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Huhti-Huhti-edutedut

Edut voimassa 
8.4.-30.4.2021 

tai niin kauan kuin 
tavaraa  riittää.



Minisun Monivitamiini  
Mama 120 tabl.
Monivitamiini, joka on  kehitetty 
 suomalaisten suositusten 
 mukaisesti erityisesti raskaana 
oleville, imettäville tai raskautta 
suunnitteleville naisille. Ravintolisä.

Minisun Monivitamiinit  
90–100 tabl.
Minisun Multi- ja Multi Plus 
 -ravintolisät ovat meille suoma-
laisille suunniteltuja monivitamii-
nivalmisteita. Multi Plus sisältää 
jopa 17 vitamiinia ja hivenainetta.

Multivita Omegalive Strong  
100 kaps.
Vahva ja laadukas omega-3-rasvahappo-
valmiste sydämen, aivojen ja verisuon-
ten hyvinvoinnin ylläpitoon. Korkeasta 
omega-3-pitoisuudesta huolimatta 
 kapseli on kohtuullisen kokoinen ja 
helppo niellä. Ravintolisä.

16,90 €
(norm. 22,14 € | 118,18 €/kg)
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15,50 €
(norm. 18,86 € | 125,00 €/kg)

9,90 €/kpl
(norm. 12,20 € | 106,45–137,50 €/kg)

Helpostinieltävä
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Idoform 100 kaps.
Helposti nieltävä maitohappo-
bakteerikapseli koko perheelle 
päivittäiseen käyttöön. Sisältää 
maailman tutkituimpia maito-
happobakteerikantoja. Ravintolisä.

Beko Strong B12 +  Foolihappo 
+ B6 nieltävä- tai purutabletti 
 (mustikka-karpalo) 150 tabl.
Laadukkaat ja vahvat B12-vitamiini-
valmisteet. Löydä itsellesi sopiva 
tuote nieltävänä tai purutablettina.

24,90 €/kpl
(norm. 32,80 € | 262,11– 655,26 €/kg)

22,90 €
(norm. 29,36 € | 954,17 €/kg)
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Magnex Sitraatti 375 mg + B6  
nieltävä- tai purutabletti 100 tabl.
Kotimainen magnesium- ja  
B6 -vitamiinivalmiste liikkuville 
 lihaksille, sydämelle ja  hermostolle. 
Nyt myös sitruunan makuisena 
 purutablettina. Ravintolisä.

9,90 €/kpl
(norm. 13,16 € | 48,29– 64,71 €/kg)

Uutuus!
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Perskindol Thermo Hot Geeli 100 ml 
Lämpögeeli lämmittää  tehokkaasti, 
rentouttaa lihaksia, tehostaa 
 verenkiertoa ja lievittää kipua. Sopii 
käytettäväksi useita kertoja päivässä. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite.

14,90 €
(norm. 19,49 € | 149,00 €/l)

Naso seesamiöljy tai Naso  
Fresh Seesamiöljy Ratiopharm 
10 ml tai Naso Dexpanthenol 
Ratiopharm 20 ml
Kosteuttavat ja hoitavat nenä-
suihkeet kuiville ja ärtyneille 
limakalvoille. Kolme erilaista 
 vaihto ehtoa.

7,50 €/kpl
(norm. 10,58 €)

Iiris silmätipat pipetit 20 x 0,5 ml  
tai pullo 10 ml
Iiris-silmätipoissa on  uudenlaista 
 muokattua hyaluronaattia, joka 
 kosteuttaa, korjaa ja voitelee kuivia  
ja ärtyneitä silmiä pitkäkestoisesti. 

11,90 €
(norm. 16,31 €)

Joka-
päiväiseen
käyttöön

Uutuus!

10,90 €
(norm. 14,06 €)
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Briorion tuotesarja
Tarjoa hiuksillesi kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja täydennä ravintolisän 
vaikutusta shampoon, hoitoaineen ja 
hiuspohjaa stimuloivan hoitonesteen 
avulla.

Excilor Kynsisienihoito Kynä  
tai Liuos 3,3 ml
Tehokas, helppokäyttöinen ja nopea 
apu kynsisienen hoitoon. Auttaa 
myös palauttamaan vaurioituneen 
kynnen rakenteen. Kliinisesti todis-
tettu teho.

22,90 €/kpl
(norm. 30,26 €)

–20 %
(norm. 14,60– 35,88 €)

Mark Birch R&B Antioxidant 
Shampoo 250 ml 
Kosteuttava ja antioksidanttinen 
shampoo rauhoittaa ärtynyttä  
ja hilseilevää hiuspohjaa.  
Päivittäiseen käyttöön. 

26,90 €
(norm. 33,53 € | 107,60 €/l)

Mark Birch Triple Action Scalp 
Therapy Shampoo 250 ml 
Hiuspohjaa syväpuhdistava ja 
ihoärsytyksiä lievittävä sham-
poo. Soveltuu erityisesti hius-
tenlähdöstä ja -ohenemisesta 
kärsiville henkilöille. CE -merkitty 
lääkinnällinen laite.

31,90 €
(norm. 40,28 € | 127,60 €/l)
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Aqualan Plus 200 g 
Kosteuttava perusvoide,  
joka  jättää iholle miellyttävän 
 silkki mäisen  tunnun. Iho ei  
jää kiiltäväksi eikä  tahmeaksi 
voitelun jälkeen.  Hajusteeton.

7,50 €
(norm. 10,87 € | 37,50 €/kg)

Aco Face Moisturising Day  
tai Night Cream 50 ml
Kevyt, kosteuttava päivävoide tai 
tehokkaasti kosteuttava ja kirkastava 
yövoide normaalille ja sekaiholle.

9,90 €/kpl
(norm. 14,45–14,99 € | 198,00 €/l)

Louis Widmer Eye Contour Cream 30 ml 
(Hajusteeton tai miedosti hajustettu)
Elvyttävä, ravitseva ja uudistava silmä-
nympärysvoide, joka ehkäisee kuivuutta, 
juonteita ja ryppyjä silmien ympärillä. 
Myös kasvoille, kaulalle ja naamioksi  
sekä arpiin. Hajusteeton tai miedosti 
hajustettu.

27,90 €/kpl
(norm. 36,45 € | 930,00 €/l)

A-Derma Hand Cream 50 ml
Kosteuttava ja hoitava käsi-
voide herkille, kuiville ja 
 karheille käsille. Muodos-
taa suojaavan, värittömän 
kalvon ihon pinnalle. Imeytyy 
 nopeasti ja tahmaamatta.

5,50 €
(norm. 7,43 € | 110,00 €/l)

Ehkäisee
juonteita

Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, 
venähdyksissä tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine 
diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. 
Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.
laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00209-1-21

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon 
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä

 Annostelu vain 2 kertaa päivässä

 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää

  Vaihtokelpoinen itsehoitolääke

UUTUUS!
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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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

UUTTA! 
Tilaa lääkkeet  hakaeapteekki.fiNoutoautomaatti 24h


