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[PÄÄKIRJOITUS]

Passi, hammasharja
ja lääkkeet
Kesä on aikaa, jolloin monilla on erityistä intoa lähteä tutuista
ympyröistä ja matkustaa – lähelle tai kauas. Mukaan pakataan kaikki
tarpeellinen ja ainahan lomakohteesta saa sitten ostettua unohtuneet
tarvikkeet.
Joskus kiireessä unohtuvat myös säännöllisesti käytössä olevat lääkkeet. Viimeistään silloin sähköinen resepti osoittautuu kullanarvoiseksi,
sillä mistä tahansa suomalaisesta apteekista saa lunastettua reseptilääkkeet hätätilanteessakin. Kela-korvausta ei välttämättä saa, jos
edellisestä toimituksesta ei ole vielä riittävästi aikaa, mutta se lienee
kuitenkin pieni menetys siitä, että reissua voi jatkaa ilman taukoa lääkityksestä. Suomen lisäksi sähköisellä reseptillä voi lunastaa lääkkeitä
myös Virossa, Kroatiassa ja hyvin rajoitetusti Portugalissa. Aivan kaikkia lääkkeitä ei ulkomailla voi toimittaa suomalaisilla resepteillä, joten
varminta tietysti on, että tarvittavat lääkkeet on pakattu mukaan. Jos
matkustaa lentäen, lääkkeet pakataan käsimatkatavaroihin, jotta ne
eivät päädy eri määränpäähän kuin lomailija. Lääkkeitä kannattaa ottaa
mukaan aina vähän ylimääräistä, jos matkaan tuleekin mutkia.
Digitalisaatio helpottaa apteekkiasioiden hoitamista entisestään.
Nykyään apteekissa haetaan Kela-tiedot suoraan järjestelmästä ja
asiakkaan henkilötiedot voidaan saada esimerkiksi ajokortista. Lasten
lääkkeitä noudettaessa tarvitaan kuitenkin useimmiten Kela-kortti tai
esimerkiksi potilasohje lääkkeestä. Lapsen Kela-kortti kannattaakin
pakata mukaan aina myös mummolaan tai kesäleirille, jotta lääkkeitä
voi tarvittaessa ostaa paikkakunnan apteekista.
Varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin ja lääkkeiden saantihäiriöihin on tervettä varovaisuutta ilman maailmanlaajuisia konfliktejakin.
Säännöllisiä lääkkeitä on hyvä pitää varastossa Kelan sallimissa rajoissa;
ihan viimeistä lääkeannosta ei kannata ottaa ennen kuin lähtee lääkeostoksille. Lääkkeiden saatavuus on Suomessa kuitenkin hyvin turvattu,
joten syytä ylimääräisiin hankintoihin ei ole.
Nautitaan kesästä: valosta, lämpimistä päivistä, pitkistä illoista ja
luonnon antimista muistaen, että kesää voi viettää juuri sillä tavalla,
mikä itsestä on mukavinta.

12,60
242,31/l (norm. 14,00)

CeraVe Facial
Moisturising
Lotion 52 ml
Kevyt kosteusvoide normaalille ja kuivalle kasvojen
iholle. Sisältää tärkeitä keramideja, niasiiniamidia
sekä kosteuttavaa glyseriiniä ja hyaluronihappoa.
Saatavana myös voide, jossa UV-suoja (SK 25).

25,50

0,17–0,21/tabl. (norm. 29,00)

Bethover Strong
B12 120 tabl.
Bethover B12 +
foolihappo 150 tabl.
Mansikanmakuiset imeskelytabletit B12-vitamiinin ja foolihapon
saannin tueksi. Bethover Strongissa monipuolisempi ja vahvempi
B-vitamiinikoostumus sekä uutuusmaku vadelma-sitruuna.

28,50

0,16/kaps. (norm. 33,00)

Apteq Biotiini Extra
5000 mikrog
180 kaps.
Suomessa kehitetty hiusten, kynsien ja
ihon hyvinvointiin tarkoitettu vahva ja
monipuolinen biotiinivalmiste.

Aurinkoista kesää!

Heino Pernilä
apteekkari

Julkaisija Paimion apteekki
Toimitusneuvosto
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki
Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki
Janne Mikkola, Pähkinärinteen apteekki
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki
Toimitus Mainostoimisto SST Oy
Painopaikka PunaMusta
Painosmäärä 166 500 kpl
Tarjoukset voimassa 31.7.2022 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Apteq Nail
Extra 11 ml

KAUPAN
PÄÄLLE

(arvo 12,00 €)
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Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista.
Vaikuttava aine dekspantenoli. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin
tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. *) IQVIA, Dry skin MAT 09/2021.
LMR-CH-20210927-55
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[AJANKOHTAISTA]

Matka-apteekki
kuntoon kesäksi
Matkalle tai mökille lähtiessä on tärkeä varmistaa, että kaikki säännöllisesti käytettävät lääkkeet ovat mukana. Muut tarvittavat lääkkeet ja tuotteet räätälöidään matkakohteen mukaan.
Kesämökille mentäessä lääkekaapin sisältö kannattaakin tarkistaa mökkikauden aluksi. Vanhentuneet sekä talven yli kylmässä ja kosteassa säilytetyt lääkkeet on syytä viedä apteekkiin hävitettäväksi ja hankkia uudet, tarvittavat tilalle.

Lääkelain
muutokset
vaikuttavat
myös apteekkitoimintaan
1.4.2022 voimaan tullut lääkelain muutos mahdollistaa
itsehoitolääkkeiden vapaan hinnoittelun. Apteekit saavat hinnoitella itsehoitolääkkeet vapaasti, kunhan hinta
on enintään lääketaksan mukainen vähittäismyyntihinta
ja vähintään lääkkeen valtakunnallisesti voimassa oleva
tukkuhinta. Hinnan on oltava sama apteekin kaikissa
toimipisteissä ja verkkopalvelussa. Vapaa hinnoittelu ei
kuitenkaan koske lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä. Reseptilääkkeiden hinnat ovat jatkossakin
samat kaikissa Suomen apteekeissa.
Apteekkisääntelyyn muutoksia
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean
mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta laajennettiin. Apteekkeja sekä sivuapteekkeja voidaan jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden,
yhteyteen. Apteekkarin vaihdostilanteista säädettiin
entistä tarkemmin. Uuden apteekkarin on esimerkiksi
ryhdyttävä harjoittamaan apteekkiliikettä nykyistä
nopeammin.
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Säännöllisen lääkityksen lisäksi matkalle
tai mökille mukaan:
• Kipu- ja kuumelääke aikuisille sekä lapsille
• Närästyslääke
• Ripulilääke
• Nesteytysvalmiste. Etenkin ikääntyneiden ja lasten on
syytä huolehtia riittävästä nesteytyksestä lämpimällä säällä.
• Hydrokortisonivoide hyttysten pistoihin ja auringon
polttaman ihon hoitoon
• Antihistamiinia allergiseen reaktioon tai hyttysten pistoihin
• Kyypakkaus voimakkaan allergisen reaktion tai kyynpureman ensihoitoon. Huom! Kyynpurema kuuluu aina
hoitaa lääkärissä.
• Laastareita, rakkolaastareita, haavataitoksia, sidetaitoksia,
ideaalisiteitä
• Desinfiointiaine pienille haavoille
• Punkkipihdit
• Hyttyskarkote
• Aurinkosuojavoide
• Lapsiperheissä lääkehiili myrkytysten ensiapuun
Kesäiltaan kuuluu vielä punkkitarkastus. Sekä ihmisten että
lemmikkien iho kannattaa käydä läpi, koska punkin poisto
mahdollisimman pian sen kiinnittymisen jälkeen voi estää borreliabakteerin tarttumista.

APTEEKISTA.

.2022
28.3.–3.7

N
ORIONI YKERÄIL JA
N
KAMEPEKAEISSA

Osta Orionia,

saat lahjan

Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla tai -koodilla. Keräilytuote on Orionin normaalihinnaltaan
vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote (kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia
perusvoiteita ja eläintuotteita). Enintään 3 tuotelahjaa/talous.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

03/2022

APT

Kun
ruoka
ei enää
maistu
– milloin kannattaa
kiinnittää huomio
seniorin ruokailutottumuksiin?

• Seniorin normaali ruokarytmi
on 4–6 ateriaa vuorokaudessa
• Annosten pienennyttyä on syytä
nostaa ruokailukerrat 5–6 kertaan
vuorokaudessa
• Panosta proteiini-, vitamiini- ja
kivennäisainerikkaisiin ruokiin
• Ruuan tulee olla vaivatonta syödä
• Jos epäilet seniorin aliravitsemusta,
käänny ammattilaisen puoleen
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Ikääntyneellä ihmisellä ruokahalu saattaa muuttua
huomattavasti. Vaikka aikaisemmin lautanen on
syöty tyhjäksi, ikäännyttyä osa ateriasta saattaa
joutaa biojätteeseen. Coronaria Uniklinikalla
työskentelevän ravitsemusterapeutti Mikaela
Lehtovuoren mukaan syömisen pulmia voi ratkoa
yhdessä ammattilaisen kanssa.

R

avitsemusterapeutti Mikaela
Lehtovuoren mukaan ikääntyessä ruokailutottumukset saattavat
muuttua monestakin eri syystä.
- Ruokailutottumuksiin saattaa vaikuttaa aktiivisuustason lasku, nälän- ja janontunteen
vaimeneminen, haju- ja makuaistin heikkeneminen sekä monien sairauksien yleistyminen, lääkitykset tai muistin heikentyminen.
Lehtovuori nostaa myös sosiaalisten suhteiden roolin ruokailutottumuksiin. Kontaktien ja arjen rutiinien vähentyminen voivat
osaltaan vaikuttaa ruokahaluun, kuin myös
kyky sekä mahdollisuus ja kiinnostus omista perustarpeista huolehtimiseen.
- On myös hyvä huomioida, että ikääntymisen myötä kehonkoostumus muuttuu,
joka osaltaan pienentää energiantarvetta ja
näin ollen voi vaikuttaa ruokailutottumuksiin, Lehtovuori kertoo.
On kuitenkin hyvä muistaa, että energiantarpeen pienentyessä ei kuitenkaan proteiinin
ja suojaravintoaineiden, eli vitamiinien ja kivennäisaineiden, tarve pienenny.

Ruokarytmistä on
tärkeää pitää huolta
Iän myötä ruokailutottumuksia muuttavat tekijät johtavat usein ateriakertojen harvenemiseen sekä annoskokojen pienentymiseen.
Myös ruokavalinnat voivat yksipuolistua.
Näillä ruokailutottumusten muutoksilla on
vaikutus päivän kokonaisravinnonsaantiin.
Tällöin haasteeksi saattaa muodostua se, miten pienemmästä määrästä ruokaa saisi riittävästi energiaa ja ravintoaineita.
Ikääntyneille suositellaan säännöllistä ateriarytmiä, joka on 4–6 ateriaa vuorokaudessa. Mikäli seniorin annoskoot ovat pienen-

tyneet, tällöin henkilö hyötyy pienempien
aterioiden syömisestä tiheämmin päivän aikana, esimerkiksi 5–6 ateriaa vuorokaudessa.
- Annoskokojen pienennyttyä on tärkeä
painottaa energia- ja proteiinipitoisen aterian osuutta lautasella. Kasvikset, hedelmät ja
marjat ovat merkittäviä suojaravintoaineiden
ja kuidun lähteitä, mutta niukasti energiaa sisältäviä, Lehtovuori kertoo.
Liian vähäinen ravinnon saanti kasvattaa
riskiä vajaaravitsemuksen muodostumiselle, mikä puolestaan heikentää yleisvointia,
sairauksista toipumista ja jaksamista, lisää
lihaskatoa sekä altistaa infektioille. Mikäli
ikääntyneen ruokailutottumukset muuttuvat merkittävästi tai ikäihmisen paino laskee
tahattomasti, on tilanteeseen syytä puuttua
herkästi.
Lehtovuoren mukaan aliravitsemuksesta
voidaan puhua silloin, kun henkilö ei saa riittävästi energia- tai suojaravintoaineita tarpeeseen nähden. Henkilö ei siis pysty syömään
riittävästi tai riittävän monipuolista ruokaa
ja juomaa. Tällainen tila ei kuitenkaan usein
muodostu hetkessä vaan ajan myötä.

Ruokahalua voi
parantaa kotikonstein
Seniorin ruokailun muututtua hankalaksi
on ensisijaisen tärkeää kartoittaa, millaista
ruokaa henkilö on tottunut tai pystyy syömään. Tässä ruuan koostumus saattaa olla
suuressa roolissa. On myös huomioitava
mahdollinen muu ruokailussa tarvittava apu
sekä kunnioittaa sitä, milloin henkilö on tottunut syömään.
- Jos seniorin on haastava pureskella ruokaa, ruoka tarjotaan henkilölle itselleen epätyypilliseen aikaan tai ruoka on syystä tai toi-

Juttuun haastateltiin
Coronaria Uniklinikalla
työskentelevää
ravitsemusterapeutti
Mikaela Lehtovuorta.

sesta hankala valmistaa tai saada omin avuin
suuhun asti, tällöin ruoka jää todennäköisesti
syömättä, Lehtovuori muistuttaa.
Ruokailua voi parantaa myös säännöllisen
ruokaseuran varmistamisella sekä tarpeen
mukaan erilaisten ruokapalvelujen hyödyntämisellä. Oman jaksamisen ja voimien vähentyessä on perusteltua pyrkiä hyödyntämään
esimerkiksi kauppaostosten tai ruoka-annosten toimittamista kotiin.
Jos ruokahaluttomuus jatkuu, syy on tärkeä selvittää viipymättä. Tällöin kannattaa kääntyä hoitavan lääkärin puoleen, joka
osaa ohjata tarpeen mukaan eteenpäin oikealle ammattilaiselle, esimerkiksi ravitsemusterapeutille.
- Hyvä ravitsemustila on yksi hyvä edellytys terveelle ikääntymiselle, mahdollistaen
elinvoimaisia ikävuosia. Hyvä ravitsemustila
ehkäisee sairauksilta, edesauttaa kotona asumista ja parantaa vireyttä sekä elämänlaatua,
Lehtovuori toteaa.
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Itsehoitolääkkeillä voi olla

haitallisia
yhteisvaikutuksia

Kipulääkkeen
valinnasta kannattaa
aina keskustella
apteekissa ammattilaisen
kanssa.
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Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Itsehoitolääkkeet ovat oikein käytettynä
yleensä turvallisia. Kaikilla lääkkeillä,
myös itsehoitolääkkeillä, on kuitenkin
haittavaikutuksia. Lisäksi itsehoitolääkkeillä
voi olla yllättäviä haitallisia yhteisvaikutuksia
joidenkin muiden lääkkeiden kanssa.

Y

hteisvaikutus voi ilmetä esimerkiksi lääkkeen tehon heikentymisenä tai
haittavaikutusten lisääntymisenä. Itsehoitolääkkeen sopivuus kannattaa aina varmistaa apteekin ammattilaiselta. Jos ilmenee riski yhteisvaikutuksesta muun lääkityksen
kanssa, useimmiten tilalle löytyy sopiva korvaava
valmiste.

Kipulääkkeen valintaan
apua apteekista
Kipulääkkeen valinnasta kannattaa aina keskustella apteekissa ammattilaisen kanssa. Itsehoidon tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni ja asetyylisalisyylihappo, ärsyttävät
mahan limakalvoa ja voivat lisätä ruoansulatuskanavan verenvuotoriskiä.
Tämä haitallinen ominaisuus lisääntyy käytettäessä näitä lääkkeitä yhdessä veren hyytymistä estävien lääkkeiden, esimerkiksi varfariinin, kanssa.
Yhteisvaikutuksen seurauksena voi syntyä vakaviakin mahaverenvuotoja. Veren hyytymistä estävien
lääkkeiden käyttäjien kannattaa valita itsehoidon
kipulääkkeeksi parasetamolivalmiste, joka on turvallisempi vaihtoehto. Se ei ole tulehduskipulääke,
eikä se ärsytä mahan limakalvoa ja lisää verenvuodon riskiä tulehduskipulääkkeiden tavoin.
Tulehduskipulääkkeet voivat lisätä mahaverenvuodon riskiä myös masennuslääkkeiden tai kortisonitablettien kanssa, etenkin pidempiaikaisessa
yhteiskäytössä. Tulehduskipulääkkeet voivat myös
heikentää verenpainelääkkeiden tehoa. Kipulääkkeen satunnainen käyttö ei yleensä vaikuta merkittävästi kohonneen verenpaineen hoitoon, jos hoito
on tasapainossa. Verenpainetta kannattaa kuitenkin seurata säännöllisesti, ja pidempiaikainen yhteiskäyttö kuuluu lääkärin valvontaan. Myös näissä tapauksissa turvallisempi valinta kipulääkkeeksi
on parasetamoli.

Paikallisesti käytettävillä tulehduskipulääkeainetta sisältävillä kipugeeleillä yhteisvaikutusriski
muiden lääkkeiden kanssa on epätodennäköistä,
koska lääkeaineen imeytyminen niistä verenkiertoon on vähäistä.

Sitoutuminen voi heikentää tehoa
Sopimaton lääkeyhdistelmä voi vaikuttaa jo suolistossa, jolloin lääkkeen imeytyminen verenkiertoon
vähenee, eikä lääke tehoa toivotulla tavalla. Esimerkiksi rauta-, magnesium-, sinkki- ja kalkkivalmisteet
sekä närästykseen käytetyt antasidit voivat sitoa suolistossa muun muassa tiettyjä antibiootteja, kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon käytettävää tyroksiinia, allergialääke feksofenadiinia, epilepsia/kipulääke
gabapentiinia sekä osteoporoosin hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja heikentää näiden vaikutuksia. Lääkkeiden toisiaan sitovan yhteisvaikutuksen voi välttää
pitämällä riittävän pitkän, vähintään useamman tunnin välin näiden lääkkeiden ottamisessa.
Joskus lääkkeen sitovaa ominaisuutta käytetään
myös hyödyksi. Esimerkiksi myrkytysten hoitoon
käytettävät hiilitabletit sitovat suolistossa muita aineita ja estävät myrkkyjen pääsyä verenkiertoon. Samalla ne kuitenkin estävät myös muiden lääkkeiden
imeytymistä ja voivat heikentää niiden tehoa. Ripulin hoitoon kannattaakin valita joku muu valmiste.

Tarkkuutta yskänlääkkeen valintaan
Itsehoidon yskänlääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Joidenkin yskänlääkkeiden sisältämä kodeiini saattaa voimistaa keskushermostoa lamaavien aineiden, muun
muassa uni- ja rauhoittavien lääkkeiden, haittavaikutuksia. Tietyt mielialalääkkeet ja sienilääke
terbinafiini voivat lisätä dekstrometorfaanin haittavaikutuksia ja toisaalta heikentää kodeiinin yskänärsytystä hillitsevää vaikutusta.

Varovaisuutta varfariinin kanssa
Veren hyytymistä ehkäisevän varfariinin kanssa
on käytettävä hyvin varovasti muita lääkkeitä ja
luontaistuotteita. Tulehduskipulääkkeiden lisäksi
myös osa itsehoidon sienilääkkeistä saattaa joissain tapauksissa lisätä verenvuodon riskiä varfariinia käyttävillä. Turvallisin sienilääke tässä tapauksessa on terbinafiini.
Rohdosvalmisteista muun muassa mäkikuisma, ginseng, melatoniini, kalaöljy, omega-3-rasvahapot, sahapalmu ja karpalo voivat muuttaa
varfariinin vaikutusta. Niiden käytöstä kannattaa
keskustella lääkärin kanssa.
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SEBAMED

PESUNESTEET 300 ml JA
TÄYTTÖPUSSIT 400 ml

-15%

Ihosi parhaaksi.
KAIKILLE KESÄKELEILLE.

Tarjous voimassa kesä-heinäkuun ajan
tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

SEBAMED.FI
ITSEHOITOAPTEEKKI.FI

3/2022

Sebamedin riittoisat ja kosteuttavat pesunesteet sopivat koko perheelle kasvojen
ja vartalon pesuun. Ne puhdistavat herkänkin kesäihon hellästi hoitaen
ja säilyttävät ihon luonnollisen suojan. Myös hajusteettomana.

Teksti: Elise Kinnunen, proviisori, Myllyn Apteekki

Vahvista
hiuksiasi ja
kynsiäsi
2

1

Hiustenlähdön ja hiusten
ohentumisen taustalla voi olla useita
syitä. Muun muassa stressi, ikääntyminen
ja erilaiset hormonaaliset muutokset,
kuten imetys ja vaihdevuodet, voivat
vaikuttaa hiusten kuntoon.
Hiusten ja kynsien kasvua edistävien ravintolisien tehtävänä on taata keholle riittävä
määrä ravintoaineita hiusten ja kynsien hyvinvointiin. Ravintolisät eivät koskaan korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eivätkä terveitä elämäntapoja. Niiden
avulla voi kuitenkin lisätä hiuksille ja kynsille tärkeiden vitamiinien ja aminohappojen saantia.

Biotiini edistää hiusten, ihon
ja limakalvojen pysymistä
normaaleina
Biotiini eli B7-vitamiini on vesiliukoinen
B-ryhmän vitamiini, joka osallistuu monin tavoin elimistön aineenvaihduntaan.

Sitä tarvitaan muun muassa energian vapauttamiseen ravintoaineista elimistön
käyttöön sekä välttämättömien rasvahappojen muodostumiseen. Biotiinin puutos
on harvinaista. Puutosoireita voivat olla
esimerkiksi kieli- ja ihotulehdus, huonovointisuus, ruokahaluttomuus sekä maksan rasvoittuminen.
Suomessa ei ole määritelty biotiinille
saantisuositusta eikä turvallisen päiväsaannin ylärajaa. Koska se on vesiliukoinen vitamiini, se ei kerry elimistöön eikä liialliseen
saantiin liittyviä ongelmia ole raportoitu.
Biotiini saattaa sen sijaan vääristää joitakin
laboratoriotutkimuksia, joten muutaman
päivän tauko sen käytössä on paikallaan ennen laboratoriossa käyntiä.
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1. Priorin Extra 60 kaps.
Biotiinia sisältävä hiusjuurien täsmäravinne.
2. Apteq Biotiini Extra 5000 mikrog 60 kaps.
Vahva biotiinivalmiste hiusten, kynsien ja ihon
hyvinvointiin. Pieni helposti nieltävä kapseli.
3. Apteq Nail Extra 11 ml
Vahvistava ja ravitseva lakka vaurioituneille kynsille.
Muodostaa suojaavan kalvon kynnen pintaan estäen
kynsien halkeilua ja liuskoittumista.
Tuotehinnat sivulla 35.

Biotiini tukee keratiinin
muodostumista
Hiukset ja kynnet muodostuvat pääasiassa keratiinista eli sarveisaineesta, ja biotiini
edistää keratiinin muodostumista. Suotuisa
vaikutus hiuksissa ja kynsissä ei kuitenkaan
näy heti, sillä ne uudistuvat melko hitaasti. Biotiinivalmistetta kannattaakin käyttää
kuuriluonteisesti vähintään pari kuukautta kerrallaan. Perinnölliseen hiustenlähtöön
biotiini ei auta, mutta se edistää jo olemassa
olevien hiusten hyvinvointia.
Kynsiä voi vahvistaa myös paikallisesti kovettavalla kynsilakalla. Se muodostaa kynnen
pinnalle kovan kalvon, joka estää kynnen liuskoittumista ja halkeilua. Myös normaali kynsilakka antaa suojaa hauraille kynsille.
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Kädet
kesäkuntoon
Teksti: Elise Kinnunen, proviisori, Myllyn Apteekki

Hemmottelevan käsihoidon voi tehdä helposti kotioloissa. Käsihoito aloitetaan kuorinnalla. Kuorinta-aineena voi käyttää
isorakeista vartalon kuorinta-ainetta tai
sokeria, joka sekoitetaan vartalovoiteeseen
tai öljyyn. Kuorimalla kuollut ihosolukko
saadaan poistettua ja hoitotuotteet imeytyvät huomattavasti paremmin.
Kuorinnan jälkeen kynsinauhoja pehmitetään liuottamalla käsiä lämpimässä
vedessä. Kun kynsinauhat ovat pehmenneet, niitä voi työntää hellävaraisesti kynnen päältä pois. Älä kuitenkaan käytä saksia kynsinauhojen käsittelyyn tulehdusriskin
vuoksi. Jos kynsinauhat eivät ole kunnossa,
myöskään kynnet eivät kasva vahvoiksi.
Seuraavaksi kynsille levitetään kynsiöljy.
Sitä kannattaa hieroa kunnolla kynsien ja
kynsinauhojen päälle. Lopuksi käsihoito
viimeistellään rasvaamalla kädet käsivoiteella. Päiväkäytössä toimii parhaiten kevyempi käsivoide, kun taas yöksi voi valita
täyteläisemmän voiteen. Iltaisin käsiin laitetut puuvillahanskat tehostavat voiteen
imeytymistä. Tietyt käsivoiteet jättävät
iholle kalvon, joka antaa suojaa, jos joudut
pesemään käsiä usein.
Käsien rasvaus on paras apu kuivien
käsien lisäksi hauraille ja liuskoittuville
kynsille. Jos kynsi kuivuu, kynsilevyt irtoa-
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vat toisistaan, kynsi liuskoittuu ja murtuu.
Kosteus ja kynsien rasvaaminen pitävät
kynnet joustavina sekä kynsilevyjen kerrokset kiinni toisissaan.
Kynsien viilaamisessa kannattaa käyttää
lasiviilaa, joka ei tee kynnestä repaleista,
vaikka sillä hioisi edestakaisin. Kaikki repaleet ja vauriot kynnessä altistavat lohkeilulle ja liuskoittumiselle.
Kynsille levitetty aluslakka suojaa kynttä
värjäytymiseltä. Halutessasi voit käyttää pelkästään sävytöntä aluslakkaa kynsien vahvistamiseen. Kesäisin on myös
kiva leikitellä kirkkailla kynsilakkasävyillä.
Lopuksi levitetty päällyslakka pidentää lakkauksen pysyvyyttä. Kynsilakanpoistoaineena suosi asetonittomia ja hoitavia vaihtoehtoja.
Kädet kuivuvat herkästi usein toistuvan pesun takia. Pesuaineena kannattaakin käyttää saippuatonta pesuainetta, jotta
iho ei kuivu liikaa. Valitse ihoa kosteuttava
käsienpesuaine. Esimerkiksi pesuöljyt hellivät erittäin kuivaa ihoa.
Monet vahvat kodinhoito- ja puhdistustuotteet kuivattavat käsiä ja kynsiä, joten
valitse hellävaraisia tuotteita. Kotitöitä tehdessä kädet kannattaa suojata käsineillä.
Kynsiä ei koskaan saisi käyttää työkaluina,
esimerkiksi teippien raaputtamisessa.

1. Sebamed
Hand Wash Oil 250 ml
Hajusteeton käsienpesuöljy kuiville,
herkille ja halkeileville käsille.
Sopii päivittäiseen käyttöön.
2. Avène
Cicalfate Hand Cream 100 ml
Korjaava ja suojaava käsivoide erittäin
kuiville, halkeileville ja ärtyneille käsille.
Sopii myös kynsinauhojen rasvaukseen.
3. CeraVe
Reparative Hand Cream 50 ml
Nopeasti imeytyvä käsivoide kuiville
ja karheille käsille. Hajusteeton.
Tuotehinnat sivulla 35.
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Yllättikö allergia?
Cetirizin-ratiopharm on edullinen
apu allergian oireisiin.

Pegulos
itsehoitolääke ummetuksen hoitoon
Kätevät annospussit
Makrogoli ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*
Neutraalinmakuinen

 Nenä- ja silmäoireisiin
 Nokkosihottumaan
 Vähintään 6-vuotiaille
*Käypähoitosuositus

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke kausiluontoisen
ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä allergisten silmä- ja iho-oireiden
hoitoon. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos sairastat munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija: Teva Finland Oy.
MULTI-FI-00241-2-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

Pegulos 6 g ja 12 g jauheet annospusseissa oraaliliuosta varten on tarkoitettu ummetuksen hoitoon aikuisille ja yli 2-vuotiaille sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostekovettuman pehmentämiseen yli 12-vuotiaille. Alle
8-vuotiaille lapsille 6 g annospussit. Ei alle 2-vuotiaille. Vaikuttavana aineena on
makrogoli 4000. Valmisteen voi sekoittaa haluamaansa kylmään tai kuumaan
juomaan. Erikseen pakatut jauhepussit ovat kätevät käyttää. Älä käytä Pegulosta,
jos olet allerginen makrogolille, sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai
toiminnallisesta viasta johtuva tukkeuma, puhkeama suolen seinämässä, vakava
tulehduksellinen suolistosairaus tai vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu
pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Itsehoitolääke. Markkinoija:
Teva Finland Oy. Lisätietoja: www.terveysportti.ﬁ, infoﬁnland@tevapharm.com.
MULTI-FI-00244-2-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

Teksti: Elise Kinnunen, proviisori, Myllyn Apteekki

Muista nesteytys
kesähelteillä
Elimistön lämpötilan noustessa ihon verisuonet laajenevat ja autonominen hermosto
aktivoi hikirauhaset tuottamaan hikeä. Jos
näin ei tapahtuisi, kehon lämpötila pääsisi
nousemaan vaarallisen korkealle.
Elimistö tuottaa hikeä ympäri vuorokauden, vaikkei sitä näkisikään. Näkyvä hiki
vaatii fyysisen ponnistuksen tai ulkoisista
syistä johtuvan kehon lämpötilan nousun.
Esimerkiksi mausteinen ruoka tai jännittävä
tilanne voi laukaista hikoilun.
Hiki itsessään ei haise, koska se on pelkkää vesiliuosta. Haju muodostuu hien reagoidessa ihon bakteerien kanssa. Hyvällä
hygienialla voidaan vaikuttaa ihon bakteerikantaan ja sitä kautta hien haisemiseen.
Pesutuotteen alhainen pH ylläpitää hyvää
bakteeritasapainoa iholla.
Hikoilun määrä vaihtelee eri elämänvaiheissa. Hikoilu lisääntyy murrosiässä ja
naisilla monesti vaihdevuosien yhteydessä.
Yleensä hikoilu on voimakkaimmillaan
öisin. Autonomisen hermoston tasapaino
muuttuu unen eri vaiheissa, minkä takia
hikoilu saattaa lisääntyä. Peiton alla nukkuessa lämpö ei myöskään pääse helposti haihtumaan.
Joskus liikahikoilun taustalla saattaa olla
sairaus. Esimerkiksi diabetes, kilpirauhasen
liikatoiminta, uniapnea ja sydän- tai reumasairaudet voivat aiheuttaa liiallista hikoilua.
Jos hikoilu on voimakasta ja arkea häiritsevää eikä antiperspirantin käyttö tuo apua
tilanteeseen, kannattaa kääntyä lääkärin
puoleen.

Helteellä keho vaatii
runsaasti nesteitä
Helteellä on tärkeää huolehtia riittävästä
nesteen ja suolojen saannista, koska kuumina päivinä keho voi hikoilla jopa 12 litraa päivässä. Tavallisesti ihminen tarvitsee
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noin 1,5 litraa vettä vuorokaudessa, mutta
helteellä sitäkin runsaammin. Hien mukana
poistuu myös suoloja, joten kivennäisvedellä tai nesteytysvalmisteilla on hyvä korvata osan päivän veden tarpeesta.
Virtsan sävystä voi päätellä missä kunnossa nestetasapaino on. Jos virtsa on kovin
tummankeltaista ja vessassa ei ole tullut
käytyä kovin usein, nestehukka on jo päässyt syntymään. Normaalitilanteessa janon
määrä kertoo nesteen tarpeesta, mutta helteellä janon tunteen tullessa on jo myöhäistä.
Nestehukalle ja lämpöhalvaukselle alttiimpia ovat lapset ja monisairaat vanhukset.
Jos lämpöhalvauksen oireita, kuten huimausta, päänsärkyä tai huonoa oloa ilmenee,
kannattaa hakeutua lääkäriin etenkin, jos
kyseessä on riskipotilas.

Nesteytys
ratiopharm 10 kpl
Poretabletti suola- ja
nestetasapainon
säätelyyn esim.
kesähelteillä tai
urheilusuorituksen
jälkeen. Sopii
käytettäväksi myös
kuumeen tai ripulin
yhteydessä.
Tuotehinta sivulla 35.

3/2022
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Painonhallinta
auttaa ehkäisemään
seniorin sairauksia
Painonhallinta
tuottaa monille
harmaita hiuksia.
Ylipaino saattaa
kuitenkin altistaa
ja aiheuttaa monia
sairauksia.

Y

lipaino on osatekijänä monissa suomalaisille tutuissa sairauksissa, kuten diabeteksessa, tuki- ja liikuntaelinten
sairauksissa, verenpainetaudissa, tavallisimmissa syövissä sekä migreenissä.
- Oikeastaan en tiedä yhtäkään kroonista sairautta, jolla ei olisi yhteyttä ylipainoon – joko syynä tai altistavana tekijänä,
kertoo Helsingin yliopiston professori ja sisätautien kliinisen ravitsemuksen erikoislääkäri Aila Rissanen.
Rissanen on tutkinut lihavuutta jo
70-luvulta alkaen.

Uhkana insuliiniresistenssi

Etenkin
ikääntyneille
painoindeksiä
tärkeämpi
mitta-arvo on
vyötärönympärys.

Insuliiniresistenssin myötä elimistö lakkaa
reagoimasta haiman tuottamaan insuliiniin. Haima tuottaa insuliinia jakaakseen
glukoosia elimille ja pitääkseen verensokerin tasaisena, mutta insuliiniresistenssin
myötä verensokeri nousee ja insuliinin tarve lisääntyy.
Insuliinin avulla elimistö palauttaa verensokerin tasapainon mutta kohonneella
insuliinin määrällä on muita haitallisia vaikutuksia elimistöön. Pahimmillaan insuliiniresistenssi voi johtaa noidankehään, jolla saattaa olla hyvin haitallisia vaikutuksia
terveydelle.
- Insuliiniresistenssi yleistyy vanhemmalla iällä, mutta on myös elintapoihin
liittyvää. Sitä esiintyy jo nuoremmillakin,
jotka ovat ylipainoisia. Myös geenit voivat

vaikuttaa insuliiniresistenssiin sairastumiseen, Rissanen kertoo.
Insuliiniresistenssi on monissa sairauksissa taustatekijänä, kuten syövissä ja
diabeteksessa. Insuliiniresistenssi ei kuitenkaan liity suoranaisesti diabetekseen.

Raju laihduttaminen
ei sovi senioreille
Tutkimusten mukaan varsinaisesta laihdutuskuurista ei ole enää hyötyä yli 75-vuotiaille, mutta painonhallinta on kaiken ikäisille tärkeää.
- Iäkkään painonhallinnassa on tärkeämpää pitää elimistön rasvapitoisuus
pienenä kuin laskea kaloreita. Laihduttamista ja sen mahdollisia hyötyjä tuleekin
vanhemmalla iällä punnita erittäin tarkkaan hoitavan lääkärin kanssa.
Raju laihduttaminen kalorirajoituksineen saattaa olla jopa haitaksi iäkkäämmälle, sillä laihduttaessa häviää aina myös
lihas- ja luukudosta. Rissasen mukaan etenkin pikadieetit “ampuvat takaisin”, sillä niiden avulla karistetut kilot palaavat nopeasti.
- Laihduttaessa elimistö menettää vettä
sekä rasvatonta ja rasvallista kudosta. Tavallisesti ihmisen laihduttaessa rasvakudosta häviää ⅔ ja rasvatonta kudosta ⅓.
Iän myötä on kuitenkin riskinä, että suhde vaihtuu ja rasvatonta kudosta häviääkin
enemmän. Rasvattomasta kudoksesta tulisi vanhempana pitää tiukasti kiinni, Rissanen kertoo.
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KESYTÄ
LUONTOSI

OSTA 2 VERMANIN
KAMPANJATUOTETTA

KAUPAN PÄÄLLE
KESTÄVÄ JUOMAPULLO

S E L ÄTÄ A L L E R G I AO I R EET
Tehokas ja väsyttämätön apu allergiaan.

KAUPAN PÄÄLLE
kestävä juomapullo.
Kesäkuussa punainen,
ja heinäkuussa sininen.

allergialaakkeet.fi

KAMPANJASSA LAAJA VALIKOIMA
VERMANIN AJANKOHTAISIA TUOTTEITA.

A P T E E K I S TA

Deslox 5 mg kalvopäällysteiset tabletit allergisten nenä- ja
silmäoireiden sekä nokkosihottuman hoitoon. Vaikuttava
aine desloratadiini. Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille 1 tabletti kerran päivässä. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi
lääkäriltä tai apteekista. Ei raskauden tai imetyksen aikana.
Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Oy Verman Ab.
03/2022

Vermanin kesäkampanjassa vaihtuvat kampanjatuotteet
kesä- ja heinäkuussa. Juomapulloja rajoitettu määrä.
Kampanja voimassa apteekeissa kesä-heinäkuun ajan.
AUVOIN
IIRIS

1936

Lääkinnällinen laite Valmistaja Pharmia Oy

Lääkinnällinen laite Valmistaja C.O.C. Farmaceutici Srl

Vanhemmalla iällä tulisikin pyrkiä rasvaprosentin pienentämiseen ilman lihasten katoamista. Rissasen mukaan liikunnalla sekä huonolaatuisten hiilihydraattien
syömistä vähentämällä pystyy painonhallintaan vaikuttamaan positiivisesti. Huonolaatuisia hiilihydraatteja on esimerkiksi
paljon sokeria sisältävissä ja vähäkuituisissa ruoissa.
Vanhemmiten aineenvaihdunta alkaa
hidastua, mikä saattaa myös vaikeuttaa
painonhallintaa. Rissasen mukaan paras
keino aineenvaihdunnan kiihdyttämiseksi on liikunta sekä riittävä ja hyvälaatuinen uni.
- Kun uni on kohdallaan, se tasapainottaa ruokahalua ja herättelee aineenvaihduntaa.

Mitään
ihmekonsteja
painonhallintaan
ei ole.

Vyötärönympärys on painoindeksiä tärkeämpi mittari
Etenkin ikääntyneille painoindeksiä tärkeämpi mitta-arvo on vyötärönympärys.
Rissanen kokee painoindeksin seuraamisen ikäväksi siinä mielessä, että ylimääräisen rasvan haitat korostuvat.
Pakarat ja reidet voivat olla jopa myönteinen paikka rasvalle, mutta keskivartalossa elimien ympärillä ylimääräinen rasva on huono asia.
- Vyötärönympäryksen mittaaminen
kuvastaa paremmin huonon rasvan määrää kehossa. Sen vuoksi vyötärönympärys
on parempi mittari kuin painoindeksi, Rissanen selventää.

Pieni ylipaino voi
suojata sairastaessa
Vähäinen ylipaino ei ole Rissasen mukaan
ikääntyneille yhtä haitallista kuin nuoremmille, ja pieni ylipaino saattaa jopa suojata akuuteissa sekä kroonisissa sairauksissa.
- Tutkimusten mukaan pieni ylipaino
toimii sairastuneelle energiatarpeen puskurina. Jo valmiiksi hyvin heiveröiset saattavatkin sairastaessa kuihtua täysin.
Lihominen ei kuitenkaan Rissasen mukaan kannata iäkkäämpänäkään, vaikka
ylipainon haitallisuus ei näy enää vanhemmilla tilastoissa.

Korona-aika on
nostanut painoamme
Korona-aika on vähentänyt ihmisten aktiivisuutta reilusti. Vielä ei kuitenkaan ole
näyttöä kuinka paljon korona on vaikuttanut suomalaisten painoon.
- Liikunnan vähentymisen lisäksi monilla on koronan myötä myös ravinto huonontunut, kun ei ole enää voinut lounastaa työpaikkaruokalassa, Rissanen kertoo.
Ylipaino vaikuttaa myös koronan sairastamiseen. Tutkimusten mukaan vakavia koronatapauksia on ollut enemmän lihavilla ihmisillä. Lisäksi koronan vuoksi tehohoitoon
on joutunut useammin ylipainoinen henkilö.

Arjen valinnoilla voi
edistää omaa terveyttään
Arjen valinnoilla voi laihduttamisen sijaan
edistää omaa terveyttään ja painonhallintaa.
Yksi tärkeä osa valintoja on juoda oikein.
- Kannattaa kiinnittää huomiota mitä
juo. Sokeripitoiset virvoitus- sekä alkoholijuomat ovat vihonviimeisiä juotavia.
Myös liikunta on tunnetusti tärkeä osa
terveellistä elämää. Liikunnasta kannattaa
tehdä itselle helppoa hankkimalla kunnol-

liset ja turvalliset välineet. Liikkumisesta
tulisi myös nauttia, joten itselle mieluisa
laji on suositeltavaa etsiä.
- Mitään ihmekonsteja painonhallintaan ei ole, Rissanen summaa.

Kootut vinkit
seniorin painonhallintaan:
• Tee liikunnasta helppoa ja
mielekästä itsellesi
• Karsi ruokavaliosta
höttöhiilarit
• Vältä sokerisia juomia, juo
vettä janojuomana
• Nuku hyvin ja riittävästi
• Keskustele lääkärisi kanssa
painonhallinnasta
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Näin hoidat
lemmikin
kesävaivat
oikein

Kesäisessä luonnossa
liikkuva lemmikki
kohtaa joskus sen
hyvinvointia uhkaavia
vaaroja. Omistajan
mieli pysyy
rauhallisempana,
kun tietää miten toimia
lemmikin terveyttä
uhkaavissa tilanteissa.
Teksti: Marjo Rajamäki, apteekkari, Sodankylän apteekki
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P

ahin Suomen luonnossa lemmikkejä uhkaavista vaaroista on
kyykäärme. Kyyn puremaa on
syytä epäillä, mikäli lemmikki
on luonnossa juoksentelun jälkeen voimaton ja unelias. Kyyn aiheuttamat kaksi pistojälkeä löytyvät yleensä pään alueelta tai raajoista. Puremakohta on usein turvoksissa
ja kipeä. Lemmikki, jota on purrut kyy,
vaatii lähes aina eläinlääkärin hoitoa.
Lemmikille ei tulisi antaa omin päin
mitään lääkkeitä, eikä varsinkaan ihmisten
kipulääkkeitä. Perussääntö on, että ensin
tulisi soittaa eläinlääkäriin ja kysyä lisäohjeita. Yleensä lemmikki tulee viedä lääkäriin
nesteytettäväksi, jolla estetään käärmeen
myrkyn aiheuttamat kudos- ja munuaisvauriot. Kyytabletteja ei suositella lemmi-

kin hoitokeinoksi. Poikkeustapauksena ovat
hengitysteiden alueelle tulleet puremat, jotka saattavat turvota voimakkaasti.

Kylmähoitoa ampiaisen pistoksiin
Myös ampiaisen pisto vaatii lemmikin voinnin seurantaa. Ampiaisen jäljiltä kipeään ja
turvonneeseen pistokohtaan auttaa kylmähoito. Eläinlääkärin puoleen kannattaa
kääntyä, jos lemmikkiä on pistänyt useampi
ampiainen, esimerkiksi maa-ampiaispesän
kaivelun seurauksena. Myöskään ampiaisen
pistettyä ei lemmikille tule antaa ihmisten
lääkkeitä. Esimerkiksi parasetamoli voi tappaa kissan. Antihistamiinia käytetään joskus ampiaisen piston hoidossa, mutta aina
eläinlääkärin ohjeen mukaan.

Mikään punkkilääke ei ole
sataprosenttisen
suojaava.

NUKAHDA NOPEAMMIN,
NUKU PAREMMIN

Punkkisyyni tavaksi
Punkkien suhteen lemmikkejä koskevat samat
ohjeet kuin ihmisiä – kiinnittynyt punkki tulee
poistaa mahdollisimman nopeasti punkkipihdeillä. Punkkien häätöön hyvä vaihtoehto on
tuote, jossa on myös punkkeja karkottava teho.
Tällaiset tuotteet estävät punkin kiinnittymisen lemmikkiin, jolloin vaikutus on tehokkain.
Karkottavilla valmisteilla on tehoa myös lentäviin hyönteisiin, joten niistä on apua erityisesti
kesän pahimpaan hyttys- ja mäkäräaikaan.
Jos lemmikki on innokas uimari, tulee ulkoisesti käytettävän valmisteen tehon heikkeneminen ottaa huomioon. Mikään punkkilääke ei ole
sataprosenttisen suojaava. Punkkisyyni on syytä
tehdä lääkityksestä huolimatta.

Hot spot uivien koirien kiusana
Hot spot on paikallinen, märkivä ihotulehdus.
Uimisen jälkeen iholle muodostuu helposti
otolliset olosuhteet hot spotin syntymiselle, jos
karva ei pääse kuivumaan uimiskertojen välillä.
Hot spot on yleensä hyvin selvärajainen, kivulias ja kuumottava. Sitä esiintyy tavallisimmin
pään, kaulan, lantion tai lonkan alueella. Pieni
tulehdusalue saattaa paksun karvan alla hoitamattomana laajentua jopa muutamassa tunnissa kämmenen kokoiseksi.
Hot spotin kotihoidossa tärkeintä on karvojen ajo tulehtuneelta iholta sekä ihon pitäminen puhtaana ja kuivana. Eritteet puhdistetaan
desinfioivalla, kirvelemättömällä ja kudosystävällisellä puhdistusaineella. Hunaja- ja pihkapohjaiset haavasuihkeet sekä -voiteet ovat
osoittautuneet toimiviksi. Tärkeää on myös
nuolemisen ja raapimisen estäminen kaulurilla. Koiralle tarkoitettua kipulääkettä voi antaa
tarvittaessa. Kaikki ihmisten kipulääkkeet eivät
sovi koiralle ja niitä tulisikin käyttää vain ensiapuluonteisesti eläinlääkärin ohjeen mukaan.
Joskus hot spotin hoitoon voidaan tarvita eläinlääkärin määräämä antibioottikuuri, mikäli
kotihoito ei parissa päivässä auta.

-15 %
Tarjous voimassa
31.7.2022 asti.

NOVANIGHT®
-valmisteen ainesosat
LYHENTÄVÄT NUKAHTAMISAIKAA
EDISTÄVÄT PAREMPAA UNTA
AUTTAVAT RENTOUTUMAAN
Ravintolisä. Suositeltava vuorokausiannos on 1 tabletti. Ilmoitettua suositeltua
vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja
tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Aikuisille. Lääkärin
valvonnassa olevien henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten
on kysyttävä neuvoa lääkäriltä ennen ravintolisän käyttöä. Ei lasten ulottuville.
Markkinoija STADA Nordic. 03-2022

Vatsaongelmia
kesällä?
Teksti: Hanna Mattila, proviisori, Tainionkosken apteekki
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Myös pitkään istuminen
aiheuttaa turvotusta ja
ilmavaivoja.

Kesä tuo tullessaan monille
erilaisia vatsaongelmia.
Lomalla ruokarytmi voi poiketa
arkisesta rytmistä, ja vatsa
ei välttämättä pidä tästä.

V

atsa reagoi epäsäännölliseen
ja harvaan syömiseen, joten
kannattaa syödä mieluummin useita pienempiä aterioita
kuin paljon ja harvoin. Juhlaruuat saattavat
sisältää laktoosia, johon monen vatsa reagoi.
Kesällä ruokavaliossa on monesti enemmän tuoreita kasviksia ja hedelmiä kuin talviaikaan. Esimerkiksi palkokasvit, kaalit,
herneet, omenat ja luumut voivat helposti
aiheuttaa vatsaoireita ilmavaivojen ja turvotusten muodossa. Turvotus on yleinen oire
ja ilmenee erityisesti ruokailun jälkeen, jolloin ylävatsa voi olla myös kipeä. Turvotusta voidaan hoitaa välttämällä turvottelua
aiheuttavia ruoka-aineita ja korjaamalla ateriarytmiä. Myös pitkään istuminen aiheuttaa turvotusta ja ilmavaivoja hidastamalla
kaasujen kulkeutumista suolistossa eteenpäin. Kaasuja voi joutua mahaan ja sieltä
suolistoon, jos syö ruokansa kiireellä ja
pureskelee sen huonosti.

Muuttuva ruokarytmi
vaikuttaa vatsaan
Lomamatkalla vatsa reagoi helposti ummetuksella, varsinkin jos matkustaessa joutuu
istumaan paljon. Riittävä nesteiden nauttiminen unohtuu helposti matkatessa. Varsinkin ilman ollessa lämmin tulisi nauttia riittävästi nesteitä, ettei tule nestehukkaa. Lisäksi
lomamatkoilla ruokavalio saattaa sisältää
tavallista vähemmän kuituja sekä muutenkin poiketa arkiruokavaliosta. Jos ruokava-

lion ja muiden altistavien tekijöiden korjaaminen ei riitä,
löytyy satunnaiseen ja lyhytaikaiseen ummetuksen hoitoon
apteekista apua ja neuvoja.
Myös närästysoireet voivat haitata kesän viettoa. Runsas ateria etenkin lähellä nukkumaan menoa saattaa lisätä
närästysoireita. Oireilua lisäävät myös kuplivat juomat,
kahvi, alkoholi ja happamat
mehut, joita saatetaan kesäaikaan nauttia normaalia enemmän.
Rasvainen grilliruoka, paistetut ruuat ja voimakkaat mausteet voivat myös ärsyttää vatsaa ja aiheuttaa närästystä. Rasvaisesta ruuasta saattaa aiheutua myös sappivaivoja.
Lyhytaikaista närästystä voi hoitaa apteekin
itsehoitovalmisteilla. Jos närästysvaiva on
toistuvaa, voi se johtua esimerkiksi refluksitaudista. Toistuvan närästyksen syy tulee
aina selvittää.
Ripuli on tyypillinen kesän vatsavaiva,
johon saattaa olla monia erilaisia syitä. Vatsa
voi reagoida muuttuneeseen ruokarytmiin
ja arjesta poikkeavaan ruokavalioon ripuloimalla. Kesän lämmössä ruoka säilyy huonommin, ruuat saattavat olla esillä lämpimässä liian kauan ja myös kylmäketjun
katkeaminen vaikuttaa ruokien säilymiseen.
Näissä tilanteissa ruokamyrkytyksiä aiheuttavat bakteerit lisääntyvät herkemmin. Kesäaikaan liikkuu myös vatsatauteja aiheuttavia
viruksia ja bakteereja. Matkalla ollessa turisti-

ripulin aiheuttaa yleisimmin bakteeri, joka
saadaan ruoasta, juomasta tai vaikka uimavedestä. Hyvällä käsihygienialla voidaankin
torjua näiden leviämistä sekä kotimaassa että
matkoilla. Vatsatauteihin liittyy usein ripulin lisäksi myös pahoinvointia ja oksentelua, ja riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Pitkittyneen
ripulin syy tulisi aina selvittää. Jos ulosteessa
on verta, ripuli on jatkuvaa ja pahenevaa tai
siihen liittyy laihtumista, kuumetta tai yleistilan heikkenemistä, tulee viivyttelemättä
olla yhteydessä lääkäriin.
Kesäiset vatsaongelmat voivat johtua
lomarytmistä ja muista kesän tapahtumista
ja lähes kaikilla on jossakin vaiheessa elämäänsä vatsakipuja, turvottelua tai vatsan
toiminnan muutoksia. On kuitenkin hyvä
pitää mielessä, että pitkittyneet vatsaoireilut tulee aina selvittää ja sulkea pois mahdolliset tulehdukselliset suolistosairaudet tai
muut suoliston alueen sairaudet.
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KA HDEN ACO SUN
-TU OTTEEN OSTAJAL L E

KAUPAN
PÄÄLLE

Kahden ACO Sun -tuotteen ostajalle lahjaksi ACO Face Scrub 50 ml. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä. Tarjous ei koske huulivoiteita.

ACO220209FI49

KU O RI N TAVO I D E

2

1

3

1. ACO Ultra Light Sun Face Fluid
Kosteuttava, erittäin kevyt nestemäinen aurinkovoide kasvoille ja silmänympärysiholle. Jättää ihon mattapintaiseksi.
2. Avène Sun Cream TriAsorB SPF50+ 50 ml
Kosteuttava aurinkosuojavoide kuivalle iholle. Kosteuttaa
ihoa 8 tuntia. Hajusteeton.
3. Vichy Capital Soleil Anti-Ageing 3-in-1 SPF50 50 ml
Antioksidanttinen aurinkovoide suojaa ihoa ikääntymisen
merkeiltä. Nopeasti imeytyvä koostumus.
Tuotehinnat sivulla 35.
Teksti: Elise Kinnunen, proviisori, Myllyn Apteekki

Säilytä ihon
nuorekkuus
Ihon hyvinvointia rasittavat muun muassa
ravintoainepuutokset, riittämätön uni,
stressi, auringonvalo, tupakointi ja ilmansaasteet. Korkean suojakertoimen sisältävää aurinkovoidetta kannattaa käyttää ihon
suojaukseen etenkin kesäaikaan. UV-säteily paitsi altistaa ihon palamiselle myös
vanhentaa ihoa ennenaikaisesti rikkomalla
ihon kollageenisäikeitä ja hidastamalla kollageenin muodostumista. Aurinkovoide
onkin paras ikääntymismuutoksia ennaltaehkäisevä hoitotuote.
Aurinko myös kuivattaa ihoa. Kuivalla
iholla rypytkin näkyvät selvemmin. Kasvoilla kannattaa käyttää erilaista aurinkovoidetta kuin vartalolla, etenkin jos iho on
herkkä, rasvoittuva tai epäpuhdas. Silmänympärysihon suojaamista ei tule unohtaa.

Hyvä aurinkosuojatuote
antaa suojaa sekä UVA- että
UVB-säteitä vastaan
Aurinkosuojakerroin kertoo kuinka paljon kauemmin iho kestää auringossa palamatta. Vaikka aurinkosuojakerroin olisi
suuri, ei mikään tuote kuitenkaan anna
täydellistä suojaa. Aurinkosuojavoide kannattaa levittää puolisen tuntia ennen ulos
menoa, jotta se ehtii imeytyä. Voidetta
pitää levittää riittävä määrä ja sitä tulee
lisätä parin tunnin välein sekä aina uimisen, pesun ja pyyhkeellä kuivaamisen jälkeen. Myös vedenkestävää tuotetta täytyy
lisätä uimisen jälkeen. Yleensä aurinkosuojatuotteita käytetään suosituksia pienempi määrä ja niitä lisätään liian harvoin,

jolloin aurinkosuoja jää pakkauksessa
ilmoitettua suojakerrointa pienemmäksi.
UV-indeksi ilmoittaa haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. Auringolta
on syytä suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai
enemmän. Puolipilviselläkin säällä aurinkosuojaa tulisi muistaa käyttää, koska vain
paksut pilvet vaimentavat UV-säteilyä.

Ihon tärkein vitamiini
on A-vitamiini
Antioksidantteja sekä A-vitamiinia sisältävät
voiteet korjaavat jo iholle päässeen UV-säteilyn vaikutuksia. A-vitamiinia käytetään
kosmetiikassa retinolimolekyylinä tai muina
johdannaisina. Sen puute voi aiheuttaa ihon
haurastumista, kuivumista ja ennenaikaista
vanhenemista. A-vitamiinijohdannaiset
kiinteyttävät ja uudistavat ihoa silottaen
ryppyjä. Ne myös stimuloivat kollageenin ja
hyaluronihapon muodostumista sekä lisäävät elastiinin tuotantoa iholla.
Retinolia tulisi käyttää vain iltaisin, koska
sen teho katoaa auringonvalossa. Se voi
myös herkistää ihoa UV-säteilylle, etenkin
suurina määrinä käytettynä. Iholla voi huomata muutoksia puolen vuoden käytön jälkeen: iho pehmenee ja rypyt silottuvat.
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Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Lääkkeet ja aurinko

Paloiko iho tavallista herkemmin auringossa?
Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa auringonvalon
kanssa yhteisvaikutuksena iho-oireita.
Reaktion voi aiheuttaa suun kautta otettava
lääke tai iholle annosteltava valmiste.
Lääke voi aiheuttaa auringonvalon vaikutuksesta auringonpolttaman kaltaisen
valolääkeihottuman. Siinä lääkeaine reagoi auringonvalon UV-säteilyn kanssa ja
aiheuttaa paikallisen valoalueelle rajoittuvan reaktion iholla. Joskus harvoin lääke
voi aiheuttaa niin sanotun fotoallergisen
reaktion. Tämä syntyy yleensä hitaasti pitkään jatkuneen lääkityksen yhteydessä, ja
voi esiintyä myös vaatteiden peittämällä
ihoalueella.
Jos lääke herkistää merkittävästi auringonvalolle, on siitä merkintä lääkkeen pakkausselosteessa. Myös apteekissa voidaan
asia ottaa puheeksi. Valolääkeihottumat
ovat onneksi harvinaisia, eikä sen takia
kannata jättää lääkettä käyttämättä ilman,
että keskustelee asiasta lääkärin kanssa.
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Asia on kuitenkin hyvä tiedostaa ja välttää
liiallista ja tahallista auringolle altistumista.
Lisäksi iho kannattaa suojata vaatetuksella
ja valolle altistuvat alueet vähintään 30 suojakertoimen omaavalla aurinkosuojavoiteella. Erityisen varovainen kannattaa olla,
kun käyttää kesällä aknelääkkeitä. Ne altistavat helposti aurinkoihottumalle.
Valolääkeihottumaa hoidetaan pitkälti samoin kuin normaalisti auringossa
palanutta ihoa. Ihon suojaaminen auringon valolta on tärkeää. Lievässä reaktiossa
ensiapuna voi käyttää mietoja kortisonivoiteita. Mikäli reaktio on hyvin voimakas
tai ei parane itsehoidolla, kannattaa ottaa
yhteyttä lääkäriin. Lääkärin määräämää
säännöllistä lääkitystä ei pidä muuttaa tai
keskeyttää omin päin.

Esimerkkejä
mahdollisista
auringonvalolle
herkistävistä
lääkeaineista:
• Antibiooteista ns. tetrasykliinit
esim. doksisykliini ja
ns. fluorokinolonit
esim. siprofloksasiini
• Sydänlääke amiodaroni
• Nesteenpoistolääke
hydroklooritiatsidi
• Psyykenlääke klooripromatsiini
• Pahoinvointilääke
proklooriperatsiini
• Kipulääkkeistä ketoprofeeni
ja piroksikaami, etenkin iholle
annosteltuina geeleinä
• Useat aknelääkkeet, kuten
isotretinoiini, tretinoiini,
adapaleeni, asitretiini ja
bentsoyyliperoksidi

APTEEKISTA.

MAINOS

AVAA TUKKOISET
KORVAT REMO-WAXILLA
Kun korva tuntuu olevan lukossa ja kuulo yhtäkkiä huononee,
voi syynä olla korvakäytävään syntynyt korvavahatulppa.
Orion Oyj:n työterveyshoitajat Anna Ahonen ja Anna-Liisa
Virkki kertovat vaikun kertymisen olevan yksilöllistä. Kotimaisessa Remo-Wax-tuoteperheessä on erilaisia valmisteita korvien puhtaanapitoa ja hoitoa varten.
Korvavahatulppa voi kiusata kenen tahansa korvaa. Toisinaan korvakäytävää suojaava vaha ei poistu normaalisti, vaan se kertyy tukkeeksi korvaan. Korvien luontainen puhdistuminen voi hidastua
erityisesti ikääntyessä, mutta vahatulppia voi tulla kaikenikäisille.
Ympäristön olosuhteet ja jotkin tilanteet voivat kerryttää vaikkua
korvakäytävän tukkeeksi. Esimerkiksi kosteus turvottaa korvakäytävässä olevaa vahaa.
– Uidessa korvaan mennyt vesi voi turvottaa korvakäytävään ajan
kanssa syntyneen vahatulpan, ja joskus lopullisen tukoksen syntyyn riittää pelkkä korkea ilmakosteus, Virkki toteaa.

Vahatulpan voi hoitaa kotona Remo-Wax -korvienhoidon valmisteilla, jos taipumusta tulppien syntyyn on todettu jo aiemmin. Ahonen ja Virkki kuitenkin suosittelevat käyntiä terveydenhuollon ammattilaisella varsinkin silloin, kun
epäilee korvavahatulppaa ensimmäistä kertaa.
– Joillekin vahatulppia tulee ja joillekin ei. Joku saattaa käydä huuhteluttamassa korviaan kerran elämässään ja toinen taas hyvinkin
säännöllisesti kerran vuodessa tai useamminkin, sanoo Ahonen.
Terveydenhuollon ammattilainen voi lisäksi ohjata valmisteen
käytössä: Remo-Wax-korvatipat tai -korvasuihke voidaan jättää yöksi vaikuttamaan korvakäytävään, ja korvat voi käydä
seuraavana päivänä huuhteluttamassa
terveydenhuollossa. Ne, joilla on taipumusta korvien tukkeutumiseen,
voivat myös hoitaa korviaan
säännöllisesti Remo-Wax Oil
-hoitoöljyllä.

Työterveyshoitajat kertovat myös erilaisten korvan sisään laitettavien kuulokkeiden saattavan edesauttaa korvien tukkeutumista.
Samoin puhdistaessaan korvaa pumpulipuikolla voikin tiedostamattaan työntää vaikkua syvemmälle korvaan.

REMO-WAX

REMO-WAX – KORVAT AUKI
Remo-Wax Oil kosteuttaa korvakäytävää ja ennaltaehkäisee korvatulppien
syntymistä. Tuotetta voi käyttää niin pitkään kuin on tarpeellista, eikä käyttö
edellytä korvahuuhtelua.
CE-merkitty lääkinnällinen laite, valmistaja Orion Oyj

3/2022

Remo-Wax-korvatipat ja -korvasuihke liuottavat jo syntyneitä vahatulppia nopeasti.
Käytön jälkeen käy huuhteluttamassa korvat terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tai
käytä huuhtelussa Remo-Wax -korvapumppua (pumppu myydään osana myyntipakkausta,
tarkista apteekissa tarvitsetko pumppua vai et).

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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Teksti: Jerry Ryhänen, proviisori, Tainionkosken apteekki

Virukset
riesanamme
Nuhakuume eli flunssa, influenssa, rokkotaudit, herpes
sekä jo pitkään meitä kiusannut COVID-19-tauti, vain
muutamia esimerkkejä mainittuna. Yhteistä näille kaikille
on, että niiden aiheuttajana on virus.

V

irukset ovat loisia, jotka tarvitsevat lisääntyäkseen isäntäsolun eli virukset eivät pysty
lisääntymään isäntänsä ulkopuolella. Vain osaan virustaudeista on olemassa tehokas lääkehoito, mutta moneen
virustautiin on onnistuttu kehittämään
tehokas ennaltaehkäisevä rokote.

Vyöruusu
Vyöruusussa on kyse samasta viruksesta
kuin vesirokossakin. Vesirokkovirus varicella-zoster jää sairastetun vesirokon jälkeen
elämään elimistöön passiivisena ja vyöruusussa samainen virus aktivoituu uudelleen.
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Aktivoituminen voi johtua esimerkiksi siitä,
että ikä tai jokin muu syy on heikentänyt
puolustuskykyä. Korkea ikä onkin riskitekijä
vyöruusulle. Tyypillisiä oireita vyöruusussa
on ihon paikallinen särky, vihlominen tai
kosketusarkuus, mitkä voivat alkaa jo ennen
ihottuman puhkeamista. Vyömäistä rakkulaihottumaa on tavallisimmin vartalolla
tai kasvoissa jommallakummalla puolella
kehoa. Lisäksi voi esiintyä lieviä yleisoireita
kuten kuumetta, päänsärkyä, huonovointisuutta ja väsymystä. Komplikaatioita eli jälkitauteja voi myös esiintyä.
Itsehoitona alkuvaiheessa paikallisoireita
voi lievittää sinkkipastalla tai kosteilla kääreillä. Rakkulakohdan voi tarvittaessa peit-

tää kuivalla harsotaitoksella tai apteekista
saatavalla hydrokolloidisiteellä. Vyöruusun
hoidossa oleellista on tehokas kivunhoito.
Akuutissa vaiheessa käytetään yleensä parasetamolia ja/tai tulehduskipulääkkeitä.
Tapauskohtaisesti lääkäri voi aloittaa viruslääkityksen, mikä voi lyhentää taudin kestoa
sekä estää jälkitautien ilmaantumista. Viruslääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman pian,
viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa
ihottuman puhkeamisesta. Pidempiaikaiseen tai kovempaan kipuun lääkäri voi kirjoittaa reseptilääkkeitä.
Suomessa on saatavilla kahta erilaista
vyöruusurokotetta. Rokotukset on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 50-vuotiaiden rokot-

Vain osaan
virustaudeista on
olemassa
tehokas lääkehoito.
tamiseen. Toinen rokotteista on heikennettyä virusta
sisältävä rokote, mikä annetaan kertarokotuksena. Toinen on elävää virusta sisältämätön, joten sitä voidaan
käyttää myös immuunipuutteisilla potilailla. Tähän
rokotteeseen kuuluu aloitusannos ja 2 kuukauden kuluttua annettava tehosteannos. Rokotteiden on osoitettu
vähentävän vyöruusun ilmaantumista ja siihen liittyviä
jälkitauteja. Vyöruusurokotteet eivät kuulu kansalliseen
rokotusohjelmaan, joten potilaan on maksettava ne itse.

AURINKOSUOJA
HERKÄLLE IHOLLE

Imeytyy
3 sekunnissa
Ei jätä ihoa
valkoiseksi, edes
tummaa ihoa

Huuliherpes
Huuliherpeksen eli yskänrokon aiheuttajana on Herpes
simplex -virus. Ensimmäinen tartunta on usein oireeton
tai lieväoireinen. Ensitartunnan jälkeen virus jää elimistöön passiivisena. Stressi, auringonvalo, vilustuminen
tai esimerkiksi kuukautiset voivat aktivoida viruksen
uudelleen. Oireina uusiutuvassa huuliherpeksessä voi
olla ihon tunnottomuus, mitä seuraa huulessa punoittavana ja kirvelevänä tai kutiavana esiintyvä alue, jolle
kehittyy nopeasti kirkkaita pieniä rakkuloita. Haavaumat paranevat yleensä noin muutamassa viikossa. Herpesinfektion oireet paranevat useimmilla itsestään eikä
lääkitystä välttämättä tarvita.
Mahdollisimman pian oireiden alkamisesta aloitettu
viruslääkitys voi kuitenkin lyhentää oireita muutamalla
vuorokaudella. Vaihtoehtoina itsehoidossa ovat joko
paikallisesti käytettävä virusvoide tai lääkärin aiemmin
toteaman toistuvan huuliherpeksen hoitoon yli 18-vuotiailla aikuisilla tablettimuotoinen viruslääkitys. Tiheään
uusiutuvassa herpeksessä lääkäri voi harkita estolääkityksenä suun kautta otettavaa viruslääkitystä. Rokotetta
Herpes simplex -virusta vastaan ei ole.

Avène aurinkovoiteen ostajalle*

Lip Balm SPF 50+
aurinko huulivoide 3 g

kaupan
päälle
kesä-heinäkuun ajan

Responsible sun protection

*ei koske aurinkostickejä.

tevaﬁnland.ﬁ

B12
Natrium

Foolihappo

B1

Kloridi

Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac
ratiopharm
23,2 mg/g geeli

B2
Magnesium

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä
 Annostelu vain 2 kertaa päivässä
 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen,
oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä
tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen
käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään
14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana
tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosille.
Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu
huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.ﬁ, infoﬁnland@
tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00529-11-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

B6
Ravintolisä

APTEEKKI AntiCram
Edistää lihasten ja hermoston normaalia toimintaa.

Saatavilla pore- ja purutablettina!
APTEEKKI
AntiCram pore 14 tabl.

Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit + elektrolyytit

APTEEKKI
AntiCram puru 90 tabl.

Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit

-15 %
Tarjous voimassa
31.7.2022
saakka.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo
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Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Personal Trainer, Myllyn Apteekki

Kesäjumppa

1. Kyykky

Liikunnan Käypä hoito -suositus korostaa säännöllisen liikunnan merkitystä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ainakin 150 minuuttia viikossa. Sopivaa
liikuntaa ovat esimerkiksi reipas kävely, sauvakävely tai pyöräily (alle 20 km/h). Vaihtoehtoisesti rasittavampaa liikuntaa, kuten juoksua tai hiihtoa, suositellaan 75 minuuttia viikossa.
Lisäksi kaikille suositellaan lihasvoimaa ylläpitävää
tai lisäävää kuntoilua, esimerkiksi kuntosalilla tai jumpassa, vähintään kahtena päivänä viikossa.
Lihaskuntotreenin voit tehdä kotona, pihalla tai
puistossa näillä ohjeilla 2–3 kertaa viikossa.
Toista liike 10 kertaa ja pidä 30 sekunnin tauko.
Toista liikepatteri yhteensä 3 kertaa.
Lämmittele viisi minuuttia hiihtoliikkeillä ja reippailla polvennostoilla, kävellen tai hölkäten. Pääasia
on saada koko keho lämpimäksi. Tee sama verryttely myös lopuksi.

Asetu lantion levyiseen haara-asentoon.
Koukista polvia noin 90 asteen kulmaan.
Pidä selkäsi suorana myös alaselästä.
Painosi on kantapäillä, polvet ja varpaat
osoittavat samaan suuntaan. Jännitä
pakarat ja nouse takaisin seisomaan.
Haastetta liikkeeseen saat lisäpainon avulla.
Tuntuu: etu- ja takareisissä sekä pakaroissa.

2

2. Punnerrus
Vedä napa kohti selkärankaa. Nojaa käsillä
puuta tai seinää vasten. Punnerra rintakehä
käsien väliin ja ojenna kädet. Haastavampaa
on punnertaa maata vasten, joko varpaat
tai polvet maassa.
Tuntuu: rinta- ja käsivarsien lihaksissa.

3
5
4

3. Hyvää Huomenta
Asetu lantion levyiseen haara-asentoon,
polvet hieman koukussa. Laskeudu hallitusti
eteen niin alas, että selkä on vaakatasossa
ja ojentaudu ylös. Pidä selkä suorassa koko
ajan, katse eteenpäin. Liike tapahtuu vain
lonkkanivelessä.
Tuntuu: selkälihaksissa,
pakaroissa ja takareisissä.

4. Vatsarutistus
Seiso jalat lantion levyisessä haara-asennossa.
Nosta toinen käsi pään yläpuolelle ja tuo se
nopeasti kyynärpää edellä kohti vastakkaista
nousevaa polvea. Rutista samalla vatsaa.
Tee 10 kertaa kummallekin puolelle.
Tuntuu: vatsalihaksissa.

5. Pohjeliike
Seiso kapeassa haara-asennossa
korokkeella tai kivellä. Nouse varpaillasi
niin ylös kuin pääset. Laskeudu hitaasti
alas pohkeiden venytykseen asti.
Tuntuu: pohjelihaksissa.
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Tuotehinnat sivulla 35.

Ainoa-tuotteet turvallisesti ilman lisäaineita
Ainoa-tuotteet sisältävät vaikuttavan aineen lisäksi vain yhden välttämättömän, hyvin siedetyn puupohjaisen täyteaineen. Ne sopivat
niin allergisille ja vegaaneille kuin erikoisruokavalioita noudattaville
sekä lisäaineita karttaville. Tuotesarjan pakkaukset ovat öljytöntä
kasvipohjaista muovia, jonka hiilijalanjälki on negatiivinen.

1

Ainoa Folaattikapseli sisältää hyvin imeytyvää L-metyylifolaattia
(Quatrefolic®), joka on foolihapon bioaktiivinen muoto.
Ainoa Raskausmonivitamiini sopii raskautta suunnitteleville ja
raskaana oleville sisältäen kaikki tärkeät vitamiinit, myös folaatin,
yhdessä kapselissa.
Ainoa Folaatti 400 mikrog 100 kapselia
Ainoa Raskausmonivitamiini 100 kapselia

2

Laajakirjoinen aurinkosuoja
Avenen uudistuneissa aurinkovoiteissa on TriAsorb
aurinkofiltteri, joka suojaa ihoa UVA- ja UVB-säteiden
lisäksi myös pigmenttimuutoksia ja juonteita
aiheuttavilta siniviolettisäteiltä. Aurinkofiltterit eivät
liukene veteen, joten tuotteet eivät kuormita
vesistöjä. Jokaiselle ihotyypille on sopiva voide ja
voiteet antavat myös 8 tunnin kosteustehon.
Avene Sun Cleanance TriAsorB SPF50+ 50 ml
Avene Sun cream TriAsorB SPF50+ 50 ml
Avene Sun fluid TriAsorB SPF50+ 50 ml

Hehkua aikuiselle iholle
3

ACO Age Delay+ -linja on kehitetty erityisesti vaihdevuodet
ohittaneiden naisten iholle sopivaksi. Täyteläinen, syväkosteuttava päivävoide on nopeasti imeytyvä ja jättää iholle raikkaan tunteen ja hehkun. Sen sisältämä sheavoi ravitsee ihoa ja keramidi
parantaa ihon kimmoisuutta. Nopeasti imeytyvässä voiteessa on
UV-suoja (SPF 15).
Täyteläinen ravitseva yövoide on helposti levittyvä ja jättää ihon
pehmeäksi ja sileäksi. Pantenoli rauhoittaa ja sheavoi hoitaa ihoa.
Aminohapot stimuloivat solujen uusiutumista yön aikana.
ACO Face Age Delay+ Day Cream 50 ml
ACO Face Age Delay+ Night Cream 50 ml
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4

Pitkään vaikuttava antiperspirantti
Vichy 96H Clinical Control Roll-on vaikuttaa 96 tuntia,
jopa voimakkaassa rasituksessa. Se sisältää sinkkiä, jolla
on antibakteerisia ominaisuuksia ja joka auttaa tehokkaasti
poistamaan pahan hajun. Sopii herkällekin iholle.
Vichy 96H Clinical Control Antiperspirant
Deodorant roll-on 50 ml

Kollageenia nivelille

5

Uusi Movex Kollageeni Plus
on ravintolisä nivelten hyvinvointiin. Yhdistelmävalmiste
sisältää UC-II®-kollageenivalmistetta, C-vitamiinia,
mangaania ja kuparia.
Movex Kollageeni Plus
60 ja 90 kaps.

6

Vahva annos aitoa karpaloa
APTEEKKI-sarjan karpalovalmiste sisältää
vahvan annoksen karpaloa ja C-vitamiinia
raikkaana porejuomana. Yksi annos vastaa
9 grammaa tuoreita karpaloita ja sisältää lisäksi
500 milligrammaa C-vitamiinia, joka edistää
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

7

APTEEKKI Lady Karpalo + C 10 poretablettia

Minisun sarjaan uutuusmakuja
Minisun Monivitamiini Tähtimarja Junior on saanut rinnalleen
uuden hedelmän makuisen purutabletin ja D-vitamiini Nalle
Mansikka Junior on nyt saatavana myös päärynän makuisena.
Minisun Monivitamiini Tähtihedelmä Junior 100 ja 200 tabl.
Minisun D-vitamiini 10 mikrog Nalle Päärynä Junior 100 tabl.
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Edellisen
ristikon
ratkaisu

Palauta apteekkiimme
täytetty ristikko ja
voita Vichyn seerumi!
Osallistu arvontaan toimittamalla ristikko 31.7.2022 mennessä
apteekkiimme. Muista täyttää yhteystietosi. Voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvomme kaikkien ristikon
palauttaneiden kesken 3 kpl Vichy Mineral 89 Probiotic
Fractions 30 ml, ihoa uudistavaa ja vahvistavaa seerumia.
Luovuttamalla yhteystietosi annat suostumuksesi henkilötietojen säilyttämiseen
arvonnan suorittamisen ajaksi ja hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen tietojen
käsittelyn. Tietosuojaseloste on nähtävissä apteekissamme.
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Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

[UUTUUSTUOTTEIDEN HINNAT]
Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

16,90
16,90/l (norm. 21,50)

Sebamed Pesuneste
täyttöpussi 1000 ml
Edullinen täyttöpussi, jossa kaksi vaihtoehtoa:
Liquid Face & Body wash ja Olive Face & Body wash.

1

Ainoa Folaatti 400 mikrog 100 kapselia 17,30 €
Ainoa Raskausmonivitamiini 100 kapselia 19,20 €

2

Avene Sun Cleanance TriAsorB SPF50+ 50 ml 21,00 €
Avene Sun cream TriAsorB SPF50+ 50 ml 21,00 €
Avene Sun fluid TriAsorB SPF50+ 50 ml 21,00 €

3

ACO Face Age Delay+ Day Cream 50 ml 30,00 €
ACO Face Age Delay+ Night Cream 50 ml 32,00 €

4

Vichy 96H Clinical Control Antiperspirant
Deodorant roll-on 50 ml 14,40 €

5

Movex Kollageeni Plus 60 kaps. 29,00 € 90 kaps. 45,00 €

6

APTEEKKI Lady Karpalo + C 10 poretablettia 7,50 €

7

Minisun Monivitamiini Tähtihedelmä Junior
100 tabl. 11,50 € 200 tabl. 21,00 €
Minisun D-vitamiini 10 mikrog Nalle Päärynä Junior
100 tabl. 11,00 €

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT]
.

15,90

318,00/kg (norm. 17,60)

Bepanthen SensiCalm
50 g emulsiovoide
Kortisoniton hoitovoide kutiavan, ärtyneen ihon
ja ihottuman päivittäiseen hoitoon.

s. 11 TUOTTEET
Priorin Extra 60 kaps. 38,50 €
Apteq Biotiini Extra 5000 mikrog 60 kaps. 15,30 €
Apteq Nail Extra 11 ml 12,00 €

s. 12 TUOTTEET
Sebamed Hand Wash Oil 250 ml 10,20 €
Avène Cicalfate Hand Cream 100 ml 16,40 €
CeraVe Reparative Hand Cream 50 ml 7,00 €

s. 14 TUOTE
Nesteytys ratiopharm 10 kpl 14,10 €

14,90

s. 25 TUOTTEET

(norm. 18,50)

ACO Ultra Light Sun Face Fluid SPF50+
40 ml 21,50 €

Otocur korvasuihke 30 ml

Avène Sun Cream TriAsorB SPF50+ 50 ml
21,00 €

Suihke korvavahatulpan synnyn ehkäisyyn, olemassa
olevan tulpan poistoon sekä kuivien ja kutisevien korvien
hoitoon. CE-merkitty terveydenhuollon laite.

Tarjoukset voimassa 31.7.2022 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Vichy Capital Soleil Anti-Ageing 3-in-1
SPF50 50 ml 25,50 €
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Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 31.7.2022 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

8,50

11,90

11,50

Aqualan L
kesäpakkaus 200 g

Nesteytys ratiopharm
10 poretablettia

Fiilus Arkeen
30 kpl

Kevyt, kosteuttava ja hyvin imeytyvä voide
koko perheelle. Kesäinen perhossomisteinen tuubi!

Poretabletti neste- ja suolatasapainon säätelyyn.
Sitruunanmakuinen liuos sisältää glukoosia ja elektrolyyttejä.

Maitohappobakteeri jokapäiväiseen käyttöön.
Useita makuja ja koostumusvaihtoehtoja.

12,50

17,90

24,90

ACO Body Caring
Shower Oil 400 ml

Melatoniini Extra Vahva
ratiopharm 1,9 mg 100 tabl.

KarpaLact Strong
60 kaps.

Hoitavia luonnollisia öljyjä sisältävä suihkuöljy, joka sopii
kaikille ihotyypeille, myös kuivalle ja herkälle iholle.
Miedosti hajustettu tai hajusteeton.

Vahva melatoniinitabletti lyhentää nukahtamisaikaa
ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

Karpalouute ja maitohappobakteerit naiselliseen
hyvinvointiin. Kapselit sopivat sekä pitkäaikaiseen
käyttöön että lyhytaikaiseen käyttöön kuurina.

42,50/kg (norm. 11,00)

1,19/tabl. (norm. 14,10)

31,25/l (norm. 14,90)

14,90

0,18/tabl. (norm. 22,00)

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

0,07/tabl. (norm. 17,60)

Devisol 20 mikrog 200 tabl.
D-vitamiinivalmiste. Vaihtoehtoina nieltävä tabletti
ja sitruksen, mustikan tai salmiakin makuinen
imeskeltävä tabletti.

24,50
(norm. 30,50)

SyylEnd ORIGINAL 5 ml ja
SyylEnd PEN 3 ml
annostelukynä
Tehokas ja hellävarainen kerran viikossa käytettävä
liuos syylien poistoon. Sopii yli 4-vuotiaille.

0,38/kpl (norm. 13,00)

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

0,42/kaps. (norm. 29,00)

4,80

48,00/l (norm. 5,10)

Wonderm
AntiSepti 100 ml
Liuos pienten haavojen ja muiden pienten ihovammojen
desinfiointiin liuos- tai sumutepullossa. Ei kirvele.

