
Joulukuu 2021

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Anna
lahjaksi
hyvinvointia

Lumi peittää
oksat ja havut. 
Hiljaa kaikuu
joulun sadut!

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080
Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

76,00
0,42/kaps (norm. 87,00)

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

10,70
0,36/kpl (norm. 12,60)

Fiilus Arkeen 
30 kpl
Maitohappobakteeri jokapäiväiseen käyttöön. 
Useita makuja ja koostumusvaihtoehtoja.

22,00
0,11/tabl (norm. 25,00)

Minisun D-vitamiini 
50 mikrog 200 tabl. 
Vahva D-vitamiini purutableteissa, joissa 
makuvaihtoehtoina neutraali, kola ja 
metsämansikka. Ta
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Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Heino Pernilä
apteekkari

ORIONIN KERÄILYKAMPANJA 
27.9.2021–2.1.2022

Osta kuusi 
keräilytuotetta ja 

valitse lahjasi!

Omasta ja henkilökunnan puolesta
toivotan kaikille rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta!

”Jouluna ei ehdi sairastaa”, sanoo moni asi-
akas, mutta ostaa kuitenkin varmuuden 
vuoksi lääkekaappiin itsehoitolääkettä. 
Varsinkin närästys- ja allergialääkkeiden 
hyllyjä täytetään ennen joulua tavallista 
useammin. Perinteinen joulukuusi voi 
aiheuttaa allergiaoireita ja osa joulukukis-
takin saattaa saada joulunviettäjän pärs-
kimään. Närästystä taas saattavat aiheut-
taa monet perinteiset jouluruoat. Syytä voi 
olla siinäkin, että joulun aikaan tulee syö-
tyä herkkuja enemmän – onhan jouluna 
lupa syödä yölläkin. Olo kuitenkin helpot-
tuu esimerkiksi ulkoilemalla ja pienikin 
happihyppely piristää ihmeellisesti. Ulkona 
voi myös ihailla kotien juhlavalaistusta, 

Valoisin mielin 
kohti joulua

sillä upeat valot ilahduttavat mieltä näin 
kaamosaikaan. Joillakin alueilla saattaa olla 
havaittavissa jopa pientä kilpavarustelua, 
mutta tällainen kilvoittelu sallittakoon; niin 
paljon silmäniloa ja hyvää mieltä erilaiset 
valoratkaisut tuottavat ohikulkijoille. 

Olemme suuntaamassa kohti uutta 
vuotta, jolloin korona ei enää määrittele 
elämäämme yhtä vahvasti kuin ennen. 
Kaksi vuotta taaksepäin elimme sitä nor-
maalia elämää, johon olemme nyt palaa-
massa. Vaikka koronaa ei ole selätetty, 
sen kanssa on opittu elämään ja on aika 
mennä pää pystyssä eteenpäin. Nautitaan 
joulunajasta ja odotetaan innolla uutta 
vuotta!

26,90
0,18/tabl (norm. 31,00)

Beko strong B12 + 
foolihappo + B6 150 tabl.
B12-vitamiiinivalmiste ikääntyville ja kasvisruoka- 
valiota noudattaville nieltävänä tai mustikka-karpalon 
makuisena tablettina.

13,50
(norm. 15,70)

A-vita Hydra+ 
nenäsuihke 20 ml
Hyaluronihappoa, A- ja E-vitamiinia, 
dekspantenolia ja biotiinia sisältävä öljymäinen 
nenän kostutussuihke.



Elintavat
kohonneen 
verenpaineen 
hallinnassa

Verenpaineen kohoamista voi parhaiten eh-
käistä terveellisillä elintavoilla. Tärkeimpiä teki-
jöitä, joihin voi itse vaikuttaa, ovat suolan sekä 
alkoholin käyttö, liikunta, ravinto ja ylipaino.

Jo 5–10 prosentin painonpudotus laskee 
ylipainoisten verenpainetta.  Myös liikunta las-
kee verenpainetta, vähän liikkuvilla jo reipas 
puolen tunnin kävelylenkki viisi kertaa viikos-
sa on hyödyksi.

Suola ja alkoholi 
nostavat verenpainetta
Natriumin (käytännössä suolan) rajoittaminen 
alentaa verenpainetta ja tehostaa verenpaine- 
lääkkeiden vaikutusta. Suomalaiset miehet saa-
vat ravinnosta keskimäärin lähes 10 grammaa 
suolaa vuorokaudessa ja naiset noin 7 gram-
maa. Suositus on alle 5 grammaa päivässä.

Säännöllinen alkoholin käyttö nostaa veren-
painetta. Kohonneen verenpaineen ehkäisyssä 
alkoholin viikkokulutuksen tulisi olla miehillä 
korkeintaan 14 annosta ja naisilla 9 annosta. 
Yksi annos on esimerkiksi pullo keskiolutta.

Runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja si-
sältävä ruokavalio sekä ravintokuitujen lisää-

minen täysjyvätuotteiden muodossa laskevat 
verenpainetta. Nämä sisältävät myös kaliumia 
ja magnesiumia, jotka ovat hyödyksi veren-
paineen hallinnassa. Ruokavaliossa kannattaa 
suosia myös kalaa sekä tyydyttämättömiä eli 
pehmeitä rasvoja.

Lakritsia on syytä välttää, sillä osalla se ko-
hottaa verenpainetta jo pieninä määrinä.

Kohonnut verenpaine 
selviää vain mittaamalla
Optimaalinen verenpaine on alle 120/80 
mmHg. Verenpaine katsotaan kohonneeksi, 

jos verenpaine on vastaanotolla mitattuna yli 
140/90 mmHg tai kotona mitattuna 135/85 
mmHg. Koska osa saa vastaanotolla korkeam-
pia lukemia, kotimittaus on seurantaan suosi-
teltavin ja useimmiten riittävä tapa.

Kohonneen verenpaineen lääkehoito rää-
tälöidään yksilöllisesti. Lääkkeen valinnassa 
otetaan huomioon muun muassa kohonneen 
verenpaineen vaikeusaste, siihen liittyvät 
mahdolliset elinvauriot sekä muut samanai-
kaiset riskitekijät, sairaudet ja lääkitykset.

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus. 
www.kaypahoito.fi

Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, 
apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Kohonnut verenpaine on maailman- 
laajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia 
vähentävä riskitekijä. Siksi jokaisen on 
tärkeää tietää oma verenpainetaso. 

14,90
0,07/kpl (norm. 19,30)

MagneCit 
200 kpl
Hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia 
ja B6-vitamiinia nieltävänä tai pureskeltavana 
tablettina.

85,00
(norm. 108,00)

Apteq Q5 
Verenpainemittari
Edistyksellinen täysin automaattinen 
olkavarsiverenpainemittari. Tunnistaa 
rytmihäiriön.

11,50
0,58/kpl (norm. 13,80)

Ophtim Eye Hydra ja Forte 
20x0,5 ml silmätipat
Tehokosteuttavat silmätipat. Hydra-tippa 
päiväkäyttöön ja paksumpi Forte-tippa etenkin 
yökäyttöön.
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Hyvää 
joulua!

11,50
230,00/l (norm. 13,90)

ACO Face Moisturising 
cream 50 ml

Pitkäkestoisesti kosteuttavat 
päivä- ja yövoiteet normaalille 

ja sekaiholle.

15,50
(norm. 20,00)

APTEEKKI FluAcute 
Zinc+ 20 ml

Sinkkiasetaattia sisältävä suusuihke flunssan 
keston lyhentämiseen ja oireiden 

lievitykseen. 4 eri makua.

31,90
0,35/kpl (norm. 37,00)

Omega7 
tyrniöljykapseli 90 kpl

Tyrniöljyvalmiste koko kehon 
limakalvojen hyvinvointiin. 

21,50
0,22–0,24/tabl (norm. 24,00)

Melarest Melatoniini 
Extra Vahva 1,9 mg 

Vahva melatoniinitabletti, jossa vaihtoehtoina 
pitkävaikutteinen (90 tabl.), 

nieltävä (100 tabl.) tai mintunmakuinen 
suussa hajoava (100 tabl.)

16,90
16,90/l (norm. 21,00)

Sebamed pesuneste 
-täyttöpussi 1000 ml
Edullinen täyttöpussi, jossa kaksi 

vaihtoehtoa: Liquid Face & Body wash 
ja Olive Face & Body wash.

8,50
(norm. 10,40)

Naso ja Naso Fresh seesami- 
öljy ratiopharm 10 ml

Seesamiöljyä sisältävä suihke kuiville nenän
limakalvoille. Fresh sisältää myös

raikasta eukalyptusöljyä.

12,40
0,21/kaps (norm. 15,50)

Evergia Multilong 60 kaps.
Useita vitamiineja ja hivenaineita 

sisältävä pitkävaikutteinen kapseli- 
valmiste aktiiviseen arkeen.

14,50
(norm. 17,10)

Thealoz Duo 10 ml 
silmätipat

Silmiä pitkäkestoisesti kostuttava 
ja suojaava silmätippa. 

9,00
45,00/kg (norm. 11,00)

Aqualan voiteet 200 g
Aqualan L, Duo ja Plus sopivat 

kaikenikäisille ja herkkäihoisillekin. 
Valitse itsellesi sopivimmat!

29,90
598,00/l (norm. 37,00)

Vichy Liftactiv Supreme 
päivävoide normaali- ja 

sekaiholle 50 ml
Anti-age päivävoide, joka vähentää 
ryppyjä ja lisää ihon kimmoisuutta

ja heleyttä.

Tarjoukset voimassa
31.1.2022 asti tai niin kauan kuin

tarjoustuotteita riittää.


