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Kesän
kuivattaman
ihon hoito

Syksyn
vitamiini-
vinkit
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MUSTA

Imatran Prismakeskus,  
Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra
www.tainionkoskenapteekki.fi,  
info@tainionkoskenapteekki.fi
puh. 05 432 1272
Avoinna ma–pe 8–20, la 8–18,  
su ja arkipyhät 10–18

Tykkää meistä Facebookissa
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11,50
0,13–0,14/kpl (norm. 13,90)

Multivita 
Magnesiumsitraatti + B6
Hyvin imeytyvästä magnesiumsitraattivalmisteesta 
saatavana useita vaihtoehtoja. Valitse itsellesi sopivin!

79,00
0,44/kpl (norm. 96,70)

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

17,50
0,18/kpl (norm. 21,40)

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



Sari Eerikäinen
apteekkari

Aurinkoista syksyä!

16,50
0,17/kpl (norm. 20,05)

Multivita 
Omegalive Strong 
100 kaps.
Omega-3-rasvahappoja sisältävä, helposti 
nieltävä vahva kalaöljykapseli.

21,00
0,11/kpl (norm. 23,95)

Minisun D-vitamiini 
50 mikrogrammaa 
200 tabl. 
Vahva D-vitamiini purutabletti, jossa 
makuvaihtoehtoina appelsiini, kola tai mansikka.

13,30
(norm. 15,85)

Thealoz Duo 
10 ml
Silmiä pitkäkestoisesti kosteuttava 
säilöntäaineeton silmätippa, joka suojaa ja 
korjaa silmän pinnan pieniä vaurioita. 
Sopii myös piilolinssien käyttäjille. 

”Saatko sinä lyödä leimoja kaiket päivät?”, kysyi 
pikkutyttö innoissaan vuosia sitten, kun löin toi-
mitusleiman paperireseptiin. Tyttö jatkoi vielä: 
”Minäkin menen isona töihin apteekkiin teke-
mään mukavaa työtä.” Apteekin papereita lei-
mataan enää harvoin – kiitos digitalisaation –, 
mutta edelleen työ on apteekissa mukavaa. 
Moni nuori pitää ehkä välivuoden, kun unelma- 
ammattia ei ole löytynyt eikä selvää suuntaa  
työuralle ole. Voisiko ammatti löytyä farma- 
siasta? Itse päädyin alalle vähän sattuman 
kautta koulukaverini innostamana. Omin päin 
ala olisi jäänyt löytymättä. Mutta kaikkien  
näiden vuosienkin jälkeen voin vilpittömästi 
suositella farmasiaan liittyviä työtehtäviä. Työ-
urani aikana olen nähnyt kuinka monipuolisia 
ja mielenkiintoisia ammattipolkuja lääkealan 
osaajille on tarjolla. Eniten farmasisteja työs-
kentelee avohuollon apteekeissa, mutta suuri 
määrä farmaseutteja ja proviisoreita toimii mm. 
viranomaistehtävissä, sairaala-apteekeissa, lää-
kemarkkinoinnissa, lääketeollisuudessa ja yli-
opistotutkijoina.

Kuten missä tahansa ammatissa, lääkehuol-
lonkin tehtävissä tarvitaan erityyppisiä työn-
tekijöitä. Lääketiede kehittyy valtavaa vauh-
tia, joten ammatillisen osaamisen kehittämistä 
ei voi unohtaa millään sektorilla. Apteekit ovat 
vuodesta toiseen arvostetuimpien yritysten 
joukossa ja farmaseutteja sekä proviisoreita 
pidetään erittäin luotettavina.  Uusimmat tut-
kimukset osoittavat myös, että apteekeissa far-
maseuttinen henkilökunta on hyvin tyytyväistä 
ja mikä todella ilahduttavaa, ylpeätä työstään. 
Farmasian alaa ei kannata unohtaa, kun miettii 
ammattia itselleen.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka normaalia 
elämämme on syksyllä. Rokotukset ovat eden-
neet kuitenkin niin hyvin, että kaikkien lienee jo 
kuvainnollisesti helpompi hengittää. Nyt kan-
nattaa nauttia liikkumisesta, sillä elokuun toi-
vottavasti lämpimät päivät ja illat innostavat  
lähtemään luontoon. Koulujen alkaminen 
palauttaa päiviin arkirytmin, tutun ja turvallisen. 
Sekin voi olla ihan hyvä asia.

Toimitusleimoja 
sekä urahaaveita



Syksyn
vitamiinivinkit

D-vitamiinin tärkein tehtävä on luuston lujit-
taminen. D-vitamiinin puutos on yhdistetty 
muun muassa infektioihin, syöpään sekä sydän- 
ja verisuonisairauksiin. Puutos saattaa altistaa 
myös koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle 
keuhkoinfektiolle. 

D-vitamiinin tärkeimmät lähteet Suomes-
sa ovat auringonvalo kesäaikana, D-vitaminoi-
dut maitovalmisteet ja ravintorasvat sekä kala. 
D-vitamiinilisää suositellaan ympäri vuoden 
kaikille alle 18-vuotiaille, yli 75-vuotiaille sekä 
raskaana oleville ja imettäville. 18–74-vuoti-
aille suositellaan D-vitamiinilisää vuoden pi-
meimpänä aikana syyskuusta huhtikuulle, jos 
ei käytä päivittäin D-vitaminoitua maitoa, levi-
tettä tai kalaa.

Muista myös B12-vitamiini
B12-vitamiini on tärkeä DNA:n ja solujen toi-
minnalle. Tiukkaa kasvisruokavaliota noudat-
taville suositellaan B12-vitamiinilisää, sillä sitä 
saadaan ainoastaan eläinkunnan tuotteis-
ta, kuten lihasta, kalasta ja maitotuotteista. 
Tietyt lääkkeet, kuten diabeteslääke metfor-
miini sekä muun muassa närästykseen käy-
tettävät happosalpaajat, voivat heikentää 

B12-vitamiinin imeytymistä. 
B12-vitamiinin puutos voi nä-
kyä esimerkiksi anemiana tai 
hermostollisina häiriöinä, ku-
ten muistin ja tunnon häiriöinä 
tai lihasheikkoutena. Suomessa 
puutosta esiintyy 10 prosentilla yli 
65-vuotiaista.

Apteekki neuvoo 
valinnassa
Monivitamiinilisää voi käyttää, jos  
haluaa taata vitamiinien riittävän saannin. 
 Valmiste kannattaa valita sen mukaan, 
että D-vitamiinin saanti tulee turvattua, ellei 
sitä saa riittävästi muualta. Monivitamiinit si-
sältävät D-vitamiinin lisäksi yleensä kattavasti 
myös muita vitamiineja ja hivenaineita. 

Jos käyttää vitamiineja useasta eri purkista, 
voi apteekista varmistaa, ettei niissä ole pääl-
lekkäisyyksiä, sillä rasvaliukoiset vitamiinit voi-
vat pitkässä käytössä kertyä elimistöön. On 
hyvä huomioida myös yhteisvaikutukset lääk-
keiden kanssa. Esimerkiksi verenohennuslää-
ke Marevanin kanssa ei suositella K-vitamiinia, 
joka voi vaikuttaa lääkkeen tehoon.

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

Monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio 
on vitamiinien ja hivenaineiden saannin 
perusta. Tiettyjen vitamiinien saanti 
saattaa kuitenkin jäädä vähäiseksi, vaikka 
ruokavalio olisi monipuolinen.

15,80
0,08/kpl (norm. 19,50)

Multivita 
Ascorbin Long 
500 mg 200 tabl.
Pitkävaikutteinen C-vitamiinivalmiste vähentää 
väsymystä sekä edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

18,00
0,15–0,20/kpl (norm. 20,35)

Minisun monivitamiini 
Vahva 120 tabl ja Extra 
vahva 90 tabl. 
Aktiivisen ihmisen vitamiini- ja hivenainevalmiste. 
Sisältää myös ubikinoni Q10:tä ja mustikkauutetta. 
Extra vahvassa 50 mikrogrammaa D-vitamiinia.

22,50
0,25/kpl (norm. 27,35)

Betolvex 
Strong 1,25 mg 
90 tabl.
B-vitamiineja sisältävä valmiste muistin 
ja jaksamisen tueksi.



Kesän 
kuivattaman 
ihon hoito

Aurinko paitsi altistaa ihon palamiselle, se myös kui-
vattaa. Kesäisin ihonhoitotuote saa olla kevyempi ja 
kosteuttavampi kuin talvisin. Syksyn edetessä ihonhoi-
torutiineja olisi syytä tehostaa ja voiteeksi kannattaa 
vaihtaa ravitsevampi ja hoitavampi vaihtoehto. Esimer-
kiksi ihoöljy sopii erittäin kuivan ihon hoitoon.

Perusvoiteen valinnassa huomioidaan vuodenajan 
lisäksi ihon kunto, ihotyyppi sekä hoidettava alue. Kar-
vaisille ihoalueille käytetään kevyempää perusvoi-
detta, kun taas kuiville ihoalueille, kantapäihin sekä 
taipeisiin valitaan hoitavampi ja rasvaisempi voide. 
Keramideja sisältävät voiteet puolestaan vahvistavat 
ihon heikentynyttä suojakerrosta. Probioottisilla voi-
teilla voidaan vahvistaa ihon vastustuskykyä ja estää 
haitallisten bakteerien kasvua.

Propyleeniglykolia ja karbamidia sisältävät voiteet 
ovat tehokkaasti ihoa kosteuttavia. Herkästi tulehtuva 
atooppinen iho hyötyy erityisesti propyleeniglykolista, 
koska se toimii myös antimikrobisena aineena. Aller-
gisiin reaktioihin, ärtyneelle ihoalueelle ja ihottumiin 
tarvitaan kuitenkin hoitava täsmätuote. Voimakkaisiin 
oireisiin saatetaan tarvita kortisonivoidetta.

Ihon pesuun kannattaa valita saippuaton tuote, 
joka ei kuivata ihoa. Pesuöljyt hellivät erittäin kuivaa 
ihoa. Myös kevyt perusvoide soveltuu ihon pesuun.

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

7,90
(norm. 9,60)

Naso ja Naso Fresh seesami- 
öljy ratiopharm 10 ml 
Seesamiöljyä sisältävä suihke kuiville nenän 
limakalvoille. Fresh sisältää myös raikasta 
eukalyptusöljyä.

19,50
97,50/l (norm. 24,65)

Paranix shampoo 
200 ml
Helppokäyttöinen ja tehokas shampoo 
päätäiden sekä niiden munien poistoon 
2-vuotiaasta lähtien. 

6,30
63,00/l (norm. 7,45)

Ceridal Lipolotion 
100 ml
Helposti imeytyvä, kosteuttava ja hoitava 
ihoöljy, joka sopii koko keholle, myös kasvoille 
ja intiimialueille.

20,00
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.) 

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

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

16,50
(norm. 19,00)

Membrasin Vision 
Vitality Spray 17 ml
Suljetulle silmäluomelle annosteltava 
emulsiosuihke vähentää kuivasilmäisyyden 
oireita ja kosteuttaa silmänympärysihoa.


