Sen jälkeen se ei 
valitettavasti ehdi enää auttaa. 

Toivottavasti Suomen talous kääntyy pian noususuuntaan ja ikävien uutisten 
rinnalle tulisi hyviä ja iloisia uutisia. Ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudesta, 
mikä näkyy myös meillä apteekissa monella tapaa. Työttömyys ja sen uhka sekä 
syrjäytyminen vaikuttavat myös terveyteen ja sen ylläpitämiseen! Apteekit 
ovat tehneet uusia avauksia terveyden edistämisen suuntaan ja apteekeista 
onkin muotoutumassa entistä monipuolisempia terveyden ja hyvinvoinnin 
palvelupisteitä. Apteekki on  helposti tavoitettava ja haluaa olla aidosti mukana 
näissä yhteisissä talkoissa kohti parempaa Suomea! 

Jouluvalot syttyvät pian katukuvaan ja tuovat valoa pimeään syksyyn. 
Asiakaslehteemme on kerätty muutamia joululahjaideoita ja -tarjouksia, joihin 
kannattaa tutustua tarkemmin apteekissa.  Hanki apteekistamme hyödylliset 
joululahjat. Paketoimme ne sinulle. Tarjouksena Omron M3 verenpainemittari 
99 euroa ja Scholl timanttijalkaraspi 29,90 euroa. Toivotan asiakkaillemme hyvää 
isänpäivää ja mukavaa joulun odotusta!

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.

Eroon punkeista ja
muista ulkoloisista
Punkit ja muut ulkoloiset ovat lemmikille
ikäviä seuralaisia. Tehokkaalla punkkisuojalla 
voi välttää punkinpuremat sekä lemmikiltä että 
samassa taloudessa asuvilta ihmisiltä.   

Hyvää joulumieltä
kaikkiin koteihin!
Jouluna on kystä kyllä ja pötyä pöydässä. 
Mutta ei kaikissa suomalaiskodeissa. 
Rokote suojaa
influenssalta
Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. 
Influenssa on influenssavirusten aiheuttama 
äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus. 

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. Vadel-
manmakuinen tabletti on hyvin imeytyvä ja sen voi pureskella, 
imeskellä tai niellä. Apteekista.

®
www.verman.fi/perhe

*B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa ja  
normaaleja psykologisia toimintoja.



Runsas alkoholinkäyttö altistaa monille syöville, mutta naisilla 
riskit saattavat suurentua jo pienilläkin annoksilla. Tuoreen tut-
kimuksen mukaan etenkin naisten rintasyöpäriski suurenee jo yh-
destä päivittäin nautitusta alkoholiannoksesta. 

Vaikka naisten syöpäriskit kasvavat jo pienistä alkoholimääristä, 
miehillä alkoholin syöpävaikutukset ilmaantuvat vasta suuremmil-
la annoksilla. Tässä tutkimuksessa miehet pystyivät juomaan kak-
si alkoholiannosta päivittäin ilman syöpäriskien suurentumista. 

Alkoholin syöpävaikutuksia on tutkimuksissa vaikea erottaa tu-
pakoinnin haitoista, sillä monet tupakoitsijat käyttävät alkoholia. 
Nyt havaitut syöpäriskit todettiin kuitenkin myös savuttomilla. 
Savuttomien yhden alkoholiannoksen päivittäin juovien naisten 
syöpäriski oli noin 13 prosenttia suurempi kuin alkoholia harvem-
min käyttävien savuttomien. x

Lähde: Duodecim

Työn ja kuntoutuksen
yhdistäminen
joustavammaksi

Lasillinen päivässä 
suurentaa naisen
syöpäriskiä
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Kela on aloittanut maksamaan osakuntoutusrahaa 1.10.2015 al-
kaen. Osakuntoutusrahan avulla kuntoutus ja työ voidaan yhdis-
tää aikaisempaa joustavammin. Kuntoutusta voidaan toteuttaa pa-
remmin myös avomuotoisena.

Jatkossa Kela voi maksaa puolet kuntoutusrahan määrästä sellai-
selta kuntoutuspäivältä, jona henkilö on osallistunut sekä kuntou-
tukseen että tehnyt työtä. Osakuntoutusrahaa maksetaan, kun 
henkilö työskentelee kuntoutuspäivänä enintään 60 prosenttia 
normaalista työajastaan palkkatyössään tai omassa yrityksessään. 

Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha korvaavat kuntoutukseen 
osallistumisesta aiheutuvaa ansion- ja työajan menetystä.  Kuntou-
tuksen tavoitteena on henkilön työssä jatkaminen, sinne palaami-
nen tai työelämään pääsy. Työntekijä ja työnantaja sopivat yhdes-
sä, voiko kuntoutuksen ja työn yhdistää samana päivänä. Tarpeen 
mukaan työterveyshuolto voi olla mukana arvioimassa, voiko kun-
toutuja työskennellä kuntoutuspäivänä kuormittamatta voimava-
rojaan ja vaarantamatta kuntoutuksensa tavoitteiden saavutta-
mista. Lisätietoja kuntoutusrahasta: www.kela.fi/kuntoutusraha x

Lähde: Kela

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.



UKK-instituutin tutkimuksen mukaan vaihde-
vuosi-ikäisten naisten liikunnasta saadut hyö-
dyt ovat suuremmat kuin liikunnasta aiheutu-
neet kustannukset. Liikunnan avulla voidaan 
ehkäistä vaihdevuosien aikana tapahtuvaa li-
hasvoiman vähenemistä sekä kestävyyskun-
non ja elämänlaadun heikentymistä, mikä vai-
kuttaa merkittävästi naisten henkilökohtai-
seen hyvinvointiin ja lisäksi vähentää yhteis-
kunnan kustannuksia.

UKK-instituutissa toteutettuun tutkimuk-
seen osallistui 151 keski-ikäistä, vähän liikku-
vaa naista, joilla oli useita vaihdevuosioireita. 
Liikunnan hyötyjä arvioitiin kestävyyskun-
non, lihasmassan ja elämänlaadun muutosten 
avulla puolen vuoden aikana. Yhteiskunnalle 
muodostuvia kustannuksia arvioitiin terveys-
palveluiden käytön, lääkityksen ja sairauspois-
saolojen avulla.

Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä 
ovat mielenterveyden sekä tuki- ja liikuntae-
linten sairaudet, joita voidaan ehkäistä ja hoi-
taa liikunnalla. Työssä jaksamisen edistämi-
nen on yhteiskunnan kannalta merkittävää, 
sillä jokainen säästetty työkyvyttömyyseläke 
säästää kunnan kustannuksia 60 000 euroa. x

Lähde: UKK-instituutti

Terveydenhuollon kuormittuminen, tulipa-
lot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuole-
mat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat 
maksoivat vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 mil-
jardia, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esi-
merkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot 
aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan 
euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulon-
siirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteen-
laskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittö-
mät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 
miljoonaan euroon. 

Välillisiksi kustannuksiksi lasketaan tupa-
kointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkei-
den aiheuttamat tuotannonmenetykset sekä 
työntekijöiden sairauspoissaolojen ja luvat-
tomien tupakkataukojen aiheuttamat mene-
tykset työajassa. 

Tupakoinnin välillisiksi kustannuksiksi 
arvioitiin yhteensä noin 840–930 miljoonaa euroa.

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 
2012 Suomessa runsaat 700 uutta työkyvyttö-
myyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäi-
vää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa. Tupakoin-
nin vähentäminen toisi helpotusta myös terve-
ydenhuollon tilanteeseen, arvioidaan Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksella. x

Lähde: THL

Liikunta on edullista  
hoitoa vaihdevuosioireisiin

Tupakoinnin hinta yhteis-
kunnalle: 1,5 miljardia euroa
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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  

Kokeile 
joulua
 ilman 

närästystä

411_Takeda_Somac_Apteekkilehti_60x280.indd   1 23.9.2015   14.48



ODOTETTU UUTUUS FLUNSSAN OIREIDEN LIEVITYKSEEN!
Pitkän kehitystyön tuloksena syntyi Suomen ensimmäinen ibuprofeenia sisältävä jauhe lämmintä juomaa varten.  
Moderni mustaherukka-aromia sisältävä Burana hoitaa flunssasi oireita lämpimästi. 

Burana 400 mg, jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. Lievittää tilapäisiä kipu- ja kuumetiloja, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireita, lihas- ja nivelkipuja, 
päänsärkyä ja migreeniä. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-, 
munuais- tai maksasairaus, kuivumistila tai olet raskaana. Ei tule käyttää alle 12-vuotiaille (ei alle 40 kg) lapsille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. 

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 ja 20 annospussia. 
burana.fi

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

10
/2
01
5

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

KYSY APTEEKISTA.

KuumaENSIM
MÄISENÄ 

SUOMESSA



Uusi ja ainutlaatuinen
täsmätuote luustolle

Uusi, monipuolinen kalsium 
luustosi tueksi!

500 mg kalsiumia, 
joka on tärkeä luuston 

rakennusaine.

45 mikrog K2-vitamiinia, 
joka ylläpitää luuston 
normaalia rakennetta.

25 mikrog D3-vitamiinia, 
joka varmistaa kalsiumin

imeytymisen.

®
www.verman.fi/perhe

VAIN APTEEKISTA.

UUTUUS

Minisun Luusto kalsium + D3 + K2 on uusi, monipuolinen vitamiinivalmiste 
luuston hyvinvointiin. Tuote sisältää vahvan ja ainutlaatuisen yhdistelmän 
kalsiumia, D3-vitamiinia ja K2-vitamiinia, jotka edistävät luiden pysymistä 
normaaleina.

Vahva luusto on monen elämäntapa- ja perintöteki-
jän summa. Kiinnittämällä huomiota ravitsemuk-

seen, voimme vaikuttaa luuston hyvinvointiin. Kalsium 
on luuston ja hampaiden tärkeimpiä rakennusaineita. 
Aikuisen luustossa on noin kilon verran kalsiumia, ja 
koska luu on uusiutuvaa ja elävää kudosta, tarvitaan 
kalsiumia joka päivä. Jotta kalsium imeytyisi suolistosta 
elimistöön, tarvitaan kalsiumin kaveriksi D-vitamiinia. 

Kolmas lenkki vahvan luuston rakentamisessa on K- 
vitamiini. K-vitamiini tehostaa kalsiumin ja D-vitamiinin 
vaikutuksia, sillä K-vitamiinin avulla kalsium kuljetetaan 
juuri oikeaan paikkaan elimistössä, luustoon. Tämän 
ketjun seurauksena kalsium sitoutuu luustoon opti-
maalisella tavalla ja luuston rakenne tulee vahvaksi. 
K-vitamiinia esiintyy useissa eri muodoissa. Minisun 
Luusto sisältää patentoitua Menakinoni-7 K2-vitamiinia, 
joka on erityisen korkealuokkainen vitamiinivalmiste. 
K-vitamiinituotetta ei suositella verenohennuslääkettä 
käyttäville.

MAINOS

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit

www.minisun.fi

ODOTETTU UUTUUS FLUNSSAN OIREIDEN LIEVITYKSEEN!
Pitkän kehitystyön tuloksena syntyi Suomen ensimmäinen ibuprofeenia sisältävä jauhe lämmintä juomaa varten.  
Moderni mustaherukka-aromia sisältävä Burana hoitaa flunssasi oireita lämpimästi. 

Burana 400 mg, jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. Lievittää tilapäisiä kipu- ja kuumetiloja, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireita, lihas- ja nivelkipuja, 
päänsärkyä ja migreeniä. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-, 
munuais- tai maksasairaus, kuivumistila tai olet raskaana. Ei tule käyttää alle 12-vuotiaille (ei alle 40 kg) lapsille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. 

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 ja 20 annospussia. 
burana.fi

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
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KYSY APTEEKISTA.

KuumaENSIM
MÄISENÄ 

SUOMESSA



Eroon punkeista ja 
muista ulkoloisista
Punkit ja muut ulkoloiset ovat lemmikille ikäviä seuralaisia. 
Tehokkaalla punkkisuojalla voi välttää punkinpuremat sekä 
lemmikiltä että samassa taloudessa asuvilta ihmisiltä.  

8

Etelä-Hämeen eläinlääkäriaseman eläinlääkärin 
Marja-Leena Ivenin mukaan lemmikille on hyvä 
suorittaa punkkitarkastus päivittäin. Mikäli punk-
keja löytyy, on ne poistettava viipymättä ja asian-
mukaisesti punkkipihtien avulla.
 Jos punkki ehtii puraista lemmikkiä, voi ihol-
le ilmaantua punoitusta tai hieman kohollaan ole-
va paukama. Reaktio johtuu yleensä Ivenin mu-
kaan paikallisesta ärsytyksestä, eikä siitä voi teh-
dä diagnoosia borreliatartunnasta. Jos taas punk-
ki ehtii tartuttaa lemmikkiin jonkin mahdollisesti 
kantamistaan sairauksista, oireet voivat olla mitä 
moninaisimpia. 
 - Oireina voi esiintyä mm. kuumeilua, ruoka-
haluttomuutta, ontumista, väsymystä ja lemmikil-
lä voidaan havaita suurentuneita imusolmukkeita. 
Oireet voivat ilmaantua tapauksesta riippuen muu-
tama viikko tai jopa useita kuukausia punkinpure-
man jälkeen, Iven kertoo. 

ERILAISIA SUOJIA
PUNKKIEN TORJUMISEEN
Markkinoilla on useita eri vaihtoehtoja punkkien 
torjumiseen. Paikallisvaleluliuos laitetaan lemmi-
kin iholle karvoihin tehtyyn jakaukseen. Aine vai-
kuttaa joko verenkierron kautta lemmikin ihoon 
tai suoraan koiran ihon rasvakerrokseen. Aineen 
sisältämä myrkky siirtyy punkin pureman myötä 
koiran iholta punkkiin ja tappaa sen.
 Punkkipanta vapauttaa punkille myrkyllistä 
ainetta jatkuvasti koiran turkkiin ja ihoa peittävään 
rasvakerrokseen. Pannan vaikutus kestää valmis-
teesta riippuen 5-8 kuukauden ajan. 
 Suuna kautta annettava ”punkkipilleri” ei estä 
punkkien kiinnittymistä, mutta tappaa ne joidenkin 
tuntien kuluessa kiinnittymisen jälkeen. 
 - Markkinoilla on tällä hetkellä 2 eri valmistet-
ta, joista toinen vaikuttaa 3 kuukauden ajan ja toi-
nen valmiste annetaan kuukauden välein, Iven ker-
too ja huomauttaa, että näiden vaihtoehtojen lisäk-
si markkinoilla on useita luonnonmukaisia punk-
kien karkotukseen käytettäviä valmisteita.

VALITSE SOPIVA SUOJA TARKASTI
Sopivan punkkisuojan valinnassa on otettava 
huomioon monia asioita. Peruslähtökohta Ivenin 

mukaan valinnassa on, että valmisteen on sovel-
luttava käytettävälle eläinlajille. 
 - Osa valmisteista vaatii reseptin, joten nii-
den käyttö vaatii käynnin eläinlääkärillä. Joiden-
kin valmisteiden teho heikkenee runsaasta uimi-
sesta tai shampoopesusta.  Osa valmisteista taas 
on haitallisia vesistöön päästessään, joten niiden 
kanssa lemmikki ei voi uida ollenkaan. Punkkipan-
nat taas eivät välttämättä toimi parhaalla mahdol-
lisella tavalla kovin tiheä ja pitkäkarvaisilla roduil-
la, Iven listaa ja muistuttaa, että kaikki valmisteet 
voivat myös aiheuttaa lemmikeillä ei-toivottuja reak-
tioita, kuten oksentelua, ripulointia tai ihoärsytystä. 
 - Jos valitusta valmisteesta tulee oireita, kannat-
taa kokeilla toisenlaista vaihtoehtoa, Iven neuvoo. 
 Lemmikki kannattaa suojata punkkeja vas-
taan aina huhtikuusta marraskuuhun asti. Punkki-
kausi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nou-
see 5-7 asteeseen. 
 - Lemmikin suojaaminen on tärkeää myös sa-
massa taloudessa asuvien ihmisten kannalta, sillä 
punkit voivat siirtyä lemmikin karvapeitteestä ih-
miseen. Punkkivälitteiset taudit eivät kuitenkaan 
tartu lemmikistä ihmiseen, vaan suoraan punkis-
ta ihmisen, Iven muistuttaa. 

ELÄINLÄÄKÄRI OSAA AUTTAA OIKEAN SUO-
JAN VALINNASSA 
Punkkien lisäksi lemmikeillä voi esiintyä myös mui-
ta ulkoloisia, joka useimmiten on koirilla täi ja kis-
salla korvapunkki. Metsästyskoirilla tavataan sa-
tunnaisesti myös kapipunkkia. Lisäksi lemmikeil-
tä tavataan satunnaisesti hilse- ja nenä- ja koira-
punkkeja sekä kirppuja.
 Osa punkkien häätöön tarkoitetusta lääkkeis-
tä tehoaa hyvin myös esimerkiksi täihin ja kirp-
puihin, mutta ulkoloistartuntojen hoitoon käy-
tetään myös paljon valmisteita, jotka eivät tehoa 
punkkiin lainkaan. 
 - Ulkoloistartuntaa epäillessä lemmikki kan-
nattaa aina käyttää eläinlääkärissä, jotta saadaan 
tehtyä varma lajintunnistus. Eläinlääkäri tietää, 
mikä valmiste tepsii parhaiten juuri tähän vie-
raaseen ja myös sen, voidaanko kyseistä lääket-
tä käyttää turvallisesti yhdessä jo käytössä ole-
van punkkikarkotteen kanssa, Iven kehoittaa. x

Bevita Eye kerta-annos
pipetit 20 x 0,5 ml
Bevita Eye kosteuttavat 
silmätipat kuivien silmien 
hoitoon. Kosteuttaa silmiä 
pitkään ja tehokkaasti. 
Uudelleen suljettavat pipetit. 
 
Tarjous voimassa 
31.12.2015 saakka

Acetium 100 mg
60 kaps.
Acetium on luonnollista 
aminohappoa, L-kysteiiniä 
sisältävä kapseli. L-kysteiini 
vähentää syöpää aiheuttavan 
asetaldehydin määrää suussa 
ja hapottomassa mahassa.

 
Tarjous voimassa 
31.12.2015 saakka

 1090
Sh 13,88

 1000
Sh 11,00

 3000
Sh 31,70

Acetium 30 imeskely-
tabl. Salmiakki



fiproniili

Suojele  
lemmikkiäsi! 

Tehokas suoja ulkoloisia vastaan

Fyperix vet paikallisvaleluliuos 50 mg/67 mg/134 mg/268 mg/402 mg. Vaikuttava aine: fiproniili. Koh-
de-eläinlajit: Koira ja kissa (vain 50 mg). Käyttöaiheet: Koiran ja kissan kirppu- ja puutiaistartuntojen 
hoito, sekä osana eläinlääkärin toteaman kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa. Koiran 
väivetartunnan hoito. Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 2 kk ikäisille 
eläimille ja/tai alle 2 kg painoisille koiran- tai alle 1 kg painoisille kissanpennuille. Ei saa käyttää sairaille 
tai huonokuntoisille eläimille. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle 
tai apuaineille. Varoitukset: Koiraa ei tulisi kylvettää tai kastella 2 vuorokauteen käsittelyn jälkeen. Eläin 
on punnittava ennen hoitoa. Ei vaurioituneelle iholle. Valmisteen joutumista suuhun tai silmiin pitää vält-
tää. Eläintä ei pidä käsitellä, eikä varsinkaan lasten pidä antaa leikkiä tai nukkua juuri lääkityn eläimen 
kanssa. Tiineyden ja imetyksen aikana vain eläinlääkärin arvion mukaan. Haittavaikutukset: Hetkellistä 
lisääntynyttä syljeneritystä saattaa esiintyä, jos eläin nuolee antokohtaa. Erittäin harvinaisia haittoja ovat  
antokohdan ihoreaktiot sekä kutina, karvanlähtö, ohimenevät hermostolliset oireet ja oksentelu. Annos-
tus: koirille iholle painon mukaan. Kissoille 1 pipetillinen iholle. Minimihoitoväli 4 viikkoa. Pakkauskoot: 
1 pipetti.  Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija: Krka Finland Oy, Bertel 
Jungin aukio 5, 02600 Espoo, puh. 020 754 5330, info@krka.biz

2015-24629_FYPERIX_ad_210x280_FI.indd   1 21.9.2015   14:45:44



9,50 €
(10,83)



* vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote 
Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta 

Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika 1.10.2015–31.1.2016.

OSTA ORIONIN 
KERÄILY-

TUOTTEITA*

OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN OSTA ORIONIN 
KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-KERÄILY-

**

* vähintään * vähintään * vähintään * vähintään 99 euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote 
Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta 

Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika Keräilyaika Keräilyaika Keräilyaika 1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.

NELJÄ VAIHTOEHTOA:
(arvo n. 30 €) 

Fiskarsin juustovälineet
Orionin tuotteita Iittalan purkissa

Marimekon pyyhkeet
Marimekon uunikinnassetti

KYSY APTEEKISTA

TUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITA***TUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITATUOTTEITA**

saat tuotesetin

OSTA ORIONIN 
KERÄILY-

TUOTTEITA*

leimalla5T
U

OTESETTI

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys. Lisätietoja numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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9,50 €
(10,83)
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Hyvää
joulumieltä

kaikkiin koteihin
Jouluna on kystä kyllä ja pötyä pöydässä. 

Mutta ei kaikissa suomalaiskodeissa.
Suomen Punaisen Ristin (SPR) ja 

Mannerheimin lastensuojeluliiton 
(MLL) Hyvä joulumieli  -keräys tuo iloa 
vähävaraisten lapsiperheiden jouluun, 

nimenomaan joulupöytään.
Seuraava keräys käynnistyy 20.11.

ja jatkuu aina jouluaattoon asti. 

KUVAT: Hanna Linnakko / Suomen Punainen Risti
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Hyvä joulumieli -keräys toteutetaan tänä 
vuonna 19. kerran. Keräys on entistä ajankoh-
taisempi, sillä vähävaraisuus ja suoranainen 
köyhyys koettelevat monia lapsiperheitä. Pie-
nituloisissa kotitalouksissa asuu tällä hetkellä 
noin 102 000 lasta eli peräti vajaa kymmenen 
prosenttia kaikista Suomessa asuvista lapsista. 
 
VÄHÄVARAISUUS
LISÄÄ ERIARVOISUUTTA
Vähävaraisuuteen johtavia syitä voivat olla 
matalapalkkaisuus, yksinhuoltajuus, perheva-
paat, toisen tai molempien puolisoiden opiske-
lu tai kohdalle osunut työttömyys. 
 - Kun käytettävissä tulot ovat pienet, on 
perheen talous hyvin haavoittuva. Pienitu-
loiselle perheelle mikä tahansa ylimääräinen 
meno - esimerkiksi sairastuminen ja siihen 
liittyvät menot sekä mahdolliset tulonmene-
tykset - voi olla kestämätön, toteaa sosiaalisen 
hyvinvoinnin asiantuntija Anita Hartikka 
SPR:stä. 
 Köyhyys asettaa perheet eriarvoiseen ase-
maan, vaikka jokainen vanhempi haluaisi tar-
jota lapsilleen mahdollisuuden harrastaa, saada 
ajan ja sään mukaisen vaatetuksen sekä sopivan 
määrän virikkeitä antavia leluja ja urheiluvälineitä. 
 - Näistä asioista vaille jääminen voi joh-
taa lapsen kokemaan syrjintään ja jopa yksi-
näisyyteen. Hyvä lapsuus syntyy välittämisen 
ilmapiiristä, mutta myös riittävistä aineelli-
sista resursseista. Lapsiperheiden aineellisten 
resurssien turvaamisen pitäisi olla hyvinvoin-

tiyhteiskunnan ydintä, Hartikka toteaa. 
 Hyvä joulumieli -keräyksellä halutaan 
tuoda iloa vähävaraisten lapsiperheiden jou-
luun, mutta keräyksen takana on myös kan-
nanotto ja solidaarisuuden osoitus lapsiper-
heiden puolesta. 
 - Hyvä joulumieli -keräyksen tuoma apu 
ei tietenkään sinällään paranna vähävaraisten 
lapsiperheiden asemaa, vaan sen ajatuksena 
on tuoda iloa lasten jouluun, lahjoittaville 
hyvän mielen ja muistuttaa samalla meitä 
kaikkia lapsiperheiden asemasta Suomessa, 
toteaa varainhankinnan koordinaattori Regi-
na Laurén SPR:stä.

APU LÖYTÄÄ YHTEISTYÖLLÄ
OIKEAAN OSOITTEESEEN
Vuoden 2015 Hyvä joulumieli -keräys käynnis-
tetään marraskuun 20. päivä Ylen aamu-tv:n 
lähetyksessä Helsingin rautatieasemalla. 
 - Se on jokavuotinen ja ihana tilaisuus, 
jossa herkistytään joulun odotukseen. Siitä ke-
räys jatkuu aina jouluaattoon asti. Keräyksen 
tuloksesta SPR tiedottaa vielä jouluaattona, 
kertoo Lauren keräyksen aikataulusta.  
Käytännössä avuntarvitsijat on valittu jo en-
nen kuin keräys virallisesti käynnistyy. 
 - Me järjestönä otamme tässä tietysti pie-
nen riskin, kun perheet on jo valittu ennen 
kuin rahat ovat kasassa. Mutta tämä on ainut 
vaihtoehto, jos apu halutaan kohdentaa ni-
menomaan joulupöytään, Laurén toteaa. 

 Apu kohdennetaan oikeisiin osoitteisiin tii-
viin yhteistyön avulla ja sen keskiössä ovat SPR:n 
osastot ja MLL:n yhdistykset ympäri Suomea. 
- Valinnat tehdään maakunnissa yhteistyössä 
seurakuntien diakoniatyön, sosiaalitoimen, 
neuvoloiden ja vastaavien tahojen kanssa. 
Pienemmissä kaupungeissa ihmiset tunte-
vat paremmin toisensa, mutta suuremmissa 
kaupungeissa tehdään enemmän yhteistyötä 
viranomaisten kanssa, kertoo Laurén. 
 Yhdestä kriteeristä kaikki toimijat pitävät 
kiinni: perheessä on oltava ainakin yksi alle 
18-vuotias lapsi. 

LAHJAKORTTI ON AINA ISO YLLÄTYS
Hyvä joulumieli -keräyksen tuotoilla jaetaan 
70 euron ruokalahjakortteja, jotka viedään 
SPR:n ja MLL:n vapaaehtoisten toimesta avun-
tarvitsijan ovelle, postitetaan tai vaihtoehtoi-
sesti ne toimitetaan viranomaisten kautta. 
 - Kortin vastaanottaminen on aina liikut-
tava hetki ja vastaanottajalle tietysti iso yllätys. 
Keräyksestä saamamme palautteessa toistuu 
kiitollisuus ja liikutus perheen saamasta yllät-
tävästä avusta, Laurén toteaa. 
 Lahjakortilla voi ostaa ruokaa K-ruokakau-
poista, Lidlistä ja S-ryhmän ruokakaupoista. 
 - Viime vuosina olemme miettineet, pi-
täisikö lahjakortin summa nostaa 75 euroon, 
mutta päätimme, että on tärkeämpää auttaa 
mieluummin useampaa perhettä kuin antaa 
osalle enemmän, Laurén kertoo. 
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Relaxant 
lahjapakkaus
Hoitaa ja rentouttaa 
palelevia, väsyneitä, 
turvonneita ja kipeytyneitä 
jalkoja. Nyt jalkavoide ja 
lihastenrentouttaja samassa 
lahjapakkauksessa.

Tarjous voimassa 
31.12.2015 saakka

Linicin Prevent 
Spray 100 ml
Päivittäin käytettävä suihke 
täitartunnan tehokkaaseen 
ja turvalliseen estoon ilman 
hyönteismyrkkyjä.

 

Tarjous voimassa 
31.12.2015 saakka

YRITYKSET OSALLISTUVAT
VILKKAASTI
Tänä vuonna keräyksen järjestäjät ovat asetta-
neet tavoitteet aiempia vuosia korkeammalle. 
 - Viime vuonna keräsimme  yli 1400 000 
euroa ja niillä jaettiin yhteensä 18 000 
ruokalahjakorttia. Tänä vuonna tavoittelemme 
keräyksen tuotoksi 1 540 000 euroa. Niillä pitäisi 
saada jaettua 22 000 korttia, Laurén kertoo 
keräystavoitteista. 
 Pienimuotoisesta keräyksestä on parin-
kymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävä 
vuosittainen keräys, jonka avulla on tuettu jo 
178 500 suomalaisperhettä.
 - Keräys on vuosi vuodelta kasvattanut 
suosiotaan ja erityisesti yritykset ovat ottaneet 

keräyksen sydämenasiaksi. Peräti 70 prosent-
tia lahjoituksista tulee yrityksiltä, Laurén toteaa. 

HYVÄÄ MIELTÄ SEKÄ AVUN
SAAJALLE ETTÄ LAHJOITTAJALLE
Keräykseen voi osallistua 20.11.-24.12.2015 
maksamalla pankkitilille, lahjoittamalla teksti-
viestillä tai soittamalla lahjoituspuhelimeen. 
 - Hyvä joulumieli -keräyksessä on konk-
reettinen kohde ja keräykseen on helppo osal-
listua. Uskon, että keräykseen osallistumalla 
tuottaa hyvää joulumieltä paitsi vähävaraisille 
lapsille, myös lahjoittajalle itselleen, kannustaa 
Laurén. x

 1590
Sh 17,63

 3500
Sh 40,91



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

SYKSYN VAHVA 
UUTUUS APTEEKISTA

www.minisun.fi

Minisun on apteekkien suosituin vitamiinisarja.* Nyt suo-
sittuun Minisun monivitamiinisarjaan on tullut uusi Minisun 
Monivitamiini Vahva. Se sisältää vahvan annoksen erityi-
sesti vastustuskykyä vahvistavia vitamiineja. Lisäksi tuot-
teessa on ubikinoni Q10:tä ja mustikkauutetta. Minisun 
Monivitamiini Vahva sopii erityisesti aktiiviselle aikuisille, 
liikkujille, stressistä kärsiville ja ikääntyville.

®
www.verman.fi/perhe

Vain apteekista.
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NÄIN VOIT OSALLISTUA
HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYKSEEN:
 
1. Lahjoittamalla haluamansa summan 
Hyvä Joulumieli –tilille IBAN FI17 1596 
3000 2020 20, BIC NDEAFIHH
(Nordea: 159630-202020) 
2. Soittamalla keräyspuhelinnumeroon 
0600 16555 (10,01 e + pvm) 
3. Lahjoittamalla 10 euroa lähettämällä 
tekstiviestin HJM numeroon 16499.
 
Yritysten lahjoitukset: 
Yritys voi tuottaa hyvää joulumieltä lahjoit-
tamalla rahaa Hyvä Joulumieli -keräyksen 
tilille IBAN FI17 1596 3000 2020 20
(BIC NDEAFIHH).

Poliisihallituksen lupa nro POL-2014-
6944/30.7.2014. Keräysaika 30.7.2014-
31.12.2015 koko maassa lukuun
ottamatta Ahvenanmaata



BIOHIT Laboratoriopalveluiden  
terveysmittaukset apteekeissa

BIOHIT Laboratoriopalvelut
Laippatie 1, 00880  Helsinki
Puh. 0400 603 222, ark. klo 9-15 
www.biohit.fi/varaaverkossa

Aktiivisen B12-vitamiinin mittaus
B12-vitamiinin puutos kehittyy hitaasti ja voi olla 
pitkään oireeton, siksi se jää usein huomaamatta. 
Puutos voi aiheuttaa muun muassa anemiaa ja 
hermoston oireita, kuten lihasheikkoutta, tunnon 
ja muistin häiriöitä.  Seerumin kokonais-B12-
vitamiinin tutkiminen ei välttämättä kerro B12-vi-
tamiinin vajeesta, sillä suurin osa elimistön B12-
vitamiinista on sitoutunut varastoproteiiniin eikä 
ole elimistön aktiivisessa käytössä. Aktiivisen 
B12-vitamiinin tason voi mitata yksinkertaisella 
verikokeella.

Kalprotektiini -  

suoliston tulehdustesti
Testin avulla voidaan luotettavasti ulostenäyt-
teestä erottaa toisistaan ärtyvän suolen oire-
yhtymä (IBS) sekä tulehdukselliset suolistosai-
raudet (IBD). Koska näiden tilojen oireet ovat 
samankaltaisia, diagnoosia on vaikea tehdä 
pelkästään oireiden perusteella. Ulosteen kal-
protektiinia käytetään näiden sairauksien diag-
nostiikassa, sillä ulosteen kalprotektiinipitoisuus 
kohoaa vain IBD:ssä. Kätevä, mukaan ostettava 
kotitestipaketti.

D-vitamiinin mittaus
D-vitamiini on perinteisesti liitetty luuston hyvin-
vointiin ja kalsiumin imeytymiseen. Se on liitetty 
myös infektioihin, diabetekseen, useisiin syöpiin 
ja verenkiertotauteihin. Monista terveysvaiku-
tuksista johtuen oma D-vitamiinitaso kannattaa 
mittauttaa aika ajoin, sillä erityisesti pimeä tal-
viaika voi johtaa helposti puutokseen. Oman D-vi-
tamiinitason saa selville verinäytteestä tehtävällä 
mittauksella. Biohitin D-vitamiinitesti mittaa 
molempia elimistölle tärkeitä vitamiinimuotoja, 
joten mittaustulos kertoo suoraan, onko D-vita-
miinin saanti riittävällä tasolla.

Keliakiapikatesti
Pikatesti mahdollistaa keliakian diagnosoinnin 
sormenpään verinäytteestä. Keliakia on suhteel-
lisen yleinen autoimmuunisairaus, jossa rukiin, 
vehnän ja ohran sisältämä valkuaisaine (gluteeni) 
aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreak-
tion ja vaurioittaa suolinukkaa, mikä häiritsee 
ravintoaineiden imeytymistä. Biohitin pikatesti 
antaa sormenpään verinäytteestä luotettavan tu-
loksen kymmenessä minuutissa. 

ColonView - suoliston terveystesti
Ulosteen piilevän veren havaitseminen on 
tärkeää suolistosyövän varhaisen toteamisen 
kannalta. Biohitin ColonView-pikatestin avulla 
pystytään havaitsemaan sekä suoliston alaosan 
että yläosan verenvuodot. ColonView onkin erin-
omainen apu vuotavien kasvainten sekä niiden 
esiasteiden löytämiseksi. Kätevä, mukaan ostet-
tava kotitestipaketti.

GastroPanel -  

mahalaukun terveystesti
Nopea, turvallinen ja helppo verinäytteestä 
tehtävä mahalaukun terveystesti. Testin avulla 
saadaan selville mahalaukun limakalvon tervey-
dentilan lisäksi mahdollinen helikobakteeri-
infektio tai hapoton maha. GastroPanelilla 
voidaan myös arvioida B12-vitamiinin ja usei-
den hivenaineiden imeytymishäiriön riskiä.  
Lue lisää: www.gastropanel.fi

Biohit palvelulaboratorio tuo terveysmittaukset lähelle asiakasta, esimerkiksi apteekkeihin. Tarjoamme terveys-
mittauspäivinä asiakkaille diagnostisia palveluita eli mahdollisuuden kartoittaa GastroPanel-testin avulla ma-
halaukun terveydentilaa, mittauttaa veren D- ja B12-vitamiinipitoisuuksia, selvittää mahdollista keliakiaa sekä 
suoliston terveydentilaa ColonView- ja Kalprotektiini-testeillä. Näytteet testataan Biohitin palvelulaboratorios-
sa. Tulokset lähetetään postitse suoraan asiakkaalle lääkärin lausunnon kera.

Suositut mittauspäivämme kiinnostavat terveystietoisia henkilöitä, jotka ovat valmiita panostamaan itsehoitoon 
ja tuotteisiin, joilla selvittää, ylläpitää ja edistää omaa hyvinvointiaan. 

Asiakas! 
Varaa aika verkossa terveysmittauksiin apteekeissa eri puolilla Suomea > www.biohit.fi/varaaverkossa
tai puhelimitse 0400 603 222 (ark. klo 9-15). Terveysmittauspäivistä ilmoittelemme paikallislehdissä ja ne löyty-
vät myös Facebookista osoitteessa > www.facebook.com/biohitlaboratorio

Apteekkari / proviisori! Tilaa terveysmittauspäivä apteekkiisi. 
Ota yhteyttä: Niina Koivu, puh. 040 755 1772, sähköposti: niina.koivu@biohit.fi

Lue lisää terveysmittauspäivinä tarjoamistamme testeistä:



APTEEKISTA

UUTUUS! Säilöntäaineeton tippa
Uudelleen suljettava pipetti
Sopii piilolinssien kanssa

KOSTEUTTAA, VOITELEE, SUOJAA

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.f i
Lisätiedot puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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CE-merkitty terveydenhuollon tarvike. CE-merkin haltija: Farmigea S.p.A, Pisa, Italy.  
Markkinoija: Orion Pharma, Espoo, Suomi.

KIRKKAASTI KOSTEUTTAVAT SILMÄTIPAT

Resilar

Resilar on yskänärsytystä lievittävä yskänlääke. Vaikuttavana aineena on dekstrometorfaani, joka vaikuttaa suoraan yskänkeskukseen hillitsemällä yskää. Resilar on luumun  
makuinen mikstuura, joka on makeutettu fruktoosilla ja sorbitolilla. Koko perheelle, mutta alle 2-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.  

Sopii myös urheilijoille, diabeetikoille ja sappipotilaille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Resilar on yskänlääke, joka lievittää yskänärsytystä. 
Se hillitsee tehokkaasti kuivaa yskää, 

 joka häiritsee työtä ja yöunta.

Resilar ymmärtää yskän.
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suomalainen
avainlippuyritys.
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BIOHIT Laboratoriopalveluiden  
terveysmittaukset apteekeissa

BIOHIT Laboratoriopalvelut
Laippatie 1, 00880  Helsinki
Puh. 0400 603 222, ark. klo 9-15 
www.biohit.fi/varaaverkossa

Aktiivisen B12-vitamiinin mittaus
B12-vitamiinin puutos kehittyy hitaasti ja voi olla 
pitkään oireeton, siksi se jää usein huomaamatta. 
Puutos voi aiheuttaa muun muassa anemiaa ja 
hermoston oireita, kuten lihasheikkoutta, tunnon 
ja muistin häiriöitä.  Seerumin kokonais-B12-
vitamiinin tutkiminen ei välttämättä kerro B12-vi-
tamiinin vajeesta, sillä suurin osa elimistön B12-
vitamiinista on sitoutunut varastoproteiiniin eikä 
ole elimistön aktiivisessa käytössä. Aktiivisen 
B12-vitamiinin tason voi mitata yksinkertaisella 
verikokeella.

Kalprotektiini -  

suoliston tulehdustesti
Testin avulla voidaan luotettavasti ulostenäyt-
teestä erottaa toisistaan ärtyvän suolen oire-
yhtymä (IBS) sekä tulehdukselliset suolistosai-
raudet (IBD). Koska näiden tilojen oireet ovat 
samankaltaisia, diagnoosia on vaikea tehdä 
pelkästään oireiden perusteella. Ulosteen kal-
protektiinia käytetään näiden sairauksien diag-
nostiikassa, sillä ulosteen kalprotektiinipitoisuus 
kohoaa vain IBD:ssä. Kätevä, mukaan ostettava 
kotitestipaketti.

D-vitamiinin mittaus
D-vitamiini on perinteisesti liitetty luuston hyvin-
vointiin ja kalsiumin imeytymiseen. Se on liitetty 
myös infektioihin, diabetekseen, useisiin syöpiin 
ja verenkiertotauteihin. Monista terveysvaiku-
tuksista johtuen oma D-vitamiinitaso kannattaa 
mittauttaa aika ajoin, sillä erityisesti pimeä tal-
viaika voi johtaa helposti puutokseen. Oman D-vi-
tamiinitason saa selville verinäytteestä tehtävällä 
mittauksella. Biohitin D-vitamiinitesti mittaa 
molempia elimistölle tärkeitä vitamiinimuotoja, 
joten mittaustulos kertoo suoraan, onko D-vita-
miinin saanti riittävällä tasolla.

Keliakiapikatesti
Pikatesti mahdollistaa keliakian diagnosoinnin 
sormenpään verinäytteestä. Keliakia on suhteel-
lisen yleinen autoimmuunisairaus, jossa rukiin, 
vehnän ja ohran sisältämä valkuaisaine (gluteeni) 
aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreak-
tion ja vaurioittaa suolinukkaa, mikä häiritsee 
ravintoaineiden imeytymistä. Biohitin pikatesti 
antaa sormenpään verinäytteestä luotettavan tu-
loksen kymmenessä minuutissa. 

ColonView - suoliston terveystesti
Ulosteen piilevän veren havaitseminen on 
tärkeää suolistosyövän varhaisen toteamisen 
kannalta. Biohitin ColonView-pikatestin avulla 
pystytään havaitsemaan sekä suoliston alaosan 
että yläosan verenvuodot. ColonView onkin erin-
omainen apu vuotavien kasvainten sekä niiden 
esiasteiden löytämiseksi. Kätevä, mukaan ostet-
tava kotitestipaketti.

GastroPanel -  

mahalaukun terveystesti
Nopea, turvallinen ja helppo verinäytteestä 
tehtävä mahalaukun terveystesti. Testin avulla 
saadaan selville mahalaukun limakalvon tervey-
dentilan lisäksi mahdollinen helikobakteeri-
infektio tai hapoton maha. GastroPanelilla 
voidaan myös arvioida B12-vitamiinin ja usei-
den hivenaineiden imeytymishäiriön riskiä.  
Lue lisää: www.gastropanel.fi

Biohit palvelulaboratorio tuo terveysmittaukset lähelle asiakasta, esimerkiksi apteekkeihin. Tarjoamme terveys-
mittauspäivinä asiakkaille diagnostisia palveluita eli mahdollisuuden kartoittaa GastroPanel-testin avulla ma-
halaukun terveydentilaa, mittauttaa veren D- ja B12-vitamiinipitoisuuksia, selvittää mahdollista keliakiaa sekä 
suoliston terveydentilaa ColonView- ja Kalprotektiini-testeillä. Näytteet testataan Biohitin palvelulaboratorios-
sa. Tulokset lähetetään postitse suoraan asiakkaalle lääkärin lausunnon kera.

Suositut mittauspäivämme kiinnostavat terveystietoisia henkilöitä, jotka ovat valmiita panostamaan itsehoitoon 
ja tuotteisiin, joilla selvittää, ylläpitää ja edistää omaa hyvinvointiaan. 

Asiakas! 
Varaa aika verkossa terveysmittauksiin apteekeissa eri puolilla Suomea > www.biohit.fi/varaaverkossa
tai puhelimitse 0400 603 222 (ark. klo 9-15). Terveysmittauspäivistä ilmoittelemme paikallislehdissä ja ne löyty-
vät myös Facebookista osoitteessa > www.facebook.com/biohitlaboratorio

Apteekkari / proviisori! Tilaa terveysmittauspäivä apteekkiisi. 
Ota yhteyttä: Niina Koivu, puh. 040 755 1772, sähköposti: niina.koivu@biohit.fi

Lue lisää terveysmittauspäivinä tarjoamistamme testeistä:



Suomessa inf luenssaepidemioita esiintyy 
kaikkina talvikausina, jolloin 5-15 prosenttia 
aikuisista ja 20–30 prosenttia lapsista sairas-
tuu. Terveet aikuiset toipuvat taudista yleen-
sä 1-2 viikon vuodelevolla, mutta vanhuksil-
la, pienillä lapsilla sekä pitkäaikaissairauksia 
sairastavilla influenssa saattaa johtaa jälki-
tauteihin, sairaalahoitoon ja pahimmissa ta-
pauksissa jopa kuolemaan.
 Influenssa alkaa tyypillisesti nopeasti 
nousevalla korkealla kuumeella, muita oirei-
ta ovat lihas- ja päänsärky sekä huonovointi-
suus. Lisäksi sairastuneella saattaa olla kui-
vaa yskää, kurkkukipua, nuhaa ja nenän tuk-
koisuutta kuten tavallisessa nuhakuumees-
sa. Lapsilla influenssa saattaa myös aiheuttaa 
vatsaoireita. 
 Influenssan itämisaika tartunnasta oirei-
den alkuun on yleensä 2-3 päivää ja tartunnan 
saanut henkilö voi tartuttaa tautia eteenpäin  
 
 

päivää ennen oireiden alkua. 
 Influenssa tarttuu helpoiten 3-4 ensim-
mäisen sairauspäivän ajan. 

INFLUENSSAROKOTTEELLA
ON MONIA HYÖTYJÄ
Rokote on paras suoja influenssaan vastaan. 
Rokotteen on todettu parhaimmillaan estä-
vän terveillä työikäisillä 7-8 influenssaa kym-
menestä, lapsilla 7-9 influenssan kymmenestä 
ja ikääntyneillä joka toisen influenssan. 
 Vaikka influenssatartunnan voi siis saada 
myös rokotettuna, on tauti yleensä lievem-
pi ja toipuminen nopeaa. Rokottaminen 
vähentää influenssasta johtuvia kuolemia ja 
sairaala- ja laitoshoitoja sekä jälkitauteja, kuten 
keuhkokuumetta ja keuhkoputkentulehdusta. 
Lisäksi influenssatartunnat vähenevät, koska-
rokotusten ansiosta influenssaa sairastavia on 
vähemmän, eikä tauti näin tartu. 

OSALLE ILMAINEN,
LISÄTIETOJA TERVEYSKESKUKSESTA
Influenssarokotus on maksuton niille, joiden 
terveydelle influenssa on vaaraksi. Maksutto-
maan rokotukseen ovat oikeutettuja sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henki-
löstö, raskaana olevat naiset, 65 vuotta täyttä-
neet, 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairauten-
sa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, 
vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat mie-
het ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astu-
vat naiset. 
 Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen ro-
kotukseen, hän voi ostaa rokotteen apteekis-
ta reseptillä. Lisätietoja maksuttomista kau-
si-influenssarokotuksista saat terveyskeskuk-
sesta ja osoitteesta www.kausi-influenssa.fi x

Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Influenssa on influenssavirusten aiheuttama 
äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus. 

Rokote suojaa influenssalta

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



Vahvaa 
vastustus- 

kykyä!
Monipuolinen vitamiinien saanti aut-
taa jaksamaan pimeän talven kiirees-
sä ja stressaavissa elämäntilanteissa. 
Vahva Minisun Super Defence sopii 
päivittäiseen käyttöön ja kuureina sil-
loin kun keho tarvitsee erityistä tukea.

Minisunin ansiosta pysyt energisenä
ja hyvinvoivana myös syksyn ja talven 
pimeydessä.

Seuraa Minisunia

VAHVAA
vastustus

kykyä!

®
www.verman.fi/perhe

Apteekista
www.minisun.fi

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit

Hyvästi 
huuliherpes

Aclotad 5 % emulsiovoide on
lääke huuliherpeksen hoitoon.

Vaikuttavana aineena on
asikloviiri 50 mg/g. 

Vain apteekista!

www.aclotad.�  

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa

681
EUR

Antiseptinen ja raikkaan-
makuinen med-angin 

imeskelytabletti on tarkoi-
tettu suu- ja nielutuleh-
duksiin liittyvän kurkku-
kivun hoitoon. Aikuisille
ja yli 6-vuotialille lapsille.

Saatavilla apteekista
ilman reseptiä. 

Markkinoija

kolmivaikutteinen
lääke kurkku-

kipuun

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.
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29,90 €
(Norm. 36,90 €)
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(Norm. 49,90 €)
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Sitrus

Strepsils on lääke kurkkukipuun ja 
nielemisongelmiin, vaikutus alkaa 

SOKERITON

Sisältää antiseptisia aineita,
jotka taistelevat viruksia
ja bakteereja vastaan.

Lievittää kipua ja tulehdusta
kurkussa jo 5 minuutissa ja
jopa 2 tunnin ajan.

Raikas sitruunanmaku.

Strepsils Sitrus

Strepsils, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansikka, Strepsils Menthol, Strepsils Mint ja 
Strepsils Sitrus ovat antiseptisiä imeskelytabletteja, jotka lievittävät suu- ja nielutulehdusten oireita. Annostus: 
1 tabl. joka 2. tai 3. tunti. Suositeltua annostusta ei saa ylittää. Strepsils, Strepsils Hunaja & Sitruuna ja Strepsils 
Menthol: Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansikka ja Strepsils Sitrus: Ei alle 6-vuotiaille 
lapsille. Strepsils Mint: Ei alle 12-vuotiaille lapsille ja yli 12 v. lapsille korkeintaan 8 tabl./vrk. Strepsils, Strepsils 
Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Menthol ja Strepsils Mint sisältävät sakkaroosia, eivätkä sovellu 
henkilöille, joilla on diabetes. Strepsils Mansikka ja Strepsils Sitrus makeutetaan sakkariininatriumilla, isomaltilla 
(1,83 g/tabl) ja nestemäisellä maltitolilla (458 mg/tabl) ja ne sopivat diabeetikoille, joskin makeutusaineiden 
määrät on huomioitava. Makeutusaineiden liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Strepsils Mansikan 
sisältämä väriaine (uuskokkiini) voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin 
sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen minkään Strepsils-valmisteen ottamista. Jos olet yliherkkä 
jollekin valitsemasi Strepsils-valmisteen sisältämälle aineosalle, älä käytä kyseistä valmistetta. Käytössä raskaus- ja 
imetysaikana tulee noudattaa varovaisuutta. Haittavaikutuksena voi esiintyä satunnaisia yliherkkyysreaktioita. 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Lisätietoja: Reckitt Benckiser 
Nordic A/S Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Puh 029000 9200

ISOA ILOA ACON UPEILLA 
LAHJAPAKKAUKSILLA

Valikoimasta löydät jokaiselle täydellisesti 
sopivan lahjan tai itsellesi ihanaa 

hemmottelua. Tutustu kauniisti pakattuihin, 
herkälle iholle sopiviin, pohjoisiin olosuhteisiin 

suunniteltuihin ACO-tuotteisiin.

ITSELLE TAI LAHJAKSI!

ESITTÄÄ

12 € 22 €

11 € 11 €11 €€

12 €
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Reckitt Benckiser Nordic A/S • Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Schollin paristoilla toimiva kynsienhoitojärjestelmä 
auttaa hoitamaan sormien ja varpaiden kynsiä.
Valitse viilauspää, napsauta paikalleen, valitse 
nopeus ja käynnistä painamalla painikkeesta. 

Scholl-kynsienhoitojärjestelmä varmistaa luonnollisen 
kiiltävän lopputuloksen. Aloituspakkaus sisältää 
kynsienhoitolaitteen ja 3 viilauspäätä.

Viilauspäitä on saatavana 
myös erikseen. 

Scholl Velvet Smooth™

-kynsienhoitojärjestelmä
–10 %

UUTUUS!Luonnolliselta näyttävät

kiiltävät
     kynnet

Täydellinen viimeistely:
Scholl Velvet Smooth™ -kynsienhoitoöljy 
on tarkoitettu erityisesti sormien ja 
varpaiden kynsien hoitamiseen.
Se sisältää 7 öljyä.

ISOA ILOA ACON UPEILLA 
LAHJAPAKKAUKSILLA

Valikoimasta löydät jokaiselle täydellisesti 
sopivan lahjan tai itsellesi ihanaa 

hemmottelua. Tutustu kauniisti pakattuihin, 
herkälle iholle sopiviin, pohjoisiin olosuhteisiin 

suunniteltuihin ACO-tuotteisiin.

ITSELLE TAI LAHJAKSI!

ESITTÄÄ

12 € 22 €

11 € 11 €11 €€

12 €
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TARJOUKSET 6 • 2015
Tarjoukset voimassa
31.12.2015 saakka

Rela Tabs + D3 turvaa koko perheen päivittäisen 
maitohappobakteerien sekä D3-vitamiinin saannin. 
Raikas appelsiinin maku, sopii koko perheelle. 

Erittäin täyteläinen vartalovoide sisältää ihoa 
pehmentävää ja hoitavaa sheavoita. Imeytyy 
nopeasti, ei tahraa ja auttaa palauttamaan 
ihon luonnollisen kosteustasapainon.

Onni raskaustesti on erittäin herkkä ja luotettava testi, 
jolla voidaan osoittaa raskaushormoni (hCG) virtsasta 
jo ensimmäisenä päivänä kuukautisten poisjäännistä. 

Maitohappobakteeri B+C+D Ratiopharm on 
ihanteellinen maitohappobakteerivalmiste 
hyvinvointisi päivittäiseen ylläpitoon! Valmiste 
sopii päivittäiseen käyttöön ja lomamatkoille.

Maitohappobakteeri B+C+D 
Ratiopharm 100 kaps.

Biorion shampoon koostumus tukee 
sekä hiuspohjan että hiusten hyvinvointia. 
Tuuheuttava ja kosteuttava shampoo sopii 
normaaleille ja kuiville hiuksille.

1190
Sh 14,49

ACO Bodylotion Rich 
hajustettu 400 ml

Onni raskaustesti 1 kpl

Sh 41,98

Hyvänmakuiset purutabletit vatsan 
hyvinvointiin. Maitohappobakteerit 
vahvistavat luontaista vastustuskykyä
ja tasapainottavat vatsan toimintaa.

3490
Sh 38,17

Biorion shampoo 250 ml

Koko perheen päivittäiseen ihonhoitoon ihanteellinen 
Aqualan L on Suomen suosituin perusvoide, joka imey-
tyy nopeasti ja sisältää kosteutta oikeassa suhteessa.

Perusvoide Aqualan L 200 g

Lactrase GO -laktaasientsyymivalmiste on 
hyvänmakuinen purutabletti laktoosin eli 
maitosokerin pilkkomiseen. Taskupakkaus 
kulkee kätevästi mukana. 

'
PressoCare kylmägeeli lievittää lihas- ja nivelkipua 
sekä turvotusta venähdyksissä, nyrjähdyksissä ja 
rasitusvammoissa. Sisältää myös kamferia. 

3890

Melatoniini Orion 1 mg suussa-
hajoava tai nieltävä 100 tabl.
Melatoniini Orion auttaa lyhentämään nukah-
tamisaikaa. Valmistetta voidaan käyttää myös 
lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.

790
Sh 10,78

PressoCare kylmägeeli
150 ml

Relatabs 90 purutabl.
Mild Lemon tai Strawberry

1000
Sh 13,06

Relatabs+D3 10 µg
orange 90 purutabl.

1890
Sh 20,42

Minisun Multivitamin Daily on suomalaisille 
suunniteltu monivitamiinivalmiste, joka on 
helposti nieltävä ja sopii koko perheelle. 

Minisun Multivitamin
Daily 200 tabl.

1690
Sh 18,321690

Sh 18,88

Nogasin Go 600 GAIU
50 purutabl.
Kaloriton ja hyvänmakuinen Nogasin GO 
-ruoansulatusentsyymi on helppo nauttia ilman 
vettä. Taskupakkaus kulkee kätevästi mukana.

LactraseGo 5000 FCC
50 purutabl.

 2200
Sh 24,62

1890
Sh 20,48

550
Sh 7,03 700

Sh 8,37




