TIKKURILAN UUDEN

APTEEKIN Talviedut

Ärtyvä suoli?
Älä huoli!

Kuva: Shutterstock

s.6-9

HIIVATULEHDUS
VAI BAKTEERIVAGINOOSI?
s.22-23

Edut voimassa
1.2.-31.3.2020
tai niin kauan
kuin tavaraa 
riittää.

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

AJANKOHTAISTA
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AJANKOHTAISTA
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset
tabletit. Tehokas lääke migreenikohtausten
hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen.
Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli
20 kg painaville, vähintään 6-vuotiaille lapsille.
Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat mahatai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl.
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu
22.1.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
Lisätiedot: www.laakeohje.fi, infofinland@
tevapharm.com. FI/POTC/19/0012/8/19

Myös migreeniin.
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Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Yli
5-vuotiaille

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/19-1864 11/2019 © McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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VATSAN HYVINVOINTI

ÄRTYVÄ SUOLI?
ÄLÄ HUOLI!
Teksti Laura Rinta-Jouppi kuva Shutterstock

Tuntuuko, että
vatsasi elää
välillä ihan omaa
elämäänsä? Yhtenä päivänä mahasi
on turvonnut
palloksi ja toisena
päivänä saat ravata
vessassa.
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rtyvä suolioireyhtymä (IBS)
aiheuttaa monenlaisia suolen
toimintahäiriöitä, kuten turvotusta ja kipua eri puolilla
vatsanseutua. Suolen toimintahäiriöt ovat myös osa oirekirjoa, jolloin ummetus ja ripuli ovat monelle ärtyvästä
suolioireyhtymästä kärsivälle
tuttuja vaivoja. Kaasun kertyminen suolistoon aiheuttaa
ilmavaivoja erityisesti päivän
taittuessa iltaan. On tavallista, että oireet ja niiden aste
vaihtelevat, jolloin oireet voivat olla hyvin lieviä ja seuraavana päivänä haitata toiminta-

kykyä suuresti. Välillä voi olla
kokonaan oireettomia jaksoja.
KUKA MUU MUKA

Kun vatsa temppuilee ja kivut
lannistavat, voit aina miettiä
ettet ole vaivojesi kanssa yksin. Ärtyvä suolioireyhtymä
on yleinen ja sitä esiintyy ainakin yhdellä kymmenestä
suomalaisesta. IBS on kaksikertaa yleisempi naisilla kuin
miehillä. Oireyhtymään ei ole
parantavaa hoitoa, mutta on
monia keinoja, joilla suolen
toimintahäiriöitä voi koittaa
lievittää. Liikunta helpottaa
ärtyvän suolioireyhtymän oireita, nopeuttamalla suolikaa-

VATSAN HYVINVOINTI

sun ja ulosteen läpikulkuaikaa
paksusuolessa. Stressi puolestaan pahentaa oireita.
FODMAP-RUOKAVALIOLLA
HELPOTUSTA OIREISIIN

Ruokavaliolla on keskeinen
rooli suoliston hyvinvoinnille. Kiireettömät ja säännölliset ruokahetket ovat hyvä
lähtökohta. Sopivaa ruokavaliota täytyy usein testata kokeilemalla, koska jokaisella on
omanlaiset oireet, elämäntavat ja suolistot.
Ärtyvään suolioireyhtymään liittyvien ilmavaivojen
on todettu olevan yhteydessä ravinnon tiettyihin imeytymättömiin hiilihydraatteihin,
jotka kulkeutuvat ohutsuolesta paksusuoleen. Suolistobakteerit käyttävät hiilihydraatteja ravinnokseen aiheuttaen runsaasti suolikaasuja.
Imeytymättömiä hiilihydraatteja ovat esimerkiksi fruktaanit, raffinoosi ja sokerialkoholit kuten ksylitoli, sorbitoli,
mannitoli ja laktitoli. Näitä hiilihydraatteja sanotaan
FODMAP-hiilihydraateiksi ja
niiden vähentäminen ruokavaliossa, auttaa ärtyvän suolioireyhtymän oireisiin.
FODMAP-ruokavaliossa
vältetään kaaleja, sipuleja ja
palkokasveja kuten herneitä
ja linssejä. Ksylitolia, sorbitolia, mannitolia tai maltitolia sisältävät makeiset ja muut

vat isoja kaasukuplia
tuotteet
jätetään
ruoka
Ripulin
ruokavaliota noudavaliolla on pienemmiksi.
hoitoon on myös saatettaessa kauppaan.
keskeinen tavilla useampia tuotTuotteet, joissa on
rooli
teita, joita voi käyttää
lisättyjä kuituja: inusuoliston lyhytaikaisesti.
liinia ja frukto-olihyvin
Probiootteja eli
gosakkarideja, karsitaan ruokavaliosta
voinnille. maitohappobakteerivalmisteita kannattaa
pois. Laktoosittomat
tuotteet otetaan käyttöön, myös testata. Ne voivat auttaa
jolloin laktoosi eli maitosoke- turvotukseen ja vatsakipuihin.
ri ei aiheuta vaivoja. Ruokava- Probiootteja olisi hyvä käyttää
liota on mahdollista vielä tiu- vähintään neljän viikon ajan.
kentaa, jos näillä muutoksilla Jos tuotteesta on apua, voi sen
käyttöä jatkaa huoletta. Jos
oireet eivät helpota.
Seuraavaan vaiheeseen on ruokavaliomuutoksista ja itsehyvä konsultoida ravitsemus- hoitotuotteista ei ole apua, on
terapeuttia, jonka avulla välte- syytä käydä lääkärissä.
tään liian karsitun ruokavalion
aiheuttamat ravintoaineiden
puutostilat. Ravitsemusterapeutin ohjeistuksella vähenmikä ibs?
netään runsaasti FODMAP IBS-lyhenne tulee ärhiilihydraatteja
sisältävät
tyvän suolioireyhtymän
viljatuotteet kuten puurot, leienglannin kielisestä
vät, leivonnaiset, jotka on valnimestä irritable bowel
mistettu rukiista, ohrasta tai
syndrome.
vehnästä. Myös tietyt hedel Ärtyvä suolioireyhtymä
mät kuten omenat, päärynät
on yleinen, sitä esiintyy
ja luumut lisätään vältettävien
ainakin yhdellä kymmeruokien joukkoon.
nestä suomalaisesta.
APUA APTEEKISTA

Ruokavaliohoidon lisäksi oireita voi yrittää lievittää pellavansiemeniä sisältävillä valmisteilla, jotka auttavat ummetukseen lisäämällä suolen
sisältöä. Ilmavaivoihin voi
kokeilla ilman reseptiä saatavia valmisteita, jotka pilkko-

 Vaivat voivat olla
kiusallisia, mutta eivät
vaarallisia.
 Yleisiä oireita ovat vatsan turvotus, vatsakivut
ja suolen häiriintynyt toiminta, jolloin ripulia ja
ummetusta voi esiintyä
vuorotellen.
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VATSAN HYVINVOINTI

IBS
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VATSAN HYVINVOINTI

26

%

suomalaisista miehistä ja

42

%

suomalaisista naisista

kärsii vatsavaivoista ulkomaanmatkoilla.1

Ripuli ja ummetus ovat lähes yhtä
yleisiä oireita ulkomaanmatkoilla.1
*Tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta yli 18-vuotiailta seuraavista vatsavaivoista:
ummetus/kova vatsa, ripuli/löysä vatsa, ilmavaivat, närästys. Useiden vaihtoehtojen
valitseminen samanaikaisesti oli mahdollista. Tutkimuksen mukaan 16% vastaajista
kärsi tavallisesti matkoilla ripulista ja 14% ummetuksesta.*1

Helpottaa
ripulia jopa
tunnissa

Lähde: 1. IRO Research, 1000 suomalaista -tutkimus 3/2017, (N=1000).
Vatsavaivat: ummetus, ripuli, närästys ja ilmavaivat.

Auttaa
5 – 15
minuutissa

ruiske
Pienoisperä
seen
k
u
t
e
m
um

Kätevä ottaa
ilman vettä

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.
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. 12/2019

Microlax ® peräruiskeliuos tilapäiseen ummetukseen.
Oireiden jatkuessa käänny lääkärin tai apteekin puoleen. Microlaxin käytöstä raskauden aikana on niukasti
tutkimustietoa. Koska valmisteen imeytyminen elimistöön on suositeltuja hoitoannoksia käytettäessä todennäköisesti vähäistä, kehittyvälle sikiölle tai vastasyntyneelle ei ole odotettavissa haittavaikutuksia raskauden
ja imetyksen aikaisessa käytössä. Lue pakkausseloste.
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. 12/2019
FI/MX/19-1866a 12/2019 © McNeil 2019

Itsehoitolääke, ei kerrytä Bonusta!
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FLUNSSAN HOITO

Suojaa nenäsi
talvelta
Tukee nenän ja
sivuonteloiden
sairauksien hoitoa
lievittämällä oireita
Kosteuttaa ja
hoitaa nenän
limakalvoja kuivaa
ja kylmää ilmaa
vastaan
Tukee nenän
limakalvon
toipumista ja
puolustuskykyä
20 ml

11,90
A-Vita Hydra+ on ensimmäinen
hyaluronihappoa sekä 4 eri vitamiinia
sisältävä nenäsuihke. Lue lisää avitaplus.fi

Rakasta sun nenää.

A-Vita® Hydra+ nenäsuihke on Neuvoston direktiivin 93/42/ETY:n mukainen lääkinnällinen laite.
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FI/AVP/0819/0034

(norm. 16,19 €)

FLUNSSAN HOITO

FLUNSSA TULOSSA?
Heti ensioireisiin

FluAcute Zinc+
Se lyhentää flunssan
kestoa ja lievittää oireita

20 ml

1490€
(norm. 21,66 €)

!
suihke
u
u
s
ä
Kätev

Anis

Mustaherukka

Sitruunainkivääri

Echinapiparminttu

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo
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VITAMIINIT & HIVENAINEET

120 tabl.

19,90 €
norm. 24,75 €/
92,13-110,56 €/kg

!

US
U
T
U
U

A
EKIST

APTE
VAIN
FI/CAL/0819/0006
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VITAMIINIT & HIVENAINEET

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. 20,76 € | 61,06 €/kg)

(Norm. 14,54 € | 81,15 €/kg)

(Norm. 14,54 € | 58,24 €/kg)

Purutabletti 100 tabl.

Nieltävä tabletti 100 tabl. tai 200 tabl.
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VITAMIINIT & HIVENAINEET

HYVINVOINTIA
TALVEEN

DeviSol D-vitamiinivalmisteet
Raikkaan hedelmäisen makuiset
D-vitamiinit koko perheelle. DeviSol on
Suomen suosituin* D-vitamiinivalmiste.
*IQVIA MAT 01/2019.

Glukosamiini Strong
800 mg
Vahva, täysin kasvipohjainen
glukosamiinivalmiste.
120 tabl.

20 mikrog

Strong 50 mikrog

MIX 10 mikrog

200 tabl.

200 tabl.

200 tabl.

14

90€

(188,61 €/kg)
(Norm. 18,72 €)

14

19

90€

(255,13 €/kg)
(Norm. 26,45 €)

13

90€

(178,21 €/kg)
(Norm. 17,89 €)

1690€
(128,03 €/kg)

(Norm. 22,88 €)

VITAMIINIT & HIVENAINEET

Multivita-kampanjapakkaukset

Posivil Fluzink

Monipuolinen Multivita Plus monivitamiini
aikuisille sekä purtava, hyvänmakuinen
Multivita Juniori MIX lapsille. Samassa
pakkauksessa on toffeen, mansikan
ja päärynän makuisia tabletteja. Nyt
molemmista edullinen kampanjapakkaus.

Sinkkiasetaatti-imeskelytabletit
flunssan ensioireisiin. Makuina anis,
veriappelsiini ja sitruuna-lakritsi.

250 tabl.
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90€

40 tabl.

990€
(Norm. 13,51 €)

12/2019

(122,84–132,67 €/kg)
(Norm. 200 tabl. 22,46–24,60 €)
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IHONHOITO

ES I T TÄÄ

KUIVAN IHON ILOKSI
KOKO PERHEELLE
SPECIAL CARE-,
MINICARE-, CANODERMJA MINIDERM-TUOTTEET

-15 %
PERHEEN
PIENIMMILLE

KUIVALLE JA
HERKÄLLE IHOLLE

ACO200113FI13

KOKO PERHEEN PERUSVOITEET

Minicare Cream on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
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HIUSTEN HOITO

Tuuheat, vahvat ja
kiiltävät hiukset

Suomessa*

Priorin Shampoo
200 ml

Kaupan
päälle

Priorin Extra
180 kaps.

7990€
Tutkitusti näkyviä tuloksia
jo 12 viikossa.**

L.FI.MKT.05.2019.6307

(norm. 99,90 € /
473,34 €/kg)

Arvo noin 15 €

Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Ei suositella raskauden aikana.
Bayer Oy *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria YTD 07/2019)
**) Food study performed with 109 subjects, Food Study Report, 2017, F. Reber / S. Rharbaoui
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SUUNHOITO

2

18

SUUNHOITO
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SILMIEN HYVINVOINTI

Nopea ja pitkäkestoinen apu kuiville silmille
40 x 0,5 ml

2090€
(norm. 25,65 €)

CE-merkitty lääkinnällinen laite. L.FI.MKT.02.2019.6272
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INTIIMI

Membrasin
Vitality Pearls
90 kaps.

3290€
(norm. 40,59 €
514,06 €/kg)

Membrasin
Vaginal Vitality
Cream 30 ml

1390€
(norm. 17,89 €
463,33 €/l)

Tyrniöljykapseli
limakalvojen
hyvinvointiin

Hoitava tyrniöljypohjainen
3-vaikutteinen
hormoniton
intiimivoide
Membrasin
Vitality Vitality
90 kaps.

3890€
(norm. 46,61€
607,81 €/kg)

Luteiinia sisältävä
tyrniöljykapseli
silmien
hyvinvointiin

Membrasin
Vitality Vitality
Spray 17 ml

1790€
(norm. 24,40 €
1052,94 €/l)

Tyrniöljypohjainen
silmäsuihke kuiville
silmille
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INTIIMI

Hiivatulehdus on tunnetumpi
intiimivaiva kuin bakteeri
vaginoosi, mutta itse asiassa
ne ovat yhtä yleisiä. Niiden
toisistaan erottaminen voi
olla kuitenkin vaikeaa.
HIIVATULEHDUS

Hiivatulehduksen aiheuttaa
emättimessä olevan hiivasienen liikakasvu. Oireina ovat
kutina ja kirvely. Valkovuoto
on takertuvaa ja kokkareista.
Vuodon haju voi olla lievästi imelää, mutta tyypillinen
bakteerivaginoosiin viittaava kalamainen ja tympeä haju
puuttuu. Hoitona käytetään
paikallisia hiivalääkkeitä tai
suun kautta otettavaa kertahoitoa (flukonatsoli).
BAKTEERIVAGINOOSI

Bakteerivaginoosi on hyvin
yleinen emätintulehdus. Jopa 50% naisista sairastaa sen
jossain vaiheessa elämäänsä.
Bakteerivaginoosissa emättimen normaali laktobasillivaltainen bakteerikanta muuttuu ja korvaantuu haitallisilla
bakteereilla.
Oireita ovat harmahtava,

22

mikäli
juokseva ja tympeän
bakteerivaginoosin
kärsit hiiva taipumus uusiutua
hajuinen vuoto. Vuoto
voi aiheuttaa kirvelyä tulehduksen tai hoidon jälkeen. Tutbakteerivagi kimusten mukaan
sekä ärsytysoireita.
noosin
oireis antibioottihoidosRunsas pahanhajuita ensimmäistä
nen vuoto voi aihekertaa, kannat ta huolimatta jopa
uttaa häpeää ja haita- taa diagnoosi 40%:lla naisista bakta normaalia seksuaateerivaginoosi uusiuvarmistaa
lielämää sekä siihen aina lääkärin tuu 3 kuukauden sikuuluvaa nautintoa.
vastaanotolla. sällä ja 50%:lla 6 kuuBakteerivaginookauden sisällä.
si herkistää limakalvon myös
Uusi emätingeeli Gynevia
muille infektioille suotuisak- helpottaa bakteerivaginoosin
si ja altistaa näin esimerkiksi oireita ja tehoaa myös kierseksitautien tarttumiselle. Sen teen katkaisuun. Tutkimukon todettu myös altistavan en- set osoittavat, että antibiootnenaikaiselle synnytykselle ja tihoidon jälkeen käytettynä
olevan mahdollisesti yhtey- Gynevia palauttaa emättidessä myös lapsettomuushoi- men bakteerikannan terveeltojen huonompiin tuloksiin.
le tasolle 100% naisista.
Bakteerivaginoosi hoide- Kirjoittaja: Katja Kero, naisten
ja synnytysten erikoislääkäri,
taan tyypillisesti antibioo- tautien
seksuaalineuvoja, TYKS Naisten
teilla. Hoitoa hankaloittaa klinikka ja Aura Klinikka

Kuva: Imani Clovis, Unsplash

HIIVATULEHDUS
VAI BAKTEERI
VAGINOOSI?

INTIIMI

HAISEEKO ALAKERTA?

8x5ml

Eroon bakteerivaginoosin oireista.
Gynevia lievittää hajun ja olon.
Säännöllisesti käytettynä Gynevia ehkäisee
myös bakteerivaginoosin uusiutumista.

(norm. 20,98 €)

STRAGEN FINLAND OY
info@stragen.ﬁ | www.stragen.ﬁ
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TASARAHAEDUT

BETOLVEX STRONG 1,25 mg
B12-VITAMIINI 90 kaps.

Vahva ja monipuolinen B12-vitamiini. Sisältää
runsaasti B12-vitamiinia, foolihappoa sekä B1,
B3, B6 –vitamiineja sekä biotiinia.

22,00€
(norm. 29,02 €)

IDOFORM MATKA
40 purutabl.

Monipuolinen, viisi bakteerikantaa sisältävä
maitohappobakteerivalmiste erityisesti
matkailijoille. Trooppisen hedelmäisen
makuinen purutabletti maistuu koko
perheelle (yli 3-vuotiaille).

15,00€
(norm. 19,78 €)
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PHYSIOMER
MENTHOL 20 ml tai
HYPERTON SPRAY 20 ml

Luonnolliset vaihtoehdot helpottamaan
nenän tukkoisuutta hellävaraisesti ja tehokkaasti.

7,00€

/kpl

(norm. 10,41 € | 350,00 €/l)

TASARAHAEDUT

LYSI OMEGA-3 VAHVA 120 kaps.
ja VAHVA+D 100 kaps.

Vahva kalaöljykapseli sisältää runsaasti
välttämättömiä omega-3 –rasvahappoja,
EPA:aa ja DHA:ta. Myös D-vitaminoituna.

18,00€

(norm. 21,84 € | 110,43-132,35 €/kg)

MINISUN OMEGA-3 +
D3-VITAMIINI JUNIOR 45 kpl

Hyvänmakuiset ja pehmeät geelipalat lapsille
ja koko perheelle. Sisältävät aivoille tärkeää
DHA:ta sekä lasten kasvulle ja kehitykselle
tärkeää D-vitamiinia. Kaksi eri makua.

13,00€

/kpl

(norm. 15,91 € | 192,59 €/g)

APTEQ MIELIKKI
YSKÄHUNAJA 200 ml

Mielikki yskähunaja rauhoittaa yskän
ja yöunet. Käypä hoito -suosituksen
mukainen turvallinen ja tehokas hoito
akuuttiin yskään yli 1-vuotiaille.
Valmistettu Suomessa.

10,00€
(norm. 12,44 € | 50,00 €/l)
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TASARAHAEDUT

AVENE HYDRANCE UV SPF30
LIGHT TAI RICH 40 ml

Tehokosteuttava ja suojaava
UV-päivävoide (SPF 30) kuivalle ja
erittäin kuivalle iholle. Korkea
suojakerroin suojaa kaupungissa ja
talvihangilla. Sopii hyvin meikin alle.
Mieto, miellyttävä tuoksu. Vaihtoehtoina voidepohjaltaan kevyempi
Light tai täyteläisempi Rich.

25,00€
(norm. 31,61 € | 625,00 €/l)

AVENE CICALFATE
HAND CREAM 100 ml

Tehokkaasti hoitava, rauhoittava ja suojaava
käsivoide. Se sopii erinomaisesti erittäin
kuiville, halkeileville, karheille ja ihoärsytyksestä kärsiville käsille. Hajusteeton.

12,00€
(norm. 16,64 € | 120,00 €/l)
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AQUALAN DUO 200 g

Kosteuttava perusvoide koko keholle.
Hajusteettomassa voiteessa oleva glyseroli
lisää ihon kimmoisuutta ja antaa iholle
pitkäkestoisen kosteuden. Sopii kaikenikäisille erityisesti pintakuivalle, kuivalle
ja atooppiselle iholle.

7,00€
(norm. 11,21 € | 35,00 €/kg)

TASARAHAEDUT

PERSKINDOL ACTIVE GEL 100 ml

Kaksivaikutteinen kylmä-lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille. Viilentävä vaikutus tuntuu
välittömästi ja lämmittävä vaikutus vilkastuttaa
kipeän alueen verenkiertoa ja rentouttaa.

15,00€
(norm. 19,74 € | 150,00 €/l)

ICE POWER KYLMÄGEELI 150 ml

Kotimainen kylmägeeli lievittää lihaskivun
tunnetta tehokkaasti ja turvallisesti. Käytä
geeliä niska- ja hartiakipuihin, lihasperäisiin
selkäkipuihin sekä rasituksesta ja vammoista
palautumiseen.

10,00€
(norm. 13,35 € | 66,67 €/l)

YOTUEL ALL-IN-ONE SNOWMINT tai
WINTERGREEN HAMMASTAHNA 75 ml
Tehokkaasti valkaiseva hammastahna, joka
valkaisee hammasluun sävyä hellävaraisesti
ilman hankausta. Soveltuu päivittäiseen
käyttöön. Vaahtoamaton koostumus.
Makuina miedompi minttu wintergreen
ja voimakkaampi snowmint.

14,00€
(norm. 19,15 € | 189,67 €/l)
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Tikkurilan Uusi Apteekki
Talvikkitie 37, 01300 Vantaa
Palvelemme teitä
Ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18
puh.

09 823 5040 tai
09 838 73550

tikkurilan.uusiapteekki@
tikkurilanuusiapteekki.fi

Voit hoitaa apteekkiasiat myös
Helsinki-Vantaan lentoasemalla!

Lentoaseman Apteekki
Helsinki-Vantaan Lentoasema
Ennen turvatarkastusta T2
Saapuvien aula 2A
Palvelemme teitä
Ma-pe 5-21
La 8-19
Su 5-21
puh.

09 2709 0772
Julkaisija: Capitalnet Oy Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Normaalihinnat ovat julkaisijan määrittämiä.

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

