
    
    

   

Helmikuun 
supertarjous

Helmikuu 2023

Helmi–
maaliskuun 

edut 
apteekissa

Posivil FluZink 40 kpl
Imeskeltävä sinkkivalmiste 

helpottamaan flunssan oireita 
ja kestoa. 3 eri makua. 

9,80
0,25/kpl (norm. 12,20) 

Tarjous voimassa 1.–28.2.2023 

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

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

Seuraa meitä
Facebookissa ja 

Instagramissa



[APTEEKKARIN TERVEHDYS] 

Sari Eerikäinen
apteekkari

Julkaisija Tainionkosken apteekki
Toimitusneuvosto  
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki 
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki 
Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki 
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki 
Janne Mikkola, Arabianrannan apteekki
Toimitus Mainostoimisto SST Oy
Painopaikka PunaMusta
Painosmäärä 166 560 kpl

Apteekkien 
lähipalvelu- 
verkosto 
kattava myös 
vaalien jälkeen
Eduskuntavaalit pidetään parin kuukauden  
kuluttua ja sen jälkeen neuvotellaan hallitusohjel-
masta.  Me suomalaiset apteekit toivomme, että 
tuleva hallitus haluaa ohjelmassaan kehittää  
apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja 
turvata maankattavat lähipalvelut jatkossakin. 
Apteekit halutaan kytkeä entistä vahvemmin 
osaksi uutta sote-palvelujärjestelmää, mikä on 
ottanut ensi askeleita hyvinvointialueiden 
aloitettua vuoden vaihteessa.  Apteekki on  
useimmille suomalaisille kotia lähimpänä sijait-
seva terveyspalvelu, jossa järkevän lääkehoidon 
edistäminen on tärkeä asia. Joskus se tarkoittaa 
lääkettä, joskus lääkkeetöntä hoitoa tai asiakkaan 
ohjaamista lääkäriin. 

Apteekkien lähipalveluverkosto tarkoittaa myös 
sitä, että apteekit toimivat merkittävinä työllistä-
jinä omilla paikkakunnillaan. Jos olet opiskeluihin 
tähtäävä nuori, voisiko apteekista löytyä sinulle 
ura? Töitä löytyy varmasti ja niiden perässä ei vält-
tämättä tarvitse muuttaa kotiseudulta mihinkään. 

Aurinkoisia talvipäiviä!

P.S. Kädessäsi on apteekkimme uudistunut  
kampanjatiedote; toivottavasti tarjouksemme 
ilahduttavat sinua.  
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19,90
0,10/tabl. (norm. 23,95)

DeviSol Strong 50 mikrog 
200 tabl. 
Vahva D-vitamiinivalmiste. Vaihtoehtoina 
nieltävä tabletti ja sitruksen tai mustikan 
makuinen imeskeltävä tabletti.

14,20
0,47/tabl. (norm. 16,70)

NovaNight 30 tabl.
Melatoniinia, sitruunamelissaa, kärsimys- 
kukkaa ja tuliunikkoa sisältävä tabletti 
rentouttaa ja edistää normaalia unta. 

14,20
0,07/tabl. (norm. 16,85)

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

19,60
0,08/tabl. (norm. 22,00)

Multivita Plus 250 tabl. 
KAMPANJAPAKKAUS
Monivitamiini- ja hivenainevalmiste aikuisille.

Helmikuun tarjoukset
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Kun nuha vaivaa
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden 
lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysai-
neeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksy-
lometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml)  vahvuus 
on tarkoitettu aikuisille ja yli 10-vuotiaille ja 
miedompi (0,5 mg/ml) 2-10–vuotiaille lapsille. 
Alle 10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 
5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 
7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mu-
kaan. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. 
MULTI-FI-00794-9-22

− Nopeasti tehoava
− Säilöntäaineeton
− Oma vahvuus lapsille

16,70
(norm. 19,45)

APTEEKKI FluAcute Zinc+  
20 ml 
Sinkkiasetaattia sisältävä suusuihke, joka 
lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita. 
4 eri makua: anis, mustaherukka, sitruuna-
inkivääri ja echina-piparminttu.

10,50
0,53/kpl (norm. 12,80)

Ophtim Eye Hydra ja Forte 
20 x 0,5 ml silmätipat
Tehokosteuttavat silmätipat. Hydra päivä- 
käyttöön ja paksumpi Forte etenkin 
yökäyttöön.

Helmikuun tarjoukset
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-15% UUTTA!

TUNNE VAHVUUS JA ELINVOIMA HIUKSISSASI
NYT UUTUUTENA sävyttävät shampoot ja hoitoaineet ruskean- 
sävyisille sekä vaaleille ja vaalennetuille hiuksille. Säilytä hiustesi 
kaunein sävy! Lue lisää Biorion.fi.

APTEEKISTA.

Tarjous voimassa helmikuun ajan.

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

LASTEN HYVÄNMAKUISET D-VITAMIINIT

TARJOUS VOIMASSA 28.2.2023 ASTI.

Koko perheen D-vitamiinit
Minisunin D-vitamiinit sopivat koko perheelle. Tuoteperheestä löydät eri vahvuudet 

kymmenestä mikrogrammasta sataan mikrogrammaan D-vitamiinia. Apteekista.

UUSI PAKKAUSKOKO 200 TABL.

SUOSITUT D-VITAMIINIT
KOKO PERHEELLE
NAPPAA TASKUUSI AURINKO PIKKUINEN-15%

TARJOUS

24,50
0,16–0,20/tabl. (norm. 27,80)

Bethover Strong B12 120 tabl.                                                                                     
Bethover B12 + foolihappo  
150 tabl.
Purutabletit B12-vitamiinin ja foolihapon saannin 
tueksi. Strongissa monipuolisempi ja vahvempi 
B-vitamiinikoostumus.

11,20
0,37/tabl. (norm. 12,80)

Rela Tabs 30 purutabl.
Vahva maitohappobakteerivalmiste  
nieltävänä kapselina tai purutablettina, jossa 
makuvaihtoehtoina sitruuna, omena, mansikka 
tai appelsiini. Appelsiinin makuisessa puru- 
tabletissa mukana myös D-vitamiini.

Helmikuun tarjoukset
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Kokeneille Pehmeämmälle  
iholle

Paikallisesti käytettynä edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden 
paranemista ja epiteelikerroksen muodostumista. Vaikuttava aine dekspan-
tenoli. Levitetään kerran tai useita kertoja päivässä vaurioituneelle alueelle. 
Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle  
aineelle. Keskustele lääkärin kanssa, ellei olosi parane tai se huononee.  
Lue pakkausseloste. CH-20221125-08

11,40
54,29–99,13/l (norm. 13,75)

Physiomer 
nenähuuhtelutuotteet 
Isotoninen merivesiliuos nenän huuhteluun 
allergian ja flunssan yhteydessä. Normal Jet 135 ml, 
Strong Jet 210 ml ja Baby Mist 115 ml.

12,30
0,41/tabl. (norm. 14,75)

BioGaia Gastrus  
30 purutabl.
Tutkittuja Lactobacillus reuteri -maitohappo- 
bakteerikantoja sisältävä mandariininmakuinen 
purutabletti kuurina tai päivittäin.

Helmikuun tarjoukset
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•• Voide hoito- ja suojavoiteeksi   Voide hoito- ja suojavoiteeksi  
•• Ihoöljy koko keholle    Ihoöljy koko keholle   

  

VALMISTETTU
SUOMESSA

Hellävarainen CeradermHellävarainen Ceraderm
talven rasittamalle iholletalven rasittamalle iholle!!

Helmikuussa  
Ihoöljy 100ml ja 500ml  

sekä Voide 200g 

-15%

23,60
0,39/tabl. (norm. 25,75)

Berocca Energy 
60 poretabl. 
B-vitamiineja, C-vitamiinia, magnesiumia 
ja sinkkiä sisältävä poretabletti. 
Makuvaihtoehdot appelsiini ja marja.

12,50
(norm. 14,55)

A-Vita Hydra+ 
nenäsuihke 20 ml
Hyaluronihappoa, A- ja E-vitamiinia, 
dekspantenolia ja biotiinia sisältävä 
öljypohjainen nenän kostutussuihke.

Helmikuun tarjoukset
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Ihonpuhdistus
Täyteläisemmät ihonhoitotuotteet auttavat pitämään 
ihon oman suojakerroksen kunnossa, jotta iho ei pääsisi 
kuivumaan. Vaihda suihkugeeli saippuattomaan pesu- 
nesteeseen ja kasvojenpuhdistusaine ihotyyppisi mukaan 
joko maitomaiseen tai öljymäiseen tuotteeseen.

Hoida 
ihoasi  
talvella

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Myllyn Apteekki

Talvella ihonhoitoon kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota pakkasen 
ja keskuslämmityksen kuivattaessa 
huoneilmaa. Ihon kosteudensitomiskyky 
heikkenee, se kuivuu, hilseilee ja kutisee. 
Kosteuden puutteen takia ihon pinta saattaa 
ihotyypistä riippumatta tuntua kuivalta niin 
kasvoissa kuin vartalollakin.

1

1. ACO Gentle Cleanse Oil 150 ml 17,45 €
Hellävarainen kasvojen puhdistusöljy.
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Seerumi ihoa kosteuttamaan 
Seerumi vie kosteutta syvälle ihoosi ennen 
kosteusvoiteen levittämistä. Seerumi ja kos-
teusvoide ovat tehokas yhdistelmä pitämään 
kasvojen ihon hehkeänä myös talvella.

Levitä kosteuttava seerumi iholle aamuin 
illoin puhdistuksen jälkeen. Seuraavaksi levitä 
kosteusvoide. Se kannattaa levittää vähintään 
puoli tuntia ennen ulkoilua, jotta se ehtii 
imeytyä eikä jäädy iholle. Ulkoillessa kos-
teusvoiteen on hyvä olla vedetön.

Jos käytät seerumia läpi vuoden, nyt voi 
olla hyvä aika vaihtaa se hoitavampaan ver-
sioon. Talvella kannattaa myös käyttää vähän 
täyteläisempää kosteusvoidetta.

Ihon kosteutusta 
tehostava 
kasvonaamio
Hyvä voidemainen kosteuttava 
kasvonaamio on tähän aikaan 
vuodesta loistava lisä ihon- 
hoitorutiiniisi. Täyteläinen, ihoa 
rauhoittava naamio kerran 
viikossa auttaa palauttamaan 
sekä ylläpitämään ihon 
kosteustasapainoa.

Erityishuomiota haastavalle iholle 
Normaali-ihoinen saattaa pärjätä talvisaikaan pienillä muutoksilla, 
mutta jos on iho-ongelmia, hoidon kanssa on syytä olla erityisen 
tarkkana.  Esimerkiksi atooppinen ihottuma ja couperosa pahene-
vat talvella.

Atooppinen iho voi kuivua, punoittaa, hilseillä ja kutista.  
Sen hoidossa on tärkeää tuotteiden oikea koostumus ja raaka- 
aineet. Voiteen rasvaisuus ei aina ratkaise, vaan itselle sopivin löy-
tyy kokeilemalla.

Couperosaihon laajenneet pintaverisuonet saavat ihon 
punoittamaan herkästi etenkin talvella. Myös talven lämpötila- 
vaihtelut pahentavat oireita.

4

5

6

3
2

4. Favora-naamio 75 ml 
20,40 €
Rauhoittava ja kosteuttava  
naamio kaikille ihotyypeille.

2. LRP Hyalu B5 Serum 30 ml 43,00 €
Kosteuttava ja kiinteyttävä seerumi.
3. ACO Age Delay Day crem 50 ml 28,15 € ja 
ACO Age Delay Night cream 50 ml 29,15 €
Täyteläinen, tehokkaasti kosteuttava  
anti-age-voide kuivalle iholle.

6. Avéne Antirougeurs  
Day cream 40 ml 29,90 €
Kuivalle tai erittäin kuivalle, herkälle 
couperosaiholle. Rauhoittaa, 
kosteuttaa ja suojaa ihoa sekä 
antaa samalla pitkäkestoisen  
vaikutuksen punoitusta vastaan.

5. CeraVe-kosteusvoide  
kuivalle ja erittäin  
kuivalle iholle 454 g 23,90 €
Kosteuttaa ja auttaa 
vahvistamaan kasvojen 
ja vartalon ihon luonnollis-
ta suojamuuria. Sisältää kolmea 
tärkeää keramidia 
ja hyaluronihappoa.
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14,00
0,14/kaps. (norm. 17,30)

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

7,70
0,32/tabl. (norm. 9,20)

Apteq Fluzinc 24 tabl.
Sinkkiasetaattia sisältävä kolmen päivän 
tehokuuri flunssan hoitoon. Makuvaihtoehtoina 
mustaherukka, salmiakki ja hunaja.

14,90
(norm. 15,75)

Bepanthen Eye 
silmätipat 10 ml
Kosteuttavat silmätipat kuiville, ärtyneille ja 
väsyneille silmille. Säilyy avattuna 12 kuukautta.

10,90
(norm. 12,15)

Auvoin nenäsuihke 
20 ml
Hoitava A-vitamiini-seesamiöljy -nenäsumute 
kuivalle nenälle.

Maaliskuun tarjoukset
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Vitamiinit 
ja mineraalit

UUTUUSSARJA  
VAIN

APTEEKEISTA

Valikoima voi vaihdella apteekeittain.

Tarjous 
voimassa 

maaliskuun 
ajan.

20,60
(norm. 24,20)

Avène Soothing Eye 
Contour Cream 10 ml
Hajusteeton ja rauhoittava 
silmänympärysvoide herkälle, jopa 
ärtyneelle iholle.

19,90
0,20–0,22/tabl. (norm. 22,95)

Melarest Melatoniini 
Extra Vahva 1,9 mg
Vahva melatoniinivalmiste, jossa vaihtoehtoina 
pitkävaikutteinen (90 tabl.), nieltävä (100 tabl.) tai 
mintunmakuinen suussa hajoava (100 tabl.) tabletti.

9,70
(norm. 11,05)

Maaliskuun tarjoukset
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Varmista 
itsehoito- 
lääkkeen käyttö 
apteekin 
ammattilaiselta

Teksti: Janne Mikkola, apteekkari, farmasian tohtori, Arabianrannan apteekki    |    Lähde: Itselääkitys Käypä hoito -suositus

Itselääkitys on yleensä turvallista oikein käytettynä. 
Kaikilla lääkkeillä, myös itsehoitolääkkeillä on kuiten-
kin haittavaikutuksia. Mitä suurempi annos ja mitä 
pidempi hoidon kesto, sitä suurempi riski on hait-
tavaikutuksille. Itsehoitolääkkeillä voi olla myös hai- 
tallisia yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Tarkkana kipulääkkeiden kanssa
Kipulääkkeet on tarkoitettu itsehoidossa vain ly-
hytaikaiseen ja satunnaiseen käyttöön. Samo-
ja kipulääkkeitä on saatavilla sekä reseptillä että 
ilman reseptiä ja vastaavalla annoksella näiden 
teho ja haitat ovat samat. 

Ilman reseptiä Suomessa on saatavana suun 
kautta otettavista tulehduskipulääkkeistä ase-
tyylisalisyylihappoa, ibuprofeenia, ketoprofeenia ja 
naprokseenia sisältäviä valmisteita. Kaikki nämä är-
syttävät mahan limakalvoa, ja käytön pitkittyessä 
voi seurauksena olla jopa lääkkeen aiheuttama 
haavauma mahaan tai suolistoon. Tulehduskipu- 
lääkkeillä on useita haitallisia yhteisvaikutuksia 
muiden lääkkeiden kanssa. Ne voivat esimerkiksi 
heikentää verenpainelääkkeiden tehoa. Lääkkeen 

käyttö kannattaakin varmistaa apteekissa farmaseu-
tilta, jos käytössä on muita lääkkeitä. 

Tulehduskipulääkkeitä tulee välttää, jos hen-
kilöllä on valtimotauti tai sen riskitekijöitä, 
sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, käytössä 
veren hyytymistä ehkäisevä lääkitys tai ruoansula-
tuskanavan vuotoriski on suurentunut. 

Parasetamoli ei ole tulehduskipulääke. Se lie- 
vittää kipua ja laskee kuumetta, mutta sillä ei ole 
tulehdusta hillitsevää vaikutusta. Parasetamoli 
sopii usein kipulääkkeeksi, jos tulehduskipu- 
lääkettä ei voi käyttää.  Parasetamolin vakavin 
haittavaikutus on mahdollinen maksavaurio, 
minkä takia parasetamolin annossuositusta ei saa 
ylittää. Alkoholi, etenkin runsas tai pitkäaikai- 
nen käyttö, lisää parasetamolin aiheuttaman mak-
savaurion riskiä. 

Itsehoitolääkkeitä käyttäessään on tärkeä  
varmistaa, ettei saa vastaavaa lääkettä jo toisesta 
valmisteesta. Esimerkiksi flunssaan liittyvää 
päänsärkyä hoitaessaan on huomioitava, että 
monet flunssan hoidossa käytettävät kuumat juo-
mat sisältävät jo kipulääkettä.
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Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, 
oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venäh-
dyksissä 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 , infofi nland@tevapharm.com. Markkinoija Teva 
Finland Oy. MULTI-FI-00882-12-22.

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

Tulehduskipugeeli 
kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja 
venähdyksissä

Vain 
kahdesti 
päivässä!

29,90
0,33/kpl (norm. 37,25)

Omega7 tyrniöljykapseli 
90 kpl
Tyrniöljyvalmiste koko kehon limakalvojen 
hyvinvointiin. 

16,20
0,08/kpl (norm. 19,80)

MagneCit 200 kpl
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti ja B6-vitamiini 
samassa valmisteessa. Vaihtoehtoina nieltävä tai 
pureskeltava tabletti.

Maaliskuun tarjoukset
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7,90
(norm. 9,20)

Nasolin A-vitamin ja 
kosteuttava nenäsuihke 10 ml 
Kosteuttavasta Nasolin-nenäsuihkeesta 
saatavana useita vaihtoehtoja. 

16,80
0,08/tabl. (norm. 19,50)

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

7,90
39,50/kg (norm. 10,15)

Aqualan voiteet 200 g
Aqualan L, Duo ja Plus sopivat kaiken- 
ikäisille ja herkkäihoisillekin. Valitse itsellesi 
sopivimmat!

23,90
0,16/tabl. (norm. 29,75)

Beko Strong B12 +  
foolihappo + B6 150 tabl.
B-vitamiinivalmiste ikääntyville ja 
kasvisruokavaliota noudattaville nieltävänä 
tai mustikka-karpalon makuisena tablettina.

Maaliskuun tarjoukset
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KAUPAN 
PÄÄLLE 

MAALISKUUSSA  
KAHDEN ACO-TUOTTEEN  

OSTAJALLE

ACO-KÄSIVOIDE

Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle ACO Hand Cream Rich 75 ml. Tarjous voimassa maaliskuun ajan 
kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

897478_Perrigo_ACO_Party_printti_Terveyslehtiapt_176x250.indd   1897478_Perrigo_ACO_Party_printti_Terveyslehtiapt_176x250.indd   1 5.12.2022   12.325.12.2022   12.32


