BONUSAPTEEKKIEN

Talviedut

Edut voimassa
1.2.-31.3.2019
tai niin kauan
kuin tavaraa
riittää.

TALVIIHON
HOITO
s.18-19

Apu
kuivaan
nenään

s.6

/kpl

/kpl

2

/kpl

/kpl
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

15 ml

30 ml

1154€

4

2298€

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

UUTUUS!

50 TABLETTIA

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/18-1720 12/2018 © McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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NENÄTERVEYS

ONKO
NENÄSI
TUKKOINEN?

T

alvella ilma on kuivaa niin sisällä kuin ulkona ja se saa nenän herkän limakalvon kuivumaan helposti. Limakalvon kärsiessä kuivuudesta nenä tuntuu koko ajan
tukkoiselta ja nenään muodostuu häiritsevää karstaa. Hajuaisti heikkenee
ja pahimmassa tapauksessa nenästä vuotaa verta pienimmästäkin ärsytyksestä tai niistämisestä. Kuivunut ja
verta vuotava limakalvo myös aristaa
voimakkaasti, ja kipu havahduttaa viimeistään nenän hoitamiseen.
HOIDA NENÄÄSI KUIN HAMPAITASI

Ennakoiva nenän hoito on kaikkein
helpoin tapa estää ongelmien syntyminen, aivan kuten ihonhoidossakin. Nenän perushoitoon kuuluvat
epäpuhtauksien huuhtelu ja limakalvon kosteutus. Huuhtelun voi suorittaa joko tarkoitukseen kehitetyllä nenähuuhtelukannulla suolavedellä tai
suihkeena saatavalla keittosuolaliuoksella. Huuhtelu avaa tukkoisen nenän,
poistaa nenään kertyneitä epäpuhtauksia sekä myös kosteuttaa limakalvoa. Huuhdeltua limakalvoa on hyvä
kosteuttaa öljypohjaisella nenäsuihkeella, joka voi öljyn lisäksi sisältää
myös limakalvon uudistumista tukevia vitamiineja. Öljy muodostaa kos-
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teuden haihtumista estävän kerroksen
limakalvon pinnalle, jolloin kuivunut
ja ärtynyt limakalvo voi parantua. Jos
limakalvo on jo kipeytynyt, öljysuihketta tulee annostella nenään muutaman tunnin välein, kunnes olo helpottaa. Muutama minuutti nenän hoitoon päivittäin pitää nenän limakalvot
hyvinvoivina vuoden ympäri.
TERVE NENÄ SUOJAA TAUDEILTA

Hyvinvoiva nenän limakalvo estää
mm. flunssavirusten tarttumista tehokkaammin sekä hillitsee myös siitepölyallergisten oireilua huomattavasti. Myös kuorsauksesta tai uniapneasta kärsiville sekä astmaatikoille
ilman esteetön kulku nenän kautta
on tärkeää. Nenän huuhtelu ja kosteutus flunssan yhteydessä vähentää
tutkitusti jälkitautien, kuten poskiontelotulehduksen riskiä.

nenän
perushoitoon
kuuluvat epäpuhtauksien
huuhtelu ja
limakalvon
kosteutus.

NENÄTERVEYS

FI/AVP/0818/0049

20 ml

9,90 €
(norm. 13,54 €)

49505_Takeda_A-vita_plus_Bonusapteekit_148x190.indd 1

RAKASTA
SUN NENÄÄ
Suojaa ja hoida
nenääsi – kylmyyttä
ja kuivuutta vastaan.
avitaplus.fi
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FLUNSSAN HOITO

FLUNSSA
TULOSSA?
uihke!
s
u
u
s
ä
Kätev

Tarjoushinta
20 ml

1490€
norm. 21,66 €

Heti ensioireisiin

APTEEKKI
FluAcute Zinc+
Se lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita
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FLUNSSAN HOITO

850€
24 tabl.

(Norm. 11,45 € | 321,97 €/kg)

12

72 tabl.

90€

(Norm. 17,58 € | 162,88 €/kg)
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

MagneCit

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6
»
»
»
»

Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
Levollisiin yöuniin
Lihasten ja hermoston hyvinvointiin
Liikuntaa harrastaville
100 tabl.

100 tabl.

990€

990€

200 tabl.

1490€

(Norm. 20,45 € | 61,06 €/kg)

(Norm. 14,33 € | 81,15 €/kg)

(Norm. 14,33 € | 58,24 €/kg)

Purutabletti 100 kpl
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Nieltävä tabletti 100 kpl tai 200 kpl

VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

Vitanallet
D-vitamiini

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

KOKO KEHOLLE.

Omega-3
LÄPI ELÄMÄN.
pikkukalat

UUTUUS!
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60 kpl

90 €
(norm. 13,82 €,
82,50 €/kg)

Mansikan-/vadelmanmakuinen D-vitamiini.
Pehmeä, pureskeltava ja sokeriton.
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45 kpl

90 €
(norm. 16,67 €,
220,37 €/kg)

Omega-3 ja D-vitamiini samassa.
Hyvä maku!
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

Suomessa valmistettu,
alkuperäinen Omega7-tyrniöljy
limakalvojen ja ihon hyvinvointiin!
Limakalvojen tai ihon kuivuudesta on turha kärsiä.
Turun yliopiston kliinisesti tutkima Omega7-tyrniöljy
tukee limakalvojen ja ihon hyvinvointia koko kehossa.
Omega7 tyrniöljykapseli 60 kaps

150 kaps

54 90€

(Norm. 72,14 € | 522,86 €/kg)

60 kaps

24 90€
(Norm. 33,83 € | 592,86 €/kg)

Juhlavuoden kunniaksi nyt 120 tabletin
juhlapakkaus etuhintaan!
Omega7 tyrniöljykapseli 150 kaps

Juhlapakkauksia saatavilla rajoitettu erä.
12

SUUN HOITO

30 kpl

600 €
(Norm. 9,52 €)

1190 €
(Norm. 15,39 €)

75 ml

490 €
(Norm. 7,50 € |
65,33 €/l)
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Hyvinvointia

ALKUVUOTEEN

jaKampan
s
u
a
pakk

jaKampan
s
u
a
pakk

jaKampan
s
u
a
pakk

Multivita
Plus 250 tabl.

DeviSol
20 mikrog 230 tabl.

DeviSol Strong
50 mikrog 230 tabl.

Suomen suosituin* monivitamiini- ja hivenainevalmiste
aikuisille. Yhdessä tabletissa
kaikki päivittäin tarvittavat
vitamiinit ja hivenaineet.

Suomen suosituin* D3vitamiinitabletti! Hedelmäisen
raikas imeskelytabletti maistuu
sitrukselle ja hajoaa helposti
suussa. Valmistettu Suomessa.

*IQVIA MAT 11/2018

*IQVIA MAT 11/2018

Raikkaan sitruksen makuinen
D3-vitamiinipurutabletti.
Sopii erityisesti matalan
D-vitamiinitason nostoon sekä
harvempaa annostusta suosiville.
Valmistettu Suomessa.

19,90 € 15,90 € 22,90 €
Norm. 200 tabl. 24,63 €
(122,84 €/kg)
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Norm. 200 tabl. 18,72 €
(176,67 €/kg)

Norm. 200 tabl. 26,45 €
(254,44 €/kg)

Sebamed Face & Body Wash
300 ml, Olive 300 ml tai
Hydrating 300 ml

Beko Strong
B12+foolihappo+B6 150 tabl.

6,90 €/kpl

24,90 €

Norm. 9,72 )€ (23,00 €/l)

Norm. 32,80 € (262,11 €/kg)

12/2018

Riittoisat ja hellävaraiset pesunesteet
kasvoille ja vartalolle päivittäiseen
käyttöön.

Ihanan marjaisa, mustikka-karpalon
makuinen purutabletti. Pienikokoinen, helposti
suussa hajoava tabletti sisältää 1 mg B12vitamiinia, 400 mikrog foolihappoa ja 20 mg
B6-vitamiinia. Valmistettu Suomessa.

15

*Novartiksen omistama tavaramerkki
*Novartiksen
– FI1801759756
omistama tavaramerkki – FI1801759756

SILMIEN HYVINVOINTI

10 ml

1590

(norm. 20,52 €)

SYSTANE® COMPLETE 10 ml
All-In-One -silmätipat kaikentyyppisille kuiville silmille.

16

10 ml

1390

(norm. 18,81 €)

SYSTANE® HYDRATION 10 ml

Lievittää pitkäkestoisesti keskivaikeita ja toistuvia kuivuuden
ja ärsytyksen oireita.

HIUSTEN HOITO

APTEEKIN OSTETUIN RAVINTOLISÄ HIUKSILLE*

84,90€

(norm. 99,90€ | 503,56 €/kg)

+

Priorin Shampoo
200ml

KAUPANPÄÄLLE

L.FI.MKT.01.2019.6249

Osta Priorin Extra 180 kaps.

Arvo noin 15€

*Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria 2018)
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IHON HOITO
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HOITOON

1

TUNNE IHOSI
JA ENNAKOI

Kukaan muu ei tunne ihoasi ja sen vuodenaikavaihteluita
yhtä hyvin kuin sinä. Jos talvi
on ihollesi haasteellista aikaa,
kannattaa ihon hoitoon kiinnittää erityistä huomiota jo
ennen pakkasviimoja. Ennakoivalla hoidolla iho ei pääse
kuivumaan tai rikkoutumaan,
jolloin päivittäiset ihonhoitorutiinit hoituvat ongelmitta ja
iho ei pääse tulehtumaan.

2

SYÖ TERVEELLISESTI
_ IHOSI KIITTÄÄ

Monipuolinen ja runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio on ihon mieleen. Ihon
hyvinvoinnille tärkeistä ravintoaineista monet, kuten eri vitamiinit, sinkki ja monityydyttymättömät rasvahapot edistävät myös hiusten ja kynsien
hyvinvointia. Ihon tärkeimmän proteiinin, kollageenin,
muodostuminen alkaa hidas-
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tua jo 25 ikävuoden jälkeen,
mikä näkyy ihon vanhenemisena ajan myötä. Kollageenin muodostumista voi tukea
myös sitä sisältävän ravintolisän avulla, kunhan varmistuu,
että valmisteen sisältämällä
kollageenilla on tehty myös
tehoa mittaava tutkimus.
Vitamiineista ihon hyvinvointiin vaikuttavat etenkin
C-vitamiini, biotiini, A-vitamiini, E-vitamiini, D-vitamiini
ja pantoteenihappo. Monivitamiinivalmiste tai erityisesti
ihon ja hiusten hyvinvointiin
suunniteltu ravintolisä on kätevä tapa täydentää ruokavaliota kiireisen arjen keskellä.
Ja mikä tärkeintä, muista juoda riittävästi vettä päivän aikana, myös talvella.

3

PUHDISTA HELLÄSTI

Päivittäinen puhdistus
on ihonhoidon kulmakivi. Hellävarainen puhdistusmaito tai -vaahto puhdistaa kuivattamatta ihoa liikaa.

Alkoholiton kasvovesi viimeistelee puhdistuksen ja
raikastaa ihon. Veden käyttöä peseytymisessä ei tarvitse pelätä - päinvastoin atoopikonkin iho voi paremmin, kun
iholla kasvavien bakteerien
määrää rajoitetaan riittävällä
peseytymisellä. Pesun jälkeen
iho tulee kosteuttaa ihotyypille sopivalla perus- tai kosteusvoiteella. Hyvin kuivaihoinen
voi hoitaa pesun myös kevyellä, reilusti vettä sisältävällä
perusvoiteella.

4

KOSTEUTA,
KOSTEUTA
JA KOSTEUTA

Riittävä ja säännöllinen kosteutus on yhtä
tärkeää kuin puhdistaminen.
Valitse kasvoille ja vartalolle ihotyyppisi mukaiset tuotteet ja vain kokeilemalla löydät parhaiten sopivat merkit.
Talvella useimpien iho kaipaa
kosteuden haihtumista paremmin estäviä, rasvaisempia

IHON HOITO

ihonhoitotuotteita. Tuote on
hyvä, jos sen käyttö aamuin
illoin riittää pitämään ihon
pehmeänä ja kimmoisana. Kädet, huulet ja kantapäät ovat
erityisen herkkiä kuivumaan
talviaikaan. Päivittäinen rasvaus ravitsevilla voiteilla estää ihon liiallisen kuivumisen ja kivuliaiden halkeamien
syntymisen.

ta pintasolukkoa viikottain,
herkkäihoinen harvemmin,
1-2 kertaa kuukaudessa. Kuorinta elvyttää ihon verenkiertoa ja tehostaa ihosolujen uusiutumista.

6

KÄYTÄ NAAMIOITA
JA SEERUMEITA

Puhdistuksen tai kuorinnan jälkeen ihoa voi ravita
iholle levitettävän seerumin,
KUORI IHOA MYÖS
ihoöljyn tai naamion avulla.
TALVELLA
Seerumin ja ihoöljyn sisältäIhoa voi ja on hyvä mät tehoaineet imeytyvät sykuoria myös talvel- vemmälle ihoon ja edesautla, mutta ihotyypille sopivil- tavat myös niiden jälkeen
la tuotteilla ja liilevitettävän kostekaa
hankaamista hyvin kosteu- us- tai yövoiteen
välttäen. Jos sinul- tettu iho kestää korjaavaa vaikutusla on normaali iho, talven rasituk- ta. Kuorinnan jälvoit kuoria kuollut- set paremmin. keen ravitseva naa-
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mio on paikallaan ja mikäli
naamion voi jättää iholle yöksi, yövoidetta ei tällöin tarvita.

7

SUOJAA SÄÄLTÄ
JA AURINGOLTA

Hyvin kosteutettu
iho kestää talven
rasitukset paremmin, mutta
kasvot, kaula ja kädet kannattaa silti suojata pakkaselta ja
tuulelta vaatetuksella. Kevättalven aurinko voi yllättää varomattoman ulkoilijan lumen
ja jään lisätessä UV-säteilyn
voimakkuutta. Suojaa siis kasvot aurinkovoiteella tai UVsuojan sisältävällä päivävoiteella hyvissä ajoin ennen ulkoilua. Muista ottaa myös
aurinkolasit mukaan lumisokeuden välttämiseksi.
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IHON HOITO

200 g

7,90 €/kpl
Norm. 11,21 € (39,50 €/l)

Muistathan
talvi-ihosi
hyvinvoinnin
Aqualan L 200 g, Aqualan Duo
200 g tai Aqualan Plus 200 g
tarjoushintaan!
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IHON HOITO

DERMATOLOGINEN INNOVAATIO

KUIVALLE JA ATOOPPISELLE IHOLLE
Luonnollista, kutinaa rauhoittavaa hoitoa

TUMUKSE
S
OS
O

ON

IN

N

N

EIT

LU O

A

SA

K

A-Derma Exomega Control yhdistää ainutlaatuiset
aktiiviaineet: Rhealba®-kauranversouutteen sekä
Pierre Fabren patentoiman Filaxerinen®.
Näillä on tutkittu vaikutus kuivan,
ärtyneen ja atooppisen ihon
hyvinvointiin.

R A A K A-

A
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200 ml

90 €

(norm. 22,00 € | 84,50 €/l)

KUTINAA RAUHOITTAVA Vauvoille (vastasyntyneestä) • Lapsille • Aikuisille

KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI
21

IHON HOITO

IHONHOITOA, JONKA
TEHON HUOMAAT
Eucerin® luo turvallisia ja tehokkaita tuotteita,
jotka on kehitetty erityisesti herkälle iholle.
Markkinoija: Oriola Finland Oy

Eucerin Hyaluron-Filler
Tuotteet sisältävät hyaluronihappoa ja glysiinisaponiinia jotka ehkäisevät ikääntymisen merkkejä
ja auttavat täyttämään ja tasoittamaan jopa syviä ryppyjä. Tehokkaasti kosteuttavat ja miellyttävän
kevyet koostumukset. Päivävoiteissa SPF15+ UVA-suoja ikääntymisen merkkejä vastaan.

50 ml

3490€

(Norm. 42,75 €
698,00 €/l)
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Eucerin HYALURON-FILLER
päivä- tai yövoide 50 ml

6x5 ml

4490€

(Norm. 54,64 €)

Eucerin HYALURON-FILLER
ampullit 6 x 5 ml

15 ml

2490€

(Norm. 31,50 €)

Eucerin HYALURON-FILLER
silmänympärysvoide 15 ml

IHON HOITO

50 ml

3190€
(Norm. 38,70-40,28 €|
638,00 €/kg)

Ravitseva ja suojaava
hoitovoide kasvoille

Tehokosteutta ja
syvähoitoa

ERITTÄIN KUIVALLE TALVI-IHOLLE

KUIVALLE SILMÄNYMPÄRYSIHOLLE
30 ml

2790 €

REMEDERM FACE
CREAM

EYE CONTOUR
CREAM

Päivävoide erittäin kuivalle
ja atooppiselle iholle.
Todella täyteläinen, silti hyvin
imeytyvä koostumus ravitsee
ja kosteuttaa intensiivisesti ihoa.
Saatavana myös UV-suojalla. 50 ml.

Täyteläinen ja
(Norm. 36,45 €)
uudistava
silmänympärysvoide
madaltaa juonteita.
Sopii myös atooppisille luomille.
Kokeile tehohoidoksi kasvoille, kaulalle ja
dekolteelle. Myös arpiin.
Soveltuu päivä- ja yökäyttöön. 30 ml.
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TASARAHAEDUT

AVENE CICALFATE CREAM 40 ml

Voide pinnallisille ihovaurioille ja
ärtyneelle iholle. Tehoaineina sukralfaatti
ja kupari-sinkkisulfaattiyhdistelmä.

9,00€
(norm. 11,82 €)

AVENE SUN ANTI-AGING 50+ 50 ml

Suojaa tehokkaasti UVA- ja UVB-säteiltä ja
ihoa ennenaikaisesti vanhentavilta vapailta
happiradikaaleilta. Avene-lähdevesi rauhoittaa ihoärsytystä.

17,00€
(norm. 23,94 € | 340,00 €/l)
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FLEXITOL HEEL BALM
KANTAPÄÄBALSAMI 56 g

Kuivien ja halkeilevien kantapäiden sekä jalkojen hoitoon, sopii myös diabeetikoille. Sisältää
25% ureaa sekä muita syväkosteuttavia, ihoa
hoitavia ainesosia. Näkyviä tuloksia jo yhdessä
päivässä.

8,00€

(norm. 11,43 € | 142,86 €/kg)

TASARAHAEDUT

ACO HAND CREAM RICH 75 ml

Täyteläinen, ravitseva ja hoitava käsivoide.
Imeytyy nopeasti eikä tahraa. Miedosti
hajustettu.

3,00€
(norm. 5,85 € | 40,00 €/l)

PERSKINDOL KYLMÄ-LÄMMIN
GEELI 100 ml

Kaksivaikutteinen kylmä-lämpögeeli
lihaksille ja nivelille. Viilentää välittömästi,
lämmittää ja rauhoittaa nopeasti.
Aikuisille ja yli 4-vuotiaille.

14,00€
(norm. 19,17 € | 140,00 €/l)

YOTUEL ALL-IN-ONE
SNOWMINT tai WINTERGREEN
HAMMASTAHNA 75 ml

Tehokkaasti valkaiseva hammastahna,
joka valkaisee hammasluun sävyä
hellävaraisesti ilman hankausta. Soveltuu
päivittäiseen käyttöön. 2 eri makua.

14,00€/kpl
(norm. 18,24 € | 186,67 €/kg)
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TASARAHAEDUT

NASO tai NASO FRESH
SEESAMIÖLJY 10 ml

Kosteuttaa ja voitelee nenän kuivia
limakalvoja. Koko perheelle nuhan
hoidon tueksi, ei sisällä säilöntäaineita.
Fresh sisältää raikasta eukalyptusöljyä.

7,00€/kpl
(norm. 10,00 €)

COLDZYME 7 ml

Helppokäyttöinen
entsyymisuusuihke
flunssaa vastaan.
Sopii aikuisille ja yli
4-vuotiaille. Säilöntäaineeton ja sokeriton.
Mieto mintun maku.

13,00€
(norm. 17,56 €)

7,00€
(norm. 10,76 €)

PHARYSOL SMALL 15 ml

Kurkkukivun hoitoon koko perheelle
1-vuodesta alkaen. Hunajan, glyserolin
ja kasvipolyfenolien yhdistelmä tekee
nieluun suojaavan kalvon ja heikentää
virusten toimintaa sekä lievittää kipua
mm. nieltäessä.
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BION3 IMMUN
RESTORE 20 tabl.

Flunssan ennaltaehkäisyyn ja nopeampaan
toipumiseen. Sisältää
maitohappobakteereita,
C-vitamiinia, sinkkiä ja
histidiiniä.

9,00€
(norm. 12,31 €)

TASARAHAEDUT

10,00€
(norm. 13,08 € | 200,00 €/l)

ECHINAFORCE PUNAHATTU-UUTE 50 ml

Punahatun (auringonhatun) verso- ja juuriuute
flunssan oireiden ehkäisyyn ja hoitoon. Lievittää
myös kurkkukipua, nielun käheyttä ja yskää.

19,00€
(norm. 24,86 €)

BETHOVER FOCUS 100 tabl.

Ajattelua ja aivotoimintaa tukeva
yhdistelmäravintolisä, joka sisältää B1-, B5ja B12-vitamiinien lisäksi C- ja E-vitamiinia.

MINISUN PEHMOFANTTI LUUSTO
KALSIUM+D-VITAMIINI 60 kpl
tai MINISUN PEHMONALLE
MONIVITAMIINI JUNIOR 60 kpl

Pehmofantti on hyvän makuinen pehmeä ja
pureskeltava lasten kalsium- ja D-vitamiinivalmiste. Pehmonalle on lapsille suunniteltu
pureskeltava monivitamiini- ja hivenainevalmiste. Soveltuvat päivittäiseen käyttöön.

10,00€/kpl
(norm. 12,44-13,42 € |83,33 €/kg)
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Edut voit hyödyntää näissä
pääkaupunkiseudun Bonusapteekeissa:
HELSINKI

VANTAA

Apteekki Isokannel

Lentoaseman apteekki

Hietalahden apteekki

Tikkurilan Uusi Apteekki

Itäkeskuksen apteekki

KERAVA

Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki
www.isokannel.fi
Puh. (09) 477 8010
ma-pe 9-21, la 9-19, su 11-18
Hietalahdenranta 5-7, Helsinki
www.hietalahdenapteekki.fi
Puh. (09) 677 626
ma-pe 9-21, la 9-18
Tallinnanaukio 4, Helsinki
www.itakeskuksenapteekki.fi
Puh. 010 320 1130
ma-pe 8-21, la-su 10-18

Malmin apteekki

Ylä-Malmintori 3
www.malminapteekki.fi
Puh. (09) 565 6080
ma-pe 8.30-20, la 9-17

Pihlajamäen apteekki

Meripihkatie 3
www.pihlajamaenapteekki.fi
Puh. (09) 387 6787
ma-pe 8-18.30, la 9-15

Terminaali T2, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 2709 0772
ma-pe 5-21, la 8-19, su 5-21
Talvikkitie 37, Tikkurila, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 823 5040
ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18

Keravan 1. Apteekki

Prisma, Kauppakaari 2,
04200 Kerava
www.keravanapteekki.fi
Puh. 0293 400220
ma-pe 8.30-21, la 9-17, su 12-17

Savion sivuapteekki

Koivikontie 12, 04260 Kerava

Ahjon sivuapteekki

Kerananpolku 1, 04220 Kerava

Seuraava etukuvasto
ilmestyy 1.4.2019

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

Voit ostaa* tuotteita myös verkossa:

apteekkishop.fi, etuapteekki.fi, netti-apteekki.fi ja shop.isokannel.fi
*Verkko-ostokset eivät kerrytä Bonusta

Julkaisija: Bonusapteekit Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Normaalihinnat ovat Bonusapteekkien keskihintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

www.bonusapteekit.fi

