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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-2000032   10/2020   ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
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Teksti: Laura Rinta-Jouppi Kuva: Shutterstock

VITAMIINEISTA VIRTAA

Kesä saattoi kulua grilliherk-
kuja ja kesäisiä virvokkeita 
nauttien. Syksyä kohden men-
täessä ruokavalion monipuo-
lisuutta on hyvä tarkastella. 
Kuuluuko ruokavalioosi hedel-
mät, marjat, vihannekset, kala, 
maito- ja täysjyväviljatuotteet 
suositelluissa määrissä? Mo-
nella ravintosuositusten nou-
dattaminen ei toteudu, jolloin 
vitamiinivalmisteilla voi var-
mistaa eri vitamiinien ja hiven-
aineiden saannin.

Perheen pienemmille ja vä-
hän suuremmillekin d-vita-
miinit ja monivitamiinit peh-
meässä pureskeltavassa muo-
dossa ovat mainio vaihtoehto. 
Nallet ja muut hahmot sujah-
tavat lapsen suuhun muit-

ta mutkitta hyvän makunsa 
vuoksi. Vitamiinit täytyy pitää 
lasten ulottumattomissa, et-
tei koko purkillista mutustella 
kerralla. 

Riittävä d-vitamiinin saan-
ti on tärkeää niin aikuisilla 
kuin lapsilla. Lapsilla d-vita-
miini edistää normaalia kas-
vua ja luiden kehittymistä. 
Lapsille, jotka eivät käytä mai-
totuotteita, on hyvä valita yh-
distelmävalmiste, jossa on d-
vitamiinin lisäksi kalsiumia. 
Aikuisilla d-vitamiinilla on 
merkitystä muun muassa 
luuston hyvinvoinnin ja im-
muunipuolustuksen kannal-
ta. Ravinnosta d-vitamiinia 
saa esimerkiksi kalasta, vita-
minoiduista maitovalmisteis-
ta ja ravintorasvoista.

Vitamiinien lisäksi rasva-
happojen saamiseen kannat-
taa kiinnittää huomiota. Ome-
ga-3-rasvahapot ovat tärkei-
tä verisuonistolle, sydämelle, 
aivojen toiminnalle ja iholle. 
Omega-3-rasvahappoja elimis-
tö ei pysty itse valmistamaan, 
joten ne tulee saada ravinnos-
ta. Jos kalaa ei tule syötyä usei-
ta kertoja viikossa, rasvahap-
pojen saantisuositukset har-
voin täyttyvät pelkän ravinnon 
turvin. Tällöin rasvahappoval-
miste on paikallaan. Valmistei-
ta on saatavilla monessa muo-
dossa niin nestemäisinä, pu-
reskeltavina kuin nieltävinä 
versioina. 

HYMY PELASTAA PÄIVÄN
Hymyn sanotaan olevan paras 

Kesä on  hujahtanut  auringosta ja erilaisista 
 aktiviteeteista nauttien, mutta kulman takana monella 
kolkuttelevat jo kouluun ja töihin paluu. Arjen kiireessä 

hymy pelastaa päivän ja vitamiineista saa lisävirtaa.

TAKAISIN 
ARKEEN
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asuste, se sopii kaikkien asu-
jen kanssa eikä maksa mitään. 
Kun hampaista huolehtii hy-
vin, hymy on herkässä. Päivit-
täiseen suunhoidonrutiiniin 
kuuluu hampaiden 
harjaus kaksi kertaa 
päivässä, aamulla ja 
illalla. Hammasvä-
lien puhdistaminen 
onnistuu hammas-
langalla, lankaimel-
la, hammastikulla 
tai hammasväliharjalla. Lan-
kaaminen edesauttaa ikenien 
hyvinvointia.

Hampaiden harjaamises-
sa voima ei tuo lisätehoa puh-
distukseen. Hammasharjaan 
kannattaa valita pehmeä har-

jaspää ja kiinnittää huomiota 
siihen, kuinka voimakkaasti 
harjaa painaa hampaita vasten.

Lapsena opitut rutiinit 
kantavat usein läpielämän, 

siksi pienenä opittu 
hyvä suunhoidosta 
huolehtiminen on 
tärkeää. Hampaiden 
harjaus aloitetaan 
ensimmäisten mai-
tohampaiden puh-
jetessa. Hampaiden 

välien puhdistamisen lan-
kauksella voi aloittaa koulu-
laisena. Lapsille ja nuorille on 
myös omat hammastahnansa, 
joissa on suositellut määrät 
fluoria. Fluori suojaa ja vah-
vistaa hampaita.

EPÄPUHDAS IHO  
PITÄÄ RUTIINEISTA

Kesä on voinut saada ihon 
kukkimaan tai toisaalta hoitaa 
joitakin iho-ongelmia. Iho-on-
gelmat voivat haitata elämän-
laatua elämän eri vaiheissa, 
mutta useimmiten teini-iässä. 
Epäpuhtaan ihon ja aknen hoi-
dossa tärkeintä on huolehtia 
päivittäisestä puhdistuksesta 
ja ihon kosteuttamisesta. 

Geelimäinen, hellävarai-
nen puhdistustuote, mikä si-
sältää salisyylihappoa on hy-
vä valinta rasvaisen ja epä-
puhtaan ihon päivittäiseen 
puhdistukseen. Hellävarainen 
koostumus estää ihon ärsyyn-
tymistä ja salisyylihappo puh-
distaa ihohuokoset ja ehkäi-
see finnien ja mustapäiden 
syntymistä. Puhdistuksen vii-
meistelee kosteuttava ja puh-
distava kasvovesi. 

Toinen avaintekijä rasvoit-
tuvan ja epäpuhtaan ihon hoi-
dossa on kosteutus. Rasvai-
nenkin iho kaipaa kosteutta, 
jotta se toimii normaalisti ei-
kä talineritys lisäänny. Kos-
teuttava geeli sopii usein ras-
vaiselle ja epäpuhtaalle iholle 
paremmin kuin voidemaiset 
tuotteet.

Jos iho-ongelmat ovat laa-
jalla alueella tai hyvin haas-
tavia, kannattaa kääntyä iho-
tautilääkärin puoleen. 

lankaaminen 
auttaa 
ikenien 

hyvinvointia.
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

2190€
200 tabl.

456,25 €/kg
(Norm. 26,45 €)

1490€
200 tabl.

620,83 €/kg
(Norm. 18,04 €)

1590€
90 tabl.

588,89 €/kg
(Norm. 19,37 €)

950€
100 tabl.

172,73 €/kg
(Norm. 11,17 €)

Lasten maistuvat suosikit

Markkinoiden laajin valikoima D-vitamiineja



9

VITAMIINIT, HIVENAINEET JA OMEGAT

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

Möller Omega-3  
pikkukalat 

1590 € 1390 €
76 kaps. 72 kpl

(norm. 19,99 €,  
145,87 €/kg) 

(norm. 19,98 €, 
161,63 €/kg)

Sisältää vahvan annoksen  
omega-3-rasvahappoja

Apteekin Möller  
Extravahva

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

APTEEKKI C-vitamiini + sinkki Pore, 20 tabl.
appelsiini, mustaherukka tai vadelma 
Vahva C-vitamiini-sinkkiporetabletti. Valmiste sisältää 
C-vitamiinia 1000 mg ja Sinkkiä 15 mg.  Sopii myös
vegaaneille. Kolme raikasta makuvaihtoehtoa:
appelsiini, mustaherukka & vadelma.

APTEEKKI Zinc & Honey, 30 tabl.
minttu tai mustaherukka 
Hyvänmakuinen imeskeltävä sinkki-
asetaattipastilli. Makuna raikas minttu tai 
mustaherukka. Sinkki edistää immuuni-
järjestelmän normaalia toimintaa.

APTEEKKI Sinkki 
Tehokuuri 15 mg, 30 tabl.
Appelsiininmakuinen 
imeskeltävä sinkki-
valmiste, jossa 
sinkkiä on sekä 
sinkkiasetaattina 
että -glukonaattina. 
Sopii myös 
vegaaneille.  590 €

(norm. 8,13 € ❘ 131 €/kg)

 490 €
(norm. 7,76 € ❘ 54 €/kg)

 790 €
(norm. 11,17 € ❘ 165 €/kg)

Ajankohtaiset sinkki ja  Ajankohtaiset sinkki ja  
C-vitamiini syksyyn!C-vitamiini syksyyn!

APTEEKKI C-vitamiini + sinkki Pore, 20 tabl.
appelsiini, mustaherukka tai vadelma 
Vahva C-vitamiini-sinkkiporetabletti. Valmiste sisältää 
C-vitamiinia 1000 mg ja Sinkkiä 15 mg.  Sopii myös
vegaaneille. Kolme raikasta makuvaihtoehtoa:
appelsiini, mustaherukka & vadelma.

APTEEKKI Zinc & Honey, 30 tabl.
minttu tai mustaherukka 
Hyvänmakuinen imeskeltävä sinkki-
asetaattipastilli. Makuna raikas minttu tai 
mustaherukka. Sinkki edistää immuuni-
järjestelmän normaalia toimintaa.

APTEEKKI Sinkki 
Tehokuuri 15 mg, 30 tabl.
Appelsiininmakuinen 
imeskeltävä sinkki-
valmiste, jossa 
sinkkiä on sekä 
sinkkiasetaattina 
että -glukonaattina. 
Sopii myös 
vegaaneille.  590 €

(norm. 8,13 € ❘ 131 €/kg)

 490 €
(norm. 7,76 € ❘ 54 €/kg)

 790 €
(norm. 11,17 € ❘ 165 €/kg)

490€

790€

590€

APTEEKKI C-vitamiini + sinkki Pore, 20 tabl. 
appelsiini, mustaherukka tai vadelma 
Vahva C-vitamiini-sinkkiporetabletti. Valmiste 
sisältää C-vitamiinia 1000 mg ja Sinkkiä 15 mg.

20 poretabl.

30 tabl.

30 tabl.

APTEEKKI Sinkki Tehokuuri  
15 mg, 30 tabl. 
Appelsiininmakuinen imeskeltävä 
sinkkivalmiste, jossa sinkkiä on sekä 
sinkkiasetaattina että -glukonaattina.

APTEEKKI Zinc & Honey, 30 tabl. 
minttu tai mustaherukka 
Hyvänmakuinen imeskeltävä  
sinkki-asetaattipastilli. Makuna  
raikas minttu tai mustaherukka.

(norm. 7,76 € | 54,00 €/kg)

(norm. 11,17 € | 165,00 €/kg)

(norm. 8,13 € | 131,00 €/kg)
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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 
MULTI-FI-00413-6-21

Betolvex
B12-vitamiinit

norm. 30,18-30,52 €
510,68–1062,22 €/kg

Betolvex 150 tbl.
Betolvex Strong 90 kaps.

23,90 €

MUISTA
JAXAA!
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LIHAKSET JA NIVELET

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

200 tabl.

1490
 

€
(Norm. 20,46 € | 

47,15 - 61,07 €/kg)

MMAGNEAGNECCITIT

UUSI PAKKAUSKOKO
200 PURUTABLETTIA
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LIHAKSET JA NIVELET

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

Vahva ja monipuolinen, 1 tabl. sisältää:  
glugosamiini 400 mg, kondroitiinisulfaatti 400 mg, 

MSM 200 mg, C-vitamiini 50 mg

www.arthrobalans.fi

120 tabl. 

3490 €
(norm. 46,92€ |186,23 €/kg)

Nivelten 
hyvinvointiin
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HYVINVOINTIA 

ARKEEN!

06
/2

02
1

Fiilus Arkeen 
maitohappobakteerit   

Maitohappobakteerivalmisteet hedelmän, 
mansikan, mustikan ja neutraalin makuisena.

30 purutabl. tai kaps.

890€    
(556,25–890,00/kg) 

Norm. 12,71 €

Bellavita ja Bella  
Ehkäisevät tehokkaasti ihojuonteita sekä 

pitävät ihon pehmeänä ja joustavana.

75 g

1190€    
(158,67/kg)) 

Norm. 15,68 €

Puru Calsorin D3 ja  
Calsorin D3 500mg + 20 mcg 

Valitse pienikokoinen nieltävä tai raikas 
appelsiinin makuinen purutabletti. 

100 tabl. 

1390€    
 

(50,73–93,92/kg) 
Norm. 17,61 €

Melatoniini Orion 1,9 mg   
Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja 

lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.  

90 ja 100 tabl.

1890€    
(630,00–675,00/kg) 

Norm. 26,14 €
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HYVINVOINTIA 

ARKEEN!
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Fiilus Arkeen 
maitohappobakteerit   

Maitohappobakteerivalmisteet hedelmän, 
mansikan, mustikan ja neutraalin makuisena.

30 purutabl. tai kaps.

890€    
(556,25–890,00/kg) 

Norm. 12,71 €

Bellavita ja Bella  
Ehkäisevät tehokkaasti ihojuonteita sekä 

pitävät ihon pehmeänä ja joustavana.

75 g

1190€    
(158,67/kg)) 

Norm. 15,68 €

Puru Calsorin D3 ja  
Calsorin D3 500mg + 20 mcg 

Valitse pienikokoinen nieltävä tai raikas 
appelsiinin makuinen purutabletti. 

100 tabl. 

1390€    
 

(50,73–93,92/kg) 
Norm. 17,61 €

Melatoniini Orion 1,9 mg   
Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja 

lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.  

90 ja 100 tabl.

1890€    
(630,00–675,00/kg) 

Norm. 26,14 €



16

NENÄN HOITO

3-in-1 hoitava
nenäsumute
100 % luonnollinen.  
Merisuolaliuos, sisältää Aloe veraa.

Puhdistaa. 
Kosteuttaa. 
Rauhoittaa.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia 
tai sille lisensoituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 06/2021, PM-FI-OTRI-21-00083.

890€
100 ml

89,00 €/l 
(Norm. 11,60 €)

690€
50 ml

138,00 €/l 
(Norm. 9,34 €)
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SILMIEN HOITO

Nopea ja pitkäkestoinen apu kuiville silmille

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje.*)IQVIA Eye hydration MAT 04/2021. L.FI.MKT.10.2020.6485

20 x 0,5 ml

1190€
(norm. 14,06 €)

10 ml pullo

1450€
(norm. 17,33 €)

31699631_Bepanthen_Eye_Bonuslehti_148x190mm.indd   131699631_Bepanthen_Eye_Bonuslehti_148x190mm.indd   1 16.6.2021   12.2416.6.2021   12.24



18

SUUNHOITO
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SUUNHOITO
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IHONHOITO

SPOTLESS
TEHOKKAAT TUOTTEET FINNIEN 

JA EPÄPUHTAUKSIEN HOITOON

ACO Acne Skin Treatment Cream on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste 
huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi       ACO210528F4

ACO SPOTLESS 
-SARJA

-20 %
(Norm. 9,56–18,18 €) 

37721_Perrigo_Spotless_-20__Bonusluettelo_148x190.indd   137721_Perrigo_Spotless_-20__Bonusluettelo_148x190.indd   1 28/06/2021   11.1828/06/2021   11.18
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HIUSTEN HOITO

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. * IQVIA,sell-out data MAT 5/2021(€). Bayer relevant Hair care 

segments**Food study performed with 109 subjects, Food study report, 2017, F.Reber/S.Rharbaoui. L.FI.MKT.06.2020.6441

Priorin Extra  
180 kaps.

7990€
(norm. 99,90 € | 473,90 €/kg)

31699734_Priorin_Extra_Bonuslehti_148x190mm.indd   131699734_Priorin_Extra_Bonuslehti_148x190mm.indd   1 17.6.2021   13.5017.6.2021   13.50
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HIUSTEN HOITO

DUCRAY – Elämä hymyilee, kun päänahka voi hyvin

Hilsettä tai ärtynyt päänahka? Päänahan hilseily on varsin yleinen ongelma 
sekä miehillä että naisilla, ja se voi ilmetä useilla eri tavoilla. Hilse johtuu 

Malassezia-hiivasienen liikakasvusta, mutta lisäksi stressi, ilmansaasteet, 
vääränlaiset hiustuotteet ja vuodenaika voivat aiheuttaa hilsettä tai pahentaa sitä.

Ducray-hoitotuotteet on suunniteltu erilaisiin päänahan ongelmiin. Tuotteet ovat 
laajasti tutkittuja, kosmeettisesti erittäin miellyttäviä käytössä sekä sopivat myös 

värjätyille hiuksille. 

SQUANORM DRY -hoitoshampoo ➨ Kuiva hilse, joka irtoaa päänahasta ja 
varisee olkapäille. 

SQUANORM OILY -hoitoshampoo ➨ Rasvainen hilse, joka jää päänahkaan. 
Vastapestyt hiukset ja päänahka saattavat näyttää nopeasti rasvaisilta pesusta 
huolimatta.

KELUAL DS -hoitoshampoo ➨ Rasvainen, kellertävä hilse, päänahka kuti see ja 
punoittaa. Hilse johtuu tali-ihottumasta, jota esiintyy myös iholla kellertävinä ja 
kutisevina iholastuina usein nenänpielissä, kulmakarvoissa ja parrassa. Kasvojen ja 
vartalon alueen tali-ihottuman hoitoon myös tehokas Kelual DS -hoitovoide!

KERTYOL P.S.O. -hoitoshampoo ➨ Paksut, voimakkaasti kutisevat hilse läiskät. 
Hilse johtuu psoriasiksesta, jota esiintyy tyypillisesti myös vartalolla. Psoriasista 
esiintyy yleisesti myös vartalolla, johon on tarjolla Kertyol P.S.O. -hoitovoide! 

ELUTION-hoitoshampoo ➨ Herkkä ja ärtynyt päänahka. 
Shampoo irrottaa hilsettä, rauhoittaa ärsytystä ja kutinaa sekä kosteuttaa päänah-
kaa. Palauttaa päänahan luonnollisen tasapainon ja auttaa hiuksia palautumaan ja 
vahvistumaan.

Ducray hoito-ohjelmat ja käyttövinkit: 
https://www.ducray.com/fi-fi

DUCRAY – VAIN APTEEKISTA
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Kaikki Ducray
-hilsetuotteet

–15 %
 (norm. 14,95 € –22,90 €)
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HIUSTEN HOITO
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TASARAHAEDUT

17,00€
(norm. 21,12 € | 1063,00 €/l)

26,00€
(norm. 31,84 €)

12,00€
(norm. 14,86 € | 48,00 €/l)

GEFILUS TIPAT+D3 2x8 ml
Kehitetty erityisesti vauvoille ja pikkulapsille, 
mutta soveltuu kaiken ikäisille. Sisältää  
maailman tutkituinta Lactobacillus rhamnosus 
(LGG®) -maitohappobakteeria sekä  
D3-vitamiinia. Ravintolisä.

SYMBIOSYS ALFLOREX IBS:N HOITOON 
30 kaps.
Alflorex on CE-merkitty lääkinnällinen laite  
ärtyvän suolen oireyhtymän hoitoon (IBS).  
Valmisteen on osoitettu vähentävän ärtyvän 
suolen oireyhtymän oireita, kuten vatsan  
turvotusta, vatsakipuja, ilmavaivoja, ripulia ja 
ummetusta. Vain yksi kapseli päivässä. Sopii 
päivittäiseen käyttöön.

IRON VITAL F 250 ml
Kasvipohjainen, hyvin imeytyvä rauta- 
vitamiinivalmiste. Lisätty C-vitamiini 
lisää raudan imeytymistä. Soveltuu 
erinomaisesti raskausaikana sekä 
kaikille lisärautaa tarvitseville kuten 
urheilijoille, toipilaille ja vanhuksille. 
Ravintolisä.
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TASARAHAEDUT

13,00€
(norm. 16,71 € | 84,97 €/kg)

15,00€/kpl
(norm. 19,50 € | 150,00 €/l)

32,00€
(norm. 40,50 € | 507,94 €/kg)

APTEQ C+D+SINKKI 90 tabl.
Tehoyhdistelmä vastustuskyvylle. Appelsiini- 
tyrnin makuinen purutabletti, jossa 500 mg 
C-vitamiinia, 50 µg D-vitamiinia ja 15 mg sinkkiä. 
Valmistettu Suomessa. Ravintolisä.

PERSKINDOL THERMO HOT tai  
PERSKINDOL ACTIVE GEL 100ml
Perskindol kipugeelit lihaskipuun  
ja -jumeihin. Active Gel lievittää  
lihaskipua. Thermo Hot Gel  
rentouttaa selkä- ja niskajumit.

OMEGA7 -TYRNIÖLJYKAPSELI  
90 kaps.
Suomessa valmistettu Omega7-tyrniöljy  
limakalvojen ja ihon hyvinvointiin. Ravintolisä.
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TASARAHAEDUT

13,00€
(norm. 16,88 € | 260,00 €/l)

19,00€
(norm. 27,11 € | 95,00 €/l)

15,00€
(norm. 22,48 € | 416,67 €/kg)

8,00€
(norm. 10,80 € | 200,00 €/l)

LINOLA SUOJAAVA BALSAMI 50 ml
Suojaava Balsami auttaa ennaltaehkäisemään 
hankauksen aiheuttamia hiertymiä ja  
ihoärsytystä. Sopii koko perheelle.

PARANIX SHAMPOO 200 ml
Helppokäyttöinen shampoo täiden häätöön 
aikuisille ja yli 2-vuotiaille. Turvallinen ja nopea 
menetelmä täiden ja saivareiden poistoon.

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

AVENE CICALFATE+ CREAM 40 ml
Antibakteerinen ja suojaava hoitovoide, 
joka rauhoittaa ja korjaa ärtynyttä ja  
vaurioitunutta ihoa. Sopii koko perheelle 
joka päiväiseen käyttöön.
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Jos lopettaja selviää ensimmäisen viikon savuttomana,  
todennäköisyys onnistua voi moninkertaistua.*

*Riippumatta siitä käytetäänkö nikotiinikorvaushoitoa vai ei 1-4

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-2100080   06/2021   © McNeil 2021
1) Tonnesen et al. Eur. Respir. 1999; 13:238-46. 2) Brown RA et. al. Clin Psychol Rev. 2005 Sep; 25(6): 713–733. 3) Caponnetto P et al. Intern Emerg Med. 2013 (8), 7–12. 4) www.ncsct.co.uk/usr/pub/not_a_puff_rule.pdf

Selviätkö  
viikon       
savuttomana?

IRTI TUPAKASTA

3990€
2 x 150 annosta

(0,13 €/annos)



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.

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

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


