TIKKURILAN UUDEN

APTEEKIN Kesä
edut -

Lemmikin
KESÄ
APTEEKKI

Korva
tulehdus
kiusaa
kesälläkin

s.20-23

s.6-7

Edut voimassa
1.5.-30.6.2019
tai niin kauan
kuin tavaraa 
riittää.

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

VATSAN HYVINVOINTI

OSTA RELA TABS 60 tai 90 tabl.

SAAT kesän viileimmän
kylmälaukun kaupan päälle!

Rela Tabs
60 tabl.

*

2390€

Rela Tabs
90 tabl.

(Norm. 28,39 €)

3190€

(Norm. 38,13 €)

APTEEKIN SUOSITUIN MAITOHAPPOBAKTEERI**
*Kampanja voimassa niin kauan kuin kylmälaukkuja riittää. **Tamro Bright MAT EUR 2/2019

OSTA T
RELA ksTiIkäPteAvän

Hellää huolenpitoa ja vastustuskykyä

1

saat lahja yskorin
säilyt

2

Rela Tipat tai
Rela Tipat+D-vit.
10 ml

1790€
(Norm. 20,5922,67 €)

Rela Tipat + D sisältää hyvin imeytyvää D3-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
2
Kampanja voimassa niin kauan kuin koreja riittää, kun ostat minkä tahansa Rela Tipat -tuotteen.

1

2

VATSAN HYVINVOINTI

Enää ei närästä!

• Lievittää närästystä
tehokkaasti
• Pitkävaikutteinen
• 1 kapseli päivässä
14 kaps.

8,50€
(0,61 kaps./€)

Acidal 20 mg enterokapseli. Vaikuttava aine: esomepratsoli. Refluksioireiden lyhytaikaiseen hoitoon. Annostus: Aikuiset:
1 kapseli vuorokaudessa. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet eivät helpota 2 viikon käytön jälkeen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi lääkäriltä tai apteekista erityisesti, jos käytät muita lääkkeitä tai olet raskaana. Ei imetyksen aikana. Pakkauskoko:
14 kapselia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija: Oy Verman Ab

APTEEKISTA
4/2019

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Alkaa helpottaa ripulin
oireita jo 1 tunnissa

Imodium® 2mg
suussahaj. 12tabl.

8,36 €
(0,70 kaps./€)

IMODIUM® 2 mg (loperamidi ) suussa hajoavat tabletit akuutin ripulin 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 jatkuvat 48 tunnin käytön jälkeen,
lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin. Lue pakkausseloste. (Apteekista ilman reseptiä.) Markkinoija McNeil, a division
of Janssen-Cilag Oy. FI/IM/19-1759 03/2019 © McNeil 2019
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Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Koko perheen ummetukseen

4 x 5 ml

6,79 €
(1,70 kpl/€)

•Pienoisperäruiske ummetuksen hoitoon.
•Pehmentää kovan ulosteen ärsyttämättä suolta.
•Sopii raskaana oleville, imettäville ja lapsille.

Käyttöaiheet: Ummetus. Ulosteen pidätyskyvyttömyys. Peräsuolentähystyksen valmistelu. Annostus ja antotapa: Aikuiset
ja vähintään 3-vuotiaat lapset: Yhden pienoisperäruiskeen sisältö annostellaan peräsuoleen viemällä putkilon kärki
kokonaisuudessaan peräsuoleen. Yksi tippa putkilon sisältöä riittää liukasteeksi. Alle 3-vuotiaat lapset: Vain puolet putkilon
kärjestä viedään peräsuoleen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät
varotoimet: Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Vältä pitkäaikaista käyttöä. Raskaus ja
imetys: Jos Microlax®-tuotetta käytetään lapselle, raskaana olevalle tai imettävälle, kysy apteekista tai lääkäriltä neuvoa ennen
lääkkeen käyttöä. Raskaana olevilla naisilla ei ole tehty riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia. Koska valmisteen imeytyminen
elimistöön on suositeltuja hoitoannoksia käytettäessä todennäköisesti vähäistä, kehittyvälle sikiölle tai vastasyntyneelle ei
ole odotettavissa haittavaikutuksia raskauden ja imetyksen aikaisessa käytössä. Haittavaikutukset: Hyvin harvinainen
(<1/10 000): Yliherkkyysreaktiot (esim. nokkosihottuma), vatsakipu (mukaan lukien vatsavaivat, vatsakipu ja
ylävatsakipu), anorektaalinen kipu, löysä vatsa. Tottumisriski on vähäinen. Pakkaustyyppi ja pakkauskoot:
4 x 5 ml, 12 x 5 ml, 50 x 5 ml. Valkoinen polyetyleeniputkilo, jossa on annostelukanyyli ja katkaistava kärki.
Yksi pakkaus sisältää 5 ml liuosta. Lue pakkausseloste. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.
FI/MX/17-1382 09/2017 ©McNeil 2017

V
5– aik
15 utu
mi s
n.

www.microlax.fi
Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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KORVIEN HOITO

KIUSAAKO

KORVAKÄYTÄVÄ
TULEHDUS?

T

uhansien järvien kotimaamme houkuttelee uimaan, varsinkin jos kesä on lämmin ja
aurinkoinen. Vesi voi ärsyttää korvien
herkkää ihoa, ja akuutti korvakäytävätulehdus onkin yleinen vaiva kesällä.
Ongelmaan tai sen muodostumiseen vaikuttaa yleensä korvavahan
normaalia runsaampi muodostuminen
tai vahan hidastunut poistuminen esimerkiksi rakenteellisesti ahtautuneiden korvakäytävien vuoksi. Korvaan
menevä vesi turvottaa vahan, vahatulpan taakse jäänyt vesi hautoo korvakäytävän ihoa ja luo bakteereille hyvät
kasvuolosuhteet altistaen korvakäytävätulehduksen puhkeamiselle. Vahan
poistaminen korvaa kaivamalla onkin
tavallisin korvakäytävätulehduksen aiheuttaja. Koska korva kutisee voimakkaasti, niin kiusaus puhdistaa korvaa
vanupuikolla kaivamalla on suuri. Käytännössä tämä vain pahentaa tilannetta, sillä vanupuikko työntää vahatulpan
entistä syvemmälle korvaan, jopa aina
tärykalvoon asti. Samalla korvakäytävän herkkä iho voi mennä kaivamisesta
rikki, ja korva alkaa vuotaa vetistä eritettä. Vahatulpan tukkimalla korvalla
kuulee huonosti, ja korvassa voi tuntua
huminaa tai painon tunnetta.
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ESTÄ UIMARIN KORVAN
SYNTYMINEN

Usein toistuva korvien kastuminen altistaa korvakäytävätulehduksille. Toistuvien tulehdusten seurauksena saattaa kehittyä ns. uimarin korva. Vaivassa korvakäytävä ahtautuu ihon alle
muodostuvien luukyhmyjen takia, mikä altistaa uusille tulehduksille. Veden
pääsy korviin tulisi siis estää uimareille sopivilla korvatulpilla ja liiallisen vahan kerääntyminen vahaa liuottavalla
korvaöljyllä. Korvaöljyn säännöllisestä
käytöstä hyötyvät myös monet muut,
sillä kuulosuojaimien, kuulolaitteen,
korvatulppien ja korvakuulokkeiden
käyttäjillä korvavahan muodostuminen lisääntyy korvien hikoilun vuoksi
ja vahan normaali poistuminen estyy.
Korvaöljy liuottaa vahaa, estää vahatulpan muodostumisen ja hoitaa korvakäytävän herkkää ihoa.

usein
toistuva korvien
kastuminen
altistaa
korvakäytävä
tulehduksille.

lääkäriin, jos:
- kuulo
alentunut
- korvaa särkee
- korvasta valuu
eritettä

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
25ml / 30ml

VALMISTETTU
SUOMESSA

1290€
(Norm. 17,78€ - 19,15€)

Korvat tukossa?
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JALKOJEN JA KÄSIEN HOITO

SyylEnd Liuos 5 ml
tai SyylEnd Pen 3 ml

2490
Norm. 32,63€

Nalox on ainutlaatuinen
kolmivaikutteinen apu
kynsisieneen.
• Tehokas paikallishoito
kynsisieneen. Normalisoi
paksuuntunutta kynttä ja
vähentää kynnen värjäytymiä.
• Näkyviä tuloksia
jo yhdessä
viikossa!

2890
Nalox 10 ml

Norm. 37,35 €

SyylEnd poistaa syylät
tehokkaasti ja kivuttomasti.
• PEN – Helppokäyttöinen, tarkka
annostelu pienille yksittäisille syylille.
• Original - Riittoisa pakkaus
useamman syylän hoitoon.
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HAAVANHOITO

Täydennä kesätuotteet
loma-apteekkiisi!
APTEEKKI Antiseptinen
haavanpuhdiste 100 ml

Kirvelemätön liuos haavojen puhdistukseen. Valitse suihke tai perinteinen
kaatopullo.

390€

5

90€

39,00 €/l

(norm. 8,49 €)

(norm. 5,05 - 5,35 €)

APTEEKKI Kylmä/Lämpöpakkaus
11,5 cm x 26 cm

Kylmä- tai lämpöhoito on helppoa toteuttaa toistuvaa käyttöä
kestävän kylmä/lämpöpakkauksen avulla.
Uudelleenkäytettävä, myrkytön. Pehmeä ja joustava pakkaus
kylmennetään pakastimessa. Lämpimänä käytettäessä pakkaus
voidaan lämmittää mikroaaltouunissa vesihauteessa. Mukana
kuitukankainen suojapussi.

490€
(norm. 7,56 €)

APTEEKKI Rakkolaastari &
APTEEKKI Rakkolaastari
Lajitelma 5 kpl

Rakkolaastari sisältää hydrokolloidia, joka auttaa
muodostamaan rakoille ja hankaumille
optimaalisen ympäristön parantua.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo
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AURINKOSUOJAT

E S IT TÄ Ä

TURVALLISESTI
AURINGOSSA
ACO SUN
-TUOTTEET

-20 %

ACO190218FI6
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Perrigo Suomi Oy | www.aco.fi

AURINKOSUOJAT

SUOJAA IHOSI AURINGOLTA
Korkealaatuiset, turvalliset ja tutkitut Avène-aurinkosuojavoiteet sopivat myös herkälle iholle.
Tehokas suoja UVA- JA UVB-säteitä vastaan.
SPF 50
Spray

SPF 50 Fluid

Kevyt aurinkosuojaemulsio
normaalille ja
sekaiholle

SPF 50 Anti-Aging
Sunscreen
Kiinteyttävä
aurinkosuojaemulsio
ikääntyvälle
iholle

SPF 50 Spray
for Children

Kevyt ja hyvin
levittyvä
aurinkosuojaspray
lapsille

Aurinkosuojaspray
kasvoille ja
vartalolle,
kaikille
ihotyypeille

SPF 30
Sun Care Oil

Aurinkosuojaöljy
vartalolle,
kaikille
ihotyypeille

200 ml

50 ml

16

90 €

(norm. 21,43-23,94 €)
338,00 €/l

17 90 €
(norm. 25,08-26,22 €)
89,50 €/l

Suojaa ihosi
vesistöjä kuormittamatta

Avène ei kuormita vesistöjä ❯ lue lisää www.skinprotect-oceanrespect.com

www.avene.fi
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IHONHOITO

Täydellinen ja tehokas
SOS-hoito erilaisille ihovaurioille!
1

PESU

2

MAX

HOITO

TEHO

Dermalibour+ Foaming
gel – PUHDISTUSGEELI
ärtyneelle ja vaurioituneelle

11

250 ml

50 €

iholle

Dermalibour+
Repair cream –
HOITOVOIDE
ärtyneelle ja
vaurioituneelle
iholle

(norm. 15,34€ | 46,00 €/l)

7

50 ml

50 €

(norm. 10,36€ |150,00 €/l)

10

40 ml

90 €

(norm. 14,06€ | 272,50 €/l)

Epitheliale A.H DUO
– HOITOVOIDE
vaurioituneelle iholle

KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI
12

IHONHOITO

”Miljoonien
naisten pieni
kauneussalaisuus”

Arville
Raskausarville
Epätasaiselle
ihon sävylle
Ikääntyvälle
iholle
Kuivuneelle
iholle

60 ml

9,90 €
(norm. 14,68 € | 165,00 €/l)

200 ml

19,90 €
(norm. 28,48 € |
99,50 €/l)
Öljypohjainen Bio-Oil sisältää kasviuutteita ja vitamiineja.
Se sisältää ainutlaatuisen PurCellin Oil™ -ainesosan, joka
tekee Bio-Oilin koostumuksen kevyeksi ja rasvattoman
tuntuiseksi. Lisäksi ainesosa varmistaa, että vitamiinien ja
kasviuutteiden hyödylliset ainesosat pääsevät imeytymään.
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IHASTU
TOUKO-KESÄKUUSSA

Bevita Eye-silmätipat
Säilöntäaineeton silmätippaliuos
uudelleensuljettavissa
pipeteissä. Optimaalisesti
silmää voitelevat, kosteuttavat ja
suojaavat ominaisuudet.
20 x 0,5 ml

990€

(0,50/kpl)
(Norm. 14,55 € | 0,73/kpl)
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Multivita Magnesiumsitraatti + B6
Urheilijoiden ja kuntoilijoiden luottotuote!
Vaihtoehtoina lime-sitruunan ja greipin
makuiset purutabletit sekä helposti
nieltävät tabletit.
90 tabl.

1190€/kpl
(64,32–97,54 €/kg)
(Norm. 15,58 €/kpl | 84,22–127,70 €/kg)

Riittoisat ja hellävaraiset pesunesteet
kasvoille ja vartalolle päivittäiseen
käyttöön.

1000 ml

1450€/kpl
(14,50 €/l)
(Norm. 21,66 €/kpl | 21,66€/l)

Aqualan L
Kevyt koko kehon tehokosteuttaja.
Pehmentää ihoa ja lisää sen
kimmoisuutta.

200 g

790 €

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

04/2019

Sebamed Face & Body Wash
tai Olive refill

Tarjoukset voimassa 1.5.–30.6.2019.

15

HYGIENIA
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SILMIEN HOITO

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.

4

240 ml tai 2x 60 ml

90 €

20,42-40,83 €/l
(Norm. 8,39 €)

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

890 €
10 ml

(Norm. 13,68 €)
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HIUSTEN HOITO

Tuuheat, vahvat
ja kiiltävät hiukset

3790€

1

*Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria 2018)
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(norm. 43,15 € | 678,38 €/kg)
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60 kaps.

VAIHDEVUODET

Menoforce – luonnollinen apu
kuumiin aaltoihin ja yöhikoiluun.
Kokeile neljä viikkoa ja tunne ero!
30 tabl.

29 90€
(Norm. 38,01)

90 tabl.

58 90€
(Norm. 65,57)

Menoforce Strong – A. Vogelin luonnollinen ratkaisu kuumiin
aaltoihin ja yöhikoiluun. Valmistettu tuoreesta salviasta.
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LEMMIKIN HYVINVOINTI

HUOLETON KESÄ

KARVAKUONOILLEKIN
Lemmikit otetaan
yhä useammin
mukaan mökille tai
ulkomaanmatkalle.
Varautumalla pieniin
yllätyksiin ennalta,
loma ei mene pilalle
karvakuonolta eikä
omistajalta.
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K

evät on jo pitkällä ja punkkikausi täydessä vauhdissa.
Ilmojen
lämpenemisen myötä puutiaiset eli kansan suussa punkit
aktivoituvat ja vaanivat ruohikossa sopivaa uhria odottaen. Kohdalle osuva koiran
kuono tai ihmisen paljas sääri
on mitä mainioin ateria punkin lisääntymistä varten. Punkit kantavat syljessään ikäviä
sairauksia aiheuttavia viruksia
ja bakteereja, joten niin lemmikkieläinten kuin ihmisten
suojautuminen on aiheellis-

ta. Punkkikausi jatkuu pitkälle syksyyn, jopa marraskuulle
asti keleistä riippuen.
PUNKKISUOJAUKSEN
MONET KEINOT

Erilaiset punkkien häätöön
tarkoitetut loislääkkeet ovat
tehokkain tapa suojautua
punkkien välittämiltä taudeilta. Osa lääkkeistä on reseptivalmisteita, mutta suurin osa
on kuitenkin ilman reseptiä
apteekista saatavia paikallisvalmisteita tai pantoja. Lemmikin niskaan laitettava paikallisvaleluliuos
vaikuttaa

LEMMIKIN HYVINVOINTI

noin 4 viikkoa kerral- punkkikausi tyä lemmikille maislaan, kun taas punkkituvia ”makupaloja”,
jatkuu
panta voi toimia koko
saavat suolen
pitkälle jotka
punkkikauden huhsekaisin ja löysä risyksyyn, puliuloste komeilee
tikuusta marraskuuljopa
le eli 8 kuukautta. Eri
mökin hienoimmalla
marras
valmisteiden lääkeaimatolla aamun valneet toimivat eri ta- kuulle asti. jetessa. Herkimmillä
suoli menee sekaisin
valla, ja osa valmisteista tappaa punkin jo ennen pienimmästäkin muutoksesta
kuin punkki ehtii purra, kun jopa ruokavalion suhteen, ja
taas toiset lääkkeet tappavat silloin maitohappobakteereispunkin vasta sen purtua. Jos ta on apua tilanteen normalikoira on innokas uimaan, eri soimisessa. Jos ripuli on rajua,
valmisteilla on erilaiset rajoi- menetetyn nesteen ja elektrotukset uimisen suhteen, mi- lyyttien korvaaminen on vältkä kannattaa ottaa huomioon tämätöntä, ja avuksi kannattaa ottaa tarkoitukseen sopiva
valmisteen valinnassa.
Riippumatta käytetystä val- geeli. Jos ripuli ei osoita raumisteesta, päivittäinen punk- hoittumisen merkkejä muutakisyyni on ehdottoman tärkeä massa päivässä hoidosta huoniin lemmikin kuin sen omis- limatta, on syytä lähteä eläintajan suojautumisessa punkki- lääkärin luokse. Kesäkuumalla
en levittämiä tauteja vastaan. kuivuminen uhkaa myös lemIhoon mahdollisesti jo kiinnit- mikkiä yllättävän nopeasti.
tyneet punkit poistetaan helpoimmin punkkiraudalla tai SILMÄT JA KORVAT
tukevilla punkkipihdeillä pyö- PUHTAINA
rittäen. Puremakohta kannat- Kesällä lemmikin silmät ja
taa desinfioida tarkoitukseen korvat ovat myös alttiina rossopivalla kirvelemättömällä kille ja niiden aiheuttamille
haavasuihkeella ja mikäli se tulehduksille. Kotiapteekistulehtuu, on parempi näyttää sa onkin hyvä pitää aina silsitä eläinlääkärille tai omista- mä- ja korvapuhdisteita kaiken varalta, ja etenkin silloin,
jan tapauksessa lääkärille.
jos omalla lemmikillä on korMAISTUVAT MAKUPALAT
vien puhdistaminen tarpeen
LUONNOSTA
säännöllisesti tai silmät vuoKesäisestä luonnosta voi löy- tavat pölyn tai roskien takia.

Silmien voimakas turpoaminen, luomien punaisuus tai
vihertävä rähmä ovat merkkejä silmätulehduksesta ja vaativat siis eläinlääkärin hoitoa.
Silmien jatkuva vuotaminen
on aina oire jostakin, jonka
syy tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla.

lemmikin
kotiapteekki
 punkkisuoja
 punkkirauta
 haavasumute
ja -voide
 pinsetit
 joustoside
 maitohappobakteerivalmiste
 silmä- ja korvapuhdisteet
 sisäloislääke
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LEMMIKIN HYVINVOINTI

Fiproniili

®
VET.

Fiproniili, (S)-metopreeni

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
frontline.fi

Frontline Comp paikallisvaleluliuos
Vaikuttavat aineet: Fiproniili ja (S)-metopreeni. Kohde-eläinlajit: Kissa, koira ja fretti. Käyttöaiheet: Kissa: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-,
puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 4 viikkoa.
Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 6 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akarisidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 2 viikkoa (kokeellisten
tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Koira: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen
häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien
kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akarisidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Fretti: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja puutiaistartuntojen hoito ja häätö. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 8 viikkoisille ja / tai alle 1 kg painaville kissoille. Ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja / tai alle 2 kg painaville koirille. Ei saa käyttää sairaille tai sairaudesta toipuville eläimille. Ei saa käyttää kaneille, koska
haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa kuolleisuutta, voi esiintyä. Koirien valmistetta ei saa käyttää kissoille. Erityisvaroitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella
48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä ihoreaktioita (hilseily, värjääntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja punoitusta) sekä yleistä kutinaa on esiintynyt käytön jälkeen. Runsasta syljeneritystä,
ohimeneviä hermostollisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta) tai oksentelua tai hengitystieoireita on myös esiintynyt käytön jälkeen. Älä yliannostele.
Pakkaukset: Kissa: 3 x 0,5 ml. Koira: 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml ja 3 x 4,02 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa.
Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi. TUTUSTU HUOLELLISESTI VALMISTEYHTEENVETOON ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.
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Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle
Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: Koira ja kissa. Käyttöaiheet: Koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja
/ tai väivetartuntojen hoito ja häätö. Koiran täiden häätö. Annostus ja antotapa: Ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet
käsittelyvälineistä ja annostuksesta pakkausselosteesta. Lääke annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan
koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset
koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Kissalle ei saa käyttää koirille tarkoitettuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityisvaroitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hypersalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita, oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin
pakkausselosteesta. Tiineys ja laktaatio: Frontline vet sumute: valmistetta ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet paikallisvaleluliuos: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Pakkaukset: Frontline vet paikallisvaleluliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68
ml, sumute: 100 ml ja 250 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi.
TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.

LEMMIKIN HYVINVOINTI

Lemmikeille -

Varaudu kesään!
60 g

30 ml

18,90 €

14,90 €

(norm. 23,23 € |
315,00 €/kg)

(norm. 20,47€ |
496,67 €/l)

CANIUS®
Ainoat koiraperäiset
maitohappobakteerit

COTHIVET® haavasumute
Voidaan käyttää kaikilla eläinlajeilla
haavojen ja vaurioituneiden
ihoalueiden desinfiointiin.

Tutustu myös
lemmikinkotiapteekki.fi

100 ml

13,90 €
(norm. 18,10 € |
139,00 €/l)

60 ml

9,90 €
(norm. 13,28 € |
165,00 €/l)

VETCARE Silmäpuhdiste
Ulkoisesti silmien ja silmäluomien
puhdistamiseen. Puhdistaa silmää
eritteistä, pölystä ja roskista.

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
vetcarefinland
vetcare_finland

4.2019

VETCARE Korvapuhdiste
Käytetään tulehdusalttiiden korvien
puhdistamiseen sekä ihon puhdistukseen.
Sopii myös uiville lemmikeille sen
kuivattavan vaikutuksen ansiosta.
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TASARAHAEDUT

PUNKKIÄSSÄ+ tai
HYTTYSÄSSÄ+ 50 ml

Punkkiässä+ on hajuton koko perheen
punkkikarkote. Hyttysässä+ on erittäin
tehokas hyttyskarkote, joka antaa jopa 9
tunnin suojan hyönteisiä vastaan. Kätevät
ja riittoisat pumppusuihkepakkaukset.

8,00€

/kpl

(norm. 10,74-11,09 € | 160,00 €/l)

AVENE SUN SPORT FLUID 50+
100 ml

Erittäin veden- ja hikoilunkestävä aurinkosuoja aktiivisille naisille ja miehille.
Kehitetty suojamaan auringolta erityisesti
erilaisten urheilusuoritusten aikana. Koostumus on ohut, virkistävä, lähes öljytön
eikä tahraa. Kevyesti hajustettu.

19,00€
(norm. 27,23 € | 380,00 €/l)
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SUNPRO HERKÄN IHON AURINKOSUOJAPUIKKO SK50 15 g

Hajusteeton, väriaineeton ja vedenkestävä
aurinkosuojapuikko herkälle iholle. Sopii
erityisen aurinkoherkille alueille, kuten
kasvoille, huulille, korvanlehdille ja olkapäille. Korkea UVB/UVAsuoja 50.

7,00€
(norm. 10,65 €)

TASARAHAEDUT

SYNOMAX NIVELGEELI 100 ml tai
SYNOMAX LIHASGEELI 100 ml

Helposti levittyvät ja nopeasti imeytyvät geelit
lihas- ja nivelkipuihin. Valmistettu Suomessa.

12,00€

/kpl

(norm. 15,96 € | 120,00 €/kg)

APTEQ CRAMPEX 14 poretabl.

Uusi kaksitehoinen poretabletti kramppeihin ja
suonenvetoihin. Sisältää magnesiumsitraatin
lisäksi kliinisesti tutkittua B-vitamiinikompleksia.

8,00€
(norm. 10,12 € | 90,70 €/kg)

SCHOLL IN BALANCE
-JALKAPOHJALLISET
JALKAHOLVILLE,
KANTAPÄÄLLE
tai ALASELÄLLE

Kipua lievittävät pohjalliset vaimentavat
välittömästi kipukohtaan aiheutuvaa
kuormitusta. Pohjalliset muotoilevat
jalkapohjia, jolloin paino jakautuu
tasaisesti painetta lievittäen. Ne
auttavat vakauttamaan jalan asentoa
ja tukemaan luonnollista kävelytyyliäsi.
Kolme eri mallia.

20,00€

/pari

(norm. 24,81-28,31 €)
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TASARAHAEDUT

LACTRASE 100 kaps. tai
NOGASIN 100 kaps.

Lactrasen ja Nogasinin sisältämät
ruuansulatusentsyymit vähentävät
turvotusta ja kaasun muodostusta
suolistosta. Tuotteet sopivat
käytettäväksi päivittäin ja myös
pitkäaikaisesti.

22,00€

/kpl

(norm. 27,16 € | 709,68-862,75 €/kg)

SB12 MINT/MENTHOL, DUO, MILD
tai WHITE 500 ml

SB12-suuvesi ei ainoastaan peitä, vaan ehkäisee pahanhajuista hengitystä tutkitusti
12 tunnin ajan. Valitse oma lempimakusi
tai valkaiseva White.

17,00€

/kpl

(norm. 21,59 € | 34,00 €/l)
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RAPID WHITE
BLEACHING STRIPS 6 ml

Valkaisuliuskat hampaiden kotivalkaisuun,
joilla saat näkyvästi valkoisemmat hampaat jo
viidessä päivässä. Eivät sisällä peroksidia.

21,00€
(norm. 29,93 €)

TASARAHAEDUT

CERADERM INTIME 100 ml

Kotimainen hellävarainen hoitoöljy intiimialueelle. Suojaa ja kosteuttaa kuivia
ja ärtyneitä limakalvoja luonnollisella
tavalla. Soveltuu myös hierontaöljyksi ja
limakalvoille liukasteeksi. Hajusteeton.

7,00€
(norm. 10,00 € | 70,00 €/l)

ELIVO LIUKASTINGEELI 75 ml tai
ELIVO INTIIMIPESUNESTE 200ml

Kotimaiset hajusteettomat ja hellävaraiset
hoitotuotteet päivittäiseen intiimihygieniaan. Sisältää Ihoystävällistä maitohappoa, joka ylläpitää intiimialueen luonnollista pH-tasapainoa.

6,00€

/kpl

(norm. 8,91–10,00 € | 30,00–80,00 €/l)

HELEIN STRONG COLLAGEN 90+15 tbl
tai HELEIN BIOTIN+ 60+15 tbl
Monipuoliset toisiaan täydentävät
kauneusravintolisät ihon, hiuksien
ja kynsien hyvinvointiin.

15,00€

/kpl

(norm. 18,10-20,59 €,
138,25-465,12 €/kg)
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Edut voit hyödyntää näissä
pääkaupunkiseudun apteekeissa:
HELSINKI

Apteekki
Isokannel
Tikkurilan
Uusi
Apteekki

Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki
Talvikkitie
37, 01300 Vantaa
www.isokannel.fi
Palvelemme
teitä
Puh. (09) 477
8010
Ma-pe
8-20,
la
su 10-18
ma-pe 9-21,9-17,
la 9-19,
su 11-18
puh.
09
823
5040
tai
Hietalahden apteekki
09 838 73550 5-7, Helsinki
Hietalahdenranta
www.hietalahdenapteekki.fi
tikkurilan.uusiapteekki@
Puh. (09) 677 626
tikkurilanuusiapteekki.fi
ma-pe 9-21, la 9-18

Itäkeskuksen apteekki
Tallinnanaukio 4, Helsinki
www.itakeskuksenapteekki.fi
Puh. 010 320 1130
ma-pe 8-21, la-su 10-18

VANTAA

Lentoaseman apteekki
Terminaali T2, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 2709 0772
ma-pe 5-21, la 8-19, su 5-21

Tikkurilan Uusi Apteekki
Talvikkitie 37, Tikkurila, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 823 5040
ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18

KERAVA

Keravan 1. Apteekki

at myö2,s
iasiKauppakaari
Prisma,
Voit hoitaa apteekk
04200
Kerava
oasemalla!
Helsinki-Vantaan lent
www.keravanapteekki.fi

Malmin apteekki

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

Pihlajamäen apteekki
Meripihkatie 3 Apteekki
Lentoaseman

www.pihlajamaenapteekki.fi
Helsinki-Vantaan
Lentoasema
Puh. (09) 387 6787
Ennen
turvatarkastusta
T2
ma-pe 8-18.30, la 9-15
Saapuvien aula 2A

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 1.5.2019

Palvelemme teitä
Ma-pe 5-21
La 8-19
Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista
Su 5-21
tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.
puh.

09 2709 0772

Voit ostaa* tuotteita myös verkossa:

apteekkishop.fi, etuapteekki.fi, netti-apteekki.fi ja shop.isokannel.fi
Capitalnet
*Verkko-ostokset Julkaisija:
eivät kerrytä
Bonusta Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme
oikeuden hinnanmuutoksiin.
ovat julkaisijan määrittämiä.
Saat S-Etukortilla
BonustaNormaalihinnat
apteekkimyymälässä


maksetuista tuotteista tai palveluista.
Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

