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Päivittäinen kalsium ja D-vitamiini samassa tabletissa.
Monta raikasta makuvaihtoehtoa.
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Calcichew® D3 Extra 500 mg/20 mikrog, appelsiini ja sitruuna purutabletit. Calcichew® D3 Opti 500 mg/25 mikrog, purutabletti. Kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon iäkkäillä sekä
osteoporoosin hoidon tukena, jos potilaalla on kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen riski. Ei lapsille tai nuorille. Älä käytä jos sinulla on munuaiskiviä tai vaikeita munuaisvaivoja. Keskustele lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan kanssa ennen valmisteen käyttöä, jos käytät muita lääkkeitä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: www.calcichew.fi. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Kun tekevälle sattuuu...

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli
 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä
 Annostelu vain 2 kertaa päivässä
 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa
nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön.
Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa,
jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosille. Pakkauskoot 50,
100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.ﬁ, infoﬁnland@tevapharm.com. Markkinoija:
Teva Finland Oy. MULTI-FI-00529-11-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta
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VITAMIINIVALMISTEITA
LAPSELLE VAI EI?
Teksti: Laura Rinta-Jouppi Kuva: Shutterstock

Hyi yök! Ällöä, en syö! Kuulostaako tutulta?
Lasten ruokailutottumukset voivat aiheuttaa
vanhemmille harmaita hiuksia ja samalla herättää
huolta riittävästä vitamiinien saannista.
ARJEN REALITEETIT

Ruokaviraston suosittelema
lautasmalli on monelle tuttu. Suositeltu annos koostuu
puolikkaasta lautasellisesta
tuoreita ja keitettyjä kasviksia, neljäsosasta kalaa, lihaa
tai palkokasveja ja toisesta
neljäsosasta perunaa tai viljalisäkettä kuten riisiä tai pastaa. Usein tiedon puute ei ole
haaste vaan se, kuinka saada
päiväkoti- tai kouluikäinen
lapsi syömään riittävästi hyviä vitamiinien lähteitä kuten
vihanneksia, marjoja ja kalaa.
Hektisessä lapsiperhearjessa monipuolisen aterian
valmistaminen voi toteutua,
vaikka vain viikonloppuisin.
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Toinen haaste voi olla lapsen
nirsoilu, mikä on ymmärrettävää. Uusiin makuihin tottuminen vie aikansa ja pikkuhiljaa lapsi voi oppia pitämään
epämieluisista mauista. Myös
monet allergiat voivat rajoittaa ruokavaliota.
TARVITTAESSA
TÄYDENNYSTÄ PURKISTA

Monivitamiinivalmiste ei korvaa monipuolista ruokavaliota. Aina optimaalisen ruokavalion noudattaminen ei
kuitenkaan ole mahdollista,
silloin voi hyvillä mielin turvautua monivitamiinivalmisteisiin. Päivittäisessä käytössä oleva monivitamiinivalmis-

te takaa lapsen kehitykselle ja
kasvulle tärkeiden vitamiinien ja hivenaineiden saannin.
Valmisteita on monessa
muodossa: hyvänmakuisina
pehmeinä pureskeltavina ja
nieltävinä. Lasten valmisteissa on huomioitu eri vitamiinien oikeat saantisuositukset.
14-vuotiaat ja sitä vanhemmat
lapset voivat syödä samoja
monivitamiinivalmisteita kuin
aikuiset.
D-VITAMIINIA VAUVASTA
VAARIIN

D-vitamiinia muodostuu iholla auringonvalon vaikutuksesta maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana, kesäkuukausina
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

PIRTEÄ PALUU ARKEEN,
OSTA MINISUN JA VOITA!
MONIVITAMIINIT AIKUISILLE JA LAPSILLE

TARJOUS

Minisun Monivitamiinit

17

90-200 tabl.

90
/pakkaus

96,24 €-184,54 €/kg
(Norm 22,45 €)

minisunkisa.fi

OSALLISTU KILPAILUUN JA VOITA!

Osta Minisun-kampanjatuote apteekista ja lataa kuva kuitista
minisunkisa.fi -sivulle. Voit voittaa aurinkomatkan (arvo 1000 €)
tai muita palkintoja. Kampanja voimassa elo-syyskuun 2022.
Minimiostos 9 €.

Aurinkomatkan ar vo

1000 €

Suomalaisten oma aurinko
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

PIRTEÄ PALUU ARKEEN
JUNIOREIDEN HEDELMÄN- JA
MARJANMAKUISET PEHMOSUOSIKIT

TARJOUS

Minisun Monivitamiini

Junior Pehmonalle 120 kpl

18

90
120 kpl

78,75 €/kg
(Norm 22,45 €)

TARJOUS

Minisun Luusto Kalsium

18

Junior Pehmofantti 120 kpl

90
120 kpl

78,75 €/kg
(Norm 23,47 €)

TARJOUS

Minisun D-vitamiini

16

Junior Pehmokonna 120 kpl

90
120 kpl

70,42 €/kg
(20,30 €)

Suomalaisten oma aurinko
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

SUOSITUT D-VITAMIINIT
AIKUISILLE JA LAPSILLE
NAPPAA TASKUUSI AURINKO PIKKUINEN

TARJOUS

Minisun D-vitamiini

TARJOUS

Minisun D-vitamiini

9

Junior Nalle Mansikka/Päärynä

50
100 tabl.

172,73 €/kg
(Norm 11,69 €)

20

50 mikrog 200 tabl.

TARJOUS

Minisun D-vitamiini
20 mikrog 200 tabl.

14

90

90
200 tabl.

454,35 €/kg
(Norm 26,45 €)

200 tabl.

620,83 €/kg
(Norm 18,04 €)

minisunkisa.fi

Osallistu kilpailuun ja voita. Kampanja voimassa
elo-syyskuun 2022. (Minimiostos 9€)

Suomalaisten oma aurinko
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

VAHVAA
*
VASTUSTUSKYKYÄ
SATAA TAI PAISTAA, MUISTA MINISUN

TARJOUS

Minisun Super Defence

10

Junior Pehmodino 60 kpl

90
60 kpl

90,83 €/kg
(Norm 13,22 €)

TARJOUS

Minisun Super Defence
sitruuna-lakritsi tai
vadelma-hunaja 60 tabl.

12

90
60 tabl.

195,45 €/kg
(Norm 15,68 €)

TARJOUS

Minisun Defence Strong
C+D-vitamiini 60 tabl.

12

90
60 tabl.

134,38 €/kg
(Norm 15,68)

minisunkisa.fi

Osallistu kilpailuun ja voita. Kampanja voimassa
elo-syyskuun 2022. (Minimiostos 9€)
*C-ja D-vitamiini sekä sinkki edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Suomalaisten oma aurinko
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VITAMIINIT JA OMEGAT

I N I S TA
A
V EK
TE
P
A

VEGAANI OMEGA-3
JA D3-VITAMIINI

sisältää kasviperäisiä omega-3-rasvahappoja ja D3-vitamiinia levästä. Tuote
soveltuu vegaani- ja kasvisruokavalioon
sekä heille, joille kala ei sovi.

16

76 kaps.

90 €

155,05 €/kg
(norm. 21,01 €)

APTEEKIN MÖLLER
D-VITAMIINI EXTRA
sisältää omega-3-rasvahappojen
lisäksi vahvan annoksen D-vitamiinia
vastustuskyvylle
ja K-vitamiinia
KOKO KEHOLLE.
luuston
LÄPIhyvinvointiin.
ELÄMÄN.

1290 €
30 kaps.

460,71 €/kg
(norm. 16,20 €)

APTEEKIN MÖLLER
EXTRAVAHVA OMEGA-3
sisältää erityisen runsaasti aivoille
ja sydämelle tärkeitä
omega-3-rasvahappoja.

1690 €
60 kaps.

208,64 €/kg
(norm. 21,01 €)

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.
Aivoille: DHA (250 mg/vrk) edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina.
Vastustuskyvylle: D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
Sydämelle: DHA + EPA (250 mg/vrk) edistävät sydämen normaalia toimintaa.
Luustolle: K-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina.
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

Betolvex
B12-vitamiinit
MUISTA
JAXAA!
Betolvex 150 tabl. /
Betolvex Strong 90 kaps.

22,90€
norm. 30,18 - 30,58 €
489,32 - 1017,78 €/kg

Betolvex B12-vitamiini tukee
hermoston normaalia toimintaa ja
normaaleja psykologisia toimintoja.
Betolvex Strong sisältää runsaasti
B12-vitamiinia (1,25 mg), joka tukee
hermoston normaalia toimintaa. B1vitamiini tukee normaaleja psykologisia
toimintoja. Foolihappo ja B6-vitamiini auttavat
vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Ravintolisä. Lisätiedot: tevaﬁnland.ﬁ

Markkinoija Teva Finland Oy
MULTI-FI-00413-6-21
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LIHAKSET JA NIVELET

Nivelten
hyvinvointiin
30

ia
tablettä
n!
m
enem

120 + 30 tabl.

34

90€

(norm. 120 tabl. 47,15 €
| 148,95 €/kg)

Vahva ja monipuolinen, 1 tabl. sisältää:
glukosamiini 400 mg, kondroitiinisulfaatti 400 mg,
MSM 200 mg, C-vitamiini 50 mg

LACTOSE
FREE
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GLUTEN
FREE

www.arthrobalans.fi

LIHAKSET JA NIVELET

200 kpl

1590€
(Norm. 21,42 € |
50,31 - 65,16 €/kg)
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HYVINVOINTIA
ARKEEN!

Fiilus Arkeen

Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja
lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.

30 purutabl. / kaps.

100 tai 90 tabl.

990€

(618,75–942,86 €/kg)
Norm. 13,12 €
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Melatoniini Orion 1,9 mg

Maitohappobakteerivalmiste
jokapäiväiseen käyttöön.
Makuina mustikka, hedelmä,
mansikka ja neutraali.

1990€
(1326,67–1474,07 €/kg)
Norm. 26,14 €

Hoitava keramidivoide kuivalle ja
atooppiselle iholle.

100 g

1090€
(109,00/kg)
Norm. 15,53 €

Nasolin A-vitamin tai
Nasolin kosteuttava
Kosteuttavat ja hoitavat nenäsuihkeet
kuivan ja karstaisen nenän hoitoon.
10 ml tai 20 ml

750€
(375,00 - 750,00/l)
Norm. 10,13 €

08/2022

Ceralan tai Ceralan Plus
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RAVITSEMUS

Anna läheisillesi lisää hyviä hetkiä
Souvenaid on kehitetty varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. Se sisältää
ruokavaliossa luontaisesti esiintyviä ravintoaineita, joita on todettu olevan vähemmän
Alzheimerin tautia sairastavien elimistössä kuin saman ikäisillä terveillä henkilöillä.
Patentoitu ravintoaineyhdistelmä sisältää omega-3-rasvahappoja, uridiinia, koliinia ja
vitamiineja, jotka ovat tärkeitä aivoterveydelle.
Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi varhaista Alzheimerin tautia, keskustele
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa Alzheimerin taudin ruokavaliohoidosta.
Lue lisää: www.souvenaid.fi.

NYT EDULLISESTI
4 x 125 ml

24 x 125 ml

1390 € 7790 €

27,80 €/l
(norm. 17,73 €)

25,97 €/l
(norm. 106,44 €)

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon.
Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.
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SUUN HOITO

30 kpl

17

HIUSTEN HOITO

Tuuheat,
vahvat ja
kiiltävät
hiukset
Tutkitusti näkyviä
tuloksia 12 viikossa.*

Priorin Extra
180 kaps.

7990€

(norm. 99,90 € | 473,90 €/kg)

Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Ei suositella
raskauden aikana. *Food study performed with 109 subjects, Food study report, 2017, F.Reber/S.Rharbaoui.
CH-20220712-66
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SILMIEN HOITO

Tehokas ja pitkäkestoinen
apu kuiville silmille

Bepanthen Eye
10 ml pullo

1450€
(norm. 17,33 €)

Bepanthen Eye
pipetti 20 x 0,5 ml

1190€
(norm. 14,06 €)

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje. *IQVIA Pharmacy Sell-out, Eye Hydration MAT 06/2022. CH-20220708-84.
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INTIIMI

17 ml

90 kaps.

Luteiinia sisältävä
tyrniöljykapseli
silmien
hyvinvointiin

36 90€

(norm. 20,88 € |
935,29 €/l)

(norm. 46,84 € |
576,56 €/kg)

90 kaps.

Hoitava tyrniöljypohjainen
3-vaikutteinen
hormoniton
intiimivoide

3190€

30 ml

Tyrniöljykapseli
limakalvojen
hyvinvointiin

13 90€
(norm. 17,89 € |
463,33 €/l)

20

1590€

(norm. 40,59 € |
498,44 €/kg)

Tyrniöljypohjainen
silmäsuihke
kuiville silmille

INTIIMI

Tasapaino on alapääasia
Multi-Gyn® H Y V I N V O I VA N VA G I N A N P U O L E S TA

MultiGyn-sarja

-20 %

(norm. 11,70 - 18,00€)

Ehkäisee ja hoitaa vaginan ulkoista ihoärsytystä, limakalvojen
kuivuutta sekä bakteerivaginoosin ja hiivavaivojen oireita.
Apteekista ilman reseptiä. Lue lisää multi-gyn.fi

FI- MG-2021-12-32

Intiimituotesarja vaginan luontaisen tasapainon
palauttamiseen. Lääkkeetön, hormoniton ja luonnollinen.
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J Akiiltävältä
finnejä ja mustapäitä, jotka johtuvat talin ylituotannosta.

1. PUHDISTA (aamuin illoin)ACO SPOTLESS
Rasvainen iho johtuu siitä, että -TUOTTEET
talirauhaset erittävät liikaa talia. Yleinen väärinkäsitys on, että rasvainen iho tulisi
yrittää kuivattaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Rasvainenkin iho tarvitsee kosteutta. Muussa tapauksessa riskinä on,
että ihon pinta kuivuu, mikä johtaa puolestaan siihen, että talineritys kiihtyy entisestään. Käytä sen sijaan ihoa
tasapainottavia mietoja puhdistustuotteita. Salisyylihappoa sisältävä kasvojen puhdistusemulsio on hyvä, koska se
estää finnien ja mustapäiden syntymisen ja syväpuhdistaa ihoa – pääset eroon kuolleista ihosoluista ja keräänty(norm. 9,56–18,18 €)
västä talista. Käytä lopuksi bakteereita tuhoavaa ja kosteuttavaa kasvovettä puhdistaaksesi ihon syvältä.
Soveltuvat tuotteet: Deep Cleansing -puhdistusgeeli ja Blemish Treating -kasvovesi

-20 %

2. KOSTEUTA (aamuin illoin)
Rasvainen iho tuntuu useimmiten öljyiseltä ja kiiltävältä. Siksi on hyvä käyttää tuotteita, jotka antavat iholle mattapinnan ja imevät ylimääräisen rasvan. Kosteuttava geelivoide rauhoittaa ihoa, eikä tuki ihohuokosia. Jos sinulla on
paljon finnejä, suositellumpi vaihtoehto on kuorivaa salisyylihappoa sisältävä aktiivinen geelivoide.
Soveltuvat tuotteet: Mattifying Moisturiser cream ja Two-In-One -geeli
3. HOIDA JA PEITÄ (tarvittaessa)
Jos kärsit lievästä tai kohtalaisesta aknesta, saatat tarvita erityistä aknevoidetta saadaksesi ihon tasapainoon.
Voide ehkäisee aknebakteerien synnyn ja auttaa palauttamaan ihon luonnollisen pH-tasapainon. Samalla se suojaa
bakteereilta, lialta ja pölyltä. Jos haluat peittää finnisi päivän aikana, teet sen helpoiten häivyttämällä epäpuhtauksia värillisellä peitepuikolla, jolla on myös kuivattava ja puhdistava vaikutus. Voit käyttää myös täsmätuotetta yön
ajan kuivattaaksesi tehokkaasti finnit ja vähentääksesi epäpuhtauksia.
Soveltuvat tuotteet:
Acne Treatment Cream, Spot Treatment
Overnight
Cover StickCream on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste
ACO Acne
Skin ja
Treatment
huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi
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-TUOTTEET

-20 %
(norm. 9,56–18,18 €)

ACO Acne Skin Treatment Cream on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste
huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi
ACO220530FI7

898882_Perrigo_ACO_Spotless_printti_-20_Bonus_08_2022_A5.indd 1

23

28.6.2022 12.02

TASARAHAEDUT

MINISUN MONIVITAMIINI MAMA
120 tabl.

Monivitamiini, joka on kehitetty suomalaisten suositusten mukaisesti erityisesti raskaana oleville ja imettäville naisille.

15,00€
(norm. 18,86 € | 120,96 €/kg)

FERRION 100 mg
50 tabl.

Vahva, pitkävaikutteinen
rauta- ja C-vitamiinivalmiste,
jossa rauta on vatsaystävällisessä ja hyvin imeytyvässä
bisglysinaattimuodossa.
Sisältää 100 mg rautaa ja
60 mg raudan imeytymistä
tehostavaa C-vitamiinia.

7,00€

(norm. 10,05 € | 166,67 €/kg)

24

BIO-QINON® ACTIVE Q10 GOLD 100 mg
60 kaps.
Sisältää luonnollista ubikinonia (koentsyymi
Q10) ja B2-vitamiinia, joka edistää normaalia
energia-aineenvaihduntaa ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.

40,00€
(norm. 51,66 € | 930,23 €/kg)

MULTIVITA ASCORBIN
LONG 500 mg 200 tabl.
Pitkävaikutteinen, 500 mg
sisältävä C-vitamiinivalmiste päivittäisen
C-vitamiinin saannin
varmistamiseen. Nieltävä
depottabletti hajoaa
normaalia tablettia
hitaammin ja vapauttaa
tasaisesti C-vitamiinia.

15,00€
(norm. 21,53 € | 104,17 €/kg)

TASARAHAEDUT

MAITOHAPPOBAKTEERI +
B RATIOPHARM 100 kaps.

Maitohappobakteerit ja vastustuskykyä
tukevat vitamiinit samassa kapselissa.
Kaikille 1-vuotiaasta ylöspäin.

18,00€
(norm. 23,60 € | 461,54 €/kg)

BIOGAIA DROPS tai
BIOGAIA DROPS + D3 10 ml

Vauvoille ja taaperoille maitohappobakteeri
tipat D-vitamiinilla tai ilman. Tipat sisältävät
tutkittua Lactobacillus reuteri Protectis®-maitohappobakteerikantaa, joka on peräisin äidinmaidosta.

13,00€/kpl
(norm. 15,37–16,30 € | 1300,00 €/l)

OCUVITE COMPLETE 60 kaps.

Monipuolinen, erityisesti silmien
hyvinvointiin suunniteltu ravintolisä.

18,00€
(norm. 24,81 € | 322,58 €/kg)
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TASARAHAEDUT

BIOTEEKIN SUPER BIOTIINI 90 tabl.

Ravintolisä iholle, hiuksille ja limakalvoille.
Tuotteen sisältämä biotiini edistää hiusten,
ihon ja limakalvojen pysymistä normaalina.

11,00€
(norm. 13,90 € | 379,31 €/kg)

LOCOBASE EVERYDAY SPECIAL
BODY LOTION tai SHOWER OIL
300 ml

Nopeasti imeytyvä vartalovoide kuivalle
ja herkälle iholle tai kosteuttava suihkuöljy, joka puhdistaa ihon tehokkaasti
ja hellävaraisesti.

9,00€/kpl
(norm. 10,26–12,15 € | 30,00 €/l)
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PERSKINDOL ACTIVE GEL 100 ml

Ainutlaatuinen kylmä-lämpögeeli lihaksille ja
nivelille. Rauhoittaa välittömästi ja lievittää lihaskipua tehokkaasti.

14,00€
(norm. 19,49 € | 140,00 €/l)

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

HELPOTTAA
TUPAKANHIMOA
JO 30 SEKUNNISSA

*

Tutkitusti tehokas apu
tupakoinnin lopettamiseen.

Tuplapakkaukset
vain apteekeista

* 2 x 1 mg annos.
NICORETTE® on lääke avuksi
vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin.
Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste.
Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, lopeta
tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen
ihosairaus (koskee vain laastareita), sydän- tai
verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele
hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille.
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
FI-NI-2200038 05/2022 © McNeil 2022
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Palvelemme Tikkurilan keskustassa,
Prisma-keskuksen päädyssä.

Tikkurilan Uusi Apteekki

Palvelemme teitä

puh.

tikkurilan.uusiapteekki@
tikkurilanuusiapteekki.fi

Talvikkitie 37, 01300 Vantaa
09 823 5040 tai
09 838 73550

Ma-pe 8-20, la 9-17, su suljettu

Palvelemme myös verkossa!

netti-apteekki.fi

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.
Tarkista ajantasainen itsehoitolääkkeen hinta apteekistasi.

Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen

