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AJANKOHTAISTA

Omega-3 ja D-vitamiini samassa.
Hyvä maku!

Möller 
Omega-3 pikkukalat 

990 € 1490 €
100 kpl 72 kpl

(norm. 17,35 €,  
110,00 €/kg) 

(norm. 21,80 €, 
206,94 €/kg)

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

Omega-3, A-, D- ja E-vitamiinit kätevästi  
pienissä kapseleissa.

Möller Tupla
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET
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mintunmakuinen

Helpottaa tupakanhimoa 
jo 30 sekunnissa

(2 x 1 mg -annos)

Valitse makusi!

NICORETTE® on lääke avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. 
Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste. Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, 
lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee vain 
laastareita), sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele 
hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille. Markkinoija McNeil, a division 
of Janssen-Cilag Oy  FI-NI-2000038  06/2020   © McNeil 2020

2 x 150 annosta
39,90€
(0,13€ / annos)
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

KurkkukipuunKurkkukipuun
3-tehoinen Bafucin!3-tehoinen Bafucin!

sokeriton yli 5-vuotiaille

desinfioi puuduttaa lievittää kurkun ärsytystä

Voi ei  Voi ei  
– kurkku kipeänä– kurkku kipeänä

Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine 
sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, 
päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi 
olla streptokokkibakteerin aiheuttama angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista.   
FI-BAF-2000021   06/2020   ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
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R audanpuutteesta 
johtuva anemia on 
yleinen vaiva, mi-
kä voi oireilla mo-

nella tapaa. Anemia voi olla 
syynä, jos sinulla on väsymys-
tä ja alentunut suorituskyky. 
Tällöin olisi hyvä hakeutua la-
boratoriokokeisiin. Vaikeassa 
anemiassa oireina voivat olla 
muun muassa muistihäiriöt, 
huimaus, ihon kalpeus, pään-
särky, sydämen nopealyönti-
syys, heikotus, hengitysvai-
keudet ja hengästyminen. Ve-

riarvot olisi hyvä mittauttaa 
säännöllisesti, koska ihmisen 
elimistö voi sopeutua hiljal-
leen tapahtuviin muutoksiin, 
jolloin merkittäväkin puutos-
tila, saattaa jäädä itseltä huo-
maamatta.Verinäytteestä mi-
tattava hemo globiini kertoo, 
jos elimistössä on puutetta 
raudasta, jolloin veren hapen-
kuljetuskyky heikkenee. 

Hemoglobiinin lisäksi fer-
ritiiniarvo eli varastoraudan 
määrä olisi hyvä mittauttaa. 
Jos ferritiiniarvo on alle 30 

Jo 70-luvulla 
 Frederik lauloi 

”Harva meistä on 
rautaa” ja niinhän 
se on, elimistön 

rautavarastot 
voivat huveta eikä 
suorituskyky ole 
niin rautaisa kuin 

voisi olla.

HARVA MEISTÄ
ON RAUTAA

Teksti Laura Rinta-Jouppi kuva Shutterstock
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µg/l, usein rautalisän käyt-
tö on suositeltavaa. Alhainen 
ferritiiniarvo voi kertoa rau-
danpuutteesta ilman anemi-
aa, tällöin hemoglobiiniarvot 
voivat olla normaalit. Raudan-
puute ilman anemiaa on mo-
ninkertaisesti yleisempi tila 
kuin raudanpuuteanemia. 

MISTÄ RAUDANPUUTE 
 JOHTUU
Raudanpuutetta voivat aihe-
uttaa runsaat kuukautiset, ras-
kaus, maha-suolika-
navan verenvuodot, 
peräpukamat, kova 
liikunnallinen rasitus 
tai ruokavalio, josta 
ei saa riittävästi rau-
taa, kuten esimerkiksi 
kasvisruokavalio. 

Kasvuiässä lapset ja nuo-
ret tarvitsevat rautaa kasvun 
ja kehityksen ylläpitämiseen, 
jolloin lisärauta voi olla tar-
peen. Raudan imeytymishäiri-
ön ja sitä kautta syntyvän rau-
danpuuteanemian taustalla 
on yleisimmin keliakia.

TANKKAA LISÄRAUTAA 
 TARVITTAESSA
Alhaisen hemoglobiinin syy on 
hyvä selvittää lääkärin kanssa, 
joka ohjeistaa myös tarvittaes-
sa lisäraudan käyttöön. Alhais-
ta hemoglobiinia voi nostaa 
apteekista ilman reseptiä saa-
tavilla rautavalmisteilla. Val-
misteet ovat yleensä 100 milli-

gramman vahvuisia ja 
niitä otetaan 1-2 tab-
lettia vuorokaudessa. 
C-vitamiini edistää 
raudan imeytymistä, 
joten voit hyvin ottaa 
tabletin C-vitamiinipitoisen 
mehun kanssa. Parhaiten rau-
tavalmiste imeytyy tyhjästä 
vatsasta. Hoito kestää yleen-
sä kuukausia riippuen lähtöti-
lanteen arvoista. Veriarvot on 
hyvä mittauttaa uudelleen li-
säraudan vaikutuksen seuraa-

miseksi lääkärin an-
taman ohjeen mukai-
sesti. Rautavalmiste 
voi aiheuttaa vatsa-
vaivoja kuten ripulia, 
ummetusta tai vatsa-
kipuja. Ulosteen rau-
ta värjää tummaksi. 

Valmisteita on eri muodossa, 
joten vaihtoehtoja on, jos jo-
kin valmiste ei sovi sinulle. 

MUISTA B-VITAMIINIT
Anemian aiheuttajana voi 
myös olla B-12-vitamiinin ja 
folaatin eli B-9-vitamiinin 
puutos. Elimistö tarvitsee 
näitä B-vitamiineja punasolu-
jen ja hemoglobiinin muodos-
tumisessa. B-12 ja B-9-vitamii-
nien puutoksesta voivat kieliä 
lihasheikkous, tunto-oireet ja 
muistihäiriöt. 

B-12-vitamiinia saadaan 
vain eläinperäisistä tuotteista, 
joten vegaaneille ja kasvisruo-
kavaliota noudattaville suosi-

tellaan ravintolisää, 
jossa on B-12-vitamii-
nia. Samoin ikäänty-
neille yli 65-vuotiaille 
B-12-vitamiinilisä on 
usein paikallaan. Fo-

laatin ja B-12-vitamiinin pitoi-
suus elimistössä saadaan sel-
ville verikokeilla. 

Ruokavaliomuutoksilla saa 
rauta- ja vitamiinipitoisuuksia 
kohennettua, mutta pääsään-
töisesti anemian hoitoon tar-
vitaan aina rautalisä.

 Miehillä hemoglobiinin 
alarajana on 130 g/l ja 

naisilla 120 g/l
 Hyviä raudan lähtei-

tä ovat mm. kikherneet, 
soija, pavut, nyhtökaura, 
pinaatti, cashew-pähki-
nät, peruna, riisi, kanan-
muna, maksa, punainen 

liha ja tonnikala
 B12-vitamiinia saa 

eläinperäisistä ruoista, 
kuten lihasta, kalasta ja 

kananmunista
 Folaatin (B9-vita-

miini) parhaita lähtei-
tä ovat tuoreet kasvik-

set, hedelmät ja marjat, 
pavut, täysjyvävilja ja 

maksa

c-vitamiini 
edistää 
raudan 

imeytymistä.

veriarvot 
olisi hyvä 
mittauttaa 
säännölli-

sesti.



10

VITAMIINIT JA HIVENAINEET
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

Betolvex B12-vitamiini tukee hermoston 
normaalia toimintaa ja normaaleja 
psykologisia toimintoja.

Betolvex Strong sisältää runsaasti B12-
vitamiinia  (1,25 mg), joka tukee hermoston 
normaalia toimintaa. B1-vitamiini tukee 
normaaleja psykologisia toimintoja. 
Foolihappo ja B6-vitamiini auttavat 
vähentämään väsymystä ja uupumusta. 

Ravintolisä. Lisätiedot: www.tevafi nland.fi 

Markkinoija Teva Finland Oy 
FI/OTC Oth/20/0058/6/20

Betolvex 
B12-vitamiinit

Betolvex 150 tabl. tai 
Betolvex Strong 90 kaps.

22,90 €
norm. 30,18-30,52 €

MUISTA
JAXAA!
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

990€
100+20 tabl.

MAGNECIT
Nyt 120 tabletin

kampanjapakkaus
etuhintaan!

MagneCit on tehokas, suosittu ja hyvin imeytyvä magnesiumsitraattivalmiste. Se soveltuu 
lihasten, sydämen ja hermoston hyvinvointiin, suonenvedoista ja krampeista kärsiville sekä 
kaikille urheilijoille ja kuntoilijoille.  
Saatavana sekä purtava että nieltävä tabletti.

(norm. 100tbl 14,54€ |  
48,53-67,81 €/kg)
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

AJANKOHTAISET SINKKI
JA C-VITAMIINI SYKSYYN!
AJANKOHTAISET SINKKI
JA C-VITAMIINI SYKSYYN!

APTEEKKI
Sinkki Tehokuuri 30 tabl.
Sinkkiasetaatti + sinkkiglukonaatti 
Appelsiininmakuinen imeskelytabletti

APTEEKKI
C-vitamiini
+ sinkki Pore 20 poretabl.
Vahva annos 1000 mg C-vitamiinia
ja 15 mg sinkkiä. Kolme makua:
appelsiini, vadelma tai mustaherukka.

norm. 11,39 €
(164,60 €/kg)

30 tabl.

 790€

norm. 7,80 €
(64,44 €/kg)

20 poretabl.

 490€

Sinkki ja c-vitamiini edistavät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
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ELO–SYYSKUUN  
ETUTARJOUKSET!

06
/2
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Aqualan Duo  

Kaikenikäisille kuivan ihon 
peruskosteutukseen ja 

kosteusvoiteeksi koko keholle.

200 g

790€    
(39,50/kg)

Norm. 11,21 €

Nasolin A-vitamin nenäsuihkeet 
Seesamiöljyä ja A-vitamiinia sisältävä 
nenäsuihke, joka antaa pitkäaikaisen 

kosteuttavan ja hoitavan vaikutuksen nenän 
kuiville limakalvoille. 

10 ml 

750€    
(750,00/l)  

Norm. 10,80 €

Bellavita päivä- ja yövoiteet  
A-vitamiini ravitsee kasvojen 

ja kaulan ihoa ja ylläpitää ihon 
kimmoisuutta. Sopii mainiosti myös 

käsille. 

Fiilus Arkeen
Orionin tutut 

maitohappobakteerivalmisteet 
kaikenikäisille! Valitse mansikan, 

hedelmäisen tai mustikan makuinen 
purutabletti tai nieltävä kapseli,  

jonka voi myös avata.

75 g

990€    
(132,00/kg)  

Norm. 15,28 €

30 tabl./kaps.

990€    
(0,33/kpl)  

Norm. 12,90 €
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UNETTOMUUS

Apua nukahtamiseen 
apteekista

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa 
ja lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.

Melarest Extra 
Vahva Mint 100 tabl., 

Pitkävaikutteinen 90 tabl. 
tai nieltävä 100 tabl. 

Norm. 25,56 €

1990
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SILMIEN HOITO

Nopea ja pitkäkestoinen apu kuiville silmille

CE-merkitty lääkinnällinen laite. L.FI.MKT.02.2019.6272

Bepanthen Eye
-pullo 10 ml

1450€
(norm. 17,56 €)

Bepanthen Eye 
-pipetit 20 x 0,5 ml

1150€
(norm. 14,25 €)

31441139_Bonusilmoitus_Bepanthen_148x190mm.indd   131441139_Bonusilmoitus_Bepanthen_148x190mm.indd   1 17/06/2020   9.4117/06/2020   9.41
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SUUNHOITO

30 kpl

590 €
 (norm. 9,52 €)

1190 €
 (norm. 15,39 €)

75 ml

490 €
 (norm. 7,35 € | 

65,33 €/l)

/kpl
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SUUNHOITO

300 ml

450 €
 (norm. 6,69 € | 

15,00 €/l)

50 ml

300 €
 (norm. 4,89 € | 

60,00 €/l)

250 €
 (norm. 3,58 €)

/kpl
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HIUSTEN HOITO

Hilsettä tai ärtynyt
hiuspohja? 
Ducray-hoitotuotteet
erilaisiin hiuspohjan 
ongelmiin

DUCRAY 
hiustenhoitotuotteet

-15%
 (norm. 14,82-22,91€)
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IHONHOITO

SPOTLESS
TEHOKK AAT TUOTTEET FINNIEN 

JA EPÄPUHTAUKSIEN HOITOON

ACO Acne Skin Treatment Cream on lääkinnällinen laite.  
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.  
Perrigo Suomi Oy / aco.fi

ACO SPOTLESS 
-TUOTTEET

-20 %
(norm. 9,02-18,42 €)
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RAVITSEMUS

Kun muisti huolettaa...

Lähes jokaisen suomalaisen lähipiiristä löytyy 
joku muistisairas henkilö. Muistisairauksista 
yleisin on Alzheimerin tauti, joka yleensä alkaa 
ikääntyessä. Kun oma, tai läheisen muisti huolet-
taa, on hyvä hakeutua terveydenhuoltoon jatko-
selvittelyjä varten.

Lähdeluettelo:
Juva K. Alzheimerin tauti. Lääkärikirja Duodecim. www.terveyskirjasto.fi (julkaistu 30.7.2018)
Kun muisti pätkii. Käypä hoito -suosituksen potilasversio. www.käypähoito.fi. (julkaistu 7.8.2017)

Suomessa on noin 200 000 muistisairasta, joista 70 
000 Alzheimerin tautiin sairastunutta. Sairaus alkaa 
usein vaivihkaa ja voi näkyä alkuun unohteluna, tava-
roiden hukkaamisena tai vaikkapa hankaluutena löytää 
oikeita sanoja. Oireiden taustalla ovat aivoissa muistin 
ja tiedonkäsittelyn näkökulmasta keskeisten alueiden 
hermosolujen heikentyminen ja tuhoutuminen, ja sitä 
myötä toiminnan muutokset. 

Taudin synnyssä perintötekijöillä, mutta myös ympäris-
tötekijöillä on merkitystä. Terveyttä edistävät elintavat 
pitävät myös aivot paremmassa kunnossa. Alzhei-
merin taudin riskitekijöihin liittyvät mm. korkea veren 
kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine, ylipaino ja vä-
häinen liikunta, jotka altistavat myös mm. sydän- ja 
verisuonisairauksille. Aivoille tekee hyvää aktiivisuus ja 
niiden käyttö.

Muistin heikentyminen voi tuntua nololta. Siitä huoli-
matta on tärkeää hakeutua mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa terveydenhuoltoon, jotta muistiongelmaa 
voidaan alkaa selvittää. 

Joskus hoitava lääkäri, muistihoitaja tai apteekin hen-
kilökunta voi ohjata käyttämään varhaisen Alzhei-
merin taudin ruokavaliohoitoon ke-
hitettyä kliinistä ravintovalmistetta, 
Souvenaidia, yhden pullon päivässä.  
Souvenaidin ravintosisältö on moni-
puolinen sisältäen erityisesti niitä ra-
vintoaineita, joita Alzheimerin tautia 
sairastavilta näyttäisi puuttuvan eli-
mistöstä. Kliinisiä ravintovalmisteita 
käytetään terveydenhuollon ammat-
tilaisen ohjauksessa. Kysy lisää lää-
käriltä tai apteekista.

Muistisairaudet Suomessa:

• Arviolta noin 200 000 muistisairasta
• 14 500 uutta sairastunutta vuosittain
• 7 000 työikäistä muistisairasta
• Noin 70 000 sairastaa Alzheimerin tautia
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RAVITSEMUS

Souvenaid on kehitetty  
varhaisen Alzheimerin  
taudin ruokavaliohoitoon. 
Se sisältää ruokavaliossa luontaisesti esiintyviä  
ravintoaineita, joita on todettu olevan vähemmän  
Alzheimerin tautia sairastavien elimistössä kuin saman 
ikäisillä terveillä henkilöillä. Kysy lisää apteekistasi.

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu varhaisen Alzheimerin 
taudin ruokavaliohoitoon. Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.

4 x 125 ml

12,90 €
(norm. 16,64 € | 25,80 €/l)

Makuvaihtoehdot mansikka, kahvi ja vanilja.
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TASARAHAEDUT

10,00€/kpl
(norm. 13,37 € | 102,04-125,00 €/kg)

20,00€
(norm. 25,07 € | 68,18 €/kg)

25,00€
(norm. 31,84 €)

MULTI-TABS MAN tai WOMAN 50+ 
60 tabl.
Monipuoliset yli 50-vuotiaille naisille ja  
miehille suunnatut vitamiini- ja kivennäis- 
ainevalmisteet päivittäiseen käyttöön.

SUNWIC IBS 220 g
Helppokäyttöinen kuituvalmiste ärtyvän  
suolen (IBS) ja ummetuksen ruokavalio-
hoitoon. Neutraalin makuinen jauhe sisältää 
liukoista guarpapukuitua, ja se on helppo 
lisätä  kylmään tai lämpimään nesteeseen. 
Guarpapukuitu edistää suolen toimintaa ja 
lisää suolistolle hyvää tekevää bifido- 
bakteerikantaa.

SYMBIOSYS ALFLOREX  
IBS:n hoitoon 30 kaps. 
Symbiosys Alflorex IBS sisältää ainutlaatuista 
B.longum 35624 bifidobakteerikantaa,  
jonka on osoitettu vähentävän ärtyvän suolen 
oireyhtymän oireita, kuten vatsan turvotusta, 
vatsakipuja, ilmavaivoja, ripulia ja ummetusta. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu  
käyttöohjeeseen.
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TASARAHAEDUT

19,00€
(norm. 27,47 € | 95,00 €/l)

34,00€
(norm. 39,90€)

12,00€
(norm. 17,15 € | 60,00 €/l)

PARANIX SHAMPOO 200 ml  
+ TÄIKAMPA 
Helppokäyttöinen shampoo täiden häätöön 
aikuisille ja yli 2-vuotiaille. Turvallinen ja nopea 
menetelmä täiden ja saivareiden poistoon. 
Kaksitehoinen shampoo sisältää dimetikonia 
ja mineraaliöljyä, jotka tukahduttavat ja  
kuivattavat päätäit.

SOMNOLIS KUORSAUSKISKO
Helppokäyttöinen ja huomaamaton suukisko 
on suunniteltu estämään kuorsausta ja  
lievää tai satunnaista uniapneaa tilapäisesti. 
Somnolis edesauttaa leuan anatomista  
asentoa vapauttaen ylähengitystiet ja  
estäen kielen valumisen nieluun.

BEVITAMED ENNALTAEHKÄISEVÄ 
TÄISHAMPOO 200 ml
Täitartuntoja ehkäisevä hellävarainen  
shampoo on kehitetty erityisesti suojaamaan 
täitartuntoja vastaan ns. täikauden aikana. 
Suoja alkaa heti pesun jälkeen ja vaikutus 
kestää 3 päivää.
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TASARAHAEDUT

12,00€
(norm. 16,43 € | 839,16 €/kg)

16,00€
(norm. 23,03 €)

22,00€/kpl
(norm. 30,26 €)

APTEQ BIOTIINI EXTRA 60 kaps.
Hiusten, kynsien ja ihon hyvinvointiin suunniteltu 
vahva ja monipuolinen biotiinivalmiste. Suomessa 
kehitetty, ainutlaatuinen vitamiini-, aminohappo- 
ja kasvisuuteyhdistelmä. Ravintolisä.

SCHOLL SISÄÄNKASVANEEN  
KYNNEN HOITOSETTI
Kotihoitoon tarkoitettu sisäänkasvaneen 
kynnen hoitosetti, joka helpottaa ihon ja 
kynnen välissä olevaa epämukavuutta  
aiheuttavaa painetta. Hoitosetti sisältää  
kynsien suoristusklipsejä sekä hoitosuihkeen, 
joka viilentää ja helpottaa hoidettavan  
alueen kipua. Keskimääräinen hoidon  
kesto on 6 viikkoa.

EXCILOR KYNSISIENIHOITO  
KYNÄ tai LIUOS 3,3 ml
Helppokäyttöinen kynä tai liuos kynsisienen 
hoitoon. Excilor® läpäisee kynnen ja torjuu 
tulehdusta aiheuttavan sienen nopeasti. 
Näkyviä tuloksia jopa 2 viikossa.
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TASARAHAEDUT

15,00€
(norm. 22,78 € | 416,67 €/kg)

FEMISAN VITAL EMÄTINGEELI 
36 g
Hormoniton emätingeeli  
emättimen kuivuudesta,  
ärsytyksestä tai kutinasta,  
yhdyntä- tai virtsaamiskivusta 
kärsivien naisten oireiden  
lievittämiseen ja parantamiseen.

17,00€
(norm. 24,62 €)

AVÈNE SOOTHING EYE  
CONTOUR CREAM 10 ml
Hajusteeton ja rauhoittava 
silmänympärysvoide herkälle, jopa ärtyneelle 
iholle. Lievittää kutinaa, punoitusta, turvotusta 
sekä kiristävää tunnetta silmien ympärillä. 
Kevyt ja hyvin imeytyvä koostumus, joka  
sopii myös jatkuvaan käyttöön.

20,00€
(norm. 30,55 € | 166,67 €/kg)

APTEQ KOLLAGEENI EXTRA 120 kaps.
Ihon hyvinvointiin kehitetty monipuolinen 
ravintolisä, joka sisältää kalakollageenia, 
C-vitamiinia, kuparia ja biotiinia. Pitää ihon 
nuorena, lisää kosteutta ja kimmoisuutta. 
Ravintolisä.



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


