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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Se nopeavaikutteinen särkylääke
ibuxin rapid 400 mg kivun ja kuumeen lievitykseen
Tuttu
ibuxin uusissa
kuorissa!

 Myös migreenikohtausten oireiden hoitoon
 Aikuisille ja yli 6-vuotiaille
 Puolitettava tabletti
tevaﬁnland.ﬁ

ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas itsehoitolääke migreenikohtausten oireiden
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 maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen.
Perustuu 2.2.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.ﬁ, infoﬁnland@tevapharm.com.
Markkinoija: Teva Finland Oy. MULTI-FI-00741-6-22.

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

4

Hinta

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

Voi ei
– kurkku kipeänä

Kurkkukipuun

3-tehoinen Bafucin!

desinfioi

sokeriton

puuduttaa

lievittää kurkun ärsytystä

yli 5-vuotiaille
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-2000032 10/2020 ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
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FLUNSSAN HOITO

Perinteiset yrttivalmisteet
helpottamaan oloasi
Carmolis
yrttitipat 80 ml

1190€
148,75 €/l
(norm. 14,53 €)

Carmolis
suihke 30 ml

1090€
363,33 €/l
(norm. 13,30 €)

Carmolis
Original
Yrttipastilli 45 g

2 90€
64,44 €/kg
(norm. 3,69 €)
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FLUNSSAN HOITO

FLUNSSA TULOSSA?

20 ml

15 90€
Heti ensioireisiin

795,00 €/l
(norm. 21,38 €)

FluAcute Zinc+

Lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita.
Saatavilla 4 eri makua: anis, mustaherukka, echina-piparminttu ja
sitruuna-inkivääri.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

-merkitty lääkinnällinen laite
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

B7

B6

Mg

B9

B2

Pysy hyvässä
C

Sinkki

vireessä

B12

B1

Berocca
Energy Orange
60 poretablettia

2490€

B5

B3
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VITAMIINIA JA
KIVENNÄISAINETTA
SOKERITON

86,46 €/kg
(norm. 28,39 €)

Berocca
Energy Orange
30 poretablettia

1490€
103,47 €/kg
(norm. 17,49 €)

RAVINTOLISÄ - Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten elämäntapojen korvikkeena.
B2-, B3-, B5-, B6-, B9-, B12- ja C-vitamiinit sekä magnesium auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.
LMR-CH-20220906-86
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

Ota 2 maksa 1
Sana-Sol 500 ml (norm. 13,12 €/kpl)

• Raikas appelsiininmaku.
• Päivän vitamiinit ovat yhdessä 10 ml:n lusikallisessa.
• Sopii koko perheelle 3-vuotiaasta alkaen.
• Sisältää B-, C-, D- ja E-vitamiineja.
KAKSI
• Gluteeniton, laktoositon.

YHDEN
HINNALLA
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VITAMIINIT JA HIVENAINEET

VATSAYSTÄVÄLLISET
RAUTAVALMISTEET

Tarvitsevatko rautavarastosi täydennystä?
Ferrodan sisältää 100 mg tai 50 mg rautaa. Raudan
muotona on rautabisglysinaatti, joka imeytyy hyvin
ja on elimistön helposti hyödynnettävissä. Pitkä
vaikutteinen tabletti vapauttaa rautaa suolistossa
kuuden tunnin ajan. Ferrodan ei ärsytä vatsaa
eikä suolistoa.

60 & 120 tabl.

-20%

143,36-203,98 €/kg
(norm. 8,96-16,52 €)
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VATSAN HYVINVOINTI

SYÖ
VOI HYVIN
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Rela Tipat + D3 8 ml

90

795,00 €/l
(norm. 15,68 €)

JOKA PÄIVÄ. SE RIITTÄÄ.

Rela Tabs 90 tabl.
tai 90 kaps.

24

90

553,33–638,48 €/kg
(norm. 30,55 €)

VAHVAA VASTUSTUSKYKYÄ KOKO PERHEELLE*
*RELA-tuotteet sisältävät C-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. RELA Tabs Appelsiini
+D ja Rela-tipat +D3 sisältävät D-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
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KERÄILYKAMPANJA

APTEEKISTA.

26.9.–31

.12.202

2

ORIONIN
KERÄILY
KAMPAN JA
APTEEK
E
ISSA

Keräilyleimoja ja -koodeja yli 100 Orionin itsehoitotuotteesta
Hanki vitamiinit, voiteet ja muut itsehoitotuotteet syksyyn ja keräile mieluisa
tuotelahja, esimerkiksi Arabian Muumimuki tai Fiskarsin paistinpannu.
Orionin keräilykampanjaan voit osallistua keräilemällä leimoja korttiin
tai koodeja osoitteeseen orionkeraily.fi.
Muistathan, että ostamalla suomalaisen Orionin itsehoitotuotteita tuet
myös kotimaista työtä ja osaamista. Tervetuloa apteekkiin, josta saat sekä
asiantuntevaa palvelua että sinulle sopivimmat hyvinvoinnin tuotteet.
Lue lisää Orionin keräilykampanjasta: itsehoitoapteekki.fi
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Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla tai -koodilla.
Keräilytuote on Orionin normaalihinnaltaan vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote
(kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavina ostettavia perusvoiteita ja eläintuotteita).
Enintään 3 tuotelahjaa/talous.

09/2022

© Moomin CharactersTM

KERÄILYKAMPANJA

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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KERÄILYKAMPANJA

DeviSol
20 mikrog

DeviSol Strong
50 mikrog

Hedelmäisen raikas D3-vitamiinitabletti.

Raikkaan sitruksinen D3-vitamiinitabletti.

200 tabl.

200 tabl.

1390€

1890€

(Norm. 18,57)

(Norm. 26,45)

175,95 €/kg

242,31 €/kg

UUTUUS

DeviSol Oliiviöljy
50 ja 100 mikrog

Devisol Dino 15 mikrog
ja Dino Mansikka 10 mikrog

Helposti nieltävä kapseli sisältää D3-vitamiinia
ja ekstra-neitsytoliiviöljyä.

Hauskat dinosauruksen muotoiset
D3-vitamiinitabletit.

100–150 kaps.

120 kpl ja 200 purutabl.

1490€

1390 – 1490€

(Norm. 20,30)

(Norm. 18,57–20,03)

392,11–573,01 €/kg
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UUTUUS

64,35–99,33 €/kg

KERÄILYKAMPANJA

Multivita Forte

Multivita Plus

Monivitamiini- ja kivennäisainevalmiste
lisääntyneeseen vitamiinien tarpeeseen.

Monipuolinen vitamiini- ja
kivennäisainetabletti.

120 tabl.

200 tabl.

1990€

1790€

(Norm. 25,60)

(Norm. 24,27)

221,11/kg

136,64/kg

UUTUUS

26.9.–3

1.12.20
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ORIONIN
KERÄIL
KAMPA YNJA
APTEEK
EISSA

Multivita Naminalle Monivitamiini ja
Multivita Juniori Dino Mansikka
Pureskeltavat, hyvänmakuiset
monivitamiinitabletit.

1590€
73,61–198,75/kg

(Norm. 20,50–21,12)

09/2022

120 kpl ja 200 purutabl.
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KERÄILYKAMPANJA

HELLI IHOASI
SYKSYLLÄ!

26.9.–3

1.12.20
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ORIONIN
KERÄI
KAMPA LYNJA
APTEEK
EISSA

200 g

790€
(39,50/kg)

Norm. 11,18 (55,90/kg)

Sebamed Face & Body Wash
1000 ml täyttöpussi
Riittoisa pesuneste kasvoille ja vartalolle,
tavallinen ja oliivi.
1000 ml

1490€
(14,90/l)

Norm. 22,05 (22,05/l)
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09/2022

Aqualan L, Duo ja Plus
Kosteuttavat ihovoiteet koko keholle.

IHONHOITO

AGE DELAY
HIDASTAA IHON IKÄÄNTYMISTÄ

ACO AGE DELAY
-TUOTTEET

-15 %
ACO220829FI2

(norm. 22,41 - 32,06 €)

898302_Perrigo_ACO_Age_delay_-15_Bonus_apt_148x190.indd 1
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6.09.2022 10.45

SILMIEN HOITO

1150,00 €/l
(norm. 14,85 €)

1290,00 €/l
(norm. 17,10 €)

1936
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NENÄTERVEYS

Rakasta talvea
ja sun nenää
Tukee nenän ja
sivuonteloiden
sairauksien hoitoa
lievittämällä oireita
Kosteuttaa ja
hoitaa nenän
limakalvoja kuivaa
ja kylmää ilmaa
vastaan
Tukee nenän
limakalvon
normaalia
toimintaa

20 ml

11,90€
FI-AVIT-2200030 09/2022

595,00 €/l
(norm. 15,98€)

A-Vita Hydra+ on hyaluronihappoa sekä 4 eri vitamiinia
sisältävä nenäsuihke. Lue lisää avitaplus.fi
A-Vita-tuotteet ovat lääkkeettömiä CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Valmistaja DMG. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.

898222_Orifarm_A-vita_Hydra_talvi_Bonusapteekit_148x190_09_2022.indd 1
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19.9.2022 12.19

IHON, KYNSIEN JA HIUSTEN HOITO

Beauty Omega-7
120 kaps.

33

90
€

315,64 €/kg
(norm. 44,69 €)

Biotin Strong
60 tabl.

1390
€

1007,25 €kg
(norm. 18,16 €)

Vaali sisäistä kauneuttasi
BEAUTY OMEGA

BIOTIN STRONG

– Iholle ja limakalvoille

– Hiuksille ja kynsille

www.vitabalanslady.fi
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HIUSTEN HOITO

Mark Birch TrichologistTM tuotteet on suunniteltu ja
kehitetty palauttamaan hiuspohjan kunto ja aktivoimaan
hiustenkasvua luonnollisesti ja tehokkaasti.
Katso kaikki tuotteet osoitteessa: www.markbirchhair.fi

TRIPLE ACTION SCALP THERAPY SHAMPOO

Hiuspohjan tehohoito shampoo -muodossa
HILSE JA ÄRTYNYT HIUSPOHJA
Ärtyneen hiuspohjan tervehdyttäminen ja
tasapainon saavuttaminen on ensiarvoisen
tärkeää, koska hiuspohjan ongelmat heikentävät
aktiivista hiustenkasvua. Lisäksi kutisevan
hiuspohjan raapiminen saattaa vaurioittaa
hiusjuuria ja lisätä hiustenlähtöä.
Mikäli hiuspohja tuntuu kuivalta, herkältä, kutisee
tai kuumottaa on hyvä reagoida välittömästi,
sillä tuntuvat ja näkyvät oireet kertovat jo
kumuloituneesta ongelmasta.

Hiusasiantuntijan
kehittämä tehokas
tuotesarja hiuspohjan
ongelmiin ja
hiustenlähtöön

Aktiivisten luonnollisten ainesosiensa ansiosta TRIPLE ACTION
SHAMPOO lievittää ihoärsytyksiä, rauhoittaa hilseilevää ja kutisevaa
hiuspohjaa, sekä syväpuhdistaa ja avaa hiusjuuret. Shampoo lievittää
ekseeman ja psoriasiksen oireita ja edistää tervettä hiustenkasvua.
Puhdas ja tasapainoinen hiuspohja on lähtökohta eri hiuspohjan
ongelmien sekä hiustenlähdön hoidossa.
CE-merkitty lääkinnällinen laite.
Shampoot ja
hoitoaineet

250 ml

-15%

(norm. 33,52–40,28 €)

www.markbirchhair.fi
21

INTIIMIVAIVAT

Kirvely ja kutina paljastavat kuivat limakalvot
Taloustutkimus teki kuluttajatutkimuksen
emättimen limakalvojen kuivuudesta ja
oireiden hoidosta1.
Tuhannesta suomalaisesta naisesta yli 60 prosenttia kokee emättimen kuivuuden kiusallisina kirvely- ja kutina
oireina.
Kaikki eivät tunnista kirvelyä tai kutinaa limakalvojen
kuivuuden oireeksi. 55-70-vuotiailla naisilla on tutkimuksen mukaan eniten kuivuuteen liittyviä oireita. Kuitenkin
myös nuoremmat, 30-44-vuotiaat naiset kokevat kutinaa,
kirvelyä, virtsatietulehduksia, emätintulehduksia, sekä
kipua ja verenvuotoa yhdynnän jälkeen.
Vaivoihin syynä voivat olla vaihdevuodet, ikääntyminen,
synnytys, stressi, minipillerit tai esimerkiksi syöpälääkitys.

Hormoniton hoito on useimpien
ensisijainen valinta
53 % haluaa hoitaa oireitaan mieluiten hormonittomilla
voiteilla ja emätinpuikoilla. Vagisan kosteuttava emätinvoide on Taloustutkimuksen kyselyn mukaan tunnetuin
vaihtoehto kuivien limakalvojen hoitoon (91 % tuntee
tuotteen).

Kätilö, seksuaalineuvoja (auk.) ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Mari
Päiväniemi vastaa kysymyksiin kuivien
limakalvojen hoidosta:
– Olen jo vaihdevuodet ohittanut ja virtsavaivat ovat
yleistyneet. On ikävä ottaa usein lääkekuuria virtsatien tulehduksiin. Miten näitä voisi ennaltaehkäistä?
Tärkeä kysymys! Vaihdevuosien jälkeen on syytä hoitaa
limakalvojen kosteutusta, koska omasta takaa ei kosteutta enää riitä samoin kuin ennen. Kuivat limakalvot
altistavat myös virtsatieinfektioille. Toistuvat infektiot ei
tietenkään ole hyvä juttu, joten ennaltaehkäisyn kannalta
limakalvojen hoito on avainasemassa. Jos sinulla ei vielä
ole käytössä limakalvoja kosteuttavia tuotteita niin voisit
aloittaa kosteuttavilla emätinpuikoilla kuuriluontoisesti
ja jatkaa sitten kosteuttavan ja hoitavia rasvoja sisältävän
emätinvoiteen säännöllistä käyttöä. Toivottavasti infektiot
helpottuvat!
– Raskauden jälkeen imetyksen aikana seksi on tuntunut lähes mahdottomalta, kuivalta ja kivuliaalta.
Mistä tämä johtuu ja mikä voisi auttaa?
Raskausaikana estrogeenia on odottavan äidin elimistössä paljon ja on tavallista, että limakalvot ovat silloin
kosteat ja turpeat. Silloin on vaikea kuvitella, että synnytyksen jälkeinen estrogeenin lasku aiheuttaa monille
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limakalvojen kuivuutta. Kuivuus taas johtaa herkästi siihen, että seksi tuntuu kivuliaalle ja on ymmärrettävää,
että silloin seksiä ei tee mieli. Limakalvojen kosteuttaminen on helppoa ja imetysaikanakin mahdollista hormonittomalla emätinvoiteella. Lisäksi seksitilanteisiin
kannattaa ottaa käyttöön liukuvoide. Jos näiden jälkeen
vielä seksi tuntuu kivuliaalta, niin asiasta kannattaa
jutella vaikka neuvolassa.
– Olen 50-vuotias nainen. Käyn usein uimassa ja
liikun muutenkin. Limakalvot ovat niin kuivat, että
uimavesikin ärsyttää niitä. Samoin hiertävät liikuntamuodot, kuten spinning kuntosalia. Mikä olisi tehokas
apu vaivaan?
Tilanteesi kuulostaa hanakalalle, joten hienoa, että kysyt!
Limakalvojen kuivuus voi johtua monesta asiasta, mutta
50-vuotiaalla naisella todennäköisesti vaihdevuosista. Kun
limakalvot ovat päässeet niin kuivaksi, että vesi ja urheilu
ärsyttävät, voisi olla hyvä aloittaa limakalvojen hoito intensiivisesti kosteuttavalla kuurilla. Kokeile esimerkiksi Vagisan
Cremolum -puikkoja ja jatka Vagisan-voiteella. Pesuissa
kannattaa käyttää pH-arvoltaan intiimialueelle sopivaa pesuainetta (esim. Vagisan-pesuneste), jos kokee että haluaa
käyttää veden lisäksi pesuainetta. Jos näistä huolimatta
kuivuus jatkuu, niin suosittelen gynekologin vastaanottoa.
1. Taloustutkimuksen Internet-paneeli 23.2. - 28.2.2022, S. Keski-Hallila

INTIIMIVAIVAT

Vagisan kosteuttavat emätinpuikot Cremolum on toimiva kuuri
erityisen kuivien limakalvojen intensiiviseen kosteuttamiseen.
Limakalvojen hoitoa on hyvä jatkaa Vagisan kosteuttavalla emätinvoiteella.

Kosteuttavat
emätinpuikot
Cremolum

Kaikki
Vagisan tuotteet

–15

%

(norm. 16,18–26,98 €)

Kosteuttava
emätinvoide

www.vagisan.fi
Markkinoija: Dr. Wolff Finland Oy
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TASARAHAEDUT

LYSI OMEGA-3 VAHVA 120 kaps. tai
VAHVA + D 100 kaps.
MULTI-TABS MAN ja MAN 50+ tai
WOMAN ja WOMAN 50+ 60 tabl.

Monipuoliset naisille ja miehille suunnatut
vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet
päivittäiseen käyttöön. Ravintolisä.

11,00€/kpl
(norm. 13,98 € | 112,24-141,03 €/kg)

Luotettavista ja vastuullisesti tuotetuista Lysi
Omega-3 -tuotteista saat elimistön tarvitsevia
omega-3-rasvahappoja. Valitse vahva kalaöljykapseli päivittäiseen käyttöön D-vitamiinilla tai
ilman. Yksi kapseli sisältää runsaasti välttämättömiä omega-3 rasvahappoja EPA:aa ja DHA:ta.
Ravintolisä.

19,00€/kpl
(norm. 22,84 € | 116,56-139,71 €/kg)

MINISUN LUUSTO KALSIUM +
D10 mikrog. tai D 20 mikrog.
100 purutabl.

13,00€/kpl
(norm. 15,79-17,84 € | 72,22 €/kg)

MINISUN LUUSTO KALSIUM
+ D3 + K2 80 tabl.

16,00€
(norm. 21,01 € | 125,00 €/kg)
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Minisun Kalsium + D3 -tuotteet sisältävät sopivan
määrän kalsiumia, ja hyvin imeytyvää D3 -vitamiinia
suomalaisten tarpeisiin. Minisun-tuotteilla huolehdit
helposti luustosi kunnosta! Ravintolisä.

TASARAHAEDUT

SYNOMAX GLUKOSAMIINI
COMP 100 tabl.

Monipuolinen glukosamiini,
kondroitiinisulfaatti ja C-vitamiini
valmiste nivelten hyvinvoinnille.
Ravintolisä.

32,00€
(norm. 40,80 € | 193,94 €/kg)

ARTHRO NIVELVOIDE 120 g

Kotimainen Arthro Nivelvoide on ainutlaatuinen viilentävä voide lievittämään
nivelkivun tunnetta ja turvotusta
nivelten alueella.

16,00€
(norm. 21,67 € | 133,33 €/kg)

LINOLA FORTE SHAMPOO 200 ml tai
HOITOLIUOS HIUSPOHJALLE 100 ml

Shampoo ja hoitoliuos kuivan ja kutisevan
päänahan hoitoon. Hoitoliuos soveltuu etenkin
hilseilevälle ja ärtyneelle päänahalle.

13,00€/kpl
(norm. 15,75 € | 65,00-130,00 €/l)
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TASARAHAEDUT

SALUTEM AIKUISTEN
HAMMASTAHNA 70g
SB12 -SUUVEDET 50-1000 ml

SB12-suuvesi ei ainoastaan peitä, vaan ehkäisee pahanhajuista hengitystä tutkitusti
12 tunnin ajan.
*voit valita kaupan päälle samanhintaisen
tai edullisemman tuotteen.

Kaikki tarpeellinen, ei mitään
turhaa! Erityisesti herkän
tai kuivan suun ongelmiin
kehitetty suomalainen,
vaahtoamaton hammastahna, joka ei sisällä
ärsyttäviä aineita.

OTA 2
MAKSA 1*
(norm. 6,64-42,75 €)

TEPE HAMMASVÄLIHARJA ORIGINAL
0,4–1,5 mm 8 kpl ja MixPack 8 kpl

TePe Original-sarja sisältää yhdeksän värikoodattua
hammasväliharjakokoa
sopien sekä pienille että suuremmille
hammasväleille. Muotoillun varren
ansiosta harjaa on helppo käyttää.
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6,00€

(norm. 8,78 € | 85,71 €/kg)

8,00€
(norm. 10,10 €)

TASARAHAEDUT

AVENE SOOTHING EYE 10 ml

Hajusteeton ja rauhoittava silmänympärysvoide herkälle, jopa ärtyneelle iholle.
Lievittää kutinaa, punoitusta, turvotusta
sekä kiristävää tunnetta silmien ympärillä.

20,00€
(norm. 26,64 € | 2000,00 €/l)

MINIDERM 20 % CREAM tai
DUO CREAM 210 g

Hellävaraiset, kosteuttavat ja ihoa
pehmentävät perusvoiteet koko perheelle.
Valitse kevyempi cream 20% tai tehokosteuttaja Duo.

8,00€/kpl
(norm. 9,83-11,70 € | 40,00 €/kg)

CERIDAL LIPOLOTION 100 ml

Monikäyttöinen ihoöljy lapsille ja aikuisille,
joka kosteuttaa ja suojaa kuivaa sekä
hilseilevää ihoa. Ei sisällä vettä, hajusteita,
säilytys- tai väriaineita.

6,00€/kpl
(norm. 8,53 € | 60,00 €/l)
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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

