TIKKURILAN UUDEN

APTEEKIN Kesä
edut LEMMIKIN
KESÄAIKA
s. 22-23

Allergiakausi
on täällä

Kuva: Shutterstock

s. 4-5

Edut voimassa
4.5.-30.6.2022
tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

AJANKOHTAISTA

OSTA 2 VERMANIN
kampanjatuotetta

KAUPAN PÄÄLLE
kestävä juomapullo
Kaupanpäällinen
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AJANKOHTAISTA

Rela 90 tabl.
Maitohappobakteeri

2490

553,33 €/kg
(Norm. 30,55 €)

Bethover Strong
120 kaps.

2490

166,00 €/kg
(Norm. 30,65 €)

Lactrase GO tai
Nogasin GO 50 tabl.

1690

676,00-1126,67 €/kg
(Norm. 20,40 €)

Minisun D-vitamiini
Nalle tai Apina 100 tabl.

950

172,73 €/kg
(Norm. 11,69 €)

Melarest Melatoniini
Extra Vahva 1,9 mg 60 tabl.

1690

938,89 €/kg
(Norm. 20,46 €)

KAMPANJASSA LAAJA VALIKOIMA VERMANIN AJANKOHTAISIA TUOTTEITA.
Juomapulloja rajoitettu erä.
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AAHH!
I
ATSI

ALLERGIAKAUSI
ON TÄÄLLÄ
Teksti: Laura Rinta-Jouppi Kuva: Shutterstock

Kesän kynnyksellä luonto alkaa puhjeta kukkaan,
mikä tarkoittaa monelle allergiaoireiden alkamista.
YKSI MONISTA

Jos puiden ja heinäkasvien kukinnot saavat nenäsi vuotamaan ja silmäsi oireilemaan,
voit lohduttautua sillä, että et
ole ainut niiskuttaja tai aivastelija. Siitepölyallergian oireista kärsii yli miljoona suomalaista. Siitepölyallergia tulee
esiin usein jo nuorena, mutta
oireet voivat alkaa myös vanhempana. Oireet voivat myös
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hävitä itsestään. Apteekista
löytyy monia valmisteita olon
kohentamiseen, joten siitepölyallergian ei tarvitse antaa
haitata elämää.
TUULI KULJETTAA

Kausiluonteista siitepölyallergiaa aiheuttavat tavallisimmin tuulipölytteiset kasvit
kuten lehtipuut ja heinäkasvit, joiden siitepölyhiukkaset

ovat kevyitä ja hyvin pieniä.
Kun kasvien siitepölyhiukkaset päätyvät ihmisen nenään
ja keuhkoihin, elimistö muodostaa vasta-ainereaktion ja
allergiaoireet syntyvät.
Siitepölykauden alkamisaikaan vaikuttaa lämpötila, joten eri vuosina siitepölykausi alkaa eri aikoina. Yleensä
siitepölykausi alkaa maalishuhtikuussa lepän ja pähkinä-

pensaan alkaessa kukkimaan.
Huhtikuun puolivälin tienoilla koivu alkaa kukkia, mikä aiheuttaa ihmisille eniten oireita
Suomessa. Suomessa noin 40
heinälajia tuottaa allergisoivaa
siitepölyä kesä-heinäkuussa.
Pujon kukkimisen vuoro on
heinäkuun puolivälistä pitkälle
syksyyn, jopa yöpakkasiin asti.
OIREIDEN KIRJO JA HOITO

Tavallisimmat siitepölyallergian oireet ovat aivastelu, nenän tukkoisuus ja vuotaminen
sekä silmien punoittaminen,
kutiaminen ja vetistäminen.
Iho voi reagoida myös monin
tavoin esimerkiksi kutisemalla. Lääkehoitoa suositellaan,
jos allergiaoireet haittaavat jokapäiväistä elämää eikä niiden
aiheuttajan välttäminen ole
mahdollista.
Lapsen ensioireiden syyt ja
sopivat hoitokeinot on hyvä arvioida lääkärin vastaanotolla.
Aikuisen kannattaa käydä lääkärissä, jos allergiset oireet ovat
vaikeita ja jatkuvia tai niihin liittyy hengenahdistusta tai yskää,
mikä saattaa viitata astmaan.
Allergiaoireiden hoitoon on
valmisteita monessa muodossa: tabletteina, silmätippoina
ja nenäsumutteina. Parhaiten
sinulle sopivat valmisteet löydät kokeilemalla. Hoidon tavoitteena on oireettomuus ja
tarvittaessa lääkkeitä voi myös
yhdistellä.

Silmätipoista löytyy nopeasti ja pitkävaikutteisesti vaikuttavia valmisteita, jotka lievittävät silmävaivoja kuten
punoitusta, kutinaa ja silmien
vetistämistä. Tippoja on pulloissa ja kerta-annospakkauksissa. Silmätippojen käyttö tulisi aloittaa jo ennen allergiakautta ja käyttöä tulisi jatkaa
koko siitepölykauden ajan.
Nenäsumutteet vähentävät allergisen nuhan aiheuttamaa tukkoisuutta, nenän vuotamista, aivastelua ja nenän
kutinaa. Sumutetta käytetään
kuuriluontoisesti koko altistuskauden ajan ja käyttö olisi
hyvä aloittaa paria viikkoa ennen siitepölylle altistumista.
Osa nenäsumutteista on tarkoitettu aikuisille, mutta nuorille ja lapsillekin löytyy sopivia tuotteita.
Siitepölykauden aikana nenää kannattaa huuhdella nenäkannun avulla joko valmiilla
suolavesiliuoksella tai sekoittamalla itse suolaa ja kädenlämpöistä vettä. Huuhtelu
poistaa limakalvoilta epäpuhtaudet ja karstan.
Paikallishoitojen
lisäksi tarjolla on antihistamiineja tablettimuodossa, jotka
lievittävät kaikkia allergisia
oireita, myös ihon kutinaa.
Tablettihoito sopii silmätippojen ja nenäsumutteen rinnalla käytettäväksi, jos paikallishoito ei yksin riitä.

RÄTTI KÄTEEN JA MUITA
VINKKEJÄ

Siitepölykaudella kodin pinnat on hyvä pyyhkiä usein
nihkeällä liinalla ja muukin
perussiivous on tärkeää, jotta huoneilma pysyy mahdollisimman puhtaana. Jos kotia
on tapana tuulettaa siivouksen yhteydessä tai muuten,
ikkunoihin voi asentaa siitepölysuodattimet.
Allergiakaudella pyykkejä
ei kannata kuivattaa eikä tuulettaa ulkona, vaan pyöräyttää
ne kuiviksi kuivausrummussa.
Siitepölyä on ilmassa vähiten aamulla ja illalla, joten ulkoilu kannattaa ajoittaa näihin
ajankohtiin. Hiusten huuhtelu
ennen nukkumaanmenoa estää siitepölyn kulkeutumisen
tyynyltä hengitysteihin.

siitepölyallergiasta kärsii
yli miljoona suomalaista.

koivun siitepöly aiheuttaa
Suomessa eniten
allergiaoireita.
oireet voivat alkaa jo
varhain keväällä, koska
monista kasveista on
todettu vapatuvan jo
ennen kukintaa allergee
nisia pienhiukkasia.
tehokkaita lääkkeitä on
tarjolla ilman reseptiä,
kysy apteekista neuvoa
sopivan hoitomuodon
valintaan.
oman alueesi siite
pölytilannetta voit
seurata osoitteessa
www.norkko.fi
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET
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UUTUUS!

Allergiaa?

tehoinen
i
s
k
Ka

Lievittää
nenäoireita jo

in

minuutissa

2 in 1 – kaksi vaikuttavaa
ainetta yhdessä
Tehokas yhdistelmävalmiste
allergisen nuhan nenä- ja
silmäoireiden hoitoon
Nyt apteekista ilman reseptiä.

Nopea vaikutus, lievittää
nenäoireita jo 5 minuutissa

*Dymista pakkausseloste, 14.7.2021

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa / annos nenäsumute, suspensio on tarkoitettu aikuisille keskivaikean tai vaikean
kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievittämiseen, kun hoito nenän kautta otettavalla antihistamiinilla tai glukokortikoidilla ei riitä.
Vaikuttavat aineet: atselastiinihydrokloridi + flutikasonipropionaatti. Yksi suihke kumpaankin sieraimeen aamuin illoin. Otettava yhteyttä
lääkäriin, jollei olo parane kahden viikon jälkeen tai se huononee. Varmista nenäsumutteen oikea käyttötapa pakkausselosteesta.
Dymista-valmistetta saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksellä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen.
Saatavana vain apteekista. Markkinoija Viatris Oy. (4.12.2020)
DYM-2021-0913 02/2022

2022-VIATRIS-0265-D1.indd 1
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

NOPEA JA
PITKÄVAIKUTTEINEN
APU ALLERGIAOIREISIIN

Livostin® auttaa nopeasti
– jopa 15 minuutissa*
*Drouin M, Yang W, Horak F. Mediators Inflamm 1995; 4: S5-S10
Han et al. ORL 2011;73: 260-265

Livostin® 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio ja silmätipat, suspensio (levokabastiini). Nenäsumute: Allergiseen
nuhaan yli 4-vuotiaille. Silmätipat: Allergisten silmäoireiden hoitoon yli 4-vuotiaille. Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin
määräyksellä. Nenäsumutteen käyttö munuaisten toimintahäiriöstä kärsiville vain lääkärin määräyksellä. Käytöstä
raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa. Livostin®-silmätippoja ei tule käyttää pehmeiden
piilolinssien kanssa. Tutustu pakkauksen ohjeisiin. Apteekista ilman reseptiä. Markkinoija: McNeil, a Division of
Janssen-Cilag Oy.
FI-LT-2200005 03/2022 © McNeil 2022
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AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

SE

NÄRÄSTÄÄKÖ?

Alkaa vaikuttaa*

VÄLITTÖMÄSTI

Vaikutus kestää

JOPA 12 TUNTIA

*alkaa neutraloida mahahappoa
Pepcid Duo® on lääke närästyksen ja happamien röyhtäisyjen hoitoon yli 16-vuotiaille korkeintaan 2 viikon ajan.
Älä käytä, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos olet raskaana
tai imetät tai jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja, veren kohonnut kalsiumpitoisuus, pitkäkestoisia vatsavaivoja tai
tahatonta painonlaskua. Lue pakkausseloste. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.
FI-PED-2200023 04/2022 © McNeil 2022
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HAAVANHOITO

Täydennä kesäapteekkisi -

APTEEKKI-tuotesarjasta löydät laastarit, sidokset

APTEEKKI Antiseptinen
haavanpuhdiste 100 ml/300 ml

Kirvelemätön liuos haavojen puhdistukseen.
Valitse suihke tai perinteinen kaatopullo.
300 ml
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90 €

26,33 €/l
(Norm. 9,99 €)

100 ml

390 €
39,00 €/l

(Norm. 4,95 €)

APTEEKKI Rakkolaastarit
5 kpl tai lajitelma

490 €

Sisältävät hydrokolloidia, joka imee
itseensä liikakosteutta ja auttaa muodostamaan pienille hankaumille ja rakoille
optimaalisen ympäristön parantua.

(Norm. 6,98 €)

220 €
(Norm. 2,70 €)

APTEEKKI Pikakylmäpakkaus

Viilennä nopeasti vaurioitunutta aluetta.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo
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HAAVANHOITO

kotiin tai mökille!

ja tarvikkeet moneen tarpeeseen

APTEEKKI Laastari DermaPro 20 kpl

Vedenpitävä, miellyttävä hyvin mukautuva
materiaali. Koko 7 cm x 3 cm. Pakkauksessa
20 laastaria.
20 kpl

320 €
(Norm. 4,28 €)

APTEEKKI Laastari leikattava,
kangas 8 cm x 1 m
8 cm x 1 m

250 €

Hengittävä perinteinen leikattava kangaslaastari.
Reilu 8 cm leveys ja riittoisa 1 m pituus.

(Norm. 3,26 €)

5 kpl

320 €
(Norm. 4,37 €)

APTEEKKI Kiinnittyvä haavatyyny
Aquastop S 7,5 cm x 5 cm 5 kpl

Vedenpitävä, suihkunkestävä, erittäin ohut.
Imukykyinen haavatyyny. Haavatyynyssä haavaan
tarttumaton pinta.

Ilmoituksen tuotteet ovat

-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.
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AURINKOSUOJAT

Kaikki Avèneaurinkotuotteet

-20

%

(norm. 11,03 - 34,25 €)

AURINKOSUOJA
HERKÄLLE IHOLLE

Imeytyy 3 sekunnissa
Ei jätä ihoa valkoiseksi,
edes tummaa ihoa

Responsible sun protection
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AURINKOSUOJAT

AURINKOSUOJAT
KOKO PERHEELLE
ACO SUN
-TUOTTEET

-20 %
(Norm. 6,95–28,80 €)
Ei koske ACO-huulivoiteita.

ACO220401FI5
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HUIPPUETUJA
KESÄÄN!

.2022
28.3.–3.7

N
ORIONI YKERÄIL JA
N
KAMPKAEISSA
APTEE

Aqualan L
Kosteuttava perusvoide
upeassa kesäkuosissa.

200 g

850€
(42,50 €/l)
Norm. 10,87 €
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Sebamed Face & Body Wash
täyttöpussi 1000 ml
Koko perheen klassikkotuote, joka puhdistaa
tehokkaasti ihoa kuivattamatta.
1000 ml

1450€
(14,50 €/l)
Norm. 21,38 €

Multivita Magnesiumsitraatti +B6

VAHVA

Magnesium edistää lihasten
ja hermoston
normaalia toimintaa.
80 tai 90 tabl.

1190€
(64,32 €/kg)
Norm. 15,35 €

Movex
Glukosamiini
Strong

Movex
Glukosamiini
Active

Vahva ja täysin kasvipohjainen
glukosamiinivalmiste.

Glukosamiinia, kondroitiinisulfaattia ja C-vitamiinia sisältävä
yhdistelmävalmiste.

Tehokas kylmä-kuuma voide
lihas-ja nivelkipuihin.

120 tabl.

120 tabl.

150 ml

(95,38 €/kg)
Norm. 22,55 €

2790€
(161,27 €/kg)
Norm. 39,87 €

1290€

04/2022

1650€

Movex Ice
Kylmä-Kuuma voide

(86,00 €/l)
Norm. 18,56 €
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Tarjoukset voimassa 1.5.–30.6.2021.
Tarjoukset voimassa 1.5.–30.6.2021.
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4/2022

SILMIEN HOITO

UNETTOMUUS

HYVÄSTÄ YÖSTÄ

ALKAA PAREMPI PÄIVÄ

NUKAHDA NOPEAMMIN,
NUKU PAREMMIN
16 tabl.

30 tabl.

8,90€

13,90€

Norm. 11,80 € /
570,51 €/kg

Norm. 18,45 € /
474,40€/kg

melatoniini +
kasvisuutteet
Ravintolisä. Suositeltava vuorokausiannos on 1 tabletti. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Aikuisille. Lääkärin
valvonnassa olevien henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten on kysyttävä neuvoa lääkäriltä
ennen ravintolisän käyttöä. Ei lasten ulottuville. Markkinoija STADA Nordic. 04-2022

Novanight_Bonus_12022.indd 1
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NESTEYTYS

Ystävä, älä kuivu!
Nesteytys ratiopharm poretabletit

- Runsaan hikoilun, kuten urheilun, helteen,
kuumeen tai ripulin yhteydessä
- Suositusten mukainen määrä glukoosia ja elektrolyyttejä
- Kätevät käyttää ja kulkevat menossa mukana
- Raikas sitruunan maku
Ravintolisä ei korvaa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota eikä terveitä
elämäntapoja. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00661-4-22

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu
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Hinta

10 poretabl.

1090 €
(norm. 14,23 €)
173,02 €/kg

HYGIENIA
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INTIIMI

INTIMATE CARE
HELLÄÄ HUOLENPITOA
INTIIMIALUEILLE
INTIMATE CARE
-TUOTTEET

-20 %
(Norm. 6,05–13,91 €)

www.aco.fi
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ACO220401FI6

INTIIMI

Tehokapseli
naisille
Tehokas 2in1 -vaikutus: vahva karpalouute ja
maitohappobakteeri samassa kapselissa.
KarpaLact
Strong
60 kaps.

2490€
(norm. 30,55 € |
579,07 €/kg)

KarpaLact
Strong kuuri
20 kaps.

9 90€

(norm. 11,89 € |
707,14 €/kg)
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ELÄINTEN HOITO

Lemmikin kesä
!
Rentoa oleilua karvaisten kavereiden kanssa
Kesä tekee tuloaan, rajoituksia aletaan purkaa ja päästään matkustamaan jo ulkomaille, mutta lemmikin kanssa voi huoletta reissata ja lomailla kotimaassakin.
Lomamatkalle tai mökille lähdettäessä on hyvä huolehtia myös lemmikille kaikki
tarvittavat hoitotuotteet mukaan eri tilanteita varten.
Haavereita voi sattua varsinkin, jos on uudessa
maastossa ja lemmikki on tottumaton kulkemaan esimerkiksi metsässä tai kivikkoisella
polulla. Saattaa tulla kaikenlaisia nirhaumia ja
oksan raapaisuja. Myös silmiin voi joutua pölyä
ja roskia, jolloin silmiä on hyvä huuhdella ja
kosteuttaa. Luonnossa liikkuessa on hyvä huomioida myös ympäristöstä mahdollisesti kyytiin
hyppäävät puutiaiset. Niiden loitolla pitämiseen
löytyy erilaisia valmisteita. Kysy apteekista teidän lemmikille sopiva ulkoloishäätölääke.
Kesäiset korvavaivat ovat varsinkin innokkaiden uimareiden ja auringossa viihtyvien
lemmikkien ongelma. Erityisesti luppakorvaisilla
koirilla kosteus ja lämpö altistaa korvat herkästi
punoittamaan ja kutiamaan. Korvat on siksi
hyvä puhdistaa päivän päätteeksi esimerkiksi
korvapuhdisteella, jotta korvavaivat eivät pääse
pahenemaan.
Vieras ympäristö, jännittävä automatka, kuumuus ja loma-aikana suuhun päätyvät herkut
voivat laittaa suoliston koetukselle. Löysävatsaisuus ja äkkiseltään vilkastunut vatsan
toiminta saattavat tulla hyvinkin yllättäen. Löysävatsaisuus saadaan kuriin siihen tarkoitetuilla
täydennysrehuvalmisteilla. Niitä löytyy esim.
tabletteina ja tahnana. Tärkeintä on, että valmiste saadaan annettua. Jos helle vaivaa ja ruoka ei
maita, avuksi voidaan antaa energiageeliä, joka
huolehtii lemmikin energiatasapainosta helpottaen näin lemmikin oloa ja toipumista.
Jos tietää, että lemmikki reagoi uusiin tilanteisiin
ja paikkoihin vatsallaan, voi täydennysrehuja ja
maitohappobakteereja antaa jo etukäteen. Maitohappobakteerivalmisteita voi antaa koko
loman ajan, ja ne soveltuvat hyvin myös jatkuvaan käyttöön. Avattunakin huoneenlämmössä
säilyvä valmiste kulkee hyvin mukana matkalla.
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Joskus automatkat ja uudet paikat voivat
jännittää lemmikkiä. Tähän kannattaa myös
varautua ja ottaa mukaan nopeasti vaikuttava,
mieltä tyynnyttävä suihke, jolla voi ulkoisesti
helpottaa lemmikin oloa ja loma sujuu mutkattomammin.
Muuta muistettavaa loma-aikana on säännölliset
lääkkeet, erityisruuat sekä lomapaikan/päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot. Huolehdi ajoissa
ennen loman alkua lääkkeiden ja erityisruokavalioiden riittävyys.
Sopivia kesäAIKA tuotteita löytyy mm. AIKA,
MAXIM, Virbac ja PetGuide -tuotesarjoista.
Huolehditaan lemmikin hyvinvoinnista kesäAIKAnakin!

ELÄINTEN HOITO

AIKA Kaopekt Forte pasta
50 ml

1090€

Täydennysrehu, erikoisruokavalio fysiologisen ruuansulatuksen vakauttamiseen koirille ja kissoille.
Paistetun lihan makuinen pasta
on helppo annostella.

218,00 €/l

(Norm. 14,85 €)

Dermacool haavasuihke

Koirille ja kissoille. Herkälle ja kutisevalle iholle
rauhoittamaan ja kosteuttamaan sekä ylläpitämään ihon mikrobitasapainoa.

16 ml

32 ml

1350€ 2190€
843,75 €/l

(Norm. 17,43 €)

684,38 €/l

(Norm. 27,88 €)

125 ml

1490€

15 ml

750€

119,20 €/l

(Norm. 21,60 €)

500 €/l

(Norm. 10,58 €)

Epi-Otic
korvapuhdiste

Koirille ja kissoille. Epi-Otic on
antiseptinen, neutraloi epämiellyttäviä
hajuja, puhdistaa ja kuivaa hellävaraisesti.

Pet Remedy matkaspray

Sopii kaikille stressaantuneille ja levottomille
lemmikeille, kuten kissoille, koirille, hevosille,
kaneille, jyrsijöille ja linnuille.

Petguide suolisto

Maitohappobakteerivalmiste koirille ja kissoille ylläpitämään
ja tasapainottamaan suoliston mikrobiston hyvinvointia. Säilyy
huoneenlämmössä.

75 g

150 g

145,33 €/kg

126,00 €/kg

1090€ 1890€
(Norm. 14,25 €)

(Norm. 24,09 €)

biofarm.fi
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TASARAHAEDUT

NAILNER 2IN1
KYNSISIENEN HOITOKYNÄ 4 ml
tai HOITOAINE 5 ml

Nailner hoitaa kynsiä ja kirkastaa
niiden ulkonäön jopa 7 päivässä.
Tutkitusti tehokas kynsisientä vastaan.
Aine levitetään helppokäyttöisellä
siveltimellä tai kynällä -viilaus ei
ole tarpeen.

23,00€/kpl
(norm. 31,03 €)

HELEIN STRONG BIOTIN+
60+15 tabl.

Monipuolinen kauneusravintolisä hiuksille ja kynsille.
Vaikuttavina aineina biotiini,
sinkki, kysteiini ja C-vitamiini.
Kampanjapakkaus.

14,00€
(norm. 17,84 € | 447,28 €/kg)

HELEIN STRONG
COLLAGEN 90+15 tabl.

Kauneusravintolisä
tukemaan ihon nuorekkuutta
ja kiinteyttä. Sisältää tutkittua
Verisol-kollageenia ja
C-vitamiinia. Kampanjapakkaus.

16,00€
(norm. 20,30 € | 147,47 €/kg)
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PLANTUR39 HIUSTENHOITO
TUOTTEET 150-250 ml

Plantur 39 -tuotteet on kehitetty ennenaikaista hiustenlähtöä vastaan. Tuotteet
sisältävät fytokofeiiniyhdistettä, joka suojaa
hiusjuuria ja tukee hiusten hyvinvointia
erityisesti yli 40-vuotiailla. Tarjous ei koske
sävyttäviä Plantur tuotteita eikä ravintolisiä.

16,00€/kpl
(norm. 20,67€ | 64,00-106,67 €/l)

TASARAHAEDUT

FLEXITOL
HEEL BALM
KANTAPÄÄ
BALSAMI 56g

Kantapääbalsami
kuivien ja halkeilevien
kantapäiden sekä
jalkojen hoitoon.
Erittäin tehokas voide
sisältää 25% ureaa sekä
muita syväkosteuttavia
ja ihoa hoitavia ainesosia. Sopii myös
diabeetikoille.

8,00€

(norm. 11,14 € | 142,86 €/kg)

SyylEnd ORIGINAL
5 ml tai PEN 3 ml

Tehokas ja kivuton ratkaisu syylien poistoon.
Liuos imeytyy nopeasti syylään ja kuivattaa
syylän sisältäpäin poistaen sen kokonaan.
Valitse riittoisa liuospullo (Original) tai
tarkkaan annosteluun helppokäyttöinen
kynä (Pen).

24,00€/kpl
(norm. 32,63 €)

KYLMÄGEELI
RATIOPHARM 150 ml

Lievittää lihas- ja nivelkipua
sekä turvotusta venähdyksissä,
nyrjähdyksissä ja rasitusvammoissa. Väriaineeton
ja kirkas geeli ei tahraa.

7,00€

(norm. 9,00 € | 46,67 €/l)
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TASARAHAEDUT

OTOCUR KORVASUIHKE 30 ml

Monikäyttöinen korvasuihke koko
perheelle. Jojobaöljyä sisältävä
öljysuihke sopii vahatulpan poistoon
ja ennaltaehkäisyyn, korvakäytävän
tulehduksen ennaltaehkäisyyn sekä
kuivien ja kutiavien korvakäytävien
hoitoon. Valmistettu Suomessa.

13,00€
(norm. 18,90 € | 433,33 €/l)

AUVOIN HOITAVA
A-VITAMIINI NENÄSUIHKE 20 ml

Kotimainen kolmitehoinen nenäsuihke
kuivien ja ärtyneiden nenän limakalvojen
kosteuttamiseen ja hoitoon. Sisältää
A-vitamiinia, seesamiöljyä ja aloe veraa.
Säilöntäaineeton.

10,00€
(norm. 12,94 € | 500,00 €/l)
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APTEQ B12 METYYLIKOBALAMIINI +
FOOLIHAPPO 100 tabl.

Hyvin imeytyvä, puhdas ja vatsaystävällinen
vadelman makuinen imeskelytabletti
lisääntyneeseen B12-vitamiinin tarpeeseen
ja muistin tueksi. Valmistettu Suomessa.
Ravintolisä.

18,00€
(norm. 23,58 € | 600,00 €/kg)

TASARAHAEDUT

IDOFORM 100 kaps.

Helposti nieltävä maitohappobakteerikapseli koko perheelle. Paljon tutkitut
Lactobacillus ja Bifidobacterium -kannat
päivittäiseen käyttöön. Kapselin kuori on
kasviperäinen. Ravintolisä.

22,00€
(norm. 29,36 € | 916,67 €/kg)

LAXOGAS 125 mg
ANNOSRAEPUSSI 18 kpl

Helppo tapa hillitä vatsan turvotusta ja
ehkäistä ilmavaivojen syntymistä.
Piparmintun makuiset rakeet liukenevat
suussa muutamassa sekunnissa.

8,00€/kpl
(norm. 11,52 €)

SANA-SOL VITANALLET 120 kpl

Pehmeät, sokerittomat ja pureskeltevat
monivitamiinit perheen pienimmille
ja koko perheelle. Hauska nallenmuoto auttaa muistamaan vitamiinien
ottamisen. Kaksi eri makuvaihtoehtoa.
Ravintolisä.

16,00€/kpl
(norm. 21,14 € | 66,67 €/kg)
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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

