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VATSAN HYVINVOINTI

14 kaps.

695€
0,50 €/kaps.
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VATSAN HYVINVOINTI

säännöllisesti käytettynä. Vatsavaivojen taustalla voi olla
myös diagnosoimaton keliakia
tai laktoosi-intoleranssi. Keliakian hoito vaatii aina tarkkaa gluteenittoman ruokavalion noudattamista. Laktoosin
eli maitosokerin aiheuttamia
vatsavaivoja estää helpoimmin laktoosin välttämisellä ja
laktoosia pilkkovan entsyymivalmisteen käytöllä tilanteissa, joissa ei voi olla varma ruuan laktoosittomuudesta.

tukee suolen normaalia toimintaa ja edistää tehokkaasti suolikaasujen poistumista.
Mikäli ilmavaivat ja turvotus
ovat häiritseviä, niitä voi helpottaa dimetikonia sisältävillä
itsehoitovalmisteilla.
HUOLEHDI SUOLEN
BAKTEEREISTA

Viimeisten vuosien aikana useat tutkimukset ovat
osoittaneet suoliston bakteeriflooran eli suolistobiomin
keskeisen merkityksen ihmiSUOLI KAIPAA KUITUA
sen kokonaisvaltaiselle hyKuidun lisääminen ruokava- vinvoinnille. Bakteerikannan
lioon auttaa monia ärtyvän vääristyminen on yhteydessä
suolen oireista kärsiviä. Tar- mm. lihavuuteen, kroonisten
jolla on useita erilaisia kas- sairauksien puhkeamiseen ja
viperäisiä valmisteita, joista jopa mielenterveyteen. Antinimenomaan liubioottikuuri kuritkenevia
kuituval- säännöllinen taa suoliston hyviä
misteita kannattaa
bakteereita rankasliikunta
suosia etenkin alus- tukee suolen ti, ja siksi probiootsa. Liukenemattonormaalia tivalmistetta tulimia kuituja voidaan
aina käyttää vielä
toimintaa. siuseampi
lisätä myöhemmin
kuukausi
ruokavalioon varovasti var- kuurin jälkeen, jotta tasapaisinkin, jos oireena on umme- no saadaan palautettua. Motus, jota kuitulisällä saadaan ni onkin ottanut myös maihelpotettua. Myös ruokailun tohappobakteerivalmisteen
säännöllisyyteen ja annosko- päivittäiseen käyttöön D-vitakoihin on hyvä kiinnittää huo- miinilisän ohella.
miota yhtenä oireita helpottavana ratkaisuna. Vaikea ja pit- NÄRÄSTYKSEEN
käkestoinen ummetus saattaa TEHOKASTA APUA
vaatia myös ummetuslääk- Refluksitauti eli tutummalkeen, kuten makrogolivalmis- ta nimeltä närästys aiheutuu
teen, käyttöä ainakin tilapäi- mahan happaman sisällön
sesti. Säännöllinen liikunta noususta ruokatorveen. Mo-

net eri tekijät voivat laukaista satunnaisen närästyksen.
Myöhään syöty raskas ateria,
kahvi, tupakointi, alkoholi,
suklaa ja makuuasento ovat
tavallisia närästystä aiheuttavia tekijöitä. Myös palleatyrä
tai keskivartalolihavuus lisää
refluksitaudin riskiä merkittävästi. Närästyksen itsehoitoon on olemassa useita eri
tavalla vaikuttavia itsehoitovalmisteita. Tehokkaimpia
ovat vatsahapon muodostumista estävät valmisteet, kuten esomepratsolia sisältävät
valmisteet, joilla yksi tabletti
vaikuttaa 24 tunnin ajan. Jos
oireet eivät helpotu 2 viikon
yhtäjaksoisella hoidolla, on
syytä mennä lääkäriin.

milloin
lääkäriin?

oireet ilmaantuvat

äkillisesti tai muuttavat
selvästi luonnetta.
ulosteeseen ilmestyy verta
tai oksennuksessa tai
ysköksessä on verta.
oireisiin liittyy kuumetta,
jatkuvaa särkyä tai
laihtumista.

ripuli tai ummetus

pitkittyy ja ei helpotu
itsehoidolla.

närästys ei helpotu

2 viikon itsehoidolla.

kouristava kipukohtaus

alkaa ruokailun jälkeen
rajusti.
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VATSAN HYVINVOINTI

IBS-oireisiin ja ummetukseen
Sunwic IBS: tutkittu kliininen ravintovalmiste ärtyvän
suolen oireyhtymän ja ummetuksen ruokavaliohoitoon.
Ärtynyt suoli -oireyhtymä
Joka 10. suomalainen kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä
(IBS). Useimmilla heistä vaivaa ei ole diagnosoitu. Oireita
ovat vatsan turvotus ja epämääräiset kivut sekä ummetus,
ripuli ja ilmavaivat.
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Miellyttävä käyttää
• Mauton ja hajuton
• Liukenee täydellisesti nesteeseen
• Ei geeliydy
Aktiiviaine:
hydrolysoitu guarpapukuitu
Pakkauskoko: 220 g

Tehokuuri vatsalle Sunwic 3in1
Akuuttiin tarpeeseen
Kolme huolella valittua vatsalle tärkeää
ravintoainetta yhdessä.
1. Hydrolysoitu guarpapukuitu
2. Ternimaitojauhe
3. Saccharomyces boulardii -hiiva
Nautitaan antibioottikuurin yhteydessä, lomamatkoilla
tai akuutin tarpeen vaatiessa. Helposti veteen liukeneva
jauhe. Ravintolisä.

Sunwic IBS 220 g:

Sunwic 3IN1 80 g:

Tehokuurin jälkeen säännölliseen käyttöön suositellaan
Sunwic IBS -kliinistä ravintovalmistetta.

(99,55 €/kg),
norm. 28,33 € (128,77 €/kg)

(261,25 €/kg),
norm. 27,24 € (340,50 €/kg)

Pakkauskoko: 80 g

www.valioravinto.fi
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21,90 €

20,90 €

VATSAN HYVINVOINTI

LAKTOOSI-INTOLERANSSI?
ILMAVAIVOJA?
KESÄN
HERKUT
ILMAN
VATSAVAIVOJA
30 kaps.

1190€

(0,40 €/kaps.)

norm. 16,25 €
(0,54 €/kaps.)

Uusi 2-tehoinen

APTEEKKI
Tehokapseli Duo
Pilkkoo laktoosin
ja
helpottaa ilmavaivoja
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VAIHDEVUODET

Eroon kuumista aalloista
Heräsin 10 kertaa yössä – en enää!

Voglian myymäläpäällikkö, pukeutumisneuvoja
Kirsi Toivanen sai vaihdevuosien yllättävät oireet
kuriin.
“Päätin kokeilla Menoforce Strong -tuotetta oireisiin. Jo parin viikon aikana yöhikoilu ja kuumat
aallot katosivat. Salvia oli tehnyt tehtävänsä. Menoforce vaikutti tasoittavasti myös tunnetilojen
heittelehtimiseen,” Kirsi kertoo. Erityisen tärkeänä
hän pitää, että sai vaihdevuosiin luonnollista apua .
Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan kuumista aalloista, joita on perinteisesti hoidettu salvialla.
Kliinisesti tutkittu* Menoforce Strong -salviatabletti
vähensi neljässä viikossa kuumien aaltojen esiintymistiheyden puoleen. Teho paranee käytön jatkuessa, eikä sillä ole hormonivalmisteiden mahdollisia
haittavaikutuksia, koska se ei ole estrogeenivalmiste.
*)First time proof of sage´s tolerability and efficacy in menopausal women with hot flushes. S. Bommer, P. Klein, A. Suter.
Adv. Ther. 2011 Jun; 28(6):490-500. doi:10.1007/ s12325-011-0027-z. Epub 2011 May 16.

Menoforce Strong 30 tabl.:

29,90 € (1,00€ / tabl.)
norm. 38,01€ (1,27€ / tabl.)

Menoforce Strong 90 tabl.:

59,90€ (0,67€/tabl.)

norm. 67,55€ (0,75€/tabl.)
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Lue lisää: vogel.fi
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MUISTIN TUEKSI

”Mitä tähän
pitikään
laittaa?”

Betolvex
1 mg 150 tbl.

Betolvex Strong
1,25 mg 90 kaps.

19,90€

23,50€
(0,16€/tabl.)
norm. 29,93 €
(0,20€/tabl.)

(0,22€/kaps.)
norm. 25,63 €
(0,28€/kaps.)

MUISTIN
TUEX
Muisti vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Betolvexin sisältämä B12-vitamiini tukee hermoston
normaalia toimintaa.
Betolvex Strong sisältää runsaasti B12-vitamiinia (1,25 mg),
joka tukee hermoston normaalia toimintaa ja B1-vitamiini
normaaleja psykologisia toimintoja. Foolihappo ja B6vitamiini auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Lisätiedot: www.betolvex.ﬁ
Ravintolisä. Apteekeista

Markkinoija ratiopharm Oy
FI/OTC Oth/18/0014/2/18
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KORVIEN HOITO

Hoitaa hellävaraisesti koko perheen korvat!
Tutkitusti tehokas Otocur aikuisten ja lasten korville
• Vahatulpan poistoon ja ennaltaehkäisyyn
• Kuiviin ja kutiseviin korviin
• Suojaa uimarin korvat veden ärsytykseltä
30ml

13,50€

VALMISTETTU
SUOMESSA

Norm.
18,90€

Korvat tukossa?

25ml

12,50€
Norm.
17,10€
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SUUN HOITO

PLACKERS TWIN
Kahdella rispaantumattomalla
ja mintunmakuisella tufflosslangalla varustettu lankain.

GENTLE PICKS
Kolmionmuotoinen kärki ja pitkä
kaareva varsi tekevät harjatikusta
käyttäjäystävällisen ja tehokkaan.

35 kpl

50€
5
5,50€
35 kpl

0,16 €/kpl

(Norm.
Norm.6,55
6,55€€,
0,19 €/kpl)

30 kpl

4
4,90€
30
kpl€
90

0,16
Norm.€/kpl
5,74€

(Norm. 5,74 €,
0,19 €/kpl)

PLACKERS ORIGINAL
Alkuperäinen
Plackers markkinoiden
kestävimmällä langalla.

PLACKERS TRI-LINE
Ainutlaatuinen kolmella langalla
varustettu lankain hammasvälien
tehopuhdistukseen.

40kpl

50€
44,50€
40 kpl

0,11 €/kpl

(Norm.
Norm.5,55
5,50€€,
0,14 €/kpl)

65 kpl

90€
8
8,90€
65 kpl

0,14
€/kpl
Norm.
11,43€

(Norm. 11,43 €,
0,18 €/kpl)

Keeps you smiling. Use every day.
Lue lisää Plackers tuotteista sivulla www.plackers.fi
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ALLERGIA

VAIKEA

allergiakausi
tulossa
Ennakoiva hoito estää
oireiden pahenemisen
tehokkaasti.
Teksti: Toimitus Kuva: Bigstockphoto

E

niten allergiaoireita aiheuttavan koivun kukinta on juuri alkamassa. Tämän vuoden kukinnasta on ennustettu runsasta, mikä
voi saada nenän ja silmät oireilemaan
ärhäkästi siitepölymäärien noustessa.
Oireita on kuitenkin helppo hoitaa ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä, kunhan hoidon aloittaa ajoissa.
Nenään suihkautettava kortisonisuihke
tulisi aloittaa ainakin viikkoa ennen oireilua, jotta se tehoaa parhaiten. Myös
antihistamiinitablettien ja silmätippojen teho on paras, kun niiden käyttö
aloitetaan viivyttelemättä ja hoitoa jatketaan säännöllisesti koko allergiakauden ajan. Jos yksi tablettivalmiste tuntuu väsyttävän, apteekkimme farmaseutti neuvoo korvaavan valmisteen.
LAPSILLA MYÖS
SIITEPÖLYALLERGIAA

Lasten allergiaoireita voi olla vaikea
tunnistaa, koska ne tulkitaan helposti
pitkittyneeksi flunssaksi. Pienten lasten todettuja oireita on kuitenkin helppo hoitaa ilman reseptiä saatavilla antihistamiinitipoilla tai -oraaliliuoksella.

12

milloin
lääkäriin?

kuinka oireet
hallintaan?
kortisonisuihkeella
estetään nenäoireita ilman
kortisonin haittavaikutuksia.
antihistamiinitabletteja on
useita erilaisia, ja kokeilemalla löytyy itselle sopiva.
silmätipoilla kutisevat ja
vuotavat silmät rauhoittuvat
tehokkaasti.

nykyisen hoitosuosituksen
mukaan nenän ja
silmien allergiaoireiden
hoitoon t arkoitetut
paikallisvalmisteet
ovat kausiallergian
ensisijainen hoitomuoto.
antihistamiinitabletit
voidaan yhdistää hoitoon
sen tehostamiseksi.

itsehoidossa

raskauden
ja imetyksen
aikana suositaan
paikallisvalmisteita tablettien
sijaan. Jos oireet
eivät helpotu niillä
tarpeeksi, on hyvä
käydä lääkärissä
tilanteen arvioimiseksi.

lääkäriin on syytä
mennä, jos oireet
ovat voimakkaat ja
itsehoito ei helpota
tarpeeksi, oireisiin
liittyy yskää tai
hengenahdistusta
tai pienen lapsen
oireita epäillään
allergiaksi ilman
aikaisempaa
allergiadiagnoosia.

ALLERGIA
3/2018
ltsehoitolääke, ei
kerrytä Bonusta!

setiritsiini

100 tabl.

1990€
0,20 €/tabl.

3/2018
ltsehoitolääke, ei
kerrytä Bonusta!

ebastiini

10 mg 30 tabl.

20 mg 30 tabl.

0,48 €/tabl.

0,73 €/tabl.

1450€ 2197€

Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Vaikuttava aine: setiritsiinihydrokloridi.
Kausiluontoiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon. Aikuiset ja yli
12-vuotiaat: 1 tabletti kerran päivässä. Lapset 6-12 vuotta: Puolikas tabletti kaksi
kertaa päivässä. Ei alle 6-vuotiaille. Ota veden kera. Ole erityisen varovainen, jos
sinulla on munuaissairauksia, taipumusta virtsaumpeen tai epilepsia. Yleiset haittavaikutukset: uneliaisuus, heitehuimaus, päänsärky,
nielutulehdus, nuha (lapsilla), ripuli, pahoinvointi,
suun kuivuminen, uupumus. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista tai lääkäriltä, varsinkin jos
olet raskaana tai imetät. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Oy Verman Ab. Apteekista.

Kestox 10 ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Vaikuttava aine: ebastiini. Kausittaisen ja jatkuvan allergisen nuhan oireiden, mukaan lukien allergisten silmäoireiden, hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti (10 mg tai 20 mg) kerran
päivässä ja kutinan helpottamiseksi nokkosihottumassa yli 18-vuotiaille 1 tabletti
(10 mg) kerran päivässä. Ota pureskelematta veden kera. Älä käytä, jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle tai sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on matala veren kaliumpitoisuus,
EKG-muutoksia sydänsairauden yhteydessä tai käytät samanaikaisesti antibiootteja
tai sienilääkkeitä. Ei raskauden eikä imetyksen aikana. Yleiset haittavaikutukset:
kuiva suu, päänsärky, uneliaisuus. Voi vaikuttaa ajo- tai koneidenkäyttökykyyn. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija: Oy Verman Ab. Apteekista.
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Kuumat
kesätarjoukset
Tarjoukset ovat voimassa 1.5.–30.6.2018.

BevitaEye-silmätipat
20 x 0,5 ml
Kosteuttava silmätippaliuos
uudelleensuljettavissa
pipeteissä.
Säilöntäaineeton.

Huom.
1100 ml:n
pakkauksia
rajoitettu
erä.

9,90
(0,50/kpl)
Norm. 14,- (0,70/kpl)

Multivita
Magnesiumsitraatti
+B6 90 purutabl.
Hyvin imeytyvät
magnesiumsitraattivalmisteet
greipin ja lime-sitruunan
makuisina purutabletteina,
saatavana myös helposti
nieltävinä tabletteina.

11,50
(0,13/tabl.)

Norm. 15,35 (0,17/tabl.)
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Sebamed
Face & Body Wash
ja Olive 1000 ml
tai 1100 ml
Hellävaraiset pesunesteet
kasvojen ja vartalon
päivittäiseen pesuun
kätevissä täyttöpusseissa.

14,50

/kpl

(13,18–14,50/l)
Norm. 21,38/kpl (19,44–21,38/l)

23.4.–31.7.2018

Saat
keräilyleimat
kaikista aukeaman
tuotteista!

ORIONIN
KERÄILYKAMPANJA
AP
TEEKEISSA

Glukosamiini
Active 120 tabl.

Glukosamiini
Combi 120 tabl.

Glukosamiini
Strong 120 tabl.

Tehoyhdistelmävalmiste
aktiivisille liikkujille.

Yhdistelmävalmiste
ikääntyvälle tuki- ja
liikuntaelimistölle.

Vahva, täysin kasvipohjainen
glukosamiinivalmiste.

32,90

24,90

18,90

(0,27/tabl.)
Norm. 39,87 (0,33/tabl.)

(0,21/tabl.)
Norm. 29,93 (0,25/tabl.)

(0,16/tabl.)
Norm. 22,55 (0,19/tabl.)

Glukosamiinin
ostajalle Jomo Ice
-pikakylmäpussi
kaupan päälle!
Kaupanpäällisiä
rajoitettu erä.
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JALAT JA HYGIENIA

LOVE EVERY STEP

EVERY STEP
COUNTS

Käytä Scholl-sovellusta ja lahjoitat
askeleesi Punaiselle Ristille

Lataa sovellus

Scholl tukee
Punaisen Ristin
auttamistyötä

SCHOLL TEKEE HYVÄÄ
JALOILLE JA MIELELLE
Ostamalla Schollin pohjalliset ja lataamalla
Every Step Counts -sovelluksen teet hyvää
ja saat Scholl-rannekkeen lahjoittamisen
merkiksi (rajoitettu erä).

Kesätarjous!

17,90 €
(norm. 30,15 €)

Veet Styler trimmeri
Scholl pohjalliset
á

15,50 €
(norm. 21,76€ )

Tarkka ja helppokäyttöinen trimmeri
kasvoille, bikinirajalle ja kainaloille.
Helppo kuljettaa mukana.
Pakkaus sisältää erilaisia trimmeripäitä,
paristot ja suojapussin.
Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

16

HYGIENIA

50 ml

850€
norm. 11,81€

UUTUUS
50 ml

3190

Norm. 40,28 €

TARJOUS
30 ml

2790

Norm. 36,00 €
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INTIIMI

60 tabl.

19,90 € (0,33 / tabl.)
norm.hinta
26,53 € (0,44 € / tabl.)

30 tabl.

10,90 € (0,36 / tabl.)
norm.hinta
13,37 € (0,45 € / tabl.)

8 tabl.

11,90 €
(1,49 / tabl.)

norm.hinta
16,30 € (2,04 € / tabl.)
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HIUSTEN HOITO
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Tuuheat, vahvat
ja kiiltävät hiukset

E TUI

Priorin Extra
180 kaps.

84,90€

L.FI.MKT.03.2018.5737

(0,47€/kaps.)
Norm. 106,70
(0,59€/kaps.)

Lisäksi
kaupan päälle
Priorin
Shampoo 200ml
(arvo noin 15€)

Tutkitusti näkyviä tuloksia jo 12 viikossa.**
*) Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria 2017)
**) Food study performed with 109 subjects, Food Study Report,2017, F. Reber / S. Rharbaoui
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AURINKOSUOJAT

IHANTEELLISET

IDÉAL
SOLEIL
–AURINKOSUOJATUOTTEET
KAIKILLE IHOTYYPEILLE

JÄTTIKOOT NYT
EDULLISEEN HINTAAN
Aurinkosuojaemulsiot vartalolle
SK 30 300 ml 19,90 € 66,33 €/l
(norm. 26,04 €, 86,80 €/l)

SK 50+ 300 ml 22,90 € 76,33 €/l
(norm. 29,11 €, 97,03 €/l)

www.vichy.fi
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AURINKOSUOJAT

E S I T TÄ Ä

TURVALLISESTI
AURINGOSSA
Lasten herkälle iholle kehitetyt ACO-aurinkotuotteet antavat tehokkaan suojan. Kaikki lasten
ACO-aurinkotuotteet sisältävät korkean tai erittäin
korkean UV-suojan ja ovat erittäin veden- ja
hiekankestäviä. Luonnollisesti ne valmistetaan
ilman hajusteita, alkoholia ja väriaineita. ACO
on apteekkien myydyin aurinkotuotemerkki1.

TUTUSTU
MYÖS
AIKUISTEN
UUTUUKSIIN

ACO SUN KIDS
-TUOTTEET

-20 %

ACO SUN FACE
CREAM ANTI AGE

12

90

(NORM. 18,11 €)

SPF 30, 40 ML

ACO180213FI2

1 Tamro Bright ulosmyynti eur ja kpl YTD 10/2017

51981_ACO_Omega_Pharma_Aurinkotuotteet_ilmoitukset_bonusapteekki_148x190_4.indd 1

ACO SUN
TRANSPARENT SPRAY

15 90

90,86 €/L

(NORM. 23,47 €, 134,11 €/L)

SPF 30, 175 ML

Tarjoukset voimassa touko- ja kesäkuun ajan.
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AURINKOSUOJAT

Kosteuttaa
pintakuivan ihon
sekä suojaa
auringolta
Avène Hydrance Optimale UV
-voiteet kosteuttavat tehokkaasti
ja palauttavat iholle normaalin
kosteustasapainon. Voiteissa tehokas
aurinkosuoja SPF 20.
Light UV20 pintakuivalle,
normaalille ja sekaiholle.
Rich UV20 pintakuivalle, kuivalle
ja erittäin kuivalle iholle.

TARJOUS

19,90 €
norm. 27,79 €
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IHONHOITO

”Miljoonien
naisten pieni
kauneussalaisuus.”

Bio-Oil on erikoisihonhoitoöljy, joka
kosteuttaa, siloittaa ja pehmentää
kuivunutta ihoa. Bio-Oil pitää ihon
kosteutettuna ja joustavana, jolloin
ihon sidekudos ei venyessään repeä
yhtä helposti.

Bio-Oil 60 ml

Bio-Oil 200 ml

kpl (165,00€/l),
norm. 14,49€ (241,50€/l)

kpl (99,50€/l),
norm. 28,35€ (141,75€/l)

9,90€

19,90 €

Bio-Oil tekee arvista, raskaus- ja
venymäarvista sekä ihosävyn epätasaisuuksista vähemmän näkyviä
sekä auttaa ennaltaehkäisemään
raskausarpien syntyä. Sopii sekä
kasvoille että vartalolle.

Pigmenttimuutokset
Ikääntyvä iho
Auringon polttama iho
Vesirokkoarvet
Leikkausarvet
Raskausarvet
Kuivat
kynsinauhat

Palovammat
Keisarinleikkausarvet

Venymäarvet
Kuiva iho

Naarmut
Hyttysen pistot
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TASARAHA

SEPTIDIN LIUOS tai SPRAY 100 ml
Antiseptinen liuos pienten haavojen ja ihovammojen
desinfiointiin sekä laimennettuna suun huuhteluun.
Sopii myös lievien palovammojen, auringonpolttamien,
hyönteisten puremien sekä ärtyneen ihon puhdistukseen. Ei kirvele. Kätevä ottaa matkalle mukaan.

100 ml

300€
30,00 €/l

(Norm. 4,05 € | 40,50 €/l)

PUNKKIÄSSÄ tai HYTTYSÄSSÄ 50 ml
Hyttysässä+: Tehokas hyttyskarkote aikuisille. Suojaa
hyttysiltä myös trooppisilla alueilla. Jopa 9 tunnin suoja!
Punkkiässä+: Koko perheen hajuton hyönteiskarkote.
Sopii yli 1-vuotiaille. Suojaa tehokkaasti punkeilta,
hyttysiltä ja muilta hyönteisiltä. Ei sisällä parabeeneja,
väriaineita tai parfyymeja.
Tutustu huolella tuotteiden käyttöohjeisiin. Vain apteekista.

50 ml

800€
(Norm. 10,76 €)

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)
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TASARAHA

AQUALAN L 200 g
Nopeasti imeytyvä monikäyttöinen perusvoide koko perheelle. Sopii myös
atooppiselle ja allergiselle iholle. Hajustamaton. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

200 g

700€
35,00 €/kg

(Norm. 10,87 € | 54,35 €/l)

BEPANTHEN ANTI-EXEM 50 g
Kevyt voide ihottumaan. Auttaa kutinaan
30 minuutissa. Ei sisällä kortisonia,
hajusteita eikä säilöntäaineita.
Sopii koko perheelle.

50 g

1500€
(Norm. 17,85 €)

ACO SUN SELF TANNING
LOTION 150 ml
Tekee ihosta luonnollisesti ruskettuneen
näköisen ilman altistumista auringon
haitallisille säteille. Imeytyy nopeasti, ei
tahmaa. Tuoksuu miellyttävältä ja
syväkosteuttaa ihoa. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi kuori iho ennen käyttöä.
Miedosti hajustettu.

150 ml

1200€
80,00 €/l

(Norm. 17,12 € | 114,13 €/l)
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TASARAHA

CANESPRO NAIL
KYNSISIENEN HOITOPAKKAUS
Ainutlaatuinen apu kynsisienen hoitoon.
Hoitoaika kynnen poistoon 2-3 viikkoa.
Jatkohoito sienitulehdukseen tarkoitetulla
lääkevalmisteella.

2500€
(Norm. 34,13 €)

VERRUXIN FREEZE
JÄÄDYTTÄVÄ SYYLÄNPOISTAJA
Poistaa käsi- ja jalkasyylät nopeasti ja turvallisesti jopa yhdellä hoitokerralla. Syylä irtoaa
10-14 päivän kuluessa hoidosta. Pakkaus sisältää 12 kertakäyttöistä vaahdonlevitintä
12 hoitokertaa varten.

2000€
(Norm. 28,13 €)

RAPID WHITE VALKAISULIUSKAT 14 kpl
Rapid White -valkaisuliuskat hampaiden kotivalkaisuun. Rapid White -valkaisuliuskoja on
helppo ja nopea käyttää. Liuskoilla saat jo viidessä
päivässä näkyvästi valkoisemmat hampaat. Paketti
sisältää 14 kpl uudenlaista, suuhun itsestään
5-7 minuutissa liukenevaa liuskaa viikon hoitojaksoa varten. Liuskat eivät sisällä peroksidia.

2300€
(Norm. 29,93 €)
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TASARAHA

MINISUN D-VITAMIINI
20 mikrog. 200 tabl.
Minisun D-vitamiinit on helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti ympäri
vuoden. Hyvänmakuiset purutabletit
sisältävät tehokkaasti imeytyvää D₃vitamiinia. Makuina raikas metsämansikka
ja maukas vadelma.

200 tabl.

MELAREST MELATONIINI
PITKÄVAIKUTTEINEN 1,9 mg 90 tabl.
Nieltävä, hitaasti melatoniinia vapauttava tabletti, josta melatoniinia vapautuu tasaisesti usean
tunnin ajan. Melatoniini auttaa lyhentämään
nukahtamisaikaa ja lievittämään aikaeron
yksilöllisiä vaikutuksia.

90 tabl.

1400€

2100€

(Norm. 18,04 € | 0,09 €/tabl.)

(Norm. 25,32 € | 0,28 €/tabl.)

0,07 €/tabl.

MINISUN OMEGA-3 VAHVA
45 geelipalaa
Raikas sitruksen makuinen omega-3- ja D-vitamiinivalmiste aikuisille. Pureskeltava geelipala on
helppo ja herkullinen nauttia sellaisenaan eikä se
röyhtäytä. Makeutettu ksylitolilla ja sorbitolilla.
Päiväannos 1-2 geelipalaa.

45 kpl

0,23 €/tabl.

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

60 kaps.

2000€

4200€

(Norm. 24,40 € | 0,54 €/kpl)

(Norm. 51,66 € | 0,86 €/kaps.)

0,44 €/kpl

0,70 €/kaps.
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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
Bonustuoteluettelo
ilmestyy 28.6.2018

Normaalihinnat ovat Bonusapteekkien keskihintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Voit ostaa tuotteita myös verkossa:
apteekkishop.fi, netti-apteekki.fi ja shop.isokannel.fi
Julkaisija: Bonusapteekit Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen

Lisätietoja: www.bonusapteekit.fi

