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Edut voimassa  
1.7.-31.7.2020  

tai niin kauan kuin  
tavaraa  riittää.
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AJANKOHTAISTA

Kylmälaukkuja rajoitettu erä!

Kylmägeeli Ratiopharm 150 ml
Kylmägeeli lievittää lihas- ja 
nivel kipua sekä turvotusta 
 venähdyksissä, nyrjähdyksissä ja 
rasitusvammoissa. Väriaineeton ja 
kirkas geeli ei tahraa.

6,90 €
(norm. 9,60 € | 46 €/l)
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Glukosamiini Strong 800 mg  
120 tabl.
Vahva, täysin kasvipohjainen 
 glukosamiinivalmiste. Sopii myös 
kala- ja äyriäisallergisille sekä 
 vegaaneille.

17,50 €
(norm. 22,88 € | 123,24 €/kg)

7,90 €
(norm. 10,12 € | 89,57 €/kg)

Apteq Crampex 120 tabl. tai  
Apteq Crampex 14 poretabl.
Vahva ja turvallinen yhdistelmä 
hyvin imeytyvää magnesium-
sitraattia ja kliinisesti tutkittua 
B-vitamiinikompleksia. Valitse 
nieltävä tabletti tai appelsiini- 
greipin makuinen poretabletti.

10,90 €
(norm. 14,25 € | 90,83 €/kg)

Sopii 
vegaaneille!
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Aqualan Plus 200 g
Tehokkaasti kosteutttava perusvoide, 
joka jättää iholle miellyttävän silkki-
mäisen tunnun. Iho ei jää kiiltäväksi 
eikä tahmeaksi voitelun jälkeen. 
Hajusteeton.

Sebamed Liquid tai Olive Face&Body Wash 
400 ml täyttöpussit
Suositut sebamedin hellävaraiset pesunesteet 
nyt kätevissä 400 ml täyttöpusseissa. Liquid 
tai Olive.

6,50 €/kpl
(norm. 9,72 € | 16,25 €/l)

7,90 €
(norm. 11,21 € | 39,50 €/l)
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Wonderm Antisepti liuos  
tai spray 100 ml 
Antiseptinen liuos pienten haavojen ja 
ihovammojen desinfiointiin. Saatavilla 
suihkepullon lisäksi myös kätevällä 
tippakorkilla. Ei kirvele! Sisältää myös 
ihoa hoitavaa dekspantenolia.

3,90 €/kpl
(norm. 5,73 € | 39 €/l)

Uutuus!
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ACO Pure Glow -sarjan tuotteet 
Ihonhoitosarja, joka estää epä-
puhtauksia kuivattamatta, vähentää 
ryppyjä ja antaa iholle luonnollista 
 hehkua. Tasapainoa ja  hehkua aikuiselle 
sekaiholle.

Bats antiperspirantit 60 ml
Tehokas antiperspiranttisarja, joka  sopii 
sekä miehille että naisille. Kuivuu iholla 
nopeasti eikä tahraa  vaatteita. Valitse 
Roll-on tai voide mainen Creme herkälle 
iholle.

6,50 €/kpl
(norm. 9,27–10,34 € | 108,33 €/l)

Prioin Extra 60 kaps. 
Vitamiini-, kasviuute- ja aminohappo-
valmiste, jonka ainesosat on valittu 
tukemaan hiusten kasvua. Tutkitusti 
näkyviä tuloksia. Ravintolisä.

36,90 €
(norm. 43,15 € | 656,58 €/kg)

12,90 €/kpl
(norm. 16,19–19,45 € | 86–430 €/l)

Uutuus!
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Ophtim Eye Hydra silmätipat  
20 x 0,5 ml tai Ophtim Eye Forte 
 silmätipat 20 x 0,5 ml 
Kosteuttavat ja suojaavat silmätipat päivä 
(hydra)- ja yökäyttöön (forte). Säilöntä-
aineettomat, uudelleen suljettavat pipetit, 
jotka sopivat myös piilolinssien käyttäjille.

9,90 €/kpl
(norm. 14,25 €)

Salutem hammastahna 70 g
Kaikki tarpeellinen, ei mitään turhaa! 
Erityisesti herkän tai kuivan suun 
ongelmiin kehitetty suomalainen, 
vaahtoamaton hammastahna, joka ei 
sisällä ärsyttäviä aineita.

5,50 €
(norm. 8,58 € | 78,57 €/kg)

Vagibalance Ratiopharm 
 emätintabletti 10 kpl
Auttaa emättimen 
bakteeritasa painon 
 häiriön eli bakteeri-
vaginoosin oireiden 
hoidossa. Sisältää maito-
happoa ja maitohappo-
bakteereita. Hormoniton 
paikallishoito.

12,90 €/kpl
(norm. 18,24–19,39 €)

Ei  
vaahtoa!

Vagimoist Ratiopharm 
 emätinpuikko 10 kpl
Emättimen kuivuudesta 
johtuviin  oireisiin, kuten 
poltteluun,  ärsytykseen 
ja kutinaan. Hormoniton 
paikallishoito.
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Probiootti Comp 80 kaps.
Sisältää neljän tutkitun maito-
happobakteerikannan lisäksi 
biotiinia ja glutamiinia, joka 
ylläpitää suoliston limakalvo-
jen hyvinvointia. Päivittäiseen 
käyttöön tai kuurina.  

Probiootti Plus 100 kaps.
Sisältää neljää tutkittua 
maitohappobakteeri-
kantaa. Päivittäiseen 
 käyttöön.

16,90 €
(norm. 23,92 € | 412,20 €/kg)

Melatoniini Orion 1,9 mg 100 tabl. (suussa-
hajoava tai nieltävä) tai Melatoniini Orion 
1,9 mg 90 tabl. (pitkävaikutteinen)
Vahvat melatoniinivalmisteet nukahtamis-
aikaa lyhentämään ja unen pidentämiseen 
sekä aikaeron rasituksia lievittämään. 

19,90 €/kpl
(norm. 26,27 €)

19,90 €
(norm. 29,27 € | 390,20 €/kg)

Bethover B12 + Foolihappo + B6  
100 tabl.
Uutuus muistin tueksi ja vähentämään 
väsymystä! Tuote on koostumuk-
seltaan erittäin puhdas. Se ei  sisällä 
lainkaan makeutus-, säilöntä- tai 
väriaineita eikä yleisiä allergioita tai 
intoleransseja aiheuttavia ainesosia.

21,50 €
(norm. 25,77 €| 671,88 €/kg)

Uutuus!
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Laxogas 125 mg rakeet  
18 annospussia
Helppo tapa hillitä vatsan turvotusta 
ja ehkäistä ilmavaivojen syntymistä. 
Piparmintun makuiset rakeet liukene-
vat suussa muutamassa sekunnissa. 

7,50 €
(norm. 11,50 €)

Diplomag IBS 
 Ummetus 20 pss.
Auttaa hoitamaan 
kroonista ja akuut-
tia sekä ärtyvään 
suoleen (IBS) liittyvää 
ummetusta. Auttaa 
vähentämään liiallis-
ta kaasunmuodos-
tusta suolistossa.

14,90 €/kpl
(norm. 20,29 €)

Smartlax  Makrogoli 
Plain 20 annos-
jauhepussia
Luontainen tapa hoitaa 
ummetusta. Mauton val-
miste, jonka voi sekoittaa 
mihin tahansa kylmään 
tai lämpimään nestee-
seen.

Smartlax peräruiske  
4x5 ml
Peräruiske auttaa tila-
päiseen ummetukseen 
nopeasti 5-15 minuutissa.

9,90 €
(norm. 14,71 €)

4,90 €
(norm. 7,35 €)
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Diplomag IBS Ripuli  
30 kaps. 
Helpottaa vatsakipua 
ripulipainotteisesta 
ärtyvästä suolesta (IBS) 
kärsivillä henkilöillä. 
Nopea lievitys liiallisen 
kaasun aiheuttamiin 
kivuliaisiin oireisiin ja 
paineen tuntuun ruoan-
sulatuskanavassa.



Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista  
tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

 Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

 Julkaisija: Capitalnet Oy  Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

Haka Apteekki 
Sammonkatu 75, 
Kalevan Prisma-keskus

p. 03-225 9000

haka-apteekki.fi

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 11-18

Palvelemme:

Kalevan Prisma-keskuksessa

Olemme avanneet verkkokaupan osoitteessa:hakaeapteekki.fi


