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1Rela+D sisältää maitohappobakteerin lisäksi D-vitamii-
nia, joka ylläpitää vastustuskykyä 2Kampanjapakkauksia 
saatavilla rajoitetun ajan 3IMS Health MAT EUR 5/2015

®
www.verman.fi/perhe

Apteekin suosituin maitohappobakteeri3 on tuonut hyvää oloa 
suomalaisille jo yli 10 vuoden ajan! Hyvänmakuinen Rela Tabs 
sisältää tutkitusti tehokasta Lactobacillus reuteri Protectis® 
-maitohappobakteeria. Appelsiinin makuinen Rela Tabs sisältää 
lisäksi D-vitamiinia, joka ylläpitää vastustuskykyä. Rela Tabs sopii 
koko perheelle päivittäin tai kuureina esimerkiksi matkoilla.

Kampanjapakkauksessa
+25% ENEMMÄN

VAHVAA
VASTUSTUSKYKYÄ

RELAA JA VOI HYVIN SYKSYLLÄ!
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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

KKK nopeuttaa liikunta-
vammoista toipumista
Ruhjevamma, revähdys tai muljahdus – kaikkiin 
pätee sama kaava: KKK eli kylmä, koho ja kompressio. 

Emma Salokoski:
Kaikki, mikä on kivaa,
on hyvää vatsalle
Emma Salokoski loikkasi tuntemattomaan 
ja julkaisi levyn, jossa oman käden jälki on 
aiempaa vahvemmin esillä. 
Täit ovat täällä taas
Syksyn täisesonki on jo käynnissä; kouluista 
ja päiväkodeista tipahtelee täitiedotteita 
lähestulkoon jokaiseen kotiin. 

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

Pääkirjoitus

Nailner Repair 4 ml
Todistetusti tehokas 
kynsisientä vastaan. Kynsisieni 
on yleinen, mutta nolo ja 
epämiellyttävä vaiva. Siihen on 
onneksi helppo ratkaisu!

Tarjous voimassa 
31.10.2015 saakka

Devisol Strong
50 µg 120 tabl.
Vahva kotimainen 
D -vitamiinivalmiste 
lisääntyneeseen D-vitamiinin 
tarpeeseen erityisesti 
kroonisista sairauksista 
kärsiville.  
 
Tarjous voimassa 

31.10.2015 saakka

  -15%

 1600
Sh 19,49

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

Kuulakkaita 
syyspäiviä!
MEILLE POHJOISELLA PALLONPUOLISKOLLA asuville auringolla on tärkeä tervey-
teen vaikuttava merkitys. Iho muodostaa auringon avulla meille tärkeää D-vitamiinia. 
D-vitamiinin merkitys ihmisille on edelleen akuutti puheenaihe niin meillä kuin muualla, 
ja uutta tietoa D-vitamiinin terveyshyödyistä on lisääntyvästi tarjolla. Apteekeissa on tar-
jolla monenlaisia vaihtoehtoja riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi.

Koulujen ja päivähoidon alkaminen kasvattaa tavanomaisten tartuntatautien riskiä. 
Nuha, yskä ja vatsataudit vaanivat tilaisuutta. Päätäit ovat edelleenkin olemassa, eikä täi-
tartuntaa kannata säikähtää. Lämmin ja kostea sää edesauttaa tartuntoja, ja ne ovat yl-
lättävän yleisiä, varsinkin pikkulapsilla. Täit hoituvat helposti täishampoolla, mutta mui-
den tartuntojen ehkäisemiseksi on järkevää ottaa käsien pesu ja desinfektio hyväksi tavak-
si, niin selviää vähemmällä niiskuttamisella ja yskimisellä. Käsien pesu on myös paras tapa 
ehkäistä vatsatauteja tai niiden tartuntoja.

Kodin lääkekaapin sisältö on muutenkin hyvä tarkastaa kesän jälkeen ja tehdä täydennyk-
siä niin kipulääkkeisiin, flunssalääkkeisiin, maitohappobakteereihin, närästyslääkkeisiin 
kuin sidetarpeisiin. Syksyn tullen myös monia tuoteuutuuksia on tullut apteekin hyllyille, 
kannattaa siis poiketa apteekissa! 

Kesän mentyä aloitamme jälleen yhteiset tapahtumat potilasyhdistysten kanssa. Hengi-
tysyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestämme Lisäaikaa liikunnalle tapahtuman lauan-
taina 24.10. klo 10 . Lähtö lenkkeilemään Uuden apteekin edestä Pielisentie 18, jossa alku-
lämmittelyjumppa. Kahvi- ja mehutarjoilu, astmapalvelun ja lääkityksen tarkistuksen esit-
tely sekä pieni tuotepalkinto Uudessa apteekissa. Tervetuloa!

Toivotan kaikille mukavaa ja kaunista syksyä,



Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ”Istu vähemmän - 
voi paremmin” -suositukset istumisen vähentämiseksi. Suo-
situksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja istumisen vä-
hentämiseen eri-ikäisille ihmisille, päiväkodeille, kouluille, 
työpaikoille sekä iäkkäiden kotihoitoon ja palvelutaloihin.

Istumisen aiheuttamat haitat vähenevät helposti välttämällä 
istumista ja paikallaan oloa aina kun voi, kulkemalla paikas-
ta toiseen seisten, kävellen tai pyöräillen ja pyrkimällä vaih-
telemaan asentoja päivän mittaan. 

Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoil-
laan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan, nuoret ja lapset 
lähes saman verran. Istuminen on haitaksi erityisesti tuki- ja 
liikuntaelimistölle sekä sydämelle ja verenkierrolle. Paljon is-
tuvalle kertyy helposti ylipainoa ja unen ja sokeriaineenvaih-
dunnan häiriöt ovat yleisiä. Säännöllinenkään vapaa-ajan lii-
kunta ei ehkäise runsaan päivittäisen istumisen aiheuttamia 
terveyshaittoja. x

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan mal-
tillisella liikunnalla voidaan ehkäistä eteisvä-
rinä-rytmihäiriöön sairastumista. Eteisväri-
nä on yleisin rytmihäiriö ja sitä sairastaa noin 
joka kymmenes yli 65-vuotias. Eteisvärinän oi-
reita ovat mm. sydämen tykytys, hengenahdis-
tus ja väsymys. 

Ruotsalaisten tutkimus perustuu lähes 37 000 
keskimäärin 60-vuotiaan naisen terveystietoi
hin, jotka kerättiin osana suurta mammogra-
fiatutkimusta. Kaksitoistavuotisen seurannan 
aikana eteisvärinään sairastui 2 900 naista. 

Tutkimukseen osallistuneita naisia pyydettiin 
arvioimaan, miten paljon he käyttivät aikaa ur-
heiluun ja liikuntaan elämänsä eri vaiheissa. 
Tutkimuksen mukaan yli neljä tuntia viikoit-
tain liikuntaa harrastavien sairastumisriski oli 
15 prosenttia pienempi kuin alle tunnin viikos-
sa liikkuvien. x

Lähde: Duodecim

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suositte-
lee kuumentamaan kaikki ulkomaiset pakas-
temarjat ennen käyttöä. Ravintoloissa ja kah-
viloissa asiakkaan on hyvä varmistaa, että an-
noksessa ei ole käytetty kuumentamattomia 
ulkomaisia pakastemarjoja.  

Suomessa on todettu alkuvuodesta 2015 usei-
ta hepatiitti A-virustartuntoja. On mahdollis-
ta, että osa tartunnoista on peräisin kuumen-
tamattomista pakastemarjoista, joita sairas-
tuneille on tarjoiltu kahviloissa. Evira ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos THL jatkavat 
epidemian selvittämistä.

Evira suosittelee, että kaikki ulkomaista 
alkuperää olevat pakastemarjat tulisi kuu- 
mentaa vähintään 5 minuutin ajan 90 asteessa 
tai keittää 2 minuutin ajan ennen niiden 
nauttimista. x

Lähde: Elintarvike-
turvallisuusvirasto 
Evira

Tuoksutonta viikkoa
vietetään 
26.10.-1.11.2015

Istu vähemmän - 
voi paremmin

Liikunta ehkäisee  
naisten eteisvärinää

Ulkomaiset pakastemarjat
on kuumennettava
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Allergia- ja astmaliitto järjestää Tuok-
suton viikko -kampanjan 26.10. – 1.11. 
yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestö-
jensä kanssa. 

Tuoksuyliherkkyys on yksi voimak-
kaimmin yleistyviä herkkyyksiä poh-
joismaissa. Tuoksuyliherkkä saa oirei-
ta mitä moninaisimmista tuoksuista 
ja hajuista.  Hyväksi tarkoitettu tuok-
su voi aiheuttaa toiselle pahoinvoin-
tia, päänsärkyä tai muita oireita. Oi-
reet voivat olla vaikeita ja johtaa jopa 
sosiaaliseen eristäytymiseen. x

Lue lisää Tuoksuttomasta viikosta:
www.allergia.fi/tuoksuton-viikko/

-vitamiini
Muistin tueksi!

UUTUUS 
APTEEKISTA!

www.bethover.fi

Ota Bethover osaksi jokaista päivääsi!

Bethover B12-vitamiinivalmiste muistin tueksi. Erityises-
ti ikääntyvien ja kasvissyöjien tulee huolehtia riittävästä 
B12-vitamiinin saannista. Annostus 1 tabletti päivässä. Va-
delmanmakuinen tabletti on hyvin imeytyvä ja sen voi pu-
reskella, imeskellä tai niellä. Apteekista.

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

®
www.verman.fi/perhe

PressoCare kylmägeeli 
lievittää lihas- ja nivelkipua 
sekä turvotusta venähdyk-

sissä, nyrjähdyksissä ja 
rasitusvammoissa.

 Sisältää myös kamferia!

 (Suositushinta 
8,37 €)7,00

Tarjoushinta.



Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
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Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

Carbalan perusvoide sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti  glyserolia, 
jotka sitovat kosteutt a tehokkaasti  ihoon. 
Carbalan levitt yy helposti  ja imeytyy nopeasti . Voide sopii normaalille, 
kuivalle ja atooppiselle iholle. Hajustamaton. Pakkauskoko 200 g.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan
Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
arbalan

Carbalan perusvoide sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti  glyserolia, 

Carbalan levitt yy helposti  ja imeytyy nopeasti . Voide sopii normaalille, 
Pakkauskoko 200 g.

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

APTEEKISTA.

Valmistett u 
Suomessa.

 

Voide, joka pesee. 
Öljy, joka hoitaa.

itsehoitoapteekki.fi

Ceralan Pesuöljy pesee hellävaraisesti ja kosteuttaa tehokkaasti. 
Runsaasti ihoa hoitavia öljyjä sisältävän uutuuden koostumus on 

voidemainen. Kevyesti vaahtoava, hajustamaton Ceralan Pesuöljy sopii 
normaalille, kuivalle ja atooppiselle iholle – päivittäiseen käyttöön.

Suomessa kehitetty ja valmistettu. 

9/
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norm. 7,80

Ceralan 
Pesuöljy 200 g

Tarjous voimassa tässä
apteekissa 30.10. saakka.

Terveet hiukset 
tarvitsevat monipuolista ravintoa 
Syömällä monipuolista ravintoa ja käyttämällä Proparin forte –ravintolisää saat 
elinvoimaiset hiukset muutamassa kuukaudessa. Proparin forten ainesosat 
ravitsevat hiusjuurta, mikä edistää hiusten normaalia kasvua

Kiireinen, stressaava ja epäsään-
nöllinen elämä, yksipuolinen ruo-
kavalio, monet sairaudet sekä ras-

kauteen, imetykseen tai vaihdevuosiin 
liittyvät hormonaaliset vaihtelut voivat 
vaikuttaa hiusten kasvuun ja hyvinvoin-
tiin.   – Hiusongelmat ovat usein monen 
tekijän summa, mutta merkittävin yksittäi-
nen hiusten hyvinvointiin vaikuttava tekijä 
on yleensä ravinto. Hyvinvoivat ja nor-
maalisti kasvavat hiukset tarvitsevat mo-
nipuolista, tasapainoista ravintoa ja koko 
keho sopivassa suhteessa liikuntaa ja le-
poa, kertoo Helena Berg kauppakeskus 
Veturin apteekista Kouvolasta.
 Elinvoimainen, vahva hius syntyy 
hiusjuuressa. – Hiusjuuressa kasvavien 

solujen ravinnontarve on normaalia suu-
rempi ja tästä syystä riittävä ja oikeanlai-
nen ravinto on hiusten hyvinvoinnille erityi-
sen tärkeää. Hiusjuurten toimintakykyä voi 
tehostaa antamalla niille riittävästi oikeita 
– tutkitusti kasvua ja hyvinvointia tukevia – 
ravintoaineita. Suosittelen Proparin Fortea 
asiakkaille, koska käytän sitä itsekin!

Runsaasti hiusten terveyteen 
vaikuttavia ainesosia

Proparin forte vaikuttaa hiusten hyvinvoin-
tiin hiusjuuressa. Proparin forte sisältää 
runsaasti biotiinia eli B7-vitamiinia, selee-
niä, kuparia ja sinkkiä, joiden hiusten ter-
veyteen liittyvät terveysväittämät Euroo-

pan elintarviketurvallisuusviranomainen 
(EFSA) on hyväksynyt. Lisäksi Proparin 
forte sisältää kasviuutteita, aminohappoja 
B5-, B3- ja E-vitamiineja sekä hivenaineita. 

Proparin Forte on saatavilla vain apteekeis-
ta 60, 120 ja 180 kapselin pakkauksissa. 

Valmistuttaja ja markkinoija 
PharmaCase, Espoo
email@pharmacase.fi
www.proparinforte.fi

Vain
 ap

tee
kis

ta!

ilmoitus



KKK nopeuttaa liikunta-
vammoista toipumista
Ruhjevamma, revähdys tai muljahdus – kaikkiin pätee sama kaava: KKK eli kylmä, koho 
ja kompressio. Jos liikuntavamma sattuu, kannattaa minimoida haitat ja aloittaa ensiapu 
välittömästi. Ensiaputarvikkeet,  sidetarpeet, kylmäpakkaus ja tulehduskipulääke, kannattaa 
hankkia kotiin etukäteen vammojen varalta. 

8

Jatka kylmä-koho-kompressio-hoitoa 2–3 vuo-
rokauden ajan. Kivun lievitykseen voi tarvit-
taessa käyttää tulehduskipulääkkeitä. Liikun-
tavammojen itsehoitoon voi kysyä aina apua 
apteekista. Sidetarpeita, tulehduskipulääkettä 
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FINREXIN®- ja FINREXIN® NEO -jauheet vilustumissairauksien oireiden, kuten päänsäryn, kuumeen ja kurkkukivun, tilapäiseen 
lievittämiseen. Aikuisille 1 annospussi 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ei suositella raskaana oleville, alle 16-vuotiaille eikä henkilöille, 

jotka ovat yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille. Käytöstä yhdessä veren hyytymistä estävien 
lääkkeiden kanssa on neuvoteltava lääkärin kanssa. Tutustu käyttöohjeeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi 

· SUOMEN LUOTETUIN YSKÄ-/FLUNSSALÄ
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Markkinoija ratiopharm Oy
FI/OTC Oth/15/0018/5/15

Ophtim Eye® Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille
• Riittoisa 60 pipettiä sisältävä 

pakkaus

SILMÄYSTÄVÄLLISET 

SILMÄTIPAT

Nyt myös 

isompi 
pipettipakkaus!

Nenäsumute

OIREISIIN
TULEHDUK

SEN
POSKIONT

ELON-

KOTIMAIN
EN

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

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

Apteekista

Ksylometatsoliini. Nasolin-sumute 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml. 2-10 vuotiaille lapsille valmistetta saa käyttää enintään 5 vrk, aikuisille ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vrk,  
ellei lääkäri toisin määrää. Ei raskaana oleville. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

7/
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KOMPRESSIO ELI PURISTUS 
HILLITSEE TURVOTUSTA
Purista vammakohtaa heti käsin ja sido vam-
ma-alue joustavalla siteellä. Älä sido kuiten-
kaan liian tiukkaan, jotta tunto alueella säilyy. 
Kompression tarkoituksena on hillitä turvo-
tusta, joka syntyy kudoksien solujen välitilaan 
kertyvästä nesteestä. Pyydä apua sitomiseen, 
jos et saa itse vamma-aluetta siteeseen. 

KOHOASENTO LASKEE 
VERENPAINETTA VAMMA-ALUEELLA
Nosta vamma-alue tai kehonosa kohoasen-
toon, niin, että alue on korkeammalla kuin 
sydän. Tällöin verenpaine laskee ja vam-
ma-alueen verenkierto hidastuu. 

KYLMÄHOITO VÄHENTÄÄ 
VERENPURKAUMIA
Sido kylmäpakkaus tai jääpussi vamma-alueel-
le niin, että kompressio vamma-alueella säi-
lyy. Laita kylmäpakkauksen ja ihon väliin ohut 
kangas, jotta ihoalue ei palellu. Anna kylmän 
vaikuttaa noin 20 minuuttia ja pidä sen jälkeen 
vamma-alueella vain kompressiosidosta. Kyl-
mähoito supistaa vamma-alueen verisuonia ja 
vähentää verenpurkaumia. 

ja pakastimessa säilytettävä kylmäpakkaus 
kannattaa hankkia jo etukäteen vammojen varalta.
 Jos vamman aiheuttama kipu ja turvotus 
ovat voimakkaita, et pysty varaamaan painoa 
vammautuneen kehonosan varaan tai vamma 
mietityttää, hakeudu lääkäriin. x



Kollageeni – ihoa nuorentava proteiini
Kollageeni kääntää ihosi kelloa taaksepäin

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. 

Tutkimukset vahvistavat kollageenin merkityksen kauneudelle

Japanissa ja Ranskassa tehdyt kliiniset tutkimukset vahvistavat Puhdas+ Beauty -jauheen kollageenin 
(Peptan -kalakollageenin) hyödyt ihon ulkonäölle. Peptan testattiin placebo-kontrolloiduissa kliinisis-
sä tutkimuksissa, jotka tehtiin kansainvälisissä ihon terveystutkimuslaitoksissa, SOUKEN Tokiossa, 

jossa tuotetta käytettiin päivittäin 10 g kahdeksan viikon ajan. DERMSCAN Lyonissa puolestaan 
testasi tuotteen 10 g päiväannoksella kahdentoista viikon ajan. Tutkimukset todistivat, että 

kalakollageeni auttaa ihoa näyttämään kauniimmalta ja nuoremmalta. 

Uudet kotimaiset kollageenituotteet

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

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

Mistä voin ostaa uusia 
kollageenituotteita?

Tuotteet löydät lähimmästä 
apteekistasi.

Tiesitkö, että 25–40 -vuotiaana kollageenin tuotanto loppuu?

Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa menettää kykynsä tuottaa uutta kollageenia, joka johtaa 
useisiin ikääntymisoireisiin, 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. 

Hydrolysoitu kalakollageeni ¬– tutkitusti paras kollageenin lähde

Monien vuosien ajan nauta- ja sikakollageenia käytettiin kollageenivalmisteisiin. Tiedemiehet 
alkoivat etsiä kuitenkin tehokkaampaa kollageenia ja näin löytyi hydrolysoitu kalakollageeni.  
Tänä päivänä käyttäjät valitsevat kalakollageenin, koska se on  puhdas ja paremmin imeytyvä.  
Puhdas+ Beauty Kollageeni & tyrnimarja -tuotteessa käytetään hydrolysoitua kalakollageenia. 

Kollageeni 330 g

39,90 €
( Norm. 49,90 €)

Kollageeni &
Biotiini 120 kaps

29,90 €
( Norm. 36,90 €)
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–10 %

10 µgPäärynä

UUTUUS!
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Emma Salokoski loikkasi tuntemattomaan ja 
julkaisi levyn, jossa oman käden jälki on aiempaa 
vahvemmin esillä. Uusi levy oli myös irtiotto 
vanhasta Emma Salokoski Ensemble -bändistä. 
Kaiken uuden keskellä artistin on pidettävä 
huolta myös terveydestä. Parhaiten se Salokosken 
mukaan käy, kun nauttii täysillä elämästä. 

Kaikki,
mikä on kivaa, 
on hyvää vatsalle

I N F O

EMMA SALOKOSKI

•  38-vuotias 

•  kotikaupunki Vantaa 

•  laulaja, säveltäjä ja sanoittaja

•  on omien projektiensa lisäksi laulanut 
muun muassa Don Johnson Big Ban-
din ja Ilmiliekki Quartetin kanssa.  

•  Perhe: mies ja 2008 syntynyt poika
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Emma Salokoski on monipuolinen ja yksi 
2000-luvun suosituimpia kotimaisia nai-
sartisteja, joka on levyttänyt sekä suomek-
si että englanniksi. Salokosken edellinen 
levy Valoa Pimeään julkaistiin vuonna 2012. 
Jo sitä edeltäneet Kaksi Mannerta (2005) ja 
Veden alla (2008) nostivat Salokosken suo-
malaisten naislaulajien eturiviin.

MUSIIKKITEATTERIA KUORON KANSSA
Viimeiset viisi vuotta Salokoski on luotsannut 
myös omaa Emma Salokoski Voices -kuoroa. 
 - Harrastusajatuksesta lähteneestä kuo-
rosta on tullut minulle todella tärkeä. Alun 
perin halusin jengin, jonka kanssa voin lau-
laa yhdessä. Nyt meillä on kasassa porukka, 
jonka kanssa voi tehdä kaikkea jännää. Mie-
lenkiintoisen ryhmästä tekee se, että osa on 
musiikin ammattilaisia, osa taas ihmisiä eri-
laisista ammateista, Salokoski kertoo. Kuo-
ron viimeisin isompi produktio oli Sara Mel-
lerin ohjaama Plastic Pride -esitys Musiikki-
teatteri Kapsäkkiin. 

IRTIOTTO ENTISEEN
Nyt soolouralle lähteneelle Salokoskelle 
entinen bändi Emma Salokoski Emsemble 
oli tärkeä ja rakas, mutta ajan myötä mu-
siikilliset tiet kävivät Salokosken mukaan 
eri suuntiin. Salokoski kasailee parhaillaan 
uutta bändiä. 
 - Koin, että minun oli aika uudistua. 
Minulle tuli pikku hiljaa tunne, että tahdon 
viedä omaa musiikkiani tähän suuntaan. 

Siinä mielessä uusi levyni on irtiotto vanhasta, 
Salokoski kertoo. 

TARINOITA KIELLETYISTÄ ASIOITA
Elokuussa 2015 julkaistu Kiellettyjä asioi-
ta -albumi on Salokoskelle uusi aluevaltaus 
paitsi bändin myös tuotannon osalta. Eri-
laisten kokoonpanojen kanssa aiemmin le-
vyttänyt Salokoski on nimittäin tehnyt tule-
van sooloalbuminsa lähes täysin itse. Tuotta-
jana Salokosken levyllä on Julius Mauranen, 
joka on vastannut myös biisien sovituksista. 
Levyllä on myös duetto Egotripin keulahah-
mon Mikki Kausteen kanssa.

- Olen aiemmin tehnyt paljon sanoituksia, 
mutta säveltänyt niitä vain puoliksi leikil-
läni. Nyt päätin heittäytyä uhkarohkeasti 
mukaan myös sävellyksiin. Toki sanoituk-
set, ne biiseissä olevat tarinat, ovat minulle 
edelleen kaikkein tärkeimpiä, Salokoski kertoo.  
 Uuden levyn sanoitukset ovatkin Salo-
kosken mukaan hyvin omakohtaisia. 
 - Levyn nimi kiellettyjä asioita kuvaa 
mielestäni levyä hyvin. Kaikissa sanoituk-
sissa on hyvin omakohtainen tausta, osassa 
on takana hyvinkin rankkoja juttuja. Toki 
kirjoitan biisit aina niin, ettei asioita voi suo-
raan linkittää omaan elämääni. Osa on aina 
totta ja osa satua. 

Krooninen flunssa on asia, jota en voi muuttaa. 
Omaa asennettani sen sijaan voin ja hyväksyä 
sen, että joudun tämän kanssa toisinaan taistele-
maan, Salokoski toteaa. 

HARJOITUSTA SEKÄ 
KEHOLLE ETTÄ MIELELLE
Salokoski on myös 7-vuotiaan pojan äiti. Van-
hemmuuden ja oman artistiuran yhdistäminen 
ei Salokosken mukaan ole sen vaikeampaa kuin 
muillakaan vanhemmilla. 
 - Kaikilla on omat haasteensa. Me artistit 
voimme ottaa vapaapäiviä ja työajat ovat jous-
tavampia. Pitkät keikkamatkat ovat tietysti vai-
keita, mutta toisaalta vapaa-aikaakin on paljon 
enemmän, Salokoski toteaa. 
 Perhe-elämän lisäksi Salokoski lataa akku-
jaan liikkumalla paljon. 
 - Joogan lisäksi käyn kuntosalilla, lenkkei-
len ja käyn tanssimassa. Olen harrastanut joo-
gaa kauan, mutta en mitenkään kovin fanaat-
tisesti ja säännöllisesti. 
 Parasta Salokosken mukaan joogassa on se, että 
samalla tulee harjoitettua sekä mieltä että kehoa.
 - Toiset haluavat joogasta kaiken hörhöilyn 
pois, mutta vaikka joogaa harrastaa ateistina, 
on se silti treeni mielelle, Salokoski päättää ja 
kietoutuu tiiviimmin lämpimään huiviinsa. x

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

Kotiin, mökille ja matkoille. 

Kaksivaikutteinen TERRACORT hoitaa hyönteisen 
pistojen, pienten haavojen, naarmujen ja 
palovammojen aiheuttamia ihotulehduksia. 
TERRACORT helpottaa nopeasti kutinaa, kirvelyä 
ja ärsytystä sekä hoitaa ja estää bakteerien 
aiheuttamaa tulehdusta.
Apteekista ilman reseptiä!

TER_66595_9_150407_m1

64946_Pfizer_TerraCort_raaps_Apteekkilehti_nro4_15_210x140mm.indd   1 25.5.2015   10.49

Rankkojen tekstien esittäminen ei ole Salo-
koskelle ongelma, päinvastoin. 
 - Esimerkiksi Irti-kappaletta on ollut 
suorastaan terapeuttista esittää. Biisi ker-
too huijatuksi tulemisesta ja sen esittäminen 
on tuntunut hyvältä. Olen saanut tilittää 
i lman, että paljastan l i ikaa, Salokoski 
kertoo hymyillen. 

KILPAILU ON KOVAA
Salokosken edelliset levyt ovat olleet menes-
tyksiä ja Salokoski myöntää, että kokee artisti-
na suorituspaineita jokaisesta uudesta levystä. 
 - Markkina on valloitettava joka levyn 
kanssa uudelleen. Musiikkiala on aika raa-
dollinen; kilpailu kovaa ja uusia artisteja tu-
lee koko ajan lisää. Suomessa on myös musii-
kin ja laulajien taso noussut valtavasti viime 
vuosina. Taidoilla kilpaileminen on tällaises-
sa tilanteessa aika vaikeaa. Taitavallakin ar-
tistilla on oltava hyvät ja kiinnostavat tari-
nat teksteissään, toteaa Salokoski.   

MUUMIMAMMAN ELÄMÄNOHJEET
Levyn teon ja keikkailun keskellä Salokos-
ki yrittää myös pitää itsestään huolta. Ääni-
työn ammattilaisella pienikin flunssa saat-
taa olla merkittävä haitta työn teolle. 
 - Äänenhuollon kannalta on tärkeää 
nukkua riittävästi, juoda vettä ja harrastaa 
liikuntaa. Hyvää laulutekniikkaan kannat-
taa myös panostaa, se on tärkeä pohja äänen 
terveydelle, Salokoski kertoo.  
 Kaikkein tärkeimpänä terveyden kannalta 
Salokoski pitää sitä, että osaa nauttia elämästä. 
 - Pyrin maksimoimaan hyvien ja nau-
tinnollisten asioiden määrää ja vastaavasti 
karsimaan ikäviä asioita pois. Yritän naut-
tia elämästä kuten Muumimamma: Kaikki 
mikä on kivaa, on hyväksi vatsalle, Salokos-
ki nauraa ja toteaa perään, että elämän rea-
liteetit tosin ovat turhan usein rajoitteena, 
jotta Muumimamman elämänohjetta voisi 
kirjaimellisesti noudattaa.   
 - Viimevuotinen kahden kuukauden 
matka Thaimaan lämpöön on hyvä esimerk-
ki siitä, mikä tekee minulle hyvää. Olin siel-
lä ensin kaksi viikkoa jooga-retriitissä ja joo-
gasin reissussa sen jälkeen päivittäin. 

TAISTELUA KROONISEN 
FLUNSSAN KANSSA
Salokoski on itse taistellut kroonisen fluns-
san kanssa. Tautia on tutkittu kaikin tavoin, 
mutta mitään konkreettista syytä flunssalle 
ei Salokosken mukaan ole. 
 - Olen päättänyt elää sen kanssa ja yritän 
muuttaa olosuhteita mahdollisimman hyväksi.

Itsehoitolääke B12-vitamiinin 
puutteen ennaltaehkäisyyn 
ja hoitoon. Vain apteekista.

www.betolvex.fi

Muista pitää huolta
itsestäsi ja riittävästä
B12-vitamiinin saannista.

Betolvex 1 mg (syanokobalamiini) kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu B12-vita-
miinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Puutostiloissa puutoksen syy tulee selvittää 
ennen hoidon aloitusta. Aikuisilla aloitusannos on 2-4 tablettia vuorokaudessa. Yllä-
pitoannos on 1 tabletti vuorokaudessa. Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen ai-
kana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Betolvex 
tabletit saatavissa apteekista ilman reseptiä. Itsehoitolääke. Lisätietoja: Actavis Oy. 6
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Taitavallakin artistilla on oltava 
hyvät ja kiinnostavat tarinat 

teksteissään.  
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-15%
Syyskuun ajan 

kampanjatuotteista

Elinvoimaa jokaiseen päivään!

APTEEKISTA.

TARJOUS KOSKEE SEURAAVIA KAMPANJATUOTTEITA:

• Multivita Plus 200 tbl  • Multivita Forte 120 tbl  • Multivita Juniori tuttifrutti & mansikka 200 tbl 
• Multivita Ascorbin Long 500 mg 200 tbl  • Multivita Beko Long 200 tbl 

• Multivita Magnesiumsitraatti + B6 150 mg 90 purutbl & 90 tbl • Multivita Omegalive Strong 100 kaps.

TARJOUS VOIMASSA TÄSSÄ APTEEKISSA SYYSKUUN LOPPUUN SAAKKA.

Verkkokalvo on silmän aistiva ja va-
loherkkä osa. Se muuntaa valon 

visuaalisiksi ärsykkeiksi, jotka aivot 
puolestaan tulkitsevat kuviksi. Silmä 
on jatkuvasti alttiina haitalliselle au-
ringon UV-säteilylle sekä oksidatiivis-
ta stressiä aiheuttaville, sini-violetille 
keinovalolle. Haitallisimpia sini-viole-
tin valon lähteitä ovat tietokoneet, 
televisiot ja älypuhelimet. 

Verkkokalvon suojana on keltainen 
makulapigmentti, joka estää haital-
lisen valon pääsyn verkkokalvolle. 
Makulapigmentti koostuu lähes ko-
konaan keltaisista karotenoideista  
luteiinista ja zeaksantiinista, joilla on 
kliinisesti todistettu vaikutus maku-
lapigmentin paksuuteen. Luteiinia 
ja zeaksantiinia saa ainoastaan ruo-
kavalion kautta, ja länsimainen ruo-
kavalio on kroonisesti niistä vajaa. 
Makulapigmentin ohentumisella on 
suora yhteys heikentyneeseen näön-
tarkkuuteen, kontrastiherkkyyteen, 
värinäköön ja hämäränäköön sekä sy-

vyysvaikutelman tulkitsemiseen. 

AREDS*-tutkimuksella lisätietoa 
silmäongelmista

Yhdysvaltalaisessa kliinisessä AREDS*-
tutkimuksessa (kesto n. 15 vuotta, 
lähes 10.000 testihenkilöä) tutkittiin 
ikääntymiseen liittyviä silmäongelmia. 
Tutkimuksessa arvioitiin suurten 
antioksidanttimäärien ja sinkin 
vaikutuksia silmän terveyteen, 
ja havaittiin, että tiettyjä 
antioksidantteja ja vitamiineja 
sisältävä koostumus voi vähentää 
riskiä ikääntymiseen liittyvien 
näkökyvyn ongelmien syntymiseen. 

Retinari™ silmien hyvinvointiin

Retinari™ on terveysvaikutteinen ra-
vintolisä silmille, joka ylläpitää nä-
kökykyä ja silmien hyvinvointia. Re-
tinari™ on ainoa markkinoilla oleva 
tuote, jolla on täysin AREDS*-tutki-
musta vastaava koostumus. 

Retinari™ sisältää B2-, C- ja E-vitamii-
neja, luteiinia, zeaksantiinia, sinkkiä ja 
kuparia. B2-vitamiini ja sinkki edistä-
vät näön pysymistä normaalina. An-
nosjauheeseen on lisätty myös poh-
joismaisen mustikan antosyaaneja, 
jotka ovat luonnollisia antioksidant-
teja. 

Retinari™ on hyvänmakuinen annos-
jauhe, jonka voi sekoittaa lasilliseen 
vettä tai ruokaan, esim. jogurttiin. Re-
tinari™ on valmistettu ja pakattu Suo-
messa.

*Age-Related Eye Disease Study - 
USA National Institute of Health

Nordic Nutrients Oy:n ravintolisät 
valmistetaan Seinäjoella. Pyrimme 
käyttämään tuotteissamme 
pohjoismaisia raaka-aineita aina 
kun niiden käyttö on mahdollista. 
Tutustu myös muihin ravintolisiimme 
apteekissasi.

Huolehdi silmistäsi!
Näkö on yksi tärkeimmistä aisteistamme. Syömällä monipuolisesti ja täydentämällä ruokavaliota tarvittaessa 
Retinari™ -ravintolisällä voit ennaltaehkäistä ikääntymiseen liittyviä näkökyvyn ongelmia.

Nordic Nutrients Oy | Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki | Puh. 020 734 3702 | info@nordicnutrients.�  | www.nordicnutrients.� 

ILMOITUS



Päätäi on siivetön loishyönteinen, joka imee ver-
ta ihmisen päänahasta. Aikuinen päätäi on 2-4 
mm pitkä, litteä ja väriltään läpikuultavan har-
maa tai ruskehtava. Täin munat eli saivareet 
ovat noin millimetrin mittaisia ja muistutta-
vat hieman mannaryynejä. Täi kiinnittää munat 
tiiviisti hiuksen tyveen liimamaisella aineella. 

TÄI TARVITSEE VERTA ELÄÄKSEEN 
Päätäin kehityksessä on kolme vaihetta: saivare 
eli muna, toukka ja täysin kehittynyt täi. Naa-
raat munivat saivareita, joista kuoriutuu touk-
ka noin 10 päivän kuluttua. Toukka kasvaa täy-
sikasvuiseksi täiksi noin 12 päivässä kuoriutu-
misestaan. Täin kehitys saivareesta täysikasvui-
seksi hyönteiseksi kestää noin 3 viikkoa. 
 Täi tarvitsee ihmisverta 4-6 tunnin välein, 
mutta selviää ravinnotta 1-2 vuorokautta esim. 
päähineissä tai vaatteissa. Täinaaraan elinkaa-
ri kestää noin kuukauden.

TÄIT TARTTUVAT PARHAITEN 
HIUSKOSKETUKSESSA
Täitartunnan oireita ovat usein kutina ja är-
sytys hiuspohjassa. Päätäin puremajäljet ovat 
pistemäisiä ja ne punoittavat selvästi. Parhaiten 
täitartunnan voi kuitenkin todeta kampaamalla 
hiuksia täikammalla valkoisen paperin päällä. 
Myös saivarehavainnot lähellä päänahkaa riit-
tävät täidiagnoosiin. 
 Täit tarttuvat hiusten koskettaessa toi-
siaan, kun täi pääsee ryömimään hiuksista toi-
siin. Täit tarttuvat harvemmin kampojen, har-
jojen, päähineiden tai vuodevaatteiden väli-
tyksellä. Täitartunta ei ole merkki huonosta 
hygieniasta, eikä täitä voi välttää toistuvalla 
hiustenpesulla. Täit eivät elä liasta, vaan käyt-
tävät verta ravinnokseen.

TÄISHAMPOO JA
-KAMPA KÄYTTÖÖN!
Kun täitartunta on todettu, tulee ne hää-
tää välittömästi. Hiukset käsitellään aptee-
kista saataval la täishampoolla tai -l iuok-
sel la. Vanhemmissa tuotteissa on käytet-
ty hyönteismyrkkyjä, kun taas uudemmissa 
tuotteissa teho perustuu silikoniyhdisteisiin. 

Silikoniyhdisteet tukehduttavat täit ja saivareet.
 Täishampoopesun jälkeen saivareet, kuol-
leet ja vielä elossa olevat täit poistetaan täikam-
man avulla päivittäin tai joka toinen päivä kah-
den viikon ajan. Samalla voidaan varmistaa, että 
hoito on onnistunut, eikä henkilö ole saanut uut-
ta täitartuntaa. 
 Täishampoon ohjeita tulee noudattaa huo-
lellisesti, jotta hoito onnistuu. Myös kaikki 
muut perheenjäsenet hoidetaan, vaikka kaikil-
ta ei täitä tai saivareita löytyisikään. Hoito uu-
sitaan valmisteen ohjeen mukaan noin viikon 
kuluttua perheenjäsenillä, joilla on löytynyt täi-
tä tai saivareita.

TARTUNNASTA TIEDOTETTAVA KOULUA 
TAI PÄIVÄKOTIA
Täitartunta ei vaadi suursiivousta kotona, mut-
ta vuodevaatteet, pyyhkeet ja käytössä olleet 
vaatteet ja päähineet on pestävä 60 asteessa. 
Tekstiilit ja tavarat voi vaihtoehtoisesti myös 
laittaa 80-asteiseen saunaan kahdeksi tunnik-
si tai pakastaa ne yön yli.
 Hiusharjat ja -kammat voi upottaa hetkek-
si kiehuvaan veteen, jos ne kestävät sen. Hoito-
jakson aikana kammat ja harjat tulee muuten-
kin puhdistaa säännöllisesti.
 Täitartunnasta on kerrottava kavereiden 
vanhemmille, päiväkotiin tai kouluun, jotta epi-
demia saadaan kuriin.

TOIMI NÄIN: 
• Opeta lapselle, että hiusten kanssa kos-

ketuksissa olevia tavaroita kuten kampo-
ja, harjoja ja päähineitä ei lainata kaverei-
den kesken. 

•  Kun koulusta tulee tieto täiden esiinty-
misestä, tarkasta lapsesi pää heti ja hoida 
mahdollinen tartunta asianmukaisesti. 

•  Tiedota täitartunnasta lapsen päiväkotiin 
tai kouluun.

•  Täitartunta ei ole katastrofi, älä siis tur-
haan peittele täitartuntaa. Täitä esiintyy 
kaikkialla Suomessa, eivätkä vanhat usko-
mukset täiden liittymisestä huonoon hy-
gieniaan pidä paikkaansa. x

Syksyn täisesonki on jo käynnissä; kouluista ja 
päiväkodeista tipahtelee täitiedotteita lähestulkoon 
jokaiseen kotiin. Täiongelmaan on tartuttava heti 
huolellisesti, jotta täiden leviäminen voidaan estää.

Täit ovat täällä taas
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melatoniinit 

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia. 
Melarest-tuoteperheeseen kuuluvat sekä suussa hajoavat, että nieltävät melatoniinitabletit. Kaikki 

Melarest-tuotteet sisältävät 1 mg melatoniinia. Jos uni ei ota tullakseen, muista Melarest.

Suussa hajoavat tabletit 
100 kpl ja 50 kpl pakkauksissa

Helposti nieltävät tabletit
100 kpl ja 30 kpl pakkauksissa

®
www.verman.fi/perhe

TARJOUS

-15%

www.melarest.fi

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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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 €)



Samina 
-12 kg!

Tutustumistarjous 

-10 %
Voimassa 

1.9-30.10.2015

Omega Pharma / ACO Pharma Oy
PL 92, 02601 Espoo
Puh. 0207 631 600 
www.omega-pharma.fi 

Euroopan myydyin painonhallinnan tuote4

Lue pakkausseloste ennen käyttöä, suositellaan yli 18-vuotiaille.

Grube et al. A natural fi ber complex reduces body weight in the overweight and obese: a 
double-blind, randomized, placebo-controlled study. Journal of Obesity 21, 2013; 58–64. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20244/pdf. 1 InQpharm - A natural 
fi bre complex increases faecal fat excretion: a double-blind, randomized, placebo-
controlled, crossover clinical investigation, 2012. Berlin, Germany. 2 Weight maintenance 
in Caucasian adults: Safety and effi  cacy of IQP-G-002AS over 24 weeks. 2013. Berlin, 
Germany. 3 Torsdottir et al. Dietary guar gum eff ects on postprandial blood glucose, insulin 
and hydroxyproline in humans. ”The Journal of nutrition.” J Nutr. 1989 Dec;119(12):1925-
31. 4 Internal Calculations based on IMS Midas Quantum data, June 2013.

�  Vähentää ravinnon 
rasvojen imeytymistä 
jopa 28 prosentilla1

� Hillitsee ruokahalua2

�  Tasapainottaa vatsan toimintaa3
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Tuttu koostumus – uudet nimet

Avène Cleanance -sarjan hellävaraiset puhdistustuotteet, 
tehokkaat hoitotuotteet sekä täydentävät tuotteet rasvaiselle 
ja epäpuhtaalle iholle.

Nämä tuotteet 

-15 % 
1.9. – 31.10.2015

Cleanance Cleansing Gel – hellävarainen, alkoholiton puhdistusgeeli
Cleanance EXPERT Emulsion – kevyt, öljytön, kosteuttava ja hoitava emulsiovoide 
Cleanance MAT Mattifying Toner – hoitava kasvovesi
Cleanance MAT Mattifying Emulsion – kevyt, öljytön kosteuttava emulsiovoide 
Cleanance MASK Mask-Scrub – puhdistava ja kirkastava kaoliinipohjainen naamio

UUTUUS! 

/avene suomi
Markkinoija: Oriola Oy

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

SUOMEN
SUOSITUIN
HIIVANHOITOKAPSELI*

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

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

ENSIMMÄINEN JA ALKUPERÄINEN

ttse 
aaa DDDifliflifluuucacacann.n. 
iriitittätäää.

TOKAPSELI*

myynti 2014. IMS Health lääkemyyntitilastot*.

ALKUPERÄINEN
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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
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Bethover sisältää B12-vitamiinia, joka edistää 
hermoston normaalia toimintaa sekä normaaleja 
psykologisia toimintoja. Suositellaan ikäihmisille!

Biophilus Strong tarjoaa nimensä mukaisesti 
vahvan annoksen maailman eniten 
tutkittuja Lactobacillus rhamnosus 
GG -maitohappobakteereja.

Triple Dry tarjoaa pitkäkestoista suojaa, joten hikoi-
lun voi unohtaa jopa 72 tunnin ajaksi! Saat siis
kuivan, raikkaan ja varman tunteen koko päiväksi!

Sisältää aurinkoista D3-vitamiinia ja maistuu 
kesäiseltä villivadelmalta tai jaffalta. Helppo 
tapa turvata koko perheen päivittäinen 
D-vitamiinin saanti.

Minisun Jaffa tai
Villivadelma 20 µg 200 tabl.

UUTUUS! Gefilus Mustikka Purutabletti. 
Mustikka Purutabletti maistuu herkulliselle 
ja tekee hyvää. Maailman tutkituin 
maitohappobakteeri! 

Minisun Super Defence -superpakkaus 
vastustuskykyyn. C- ja D3-vitamiinia, sinkkiä 
ja auringonhattu-uutetta samassa tabletissa.

1900
Sh 24,21

Biophilus Strong 10 kaps.

Triple Dry Roll-on, Triple Dry 
Fresh Roll-on tai Triple Dry 
Active roll-on 72 h 50 ml

Vahva B12-vitamiinitabletti B12-vitamiinin 
päivittäisen saannin varmistamiseen. 
Pienikokoinen ja helposti nieltävä tabletti. 

Minisun Super Defence 
60 tabl.

Sh 23,80

1000
Sh 11,72  3400

Sh 40,00

Synomax Glukosamiini Comp sisältää 
glukosamiinia, joka on rustoproteiinin 
ja nivelnesteen perusrakennusaine, 
kondroitiinisulfaattia sekä C-vitamiinia.

3150
Sh 39,34

700
Sh 8,70

Gefilus Mustikka 60 tabl.

Beko Strong B12 100 tabl.
Vahva kalaöljyvalmiste, joka sisältää runsaasti 
omega-3-rasvahappoja, EPA:a ja DHA:ta. Nyt
tarjouksessa kampanjapakkaus rajoitetun ajan!

Lysi Forte 64 + 16 kaps. 

Rela Drops -tipat ylläpitävät vastustuskykyä ja 
turvaavat pikkulasten tarvitseman D3-vitamiinin 
saannin. Valittavana kolme eri vaihtoehtoa! 

Reladops 10 ml, Reladrops 
Colic 10 ml tai Reladrops
+ D3-vitam. 10 ml

Sebamed Liquid Face & Body Wash 
pesuneste on tarkoitettu normaalille ja 
rasvaiselle iholle. Sopii koko perheen 
päivittäiseen käyttöön.

Biorion on monipuolinen ravintolisä hiuksille. 
Kun elämän eri vaiheet rasittavat hiuksia, 
Biorion tukee hiusten terveyttä ja hyvinvointia.

1950

Multitabs Family 200 tabl.
Multi-tabs® Family on monivitamiini-
kivennäisainetabletti aikuisille ja yli 11- 
vuotiaille lapsille. Ota Multi-tabs tavaksi!

2100
Sh 25,261400

Sh 17,28

1200
Sh 14,32

1900
Sh 26,27

Biorion 60 kaps.

Synomax Glukosamiini
COMP 100 tabl.

750
Sh 10,16

Bethover 1 mg
B12 vitamiini 100 tabl.

1900
Sh 21,14

Antaa varman pitkäaikaissuojan hengityksen 
pahaa hajua vastaan. Nyt uudet isommat 
pakkauskoot koko perheen käyttöön.
Ei alle 8-vuotiaille.

SB12 Mint&Menthol, 
Duo tai Mild 500 ml

 1500
Sh 18,06

1800
Sh 20,31

10 ml / Colic 10 ml

1800
Sh  22,37

+ D 10 ml 1900
Sh 23,04

Paranix täishampoo
200 ml + täikampa
Lämmin ja kostea syksy on täiden parasta aikaa! 
Paranix poistaa täit ja munat tehokkaasti yhdellä 
hoitokerralla. Suosituin päätäiden hoitotuote! 

Sebamed Liquid Face & Body 
Wash 300 ml pumppupullo

Licener mieto täishampoo on kertahoito pää-
täiden ja saivareiden poistoon aikuisille ja yli 
2-vuotiaille lapsille. Yksi hoitokerta riittää!

Licener täishampoo 100 ml

2200
Sh 25,00



KAKSOISSUOJATTU MAITOHAPPOBAKTEERI. 
PALJON KEHITTYNEEMPI, 100 KERTAA KESTÄVÄMPI.*

*Kaksoissuojatut maitohappobakteerit säilyvät elossa ruoansulatuskanavassa  
jopa 100 kertaa paremmin kuin vastaavat suojaamattomat bakteerit.  

Näin ne pääsevät vaikuttamaan siellä, missä pitääkin.

Uuden sukupolven maitohappo- 
bakteerivalmiste, jossa on patentoitu  
kaksoissuojausmenetelmä.
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DUOLAC® -tuotteisiin on valittu  
juuri oikeat bakteerikannat erilaisten 
käyttötarkoitusten mukaan.

Apteekista!

RIPULIN OIREISIIN MATKALLE PÄIVITTÄISEEN HYVINVOINTIIN ANTIBIOOTTIKUURIN YHTEYDESSÄ LAPSILLE

www.duolac.fi

Cha et al.: Comparison of Dual Coated (Duolac™) and Uncoated Lactic Acid Bacteria from Potential Probiotics. DOI: 10.5504/bbeq.2011.0052


