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Tammiedut

Edut voimassa
5.-31.1.2022
tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Ajankohtainen
tutustumisetu
CERALAN PESUÖLJY 200 g

7,50€

(norm. 10,33 € | 37,50 €/kg)

D-vitamii
jokaiseennit
makuun!

14,90€
(norm. 18,04 € |
620,83 €/kg)

21,90€

10,90€

(norm. 26,45 € |
476,83 €/kg)

(norm. 14,31 € | 726,67 €/l)

14,90€
(norm. 18,40 € |
647,83 €/kg)

15,90€

12,90€

(norm. 19,37 € |
551,85 €/kg)

Minisun D-vitamiini 20 µg
200 tabl., 50 µg 200 tabl.,
75 µg 100 tabl.
tai 100 µg 90 tabl.
Helppo tapa varmistaa
riittävä D-vitamiinin saanti
ympäri vuoden. Valitse
itsellesi sopiva vahvuus.

(norm. 16,40 € | 860,00 €/l)

Nordic Health Dlux D-vitamiini
Infant 10 µg tai 75 µg 15 ml
Helppokäyttöinen suoraan suun
limakalvoille suihkutettava
D-vitamiini. Kaksi eri vahvuutta.

16,90€/kpl
(norm. 20,30 € | 74,58 €/kg)

8,90€/kpl
(norm. 11,17 € | 161,82 €/kg)
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Minisun Junior
D-vitamiinit 10 µg:
Apina tai Nalle 100 tabl.
tai Minisun pehmokonna
appelsiini tai omena 120 kpl
Lasten kasvulle ja kehitykselle
tärkeä D-vitamiini maistuvassa
muodossa. Useita eri
makuvaihtoehtoja.

Edut voimassa 5.–31.1.2022
tai niin kauankuin tavaraa riittää.

22,90€/kpl

(norm. 30,18–30,52 € | 489,32–1017,78 €/kg)

Betolvex 1 mg B12 -vitamiini 150 tabl.
tai Betolvex Strong 1,25 mg
B12-vitamiini 90 kaps.
Ruokavalion tueksi B12-vitamiinin
saannin turvaamiseen.

M
vitamoiinnii-t
aik
ja laupissiillllee
!

18,90€/kpl
(norm. 22,45 € | 78,75–162,73 €/kg)

Minisun Monivitamiini Pehmonalle
120 kpl (marjainen tai sitrus)
tai tähtimarja 200 tabl.
Lapsille suunnittellut monivitamiinivalmisteet jokaiseen makuun.

17,90€/kpl
(norm. 22,45 € | 127,86–184,54 €/kg)

Minisun Monivitamiini
Vahva 120 tabl. tai Extra Vahva 90 tabl.
Aikuisten vahvat ja monipuoliset monivitamiinivalmisteet aktiiviseen elämään.
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Uutuus

9,50€

(norm. 10,65 € | 128,38 €/kg)

4,90€/kpl
(norm. 7,07 € | 54,44 €/kg)

Apteekki C-vitamiini + sinkki pore 20 tabl.
(mustaherukka, vadelma tai appelsiini, )
Vahva annos C-vitamiinia ja sinkkiä raikkaana
porejuomana! C-vitamiini ja sinkki edistävät
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

15,90€

(norm. 18,65 € | 107,43 €/kg)

Berocca immunity 15 tai 30 poretabl.
Berocca Immunity sisältää 10 tärkeää
vastustuskykyä vahvistavaa vitamiinia ja
kivennäisainetta –kaikki yhdessä tabletissa!

8,90€/kpl

(norm. 12,71 € | 556,25–847,62 €/kg)

Fiilus arkeen 30 purutabl. tai kaps.
Aikuisille ja lapsille sopivat maitohappobakteerivalmisteet päivittäiseen käyttöön.

18,90€/kpl
(norm. 26,13 € | 630,00–1400,00 €/kg)

Melatoniini Orion 1,9 mg
suussahajoava tai nieltävä 100 tabl.
tai pitkävaikutteinen 90 tabl.
Vahvempi melatoniinvalmiste
nukahtamisajan lyhentämiseen ja
levollisempaan yöuneen. Ravintolisä.
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Edut voimassa 5.–31.1.2022
tai niin kauankuin tavaraa riittää.

17,90€

(norm. 24,81 € | 320,79 €/kg)

Ocuvite Complete 60 kaps.
Monipuolinen, erityisesti silmien
hyvinvointiin suunniteltu ravintolisä.

14,90€/kpl
(norm. 19,97–22,28 € | 1490,00 €/l)

Oxyal Triple Action tippa tai Spray 10 ml
Voitelevat silmätipat tai spray, jotka
vahvistavat kyynelkalvon kaikkia kolmea
kerrosta.

7,90€/kpl

(norm. 10,58 € | 395,00–790,00 €/l)

Naso seesamiöljy tai Naso Fresh
seesamiöljy Ratipharm 10 ml tai
Naso Dexpanthenol Ratiopharm 20 ml
Kosteuttavat ja hoitavat nenäsuihkeet
kuiville ja ärtyneille limakalvoille.
Kolme erilaista vaihtoehtoa.

8,50€/kpl

(norm. 11,81–12,26 € | 170,00 €/l)

Triple Dry Roll-On
Antiperspirantit 50 ml
Tehokas, alkoholiton antiperspirantti
niin naisille kuin miehille, jotka hakevat
tehokasta ja pitkäkestoista suojaa
hikoilua vastaan -jopa 72 tunnin ajan!
Tuoksulla tai ilman.
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Edut voimassa 5.–31.1.2022
tai niin kauankuin tavaraa riittää.

12,90€
(norm. 17,10 € | 129,00 €/l)

Avene Cicalfate
Hand Cream 100 ml
Kuiville ja halkeaville
ja ihoärsytyksestä
kärsiville käsille.
Helposti levittyvä ja
imeytyvä koostumus.
Hajusteeton käsivoide
koko perheelle.

8,50€/kpl
(norm. 11,70 € | 42,50 €/l)

Aco SPC moisturising Dry Scalp
Shampoo tai Hoitoaine 200 ml
Rauhoittavat ja hoitavat shampoo ja
hoitoaine kuivalle ja herkälle hiuspohjalle.
Vähentävät hiuspohjan kuivuudesta
johtuvaa hilsettä. Hajusteettomia.

9,50€

(norm. 12,78 € | 47,50 €/kg)

Carbalan 200 g
Perusvoide normaalille,
kuivalle ja atooppiselle
iholle. Sisältää 5% karbamidia
sekä runsaasti glyserolia,
jotka sitovat kosteutta
tehokkaasti ihoon.

9,50€

(norm. 12,78 € | 47,50 €/kg)

Carbalan Plus 200 g
Carbamid Plus sisältää
karbamidin ja glyserolin lisäksi
kosteutta sitovaa ksylitolia
sekä suojaavaa, korjaavaa ja
hoitavaa karitevoita.
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14,90€

(norm. 17,98 € | 298,00 €/kg)

Bepanthen SensiCalm
emulsiovoide 50 g
Kortisoniton voide ärtyneen
ja kutisevan ihon hoitoon
koko perheelle.

Tu
va pla
in pa
ap kk
te a u
ek k
eis set
ta

Valitse makusi!

marjanmakuinen
mintunmakuinen

Helpottaa tupakanhimoa
jo 30 sekunnissa 2 x 150 annosta
39,90€
(2 x 1 mg -annos)

(0,13€ / annos)

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
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Kalevan Prisma-keskuksessa
UUTTA!
Tilaa lä
hakaeaptäekkeet
ekki.fi
Noutoauto
maatti
24h

Haka Apteekki

Sammonkatu 75,
Kalevan Prisma-keskus

Palvelemme:

MA-PE 9-20
p. 03-225 9000
LA 9-18
Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: JuusoSU
Paloranta,
Markku Ylinen
11-18
haka-apteekki.fi

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista
oikeuden
hinnanmuutoksiin.
Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.
tuotteista ja palveluista.Pidätämme
Bonus ei kerry
reseptitai itsehoitolääkkeistä.
Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen

