
Joulukuu 2018 Tarjoukset voimassa 31.1.2019 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Lahjavinkit 
apteekista!
Joulun rauhaa kellot helkkää 
ja kynttilät valoa pimeään tuo
Toivomme teille riemua pelkkää
Yhdessä tulkaa juhlan luo

Päivä-  
ja yövoide  

50 ml

Käsivoide  
75 ml ja jalka-
voide 100 ml 13,90

(norm. 15,70)

ACO FACE Anti-age 
-lahjapakkaus
Anti-age-päivävoide ja -yövoide aikuiselle iholle. 
Sopii kaikille ihotyypeille.

10,50
(norm. 12,50)

ACO BODY 
-lahjapakkaus
Pehmeä ja sileä iho nopeasti imeytyvillä 
täyteläisillä ja ravitsevilla voiteilla.

7,90
39,50/kg (norm. 10,70)

Aqualan L, 
200 g
Kevyt, kosteuttava ja hyvin imeytyvä voide koko 
perheelle.



TUOTELAHJA HETI MUKAAN!Vain Paimion apteekista!

Orionin keräilykampanja 29.10.2018–31.1.2019. 
Heti mukaan -etu vain Paimion apteekista. Kysy tuotelahjaa kassalta.  
Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat  
apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta. 
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Tervetuloa, 
uusi vuosi!
Vuodenvaihteen lähestyessä on sopiva hetki 
katsoa vähän menneeseen, mutta ennen kaik-
kea kurkistaa tulevaisuuteen. Kulunut vuosi on 
ollut apteekissa muutoksia täynnä.

Koko alkuvuosi valmisteltiin uuden tieto-
suoja-asetuksen voimaantuloa. Kun käytän-
nöt oli saatu kuntoon, aloitettiin valmistau-
tuminen ensi vuoden helmikuussa käyttöön 
otettavaan lääkevarmennusjärjestelmään. Sen 
avulla pyritään estämään väärennettyjen lääk-
keiden tulo lailliseen myyntikanavaan.

Väärennetyt lääkkeet ovat kasvava ongel-
ma koko maailmassa. Toivottavasti tämän jär-
jestelmän avulla voidaan vähentää ongelmia 
ainakin Euroopan markkinoilla.

Kela-korvausmuutoksista on tiedossa, että 
vuosiomavastuu alenee merkittävästi nykyi-
sestä 605,13 eurosta noin 570 euroon. Lääk-
keitä paljon käyttäville tämä on pieni joululah-
ja ensi vuodeksi.

Tarkista lääkekaapin  
sisältö ennen pyhiä
Monilla jouluruoka aiheuttaa vatsavaivoja, joi-
ta voi ehkäistä liikkumalla myös joulun aikaan. 
Närästykseen tai ummetukseen taipuvaisten 
kannattaa varata tarvittavat tuotteet valmiik-
si kotiin.

Flunssan iskiessä sinkkisuihke ja -imeskely-
tabletit nopeuttavat paranemista. Lisäksi kurk-
kukipuun on tullut uusia imeskeltäviä tuleh-
duskipulääkkeitä, jotka vaikuttavat paikallisesti 

suussa ja nielussa. Tällöin tulehduskipulääk-
keen haittavaikutukset jäävät vähäisemmiksi 
kuin tavallisilla nieltävillä tableteilla.

Joulukuuset ja joulukukat saattavat ai-
heuttaa joillekin allergisia oireita, joten aller-
gialääkkeiden varastokin kannattaa tarkistaa. 

Lahjavinkit apteekistasi
Joulu on muistamisen aikaa, ja apteekistam-
me löytyy monia joululahjaksi sopivia tuottei-
ta. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät lahjat 
ovat aina toivottuja ja niistä on iloa pitkään. 

Omasta ja henkilökuntani puolesta toi-
votan kaikille rauhallista joulua ja hyvää uut-
ta vuotta! 

Heino Pernilä
apteekkari

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15



Joulun parhaat lahjat!
Suojaa, ravitsee 
ja korjaa kuivia käsiä 
ja huulia. 

Cold Cream 
LAHJAPAKKAUS
• Avène Cold Cream käsivoide 50 ml 
• Avène Cold Cream huulivoide 4 g 

Pitkäkestoista kosteutta 
kasvoille ja iho 
hehkuu jälleen. 

Hydrance 
LAHJAPAKKAUS
• Avène Hydrance Rich kosteusvoide 40 ml 
• Avène Micellar 3-in-1 puhdistusvesi 20 ml 
• Avène Terveyslähdevesi 50 ml 
• Avène Hydrance seerumi 5 ml 

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

9,90/kpl
0,41/kpl (norm. 11,50)

Apteq Fluzinc, 
24 tabl.
Mustaherukan tai salmiakin makuinen  
sinkki-imeskelytabletti flunssan hoitoon.

9,90
0,25/kpl (norm. 11,20)

Codemax,  
40 tabl. 
Imeskeltävä yskänpastilli, joka lieventää kurkun 
kutinaa.

17,90
0,18/kpl (norm. 21,00)

Multivita Omegalive 
Strong, 100 kaps.
Vahva kalaöljykapseli.

19,90
(norm. 22,97)

10,90
(norm. 12,16)



Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

21,90/kpl
0,11/kpl (norm. 25,00)

Minisun D-vitamiini  
50 mikrog, 200 tabl. 
Vahva D-vitamiini oliiviöljykapselissa tai  
purutableteissa, joissa makuvaihtoehtoina 
neutraali, metsämansikka ja villivadelma.

16,50/kpl
16,50/l (norm. 21,00)

Sebamed-pesuneste, 
1000 ml 
Edullinen täyttöpussi, jossa kaksi vaihtoehtoa:  
Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & Body Wash.

69,00
23,00/l

Souvenaid, 
24 x 125 ml
Ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin taudin 
hoitoon.

11,90
47,60/kg (norm. 13,20)

Decubal Clinic Cream, 
250 g
Ravitseva perusvoide kuivalle ja herkälle iholle 
päivittäiseen käyttöön.

49,00
(norm. 55,00)

APTEEKKI Kuumemittari 
älypuhelimeen
Kehon lämpötila älypuhelimen näytölle 
nopeasti ja helposti.

19,90
0,20/kpl (norm. 24,00)

Idoform,  
100 kaps.
Maitohappobakteeri päivittäiseen 
käyttöön.

26,50/kpl
0,18/kpl (norm. 31,00)

Beko Strong B12 + 
foolihappo + B6, 150 tabl.
B12-vitamiiinivalmiste ikääntyville ja 
kasvisruokavaliota noudattaville nieltävänä tai 
mustikka-karpalon makuisena purutablettina.

17,90
0,18/kpl (norm. 20,50)

Melatoniini Extra Vahva 
ratiopharm 1,9 mg, 100 tabl.
Vahva melatoniinitabletti lyhentää nukahtamis- 
aikaa ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

14,50
(norm. 16,60)

Thealoz Duo,  
10 ml
Suojaavat silmätipat keskivaikean ja vaikean 
kuivasilmäisyyden hoitoon.

17,00
0,19/kpl (norm. 20,00)

Helein Strong Collagen,  
90 tabl.
Kollageenia ja C-vitamiinia sisältävä 
kauneusravintolisä.

75,00
0,42/kpl (norm. 101,00)

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

9,00
11,25/l

Nutridrink Protein,   
4 x 200 ml
Täydennysravintojuoma ikääntyville, leikkauksen 
jälkeen, toipilaille. Makuvaihtoehtoina aprikoosi, 
kahvi, kaakao, mansikka, metsämarja ja vanilja.


