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AJANKOHTAISTA

Kylmälaukkuja rajoitettu erä!
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APUA ALLERGIAAN

Tänä vuonna allergiakausi al-
koi osittain jo varhain kevääl-
lä. Allergiaoireita voi lievittää 
tableteilla, nenäsuihkeilla ja 
silmätipoilla oireiden mukaan. 
Oikean tuotteen valinnassa 
alan ammattilainen on hyvä 
apuri. Antihistamiineja, jotka  
estävät allergisia oireita aihe-
uttavan histamiinin vaikutuk-
sia elimistössä, on saatavilla 
monessa muodossa. Kortiso-
nittomissa nenäsumutteissa, 
jotka hillitsevät nenän vuota-
mista ja kutinaa on vaihtoeh-
toja myös lapsille. 

Allergisesta nuhasta kär-
siville aikuisille kortisonia si-
sältävä nenäsuihke on usein 
tehokkain vaihtoehto. Korti-
soni hoitaa nenän limakalvoil-
la olevaa allergista tulehdusta. 
Tuotetta tulisi käyttää koko 

allergiakauden ajan ja käyt-
tö olisi hyvä aloittaa jo ennen 
siitepölykautta. Lieviä oireita 
voi hoitaa kostuttavilla nenä-
tipoilla ja nenää voi huuhdella 
käyttäen suolavettä ja nenän 
huuhtelukannua. 

Allergisiin silmä-
oireisiin kuten kuti-
naan, punoitukseen 
tai silmien vetiste-
lyyn on tarjolla eri-
laisia silmätippoja. 
Silmätippojen käyttö 
tulisi aloittaa ennakoiden, jot-
ta niistä saadaan paras hyöty 
irti. Tippoja on pulloissa ja yk-
sittäispakattuina pipetteinä. 

HYVÄ PAHA  AURINKO
Kesää kohti mentäessä aurin-
gon säteet lämmittävät ihanas-
ti iholla ja valoisuus kutsuu pi-
halle, rannalle ja kesämökin 

laiturille. Aurinko on toivottu 
ilmestys taivaalla ja kun huo-
lehtii suojauksesta, voi hyvil-
lä mielin nauttia aktiviteeteis-
ta ulkona. Aurinkosuojaa vali-
tessa kannattaa kysyä neuvoa 

farmaseutilta, koska 
suojia on erilaisia eri 
tilanteisiin ja jokaisen 
ihotyypin tarpeisiin. 
Lapsille on tarjolla 
hajusteettomia fysi-
kaalisia suojia, mut-
ta on hyvä muistaa 

myös kevyt, peittävä vaatetus 
erityisesti pikkulapsilla. 

Aurinkosuojatuot tee n 
kanssa ei kannata kitsastella, 
jotta saavutetaan tavoiteltu 
suoja. Tuotetta tulisi myös li-
sätä muutaman tunnin välein 
ja aina uinnin ja hikoilun jäl-
keen. Kasvoille on omat tuot-
teensa ja tuotteissa on mo-

Monella meistä kesäsuunnitelmat ovat saattaneet 
mennä uusiksi  koronan takia.  Kesän riennoista 
voi kuitenkin nauttia, kunhan muistaa korona
ohjeistukset ja  päivittää koti apteekin kuntoon.

KESÄN VIETTOON 
APTEEKIN KAUTTA

Teksti Laura Rinta-Jouppi kuva Shutterstock

aurinko-
suoja-

tuotteen 
kanssa ei 
kannata 

 kitsastella.
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nia, jotka sopivat hyvin mei-
kin alle. Valitse hyvin korkea 
suojakerroin kasvoille, jos 
haluat ehkäistä ikääntymisen 
merkkejä tai pigmenttimuu-
toksia iholla.

JALALLA KOREASTI
Kesän tullessa jalkaan vaih-
detaan kesäkengät. Kauniiksi 
hoidetut jalat ja kynnet kruu-
naavat kevyen askelluksen 
rantahiekalla ja kaduilla. Jos 
varpaankynnet ovat värjäänty-
neet ja paksuuntuneet, syynä 
voi olla kynsisieni. Sen hoita-
miseen löytyy apteekista erilai-
sia tuotteita kuten kynnelle si-
veltävää liuosta, mikä silottaa 
kynnen pintaa, ylläpitää op-

timaalista kosteustasapainoa 
sekä alentaa kynnen pH:ta, jol-
loin kynsisieni häviää vähitel-
len. Hoidossa pitää olla sinni-
käs, sillä hoitoaika on yleensä 
3-6 kuukautta. Jalkavoidetta 
voi käyttää ympäri vuoden, jol-
loin jalat pysyvät pehmeinä ja 
iho hyvässä kunnossa.

LEMMIKKIEN 
 LÄÄKE VARASTO
Lemmikit ovat perheenjäseniä 
ja niistä huolehditaan huolel-
la. Kesällä lemmikkien viholli-
sia ovat punkit ja muut hyön-
teiset, joita voi kuitenkin eh-
käistä ilman reseptiä saatavilla 
tuotteilla. 

Säännölliset punkkitarkas-

tukset kannattaa ottaa osak-
si lemmikinomistajan arkea. 
Jos punkkeja löytyy, ne pitää 
poistaa punkkipihdeillä vä-
littömästi. Punkkien levit-
tämä borrelioosi voi tarttua 
myös koiriin. Punkkien ehkäi-
syyn löytyy apteekista erilaisia 
punkkipantoja ja ihon pinnalle 
tulevia paikallisvaleluliuoksia. 

Ampiaisen pistoja voi hoi-
taa kylmähoidolla. Kyykäär-
meen pistäessä, on usein syy-
tä käydä eläinlääkärin vastaan-
otolla. Kyykäärmeen myrkky 
voi aiheuttaa lemmikille ku-
dos- ja munuaisvaurioita, jo-
ten soitto eläinlääkärille ja oh-
jeiden noudattaminen on tär-
keää.

 muistilista 
 kotiapteekin 
p äivitykseen
 Käsidesi

 Allergialääkkeet
 Sidetarpeita, haava
spray, rakkolaastarit
 Aurinkosuojatuotteet
 Perusvoide ja voide 
pieniin ihovaurioihin ja 

ihottumiin
 Punkki ja hyttys

karkotteet ihmisille ja 
 eläimille

 Särkylääkkeet
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Livostin® auttaa nopeasti
– jopa 15 minuutissa*

NOPEA JA 
PITKÄVAIKUTTEINEN
APU ALLERGIAOIREISIIN

Livostin® 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio ja silmätipat, suspensio, levokabastiini. Nenäsumute: Allergiseen nuhaan yli 
4-vuotiaille. Silmätipat: Allergisten silmäoireiden hoitoon yli 4-vuotiaille. Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä. 
Alle 12-vuotiaan lapsen allerginen nuha ja allerginen silmätulehdus tulee varmistaa lääkärin diagnoosilla. Nenäsumutteen 
käyttö munuaisinsuffisienssipotilaille vain lääkärin määräyksellä. Käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lää-
kärin kanssa. Livostin-silmätippoja ei tule käyttää pehmeiden piilolinssien kanssa. Tutustu pakkauksen ohjeisiin. Apteekista 
ilman reseptiä. Markkinoija: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.

*Drouin M, Yang W, Horak F. Mediators Inflamm 1995; 4: S5-S10
Han et al. ORL 2011;73: 260-265

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET
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Pepcid® (famotidiini) närästyksen, liikahappoisuuden ja happamien röyhtäisyjen lyhytaikaiseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kun oi-
reet liittyvät ruoan tai juoman nauttimiseen. Yli 12-vuotiaille. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos olet raskaana tai imetät 
tai jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai tahatonta painonlaskua. Lue pakkausseloste. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  
03/2020  © McNeil 2020  FI-PE-2000002

*Pepcid® ennaltaehkäisee närästystä, kun se liittyy ruoan tai juoman nauttimiseen

1 tabletti auttaa nopeasti ja  
vaikuttaa jopa 12 tuntia

    
ennaltaehkäisee ennaltaehkäisee   

närästystänärästystä**

MyösMyös

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET



9

Suussa hajoava tabletti

Helpottaa ripulia
jopa tunnissa

Kätevä ottaa
ilman vettä

IMODIUM® 2 mg (loperamidi) suussa hajoavat tabletit akuutin ripulin hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä Imodium®-
valmistetta, jos sinulla on korkea kuume, ulosteissasi on verta, sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, 
antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli, bakteeriperäinen suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos olet 
raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä. Jos oireet jatkuvat 48 tunnin 
käytön jälkeen, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin. Lue pakkausseloste. (Apteekista ilman reseptiä.) Markkinoija 
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.   04/2020  © McNeil 2020   FI-IM-2000003  

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET
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Täydennä kesätuotteet
loma-apteekkiisi!

APTEEKKI Antiseptinen
haavanpuhdiste 100 ml
Kirvelemätön liuos haavojen  puhdis-
tukseen. Valitse suihke tai perinteinen 
kaatopullo.

APTEEKKI Rakkolaastari &
APTEEKKI Rakkolaastari

Lajitelma 5 kpl
Rakkolaastari sisältää hydrokolloidia, joka auttaa

muodostamaan rakoille ja hankaumille
optimaalisen ympäristön parantua.

APTEEKKI Kylmä/Lämpöpakkaus   
11,5 cm x 26 cm
Kylmä- tai lämpöhoito on helppoa toteuttaa toistuvaa käyttöä 
kestävän kylmä/lämpöpakkauksen avulla.
Uudelleenkäytettävä, myrkytön. Pehmeä ja joustava pakkaus 
kylmennetään pakastimessa. Lämpimänä käytettäessä pakkaus 
voidaan lämmittää mikroaaltouunissa vesihauteessa. Mukana 
kuitukankainen suojapussi.

390€ 
39,00 €/l

(norm. 4,90 - 5,20 €)

490€ 
(norm. 7,56 €)

590€ 
(norm. 8,49 €)

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

HAAVANHOITO

/kpl

/kpl
/kpl
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2490
Norm. 32,63€

 SyylEnd Liuos 5 ml  
tai SyylEnd Pen 3 ml

SyylEnd poistaa syylät 
tehokkaasti ja kivuttomasti.
• PEN – Helppokäyttöinen, tarkka  

annostelu pienille yksittäisille syylille.

• Original - Riittoisa pakkaus  
useamman syylän hoitoon.

END-2020-0027

Nalox on ainutlaatuinen 
kolmivaikutteinen apu 
kynsisieneen.
• Tehokas paikallishoito 

kynsisieneen. Normalisoi 
paksuuntunutta kynttä ja 
vähentää kynnen värjäytymiä.

• Näkyviä tuloksia  
jo yhdessä  
viikossa!*

2890
Norm. 37,35 €

Nalox 10 ml
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Lue pakkausseloste.

IHOTTUMAA? KUTINAA?
NOPEA APU ILMAN KORTISONIA

30 MINUUTISSA!

KOKO PERHEELLE!

Bepanthen 
Anti-Exem 50 g

1490€ 
(norm. 18,22 € | 298,00 €/kg)

31403832_Bepanthen_Anti-Exem_touko-kesa_S-Bonus_etulehti_A5.indd   131403832_Bepanthen_Anti-Exem_touko-kesa_S-Bonus_etulehti_A5.indd   1 17/04/2020   10.2217/04/2020   10.22

IHONHOITO
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1290€
(Norm. 17,70€ - 19,15€)

25ml / 30ml

Hoitaa hellävaraisesti koko perheen korvat!
Tutkitusti tehokas Otocur aikuisten ja lasten korville
• Vahatulpan poistoon ja ennaltaehkäisyyn
• Kuiviin, kutiseviin ja ärtyneisiin korviin
• Suojaa uimarin korvat veden ärsytykseltä

VALMISTETTU
SUOMESSA

KORVIEN HOITO
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HUIPPUEDUT  
AURINKOISIIN  
PÄIVIIN

04
/2
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Aqualan L  

Kevyt, kosteuttava ja nopeasti 
imeytyvä monikäyttöinen 

perusvoide koko perheelle.

200 g

790€    
(39,50 €/kg)

Norm. 11,21 €

Multivita Magnesiumsitraatti  
+ B6

Sisältää magnesiumia hyvin imeytyvässä 
sitraattimuodossa. Uutuutena apteekin 

vahvin* magnesiumsitraattipurutabletti 175 
mg vahvuudella. * Tamro Bright Pharmacy  

Market 3/2020

80–90 purutabl./tabl.

1190€    
(62,97–97,54 €/kg)

Norm. 15,58 €

Sebamed Face & Body 
Wash täyttöpussi  

Erittäin riittoisa ja hellävarainen 
pesuneste kasvojen ja vartalon 
päivittäiseen pesuun erityisesti 

kuivalle ja herkälle iholle. Liquid tai 
Olive.

Biorion Strong  
5 mg   

Monipuolinen ravintolisä hiusten ja 
kynsien terveyden ja hyvinvoinnin 
tukemiseen. Yksi kapseli päivässä 

riittää!

1000 ml

1490€    
(14,90 €/l)  

Norm. 21,66 €

60 kaps.

2790€    
(1328,60 €/kg)
Norm. 35,88 €
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Suojaa ihosi 
vesistöjä kuormittamatta

Aurinko-
suojavoiteet 

Tehokas suoja 
solutasolla
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-tuotteet
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SUOSITTELEMA

AURINKOSUOJAT
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ACO200316FI11

ESITTÄÄ

AURINKO

-20 %
ACO SUN 

-TUOTTEET

 Ei koske ACO-huulivoiteita.

42164_Perrigo_ACO_Sun_-20_Bonusluettelo_5_2020_148x190.indd   142164_Perrigo_ACO_Sun_-20_Bonusluettelo_5_2020_148x190.indd   1 23.3.2020   12.5023.3.2020   12.50

AURINKOSUOJAT
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50 ml

8,50€
 (norm. 12,08-12,54€,   

170 €/l)

HYGIENIA
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2 tabl. sisältää
Glugosamiinisulfaatti 800 mg
Kondroiinisulfaatti 800 mg
MSM 400 mg
C-vitamiini 100 mg

Nivelten hyvinvointiin

NIVELET

Kampanjapakkaus
120+30 tabl. 

35,90€  
(norm. 120 tabl. 46,92€ | 153,22 €/kg)
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2490€
 

(norm. 30,55 €)

KarpaLact 
Strong

60 kaps.

   990€
 

(norm. 12,12 €)

KarpaLact 
Strong kuuri

20 kaps.

INTIIMI



21

SA
FI

.N
VN

.2
0.

04
.0

15
4 

04
/2

02
0

Ravintolisä. Suositeltava vuorokausiannos on 1 tabletti. Ilmoitettua suositeltua vuorokausi- 
annosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruoka valion korvikkeena. 
Lääkärin valvonnassa olevien henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten on 
kysyttävä neuvoa lääkäriltä ennen ravintolisän käyttöä. Markkinoija Sanofi Oy.

hyväyö.fi

NOVANIGHT® 
16 tabl. 

790€
(Norm. 12,02€)

NOVANIGHT®  
30 tabl. 

1290€
(Norm. 18,72€)

UNI
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HYVÄ RAVITSEMUS TUKEE OSALTAAN TOIMIVAA  
IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄ

Kun sairastut, immuunijärjestelmä aktivoi sarjan energiaa kuluttavia puolustusmekanismeja 
taistellakseen infektiota vastaan. Keho tarvitsee energiaa, proteiineja ja ravintoaineita  tais-
teluunsa, ja jos ravinnonsaanti on riittämätöntä infektion aikana, alkaa keho kuluttaa omia 
energiavarastojaan sekä lihasmassaa. Infektiot voivat myös heikentää ruokahalua ja ruoan 
määrän nauttimista, mikä voi altistaa vajaaravitsemukselle. Samanaikaisesti vajaaravitse-
mustila lisää infektioriskiä ja vaikeuttaa niistä toipumista, koska keholla ei ole voimia puolus-
tautua infektioita vastaan.

Hyvä ravitsemustila tukee osaltaan immuunijärjestelmää
Riittävä ravinnonsaanti voi auttaa ylläpitämään hyvää immuunijärjestelmää. On tärkeää, että 
haavoittuvimmat väestöryhmät, kuten ikääntyneet, kiinnittävät huomiota riittävään ravinnon-
saantiin. Proteiinit ovat erityisen merkityksellisiä, sillä ne ovat immuunijärjestelmän raken-
nusaineita. Hyvä ravitsemustila on erittäin  tärkeää toimintakyvylle.

Jos sairauden aikana on haasteita saada riittävästi ravintoa normaalista ruoasta, voivat ap-
teekin henkilökunta, lääkärit, hoitajat tai ravitsemusterapeutit suositella Nutridrinkiä. Nut-
ridrink on kliininen ravintovalmiste ja sitä käytetään terveydenhuoltohenkilöstön ohjaukses-
sa. Keskustele hoitavan tahon kanssa, he  voivat suositella tuotetta, joka parhaiten vastaa 
kunkin potilaan tarpeisiin.

Mitä Nutridrink on?
Nutridrink on kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu sairauteen 
liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Se on täydennysravin-
tovalmiste, joka sisältää energiaa, proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvoja 
sekä kaikkia tarvittavia vitamiineja ja kivennäisaineita. Nutridrink-juo-
maa voidaan käyttää laadukkaana lisänä sairauden aikana tai silloin, 
kun normaali ruoka ei riitä.

Nutridrink auttaa ylläpitämään ja saamaan takaisin voimia ja ravinto-
varastoja sairauden ja toipumisen aikana. Nutrician tuoteportfoliossa 
on useita eri vaihtoehtoja. Nutridrink Protein 200 ml  on hyvä vaihto-
ehto silloin, kun ruoka ei maistu. 

Ravitsemuksen merkitys immuunijärjestelmälle on tärkeä. Miksi näin on?

Ilmoitus

RAVITSEMUS
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200 ML

18 G PROTEIINIA
300 KCAL

NUTRIDRINK PROTEIN
- kun ruoka ei maistu

Runsasproteiininen

Lisää energiaa ja ravintoaineita

Kliinisesti tutkittu

1-3 pulloa päivässä normaalin
ruokavalion lisäksi

Nutridrink Protein on kliininen ravintovalmiste  
sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavalio-
hoitoon. Käytetään terveydenhuollon henkilöstön 
ohjauksessa. Saatavana apteekeista. 

RAVITSEMUS

4x200 ml

9,90€  
(norm. 12,12€ | 12,38 €/l)
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8,00€/kpl
(norm. 10,74-11,09 € | 160,00 €/l)

7,00€
(norm. 10,60€ | 140,00 €/l)

10,00€/kpl
(norm. 13,11-15,73€ |50,00-66,67 €/l)

PUNKKIÄSSÄ+ tai 
HYTTYSÄSSÄ+ 50 ml
Punkkiässä+ on hajuton koko perheen 
punkkikarkote. Hyttysässä+ on erittäin 
tehokas hyttyskarkote, joka antaa jopa  
9 tunnin suojan hyönteisiä vastaan. Kätevät 
ja riittoisat pumppusuihkepakkaukset.

A-DERMA  
DERMALIBOUR+ CREAM 50 ml
Ärsytystä hillitsevä hoitovoide, joka rauhoittaa, 
puhdistaa ja korjaa ihoa välittömästi. Koko 
perheelle sopiva voide sisältää antimikrobista 
kupari-sinkkiyhdistelmää sekä ihoa korjaavaa 
ja rauhoittavaa Rhealba® -kauraa.

ACO KASVOJEN  
PUHDISTUSTUOTTEET
Aco Rebalancing Cleansing Foam 150 ml
Kuoriva puhdistusvaahto
Aco 3-in-1 Cleansing Milk 200 ml
Puhdistusemulsio, silmämeikinpoistoaine ja 
kasvovesi samassa
Aco Refereshing Cleansing Gel 200 ml
Hellävarainen ja saippuaton puhdistusgeeli

TASARAHAEDUT
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19,00€/pari
(norm. 24,03-28,31 €)

8,00€/kpl
(norm. 11,43 € | 142,86 €/kg)

SCHOLL IN BALANCE -JALKA- 
POHJALLISET JALKAHOLVILLE,  
KANTAPÄÄLLE tai ALASELÄLLE
Kipua lievittävät pohjalliset vaimentavat  
välittömästi kipukohtaan aiheutuvaa  
kuormitusta. Pohjalliset muotoilevat jalka-
pohjia, jolloin paino jakautuu tasaisesti  
painetta lievittäen. Ne auttavat vakauttamaan 
jalan asentoa ja tukemaan luonnollista  
kävelytyyliäsi. Kolme eri mallia.

FLEXITOL HEEL BALM tai  
FLEXITOL HARD SKIN &  
CALLUS BALM 56 g
Heel Balm on erittäin tehokas ja syvä- 
kosteuttava balsami kuiville, karheille ja 
halkeileville jaloille ja kantapäille. Hard skin & 
Callus puolestaan on kovettumiin tarkoitettu 
täsmähoito, jonka ainesosat kuorivat ja  
pehmentävät kovettunutta ihoa. Tuotteet 
sopivat diabeetikoille.

12,00€/kpl
(norm. 15,96 € | 120,00 €/kg)

SYNOMAX LIHAS-  
tai NIVELGEELI 100 g
Helposti levittyvät ja nopeasti  
imeytyvät geelit lihas- ja nivel- 
kipuihin. Valmistettu Suomessa.

TASARAHAEDUT
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11,00€
(norm. 14,50€ | 174,60 €/kg)

12,00€/kpl
(norm. 15,96 € | 75,00 €/kg)

7,00€
(norm. 10,50€ | 200,00 €/kg)

NESTEYTYS RATIOPHARM 
10 poretablettia
Sopii nestetasapainon tukemiseen ripulin 
tai vatsataudin, runsaan hikoilun sekä 
rankan urheilusuorituksen aikana.  
Raikas, sitruunan makuinen juoma.

BETHOVER FOCUS PORE  
APPELSIINI tai KARPALO 2x20 tabl.
B-vitamiiniyhdistelmä-poretabletti vireyteen, 
jaksamiseen ja ajattelun tueksi sekä  
päivittäisen C- ja E-vitamiinien saannin 
turvaamiseen. Raikkaat poreet karpalon  
tai appelsiinin makuisina.

DEVISOL FRUITY D3 10 mikrog  
100 tabl. 
Ihanan hedelmäisen persikan ja vadelman 
makuinen D3-vitamiini imeskelytabletti. 
Makeutettu ksylitolilla ja sorbitolilla, sisältää 
vain luontaisia aromiaineita.

TASARAHAEDUT
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17,00€/kpl
(norm. 20,70 €)

12,00€
(norm. 15,14 € | 203,39 €/kg)

LACTRASE GO tai  
NOGASIN GO 50 tabl.
Tehokkaat ja helppokäyttöiset entsyymi- 
valmisteet ikävien vatsavaivojen ennalta-
ehkäisyyn ja helpotukseen. Kätevä pakkaus 
kulkee helposti mukana.

BIO-KAROTEN+E 150 kaps.
Beetakaroteeni-E-vitamiinivalmiste. 
Beetakaroteeni on luonnon esiaste 
A-vitamiinille, joka edistää ihon ja  
limakalvojen pysymistä normaaleina. 
E-vitamiini taas edistää solujen  
suojaamista hapettumisstressiltä.

22,00€
(norm. 29,93 €)

RAPID WHITE 
BLEACHING STRIPS 6 ml
Hampaiden kotivalkaisuun tarkoitetut  
valkaisuliuskat, joilla saat näkyvästi 
valkoisemmat hampaat jo viidessä  
päivässä. Eivät sisällä peroksidia.

TASARAHAEDUT



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

Voit tarvittaessa tilata  lääkkeitä puhelimitse, kotiinkuljetus mahdollista seuraaville alueille: Kaleva, Kissanmaa, Uusikylä,  Huikas, Messukylä,  Ristinarkku, Takahuhti  ja Vuohenoja

Verkko- kauppamme  aukeaa  toukokuun  aikana! 


