
Kesäkuu 2020 Tarjoukset voimassa 31.7.2020 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

9,00
2,25/kpl (norm. 10,80)

Nutridrink Protein 
4 x 200 ml
Runsaasti proteiinia sisältävä käyttövalmis 
täydennysravintovalmiste. Sopii käytettäväksi myös 
toipilasaikana. Useita makuja.

8,20
41,00/kg (norm. 9,90)

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

22,80
0,25/kpl (norm. 27,35)

Betolvex Strong 
90 tabl. 
B-vitamiineja sisältävä valmiste muistin 
ja jaksamisen tueksi.

Apteekki 
auttaa 

lähelläsi
Laita lihakset

hommiin

Kokoa
lomalaisen

matka-
apteekki



Uudelleen 
suljettava 

pipetti

Tarjous voimassa kesäkuun ajan. 
Rajoitettu erä. Niin kauan  
kuin tavaraa riittää. Tarjous ei 
koske ACO-huulivoiteita.

ESITTÄ Ä

AURINKO

KAUPAN 
PÄÄLLE 

KAHDEN ACO SUN 
-TUOTTEEN OSTAJALLE

ACO CARING 
 3IN1 DEO
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Sari Eerikäinen
apteekkari

Avoinna ma–pe 8–20, la 8–18, su ja arkipyhät 10–18

Tykkää meistä Facebookissa

Imatran Prismakeskus,  
Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra
www.tainionkoskenapteekki.fi,  
info@tainionkoskenapteekki.fi
puh. 05 432 1272

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

Voikohan käsiä 
pestä liikaa?
Tämäkin kysymys on käynyt usein mie-
lessä, kun korona-aikaa on eletty. Uskon, 
että niin ei tapahdu, jos noudattaa hyvästä 
käsihygieniasta annettuja neuvoja. Hyvällä 
käsihygienialla voidaan estää infektiotau-
tien leviämistä, ovat ne sitten viruksien tai 
bakteerien aiheuttamia. Oikeat yskimista-
vat ovat myös tärkeä keino estää tautien 
leviämistä. Hyvän käsihygienian ja oikei-
den yskimistapojen soisikin jäävän vallalla 
olevaksi käyttäytymismalliksi myös pande-
mian jälkeen.

Emme tiedä läheskään kaikkea koro-
nasta ja tekijöistä, jotka selittäisivät, miksi 
toiset ovat alttiimpia tälle taudille. Ikä 
on koronataudin kulkua ajatellen mer-
kittävä riskitekijä, johon emme valitetta-
vasti pysty vaikuttamaan. On kuitenkin sel-
vää, että hyvä yleiskunto ja mahdollisten 

perussairauksien hyvä hoitotasapaino vai-
kuttavat riskiin sairastua mihin tahansa 
tautiin ja taudista toipumiseen ja toipu-
misaikaan. Perussairauksien hyvä ja jatkuva 
hoito ohjeiden mukaan on aina tärkeää, 
eikä sitä kannata jättää taka-alalle tällaisina 
poikkeusaikoinakaan. Kun harrastukset 
ja menot ovat tauolla, saattaisi olla hetki 
aikaa pysähtyä miettimään omaa terveyt-
tään. Aloittaa voi vaikka käytössä olevien 
lääkkeiden listaamisesta.  Apteekistamme 
voi pyytää tätä varten lääkekortin. Täytetty 
kortti on helppo ottaa mukaan esimerkiksi 
lääkärin vastaanotolle.

Apteekissamme tämä aika on ollut 
todella poikkeuksellista. Alun valtavan kii-
reen ja uusien palvelumallien järjestelyjen 
jälkeen päivittäinen toiminta on tasaantu-
nut. Etelä-Karjalassa tautitilanne on ollut 

pitkään hyvä, eli tartuntoja on ollut todella 
vähän. Asiakkaat ovatkin omissa kommen-
teissaan tuoneet esiin lievää ”taisteluväsy-
mystä”. Voimme kuitenkin voittaa tämän 
viruksen vain toteuttamalla asiantuntijoi-
den laatimaa strategiaa. Sen onnistumi-
nen vaatii sitä, että meistä jokainen tekee 
oman osuutensa.  

Me apteekissa pyrimme siihen, että 
asiointi olisi mahdollisimman turvallista 
ja vaivatonta. Etäasiointi puhelimitse on 
mahdollista ja kuljetamme lääketilauksia 
suoraan kotiovelle. Näinä poikkeusaikoi-
nakin yritämme palvella asiakkaitamme 
mahdollisimman hyvin ja tehdä omalta 
osaltamme kaikkemme, että me suomalai-
set selviäisimme tästä ajasta takaisin nor-
maaliin mahdollisimman pienin vaurioin. 

Lämpimin kesäterveisin

10,80
0,54/kpl (norm. 12,75)

Bevita Eye silmätipat 
20 x 0,5 ml 
Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat kuiville 
silmille. Soveltuvat käytettäväksi piilolinssien kanssa.

29,00
0,32/kpl (norm. 34,55)

RelaTabs 
90 tabl.
Koko perheen maitohappobakteerivalmisteet. 
Useita eri makuja.



Liike on lääke
Kestävyysliikunnan lisäksi kannattaa huolehtia lihaskunnosta. Lihaskuntotreenin 
voit tehdä kotona tai kesällä pihalla tai puistossa vaikkapa näillä ohjeilla 
2-3 kertaa viikossa. Toista jokainen liike 10 kertaa, pidä sitten 30 sekunnin 
tauko ja toista sama liikesarja kahdesti eli yhteensä tehdään kolme 
kierrosta. Lämmittele noin viisi minuuttia hiihtoliikkeillä ja reippaalla 
polvennostokäynnillä. Pääasia on saada koko keho lämpimäksi. Lämmittelyn 
voi tehdä myös reippaasti kävellen tai hölkäten. Tee sama verryttely lopuksi.

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, personal trainer ja 
terveysvalmentaja, Myllyn Apteekki

Vartalonkierto
Pidä jalat lantion levyisessä 
haara-asennossa ja vedä napa 
kohti selkärankaa. Nosta pai-
no molemmilla käsillä vyötä-
rön korkeudella. Kierrä painoa 
puolelta toiselle. Liike vaikuttaa 
sekä selkä- että vatsalihaksiin.

Kyykky
Ota lantion levyinen haara-asento. 
Koukista polvia noin 90 asteen 
kulmaan tai siihen saakka, että sel-
käsi pysyy suorana eikä pyöristy 
alaselästä. Pidä paino kantapäillä, 
polvet ja varpaat osoittavat  
samaan suuntaan. Jännitä pakarat 
ja nouse ylös. Ottamalla painon 
mukaan, vahvistat myös yläselän 
sekä keskivartalon lihaksia.

Punnerrus
Punnerra käsillä puuta, 
seinää tai penkkiä vasten. 
Vie rintakehä käsien  
väliin ja ojenna kädet. 
Haastavampaa on pun-
nertaa maata vasten joko 
varpaat tai polvet maassa. 
Liike tuntuu rinta- ja käsi-
varsien lihaksissa.

Keskivartalo- ja tasapainoliike
Pidä jalat lantion levyisessä haara- 

asennossa ja vedä napa kohti selkä- 
rankaa. Nosta paino pään yläpuolelle ja 
tuo se nopealla liikkeellä vartalon eteen 
rutistamalla vatsaa, nosta samalla toista 

jalkaa. Liike tuntuu vatsalihaksissa.

9,80
0,11/kpl (norm. 12,60)

APTEEKKI MagneFORCE 
+ B6 90 tabl. 
Magnesiumia ja B6-vitamiinia sisältävä 
sitruksenmakuinen purutabletti.

 16,50
16,50/l (norm. 19,45)

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



Lomalaisen
matka-apteekki
Matkalle tai mökille lähtiessä on tärkeä varmistaa, 
että kaikki säännöllisesti käytettävät lääkkeet 
ovat mukana. Muut tarvittavat lääkkeet ja tuotteet 
räätälöidään matkakohteen mukaan.

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

• Kipu- ja kuumelääke aikuisille ja lapsille
• Kuumemittari
• Närästyslääke
• Ripulilääke, tarvittaessa ummetuslääke
• Nesteytysvalmiste, etenkin ikääntyneiden ja lasten on syytä 
 huolehtia riittävästä nesteytyksestä lämpimällä säällä.
• Aurinkosuojavoide
• Hydrokortisonivoide 
• Antihistamiinia allergiseen reaktioon tai hyttysten pistoihin 
• Kyypakkaus (Huom! Kyynpurema kuuluu aina lääkärin 
 hoitoon. Puremakohta tuetaan liikkumattomaksi ja 
 hakeudutaan välittömästi lääkäriin.)
• Laastareita, rakkolaastareita, haavataitoksia, sidetaitoksia, 
 ideaalisiteitä
• Desinfiointiaine 
• Rasvalappuja tai silikonitaitoksia palovammoja varten
• Kylmäpakkaus
• Hyttyskarkote
• Punkkipihdit (alue puhdistetaan punkin poiston jälkeen 
 desinfiointiaineella)
• Pienet sakset, pinsetit (esimerkiksi Z-pinsetit sopivat 
 hyvin myös punkkien poistoon) 
• Lapsiperheissä lääkehiili myrkytysten ensiapuun.

Matkakohteesta kannattaa selvittää lähimmän apteekin ja ter-
veysaseman yhteystiedot sekä paikallisen koronapuhelimen 
numero. Jos matka suuntautuu merelle, myös meripelastuskes-
kuksen sekä mahdollisen lääkäriveneen numerot on syytä olla 
valmiiksi katsottuina. 

Koronaviruksen ehkäisyyn kannattaa varata mukaan käside-
siä sekä pesuainetta käsien pesuun. Nenäliinoja ja pieni käsidesi-
pullo on hyvä olla muutenkin mukana taskussa äkillistä tarvetta 
varten. Kasvomaskien käytössä kannattaa seurata viranomaisten 
suosituksia. 

Kesämökille mentäessä lääkekaapin sisältö on hyvä tarkas-
taa mökkikauden aluksi. Vanhentuneet sekä talven yli kylmässä ja 
kosteassa säilytetyt lääkkeet on syytä viedä apteekkiin hävitettä-
väksi ja hankkia uudet, tarpeelliset tilalle.

15,20
304,00/kg (norm. 16,35)

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

10,60
1,06/kpl (norm. 12,90)

Nesteytys ratiopharm 
10 poretabl. 
Poretabletti neste- ja suolatasapainon säätelyyn. 
Sitruunanmakuinen liuos sisältää glukoosia ja 
elektrolyyttejä.

19,80
0,20–0,22/kpl (norm. 23,70)

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

20,40
204,00/l (norm. 25,25)

Avène Sun Sport Fluid 
SK50+ 100 ml 
Veden- ja hikoilunkestävä lähes öljytön ohut 
aurinkosuojavoide, joka ei tahraa. Sopii aktiivisille 
ulkoilijoille.

11,50
0,19/kpl (norm. 14,85)

Apteq Biotiini Extra 
60 kaps. 
Suomessa kehitetty hiusten, kynsien ja ihon 
hyvinvointiin suunniteltu vahva ja monipuolinen 
biotiinivalmiste.

23,90
0,40/kpl (norm. 27,70)

KarpaLact Strong 
60 kaps.
Karpalouutetta ja maitohappobakteereja 
sisältävä ravintolisä naiselliseen 
hyvinvointiin.


