
Joulukuu 2020 Tarjoukset voimassa 31.1.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Ilon valot, 
rauhan huntu.
Sellainen on
joulun tuntu!

Lahjaksi
hyvinvointia
Jouluruoasta
vatsavaivoja?

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

17,00
0,17/kpl (norm. 20,30)

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

23,80
0,16/kpl (norm. 29,75)

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

20,50
0,10/kpl (norm. 23,95)

Minisun D-vitamiini 
50 mikrog 200 tabl.
Vahva D-vitamiini purutableteissa, joissa 
makuvaihtoehtoina neutraali, kola ja 
metsämansikka.



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

Edessä uusi vuosi
Tänä jouluna jouluruokien herkullisten 
tuoksujen lisäksi nenässä saattaa tuntua 
pieni vivahde käsidesistä ja maski suun 
edessä voi hieman vaimentaa joululaulu-
jen hyräilyä, mutta mikään ei pysty tuhoa-
maan juhlamieltä! Tänä vuonna, jos kos-
kaan, olemme ansainneet mahdollisuuden 
nauttia loppuvuoden juhlapäivistä.

Paljon on kuluneen vuoden aikana tehty 
toisin kuin ennen koronaa. ”Katse eteen-
päin”, olemme kuitenkin monen asiakkaan 
kanssa armeijatermein todenneet. Tuleen 
ei voi jäädä makaamaan, vaan pitää luottaa 
siihen, että valoa näkyy tunnelin päässä ja 
yhdessä tämä epidemia hoidetaan. 

Löydä lämmin joulumieli 
Apteekista löydät monia hyödyllisiä lah-
joja, joilla voit muistaa läheisiäsi ja ystäviäsi. 
Sopivia lahjoja löytyy kaikenikäisille. Jos et 
ole ihan varma lahjansaajan mieltymyksistä, 
lahjakortti on varma valinta. Tässä joulujul-
kaisussamme on monta hyvää ja edullista 
lahja- ja tuotevinkkiä, ja apteekissa niitä on 
lisää. Henkilökuntamme osaa myös antaa 
hyviä lahjaideoita. 

Teemme asioinnista turvallista 
ja nopeaa
Meillä asiointi on helppoa ja turvallista. 
Asiakkaamme arvostavat ripeää henkilö-
kohtaista palvelua, jonka ansiosta asiointi 
on nopeaa ja mahdollinen altistumisaika 
vähäistä. Apteekissamme voi asioida myös 
etänä tekemällä tilauksen puhelimitse. Toi-
mituksen voi noutaa apteekin kassalta tai 
tilata sen suoraan kotiovelle.

Tainionkosken apteekissa on iloittu 
syksyllä hienosta huomionosoituksesta. 
Saimme Sydänliiton kunniamaininnan 
ansiokkaasta toiminnasta sydäntervey-
den edistämiseksi. Ilman hyvää yhteistyötä 
Imatran Sydänyhdistyksen kanssa työmme 
ei olisi ollut mahdollista. Suuri kiitos heille! 
Yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessa-
kin tiiviinä imatralaisten sydänterveyden 
hyväksi.

Tänäkin vuonna Tainiokosken apteekki 
on avoinna joka päivä myös joulun ja vuo-
denvaihteen aikaan. Normaaleista aukiolo-
ajoista poikkeavat vain jouluaatto, jolloin 
palvelemme klo 8–15, ja uudenvuoden 
aatto, jolloin apteekin ovet ovat auki  

klo 8–18. Muuten noudatamme normaa-
leja aukioloaikojamme.

Omasta ja henkilökuntani puolesta toi-
votan kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja 
oikein hyvää uutta vuotta!

Sari Eerikäinen
apteekkari

Nouda 
Tainionkosken apteekin 

vuosikalenteri 2021 
apteekistamme! 

Kalentereita rajoitettu erä.



Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
Lähde: Itselääkitys Käypä Hoito -suositus, www.kaypahoito.fi

Jouluruoasta 
vatsavaivoja?
Tyypillisiä joulunajan ylensyömisen aiheut-
tamia vaivoja ovat närästys ja ummetus. Jos 
haluaa ehkäistä vatsavaivoja, on hyvä välttää 
ruoka-aineita, joista tietää saavansa oireita. 
Monilla närästykseen taipuvaisilla oireita 
pahentavat rasvainen ruoka, suklaa, kahvi ja 
alkoholi. Ummetukselle taas altistavat vähäi-
nen liikunta sekä riittämätön kuitujen ja nes-
teiden saanti. Myös jotkin lääkkeet voivat 
kovettaa vatsaa.

Eroon närästyksestä
Närästys tuntuu epämiellyttävänä tunteena, 
kipuna tai poltteena rintalastan takana. Jos-
kus nieluun voi nousta hapanta mahan sisäl-
töä. Tyypillisesti oireet ilmaantuvat ruokailun 
jälkeen tai makuuasennossa. Oireita saat-
tavat pahentaa myös kumartelu, nostelu ja 
kiristävät vaatteet. 

Närästyksen hoitoon on saatavilla aptee-
kista useita erityyppisiä valmisteita. Käypä 
hoito -suosituksen mukaan närästyksen hoi-
toon suositellaan ensisijaisesti niin sanot-
tuja protonipumpun estäjiä tai H2-salpaajia. 
Satunnaiseen närästykseen saattavat riit-
tää myös antasidit tai natriumalginaatti. Jos 
oireet tuntuvat voimakkaimmin yöllä, voi 
sängyn pään kohottaminen helpottaa oloa. 

Ehkäise ummetus
Ummetusta voi ehkäistä varmistamalla riit-
tävän kuitujen saannin, veden juonnin 
ja liikunnan. Täysjyväviljat, täysjyväpuuro 

sekä jouluruoista esimerkiksi luumut sisäl-
tävät kuituja ja ovat hyviä ummetuksen 
ehkäisyssä.  

Jos kotikonstit eivät auta, suositellaan 
hoidoksi ensisijaisesti makrogolia, laktuloo-
sia tai ravintokuituja. Tilapäiseen ummetuk-
seen voi kokeilla myös sennaa, bisakodyyliä 
tai natriumpikosulfaattia. Näitä suositellaan 
ainoastaan lyhytaikaiseen, satunnaiseen 
käyttöön, jotta suoli ei totu niiden vaikutuk-
siin. Apteekin henkilökunta auttaa mielel-
lään sopivan tuotteen valinnassa.

Muista kohtuus
Jouluruoista voi nauttia hyvillä 
mielin, kun kuuntelee elimis-
töään, muistaa kohtuuden 
ja harrastaa liikuntaa myös 
joulun aikaan. Kuten joku 
viisas on sanonut: tärkeää 
ei ole se, mitä syö joulun 
ja uudenvuoden välillä, 
vaan se, mitä suuhunsa 
pistää uudenvuoden 
ja joulun välillä!

9,50
(norm. 11,15)

Auvoin nenäsuihke 
20 ml
A-vitamiinia, seesamiöljyä ja Aloe vera -uutetta 
sisältävä nenäsuihke kuivien nenän limakalvojen 
kosteuttamiseen ja hoitoon. Säilöntäaineeton.

17,40
0,17/kpl (norm. 21,40)

Maitohappobakteeri + B 
ratiopharm 100 kaps.
Maitohappobakteeri- ja B-vitamiinivalmiste 
päivittäiseen käyttöön.

11,80
0,59/kpl (norm. 12,80)

Bepanthen Eye 
20 x 0,5 ml
Kuivia, ärtyneitä ja väsyneitä silmiä kosteuttava 
silmätippa kätevissä kerta-annospipeteissä.



Hyvää 
    joulua!

Tarjoukset voimassa
31.1.2021 asti tai niin kauan kuin

tarjoustuotteita riittää.

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

15,80
(norm. 19,40)

ACO Face Renewing 
Face Oil 30 ml

Ravitseva, suojaava ja kosteuttava iho- 
öljy, joka sopii kaikille ihotyypeille.

Miedosti hajustettu.

7,90
39,50/kg (norm. 9,90)

Aqualan-voiteet 200 g
Aqualan L, Duo ja Plus sopivat 

kaikenikäisille ja herkkäihoisillekin.
Valitse itsellesi sopivimmat!

9,80
122,50/l (norm. 12,10)

Carmolis-yrttitipat 80 ml
Yrttitipat hengitysteille, ruoansulatuksen 

edistämiseen sekä ulkoisesti
rasittuneille lihaksille.

14,00
(Arvo 25,00)

Avène Cicalfate 
-lahjapakkaus

Sukralfaattia sisältävät, tehokkaasti 
hoitavat ja suojaavat käsivoide 
(100 ml) ja huulivoide (10 ml).

8,80
0,37/kpl (norm. 11,15)

Apteq Fluzinc 24 tabl.
Sinkkiasetaattia sisältävä kolmen 

päivän tehokuuri lievittämään 
flunssan oireita. 3 eri makua.

15,80
15,80/l (norm. 19,45)

Sebamed pesuneste-
täyttöpussi 1000 ml 

Edullinen täyttöpussi, jossa 
kaksi vaihtoehtoa: Liquid Face & 

Body Wash ja Olive Face & 
Body Wash.

14,80
(norm. 19,45)

APTEEKKI FluAcute 
Zinc+  20 ml

Sinkkiasetaattia sisältävä suusuihke 
flunssan keston lyhentämiseen ja 

oireiden lievitykseen. 
4 eri makua.

38,00
760,00/l (norm. 42,90)

Vichy Neovadiol Rose 
Platinum -voiteet 50 ml

Vahvistavat ja elinvoimaa antavat
voiteet ikääntyvälle iholle. Saatavana

päivä- ja yövoiteena.

13,30
(norm. 15,85)

Thealoz Duo 10 ml 
silmätipat

Silmätipat, jotka suojaavat, 
kosteuttavat ja voitelevat 

kuivia silmiä.

18,70
0,16/kpl (norm. 23,20)

Multivita Forte 120 tabl.
Monivitamiini- ja hivenainevalmiste 
erityisesti ikääntyville. Tehoaineina 

ubikinonia ja inkivääriä.


