TIKKURILAN UUDEN

APTEEKIN Edut
arkeen
KALSIUMIN
MONET
KASVOT
s. 6-7

Suuhygienian
malli opitaan
kotona

s. 16-19

Edut voimassa
8.8.-30.9.2019
tai niin kauan
kuin tavaraa 
riittää.

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä 
maksetuista tuotteista tai palveluista.
Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

AJANKOHTAISTA

HER
MINISUN MONIVITAMIINI
MULTI 90 TABL.
Kola, Mansikka ja Appelsiini
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90
kpl

MINISUN MONIVITAMIINI
VAHVA 120 TABL.

1850
(Norm. 22,78 €
132,14 €/kg)

(Norm. 12,44 €
137,50 €/kg)

MINISUN MONIVITAMIINI
JUNIOR TÄHTIMARJA 200 TABL.

MINISUN PEHMONALLE
MONIVITAMIINI JUNIOR 120 TABL.

(Norm. 22,78 €
168,18 €/kg)

(Norm. 22,78 €
77,08 €/kg)

1850
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TYS

1850

AJANKOHTAISTA

PIRTEYTTÄ PÄIVÄÄN
Minisun Junior Apina ja
Minisun Junior Nalle 100 tbl ja
Minisun Pehmokonna 10 mikrog
D-vitamiini Junior 60 kpl

950
kpl

(Norm. 11,45 €
79,17-172,73 €/kg)

MINISUN 20 MIKROG
200 TABL

1490
(Norm. 18,30 €
620,83 €/kg)

MINISUN 50 MIKROG
200 TABL

2190
(Norm. 26,45 €
476,09 €/kg)

APTEEKISTA
3

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Bafucin® 50 kpl:

11,90€

(0,24€/kpl)

| Bafucin® 25 kpl:

7,55€

(0,30€/kpl)

Kurkkukipuun

3-tehoinen Bafucin!
DESINFIOI - PUUDUTTAA
LIEVITTÄÄ KURKUN ÄRSYTYSTÄ
Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine
sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume,
päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi
olla streptokokkibakteerin aiheuttama angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista.
FI/BAF/19-1808 06/2019 © McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
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Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!

Uu
tu
us
!

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Helpottaa
tupakanhimoa
jo 30 sekunnissa
(2 x 1 mg -annos)

150 annosta

24,90€
(0,17 €/annos)

NICORETTE® on lääke
Ei lasten ulottuville. Kun
vain laastareita), sydän18-vuotiaille. Markkinoija

avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste.
aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee
tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy FI/NI/18-1685 10/2018
© McNeil 2018

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

KALSIUMIN
MONET KASVOT

K

un puhutaan kalsiumista ja
sen merkityksestä hyvinvoinnille, mainitaan usein sen
rooli luuston ja hampaiden muodostumisessa. Kalsiumilla tai puhekielessä usein käytetyllä termillä, kalkilla, on
myös muita elintärkeitä tehtäviä elimistössä, joista harvemmin puhutaan.
Kalsium osallistuu monella eri tavalla
solujen sisäisten toimintojen säätelyyn
sekä lihasten ja hermojen aktiiviseen
toimintaan.
KALSIUMIA JOKA PÄIVÄÄN

Kalsiumin säätelytehtävistä johtuen
elimistön täytyy pitää jatkuvasti yllä
tiukasti säädeltyä tasapainoa vapaan ja
sitoutuneen kalsiumin välillä. Tämän
tasapainon säätelyssä luustoon sidottu kalsium muodostaa tasapainottavan
varaston, josta kalsiumia vapautetaan
aina silloin, kun ruokavaliosta saatava
kalsium ei riitä tyydyttämään elimistön päivittäistä tarvetta. Luusto on siis
aktiivista, elävää kudosta, jossa vanhaa
luuta hajotetaan ja uutta rakennetaan
joka päivä, joskin vanhenemisen myötä
painopiste siirtyy hajoamisen puolelle
ja luun tiheys laskee.
MAITOA LASIIN

Sekaruokavaliossa maitotuotteet muodostavat tärkeimmän kalsiumin läh-
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teen. Myös siemenet, pähkinät ja monet vihannekset sisältävät reilusti kalsiumia, mutta niiden kalsium ei ole
elimistölle ihan yhtä helposti imeytyvässä muodossa. Kasvavat lapset tarvitsevat runsaasti kalsiumia ja jo 10 ikävuodesta alkaen tarve on 900 mg päivässä. Lasillisessa lehmänmaitoa on
kalsiumia 240 mg eli 30 % aikuisen päivittäisestä saantisuosituksesta. Kalkin
lisäksi maito sisältää tärkeitä D-, B2- ja
B12-vitamiineja, joista D-vitamiini on
välttämätön kalsiumin imeytymiselle. Kasvipohjaisessa ruokavaliossa erilaiset kasvimaidot ovat hyvä vaihtoehto perinteisille maitotuotteille, etenkin
jos käyttää tuotteita, joihin on lisätty
kalsiumia valmistuksen yhteydessä. Jos
ruokavalio ei tunnu sisältävän riittävästi kalsiumia, puuttuvan kalkin voi myös
ottaa helposti ravintolisän muodossa,
mielellään D-vitamiinin yhdistettynä.

lasillisessa
lehmänmaitoa
on kalsiumia
240 mg eli
30 % aikuisen
päivittäisestä
saantisuosituksesta.

VITAMIINIT JA HIVENAINEET

APTEEKISTA.

C ALSORIN
kalsium + D3-vitamiini

Kaikki
Calsorin-sarjan
tuotteet

-20 %
7/2019

(Norm. 10,98 – 19,61 €)

Tarjous koskee nieltäviä tabletteja Calsorin 500 mg, Calsorin D3 500 mg + 10 mikrog, Calsorin D3
500 mg + 20 mikrog ja Vita Calsorin sekä purutabletteja Puru Calsorin Neutral 500 mg,
Puru Calsorin D 500 mg + 10 mikrog ja Puru Calsorin D 500 mg + 20 mikrog.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

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

7

VITAMIINIT JA HIVENAINEET

me
Koska tarpeem t erila iset
ova

Multi-tabs® Man & Woman 50+
Monivitamiini- ja kivennäisainetabletti,
joka on suunniteltu erityisesti
yli 50- vuotiaille miehille ja naisille
60 tabl.

990 €

(norm. 13,37 € |
136,43–167,13 €/kg)

Terveelliset elämäntavat ja monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio ovat tärkeitä.
Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena.
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Pfizer ApS Consumer Healthcare • Multi-tabs.fi
PP-MUL-FIN-0267

VITAMIINIT JA HIVENAINEET

AJANKOHTAISET SINKKI
JA C-VITAMIINI ARKEEN!
APTEEKKI
Sinkki Tehokuuri 30 tabl.

Sinkkiasetaatti + sinkkiglukonaatti
Appelsiininmakuinen imeskelytabletti
30 tabl.

8,50 €
(norm. 11,39 € |
177,08 €/kg)

APTEEKKI
C-vitamiini
+ sinkki Pore 20 poretabl.
Vahva annos 1000 mg C-vitamiinia
ja15 mg sinkkiä. Kolme makua:
appelsiini, vadelma tai mustaherukka.

20 poretabl.

4,90 €
(norm. 7,80 € |
64,44 €/kg)

Sinkki ja c-vitamiini edistavät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

”Mitä täh
”Mitä
”Mitä tähän
tähän
pitikää
pitikään
pitikään
laittaa
laittaa?”
laittaa?”
90
kaps.
150
150
tbl.
tbl.
150
tbl.

90
90kaps.
kaps.
90
kaps.

22,90
22,90€€
€
22,90

22,90
23,90
23,90€€
€
23,90
norm.
29,02
€
norm.
30,52
30,52
€€
norm.
30,52

norm.
norm.
29,02
29,02
€€
€
norm.
29,02

MUISTIN
MUISTIN
MUISTIN
TUEX
TUEX
TUEX

MUISTIN
TUEX

Muisti vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Betolvexin sisältämä B12-vitamiini tukee hermoston
normaalia toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja.
Muisti
Muisti
vaikuttaa
vaikuttaa
ihmisen
ihmisen
kokonaisvaltaiseen
kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
hyvinvointiin.
Muisti
vaikuttaa
ihmisen
kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Betolvex Strong sisältää runsaasti B12-vitamiinia (1,25 mg),
Betolvexin
Betolvexin
sisältämä
sisältämä
B12-vitamiini
B12-vitamiini
tukee
tukee
hermoston
hermoston
Betolvexin
sisältämä
B12-vitamiini
tukee
hermoston
joka
tukee
hermoston normaalia toimintaa ja B1-vitamiini
normaalia
normaalia
toimintaa
toimintaa
ja ja
normaaleja
janormaaleja
normaaleja
psykologisia
psykologisia
toimintoja.
toimintoja.
normaalia
toimintaa
psykologisia
toimintoja.
normaaleja psykologisia toimintoja. Foolihappo ja B6Betolvex
Betolvex
Strong
Strong
sisältää
sisältää
runsaasti
runsaasti
B12-vitamiinia
B12-vitamiinia
(1,25
(1,25
mg),
mg), vähentämään väsymystä ja uupumusta.
vitamiini
auttavat
Betolvex
Strong
sisältää
runsaasti
B12-vitamiinia
(1,25
mg),
joka
joka
tukee
tukee
hermoston
hermoston
normaalia
normaalia
toimintaa
toimintaa
ja ja
B1-vitamiini
jaB1-vitamiini
B1-vitamiini
joka
tukee
hermoston
normaalia
toimintaa
normaaleja
normaaleja
psykologisia
psykologisia
toimintoja.
toimintoja.
Foolihappo
Foolihappo
ja ja
B6jaB6B6normaaleja
psykologisia
toimintoja.
Foolihappo
vitamiini
vitamiini
auttavat
auttavat
vähentämään
vähentämään
väsymystä
väsymystä
ja ja
uupumusta.
jauupumusta.
uupumusta.
vitamiini
auttavat
vähentämään
väsymystä

Lisätiedot: www.betolvex.ﬁ
Ravintolisä. Apteekeista
Lisätiedot:
Lisätiedot:
www.betolvex.ﬁ
www.betolvex.ﬁ
Lisätiedot:
www.betolvex.ﬁ
Ravintolisä.
Ravintolisä.
Apteekeista
Apteekeista
Ravintolisä.
Apteekeista
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Markkinoija
Markkinoija
ratiopharm
ratiopharm
OyOy
Oy
Markkinoija
ratiopharm
FI/OTC
FI/OTC
Oth/18/0014/2/18
Oth/18/0014/2/18
FI/OTC
Oth/18/0014/2/18

RAVITSEMUS

Kliinisesti tutkittu Souvenaid sisältää
Fortasyn Connect -ravintoaineseoksen.
Se on ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä, joka on suunniteltu
täyttämään varhaista Alzheimerin
tautia sairastavien ravitsemukselliset
erityistarpeet.

4 x 125 ml

13,50€
(norm. 16,64€ | 27,00 €/l)
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LIHAKSET JA NIVELET

20 pussia, edun
arvo n. 9,80 €

120 tabl.

3990€

lactose Gluten
Free
Free

0,33 €/tabl.

(norm. 47,15 € | 212,91 €/kg)

120 tabl.

1850€
0,15 €/tabl.

(norm. 23,50 € | 140,15 €/kg)
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lactose Gluten
Free
Free

LIHAKSET JA NIVELET

M AGNE C IT
Nyt 120 tabletin
kampanjapakkaus
etuhintaan!

100+20 tabl.

9

90€

(norm. 100tbl 14,54€ |
48,53-67,81 €/kg)

MagneCit on tehokas, suosittu ja hyvin imeytyvä magnesiumsitraattivalmiste. Se soveltuu
lihasten, sydämen ja hermoston hyvinvointiin, suonenvedoista ja krampeista kärsiville sekä
kaikille urheilijoille ja kuntoilijoille.
Saatavana sekä purtava että nieltävä tabletti.
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ELINVOIMAISTA
ELO-SYYSKUUTA

Fiilus Arkeen

Biorion Strong 5 mg

Päivittäiseen käyttöön koko
perheelle. Valitse maukas
purutabletti (mansikka, persikkavadelma tai hedelmäinen)
tai makuaineeton kapseli.
Valmistettu Suomessa.

Vahva biotiinia sisältävä ravintolisä
hiusten ja kynsien hyvinvoinnin
tukemiseen. Monipuolinen
koostumus sisältää myös hiuksille
ja kynsille tärkeää sinkkiä ja
seleeniä. Valmistettu Suomessa!

30 purutabl. tai kaps.
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60 kaps.

950€

2890€

Norm. 12,48 €

Norm. 39,98 €

Bellavita yö- ja päivävoiteet

Aqualan Plus

Säilytä ihosi nuorekkuus. Tehokkaasti
kosteuttava Päivävoide ja täyteläisesti
ravitseva Yövoide tarjoavat A-vitamiinin
uudistavaa ja kiinteyttävää elinvoimaa
jokaiseen päivään. Valitse miedosti
tuoksuva tai hajusteeton vaihtoehto.

Helposti levittyvä ja nopeasti
imeytyvä perusvoide.

75 g

200 g

(132 €/kg)
Norm. 15,28 € (203,73 €/kg)

790€

(39,50 €/kg)
Norm. 11,21 € (56,05 €/kg)

06/2019

990€
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SUUNHOITO

SUUHYGIENIAN
MALLI OPITAAN
KOTONA
Teksti: Toimitus Kuva: Bigstockphoto

M

onet asiat vaikuttavat kasvavan lapsen
hampaiden ja
suun terveyteen aina aikuistumiseen asti. Lapsen hampaista huolehtiminen alkaa itse
asiassa jo äidin raskausaikana,
sillä vanhempien hyvä suuhygienia pienentää myöhempää
riskiä kariesbakteerien siirtymiseen vanhemmilta lapselle. Ksylitolin säännöllinen
käyttö pienentää haitallisten
bakteerien määrää vanhempien suussa, ja kun mitään lapsen suuhun laitettavaa esinettä, kuten tuttia tai lusikkaa, ei
käytetä vanhemman suussa,
kariestartunnan riski on pieni.
VANHEMPIEN MALLI
AVAINASEMASSA

Lapsi oppii vanhempiensa esimerkistä, joten maitohampaiden puhkeamisaikaan
on korkea aika aloittaa sään-
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nöllinen hampaiden harjaus sähköharjaan kouluikään tulkaksi kertaa päivässä. Lapsi taessa. Sähköhammasharjalla
harjaa hampaat itse pehme- plakki saadaan poistettua peällä lasten harjalla hammas- rinteistä harjaa tehokkaamtahnaa käyttäen ja vanhempi min ja mekaanisten harjausviimeistelee ja tarkistaa har- vaurioiden riski pienenee.
jaustuloksen. Suuhygienian Vanhempien tehtävänä on
opettelun ohella säännöllis- edelleen valvoa harjauksen
ten ruokailutottumusten ja säännöllisyyttä ja tehokkuutta, mikä korostuu
terveellisten väliusein vielä teini-iän
palojen malli muoksylitoli
kynnyksellä, kun
dostaa keskeisen
suojaa
monet arjen rutiiosan
suuterveyhampaita
nit voidaan kyseenden
ylläpidossa.
Uudet, puhkeavat reikiintymiseltä. alaistaa. Kaveripiirin vaikutuksesta
hampaat ovat erityisen alttiita reikiintymiselle, karkit ja energiajuomat voivat
mikä vaatii vanhempien lisä- tulla jokapäiväiseen käyttöön,
huomiota varsinkin pysyvien mikä voi näkyä suuterveyden
poskihampaiden puhjetessa. heikentymisenä nopeastikin.
Ksylitolin käyttö kannattaa Kouluikäisellä voi esiintyä
aloittaa heti, kun lapsi osaa myös vuotavaa ientulehdusta
ja hammaskiveä, jos hampaiimeskellä ksylitolipastillia.
den harjaamisesta on laistettu
KOULUIÄSSÄ EI AINA JAKSA
turhan usein. Harjauksen liPerinteinen hammasharja on säksi olisi hyvä opetella myös
hyvä vaihtaa lapselle sopivaan hammasvälien puhdistami-

SUUNHOITO

hyvän suuhygienian
perusteet

sen alkeet hammaslangan tai
muovitetun, pehmeäkärkisen
harjatikun avulla.

tä. Hoitamattomana ientulehdus aiheuttaa hampaiden
kiinnityskudoksen sairautta,
parodontiittia, ja riski bakteeOMA VASTUU KOROSTUU
rien leviämisestä verenkierAikuistumisen kynnyksellä, ron kautta sydämeen ja muuopiskelijaelämään lähdettä- alle elimistöön kasvaa. Hoitaessä lapsena opitmattomat hampaat
tu suuhygieniamalon usein hoidettava
sähkö
li korostuu, kun vasennen kihammasharja kuntoon
tuu suun terveydestä
rurgisia leikkauksia
puhdistaa juuri kasvaneen tuon omissa käsissä.
Hampaiden harjaus tehokkaammin. lehdusriskin vuoksi.
kaksi kertaa päivässä
Hammaslääkäripekahden minuutin ajan tahtoo losta kärsiville on nykyään tarunohtua monelta aikuiselta- jolla useita erilaisia hoitomuokin, puhumattakaan säännölli- toja ilokaasusta aina nukutuksistä hammaslääkärikäynneis- seen asti.

 Harjaa hampaat 2 kertaa päivässä fluoria sisältävällä hammastahnalla
 Vältä jatkuvaa napostelua ja käytä ksylitolia
aterioiden jälkeen
 Vaihda tehokkaammin puhdistavaan sähköhammasharjaan
 Muista puhdistaa
myös hammasvälit
 Käytä puhdistusta tai
kariessuojaa täydentäviä hoitotuotteita, kuten
suuvettä tarvittaessa
 Hoida vuotava
ientulehdus puhdistusta lisäämällä ja poistattamalla kertynyt
hammaskivi
 Käy hammas
lääkärin tarkastuksessa
säännöllisesti
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SUUNHOITO

30 kpl

kpl
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SUUNHOITO

kpl
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smyynti

TEHOKKAAT
RATKAISUT

täitä ja niiden munia vastaan
200 ml

200 ml

1090

1890

54,50 €€/l

94,50 €€/l

€

(norm. 16,87 €)

€

(norm. 27,47 €)

SHAMPOO
200 ml

Pesee ja suojaa

Tehokas hoito

Helppokäyttöinen
shampoo

Riittoisa ja
helppokäyttöinen
PAR190522FI4

PROTECTION
200 ML

Apteekista. Paranix on valikoima terveydenhuollon tarvikkeita.
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
Perrigo Suomi Oy. paranix.fi
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45821_Perrigo_Paranix_Bonusapteekit_148x190.indd 1

www.paranix.fi
18/06/2019 12.10

SILMIEN HOITO

Nopea ja pitkäkestoinen apu kuiville silmille

20x0,5ml

11,50€

Ainutlaatuinen koostumus, joka sisältää hyaluronihapon ja dekspantenolin
kaksitehoisen vaikutuksen. Säilöntäaineeton ja fosfaatiton.
CE-merkitty terveydenhuollon laite. Lue pakkausseloste.
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L.FI.MKT.05.2019.6305

(norm. 14,25€)

KOSMETIIKKA

ANTI-AGE
KIINTEYTTÄVÄ
HOITOVOIDE 50 ML

26,90 €
(538,00 €/l)
norm. 36,50€

29,90 €
(996,67 €/l)
norm. 38,50€

Suomalainen
apteekkisarja
herkälle iholle
SENSITIVE
RAUHOITTAVA
KAURAVOIDE 50 ML

23,90 €
(478,00 €/l)
norm. 32,50€

ANTI-AGE
KIINTEYTTÄVÄ
HOITOSEERUMI
30 ML

SENSITIVE
PUHDISTUSEMULSIO
200 ML

13,90 €
(69,50 €/l)
Norm. 17,50 €

SENSITIVE
RAUHOITTAVA
KAURAÖLJY
30 ML

25,90 €
(863,33 €/l)
norm. 34,50€

SENSITIVE
KASVOVESI 200 ML

13,90 €
(69,50 €/l)
Norm. 17,50 €

Kehitetty ja valmistettu Suomessa
WWW.ATOPIK.FI
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#ATOPIKFINLAND

KOSMETIIKKA
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TASARAHAEDUT

MULTIVITA
ASCORBIN LONG 500 mg 200 tabl.

Pitkävaikutteinen C-vitamiinivalmiste.
Valmisteen sisältämä C-vitamiini auttaa
vähentämään väsymystä ja uupumusta sekä
edistää immuunijärjestelmän normaalia
toimintaa.

15,00€
(norm. 21,84 € | 104,17 €/kg)

BETHOVER FOCUS PORE 20 tabl.
appelsiini tai karpalo

B-vitamiiniyhdistelmä vireyteen, jaksamiseen ja ajattelun tueksi! Maistuvat uudet
poreet karpalon ja appelsiinin makuisina.
1 poretabletti päivässä. Aikuisille.

6,00€

/kpl

(norm. 7,80 €)
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BIO-QINON Q10 ACTIVE GOLD
100 mg 60 kaps.

Aitoa ja luonnollista ubikinonia ja B2vitamiinia, joka edistää normaalia
energia-aineenvaihduntaa ja auttaa
vähentämään väsymystä ja uupumusta.

42,00€
(norm. 50,90 €)

TASARAHAEDUT

LAXOGAS 125 mg RAKEET
18 annospussia

Helppo tapata hillitä vatsan turvotusta ja
ehkäistä ilmavaivojen syntymistä. Piparmintun makuiset rakeet liukenevat suussa
muutamassa sekunnissa. Tehoaineena
simetikoni.

8,00€
(norm. 11,50 €)

SYMBIOSYS ALFLOREX 30 kaps.

Ravintolisä, jota käytetään suoliston bifidobakteerimäärän lisäämiseen muun
muassa IBS-ruokavalion lisänä.

25,00€
(norm. 29,01 €)

SMARTLAX PERÄRUISKE 4x5ml

Nopeasti vaikuttava pienoisperäruiske
tilapäisen ummetuksen hoitoon.

5,00€
(norm. 7,35 €)
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TASARAHAEDUT

THEALOZ DUO 10 ml

Silmätippojen sisältämä hyaluronihappo
kostuttaa ja voitelee silmää pitkäkestoisesti ja
trehaloosi suojaa ja korjaa silmän pinnan
pieniä vaurioita. Säilyy avattuna kolme
kuukautta. Säilytysaineeton. Sopii piilolinssien
käyttäjälle.

13,00€
(norm. 17,10 €)

iWHITE INSTANT2
HAMPAIDENVALKAISUSETTI 6x0,8 ml

Ainutlaatuinen kolmitehoinen hampaiden
valkaisumenetelmä, joka valkaisee hampaita
välittömästi jopa 8 astetta sekä vahvistaa
hampaiden rakennetta ja kiillettä. Valmiiksi
täytetyt ja taipuisat muotit ovat hygieenisia
ja helppokäyttöisiä.

25,00€
(norm. 35,06 €)
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ICE POWER KYLMÄGEELI 150 ml

Tehokas kylmägeeli lihas- ja nivelkipuhin.
Erinomainen hoito, joka tehoaa venähdyksissä, rasitusvammoissa, niska-hartiaseudun kiputiloissa ja rasittuneissa lihaksissa.

10,00€
(norm. 13,12€ | 66,67 €/l)

TASARAHAEDUT

LOUIS WIDMER
CARBAMID FORTE 18 % UREA 75 ml

Tehovoide jalkojen kovettumiin, kuivalle
ja karhealle iholle. Pehmentää, kosteuttaa
ja ravitsee ihoa intensiivisesti. Sopii diabeetikon jalkojen hoitoon. Hajusteeton,
vegaaninen. Kampanjapakkaus.

16,00€

ACO SPOTLESS DAILY FACE WASH 200 ml
tai DAILY MOISTURISER 60 ml
Daily Face Wash on päivittäiseen käyttöön
tarkoitettu syväpuhdistava puhdistusgeeli
rasvaiselle ja epäpuhtaalle iholle.
Daily Moisturiser palauttaa rasvaisen ja epäpuhtaan ihon kosteustasapainon. Käytetään
aamuin illoin puhdistuksen jälkeen koko
kasvoille.

(norm. 50 ml 19,38 € | 213,33 €/l)

9,00€

/kpl

(norm. 11,94-13,05 € | 45,00-150,00 €/l)

DUCRAY MELASCREEN
DEPIGMENTING CARE 30 ml

Tehokas hoito sisältää pigmenttiä vaalentavia ja
kuorivia aktiivisia aineita, kuten atseleiinihappoa ja
glykolihappoa. Vaalentaa ja vähentää ihon paikallisia pigmenttimuutoksia ja tummia läiskiä.

23,00€
(norm. 30,49 €)
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Edut voimassa
8.8.-30.9.2019

Tikkurilan Uusi Apteekki
Talvikkitie 37, 01300 Vantaa
Palvelemme teitä
Ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18
puh.

09 823 5040 tai
09 838 73550

tikkurilan.uusiapteekki@
tikkurilanuusiapteekki.fi

Voit hoitaa apteekkiasiat myös
Helsinki-Vantaan lentoasemalla!

Lentoaseman Apteekki
Helsinki-Vantaan Lentoasema
Ennen turvatarkastusta T2
Saapuvien aula 2A
Palvelemme teitä
Ma-pe 5-21
La 8-19
Su 5-21
puh.

09 2709 0772
Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä 
maksetuista tuotteista tai palveluista.
Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

