
Elokuu 2018 Tarjoukset voimassa 30.9.2018 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Aika 
mennä 
metsään
Kuka tarvitsee  
B12-vitamiinilisää?

Erityisesti 
vauvoille 
ja pienille 

lapsille

Mukana 
metallinen 
täikampa

18,90
0,09/kpl (norm. 23,00)

Multivita Plus,  
200 tabl.
Monivitamiinivalmiste  
aikuisille.

21,90
109,50/l (norm. 26,50)

Paranix,  
200 ml
Helppokäyttöinen shampoo täiden häätöön 
aikuisille ja yli 2-vuotiaille.

16,90/kpl
(norm. 18,90–19,50)

Reladrops ja  
Reladrops + D3, 10 ml
Maitohappobakteerivalmiste tippoina. Myös 
D-vitamiinia sisältävä vaihtoehto.



Aika mennä 
metsään! 

Apteekkarin 
terveysvinkki

Luonnossa liikkuminen on hyötyliikuntaa parhaimmillaan: 
se vaikuttaa positiivisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseen 
vointiin. Luonnosta saa terveysvaikutuksia jo käymällä 
puistoissa ja metsäpoluilla.

• Luonnossa oleskelu laskee verenpainetta ja sydämen 
sykettä.

• Kuljeskelu vähentää stressihormonin eritystä ja 
vahvistaa immuunijärjestelmää.

• Luonto kohentaa mielialaa, arjen huolet ja murheet 
unohtuvat ihmetellessä. 

• Aktiivisuus tulee kuin luonnostaan: metsän ja 
luontopolkujen epätasaisessa maastossa hermosto ja 
lihakset joutuvat erilaiseen käyttöön kuin asvaltilla.

• Luonnossa liikkuminen myös virkistää muistia. 
Sienestäminen ja marjastus ovat tehokasta 
aivovoimistelua, puhumattakaan herkullisista 
sivuvaikutuksista.

Lähteet: mielenterveystalo.fi, Luonnonvarakeskus, YTHS

Juhla- 
pakkaus!

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

Heino Pernilä
apteekkari

Viime keväänä astui voimaan uusi EU-tietosuoja-asetus. 
Oli ilo huomata, että apteekkimme tietosuojakäytäntö 
oli jo ennen uutta asetustakin erittäin hyvällä tasolla, 
olihan tietosuoja-asiat käyty läpi laajasti edellisen kerran 
sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä. Töitä tehtiin 
toki suostumusten ja ohjeiden saattamiseksi tekstien 
osalta uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Apteekissa olevat henkilötiedot ovat erityisen huolellista 
käsittelyä vaativia terveystietoja. Koska tietojen 
luovuttaminen vaatii asiakkaan tunnistamista tai kirjallista 
suostumusta, puhelimitse voidaan antaa tietoa vain hyvin 
yleisellä tasolla. Helpoimmin apteekkiasioiden hoito 
onnistuukin asioimalla henkilökohtaisesti apteekissa. 
Omia tietojaan pääsee aina tarkastelemaan kirjautumalla 
pankkitunnuksilla Omakantaan osoitteessa www.kanta.fi, 
jossa näkyvät esimerkiksi voimassa olevat reseptit.

Tutkimusten mukaan suomalaisiin apteekkeihin luotetaan 
hyvin vahvasti. Asiakkaanamme voit luottaa  
siihen, että tietosuojankin osalta tietosi  
apteekissa ovat turvassa.

Aurinkoista syksyä!

Tiedot turvassa 
apteekissa

17,90
0,15/kpl (norm. 21,50)

Glukosamiini Strong,  
120 tabl.
Kasvipohjainen glukosamiinivalmiste, joka sopii 
myös kala- tai äyriäisallergikoille.

17,50
0,18/kpl (norm. 20,50)

Maitohappobakteeri + B 
ratiopharm, 100 kaps.
Maitohappobakteeri- ja B-vitamiinivalmiste 
päivittäiseen käyttöön.

10,90/kpl
0,09/kpl (norm. 13,50/100 tabl.)

MagneCit,  
100 + 20 tabl.
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti- 
ja B6-vitamiinivalmiste.



B12-vitamiini on tärkeä tekijä ihmisten 
DNA:n ja solujen toiminnassa. B12-vitamii-
nia saa ainoastaan eläinperäisestä ruoas-
ta, kuten lihasta, kalasta ja maitotuotteista. 
B12-vitamiinin puutetta esiintyy 10 prosen-
tilla yli 65-vuotiaista.

Imeytymishäiriö  
yleisin puutoksen syy
Monipuolista ruokavaliota noudattavat 
saavat B12-vitamiinia riittävästi ravinnos-
ta. Yleisimmin puutos johtuukin vitamiinin 
imeytymisen häiriöstä. Mahalaukun lima-
kalvoa surkastuttava tulehdus, ns. atrofinen 
gastriitti, heikentää imeytymistä.

Myös tietyt lääkkeet, kuten diabeteksen 
hoidossa käytettävä metformiini ja mm. nä-
rästykseen käytettävät ns. protonipumpun 
estäjät, voivat heikentää imeytymistä. Näi-
tä lääkkeitä käyttävien kannattaa varmistaa 
riittävä B12-vitamiinin saanti.

Tiukka kasvisruokavalio ei sisällä lain-
kaan B12-vitamiinia, jolloin puutos on mah-
dollinen. Kasvisruokavaliota noudattaville 
suositellaankin B12-vitamiinilisää. 

Uupumus, anemia  
ja muistihäiriöt oireina
B12-vitamiini varastoituu maksaan. Vita-
miinin saannin loppuessa varastot riittävät 
usein pariksi vuodeksi, jolloin puutoksen oi-
reet syntyvät pidemmän ajan kuluessa. Lie-
vä B12-vitamiinin puute voi näkyä anemia-
na ja uupumuksena.

B12-vitamiini vaikuttaa myös hermos-
toon, ja puutos voi aiheuttaa muistihäiriöi-
tä sekä kognitiivisten kykyjen heikkenemis-
tä. Muita oireita voivat olla mm. kömpelyys, 
tuntohäiriöt ja kielitulehdus. Hermoston 
oireita voi näkyä myös ilman merkkiä ane-
miasta. B12-vitamiinin puutos varmistetaan 
verikokeilla.

Puutos hoidetaan  
vitamiinivalmisteella
Lievemmissä tapauksissa, esimerkiksi jos 
B12-vitamiinin saanti ravin-
nosta on riittämätön-
tä, voi hoidoksi riittää il-
man reseptiä saatavat 
B12-vitamiinitabletit. 
Vakavammissa imey-
tymishäiriöissä, jois-
sa halutaan varmis-
taa vitamiinin riittävä 
saanti, B12-vita-
miini 

annetaan reseptilääkkeenä saatavina pis-
toksina. Näissä tapauksissa hoito on usein 
elinikäinen.

Lähteet: Salonen, J. (2015). B12-vitamiinin tai foolihapon puutos, Lää-
kärikirja Duodecim, Hunt, A., Harrington, D. & Robinson, S. (2014). Vi-
tamin B12 deficiency. BMJ 2014;349:g5226

Tarvitsenko  
B12-vitamiinilisää?
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Pieni 
nieltävä 
tabletti

19,50
0,20/kpl (norm. 24,00)

Melatoniini Orion 1,9 mg, 
100 tabl.
Suussa hajoava vahva melatoniinitabletti lyhentää 
nukahtamisaikaa ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

24,50
0,16/kpl (norm. 28,50)

Betolvex 1 mg,  
150 tabl.
B12-vitamiinia sisältävä tabletti 
muistin tueksi.

14,50
0,07/kpl (norm. 17,10)

Minisun D-vitamiini  
20 mikrog, 200 tabl.
D-vitamiinia sisältävä purutabletti. Makuvaihto-
ehtoina neutraali, metsämansikka ja villivadelma.



Uudelleen-
suljettavat 

pipetit

Mitä on dermokosmetiikka?

Pierre Fabre, joka loi dermokosmetiikka-käsitteen 1970-
luvulla, on määritellyt sen tärkeimmät ominaispiirteet:  
tuotteet on kehitetty ja valmistettu lääketehtaan standarde-
ja noudattaen tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön 
takaamiseksi yhteistyössä asiantuntevien farmaseuttien ja 
usein myös dermatologien kanssa. Dermokosmetiikka-
tuotteita myydään apteekeista. 

Koko perheen 
laadukkaat ja turvalliset 

ihonhoitotuotteet.

Tiesitkö Pierre Fabre -yrityksestä?

Pierre Fabre on ranskalainen yritys, joka valmistaa 
sekä lääkkeitä että dermokosmeettisia tuotteita. Yrityk-
sen perustajalle, herra Pierre Fabrelle, on aina ollut 
tärkeää huolehtia ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvin-
voinnista terveydestä kauneuteen. Pierre Fabre on myös 
säätiö, jonka tehtävä on tukea ja hallinnoida erilaisia 
hyväntekeväisyysprojekteja ympäri maailmaa. 

-15%
Kaikista Avène 
Hydrance -tuotteista 
1.8.-30.9.2018

ILMOITUS

Lue lisää: www.pierrefabre.fi

10,90
0,55/kpl (norm. 13,70)

BevitaEye,  
20 x 0,5 ml
Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat 
kuiville silmille.

16,50
(norm. 19,35)

Avène Soothing Eye 
Contour Cream, 10 ml
Hajusteeton ja rauhoittava silmänympärysvoide 
herkälle, jopa ärtyneelle iholle.

79,00
0,44/kpl (norm. 101,00)

Priorin Extra,  
180 kaps.
Ravitsee hiusjuurta sisältäpäin ja auttaa hiuksia 
uuteen kasvuun.


