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Kevät tuo 
auringon ja 
allergiat
Paras apu allergia-
oireisiin apteekin 
ammattilaiselta

 16,40/kpl
0,27/tabl. (norm. 19,30)

Melarest Melatoniini 
Extra Vahva 60 tabl.
Suussa hajoava mansikan tai salmiakin 
makuinen vahva melatoniinitabletti.

9,90/kpl
0,33/tabl. (norm. 12,20)

Fiilus Arkeen 30 kpl
Maitohappobakteeri jokapäiväiseen 
käyttöön, useita makuvaihtoehtoja.

24,50
0,16/tabl. (norm. 29,00)

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

15
tablettia 
kaupan
päälle



Heino Pernilä
apteekkari

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

Apteekista löytyy apu
– myös allergiaoireisiin
Lumien sulaessa ja kevätauringon paistaessa al-
lergiaoireet alkavat haitata monen elämää. On-
neksi apua löytyy nopeasti ja helposti apteekista. 
Allergian hoidossa keskustelu asiakkaan kanssa al-
kaa yleensä oireiden kartoittamisella ja selvitetään 
onko oireita ollut aikaisemmin. Monelle tuleekin 
yllätyksenä, että hoitosuositukset vaihtelevat oi-
reiden mukaan. 

Nykyisen Käypä hoito -suosituksen mukaan 
ensisijaisesti hoidetaan paikallisia oireita eli jos 
nenä vuotaa, käytetään nenäsumutteita ja kun sil-
mät kutiavat tai vuotavat, hoidetaan silmäoireita 
silmätipoilla. Tablettihoitoa voidaan käyttää näiden 
paikallisten valmisteiden rinnalla tai toki yksinään-
kin, jos oireet ovat lieviä. 

Sopivan valmisteen valintaan vaikuttavat mo-
net asiat, esimerkiksi mahdollisuus ottaa toinen 
annos, jos yksi annos ei auta, lääkeaineen mahdol-
linen väsyttävä vaikutus ja aikaisemmat kokemuk-
set kyseisestä lääkeaineesta. Lääkehoidon lisäksi 
apteekissa osataan myös antaa vinkkejä lääkkeet-
tömistä hoidoista tai ohjata tarvittaessa lääkäriin. 

Ammattilaisten avulla 
luotettavin tieto
Allergian hoidossa apteekeissa oiotaan usein asi-
akkaiden virheellisiä valintoja, esimerkiksi jos al-
lergian aiheuttamaa nenän tukkoisuutta pyri-
tään hoitamaan nenän limakalvoja supistavilla ns. 
flunssasumutteilla. Farmasian ammattilaiset ovat 
valmiita auttamaan ilman erillistä kustannusta tai 
ajanvarausta. Jatkuva kouluttautuminen takaa 
sen, että asiakkaalle annetaan neuvoja uusimman 
ja luotettavan tiedon perusteella, jolloin asiakkaan 
ei tarvitse surffailla netissä etsimässä tietoa. 

Rohkenen väittää, että keskustelu apteekin 
ammattilaisen kanssa auttaa löytämään mahdol-

lisimman tehokkaan ja oikean itsehoidon, koskee 
se sitten allergiaa tai muita sairauksia. 

Valinta on sinun
Toivottavasti me saamme jatkossakin keskittyä ke-
hittämään apteekkien toimintaa niin, että asiak-
kaat saavat hyvää, yksilöllistä ja ammattitaitoista 
apua. Nykymallin mukaisten apteekkien toimintaa 
arvostetaan, sen aistii vahvasti arjen asiakaspalve-
lutyössä. Apteekit koetaan luotettavaksi ja tärkeäk-
si osaksi terveydenhuoltoa ja itsehoidon neuvon-
nalla tutkitusti säästetään muun terveydenhuollon 
kuluja. 

Seuraavaan eduskuntaan valitsemamme päät-
täjät tulevat tekemään arvovalinnan; tuetaanko 
apteekkien kotimaista kasvollista yrittäjyyttä ja ap-
teekkarin vastuuta alueellisesta lääkejakelusta vai 
avataanko tämä osa terveydenhuoltoa ketjuille ja 
ulkomaisille pääomasijoittajille. Sinä päätät!

ACO Face anti-age -tuotteet:
Vitalising Day Cream 50 ml, Revitalising Night Cream 50 ml, Rich Moisture 
Face Cream 50 ml ja Smoothing Eye Cream 15 ml. Kosteuttavat ja ikääntymisen 
merkkejä ennaltaehkäisevät voiteet aikuisen ihon tarpeisiin.

 12,20/kpl
(norm. 14,60–15,70)



AURINKOSUOJA URHEILUUN
Avène Sport fluid 50+ on erittäin veden- ja hikoilun-
kestävä. Se on kehitetty suojaamaan auringolta 
erilaisten urheilusuoritusten aikana. Erinomainen 
aktiivisen ihmisen aurinkosuojavoide. Koostumus on 
ohut, virkistävä, lähes öljytön eikä tahraa. 
Kevyesti hajustettu.

CITYIHMISEN AURINKOSUOJA
Ihon sävyä tasoittava aurinkosuoja, joka antaa 
luonnollisen hehkun iholle ja jättää kauniin 
lopputuloksen. Kehitetty suojaamaan auringolta ja 
erityisesti ilmansaasteilta. Täysin uudenlainen 
moderni, kevyt maitomainen koostumus joka 
ei tahraa. Kevyesti hajustettu.

UUTUUS! Avène B-Protect 50+ 30 ml

UUTUUS! Avène Sport fluid 50+ 100 ml

Turvallisesti aurinkoon
Avènen korkealaatuiset ja hellävaraiset aurinkosuojatuotteet 
sopivat vaativille kuluttajille erilaisiin tarpeisiin.

Avènen uudet aurinkosuojat ovat erittäin korkealaatuisia ja ne suojaavat tehokkaasti 
sekä UVA- että UVB- säteiltä ja ovat turvallisia myös herkkäihoisille. Uudistetut  
koostumukset eivät tahmaa, tuntuvat iholla miellyttäviltä ja kosteuttavat ihoa.  
Ne suojaavat tehokkaasti auringolta niin urheillessa kuin kaupungin pyörteissä.

AVÈNE EI KUORMITA VESISTÖJÄ  
Avène on sitoutunut valmistamaan parhaita aurinkotuotteita, mutta 
minimoimaan samalla tuotteiden ympäristökuormituksen. Huolella valittujen 
ainesosien ansiosta näiden tuotteiden vaikutus jopa merten ekosysteemiin 
on minimoitu. Avènen oranssin linjan aurinkovoiteet eivät sisällä ympäristöä 
kuormittavia ainesosia. Lue lisää www.skinprotect-oceanrespect.com

VALOHERKÄLLE IHOLLE
CE-merkitty tuote on kehitetty erityisesti valoherkälle iholle. Ennaltaehkäisee ihosyöpää 
(paitsi melanomaa). Ehkäisee myös  aktiinisia keratooseja (aurinkokeratooseja) ja 
auringonvalon aiheuttamaa ihon ikääntymistä. Koostumuksensa ansiosta SunsiMed tuntuu 
iholla miellyttävältä. Se imeytyy nopeasti ja jättää ihon kuivan tuntuiseksi. Hajusteeton.

UUTUUS! Avène SunsiMed 80 ml

ILMOITUS

15,55
0,16/tabl. (norm. 18,30)

Calsorin 500 mg + D3 
20 mcg 100 tabl.
Helposti nieltävä kalkki- ja D-vitamiinivalmiste 
luuston suojaksi.

79,50
0,44/kaps. (norm. 101,00)

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

11,50
24,31/l (norm. 13,00)

CeraVe Hydrating Cleanser 
473 ml -pumppupullo
Koko perheen kosteuttava puhdistustuote 
normaalille ja kuivalle iholle, kasvoille ja vartalolle.

9,90
(norm. 13,39)

18,90
189,00/l 

(norm. 22,50)

14,90
186,25/l 

(norm. 17,95)



7,50
(norm. 8,80)

Nasolin A-vitamin 
-nenäsuihke 10 ml
Pitkäaikaisesti kosteuttava ja hoitava öljy- 
pohjainen nenäsuihke kuivan nenän hoitoon.

11,95
0,60/kpl (norm. 14,10)

Bevita Eye 20x0,5 ml 
-silmätipat
Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat 
kuiville silmille.

 13,40/kpl
0,67/pss. (norm. 15,80)

Diasporal Magnesium  
400 EXTRA juoma tai  
direkt, 20 annospussia
Vahva magnesiumvalmiste veteen sekoitettavana  
tai suoraan suuhun annosteltavana jauheena.

20 %
enemmän 

päivä-
annoksiaUudelleen-

suljettava 
pipetti


