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Edut voimassa  
1.10.-30.11.2020  

tai niin kauan kuin  
tavaraa  riittää.

PIDÄ HUOLTA
- flunssan 
helpottajat 
s.6-7

PYSÄYTÄ 
HIUSTENLÄHTÖ
JA HIUSPOHJA- 
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s.19-21
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AJANKOHTAISTA

MAITOHAPPOBAKTEERI. KOKO PERHEELLE.

LIITY

RELA-
KLUBIIN!

*Rela Tabs + D sekä Rela Tipat + D sisältävät maitohappobakteerin lisäksi
D-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. relaklubi.fi

1290
Rela Tabs 30 tabl.

Kaikki maut

Norm. 16,39 €
955,56 €/kg

1890
Rela Tipat + D

10 ml

Norm. 22,67 €
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AJANKOHTAISTA

TIESITKÖ?
Imeytymisen kannalta 

paras vaihtoehto on imeskely-
tabletti. B12-vitamiini imeytyy 

tutkitusti myös suun 
limakalvojen kautta**

Muistin tueksi!*
MUISTA MUISTIASI – NYT 20 TABL. ENEMMÄN ETUHINTAAN!

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

www.bethover.fi

** Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M.Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublin-gual 
and oral route. Br J Clin Pharmacol. 2003 Dec;56(6):635-8. Kotilea K, Quennery S, Decroës V, Hermans DA. Successful sublingual 

cobalamin treatment in a child with short-bowel syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther. 2014 Jan;19(1):60-3.

2390
Bethover B12 tai

Bethover B12 + foolihappo
150+20 tabl.

Norm. 29,93–30,65 €
442,59 €/kg
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

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

1 tabletti auttaa nopeasti ja 

vaikuttaa jopa 12 tuntia

Pepcid® (famotidiini) närästyksen, liikahappoisuuden ja happamien röyhtäisyjen lyhytaikaiseen 
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kun oireet 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.  
08/2020  © McNeil 2020  FI-PE-2000024
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Nauti päivästäsi

Imodium Plus® 

Helpottaa ripulin lisäksi
turvotusta, vatsakipua,

kouristelua ja ilmavaivoja.

IMODIUM PLUS® (loperamidi ja simetikoni) Akuutin ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, turvotuksen ja 
ilmavaivojen 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 eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriisi. Lue 
pakkausseloste. Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. 06/2020  © McNeil 2020   FI-IM-2000030
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VÄRIKÄS RAVINTO

Päivien lyhentyessä monil-
la meistä elämän rytmi rau-
hoittuu hieman kesään ver-
rattuna. Liikkuminen, le-
pääminen ja kokkailu ovat 
pieniä asioita, joilla voi tehdä 
hyvää itselleen.  

Aisteja kannattaa helliä 
monipuolisella ruokavaliolla 
ja ilotella vihannesten, mar-
jojen ja hedelmien värikirjol-
la. Monipuolinen ruokavalio 
ylläpitää terveyttä ja esimer-
kiksi kasviksista ja hedelmistä 

saatava C-vitamiini tukee vas-
tustuskykyä. 

Jos kokkailuun ei ole aikaa 
ja ruokavalio jää yksipuolisek-
si, täydennystä voi ottaa mo-
nivitamiinivalmisteista. D-vi-
tamiinin riittävästä saannis-
ta on syytä huolehtia syksyn 
ja talven aikana, kun aurinko 
pilkottaa päivästä vain hetken 
aikaa. D-vitamiinivalmisteita 
on saatavilla eri vahvuuksia, 
makuja ja annosmuotoja, jol-
loin jokaiselle löytyy varmasti 
sopiva vaihtoehto.

Syksyn  tullessa 
voi rauhassa 

 kääriytyä  viltin 
 lämpöön ja nauttia 
 sateen  ropinasta. 

 Pimenevissä illoissa 
itsestä voi huolehtia 

arjen pienillä   
asioilla.

PIDÄ 
HUOLTA

teksti Laura Rinta-Jouppi kuva Shutterstock
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HELPOTUSTA 
 NIISKUNENILLE
Tavallinen flunssa on yleisin 
ihmisiä vaivaava sairaus, nu-
hakuumetta aiheuttavat sadat 
erilaiset virukset. Tänä syksy-
nä saatat välttyä flunssalta ko-
ronan myötä parantuneen kä-
sihygienian ja suojautumisen 
ansiosta, mutta jos flunssa is-
kee, muista muutama perus-
asia. Flunssan tärkein 
ehkäisykeino on hyvä 
käsihygienia. Kädet 
pysyvät hyvässä kun-
nossa, kun valitset 
pesunesteen, joka on 
ihoystävällinen. Esi-
merkiksi pesuneste, jonka pH 
on 5,5, tukee ihon omaa luon-
nollista suojamekanismia ja 
sopii myös herkälle iholle. 

Flunssa paranee itsek-
seen, mutta itsehoitovalmis-
teilla voidaan lievittää oireita. 
Tärkeintä on lepo, jotta keho 
pystyy rauhassa toipumaan. 
Tavallisesti flunssa kestää 1-2 
viikkoa. Kevyt liikunta, jossa ei 
tule hiki ja syke pysyy matalal-
la, on sallittua muutaman le-
popäivän jälkeen. 

Flunssan oireita voi lievit-
tää kotikonstein muun muas-
sa juomalla kuumia juomia ja 
höyryhengityksellä. Lämmi-
tettyyn veteen voi lisätä muu-
taman tipan yrttitippoja lisää-
mään höyryhengityksen vai-
kuttavuutta. Höyryhengitystä 
tehdessä täytyy muistaa riit-

tävä etäisyys kuumaan veteen, 
ettei synny palovammoja. Ap-
teekeissa on myös saatavilla 
höyryhengityslaitteita.

Apteekeissa myytävä Sar-
vikuono voi helpottaa oirei-
ta. Sarvikuono nenähuuhte-
lukannuun laitetaan käden-
lämpöistä suolavettä, jolla saa 
huuhdeltua nenän epäpuh-
tauksia. Jos sarvikuonon käyt-

tö tuntuu hankalal-
ta, nenäsuihke, mikä 
kosteuttaa ja palaut-
taa nenän limakal-
vojen normaalin toi-
minnan, on hyvä 
vaihtoehto. Nenän li-

makalvot saattavat kaivata li-
säkosteutusta, jos ne kuivuvat 
jatkuvan niistämisen yhtey-
dessä. Nenän tukkoisuuden 
helpottamiseksi on avaavia 
vaihtoehtoja. 

Sinkkivalmisteet lyhentä-
vät hieman flunssan kestoa 
ja lievittävät oireita. Suoraan 
suuhun annosteltava suih-
ke on helppokäyttöinen ja 
sen käyttö tulisi aloittaa heti 
flunssaoireiden alettua. Kysy 
neuvoa apteekista, farmaseut-
ti osaa suositella juuri sinulle 
sopivat valmisteet.

HEMMOTTELUA  
KOTONA
Talvea kohti mentäessä iho 
saattaa kaivata lisäkosteutus-
ta. Iho voi tuntua kuivalta, 
kutisevalta ja sen pintakerros 

saattaa hilseillä. Perusvoiteis-
ta löytyy monia tehokosteut-
tajia, jotka sopivat koko ke-
holla käytettäviksi. Arkeen voi 
hyvillä mielin varata aikaa pie-
nille hemmotteluhetkille, jol-
loin vaikka saunan yhteydessä 
kuorii ihon sopivalla helläva-
raisella tuotteella, tekee kas-
vonaamion ja lopuksi kosteut-
taa koko kehon ihotyypille so-
pivalla voiteella. 

Päivittäisessä käytössä kan-
nattaa välttää liian voimakkai-
ta saippuoita, jotta iho pysyisi 
hyvässä kunnossa. Suihkun jäl-
keen, kun iho on vielä hieman 
kostea, on oikea aika vartalo-
voiteen levittämiselle. Perus-
voide sitoo ihoon kosteutta ja 
estää ihon kuivumista.

 Tavallinen fluns-
sa on yleisin ihmisiä 

 vaivaava sairaus
 Flunssa kestää 

keskimäärin  
1-2 viikkoa

 Tärkein flunssan 
ehkäisykeino on 

 hyvä käsihygienia
 Flunssa paranee 

itsestään, mutta itse-
hoitovalmisteilla voi-
daan lievittää oireita
 D-vitamiinilisä on 
tarpeen erityisesti 
 pimeänä aikana

flunssan 
oireita voi 
lievittää 

 kotikonstein.
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NENÄTERVEYS JA FLUNSSAN HOITO

Nenän pitkäkestoiseen hyvinvointiin

Terveempien 
nenien puolesta

Sisältää neljää eri vitamiinia 
sekä hyaluronihappoa.

Nenän limakalvojen 
kosteutukseen, voiteluun ja 
normalisointiin.

Nenäsairauksien 
tukihoitoon.

A-Vita-tuotteet ovat lääkkeettömiä CE-merkittyjä 
lääkinnällisiä laitteita. Lue lisää avitaplus.fi  C

-A
P

R
O

M
/F

I/
R

TL
/0

0
0

5/
0

10
9

2
0

2
01190€

20 ml

 (norm. 16,19 €)
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NENÄTERVEYS JA FLUNSSAN HOITO

luonnollinen apu nenävaivoihin

PHY200820FI1

Physiomer-tuotteet ovat lääkinnällisiä laitteita.   
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.   
Perrigo Suomi Oy.  physiomer.fi

-20 %
PHYSIOMER-
TUOTTEET

40650_Perrigo_Physiomer_Bonus_apt_148x190.indd   140650_Perrigo_Physiomer_Bonus_apt_148x190.indd   1 31/08/2020   15.2331/08/2020   15.23

(Norm. 10,41-26,43€)
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FLUNSSAN HOITO

FLUNSSA TULOSSA?

Ota heti ensioireisiin
FluAcute Zinc+ 

Kätevä suusuihke!

Se lyhentää �unssan kestoa ja lievittää oireita
Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

20 ml

 1490€
(norm. 21,66 €)
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FLUNSSAN HOITO
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LIHAKSET JA NIVELET

PERSKINDOL
Active

Lihaskipuun
Kaksivaikutteinen 
kylmä-lämpögeeli

DIASPORAL
Depot 

Kireille lihaksille 
ja hermostolle
Nopea vaikutus ja 
pitkä teho 

30 tabl.

1590€ 
 324,49 €/kg

(norm. 20,78€)

100ml

1490€
149,00 €/l

(norm. 19,74€)
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LUUSTO
9/
20
20

CALSORIN

(norm. 17,87€ |  
61,13 – 87,16 €/kg)

 1290€
100 tabl.

Calsorin D 500 mg + 20 mikrog 100 tabl.,  
Puru Calsorin D 500 mg + 20 mikrog 100 tabl.

calsorin.fi
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SUPERETUJA  
SYKSYYN!

09
/2

02
0

200 g

750€    
(35 €/kg) 

Norm. 11,21 € 

Aqualan L  
Kosteuttava ja moni- 
käyttöinen perusvoide  
kaikille ihotyypeille.

DeviSol Strong  
50 mikrog 

Raikkaan sitruksen  
makuinen purutabletti.

200 tabl.

1890€    
(242,31 €/kg) 

Norm. 26,45 € 

Sebamed Face & Body 
Wash täyttöpussi  

Tehokas ja hellävarainen pesuneste 
kasvoille ja vartalolle. Liquid tai Olive.

Multivita Plus  
Suomen suosituin* 

monivitamiinivalmiste.  
Monipuolinen vitamiini- ja 

kivennäisainekoostumus on 
suunniteltu erityisesti aikuisille. 
*Tamro Bright Pharmacy Market MAT 8/2020

1000 ml

1490€    
(14,90 €/l)

Norm. 21,66 € 

200 tabl.

1790€    
(138,76 €/kg) 

Norm. 24,63 € 

 

DeviSol  
20 mikrog

Suosittu sitrus,  
UUTUUS mustikka tai 

 makeutus- ja aromiaineeton  
nieltävä Neutral.

200 tabl.

1390€    
(175,95–926,67 €/kg) 

Norm. 18,72 €
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SUPERETUJA  
SYKSYYN!

09
/2

02
0

200 g

750€    
(35 €/kg) 

Norm. 11,21 € 

Aqualan L  
Kosteuttava ja moni- 
käyttöinen perusvoide  
kaikille ihotyypeille.

DeviSol Strong  
50 mikrog 

Raikkaan sitruksen  
makuinen purutabletti.

200 tabl.

1890€    
(242,31 €/kg) 

Norm. 26,45 € 

Sebamed Face & Body 
Wash täyttöpussi  

Tehokas ja hellävarainen pesuneste 
kasvoille ja vartalolle. Liquid tai Olive.

Multivita Plus  
Suomen suosituin* 

monivitamiinivalmiste.  
Monipuolinen vitamiini- ja 

kivennäisainekoostumus on 
suunniteltu erityisesti aikuisille. 
*Tamro Bright Pharmacy Market MAT 8/2020

1000 ml

1490€    
(14,90 €/l)

Norm. 21,66 € 

200 tabl.

1790€    
(138,76 €/kg) 

Norm. 24,63 € 

 

DeviSol  
20 mikrog

Suosittu sitrus,  
UUTUUS mustikka tai 

 makeutus- ja aromiaineeton  
nieltävä Neutral.

200 tabl.

1390€    
(175,95–926,67 €/kg) 

Norm. 18,72 €
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RAVITSEMUS

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. 

4x200 ml

9,90€  
(norm. 12,12€ | 12,38 €/l)
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UNETTOMUUS
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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

16 tabl. 

790€
(Norm. 12,02€)

30 tabl. 

1290€
(Norm. 18,72€)
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SILMIEN HOITO
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SYSTANE® COMPLETE 10 ml
All-In-One -silmätipat kaiken- 

tyyppisille kuiville silmille.

10 ml

1590
(norm. 23,90 €)

10 ml

(norm. 19,90 €)
1390

SYSTANE® ULTRA 10 ml
Tehokosteuttavat ja  
voitelevat silmätipat.
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HIUSTEN HOITO

Priorin 
Shampoo 200 ml  

kaupan päälle  
(Arvo n. 15 €)

Tuuheat, vahvat ja kiiltävät hiukset
Tutkitusti näkyviä tuloksia 12 viikossa.**

Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Ei suositella 
raskauden aikana. Lue pakkausseloste. Bayer Oy. *Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria YTD 05/2020) 
**Food study performed with 109 subjects, Food study report, 2017, F.Reber/S.Rharbaoui. L.FI.MKT.06.2020.6441

180 kaps.

7990€
(norm. 99,90 € | 473,34 €/kg)
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HIUSTEN HOITO

MMaarrcc  BBiirrcchh  
hhiiuusstteennhhooiittoo  

ttuuootttteeeett
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HIUSTEN HOITO

Hiustenlähtöä? Hiuspohjan ongelmia?
Maailmankuulun trikologin Mark Birchin vinkit  

hiuspohjan ja hiustenlähdön hoitoon.

Moni uskoo, että hiustenlähtöä ei voi hoitaa. Moni kokee myös, että 
menettää hiusten myötä elämän kontrollin ja tuntee, että olemus ja 
omakuva eivät välttämättä enää kohtaa, kertoo Marc Birch, joka on 

yksi maailman johtavista trikologeista, eli hiustenlähtöön ja hiuspoh-
jaongelmiin erikoistunut asiantuntija.

Yleisimpiä hiustenlähdön syitä on perinnöllinen ja hormonaalinen 
hiustenlähtö. Niiden aiheuttajana on dihydrotestosteronin vaikutus 
hiusjuuressa. Tämä sama DHT-hormoni aiheuttaa sekä miehillä että 
naisilla hiustenlähtöä. Muista syitä hiustenlähtöön voivat olla mm. 

muut hormonaaliset syyt (naisilla vaihdevuodet), stressi ja ravinnon 
imeytymisongelmat. Hiuspohjan ongelmat ovat myös yleisiä suoma-

laisilla. Hiuspohja voi olla kutiseva, kuiva, ärtynyt tai hilseilevä.

Terveestä hiuspohjasta kasvaa  
terveet hiukset

On yleinen virhe harventaa hiustenpesuja hiustenlähdön ilmaannut-
tua. Mark Birch kertoo, että päivittäinen hiuspohjan pesu lempeällä, 
mutta syväpuhdistavalla shampoolla on ensisijaisen tärkeää, jotta 
hiusjuuret saadaan auki ja hiuspohja terveeksi sekä hyvinvoivaksi. 

Mark sanookin että ”terveessä hiuspohjassa hiukset voivat ja kasva-
vat hyvin.” Kun hiuspohja on kunnossa, se on vastaanottavainen niin 

sisältä kuin ulkoapäin tuleville ravintoaineille.

Vinkit hiuspohjan hoitoon
1. Pese hiuspohja riittävän usein. Yhden päivän aikana hiuspohjaan 

kertyy teelusikallisen verran talia, öljyä ja hikeä.
2. Valitse oikea shampoo. Shampoon ei tulisi sisältää allergeeneja tai 

muita hiuspohjaa ärsyttäviä kemikaaleja.
3. Ravitse. Edistä hiustenkasvua ja hiuspohjan hyvinvointia TR2- tai 

TR3 -hoitotiivisteellä.
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HYGIENIA

RAIKKAUS

ACO200904FI1

-20%
ACO DEOT

 (norm. 9,12–11,00 €)

40434_Perrigo_ACO_Deo_Bonusapteekit_148x190.indd   140434_Perrigo_ACO_Deo_Bonusapteekit_148x190.indd   1 07/09/2020   14.1107/09/2020   14.11
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KOSMETIIKKA

HYALURON-FILLER+ 
ELASTICITY

ANTI-AGE-TUOTELINJA 
AIKUISELLE NAISELLE

Hoitava ja kosteuttava anti-age-hoitolinja 
Parantaa ihon elastisuutta, lisää heleyttä ja vähentää 
näkyvästi ryppyjä. Sopii normaalille, kuivalle sekä herkälle 
iholle. Suositus n. 55 vuoden iästä lähtien.

Eucerin HYALURON-FILLER 
Intensive MASK
Virkistävä ja viilentävä anti-age-
naamio on kyllästetty voimakkaasti 
kosteuttavalla hyaluronihapolla. 
Kaikille ihotyypeille sopiva naamio 
mukautuu täydellisesti kasvojen 
muotoihin. Vähentää hienoja juonteita 
ja ryppyjä saaden ihon tuntumaan 
elinvoimaisemmalta ja kuulaammalta.

VAIN APTEEKISTA

Eucerin 
Hyaluron-Filler+Elasticity  
sekä Hyaluron-Filler Mask 

-15%
(norm. 10,38–58,83 €)

UUTUUS
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TASARAHAEDUT

12,00€
(norm. 24,00 € | 12,00 €/l)

6,00€/kpl
(norm. 7,80 € | 66,67 €/kg)

8,00€
(norm. 10,34€ | 320,00 €/kg)

SANA-SOL APPELSIININ MAKUINEN  
NESTEMÄINEN MONIVITAMIINI  
2x500 ml
Nyt kaksi pulloa yhden hinnalla. Nestemäinen 
monivitamiinivalmiste koko perheelle, joka  
sisältää A-, B-, C-, D- ja E-vitamiineja.  
Laktoositon ja gluteeniton. Ravintolisä.

APTEEKKARIN C+SINKKI PORE  
20 poretabl.
Herkullinen tapa varmistaa C-vitamiinin ja 
sinkin päivittäinen saanti. Yksi poretabletti 
sisältää C-vitamiinia 1000 mg ja sinkkiä 15 mg. 
Makuvaihtoehtona mansikka tai  
mustaherukka.

MINISUN SUPER DEFENCE  
SINKKIASETAATTI VADELMA- 
LAKRITSI 30 tabl.
Kolmen päivän tehokuuri. Hyvänmakuinen  
imeskelytabletti, jossa hyvä suutuntuma.  
Sisältää 10 mg sinkkiä asetaatti muodossa, 5 mg 
auringonhattu-uutetta ja 1,2 mg inkivääriuutetta.
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TASARAHAEDUT

10,00€
(norm. 14,31€)

IIRIS SILMÄTIPAT 20x0,5 ml
Iiris-silmätipoissa on uudenlaista 
muokattua hyaluronaattia, joka 
kosteuttaa, korjaa ja voitelee 
silmää pitkäkestoisesti.

15,00€
(norm. 19,66 € | 178,57 €/kg)

MULTI-TABS RASKAUS  
120 tabl.
Monivitamiini-kivennäisainetabletti, joka on 
suunniteltu erityisesti raskaana oleville ja 
raskautta suunnitteleville naisille. Sisältää 11 
välttämätöntä vitamiinia ja 8 kivennäisainetta. 
1 tabletti päivässä.

7,00€
(norm. 8,71€ | 142,86 €/kg)

RAMAVIT RAUTA 100 mg  
60 tabl.
Vahva rautatabletti, jossa rauta on hyvin 
imeytyvässä ja vatsaystävällisessä suola-
muodossa, rautabisglysinaattina.
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TASARAHAEDUT

6,00€
(norm. 8,58 € | 85,71 €/kg)

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

8,00€/kpl
(norm. 10,64 € | 160,00 €/l)

17,00€/kpl
(norm. 21,59 € | 34,00 €/l)

YOTUEL CLASSIC tai PHARMA  
VALKAISEVA HAMMASTAHNA 50 ml 
Valkaiseva hammastahna, joka poistaa 
tummentumia hampaiden pinnalta ilman 
hankausta. Vaahtoamaton koostumus, 
sopii aftaherkille. Päivittäiseen käyttöön.

SB12-SUUVEDET 500 ml
SB12-suuvesi varmistaa raikkaan hengityksen 
12 tunnin ajan ehkäisemällä pahanhajuista 
hengitystä ja sen syitä eikä ainoastaan peitä 
hengityksen hajua hetkeksi. Valitse omasi 
viidestä vaihtoehdosta (sensitive, mint/ 
menthol, duo, mild tai white)
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TASARAHAEDUT

22,00€/kpl
(norm. 30,17€ | 550,00 €/l)

28,00€
(norm. 36,45 € | 933,33 €/)

16,00€/kpl
(norm. 22,46 € | 80,00 €/l)

AVENE ANTI-REDNESS EMULSIO 
tai CREAM 40 ml
Kasvovoiteet couperosaihon hoitoon. 
Jokapäiväiseen käyttöön soveltuvat voiteet 
rauhoittamaan, helpottamaan ja ennaltaeh-
käisemään punoitusta iholla. Valitse kevyempi 
emulsio tai täyteläisempi Cream. Aurinkosuo-
jakerroin 30.

LOUIS WIDMER EYE  
CONTOUR CREAM 30 ml
Elvyttävä, ravitseva ja uudistava 
silmänympärysvoide, joka ehkäisee kuivuutta, 
juonteita ja ryppyjä silmien ympärillä. Saatavilla  
miedosti hajustettu tai hajusteeton.

A-DERMA EXOMEGA CONTROL LOTION,  
CREAM tai BALM 200 ml
Erityisesti kuivalle ja atooppiselle iholle sopiva 
hajusteeton tuotesarja, joka tehoaa kaikkiin 
kuivan ja atooppisen ihon oireisiin. Valitse  
ihollesi sopiva vaihtoehto. Saatavilla kevyt  
lotion, täyteläinen Cream tai ravitseva Balm. 
Vain yksi levityskerta päivässä riittää

CERIDAL  
LIPOLOTION  
SPRAY 100 ml
Kosteuttava ja ihoa 
hoitava koko perheen 
hoitoöljy. Sopii kasvoille, 
vartalolle ja intiimialueel-
le. Suojaa hyvin kuivaa 
sekä hilseilevää ihoa.

6,00€
(norm. 9,06 € | 60,00 €/l)



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


