TIKKURILAN UUDEN

Kuva Shutterstock

APTEEKIN Tammiedut

Edut voimassa
7.1.-31.1.2021
tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Tammikuun tutustumisetu
Probicare 30 g

2,00 €

(norm. 3,69 € | 66,67 €/kg)

Monivita
lapsimllieinjit
aikuisillea

14,90 €
(norm. 18,30 €,
620,83 €/kg)

21,90 €
(norm. 26,45 €,
476,09 €/kg)

15,90 €

18,50 € /kpl

(norm. 19,66 € | 551,85 €/kg)

Minisun D-vitamiini 20 µg
200 tabl., Minisun D-vitamiini 50 µg 200 tabl. tai Minisun
D-vitamiini 100 µg 90 tabl.
Helppo tapa varmistaa riittävä
D-vitamiinin saanti ympäri
vuoden. Valitse itsellesi sopiva
vahvuus.

(norm. 22,78 € | 127,86– 190,72 €/kg)

Minisun Monivitamiini Vahva
120 tabl., Extra Vahva 90 tabl., tai
Junior Tähtimarja 200 tabl.
Lasten ja aikuisten monipuoliset
monivitamiinivalmisteet jokaiseen
päivään.

16,90 € /kpl
(norm. 20,59 € | 74,58 €/kg)

9,50 € /kpl
(norm. 11,45 € | 161,82 €/kg)
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Minisun Junior
D-vitamiinit 10μg:
Minisun Junior Apina
tai Nalle 100tabl.
Minisun pehmokonna
appelsiini tai omena
120 kpl
Lasten kasvulle ja
kehitykselle tärkeä
D-vitamiini maistuvassa
muodossa. Useita eri
makuvaihtoehtoja.

Edut voimassa 7.1.–31.1.2021
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

12,90 € /kpl
(norm. 17,58 € | 162,88 €/kg)

Apteq Fluzinc hunaja, mustaherukka tai salmiakki 72 tabl.
Kolmen päivän tehokuuri sinkkiasetaattia flunssan hoitoon. Makuina
mustaherukka, salmiakki ja hunaja.
Valmistettu Suomessa.

16,90 €

Kampan
pakkauksjaet

(norm. 23,92 € | 356,31 €/kg)

Probiootti Plus
100 + 15 kaps.
Sisältää neljää tutkittua
maitohappobakteerikantaa. Päivittäiseen
käyttöön.

4,90 € /kpl
(norm. 7,80 € | 54,44 €/kg)

Apteekki C-vitamiini + sinkki
Pore appelsiini, mustaherukka tai
vadelma 20 tabl.
Raikkaat sinkkiä ja C-vitamiinia
sisältävät poretabletit edistämään
immuunijärjestelmän normaalia
toimintaa.

19,90 €
(norm. 29,27 € | 310,31 €/kg)

Probiootti Comp 80 + 15 kaps.
Vahvasti maitohappobakteereita vaativimpiin tilanteisiin. Sisältää glutamiinia ja biotiinia, joka
ylläpitää limakalvojen hyvinvointia. Päivittäiseen käyttöön,
myös kuuriluonteisesti.
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19,90 € /kpl
(norm. 26,27 €)

Melatoniini Orion 1,9 mg suussahajoava tai nieltävä 100 tabl. tai
pitkävaikutteinen 90 tabl.
Vahvat Melatoniinivalmisteet
nukahtamisaikaa lyhentämään ja
unen pidentämiseen sekä aikaeron rasituksia lievittämään.

22,90 €
(norm. 30,18 €)

Betolvex Strong B12 -vitamiini
1,25 mg 90 kaps.
Vahva ja monipuolinen B12 -vitamiini.
Sisältää runsaasti B12 -vitamiinia,
foolihappoa sekä B1, B3,
B6 -vitamiineja sekä biotiinia.

Ykseili
kapsässä
päiv
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27,90 €
(norm. 35,88 €)

Biorion Strong 5 mg
60 kaps.
Monipuolinen ravintolisä hiusten ja kynsien
terveyden ja hyvinvoinnin
tukemiseen. Yksi kapseli
päivässä riittää!

Edut voimassa 7.1.–31.1.2021
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Jokais-een
päivättöön
käy

9,90 €/kpl
(norm. 13,60 € | 24,75 €/l)

ACO Body Caring Shower Oil
pumppupullo hajusteeton tai
miedosti hajustettu 400 ml
Jokapäiväiseen käyttöön mieto
suihkuöljy, joka rauhoittaa,
kosteuttaa ja pehmentää ihoa.

9,90 €
(norm. 12,54 €)

Auvoin hoitava A-vitamiini
nenäsuihke 20 ml
Kotimainen kolmitehoinen
nenäsuihke kuivien nenän
limakalvojen kosteuttamiseen ja hoitoon. Sisältää
A-vitamiinia, seesamiöljyä
ja aloe veraa.

12,90 €

8,50 €/kpl

Thealoz Duo silmätippa
10 ml
Ainutlaatuinen koostumus
sisältää pitkään suojaavaa
trehaloosia sekä voitelevaa ja
kosteuttavaa hyaluronihappoa.
Myös piilolinssien käyttäjille.

Triple Dry Roll-On Antiperspirantit
50 ml
Tehokas, alkoholiton antiperspirantti niin naisille kuin miehille, jotka
hakevat tehokasta ja pitkäkestoista
suojaa hikoilua vastaan -jopa
72 tunnin ajan! Tuoksulla tai ilman.

(norm. 17,67 €)

(norm. 12,08-12,54 € | 170 €/l)
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Edut voimassa 7.1.–31.1.2021
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Myiösselle
allerhgolle
i

18,90 € /kpl
(norm. 25,31 € | 94,50 €/l)

Avene XeraCalm A.D balm tai cream
200 ml
Laadukkaat Avenen hoitovoiteet
kaikenikäisille atooppiselle, kutinaan
taipuvaiselle ja myös allergiselle
iholle. Tuotteilla on allergia-, iho- ja
astmaliiton Allergiatunnus.

8,90 €

14,90 €
(norm. 18,22 € | 298,00 €/kg)

(norm. 12,95 € | 44,50 €/kg)

Carbalan 200 g
Perusvoide normaalille,
kuivalle ja atooppiselle
iholle. Sisältää 5% karbamidia sekä runsaasti glyserolia, jotka sitovat kosteutta
tehokkaasti ihoon.

8,90 €

(norm. 12,95 € | 44,50 €/kg)

Carbalan Plus 200 g
Carbamid Plus sisältää karbamidin ja glyserolin lisäksi
kosteutta sitovaa ksylitolia
sekä suojaavaa, korjaavaa ja
hoitavaa karitevoita.
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Bepanthen Anti-Exem 50 g
Koko perheen kortisoniton voide
kutiseviin ihoärsytyksiin ilman
hajusteita tai säilytysaineita.

5,90 €

(norm. 8,99 € | 59,00 €/l)

Ceraderm Ihoöljy 100 ml
Kotimainen ihoöljy kuivalle
iholle. Ihoöljy ylläpitää ihon
luonnollista kosteustasapainoa
ja ehkäisee kosteuden liiallista
haihtumista. Sopii koko perheelle ja koko keholle, myös
intiimialueelle.
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Valitse makusi!

marjanmakuinen
mintunmakuinen

Helpottaa tupakanhimoa
jo 30 sekunnissa 2 x 150 annosta
39,90€
(2 x 1 mg -annos)

(0,13€ / 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-2000038 06/2020 © McNeil 2020

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 10-18

Palvelemme myös verkossa!

netti-apteekki.fi

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

