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Pääkirjoitus

Kesän kynnyksellä!
JOKA TOINEN SUOMALAINEN  kärsii jossakin elämänsä vaiheessa allergisista 
oireista ja erilaiset allergiat yleistyvätkin vauhdilla. Allergiaoireiden syiden tutkiminen, 
tehokas lääkehoito ja asiantunteva neuvonta allergia-asioissa ovat ensiarvoisen tärkeitä, 
erityisesti näin keväällä, kun siitepölyä alkaa olla runsaasti ilmassa. 

Siitepöly on yleisin allergian aiheuttaja, jota ei millään pääse pakoon. Siitepölyn 
aiheuttamien allergiaoireiden hoidon perustana ovat itsehoitovalmisteina saatavat 
lääkkeet – antihistamiinitabletit ja paikallisesti vaikuttavat silmä- ja nenätipat ja 
suihkeet. Allergialääkkeissä on erilaisia vaikuttavia lääkeaineita, joten ei ole aivan 
samantekevää, minkä tuotteet apteekissa valitsee. Meillä apteekkilaisilla on aina 
käytössämme uusin ja ajantasaisin tieto allergiaoireiden hoitoon käytettävistä eri 
vaihtoehdoista. Erityisen tärkeää on apteekissa käytävä keskustelu silloin, kun 
allergialääke aiheuttaa sivuvaikutuksia tai tuntuu, että mikään lääke ei tehoa. 
Usein tulee vastaan tilanteita, missä lääkärin määräämää allergialääkitystä 
halutaan täydentää omatoimisesti itsehoitolääkkeillä. Tästä syystä on hyvä, että 
allergialääkityksesi tarkistetaan apteekin toimesta turhien päällekkäisyyksien
tai mahdollisten lääkkeiden yhteisvaikutusten minimoimiseksi. 

Keväästä ja kesästä tulee saada nauttia ilman ikäviä allergiaoireita. Jos oireita 
ilmenee, poikkea rohkeasti apteekkiin, niin löydämme varmasti juuri Sinulle 
sopivan vaihtoehdon allergiaoireiden hallintaan. 

Hyvää äitienpäivää ja iloista kesän odotusta,

PS. Myös hyönteisten pistot voivat aiheuttaa allergisia oireita, muista suojautua 
niiden varalta. Älä unohda myöskään Kyypakkausta! 

Melatonin Ratiopharm
1 mg 100 tabl.
Melatonin Ratiopharm tabletti 
on pieni helposti nieltävä 
tabletti aikaerorasituksen lie-
vittämiseen ja nukahtamisajan 
lyhentämiseen. Vaikuttavana 
aineena melatoniini.

Tarjous voimassa  
30.6.2016 saakka

Ophtim Eye Hydra
20 x 0,5 ml pipettiä
Ophtim Eye Hydra silmäystä-
välliset silmätipat kosteuttavat 
ja suojaavat silmiä. Säilöntä-
aineettomat silmätipat sopivat 
käytettäväksi myös piilolinssien 
kanssa. 

Tarjous voimassa  
30.6.2016 saakka

790
Sh 9,64

 1150
Sh 13,95

 1390
Sh 17,24

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



ilman allergiaoireita  

Heinix 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. Vaikuttava aine setiritsiini. Aikuisille ja yli 6-vuotiaille. Kausittai-
seen ja jatkuvaan allergiseen nuhaan, silmäoireisiin ja iho-oireisiin. Ole erityisen tarkka Heinixin suhteen, 
jos sinulla on munuaissairauksia tai epilepsia.  Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolel-
lisesti pakkausselosteeseen. Lääke. Apteekista. *IMS Health OTC MAT 12/2015.
Kestox: Kestox 10 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit. Vaikuttava aine ebastiini. Aikuisille ja yli 12-vuo-
tiaille. Kausittaiseen ja jatkuvaan allergiseen nuhaan ja allergisiin silmäoireisiin, 10 mg tabletti lisäksi nok-
kosihottumaan yli 18-vuotiaille. Keskustele lääkärisi kanssa jos sinulla on maksasairaus. Ei raskauden eikä 
imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lääke. Apteekista.
Tuulix 10 mg tabletti. Vaikuttava aine loratadiini. Aikuisille ja yli 2-vuotiaille. Allergisen nuhan ja allergisten iho-oi-
reiden (nokkosihottuma) hoitoon. Keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on maksasairaus tai olet raskaana. Lo-
ratadiinin käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lääke. Apteekista.  
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www.allergialääkkeet.fi 
Apteekista. 

Suomen suosituin allergialääke* 
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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

Olga Temonen:
Onni on pienissä 
hetkissä
Olga Temonen elää 38-vuotiaana elämää, 
josta moni kaupunkilaisnainen haaveilee; 
hoitaa hevosia ja kolmea lastaan kotonaan 
Marttilan tilalla ja luo kaiken keskellä 
omannäköistään työuraa. 

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



Kela maksoi lääkkeistä sairausvakuutus-
korvauksia 1 378 milj. euroa vuonna 2015. 
Korvausten määrä kasvoi edellisvuodesta 
71 milj. euroa eli 5,5 %.

Vuosina 2009–2014 korvaukset kasvoivat enin-
tään 3,3 % vuodessa, ja välillä ne myös pieneni-
vät. Tämä johtui säästötoimista, joista osa on 
kohdistunut lääkeyrityksiin ja apteekkiin ja 
osa on nostanut potilaiden omavastuita. 

Vuonna 2015 lääkekorvauksia kasvattivat en-
tiseen tapaan uudet ja aikaisempaa kalliim-
mat lääkkeet sekä viitehintojen nousu. Viime 
vuosina esimerkiksi syöpien, diabeteksen, 

MS-taudin ja reumasairauksien lääkehoito 
on uudistunut ja samalla tullut kalliimmaksi.

Vuodesta 2003 käytössä ollut lääkevaihto ja 
vuonna 2009 voimaantullut viitehintajärjes-
telmä ovat alentaneet lääkkeiden hintoja ja 
pienentäneet lääkekorvauksiin ja omavas-
tuisiin kuluvaa summaa. Viitehintajärjestel-
mään kuuluvista lääkkeistä asiakas saa kor-
vausta enintään viitehinnan mukaan. Viime 
vuosina viitehintajärjestelmän vaikutukset 
lääkkeiden hintoihin ovat heikentyneet. x

Lähde: Kela

Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vä-
hentynyt Suomea lukuun ottamatta kaikis-
sa muissa Pohjoismaissa. Suomessa raskau-
den alkuvaiheessa tupakoi 15 prosenttia kai-
kista synnyttäjistä vuonna 2014. 

Yhä useampi raskauden alussa tupakoi-
va nainen kuitenkin lopettaa tupakoinnin 
raskauden aikana. Raskauden lopussa tupa-
koivien osuus on laskenut kaikissa Pohjois-
maissa, mutta raskauden lopussa tupakoi-
vien osuus (8,2 %) on Suomessa yhä Pohjois-
maiden korkein.

Tupakoinnin yleisyys väestötasolla ei seli-
tä raskaana olevien yleisempää tupakoin-
tia Suomessa: tupakointi on 15 vuotta täyt-
täneiden naisten keskuudessa Suomea ylei-
sempää sekä Tanskassa että Norjassa. 
Suomalaisten naisten tupakointi kääntyi 
vuonna 2008 laskuun, ja erityisen selkeää 
muutos on ollut nuoremmissa ikäryhmissä. x

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lääkekorvaukset
kasvoivat enemmän
kuin kuuteen vuoteen

Raskauden aikainen tupa-
kointi on Suomessa muita
Pohjoismaita yleisempää
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Uusi tehokas 
nikotiinipurukumi

Nicover Fruit ja Nicover Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi. Tupakoinnin lopettamiseen ja 
vähentämiseen liittyviin vieroitusoireisiin aikuisille. Tutustu huolellisesti pakkausselostee-
seen. Hoidosta tulee keskustella lääkärin kanssa vakavien sydän- ja verisuonitautien, mui-
den vakavien sairauksien sekä raskauden ja imetyksen yhteydessä. Ei lasten ulottuville.

www.nicover.fi

Kysy

tupakoinnin

lopettamisesta

apteekista

®
www.verman.fi/perhe

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

oikeassa käytössä.

3/
20
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Allergia- ja astmaliitto on aloittanut livelähetykset verkkosivuil-
laan maaliskuussa 2016. Lähetyksiä voi katsoa livenä tietokoneel-
ta tai mobiililaitteista joka toinen keskiviikko klo 14.00. Lähetyk-
set ovat katsottavissa verkossa 24 tuntia lähetyksen jälkeen. Tie-
toiskuja voi seurata osoitteessa: www.allergia.fi/live. Periscopessa 
lähetystä seuraavat voivat myös kysyä ja kommentoida esitystä. 

Allergia- ja astmaliiton livelähetykset, tulevat aiheet:
18.5.  Mitä Allergia- ja astmaliitossa
  tapahtuu sinun eduksesi?
1.6.  Kesä tulee ja hyttyset kanssa!
15.6.  Perheeseen koira, entäs allergiat? x

Lähde: Allergia ja astmaliitto

Runsaasti ruisleipää, kaurapuuroa ja muutenkin paljon kuitu-
ja sisältäviä ruokia syövät välttyvät ruokavalionsa ansiosta sy-
däninfarkteilta muita todennäköisemmin. Vehnätuotteet eivät 
välttämättä anna samanlaista suojaa, käy ilmi tuoreesta tans-
kalaistutkimuksesta. 

Tutkimuksen perusteella paljon kuituja ravinnostaan saavat vält-
tyvät sydäninfarktilta noin neljänneksen todennäköisemmin 
kuin samanikäiset, jotka syövät kuituja vähänlaisesti. Tämä ha-
vaittiin neljätoistavuotisessa seurannassa. 

Tanskalaisten tutkimus vahvistaa näyttöä ravintokuitujen ja tä-
ysjyväviljan terveellisyydestä. Sydänriskien pienentymisen lisäk-
si kuitupitoinen ruokavalio on yhdistetty myös pienempään ris-
kiin sairastua joihinkin syöpiin. Viljojen lisäksi kuituja saa run-
saasti vihanneksista ja hedelmistä, joten osa kuituihin liitetyis-
tä terveysvaikutuksista saattaa selittyä kasvisten ja hedelmien 
muilla terveyshyödyillä. x

Lähde: Duodecim

Allergia- ja astma-
liitto lähettää tieto-
iskuja verkossa

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

www.proparinforte.fi

60 kapselia
TARJOUS

2100
€

sh 25,86 €

120 kapselia
TARJOUS

4000
€

sh 44,32 €

180 kapselia
TARJOUS

5500
€

sh 58,69 €

Kysy Proparin
 

forte
a apteekista!

*Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) hyväksymät terveysväittämät 
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Poretabletit on kätevät käyttää 
ja helppo ottaa mukaan.

NESTEYTYS 
RATIOPHARM 

FI/VOTC/16/0001/2/16 

Raikas  sitruunan maku!

Rankan urheilun tai muun runsaan hikoilun, kuten  
kuumeen tai helteen aiheuttamaan nestevajaukseen.  

Myös ripulin aiheuttamaan nestevajeeseen. 

Poretabletti liukenee veteen ja valmiin liuoksen voi 
nauttia heti tai myöhemmin.
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Onni
on pienissä

hetkissä
Olga Temonen elää 38-vuotiaana elämää, josta moni 

kaupunkilaisnainen haaveilee; hoitaa hevosia ja kolmea 
lastaan kotonaan Marttilan tilalla ja luo kaiken keskellä 

omannäköistään työuraa. 

KUVAT: Jetro Staven

Olga Temonen pompahti suuren yleisön tie-
toisuuteen Salatut elämät -sarjasta, jonne 
nuori näyttelijätär päätyi valmistuttuaan 
näyttelijäksi vuonna 2004. 
 - Vietin ”Salkkareissa” kaksi hienoa 
vuotta, mutta tiesin koko ajan, että sarja on 
minulle väliaikainen projekti, eikä välttä-
mättä näyttelijänä toiveroolini. Muistelen 
sitä aikaa suurella lämmöllä, Temonen kertoo. 

YHTEINEN ELOKUVAPROJEKTI 
Temosen työuraan on vaikuttanut eniten 
oma aviomies, ohjaaja Tuukka Temonen. 
 - Tapasin Tuukan ensimmäisen kerran 
2003, kun päädyimme tekemään yhdessä sket-
sisarjaa. Tuukan tapaaminen onkin määritel-
lyt aika tavalla työuraani. Olen hänen myötään 
päässyt myös kameran toiselle puolen tuotan-
to- ja käsikirjoitustyöhön, Temonen tunnustaa. 
 Pariskunnan viimeisin iso yhteinen pro-
jekti on ollut Apulanta-yhtyeestä kertova 
elokuva, joka saa ensi-iltansa syksyllä 2016. 
 - Yhteinen elokuva on ollut meille iso 
haave ja koko tuotantoaika oli aivan täydel-
listä ja ihanaa aikaa. Ehkä myös siksi, että 

osasimme antaa sille riittävästi arvoa ja sii-
vosimme muut projektit alta pois.
 Leffasta tulee Apulannan näköinen, 
ei bändielokuva vaan kokoelma riipaisevia 
perhetarinoita. Se on lama-Suomen kuvaus, 
missä ankean Heinolan katupölystä nousee 
yksi Suomen suosituimmista yhtyeistä, pal-
jastaa Temonen. 

BLOGIN AIHEET ARJESTA
Näyttelijäntyön ohella Temonen kirjoittaa 
suosittua Kotivinkin blogia ja käy esiinty-
mässä erilaisissa tilaisuuksissa. Aiheet blo-
giin sekä esitelmiin Temonen kaivaa - mistä-
pä muualtakaan - kuin omasta arjesta. 
 - Maallemuutto on aika monen kaupun-
kilaisen haaveena, mutta voin kertoa, ettei 
maalaisarkikaan ole aina pelkkää unelmaa. 
Tarinat lehmän sorkkahoitojen vaikeudesta 
eivät todellakaan ole tuulesta temmattuja. En 
rehellisesti sanottuna osannut varautua ihan 
kaikkeen, Temonen kertoo nauraen. 

”OLGAN FARMI” AVATAAN KESÄLLÄ
Kun Temoset vuonna 2005 löysivät Marttilan 

tilan, ei kumpikaan epäröinyt maalle muut-
toa. Marttilan tilan myötä alun perin nur-
meslainen, sittemmin helsinkiläinen, on pik-
ku hiljaa muuttunut kymenlaaksolaiseksi. 
 Marttilan tilalla on pitkät perinteet, 
Olga-nimisiä talon emäntiäkin on jo muu-
tama tilan historiassa. 
 - En ikinä aio luopua Marttilan tilasta, 
vaikka onkin vähän surullista kiintyä johon-
kin näin paljon. Olen etuoikeutettu, koska 
saan olla osa tilaa ja vaalia sen historiaa ja 
tarinaa, Temonen miettii. 
 Marttilasta Temoset ovat kymmenessä 
vuodessa kehittäneet vireän ja hyvin toimi-
van hevostilan. Hevoshulluus onkin Temo-
sen mukaan tauti, josta ei voi parantua. 
 - Kilpailen itse ja valmistun lähiaikoina 
1. tason esteratsastusvalmentajaksi. Kierrän 
valmentamassa ja pidän tallilla tunteja. Olen 
jopa pakottanut Tuukan valmennettavakseni. 
 Temonen ei olisi Temonen ellei naisella oli-
si jo ajatuksissaan jotakin uutta tilan suhteen. 
 - Ensi kesänä perustan Marttilaan ko-
tieläinpihan. Marttilan tilan mailla sijait-
sevalle ”Olgan farmille” on tulossa kesä- 
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kahvila, alpakkoja, varsa, lehmä, lampaita, 
karitsoja, kilejä, aasi, poni, kanoja ja pupu-
ja, suunnittelee Temonen.  

PERHEEN LEMPIRUUAT
YKSISSÄ KANSISSA
Näyttelijäntyön, tilan ja lastenhoidon ja blo-
gin kirjoittamisen välissä Temonen on ehti-
nyt julkaista myös kaksi ruoka-aiheista kir-
jaa: Emäntänä Olga ja Olgan pullakirja. 
 - Kolmas kirja on parhaillaan työn alla 
ja lisäksi teemme kirjaa Apulanta-elokuvan 
teosta, kertoo Temonen.  
 Into ruokakirjoihin lähti Temosen mu-
kaan liikkeelle kasvisruuasta tai pikemmin-
kin sen vastustuksesta. 
 - Minulla oli hirvittävät ennakkoluulot 
kasvisruokaa kohtaan, kun tapasin kasvis-
syöjä-Tuukan. Kehittelin omista lempiruuis-
tani kasvisversioita ja jaoin reseptejä kavereil-
le. Olga emäntänä –kirjassa on käytännössä 
meidän perheen lempiruuat yksissä kansissa. 

HUUMORIA JA SUORAA PUHETTA
- En koskaan uskonut löytäväni miestä, joka 
suostuisi elämään minun näköistäni elä-
mää – tätä maalaistouhua ja kaikkea säätöä. 

Onneksi Tuukka on sopivalla tavalla vähän 
erakko ja viihtyy mainiosti Marttilassa, Te-
monen kertoo. 
 Temosen mukaan pariskunnan suhteen 
parhaat ainekset ovat huumori ja puhuminen. 
 - Meidän paras liima on huumori ja se, 
että voimme keskustella suoraan ihan kai-
kesta. Meille parisuhde on paljon yhdessä 
tekemistä. Sekään ei puuduta minua, koska 
samaan aikaan meillä on myös omat työelä-
mämme. Sekin on tärkeää, että saa joskus ai-
kaan asioita ihan itse, Temonen pohtii. 
 Temosilla myös näytetään tunteet ja tava-
roiden paiskominenkin on tarvittaessa sallittua. 
 - Olen aina toivonut suhdetta, jossa tun-
teet saa näyttää ja sen olen totta vieköön saa-
nut. Meillä riidellään avoimesti, mutta ei mö-
kötetä ja ennen nukkumaanmenoa sovitaan, 
Temonen nauraa ”toimivan riidan konseptille”. 

”ÄITI HUOLEHTI, ETTÄ PÄRJÄÄN” 
- Lapset ovat olleet minulle luonteva tapa 
tehdä omasta elämästä mielekästä, vaik-
ka se saattaa kuulostaakin vähän itsekkääl-
tä. Haluaisin olla hauska ja hyvä äiti, mut-
ta myös kiinni tässä ajassa, Temonen toteaa.  
 Temosen oma äiti kuoli vähän yli vuo-
si sitten, mikä on suruprosessin lisäksi 
saanut Temosen miettimään äitiyttä eri 
tavalla kuin aiemmin. 

 - Äidin kuoleman jälkeen rauhoituin 
äitiydessäni ja vanhenin henkisesti. Äidin 
saattohoito oli raskasta, enkä ollut aiem-
min ollut läsnä, kun ihminen nukkuu pois. 
Se muutti minut jotenkin vakavammaksi ja 
aloin ajatella omaa äidin rooliani syvällisem-
min. Millaisen henkisen perinnön minä jä-
tän lapsilleni? Mitä minä olen saanut omal-
ta äidiltäni ja mitä haluan siirtää eteenpäin?, 
Temonen pohtii. 
 Äidin menetyksen myötä Temoselle on 
jäänyt tunne, ettei kukaan enää katso hänen 
peräänsä, huolehdi siitä, pärjääkö hän.  
 - Vaikka en koskaan äidin sairastuttua 
voinut kysyä apua lastenhoidossa, oli minul-
la silti aina tunne, että äiti huolehtii, että 
pärjään. Sen tunteen haluaisin siirtää eteen-
päin omille lapsilleni, Temonen toteaa. 

ONNI ON PIENISSÄ HETKISSÄ
Vaikeinta äitiydessä on Temosen mielestä se, 
että lapset kuvittelevat vanhempien olevan 
aina olemassa heitä varten. 
 - On ihanaa, että olen lasten maailman kes-
kipiste, mutta se on myös todella pelottavaa. Ja 
olen myös välillä huono sanomaan lapsille ei. 
Joudun sitä opettelemaan koko ajan. Onneksi 
Tuukka on tiukempi, myöntää Temonen. 
 Onni on Temosen mukaan kiinni hetkis-
sä, niissä, kun koko perhe on koossa ja jaetaan 
se hetki yhdessä, vaikka radiosta tuleva biisi, 
jota kolmevuotias Torsti laulaa ääneen ääneen. 
 - Silloin yritän muistuttaa itseäni, että 
muista Olga tämä hetki, muista, että sinulla on 
oikeasti kaikki tämä ja miten nastaa se on. On 
myös ihanaa nähdä, että lapsista kasvaa persoo-
nia, jotka tuovat jokainen ihanan omanlaisensa 
lisän perheyhteisöön, summaa Temonen.  x



10

Puhdas+ Magnesiumsitraatti    250 mg

Edullinen  ja lisäaineeton magnesiumsitraatti. Tuotteen 
jauhemuoto ja lisäaineettomuus takaavat nopean 
imeytymisen. Sekoita veteen tai palautusjuomaan.

Sami Sundvik
ravintovalmentaja

17,90 € 14,90 € 14,90 €
Puhdas+ Magnesium Spray    150 ml

Kotimainen, vahva magnesiumsuihke magnesiumin puut- 
teeseen. Suihkemuotoiset magnesiumvalmisteet ovat sopi- 
via erityisesti silloin, jos ravinteiden imeytymisessä on on-
gelmia vatsan ja suoliston huonon kunnon takia.

Puhdas+ Magnesium Spray Nivelille    150 ml

Nivelten hyvinvointia tukemaan suunniteltu mag-
nesiumvalmiste, se tuo akuuttiin kipuun välittömän 
vaikutuksen. Sisältää magnesiumin lisäksi glukosa-
miinia, arnikauutetta, mentholia. Kotimainen.

Puhdas+ tuotteet valmistetaan Suomessa tutkituista ja tehokkaista raaka-aineista. Valmis-

tuksessa korostetaan ekologisuutta, luonnollisuutta ja puhtautta. Puhdas+ tuotteet löydät 

apteekeista, Sokos-, Emotion- ja Stockmann-tavarataloista sekä terveyskaupoista.

SUONENVETOA?
KRAMPPEJA?
LIHASJUMEJA?
Ravintovalmentaja Sami Sundvikin mukaan magnesium on elimistön toimin-
nalle välttämätön kivennäisaine - riittävä magnesiumin saanti vaikuttaa elimis-
tössä mm. seuraaviin asioihin.

 

Ravinnossa parhaita magnesiumin lähteitä ovat esimerkiksi siemenet, pähki-
nät ja mantelit. Valitettavasti stressi, yksipuolinen ravinto ja maaperän köyhty-
minen ovat aiheuttaneet sen, että monipuolisestakaan ruokavaliosta ei välttä-
mättä saa tarpeeksi kaikkia tarvittavia ravintoaineita - ja magnesiumin puute 
on hyvin yleistä. Sami tapaa työssään paljon suomalaisia, jotka kärsivät tyypil-
lisistä magnesiumin puutosoireista, kuten suonenvedoista ja lihaskrampeista.

Magnesiumin saantia on onneksi helppo tukea laadukkailla magnesiumval-
misteilla. Puhdas+ tuotesarjasta löydät 100 % puhtaan magnesiumsitraattijau-
heen - ilman mitään lisäaineita. Lisäksi kannattaa ottaa avuksi ulkoisesti käytet-
tävät magnesiumsuihkeet.

+        Riittävä magnesiumin saanti vähentää väsymystä

+        Magnesium vaikuttaa lihasten ja hermoston normaaliin toimintaan

+        Magnesium vaikuttaa luuston ja hampaiden hyvinvointiin



Kärsitkö särystä 
liian pitkään?

ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin

ibuxin rapid

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen 
lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille. Neu-
vottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Pak-
kauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 19.8.2013 päivät-
tyyn valmisteyhteenvetoon. Viitteet: 1. Schettler T et al. Clin Drug Invest 21(1):73-78, 
2001, 2. Laska E et al. Clin Pharmacol & Ther 40(1): 1-7, 1986. FI/POTC/14/0004/2/14.



EDULLINEN APU 
ALLERGIAAN

ratiopharm.fi 

Nenä- ja silmäoireisiin

Pitkäaikaiseen nokkosihottumaan

Vähintään 6-vuotiaille

Cetirizin-ratiopharm 

Cetirizin-ratiopharm on tehokas lääke kausiluontoisen ja ympärivuotisen allergisen nu-
han sekä allergisten silmä- ja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin mää-
räyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat munuaissairautta, olet raskaana tai 
imetät. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 11.6.2014 päivättyyn valmiste-
yhteenvetoon. Markkinoija ratiopharm Oy.  FI/ALLG/16/0001/2/16  

fiproniili

Suojele lemmikkiäsi! 

Tehokas suoja ulkoloisia vastaan

Fyperix vet paikallisvaleluliuos 50 mg/67 mg/134 mg/268 mg/402 mg. Vaikuttava 
aine: fiproniili. Kohde-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 välttää. 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. Annostus: 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.bizFin
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EDULLINEN APU 
ALLERGIAAN

ratiopharm.fi 

Loratadin ratiopharm on tehokas lääke kausiluontoisen ja ympärivuotisen allergisen 
nuhan, allergiaan liittyvien silmäoireiden ja allergian aiheuttaman nokkosihottuman hoi-
toon. Alle 12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Ei raskauden ja imetyksen aikana. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 19.1.2015 päivättyyn valmisteyhteenve-
toon. Markkinoija ratiopharm Oy.  FI/ALLG/16/0004/3/16  

Loratadin ratiopharm 
– Väsyttämätön antihistamiini

Allergisiin nenä- ja silmäoireisiin
Nokkosihottumaan
Vähintään 12-vuotiaille
Yksi tabletti vuorokaudessa

Yllättikö
allergia?

Flynise 5 mg (desloratadiini) kalvopäällysteiset tabletit allergisen 
nuhan ja urtikarian oireiden lievitykseen. Annostus: Aikuiset ja 
nuoret (yli 12-vuotiaat): 5 mg:n tabletti kerran päivässä. Flynise 5 mg 
voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman. Vasta-aiheet: Yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle, apuaineille. Varoitukset ja varotoimet: Ei alle 
12-vuotiaille. Varovaisuutta noudatettava käytettäessä valmistetta 
vaikea-asteisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Raskaus 
ja imeytys: Käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella. 
Haittavaikutukset: Yleisimmät haittavaikutukset ovat väsymys, 
suun kuivuminen ja päänsärky. Tutustu pakkausselosteeseen. Itse-
hoitolääke. Markkinoija: Actavis Oy. www.actavis.fi

allergisen nuhan
oireiden lievitykseen

Flynise 5 mg

SAATAVANA
10 JA 30 KPL PAKKAUKSISSA.

APTEEKISTA ILMAN RESEPTIÄ!

03/2016.

Flynise_pystypuolikas_105x280.indd   1 24/03/2016   11:08

fiproniili

Suojele lemmikkiäsi! 

Tehokas suoja ulkoloisia vastaan

Fyperix vet paikallisvaleluliuos 50 mg/67 mg/134 mg/268 mg/402 mg. Vaikuttava 
aine: fiproniili. Kohde-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 välttää. 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. Annostus: 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.bizFin
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ZOVIDUO 50 mg/g ja 10 mg/g emulsiovoide. Vaikuttavat aineet: Asikloviiri ja hydrokortisoni Uusiutuvan huuliherpeksen (yskänrokon) 
varhaisoireiden ja  merkkien hoitoon vähentämään haavaisen yskänrokon todennäköisyyttä immunokompetenteilla aikuisilla ja (vähintään 
12-vuotiailla) nuorilla. Aikuiset ja 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset Vain iholle.Levitä emulsiovoidetta viisi kertaa päivässä 5 päivän ajan 
(esim. noin joka 3.-4. tunti hereillä olo aikana). On suositeltavaa aloittaa hoito mahdollisimman nopeasti, mieluiten ensimmäisten merkkien 
ja oireiden (esim. kihelmöinnin, punoituksen tai kutinan) ilmaannuttua. Hoito kestää korkeintaan 5 päivää. Jos oireet jatkuvat pidempään 
kuin 10 päivää, keskustele lääkärin kanssa. Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille tai hydrokortisonille tai 
tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle. Ei muun ihoinfektion hoitoon kuin yskänrokon. Älä käytä silmiin, suun tai nenän sisäpuolelle 
tai sukupuolielimille. Älä käytä valmistetta hoitaaksesi sukupuolielinten herpestä tai jos immuunijärjestelmäsi on heikentynyt (esim. jos 
sinulla on HIV tai jos sinulle on tehty luuydinsiirto) tai minkään siteen, laastarin tai herpeslaastarin kanssa. Pese kätesi ennen voiteen 
levittämistä ja sen jälkeen välttääksesi yskänrokon paheneminen tai infektion tarttuminen jollekin toiselle. Lääkettä ei pidä käyttää raskauden 
tai imetyksen aikana. Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena on ilmennyt allergisia reaktioita (kasvojen, kielen ja kurkun turpoamista, mikä 
voi johtaa nielemis- ja hengitysvaikeuteen, nokkosrokkoa). Ihon kuivuminen tai hilseily ovat yleisiä haittavaikutuksia. Melko harvinaisina 
haittavaikutuksina voi ilmetä joskus ohimenevää polttelua, kihelmöintiä, pistelyä ja kutinaan voiteen levittämisen jälkeen. Raportoi epäillyt 
haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste huolella. Lisätiedot: 
GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Korvattavuus: Ei 
korvattava. Pakkaukset ja hinnat: 01.02.2016 15,98€. 2 g putki VMH (sis. alv) Valmisteyhteenvetolyhennelmä 23.3.2015. Perustuu 
23.3.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 03/2016 CHFIN/CHZOD/0006/16
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& EHKÄISEE RAKKULOIDEN SYNTYMISTÄ.
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Tehokas apu 
närästykseen

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapselit. Tehokas lääke aikuisille tilapäisten 
närästysoireiden hoitoon. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät 
tai jos oireesi eivät lievity korkeintaan kahden viikon hoidon aikana. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Pakkauskoko 14 enterokapselia. Perustuu 26.10.2015  päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi  P. 020 180 5900. 
FI/OTC Oth/16/0007/2/16

Närästyksen ja happamien 
röyhtäisyjen hoitoon aikuisille.

Hillitsee happotuotantoa.

»

»



TARJOUKSET 3 • 2016
Tarjoukset voimassa
30.6.2016 saakka

Vadelmanmakuinen B12-vitamiinivalmiste.
B12-vitamiini on tärkeä vesiliukoinen vitamiini, joka 
edistää ja ylläpitää elimistön normaalia toimintaa.

Nopea ja helppokäyttöinen kynsienhoitolaite. 
Laitteella hoidat kyntesi terveen ja huolitellun 
näköiseksi vaivattomasti.

ACO Moisturising Sun Lotion on 
kosmeettisesti miellyttävä aurinkovoide
koko perheelle, joka suojaa tehokkaasti
sekä UVA- että UVB-säteiltä.

ACO Sun Moisturising
Sun Lotion SPF 30 300 ml

Onni raskaustesti on erittäin herkkä ja luo-
tettava kotitesti. Testin herkkyys on omaa 
luokkaansa, 10 mIU/ml hCG hormonia.

Scholl Velvet Smooth
kynsienhoitolaite 1 kpl

Onni raskaustesti 1 kpl

Melarest Vahva melatoniini sisältää 1,5 mg me-
latoniinia yhdessä nieltävässä tabletissa. Melato-
niini imeytyy nopeasti ja helpottaa nukahtamista.

Melarest Vahva melatoniini
1,5 mg 80 tabl.

Bethover 1 mg
B12 vitamiini 150 tabl.

Wartner Jäädytyshoito on tarkoitettu käsi- ja 
jalkasyylien poistoon. Uusi Wartner on edellisiä 
tehokkaampi ja helppokäyttöisempi!

Wartner Jäädytyshoito 50 ml
Maitohappobakteeri + B 
Ratiopharm 100 kaps.
Maitohappobakteeri + B ratiopharm sisältää 
kuutta maitohappobakteerikantaa ja 
B-vitamiinia. Valmiste sopii päivittäiseen 
käyttöön ja myös lomamatkoille.

Sh 29,962490

Sh 34,152900

Sh 27,12 2260

Sh 21,551900

Sh 42,74 Sh 20,483600 1690

Puhdas+ Caps Vihreä kahvipapu-
uute 200 mg 60 tai 150 kaps.
Tehoa laihdutukseen. Vihreän kahvipapu-
uutteen sisältämien aineiden johdosta rasvan 
imeytyminen elimistöön vähenee ja rasvan 
palaminen tehostuu. Vegekapseli.

Poretabletti neste- ja suolatasapainon säätelyyn.
Valmis liuos sisältää glukoosia ja elektrolyyttejä.
Raikas sitruunan maku. Uutuustuote apteekissa!

Ratiopharm Nesteytys
10 poretabl.

Sh 11,08900

Rela Tabsin sisältämä Lactobacillus 
reuteri on yksi maailman tutkituimmista 
maitohappobakteereista. Rela Tabs sopii 
käytettäväksi päivittäin koko perheelle.

Relatabs Mild Lemon
tai Strawberry 90 purutabl.

Sh 38,173490

Synomax Nivelgeeli lievittää kipua, tulehdus-
ta ja turvotusta nivelissa. Sopii myös urheilu-
vammojen ja nyrjähdysten aiheuttamaan ni-
velkipuun ja turvotukseen.

Synomax Nivelgeeli 100 ml

Sh 15,621490

Sh  6,92500

Puhdas+
Sun Cream Spray SPF 12
tai Cream SPF 22 150 ml
Puhdas+ Sun Creme SPF 12 ja 22 on 
kollageenia sisältävä aurinkosuoja. Antaa 
keskitason suojan UVA- ja UVB-säteitä 
vastaan. Uutuustuote apteekissa! 

Sh 32,362900
Sh  44,103990

150 tabl.

Sh  24,151990
60 tabl.



BALANCE
Day Cream 
& Clean Gel

15,60 €

Anti-age 40+
MOIST

Day Cream & 
Cleansing Milk

24,50 €

ÄIDILLE 8.�5.

ACO  
CARE | BALANCE | MOIST

-LAHJAPAKKAUKSET

CARE
Hand Cream 

& Foot Cream

11,60 €
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