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Elokuu 2022

Vitamiineista
voimaa
syksyyn

Elokuussa
tarjouksessa
DeviSol Strong
50 mikrog 200 tabl.
Sitruksen makuinen vahva
D-vitamiinivalmiste.

20,90

0,10/kpl (norm. 25,00)
Tarjous voimassa 1.–31.8.2022

Varaudu syksyyn
vitamiinein
Kunpa olisi tulevaisuudesta kertova kristallipallo, on moni huokaillut menneinä kuukausina. Toisaalta voi todeta, että me suomalaiset olemme olleet aika hyvin valmistautuneita maailmalla tapahtuneisiin käänteisiin. Ikävää on toki monien kustannusten nousu.
Onneksi lääkkeiden hinnat eivät ole nousseet, pikemminkin
päinvastoin, olemme voineet lohduttaa asiakkaitamme. Tästä
on pitänyt huolta lääkealalla vallitseva hintakilpailu. Viranomaisohjaukseen perustuva lääkkeiden hinnoittelu varmistaa sen, että
reseptilääkkeiden hinnat ovat pysyneet Suomessa maltillisella
tasolla, eikä suuria muutoksia ole tiedossa.

Tee ekoteko
– palauta lääkejätteet
Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet luokitellaan
ongelmajätteeksi ja väärin hävitettyinä ne voivat aiheuttaa
vakavia ympäristöhaittoja. Tämän vuoksi lääkkeitä ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana tai kaataa viemäriin,
vaan ne tulee aina palauttaa apteekkiin.

TOIMI NÄIN:

Vitamiineja ja hivenaineita on varmasti tankattu kesän satoa nauttimalla. Auringonvaloa emme valitettavasti voi säilöä. Pimenevien
päivien myötä onkin tarpeen varmistua riittävästä D-vitamiinin
saannista, kun sitä ei valon vähetessä enää muodostu riittävästi
elimistössä. Mutta kohtuus kaikessa, eli vitamiineja ja hivenaineita
kannattaa nauttia suositusten mukaan ja muistaa, että monipuolista ruokavaliota ei korvaa mikään hyvinvoinnin edistämisessä.

• Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan
turvaamiseksi.
• Tyhjät pakkaukset ja pakkausselosteet voi lajitella jo kotona
lasi-, muovi-, paperinkeräys- tai sekajätteen joukkoon.
Myös kosmeettiset valmisteet voi laittaa sekajätteeseen.
• Palauta ulkopakkauksista poistetut irralliset tabletit
ja kapselit apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa.
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkeet voi palauttaa
alkuperäisessä pakkauksessa omassa pussissaan.

Iloa ja valoa syksyyn!

• Ruiskut, neulat, rokotteet sekä jodia sisältävät lääkkeet on
ehdottomasti lajiteltava erilleen muusta jätteestä. Ruiskut
ja neulat laitetaan niille osoitettuun keräysastiaan tai annetaan henkilökunnalle toimitettavaksi ongelmajätelaitokseen.
• Elohopeaa sisältävät kuumemittarit on lajiteltava erilleen.
Särkynyt mittari tulee palauttaa tiiviissä pakkauksessa.

Heino Pernilä
apteekkari
Ps.
Huomaathan runsaat tarjouksemme!
Ne vaihtuvat nyt kuukausittain.

• Älä koskaan heitä lääkejätteitä varomattomasti sekajäteastiaan, josta ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville.
Annamme mielellämme lisätietoja
lääkkeiden hävittämisestä.

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

Vain
kahdesti
päivässä!

Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä.
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-00712-5-22.

Elokuun tarjoukset
Tarjoushinnat voimassa 1.–31.8.2022.

12,50

69,00

18,90

Multivita
Magnesiumsitraatti + B6

Priorin Extra
180 kaps.

Maitohappobakteeri + B
ratiopharm 100 kaps.

Hyvin imeytyvästä magnesiumsitraattivalmisteesta
saatavana useita vaihtoehtoja. Valitse itsellesi sopivin!

Ravitsee hiusjuurta sisältäpäin ja auttaa
hiuksia uuteen kasvuun.

Maitohappobakteeri- ja B-vitamiinivalmiste
päivittäiseen käyttöön.

18,90

6,90

Multivita Omegalive
strong 100 kaps.

Ceridal Lipolotion
100 ml

Omega-3-rasvahappoja sisältävä helposti
nieltävä vahva kalaöljykapseli.

Helposti imeytyvä, kosteuttava ja hoitava ihoöljy, joka
sopii koko keholle, myös kasvoille ja intiimialueille.

11,30

18,90

12,90

Ophtim Eye Hydra ja
Forte 20 x 0,5 ml
silmätipat

Minisun Monivitamiini
Tähtimarja ja Tähtihedelmä
junior 200 purutabl.

bertil’s Melatoniini
1,9 mg + rauhoittavat
yrtit 60 tabl.

Tehokosteuttavat silmätipat uudelleen suljettavissa
pipeteissä. Hydra päiväkäyttöön ja paksumpi Forte
etenkin yökäyttöön.

Tähdenmuotoinen, marjan- tai hedelmänmakuinen monivitamiini- ja hivenainevalmiste
lapsille ja nuorille.

Melatoniinia, valeriaana- ja kärsimyskukkauutetta
sisältävä valmiste auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa, ylläpitämään unta ja rauhoittamaan mielialaa.

0,14–0,16/kpl (norm. 14,80)

18,90

0,16–0,21/kpl (norm. 21,00)

Minisun Monivitamiini
Vahva 120 tabl. ja
Extra vahva 90 tabl.
Aktiivisen ihmisen vitamiini- ja hivenainevalmiste.
Sisältää myös ubikinoni Q10:tä ja mustikkauutetta.
D3-vitamiinia 20 tai 50 mikrogrammaa.

0,57/kpl (norm. 13,80)

0,38/kpl (norm. 87,00)

0,19/kpl (norm. 21,00)

0,09/kpl (norm. 21,00)

0,19/kpl (norm. 22,50)

69,00/l (norm. 8,40)

0,22/kpl (norm. 15,90)

Syyskuun tarjoukset
Tarjoushinnat voimassa 1.–30.9.2022.

-15 %

14,90

8,90

Minisun D3-vitamiinin
kampanjapakkaukset
edullisesti

Thealoz Duo
10 ml silmätipat

Naso ja Naso Fresh seesamiöljy ratiopharm 10 ml

Silmiä pitkäkestoisesti kosteuttava ja
suojaava silmätippa.

Seesamiöljyä sisältävä suihke nenän kuiville limakalvoille. Fresh sisältää myös raikasta eukalyptusöljyä.

11,90

24,90

Rela Tabs 30
purutablettia

Betolvex 1 mg 150 tabl.
ja Betolvex strong
1,25 mg 90 tabl.

Valitse itsellesi tai perheellesi sopivimmat!

20,90

0,21–0,23/kpl (norm. 24,50)

Melatoniini
Orion 1,9 mg
Vahva melatoniinitabletti, jossa vaihtoehtoina
pitkävaikutteinen (90 tabl.), nieltävä (100 tabl.) tai
neutraalinmakuinen suussa hajoava (100 tabl.).

(norm. 17,50)

0,40/kpl (norm. 13,40)

Vahva maitohappobakteerivalmiste nieltävänä
kapselina tai purutablettina. Makuina sitruuna, omena,
mansikka tai appelsiini. Appelsiinin makuisessa
purutabletissa mukana D-vitamiini.

(norm. 10,40)

0,17–0,28/kpl (norm. 29,00)

B12-vitamiinivalmisteet muistin ja jaksamisen tueksi.
Strong sisältää myös muita B-ryhmän vitamiineja.

Uudelleen
suljettava
pipetti

16,90

18,90

11,90
12,70

MagneCit 200 kpl

Multivita Plus
200 tabl.

Bevita Eye ja Bevita Eye PRO
20 x 0,5 ml silmätipat

Monivitamiini- ja hivenainevalmiste aikuisille.

Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat kuiville
silmille. PRO keskivaikeaan ja vaikeaan kuivasilmäisyyteen.

0,08/kpl (norm. 20,50)

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti ja
B6-vitamiini samassa valmisteessa.
Vaihtoehtoina nieltävä tai pureskeltava tabletti.

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

0,60–0,64/kpl (norm. 13,70–14,80)

