
Joulukuu 2019 Tarjoukset voimassa 31.1.2020 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Anna
lahjaksi 
hyvinvointia

Joulunaikaa
rauhaisaa, vuotta
hyvää alkavaa.

Valkoiset unelmat
ja lumihuntu,

sydämessä aito
joulun tuntu.

11,80
0,59/kpl (norm. 13,80)

Ophtim Eye Hydra ja Forte 
20 x 0,5 ml -silmätipat
Tehokosteuttavat silmätipat. Hydra-tippa 
päiväkäyttöön ja paksumpi Forte-tippa 
etenkin yökäyttöön.

-15 %
(norm. 22,00–24,00)

Favora kiinteyttävät 
tuotteet
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa kehitetyt 
ravitsevat päivä- ja yövoiteet sekä seerumi ja 
silmänympärysvoide.

21,50
0,11/kpl (norm. 25,00)

Minisun D3-vitamiini 
50 mikrog 200 tabl. 
Vahva D3-vitamiini oliiviöljykapselissa tai 
purutabletteina, joissa makuvaihtoehtoina 
neutraali, metsämansikka ja villivadelma.



Keräilyaika  
28.10.2019–31.1.2020.

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

Heino Pernilä
apteekkari

Rauhallisin mielin joulua kohti
Taidamme elää jälleen kerran vuoden kii-
reisimpiä aikoja. Apteekeissakin joulukuu 
on vuodesta toiseen kuukausista kiirei-
sin. Virukset ja muut taudinaiheuttajat kul-
keutuvat jouluvieraiden mukana paikasta 
toiseen ja kun väkeä on paljon liikkeellä, 
maaperä on otollinen sairauksien leviämi-
selle. Apteekista kannattaa kysyä tuotteita, 
jotka helpottavat oloa ja vauhdittavat toi-
pumista. Esimerkiksi sinkin ja C-vitamiinin 
on monissa tutkimuksissa havaittu lyhen-
tävän flunssan kestoa. Sopiva valmiste var-
masti löytyy tarvittaessa henkilökuntamme 
avulla.

Apteekissa käy tavallista enemmän väkeä 
loppuvuodesta myös sen takia, että mo-
nella on lääkkeiden vuosiomavastuu eli 

ns. kattokorvaussumma täyttynyt, ja on 
edullista lunastaa tämän vuoden puolella 
lääkkeet, joita käyttää säännöllisesti. Tänä 
vuonna tuo kattokorvaussumma on 572 
euroa. Kun Kelan korvaamista lääkkeistä 
maksettujen omavastuiden määrä on ylit-
tänyt kyseisen summan kuluvan vuoden 
aikana, saa loppuvuoden ajan Kela-korvat-
tavat lääkkeet pienellä omavastuulla (2,50 
euroa/lääke). Lääkkeitä voidaan toimittaa 
kuitenkin vain Kelan toimitusohjeiden mu-
kaan joustoaikojen puitteissa.  

Lääkkeiden vuosiomavastuukertymä nol-
laantuu aina vuoden alussa. Kun katto-
korvaussumma täyttyy, Kela lähettää siitä 
tiedon asiakkaalle. Silti kannattaa toki it-
sekin arvioida, kuinka paljon lääkekuluja 

on vuoden aikana ollut. Kelan lähettämäs-
tä kirjeestä löytyy tieto siitä, maksaako Kela 
hakemusta vastaan myös joitakin korvauk-
sia jälkikäteen. Kirje kannattaa siis lukea tar-
kasti.

Toivotan yhdessä henkilökuntani kans-
sa rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista 
uutta vuotta kaikille asiakkaillemme!



A-Derma 
LAHJAPAKKAUS
• Käsivoide 50 ml
• Huulivoide 4 g

Avène Hydrance 
LAHJAPAKKAUS
Avène Hydrance rich cream 40 ml
+ kaupan päälle
• Avène Micellar lotion 100 ml
• Avène Eau Thermale lähdevesi 50 ml
• Meikkipussukka

A-Derma – suojaa, rauhoittaa ja 
ravitsee kuivia käsiä ja huulia.

Avène Hydrance -tuotteet kosteuttavat 
pintakuivaa ja herkkää ihoa.

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

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

-15 %
(norm. 23,50–27,50)

Scholl In-Balance 
-pohjalliset
Kipua lievittävät pohjalliset. Kolme erilaista: 
jalkaholvi ja päkiä, alaselkä sekä kantapää.

25,90 8,70

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

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



7,90
(norm. 9,90)

Nasolin A-vitamin 
-nenäsuihke 10 ml
Seesamiöljyä ja A-vitamiinia sisältävä nenäsuihke 
kuivan nenän hoitoon. Kolme vaihtoehtoa: 
tuoksuton, sitruuna-mentoli ja timjami-eukalyptus.

16,80
(norm. 21,00)

ACO Renewing 
Face Oil 30 ml
Ravitseva, suojaava ja kosteuttava ihoöljy, 
joka sopii kaikille ihotyypeille.

22,50
0,38/kpl (norm. 27,00)

RelaTabs 60 tabl.
Koko perheen maitohappobakteeri, 
eri makuvaihtoehtoja.

17,50
0,18/kpl (norm. 21,50)

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

17,90
0,09/kpl (norm. 23,00)

Multivita Plus 200 tabl.
Monivitamiini- ja hivenainevalmiste 
takaamaan aikuisten päivittäinen vitamiinien 
ja hivenaineiden saanti.

15,80
(norm. 17,60)

Bepanthen 
Anti-Exem -voide 50 g
Hoitovoide kutiavan, ärtyneen ihon 
ja ihottuman päivittäiseen hoitoon. 

15,95
(norm. 20,00)

APTEEKKI FluAcute 
Zinc+  20 ml
Sinkkiasetaattia, dekspantenolia, glyserolia ja 
sorbitolia sisältävä kolmivaikutteinen suusuihke 
heti flunssan ensioireisiin. Neljä eri makua.

13,50
(norm.16,00)

Iiris-silmätipat 
10 ml
Pitkään kosteuttavat silmätipat kuiville 
ja ärtyneille silmille.

Hyvää Joulua!

Muista 
läheistäsi apteekin

lahjakortilla!

14,50
(norm. 16,80)

Membrasin Vaginal 
Vitality Cream 30 ml
Tyrniöljyä sekä maito- ja hyaluronihappoa sisältävä 
voide intiimialueiden ja emättimen kuivuusoireisiin.

36,90
(norm. 42,41)

Vichy Neovadiol Magistral 
-hoitovoide 50 ml
Kiinteyttävä ja ravitseva hoitovoide 
ikääntyvälle iholle. Sopii erityisesti kuivalle 
ja erittäin kuivalle iholle.


