BONUSAPTEEKKIEN

SYYSEDUT

Varaudu

FLUNSSAAN
s. 2-7

TUOTTEITA

TASARAHALLA
s. 24-27

Souvenaid
VARHAISEN
ALZHEIMERIN TAUDIN
RAVITSEMUSHOITOON
s. 16-17

Edut voimassa 1.10.-30.11.2018 tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

AJANKOHTAISTA

20 ml

FI/AVP/0818/0049

9,90 €
(norm. 13,37 €)
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RAKASTA
SUN NENÄÄ
Suojaa ja hoida
nenääsi – kylmyyttä
ja kuivuutta vastaan.
avitaplus.fi

30.8.2018 10.33

AJANKOHTAISTA

FLUNSSA
TULOSSA?
uihke!
s
u
u
s
ä
Kätev

Tarjoushinta
20 ml

1490€
norm. 21,66 €

APTEEKKI FluAcute Zinc+ 20 ml

Heti ensioireisiin

Kolme eri makua:
anis, mustaherukka ja
UUTUUS sitruuna-inkivääri

APTEEKKI
FluAcute Zinc+

Se lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita
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AJANKOHTAISTA

V

atsa turpoaa usein ja
suoli kouristelee kivuliaasti lisääntyneiden ilmavaivojen kera. Ummetus ja ripuli vuorottelevat
vähän väliä. Kuulostavatko oireet tutuilta? Syynä on mitä ilmeisimmin ärtynyt suoli, josta
moni suomalainen kärsii tietämättään. Stressi pahentaa
usein oireita ja siksi vatsa voi
olla yllättäen lomalla täysin
oireeton. Jatkuva oireilu väsyttää ja vie hoitamattomana
energiaa työstä ja arjen pyörittämisestä.
APUA RUOKAVALIO
HOIDOSTA

MIKSI
VATSA

KIUKUTTELEE?
Teksti: Toimitus Kuva: Bigstockphoto

Erilaiset vatsan ja suoliston
oireet ovat hyvin yleisiä vaivoja
työikäisten keskuudessa. Syitä
voi olla monia, ja tutkimuksiin
on hyvä lähteä oireiden
pitkittyessä.
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Sulamattomia hiilihydraatteja
sisältävät ruoka-aineet, kuten
esimerkiksi kaali, sipuli, sienet
ja palkokasvit, lisäävät kaasun
muodostusta ja suolen kouristelua. Nämä FODMAP-hiilihydraatit ovat suolistobakteerien lempiruokaa ja saavat
aikaan voimakkaan kaasunmuodostuksen. Toisilla myös
makeutusaineet, kuten sorbitoli, isomaltti ja ksylitoli pahentavat oireita. Oireista kärsivän kannattaa yrittää poistaa
itselle soveltumattomat ruoka-aineet ruokavaliosta, mutta
tämä vaatii kärsivällisyyttä ja
pitkää pinnaa. Myös erilaisista
entsyymivalmisteista, kuten
alfagalaktosidaasientsyymistä voi saada apua turvotuksen
ennalta ehkäisyyn ja hoitoon

AJANKOHTAISTA

norm. 12,31 €
(0,62 €/tabl.)
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AJANKOHTAISTA

SINKKI
ASETAATTI
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AJANKOHTAISTA

Kurkku kipeä?
Suihkauta kipu pois!

15 ml

24

15 ml

90€€
24,90

Uusi
16,2 mg/ml
sumute suuonteloon,
liuos (flurbiprofeeni)
hillitsee tulehdusreaktiota
ja lievittää kurkkukipua.

ALKAA VAIKUTTAA
VÄLITTÖMÄSTI

VAIKUTTAA
JOPA

6h

KEVYT SUMUTE EI SAA
AIKAAN NIELEMISREFLEKSIÄ

Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos on tarkoitettu lyhytaikaiseen kurkkukivun oireiden lievitykseen aikuisille. Vaikuttava aine: flurbiprofeeni. Annostus 18 vuotta täyttäneille aikuisille: 1 annos (3 painallusta sumutetta) nielun takaosaan 3 - 6 tunnin välein tarvittaessa, korkeintaan
5 annosta/vrk, ja enintään 3 vrk:n ajan. Ei alle 18-vuotiaille. Älä käytä Strefen sumutetta suuonteloon, jos olet yliherkkä flurbiprofeenille, muille valmisteen ainesosille, asetyylisalisyylihapolle (”aspiriinille”) tai muille tulehduskipulääkkeille; jos sinulla on, tai on aiemman tulehduskipulääkityksen
käytön yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeama, vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus; tai jos sinulla on
vaikea-asteinen sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Strefen sumute suuonteloon sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (myös viivästyneitä). Jos suussa ilmenee ärsytystä tai allergiaan/
yliherkkyyteen viittaavia oireita esiintyy, on valmisteen käyttö lopetettava. Strefen sumutetta suuonteloon ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Yleisinä haittavaikutuksina voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, harhatuntemuksia,
nielun ärsytystä, ripulia, pahoinvointia sekä erilaisia reaktioita suussa ja nielussa. Strefen sumute suuonteloon voi myös harvoissa tapauksissa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ja varmista sumutepullon käyttöohjeet, valmisteen sopivuus sinulle, yhteensopivuus muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa sekä muut varotoimet apteekkihenkilökunnalta ja/tai pakkausselosteesta. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriisi. Reseptivapaa itsehoitolääke. Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 7/2018

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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VATSAN HYVINVOINTI

8

VATSAN HYVINVOINTI

JOUKKUEELLINEN
HUIPPUYKSILÖITÄ
Gefilus VAHVA kapseli sisältää 10 miljardia maailman
tutkituinta LGG-maitohappobakteeria.
Soveltuu käytettäväksi esim. antibioottikuurin yhteyteen tai
matkalle mukaan.

1

PÄ IVÄS SÄ

Gefilus Plus
Vahva 50 kaps.

Gefilus Vahva
Kuuri 10 kaps.

0,40 € / kaps.
(norm. 23,92 €
0,48 € / kaps.)

0,65 € / kaps.
(norm. 7,18 €
0,79 € / kaps.)

19,90 € 6,50 €

gefiluskapselit.fi
Gefilus® on Valio Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Markkinoija: Oriola Finland Oy

Vaali sisäistä
voimaasi.
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VATSAN HYVINVOINTI

14 kaps.
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Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!

VATSAN HYVINVOINTI

Kun käsienpesu ei riittänyt

IMODIUM PLUS

®

helpottaa RIPULIN
lisäksi:
✚
✚
✚
12 tabl.
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33€

0,69 €/tabl.

IMODIUM PLUS® (loperamidi ja simetikoni) Akuutin ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, turvotuksen ja
ilmavaivojen hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä Imodium®-valmistetta, jos sinulla on korkea kuume, ulosteissasi on
verta, sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli, bakteeriperäinen
suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen
lääkkeen käyttöä. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriisi. Lue pakkausseloste.
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. FI/IM/17-1478 12/2017 © McNeil 2017

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

PIRTEYTTÄ PIMENEVÄÄN
SYKSYYN
OTA 2
MAKSA 1

Sana-Sol appelsiininmakuinen
nestemäinen monivitamiini 2x500 ml

Apteekin Möller Premium
Omega-3 76 kaps.

12,00 €

9,50 €

(12,00 €/l),

(0,13 €/kaps),

norm. 24,00 € (24,00 €/l)

norm. 12,86 € (0,17 €/kaps.)

Päivän vitamiinit yhdessä lusikallisessa! Sana-sol
monivitamiinivalmisteesta saat D-, E-, C- ja Bvitamiineja sekä foolihappoa. Sana-sol monivitamiini on laktoositon, maidoton ja gluteeniton. Eikä se sisällä liivatetta.

Sisältää erityisen paljon terveyden kannalta välttämättömiä omega-3-rasvahappoja, jotka edistävät sydämen toimintaa* ja ovat tärkeitä aivojen
toiminnalle ja näkökyvylle**. Ei sisällä vitamiineja,
joten se sopii hyvin käytettäväksi myös muiden
monivitamiinivalmisteiden lisänä.
*

Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 250 mg DHA+
EPA/vrk. **Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla
250 mg DHA/vrk.
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

150 tabl.

24,90 €
(0,17 €/tabl.),
norm. 30,65 €
(0,20 €/tabl.)

Bethover B12-vitamiini + foolihappo sisältää
B12-vitamiinin lisäksi hermoston toiminnalle
tärkeää foolihappoa. Hyvänmakuisen imeskelytabletin maku on aidosta mansikasta.

100 tabl.

19,90 €
(0,20 €/tabl.),
norm. 24,50 €
(0,25 €/tabl.)

Ajattelua ja aivotoimintaa tukeva vitamiinivalmiste,
joka sisältää B1-vitamiinia, pantoteenihappoa,
B12-vitamiinia sekä C- ja E-vitamiinia.
Monipuolinen koostumus tukee hermostoa ja
energia-aineenvaihduntaa sekä muistia.
Sitruksenmakuinen pureskelutabletti.

*B12-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja. **B1- ja B12-vitamiinit
edistävät hermoston normaalia toimintaa. Pantoteenihappo (B5-vitamiini) edistää
normaalia henkistä suorituskykyä. B1-, B12- ja C-vitamiinit sekä pantoteenihappo
edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa.

UUTUUS
Ajattelun
tueksi!**

www.bethover.fi
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LOPPUSYKSYN
LÖYDÖT
Tarjoukset voimassa 1.10.–30.11.2018.

Multivita Juniori
MIX 200 tabl.
Hauska monipakkaus – samassa
pakkauksessa mansikan, toffeen
ja päärynän makuisia purutabletteja. Monipuolinen vitamiini- ja hivenainekoostumus.

16,50 €
(0,08 €/tabl.)
Norm. 22,46 € (0,11 €/tabl.)

Multivita Plus
200 tabl.
Suomen suosituin* monivitamiinitabletti. Aikuisille
suunniteltu monipuolinen
koostumus perustuu aina
uusimpiin suomalaisiin
ravitsemussuosituksiin.

Aqualan L 200 g
Kosteuttava ja monikäyttöinen
perusvoide koko perheelle.
Sopii voidepesuihin sekä
meikinpoistoon.

*IQVIA MAT 7/2018

17,90 €
(0,09 €/tabl.)
Norm. 24,63 € (0,12 €/tabl.)

14

7,50 €
(37,50 €/kg)
Norm. 11,21 € (56,05 €/kg)

DeviSol
20 mikrog 200 tabl.
Suomen ostetuin D-vitamiinitabletti!* Hedelmäisen sitruksen
makuinen purutabletti hajoaa
helposti suussa. Valmistettu
Suomessa.
*IQVIA MAT 7/2018

13,50 €
(0,07 €/tabl.)
Norm. 18,72 € (0,09 €/tabl.)

DeviSol Strong
50 mikrog 200 tabl.
Lisääntyneeseen D-vitamiinin
tarpeeseen vahva, raikkaan
sitruksen makuinen purutabletti.
Valmistettu Suomessa.

19,50 €
(0,10 €/tabl.)
Norm. 26,45 € (0,13 €/tabl.)

Sebamed Face & Body
Wash Refill 1000 ml tai
Olive 1000 ml
Erittäin riittoisa pesuneste
kasvoille ja vartalolle.

14,50 €
(14,50 €/l)
Norm. 21,66 € (21,66 €/l)
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RAVITSEMUS

VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN
RAVITSEMUSHOITO
Alzheimerin taudin oireet
Alzheimerin taudin ensimmäinen
oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtaminen.
Usein muistetaan vuosien takaiset
tapahtumat hyvinkin tarkasti, ja henkilö voikin ajatella, ettei muistissa ole
mitään vikaa. Näin ollen muistihäiriöitä ei tule otetuksi vakavasti, mutta
juuri lähimuistin heikkeneminen on
tyypillistä Alzheimerin taudille.

Alzheimerin taudin
ravitsemushoito
Souvenaid on kliininen ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin taudin
ravitsemushoitoon. Se on kehitetty
tukemaan aivojen synapsien eli hermosolujen välisten viestiyhteyksien
muodostumista.
Souvenaid-juoma sisältää ravintoaineita, jotka ovat erityisen tärkeitä
Alzheimerin tautia sairastaville. Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla tehdyt kliiniset tutkimukset osoittavat, että Souvenaidista on hyötyä
varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla ja että se tukee hermosolujen
välistä viestintää.

Souvenaid sisältää ruokavaliossa
luontaisesti esiintyviä ravintoaineita, mutta vastaavaa ravintoainemäärää on vaikea saada normaalista ruuasta. Nämä ravintoaineet imeytyvät
kehoomme samalla tavalla kuin yleisestikin ruuasta saamamme ravintoaineet.

Souvenaid päivittäiseen
käyttöön
Yksi pullollinen Souvenaidia päivässä
sisältää ravintoaineyhdistelmän, joka
on suunniteltu täyttämään varhaista
Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemukselliset erityistarpeet. Ravintoaineiden imeytyminen elimistöön vie aikansa, eikä vaikutus näy
heti.Kliinisissä tutkimuksissa Souvenaidin edut ovat tulleet esiin vähintään 12 viikon käytön jälkeen.

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä
14 500 uutta sairastunutta vuosittain
Ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii
loppuun asti. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaasti, on
lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy
selvittää.

Juhlavuoden kunniaksi nyt 120 tabletin
Muistitestejä tekevät kotisairaanhoitajat
ja muut terveydenhuollon
juhlapakkaus
etuhintaan!
työntekijät sekä muistihoitajat. Testeihin voi hakeutua jo ennen
lääkärin vastaanottoa.
Juhlapakkauksia saatavilla rajoitettu erä.
16

RAVITSEMUS

4 x 125 ml
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SILMIEN HYVINVOINTI

ReNu
Multi-Purpose Solution 240 ml
tai Flight pack 2 x 60 ml
Piilolinssineste kaikille pehmeille piilolinsseille, myös
silikonihydrogeelilinsseille. Sopii puhdistukseen,
huuhteluun, desinfiointiin ja piilolinssien säilytykseen.
Saatavilla 240 ml pullo tai lentokoneeseenkin sopiva
Flight Pack 2 x 60 ml, jossa mukana läpinäkyvä,
suljettava pussi ja piilolinssikotelot.

240 ml tai 2x 60 ml

5

50€

22,92-45,83 €/l

(Norm. 8,39 € | 34,96-69,62 €/l)

Oxyal
Silmätipat 10 ml
1,5 mg/ml
Kosteuttava silmätippa kuivien ja
ärtyneiden silmien kostutukseen.
Sopii myös piilolinssien käyttäjälle.

10 ml

990€
(Norm. 13,68 €)
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*Novartiksen omistama tavaramerkki
*Novartiksen
*Novartiksen
– FI1801759756
omistama
omistama
tavaramerkki
tavaramerkki
– FI1801759756
– FI1801759756

SILMIEN HYVINVOINTI

Uutuus!

10 ml

1490

(norm. 20,52 €)

SYSTANE® COMPLETE 10 ml
Edistyksellinen suoja
silmän pinnalle. Suojaa
kaikkia kyynelnesteen kerroksia.

10 ml

1190

(norm. 17,10 €)

SYSTANE® ULTRA 10 ml
Tehokosteuttavat ja
voitelevat silmätipat.
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HIUSTEN HOITO

APTEEKIN OSTETUIN RAVINTOLISÄ HIUKSILLE*

84,90€

(0,47€/kaps.), norm. 99,90€ (0,56€/kaps.)

*Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria 2017)
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+

Priorin ® Liuos 50ml

KAUPANPÄÄLLE
Arvo noin 44,00 €
Rajoitettu erä.

L.FI.MKT.03.2018.5737

Osta Priorin® Extra 180 kaps.

HIUSTEN HOITO

JOS SINULLA ON MIELESSÄSI VAIN
MITEN NAUTTIA HETKESTÄ,
SILLOIN OLEMME ONNISTUNEET

Tuotesarjasta löydät laajan valikoiman hiuspohjaa hoitavia tuotteita sekä ihonhoitotuotteita kaikkiin yleisimpiin päänahan ja ihonhoidon ongelmatilanteisiin.
SENSINOL
HOITOSHAMPOO
herkälle ja kutisevalle
päänahalle
EXTRA GENTLE
HELLÄVARAINEN
SHAMPOO
koko perheelle
ELUTION
HOITOSHAMPOO
ärtyvälle ja hilseilevälle
päänahalle
SQUANORM
HILSESHAMPOOT
rasvoittuvalle tai
kuivalle päänahalle

DUCRAY-shampoot NYT –20 %
(norm. 14,52 € –17,42 €)

Päivittäistä elämää helpottavat hoitoratkaisut
www.ducray.fi
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KOSMETIIKKA

50 + 10 ml

-15 %
norm. 33,64 - 38,25 €

Optimaalista kosteutta
päiväksi

Helli herkkää ihoasi
yön aikana

PÄIVÄVOIDE SINUN IHOTYYPILLESI

YÖVOIDE SINUN IHOTYYPILLESI

VALITTAVANASI NELJÄ
VAIHTOEHTOA

VALITTAVANASI KOLME
VAIHTOEHTOA

Päivävoiteen (50 ml)
ostajalle omalle
ihotyypille sopiva
yövoide (10 ml)
kaupan päälle.

Yövoiteen (50 ml)
ostajalle omalle
ihotyypille sopiva
päivävoide (10 ml)
kaupan päälle.

Edun arvo n. 7 €.

Edun arvo n. 7 €.

Erikoispakkauksia rajoitettu erä.
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norm. 36,00 €

KOSMETIIKKA

UU

TU

US

!

E S I T TÄ Ä

PURE GLOW
PURE GLOW
-TUOTTEET

10

90
€

/KPL

(NORM. 16,19–17,28€)

ACO180628FI4

HELEYTTÄÄ JA TASAPAINOTTAA
AIKUISEN SEKAIHON
• EHKÄISEE EPÄPUHTAUKSIA
IHOA KUIVATTAMATTA
• VÄHENTÄÄ JUONTEITA

49512_Perrigo_ACO_GLOW_-ilmoitus_Bonusapteekit_Bonusluettelo_148x190_3.indd 1
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TASARAHAEDUT

MINISUN SUPER
DEFENCE 60 purutabl.
Vahvaa vastustuskykyä! Sitruuna-lakritsin
makuinen purutabletti sisältää C- ja
D-vitamiinia sekä sinkkiä ja auringonhattu-uutetta.

60 tabl.

1200€
0,20 €/tabl.

(Norm. 15,50 € | 0,26 €/tabl.)

MINISUN JUNIOR PEHMOFANTTI
Ca + D-vitamiini 60 kpl
Uusi Pehmofantti on mansikan makuinen pehmeä ja
pureskeltava lasten kalsium- ja D3-vitamiinivalmiste
päivittäiseen käyttöön. Hammasystävälliset pehmofantit on makeutettu maltitolilla. Tuote sopii etenkin
lapsille, jotka eivät käytä maitotuotteita.

Uutuus!

60 kpl

1100€
0,18 €/kpl

(Norm. 13,42 € | 0,22 €/kpl)

BIO-QINON ACTIVE Q10 GOLD
100 mg 30 kaps.
Ravintolisä, joka sisältää ubikinonia
(koentsyymi Q10) ja B2-vitamiinia, joka
edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa ja auttaa vähentämään
väsymystä ja uupumusta.

30 kaps.

2500€
0,83 €/kaps.

(Norm. 31,16 € | 1,04 €/kaps.)
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TASARAHAEDUT

APTEQ CRAMPEX 120 tabl.
Kramppeja? Uusi tehokas valmiste lihasten
ja hermoston toiminnan edistämiseen.
Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän hyvin
imeytyvää magnesiumsitraattia ja
B-vitamiineja.

Uutuus!

120 tabl

1100€
0,09 €/tabl.

(Norm. 14,25 € | 0,12 €/tabl.)

TIGER BALM
NECK & SHOULDER RUB 50 g
Antaa rentouttavan ja elinvoimaisen tunteen
niska-hartiaseudun alueelle, auttaa lihaksia
rentoutumaan ja elpymään. Imeytyy nopeasti
eikä tunnu rasvaiselta. Voiteen tuoksulla on
rauhoittava ja vahvistava vaikutus. Ihanteellinen käytettäväksi kotona, töissä ja matkoilla.

50 g

800€

Uutuus!

(Norm. 10,95 €)

PHYSIOMER MENTHOL 20 ml
Luonnollinen vaihtoehto lääkkeellisille avaaville nenäsumutteille. Tuote sisältää hypertonista merivettä,
eukalyptuksen ja myrtin eteerisiä öljyjä sekä rantaminttu-uutetta, jotka vähentävät tukkoisuutta tehokkaasti.
Nenäsumute avaa ja puhdistaa nenäkäytävät sekä estää
bakteerien ja virusinfektioiden leviämisen.

Uutuus!

20 ml

700€
(Norm. 9,89 €)
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TASARAHAEDUT

OPHTIM EYE HYDRA tai
FORTE PIPETIT 20x0,5ml
Säilöntäaineettomat, silmäystävälliset
silmätipat. Kosteuttavat ja suojaavat silmiä.
Tipat sopivat myös piilolinsseille. Forten
paksumpi koostumus sopii etenkin yökäyttöön. Pipetit ovat uudelleensuljettavia.

20 x 0,5 ml

1000€
0,50 €/kpl

(Norm. 14,25 € | 0,71 €/kpl)

SALUTEM
HAMMASTAHNA 70 g
Suomalainen erikoishammastahna
koko perheelle (yli 6-vuotiaat).
Kosteuttaa ja suojaa suun limakalvoja,
estää plakin syntymistä ja hampaiden
reikiintymistä. Ei sisällä maku-, väri- ja
vaahdotusaineita. Sopii myös aftaongelmista kärsiville. Sisältää fluoria.

70 g

600€
85,71 €/g

(Norm. 8,58 € | 122,57 €/kg)

VAGISAN
KOSTEUTTAVA EMÄTINVOIDE 50 g
Hoitaa emättimen kuivuudesta johtuvaa kirvelyä ja
kutinaa sekä vaihdevuosista aiheutuvaa emättimen
kuivuutta. Voide ei sisällä hormoneja, joten sitä
voidaan käyttää yhdessä hormonikorvaushoidon
kanssa. Sopii myös raskauden aikaiseen käyttöön
(ilman asetinta) ja ennen sukupuoliyhteyttä.

50 g

1900€
(Norm. 25,08 €)
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TASARAHAEDUT

CANO+ MOISTURIZING
BODY SPRAY 150 ml
Ainutlaatuinen karbamidia sisältävä
vartalospray, joka vahvistaa ja kosteuttaa
ihoa sekä helpottaa ihon kutinaa.

Uutuus!

150 ml

1200€
80,00 €/l

(Norm. 17,28 € | 115,20 €/l)

FLEXITOL HEEL BALM 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.

56 g

800€
142,86 €/kg

(Norm. 11,14 € | 198,93 €/kg)

CERADERM HUULIVOIDE 7 g
Tehokas hoito-ja suojavoide kuivien ja rohtuneiden
huulien hoitoon. Muodostaa hengittävän ja hoitavan
suojan, joka auttaa huulia palautumaan. Vedetön
Ceraderm-voide soveltuu käytettäväksi myös
pakkasella. Erinomainen kuiville ja rohtuneille huulille
sekä halkeileville suupielille. Lisä-ja säilöntäaineeton,
väritön sekä hajusteeton voide.

7g

300€
(Norm. 4,89 €)
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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 6.30-21, la 9-19, su 10-21
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 29.11.2018

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

