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Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun

Yhteistyöapteekit (YTA) on 
Suomen suurin yksityisten 
apteekkien muodostama ketju. 
Tällä hetkellä ketjuun kuuluu 95 
pääapteekkia ja 25 sivuapteekkia.
Yhteistyön ansiosta voimme tarjota 
asiakkaillemme entistä monipuoli-
sempia etuja. Yksi esimerkki niistä 
ovat lukuisat tarjouksemme, 
joita löydät muun muassa tämän 
lehden takasivulta.
Lue lisää Yhteistyöapteekeista
www.yta.fi

Vihreitä ponnisteluja 
ympäristön hyväksi

M
äärätietoinen pon-
nistelu on tuottanut 
tulosta: Yhteistyö-
apteekit-ketjulle on 

myönnetty Ekokompassi-sertifi-
kaatti osoitukseksi suunnitelmal-
lisesta työstä ympäristön hyväksi. 
Tavoitteenamme on Ekokompassi-
järjestelmän avulla kouluttaa hen-
kilökuntaamme työskentelemään 
ympäristöä ajatellen, tehdä mah-
dollisimman ympäristömyönteisiä 
hankintoja sekä lisätä myös yhteis-
työkumppaneidemme ympäristö-
tietoisuutta.

Mikä on Ekokompassi?
Ekokompassi on HSY:n ympä-

ristöpalvelujen hallinnoima ympäris-
töjärjestelmä. Järjestelmään hyväk-
sytyt yritykset ovat puolueettoman 
osapuolen auditoimia ja sitoutuneet 
noudattaman järjestelmän 10 kri-
teeriä. Lisätietoa Ekokompassi-
järjestelmästä löydät osoitteesta 
www.ekokompassi.fi. 

Haluamme tehdä ekologisuu-
den mahdollisimman vaivattomak-
si asiakkaillemme. Apteekkimme 
toimii lääkejätteen keräyspisteenä, 
ja asiakkaamme voivat palauttaa 

meille vanhentuneet tai käyttämät-
tömät lääkkeet. 

Tavoitteenamme on myös 
vähentää haitallisen muovijät-
teen määrää. Meiltä saatkin  pa-
peripussin muovikassin sijaan. 
Kannustamme toki ensisijaisesti 
ottamaan kestokassin mukaan 
apteekkireissulle.

Asiakaskyselystä tukea 
ympäristötyöllemme

Ympäristötyön aloitettuamme 
halusimme myös selvittää asiakkai-
demme näkemyksiä ympäristöasi-
oista. Toteutimme hiljattain osassa 
ketjun apteekkeja asiakaskyselyn.

Kyselyn tulokset vahvistivat 
käsitystämme ympäristötyömme 
tarpeellisuudesta. Tulokset osoit-
tivat selkeästi, että ympäristöarvot 
ovat myös asiakkaidemme mieles-
tä erittäin tärkeitä ja he odottavat 
apteekilta ympäristövastuullista 
toimintaa. 

Ympäristö on yhteinen asia
Ympäristö on yhteinen asia, 

johon voimme yhteisillä teoilla vai-
kuttaa! Toivomme, että voimme 
osaltamme innostaa niin asiakkai-
tamme kuin yhteistyökumppanei-
tamme mukaan ympäristötalkoisiin. 

Anne Hietala
YTA-apteekkari

Ekologisuus on tärkeä arvo myös 
meillä apteekissa. Tähtäämme 

siihen, että ympäristöarvot ohjaavat 
toimintaamme kaikessa tekemises-

sämme ja olemme tehneet tavoit-
teellisesti ympäristötyötä yhdessä 

Yhteistyöapteekit-ketjumme kanssa.
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mainos

Joulu on täynnä tuoksuja ja 
tunnelmantekijöitä. Joillekin 
ne voivat kuitenkin aiheuttaa 
ikäviä allergiaoireita.

Joulukukat
Joulun suosikkikukkien kär-

ki on pysynyt vakaana vuodesta 
toiseen. Ykköspaikkaa pitävät jat-
kuvasti joulutähti ja hyasintti. Juu-
ri nämä kukat voivat aiheuttaa al-
lergisia oireita, kuten nuhaa, aivas-
telua, yskää, nenän ja silmien kuti-
naa sekä silmien punoitusta. 

Joulukuusi
Tuoksujen, siitepölyn ja nes-

teiden lisäksi allergisia reaktioi-
ta voi syntyä kasvien sisältämis-
tä itiöistä. Niitä on joulukukka-ase-
telmissa käytettävissä sammalis-
sa ja murateissa. Kosteassa mul-
lassa ja huonokuntoisissa lehdis-
sä voi puolestaan elellä homeitiöi-
tä. Pöly ja home ovat tunnetusti 
haitallisia allergisille. 

Oletko huomannut, että nenä-
si alkaa vuotaa pari päivää sen jäl-
keen, kun joulukuusi on kannet-
tu kotiin? Tässäkin tapauksessa 
taustalla arvellaan olevan kuusen 
homeiden, jotka kuivuessaan al-
kavat levitä huoneilmaan. 

 Jos haluat luonnonkuusen 
jouluksi, on neulaset hyvä pyyh-
kiä aika ajoin kostealla pyyhkeel-
lä. Muovikuusetkin voivat tosin ol-
la allergian riskitekijöitä, jos niihin 

on suihkutettu kemikaaleja, kuten 
keinolunta.

Joulukoristeet
 Joulukoristeet eivät sellai-

senaan aiheuta allergisia oireita, 
mutta niistä voi levitä pölyä ja ho-
metta, kun ne tuodaan varastosta 
kotia koristamaan. Koristeet kan-
nattaakin pakata käytön jälkeen 
sellaisiin laatikoihin tai pusseihin, 
jotka saa suljettua tiiviisti.

Ilmankostuttimet
Talven kuivalla ilmalla moni 

käyttää kotonaan ilmankostutta-
jaa. On kuitenkin hyvä tietää, et-
tä pölypunkit viihtyvät kodeissa, 
joissa kosteus on yli 50 %. Sik-
si onkin tarpeen hankkia kotiin il-
mankostuttimen lisäksi myös kos-
teusmittari.

Teksti: Kaija törmä

Harvempi haluaa luopua 
kuusesta ja joulukukista, 
vaikka tietäisi niiden aihe-
uttavan allergisia oireita. 
Silloin auttavat allergian 
hoitoon käytettävät itsehoi-
tolääkkeet.

 

Mikäli oireesi ilmenevät ai-
noastaan vuotavana tai 

tukkoisena nenänä, voi hoi-
doksi riittää allergiseen nuhaan 
tarkoitettu nenäsumute, kuten 
Beclonasal Aqua. 

Myös sisäisesti nautittavat  
Fexorin-tabletit lievittävät kau-
siluonteista allergista nuhaa ja 
helpottavat lisäksi allergisia sil-
mäoireita. Fexorinin vaikuttava-
na aineena on feksofenadiini. 
Feksofenadiinilla on 24 tunnin 
vaikutus eikä se väsytä. 

Histec on antihistamiinival-

vältä allergia-ansoja   
  joulun aikaan

Apteekista apua oikean allergialääkkeen valintaan
miste, joka auttaa moniin allergia-
oireisiin nopeasti. Histec-tablet-
ti sisältää setiritsiiniä, joka on yk-
si maailman parhaiten tunnetuista 
antihistamiineista. 

Allergisten oireiden hoidossa 
on tärkeää löytää juuri itselle so-
piva, riittävän tehokas valmiste. 
Kysy neuvoa apteekistasi.

Beclonasal Aqua 50 mikrog nenäsumute. 
Uusiutuvaan kausiluonteiseen allergiseen 

nuhaan, jonka lääkäri on aiemmin to-
dennut. Vaikuttava aine: beklometasoni. 
Annostus: Aikuisille ja yli 14-vuotiaille: 
1–2  suihketta molempiin sieraimiin 
kahdesti vuorokaudessa, enintään 3 
kuukauden ajan. Enimmäisannos 4 
sumutusta/sierain/vrk. Jos oireet eivät 
merkittävästi lievity, valmisteen käyttöä 
ei tule jatkaa yli 3 viikkoa. Alle 14- vuo-
tiaille vain lääkärin ohjeen mukaan. Kysy 
käytöstä lääkäriltä, jos olet raskaana tai 
imetät. Pakkaus: 23 ml (200 annosta).
Fexorin 120 mg tabletti. Kausiluontei-
sen allergisen nuhan oireiden lievittämi-
seen. Vaikuttava aine: feksofenadiini. 
Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 
tabletti kerran vuorokaudessa ennen 
ateriaa. Kysy Fexorinin käytöstä lääkä-
riltäsi, jos sinulla on munuais-, maksa-, 
sydän- tai verenpainesairaus, olet 
raskaana tai iäkäs. Ei imettäville äideille. 
Pakkaukset: 10 tablettia ja 30 tablettia.
Histec 10 mg tabletti ja imeskelytabletti. 
Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen 
allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja 
silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen nok-
kosihottuman hoitoon. Vaikuttava aine: 
setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 
12-vuotiaat: 1 tabletti/imeskelytabletti 
kerran vuorokaudessa. 6–12 vuoti-
aat: 1/2 tablettia/imeskelytablettia 2 
kertaa vuorokaudessa. Kysy Histecin 
käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on mu-
nuaissairaus tai olet raskaana tai imetät. 
Pakkaukset: 10 ja 30 tablettia, 14 ja 28 
imeskelytablettia. 
Apteekista.Tutustu huolellisesti pak-
kausselosteisiin.

Hyasintissa on joillekin hai-
tallista sen tuoksu. Tosin aina ei-
vät oireet johdu allergiasta, vaan 
tuoksuyliherkkyydestä, joka usein 
voimistuu iän myötä. Tuoksuyli-
herkille tuoksut aiheuttavat lähin-
nä päänsärkyä ja ärtyneisyyttä. 

Joulutähti voi olla huono jou-
lukukkavaihtoehto varsinkin luon-
nonkumiallergiselle. Luonnonkumi 
on kumipuun maitiaisnestettä, jo-
ta on myös joulutähdissä. Huone-
ilmaan levitessään maitiaisneste ja 
joulutähden muut eteeriset aineet 
saattavat aiheuttaa etenkin pölyyn 
yhdistyessään nuhaa ja hengen-
ahdistusta.

Tuoksukynttilät
Muistathan, että myös vah-

vasti hajustetut kynttilät ja tuok-
sutikut voivat aiheuttaa ärsytystä 
hengitysteihin.
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Ruusunmarja on luonnon 
antioksidantti, jonka monil-
la ainesosilla on tulehdusta 
vähentävää vaikutusta.1,2 . 
Ruusunmarjaa onkin käy-
tetty laajasti kansanlääkin-
nässä esimerkiksi flunssan 
ja vilustumissairauksien 
hoitoon ja ehkäisyyn sekä 
nivelsairauksien oireiden 
lievittämiseen.

r
uusunmarja (Rosa 
canina) on ruusu-
kasveihin (Rosae) 
kukinnan jälkeen 
kehittyvä hedelmä.

 
Runsaasti ravintoaineita

Ruusunmarja sisältää run-
saasti C-vitamiinia - enemmän 
kuin sitrus hedelmät - mutta sen 
vahva antioksidanttisuus ei joh-
du pelkästään C-vitamiinista.3,4 
Ruusunmarjassa on myös kor-
kea folaattipitoisuus sekä A-, D-, 
E- ja B3-vitamiineja, kaliumia, kal-
siumia, magnesiumia, seleeniä, 
kuparia ja rautaa. 

Lisäksi siinä on flavonoideja, 
siementen sisältämiä hyviä rasva-
happoja, antioksidanttisia fenoli-
sia aineita, tanniineja, betasitoste-
rolia, karotenoideja, kuten lyko-
peenia, antosyanidia sekä pektii-
niä. Pektiinillä on paitsi suoliston 
toimintaa edesauttava vaikutus 
myös suotuisa vaikutus koleste-
rolitasoon. Lykopeeni on antiok-
sidantti, jolla on todettu valtimoi-
den kovettumista ehkäisevää vai-
kutusta, mikä siten vähentäisi sy-

Ruusunmarja avuksi 
flunssan hoitoon

däninfarktin riskiä.
Ravintoaineidensa ansiosta 

ruusunmarjalla näyttää olevan tu-
lehdusta lievittävää tehoa. Monien 
tutkimusten yhteydessä ruusun-
marjaa käyttäneet potilaat saat-
toivat jopa vähentää tulehduski-
pulääkkeen käyttöä.5 

Ruusunmarjavalmisteita

  Pitkävaikutteinen C+Ruu-
sunmarja sisältää hitaasti vapau-
tuvaa C-vitamiinia ja kuivattua 
ruusunmarjauutetta. Hidastettu 
vapautuminen varmistaa vesiliu-
koisen C- vitamiinin pitkäaikaisen 
vaikutuksen elimistössä. Ruusun-
marja puolestaan lisää osaltaan 
valmisteen terveysvaikutuksia. 

 
ZinCit on vastustuskykyä yl-

läpitävä vahva sinkkivalmiste, jos-
sa on 30 mg ruusunmarjauutetta 

tekstit: harri eskelin, 
proviisori

Taltuta taudinaiheuttajat kurkussa

Nielun tulehdukset ovat 
lähes aina virusten tai 
bakteerien aiheuttamia. 
Pharysol-suihke tehoaa 
sekä bakteereihin että 
viruksiin ja estää niiden 
pääsyä elimistöön. 

Pharysolin hypertoninen gly-
seroli-hunajaseos huuhte-

lee kurkkua taudinaiheuttajis-
ta, irrottaa limaa ja tappaa bak-
teereita. Vihreä tee omaa anti-
inflammatorisia vaikutuksia lie-
vittäen tulehdusreaktiota. Mus-
taseljauutteella taas on todettu 
olevan antiviraalista vaikutusta.1 

Pharysol lievittää nopeasti 
kurkkukipua ja lyhentää taudin 
kestoa, kun hoito aloitetaan heti 
oireiden ilmaannuttua.2

Lapsille ja aikuisille
 Pharysol sopii sekä yli 

1-vuotiaille lapsille että aikuisil-
le. Se sisältää ainoastaan luon-
nonmukaisia raaka-aineita, jot-

ka vaikuttavat vain nielun lima-
kalvon pinnalla eivätkä ole vaa-
rallisia nieltäessä. Näin ollen 
myös raskaana olevat ja imet-
tävät äidit voivat käyttää Pha-
rysolia kipeän kurkun hoitoon.

 Pharysol 15 ml:n pakka-
us on helppo pitää mukana ja 
isompi 30 ml:n pakkaus on riit-
toisa koko perheen käyttöön.

 
1J Int Med Res 2004, 32 
2J Clinic Trials 2011, 1:1

ja 25 mg hyvin imeytyvää sinkki-
sitraattia. ZinCit sisältää myös C-
vitamiinia (100 mg) ja flavonoide-
ja (42 mg). Sinkki vaikuttaa vas-
tustuskyvyn lisäksi hedelmällisyy-
teen sekä ihon, hiusten ja kynsi-
en kuntoon. 

Flunssakauden aikana ZinCit- 
valmistetta voi käyttää yhdes-
sä C+Ruusunmarja-valmisteen 
kanssa vastustuskyvyn ylläpitoon.

1Egea I ym. Six Edible Wild Fruits as 
Potential Antioxidant Additives or Nutri-
tional Supplements. Plant Foods Hum 
Nutr 2010;65:121-129.
2Lattanzio F ym. In vivo anti-inflammatory 
effect of Rosa canina L. extract. J Eth-
nopharmacol 2011;137(1):880-885.
3Daels-Rakotoarison DA ym. Effects 
of Rosa canina Fruit Extract on Neut-
rophil Respiratory Burst. Phytother Res 

2002;16:157-161.
4Tumbas VT ym. Effect of rosehip (Rosa 
canina L.) phytochemicals on stable 
free radicals and human cancer cells. 
J Sci Food Agric 2012;92:1273–1281.
5 Cohen M. Rosehip—An evidence 
based herbal medicine for inflamma-
tion and arthritis. Aust Fam Physician 
2012;41(7):495-498.
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Oikea lääke
erilaisiin 
yskiin

teksti: sabina aarnio

Oikean yskänlääkkeen 
valinnassa kannattaa 
hyödyntää apteekin 
henkilökunnan 
ammattitaitoa. 

Y
skä voi olla luonteel-
taan kuivaa ärsytys-
yskää tai limaista ys-
kää. Yskän itsehoi-
dossa onkin tärke-

ää erottaa, onko taustalla liman 
kertyminen keuhkoihin vai kuiva 
ärsytysyskä. Erityyppisiin yskä-
oireisiin on saatavilla erityisesti 
niiden hoitoon tarkoitettuja itse-
hoitolääkkeitä. 

Ärsytysyskä
Ärsytysyskä on kuivaa, kutit-

tavaa ja kiusallista ja siihen voi liit-

tyä myös ärtynyt ja kipeä kurkku. 
Mikäli ärsytysyskä haittaa esi-

merkiksi yöunta tai työntekoa, voi 
käyttää yskänärsytystä hillitsevää 
lääkettä tarvittaessa.

Limainen yskä 
Limainen yskä on seuraus-

ta keuhkoputkien pinnalle kerty-
neestä sitkeästä limasta, jota on 
hankala yskiä pois. 

Sitkeä lima voi tuntua rohise-
vana hengityksenä ja painon tun-
teena rintakehässä. Lima on tär-
keää saada yskittyä pois, jotta 
hengittäminen helpottuu ja para-
neminen pääsee alkamaan.

Bisolvon irrottaa limaa
Bisolvon on limaa irrottava ys-

känlääke kuuriluonteiseen käyt-
töön. Vaikuttava aine bromiheksii-
ni muuttaa sitkeän liman juokse-
vammaksi ja helpottaa sen pois-
yskimistä. Lääkkeen vaikutus ha-
vaitaan usein jo ensimmäisenä 
hoitopäivänä, mutta hyvä hoito-
vaikutus saavutetaan 3-5 päivän 
hoidon jälkeen.

Bisolvon on saatavana kol-
messa eri tuotemuodossa: kak-
si eri vahvuista liuosta, pieniko-
koinen nieltävä tabletti sekä sit-
ruunan makuinen veteen liukene-
va tabletti.

Silotoc hillitsee ärsytysyskää ja 
lievittää ärtynyttä kurkkua

Kaksitehoinen Silotoc hillitsee 
kuivaa ärsytysyskää ja lievittää är-
tynyttä kurkkua. 

Silotoc-valmistetta voi käyttää 
niin yöllä kuin päivällä, kun kuiva, 
ärsyttävä yskä häiritsee yöunta 
tai päivittäistä arkielämää. Yskän 
hillintä antaa ärtyneille ylähengi-
tysteille aikaa parantua ja elimis-

tö saa levätä yskästä. Silotoc vai-
kuttaa nopeasti 10-20 minuutissa.

Silotoc myös puuduttaa nie-
lua paikallisesti ja lievittää yskään 
liittyvää kurkkukipua, kun liuos 
kurlataan ennen annoksen niele-
mistä.

Silotoc ei ole kolmiolääke eli 
sillä ei ole suositeltuina annoksina 
haitallista vaikutusta ajokykyyn tai 
koneiden käyttökykyyn. Silotoc on 
saatavilla liuoksena 100 ja 200 ml 
pakkauksissa.

Bisolvon ja Silotoc liuokset ei-
vät sisällä alkoholia tai sokeria.

Bisolvon: Vaikuttava aine bromiheksiini. 
Liuokset pulloissa ja tabletit yli 6-vuotiaille. 
Liuos annospusseissa yli 14-vuotiaille. 
Liukeneva tabletti yli 12-vuotiaille. Tar-
kista tuotteen sopivuus apteekista ja 
tutustu pakkausselosteeseen. Saatavana 
apteekeista ilman reseptiä. Markkinoija 
Boehringer Ingelheim Finland Ky.
Silotoc: Vaikuttava aine pentoksiveriini. 
Aikuisille ja yli 6-vuotiaille. Tilapäiseen 
käyttöön. Oireiden jatkuessa yli viikon 
ajan, ota yhteys lääkäriin. Tarkista tuotteen 
sopivuus apteekista ja tutustu pakkausse-
losteeseen. Saatavana apteekeista ilman 
reseptiä. Markkinoija Boehringer Ingelheim 
Finland Ky.

Mitä on yskä?

Yskiminen on elimistön tär-
keä refleksi, jonka tarkoi-

tuksena on poistaa keuhkois-
tamme vieraita ja haitallisia ai-
neita sekä liiallista limaa. Äkil-
linen yskänpuuska saattaa 
myös varoittaa ympäristön är-
syttävistä tekijöistä.

Yskä ei ole itsenäinen sai-
raus, vaan yleensä oire josta-
kin sairaudesta. Yskän aihe-
uttaa yleensä ylähengitystei-
den tulehdus (flunssa) tai jo-
kin muu hengitysteitä ärsyttä-
vä tekijä (esimerkiksi pöly tai 
kuiva ilma). 

Useimmiten yskä on lyhyt-
aikaista ja sen oireita voidaan 
hoitaa tehokkaalla yskänlääk-
keellä. Mikäli yskä pitkittyy pit-
kittyy tai äkilliseen yskään liit-
tyy hälyttäviä oireita, pitää sen 
syy selvittää lääkärin vastaan-
otolla.
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Echinaforce on tuttu roh-
dosvalmiste, jota käytetään 
yleisesti vilustumisoireisiin. 
Sen avulla voi myös tutkitusti 
ennaltaehkäistä flunssaa ja 
välttää hengitystietulehduk-
siin liittyviä komplikaatiota. 

Merkittävän osan ylähengi-
tystietulehduksiin johtavista 

tartunnoista voimme välttää pitä-
mällä huolta käsihygieniastamme. 
Tärkeää on myös auttaa elimistö-
ämme voittamaan virulentit bak-
teerit ja virukset, joiden tartunnal-
ta emme voi täysin välttyä. 

 Echinaforce-uutteella on 
osoitettu kattava teho tunnettuja 

jos flunssa on tulossa

teksti johanna svenskil
m
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Gefilus® ravintolisät
on sinivalkoinen valinta

Gefilus® ravintolisät hyödyt-
tävät kehomme hyvinvointia 
ja tukevat samalla suoma-
laista työtä. Valitsemalla Ge-
filus® valmisteen autat myös 
Lastenklinikoiden pieniä 
potilaita ja hoito-olosuhteita. 

Gefilus® tuotteiden sisältämä 
maitohappobakteeri Lacto-

bacillus rhamnosus GG on tänä 
päivänä maailman tutkituin bak-
teerikanta, jonka tehosta ja vaiku-
tuksista on maailmanlaajuisesti yli 
800 tieteellistä ja yli 200 kliinistä 
tutkimusta. 

 Gefilus® ravintolisät sopi-
vat kaiken ikäisille, vuoden jokai-
seen päivään. Hyödyllisten vatsa-
vaikutusten lisäksi erityisesti pie-
nille lapsille tarkoitetut D-vitami-
noidut tipat ja koko perheen C-vi-
taminoidut purutabletit edistävät 
hyvää vastustuskykyä. Suosittu 
Mustikka Purutabletti on nyt saa-
tuvilla myös riittoisassa 60 tabletin 
pakkauksessa. 

Avainlipputunnus
Gefilus® tuotteet valmistetaan 

Suomessa ja merkiksi kotimaisuu-

desta niille on myönnetty Avainlip-
pu-merkin käyttöoikeus. 

Suositut pipot kotimaista työtä
Myös Gefilus® Tippoja varten 

räätälöidyt pipot ovat kotimaisia. 
Kampanjan myötä pipot valmis-
tava yritys on pystynyt työllistä-
mään useita henkilöitä eri puolil-

la Suomea. 
Valitsemalla Gefilus® maito-

happobakteerivalmisteen autat 
myös lastenklinikoiden pieniä po-
tilaita. Jokaisesta myydystä pak-
kauksesta lahjoitetaan osa Las-
tenklinikoiden Kummeille. Lahjoi-
tetuilla varoilla on jo usean vuoden 
ajan saatu tarpeellisia hankintoja 
lastenklinikoiden hoito-olosuhtei-
den parantamiseksi.

Lue lisää tuotteista ja Lacto-
bacillus GG maitohappobaktee-
rista: www.gefilusoriola.com, 
www.lgg.fi

Gefilus® ravintolisien markkinoija; 
Oriola Oy, Espoo
Gefilus® ja LGG® ovat Valio Oy:n 
rekisteröimiä tuotemerkkejä. Kapselit 
on valmistettu Valio Oy:n lisenssillä.

viruksia kohtaan laboratorio-olo-
suhteissa sekä joissakin kliinisis-
sä tutkimuksissa1. 

Tulosten merkittävyyttä koros-
taa se, että bakteereilla ja viruksil-
la ei näytä olevan kykyä kehittää 
kiertoreittejä Echinaforcen vaiku-
tuksille eli nk. resistenssi-ilmiötä ei 
kehity. Toinen tärkeä hyöty on, et-
tä punahatulla on vähäisesti hait-
tavaikutuksia - myös pidempiai-
kaisessa käytössä.  

Toimii myös influenssassa
Vastikään valmistuneessa tut-

kimuksessa osoitettiin, että Echi-
naforce Hot Drinkillä oli hyvä teho 
influessan oireiden lievityksessä ja 
haittavaikutuksia oli vähäisesti. 

Hengitystietulehduksiin liitty-
viä komplikaatiota sekä lisätuleh-
duksia, kuten keuhkokuumetta, 
poskiontelotulehduksia ja keuh-
koputken tulehduksia kehittyy jo-
pa 20 %:lle hengitystieinfektioi-

hin sairastuneista. Eräässä tutki-
muskatsauksessa todettiin (2 458 
henkilöä), että käyttämällä Echi-
nacea-valmistetta päivittäin 2-4 
kk:n ajan saattaa välttyä kehko-
kuumeelta. 

Jo tällä on laajat positiiviset 
vaikutukset sekä antibioottien 
käytön ja työstä poissaolojen vä-
hentämiselle että ihmisten hyvin-
voinnille.

teksti: Veli-Pekka Valkonen, 
Fysiatrian erikoislääkäri

Lisätietoja www.vogel.fi

1Jawad M, Schoop R, Suter A, Klein P, 
Eccles R. Safety and Efficacy Profile of 
Echinacea purpurea to Prevent Common 
Cold Episodes: A Randomized, Double-
Blind, Placebo-Controlled Trial. Evidence-
Based Complementary and Alternative 
Medicine. 2012) 
2 Echinaforce Hotdrink versus Oseltamivir 
in influenza: A randomized, double-blind, 
double-dummy, multicenter, non-inferiority 
clinical trial. Raus K, Schoop R, Pleschka 
S, Klein P, Fisher P. Curr Ther Res 2015; 
accepted for publication.
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Tunnistatko
jännityspäänsäryn?

Nopeavaikutteinen särkylääke
ibuxin rapid auttaa nope-

asti kivun, säryn ja migreenin 
oireisiin. Jopa 20 minuutissa 
tehoava lääke on hyvä vaihto-
ehto esimerkiksi työpäivän ai-
kana tai äkillisen ja kovan sä-
ryn alkaessa1, 2.

 Nopeasti vaikuttavana 
ibuxin rapid on suositeltava 
hoito päänsärkyyn, migreeniin 
(auralliseen ja aurattomaan), 
äkillisiin tulehdusoireisiin, kuu-
meeseen, kuukautiskipuihin, 

niska- ja hartiakipuihin sekä äkil-
lisiin urheiluvammoihin.

 Annostus: Aikuiset ja yli 
12-vuotiaat nuoret: 1 tabletti 
enintään 1-3 kertaa vuorokau-
dessa. ½ tabletti (= 200 mg) yli 
20 kg painavalle/noin 6-vuoti-
aalle lapselle.

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas 
lääke migreenikohtausten hoitoon 
sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. 
Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii 
aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille. 
Neuvottele lääkärin kanssa, jos sai-
rastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa 
tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen 
käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. 
Tutustu huolella pakkausselostee-
seen.Perustuu 14.7.2014 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi, info@ratiopharm.
fi. Markkinoija ratiopharm Oy. 

1 Schettler T et al. Clin Drug Invest 
21(1):73-78, 2001, 
2 Laska E et al. Clin Pharmacol & Ther 
40(1): 1-7, 1986

ilmoitus

Jännityspäänsärky on yleisin 
päänsäryn muoto ja se voi 
vaivata sekä aikuisia että 
lapsia.

j
ännityspäänsäryn taval-
linen oire on iltaa koh-
den paheneva tasai-
nen, puristava tai kiris-
tävä, ”vannemainen” 

särky. Se tuntuu yleensä ohi-
moilla, päälaella tai takaraivolla. 
Useimmiten särky on molemmil-
la puolilla päätä, mutta se voi olla 
myös toispuoleinen. Päälaella voi 
tuntua vihlaisevia, repiviä kipuja.

Muutaman minuutin tai koko
päivän

Joskus jännityspäänsärkyyn 
liittyy yöllistä käsien puutumista 
tai huimausta seisomaan nous-
tessa. Päänahka voi olla koske-
tusarka ja ihmisellä on pahoin-
vointia, mutta oksentelu ei kuu-
lu oireisiin. Jännistypäänsärky ei 
myöskään yleensä pahene kevy-
essä rasituksessa, kuten kävel-
lessä tai portaita kiivetessä.

 Jännityspäänsärky voi kestää 
muutaman minuutin tai koko päi-
vän ja se voi ilmaantua useita ker-
toja kuukaudessa. Joskus särky 
on miltei jatkuvaa. Yleensä ihmi-
nen saa kuitenkin nukuttua yöllä, 
mutta kipu voi alkaa heti aamulla. 

Taustalla lihasten jännitystila 
ja henkiset syyt

 Jännityspäänsäryn perim-
mäistä syytä ei tiedetä. Tyypilli-
sesti siihen kuitenkin liittyy nis-
kan, hartioiden ja päänahan li-
hasten seudun jännitystila. Myös 
henkiset syyt, kuten masennus, 
ahdistus ja erilaiset kuormittavat 
elämäntilanteet vaikuttavat sekä 
päänsäryn kehittymiseen että jat-
kumiseen. Pitkittyneessä jännitys-
päänsäryssä aivojen kipuhermo-
radat ovat ylivirittyneet.

Ylipainokin voi olla särkyjen 
syy. Liikakilojen liittyminen pään-
särkytaipumuksen on epäselvää. 
Se kuitenkin tiedetään, että ylipai-

noisen verenkiertoon erittyy rasva-
kudoksesta aineenvaihduntatuot-
teita, jotka altistavat päänsärylle. 

 Synnynnäinen taipumus jän-
nityspäänsärkyyn vaihtelee eri ih-
misillä - samoin taipumus reagoi-
da päänsäryllä erilaisiin henkistä 
rasitusta aiheuttaviin asioihin. Sii-
tä syystä kaikki eivät saa pään-
särkyä, vaikka elämäntilanne olisi 
kuinka vaikea.

Liikuntaa ja rentoutusta
Liikunta varsinkin ulkoilmassa 

on jännityspäänsäryn tärkeimpiä 
esto- ja hoitomuotoja. Myös joo-
ga- ja pilatestyyppiset lajit, joissa 
vartalon syvien lihasten voimis-
taminen yhdistyy mielen ja varta-
lon rentoutukseen ovat hyviä la-
jeja juuri jännityspäänsärystä kär-
siville. Lisäapua saa fysikaalisista 
hoidoista tai akupunktiosta.

 Jännityspäänsärky on ylei-
nen vaiva toimistotyöntekijöillä, jo-
ten on tärkeää kiinnittää huomiota 
myös työasentoon.

Tulehduskipulääkkeitä 
lyhytaikaisesti

Tulehduskipulääkkeet autta-
vat hyvin lihasjännityspäänsär-
kyyn, mutta lääkkeitä ei pidä syö-
dä pitkään eikä päivittäin. 

Jos tilanne pitkittyy, kipulääk-
keet voivat olla haitaksi.  Tulehdus-
kipulääkkeiden aiheuttama maha-
haavan riski on monien tiedos-
sa, mutta särkylääkepäänsärkyä 
ei vielä tunneta. Särkylääkepään-
särky on kuitenkin yleisempää 
kuin uskotaan. Lääkärit tapaavat 
näitä potilaita vastaanotoillaan vii-
kottain.

Jos saat jännityspäänsärkysi 
hallintaan itsehoidolla ilman jatku-
vaa lääkkeiden syömistä, voit huo-
letta jatkaa sitä. Jos päänsärky it-
sehoidosta huolimatta haittaa lii-
kaa elämääsi, on aika hakeutua 
lääkäriin.

teksti: Kaija törmä
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Tupakoinnin lopettaminen on 
tunnetusti vaikeaa. Nicoti-
nell@ on kehittänyt seitsemän 
kohdan tukiohjelman, jon-
ka avulla tupakanhimosta ja 
tupakointitavasta voi päästä 
pysyvästi eroon. 

j
okainen tupakoitsija 
tuntee lukuisia keinoja, 
joiden avulla tupakanhi-
mon voisi selättää. Hy-
vien ajatusten muutta-

lisätukea tupakoinnin
lopettamiseen

minen teoiksi on kuitenkin yllättä-
vän vaikeaa. 

 Nicotinellin 7 Keys to Quit 
-tupakanvieroitusohjelma perus-
tuu tutkittuun tietoon tupakoitsi-
joiden käyttäytymisestä ja tupa-
koinnin lopettamisen eri vaiheista. 
Seitsemän avainta savuttomuu-
teen ovat:
1. Tuotteet
Valitse itsellesi sopivin nikotiinikor-
vaustuote hallitsemaan vieroitus-

oireita.
2. Motivaatio
Mieti, mikä on tärkein syy tupa-
koinnin lopettamiselle.
3. Tilanteet
Tunnista tilanteet, jotka laukaise-
vat tupakanhimosi.
4. Tuki
Tukeudu lähipiiriisi ja hae amma-
tillista apua selviytyäksesi vaikeis-
ta hetkistä.
5. Mentor
Pyydä avuksesi henkilöä, joka on 
jo päässyt eroon tupakasta.
6. Tieto
Hanki tietoa tupakoinnin lopetta-
misesta, niin olet valmiimpi selviy-
tymään haasteista.
7. Palkinnot
Muista palkita itseäsi onnistumi-
sista.

Kerralla vai vähitellen?
Tupakoinnin voi lopettaa ker-

ralla tai vähitellen. Yleensä on sel-
västi vaikeampaa päästä tupakas-
ta irti kerralla. Se voi kuitenkin ol-
la välttämätöntä, jos kyseessä on 
lääketieteellinen syy, kuten raska-
us.

Muissa tilanteissa voi vähen-
tää tupakointia asteittain. Tutki-
mukset ovat osoittaneet, että tu-
pakoinnin vähentäminen parantaa 
tuntuvasti mahdollisuuksia pääs-
tä kokonaan eroon tupakasta, kun 
ihminen tottuu pärjäämään ilman 
tupakkaa. Voit päättää omaan 
tahtiisi, mistä tupakointikerroista 
sinun on helpointa luopua.

Verkkosivut ja mobiilisovellus
Nicotinell tarjoaa kokonais-

valtaista tukea lopettajalle koko 
lopettamispolun ajan. Tukea saa 
uudistuneilta verkkosivuilta nico-
tinell.fi ja 7 Keys to Quit -mobii-
lisovelluksesta, jonka voi ladata 
App Storesta tai Google Playsta.

Sekä verkosta että sovelluk-
sesta löytyy henkilökohtainen 7 
Keys to Quit -opas, joka tarjoaa 
oman, räätälöidyn lopettamisoh-
jelman juuri jokaisen yksilöllisiin 

tupakointitapoihin ja mieltymyk-
siin perustuen.

Molemmissa on myös toimi-
via sähköisiä tukipilareita. Paniikki-
nappula on apuna tupakanhimon 
iskiessä tarjoten muun muassa 
kannustavia viestejä ja korvaavaa 
tekemistä tupakoinnin tilalle. 

7 Keys to Quit -tukilinjalla saa 
apua live chattissa ja puhelimitse. 
Tukilinjalla  lopettajalla on mahdol-
lisuus soittaa tai viestietellä suo-
raan ammattilaiselle (farmaseutte-
ja vastaamassa) ja saada henkilö-
kohtaista neuvontaa, opastusta ja 
motivointia juuri hänelle, juuri sii-
nä tilanteessa. Tukiohjelman saa 
myös kulkemaan kätevästi muka-
na taskussa 7 Keys to Quit- sovel-
luksen muodossa. 

 Nicotinell-valikoima
 Nicotinell-nikotiinikorvaus-

tuotteista vapautuu hallitusti niko-
tiinia elimistöön, jolloin ne auttavat 
tupakanhimon kontrolloimisessa. 

 7 Keys to Quit -sovellukses-
sa tai nicotinell.fi -sivuilla tehtävä 
henkilökohtainen suunnitelma tu-
pakoinnin lopettamiseksi kertoo 
vastausten perusteella muun mu-
assa nikotiinikorvaustuotteen oi-
kean vahvuuden. Onnistumisen 
kannalta on tärkeää, että tupa-
kastavieroituksen aloittaa oikean 
vahvuisella tuotteella.

 Laajaan Nicotinell-tuotevali-
koimaan kuuluu lääkepurukume-
ja, imeskelytabletteja ja depot-
laastari. Lääkepurukumit ja huo-
maamattomat imeskelytabletit 
tarjoavat nopean avun tupakan-
himon kanssa pärjäämiseen. De-
potlaastarista vapautuu 24 tunnin 
ajan tasaisesti nikotiinia, joka pitää 
tupakanhimon kurissa.

Kaikista tuotteista on saatavil-
la eri vahvuuksia erilaisiin tarpei-
siin. Kysy lisää apteekista ja pyy-
dä apteekkihenkilökunnalta apua 
matkalla kohti savuttomuutta.

teksti: kaija törmä

Vanhat paheet
vaativat 

uudet aseet.

Mitäpä jos lopettaisit. Oikeasti.

Lue lisää 7 Keys to Quit -ohjelmasta 
osoitteesta nicotinell.fi tai lataa 
sovellus.

Nicotinell-nikotiinikorvaushoitovalmisteet avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä 
esiintyviin vieroitusoireisiin. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Älä tupakoi 
samanaikaisesti, kun käytät Nicotinellia. Ei alle 18-vuotiaille. Ei lasten ulottuville. Jos 
sinulla on sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus tai olet raskaana tai imetät, keskustele 
hoidosta lääkärin kanssa. Novartis Finland Oy 2015.   FI1503308760
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Kaunis valkoinen hymy vie 
vuosia pois iästä ja kohentaa 
itsetuntoa. Kauniilla hymyllä 
on myös ensivaikutelman 
muodostamisessa oma mer-
kityksensä. Ihmiset, joilla on 
valkoiset ja terveet hampaat, 
tuntevat olonsa itsevarmoiksi 
ja menestyviksi.

H
ampaiden valkai-
susta onkin tullut 
suhteellisen yleis-
tä ja nykyään on 
turvallisia ja te-

hokkaita valkaisuvalmisteita 
myynnissä apteekeissa. 

Mistä hampaat värjäytyvät?
Mikä aiheuttaa hampaiden 

värjäytymistä? Värjäytymien syn-
tyyn on olemassa sekä sisäisiä 
että ulkoisia tekijöitä.  

Ulkoisia tekijöitä ovat monet 
juomat ja ruoka-aineet, kuten 
kahvi, tee ja punaviini. Samoin 
kaikki tummat virvoitusjuomat 
värjäävät hampaita. Juoman 
lämpötilallakin on merkitystä, 
sillä hyvin kylmä juoma tekee 
hampaan pinnan hauraammak-
si, jolloin se myös värjäytyy hel-
pommin. Vinkki: Pillillä juomi-
nen auttaa välttämään juoman 

- Tahnan polyfostaatti ehkäi-
see plakin muodostumista ja suo-
jaa hampaita uusilta värjäytymiltä. 

• iWhite Instant valkaiseva 
suuvesi 

Valkaiseva suuvesi antaa vä-
littömästi valkoisemmat hampaat  
erittäin ohuen kalvon hampaiden 
pinnoille jättävän blue covarine -ai-
nesosan ansiosta. 

- Blue covarine vaikuttaa sii-
hen, kuinka valo heijastuu ham-
paiden pinnoilta ja antaa näkyväs-
ti valkoisemman hymyn.

- Suuveden heksametafos-
faatti1 poistaa plakkia ja ehkäisee 
plakin uudelleen muodostumis-
ta. Sekin antaa valkoisemman hy-
myn.

- PAP-molekyyli poistaa aktii-
visesti olemassa olevia värjäyty-
miä. 

iWhite -tuoteperheen tuotteet 
ovat saatavilla vain apteekeista. Li-
sätietoja www.iwhiteinstant.fi 

Näin pidät hampaasi 
valkoisempina

liiallista kosketusta hampaisiin. 
Ruoka-aineista muun muas-

sa soijakastikkeella, currylla, mus-
tikalla ja jopa lihalla on hampaita 
värjääviä ominaisuuksia.  

Huolehtimalla päivittäisestä 
hammashygienista aamuin ja illoin 
ja käyttämällä hampaidenvalkai-
suvalmisteita voit pitää hampaasi 
valkoisempina. 

iWhite Instant -tuoteperhe 
Apteekeissa myytävä iWhite 

Instant tuoteperhe tarjoaa tähän 
tarkoitukseen sopivat tuotteet: 

• iWhite Instant Kit hampaiden 
valkaisumuotit kotikäyttöön
   Turvallinen ja helppokäyttöi-
nen valmiste nopeaan hampai-
den valkaisuun kotona ilman ve-

typeroksidia. Kalsiumteknologi-
an avulla voit saada jopa 8 astet-
ta valkoisemmat hampaat. Tätä 
kotikäyttöön tarkoitettua valmis-
tetta käytetään 20 minuuttia päi-
vässä viiden päivän ajan. 

•  iWhite Instant valkaiseva 
hammastahna 

- PAP-molekyyli on sama ai-
nesosa, joka on käytössä iWhi-
te Instant muoteissa. Se hajot-
taa hampaissa olevat tummentu-
mat ja värjäytymät vaikuttamatta 
hampaiden pintarakenteisiin.  

- Hammastahnan sisältämät 
mikrokiteet poistavat hampaiden 
pinnoilla olevia värjäytymiä vahin-
goittamatta hampaan kiillettä.

2Tao et al. Extrinsic Stain Removal Efficacy 
of a Stannous Fluoride Dentifrice with 
Sodium Hexametaphosphate. J Clin Dent 
18:7–11, 2007

teksti: saija raudas
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Vagifem® on Suomen käy-
tetyin paikallinen estro-
geenivalmiste emättimen 
kuivien limakalvojen hoitoon 
vaihdevuosi-ikäisillä naisil-
la (IMS 2014). Nyt siitä on 
saatavilla 18 emätinpuikon 
pakkaus ilman reseptiä.

e
strogeeni ylläpitää emät-
timen limakalvon nor-
maalia toimintaa, pak-
suutta ja verenkiertoa. 

Limakalvojen kuivuminen
Vaihdevuosien aikana estro-

geenin tuotanto vähenee kaikil-
la naisilla. Estrogeenivaikutusten 
väheneminen tai puuttuminen ai-
heuttaa muutoksia emättimen ja 
virtsateiden limakalvoille ja lähes 
puolet1 menopaussin ohittaneis-
ta naisista kärsiikin jollain tavoin 
emättimen kuivuudesta. 

Oireet tulevat esiin usein me-
nopaussin jälkeen, mutta osalla 
naisista niitä on jo huomattavas-
ti aikaisemmin.

Kuivumisen oireet
 Emättimen kuivuuden oireita 

ovat arkuus, kirvely, kutina ja lima-
kalvohaavaumat. Yhdynnät saat-
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Paikallinen estrogeenivalmiste
nyt myös itsehoitoon

tavat muuttua kivuliaiksi.
  Myös toistuvat emätintu-

lehdukset ovat mahdollisia, sil-
lä emättimen bakteerikasvusto 
muuttuu eikä se enää suojaa yhtä 
hyvin tulehduksilta. 

Estrogeenin väheneminen voi 
altistaa lisäksi toistuville virtsatie-
tulehduksille ja aiheuttaa virtsan 
karkailua.

Emätinpuikon estrogeeni ei 
vaikuta koko elimistöön

Emättimen kuivien limakal-
vojen tehokkain hoito on paikal-
linen estrogeenihoito. Vagifem®-
valmisteen sisältämä estrogeeni-
määrä on niin pieni, että se riittää 
poistamaan paikallisoireet, mutta 
ei vaikuta koko elimistöön.

Vagifem®-emätinpuikko on 
pienikokoinen tabletti, jonka käyt-
tö on helppoa ja vaivatonta. Koos-
tumuksensa ansiosta se on myös 
siisti ja tahraamaton2, ja vaikuttaa 
siellä missä pitääkin.

Valmisteen voi annostella mi-
hin vuorokaudenaikaan tahansa, 
sillä emättimessä tabletti kostuu 
ja sen pinnalle muodostuu geeli-

mäinen kerros, jonka avulla tablet-
ti kiinnittyy emättimen seinämään.

Hoidon kestolle ei rajoitetta
Vagifem®-hoidon voi aloittaa 

minä päivänä tahansa, eikä hoi- 
don kestolle ole rajoitetta. Emät-
timen kuivuuden oireet alkavat ta-
vallisesti helpottaa jo ensimmäi-
sen hoitoviikon aikana. Yleensä 
oireet palaavat, mikäli hoito kes-
keytetään. 

 Voit käyttää Vagifem®-val-
mistetta joko pelkästään tai sys-
teemisesti vaikuttavan hormo-
nihoidon (tabletit, laastarit, gee-
lit) lisänä. Kun olet aloittanut 

Vagifem®-hoidon, käy vähintään 
kerran vuodessa lääkärintarkas-
tuksissa ja keskustele lääkäri-
si kanssa paikallishoidon pituu-
desta.

1Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Vaginal-
health: Insights,Views and Attitudes 
(VIVA) – results from an international 
survey. Climacteric. 2012;15:36–44.
2 Dugal R, et al. Comparison of use-
fulness of estradiol vaginal tablets and 
estriol vagitories for treatment of vaginal 
atrophy. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2000;79:293-297.

Vagifem® 10 mikrog emätinpuikko, 
tabletti 18 emätinpuikkoa.
Vagifem@-emätinpuikko on tarkoitettu 
lievittämään vaihdevuosista johtuvia 
paikallisia oireita kuten emättimen 
kuivuutta ja ärsytystä. Vaikuttava aine 
on estradioli. Valmiste on tarkoitettu 
vaihdevuosi-ikäisille naisille. Keskustele 
lääkärin kanssa ennen hoidon aloitta-
mista. Ei sovi naisille, joilla on ollut tai 
epäillään olevan emättimen tai kohdun 
sairaus, rintasyöpä, alttius veritulppiin 
tai maksasairaus. Käänny lääkärin 
puoleen, ellei olosi parane 2-4 viikon 
jälkeen tai se huononee, tai saat uusia 
oireita. Tutustu pakkausselosteeseen 
ja käyttöohjeeseen ennen käyttöä. Li-
sätietoa apteekista. Markkinoija Novo 
Nordisk Farma Oy. Vagifem® on Novo 
Nordisk Health Care AG:n omistama 
tavaramerkki. FI/VF0915/0086

teksti: kaija törmä

Vagifem@ on siisti ja tahraamaton, ja 
vaikuttaa siellä missä pitääkin.
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Kun hiivasieni vaivaa, valitse 
alkuperäinen ja luotettava Difl ucan. 
Yksi tabletti suun kautta riittää.

SUOMEN
SUOSITUIN
HIIVANHOITOKAPSELI*

Suun kautta otettavien hiivakapseleiden tukkumyynti tammi-heinäkuu 2015. 
IMS Health lääkemyyntitilastot*.

Difl ucan 150mg kapseli. Vaikuttava-aine fl ukonatsoli. Hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candida-vaginiitti) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin 
toteama hiivasienitulehdus. Aikuisille 1 kapseli suun kautta kerta-annoksena. Älä käytä valmistetta raskauden aikana. Älä käytä valmistetta jos sinulla on todettu maksan tai 
munuaisten toimintahäiriö tai olet allerginen fl ukonatsolille tai jollekin Difl ucan kapselin sisältämälle aineelle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät jotakin muuta 
lääkitystä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot www.pfi zer.fi  tai puh. 09-430 040. Pfi zer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki.

ENSIMMÄINEN JA ALKUPERÄINEN

alitse 
ava Difl ucan. 
a iriitittätäää.

TOKAPSELI*

den tukkumyynti tammi-heinäkuu 2015. 

ALKUPERÄINEN
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Saatko riittävästi B12-vitamiinia?

Ravinnosta B12-vitamiinia 
saa ainoastaan eläinkun-
nan tuotteista. Hyviä läh-

teitä ovat sisäelimet sekä liha, ka-
la, kananmuna ja maitovalmisteet.

Sekaruokavaliota noudattavat 
saavat useimmiten ravinnosta riit-
tävästi B12-vitamiinia, mutta hei-
kentyneen imeytymisen tai nor-
maalia suuremman tarpeen takia 
sen pitoisuus voi silti laskea alle 
normaaliarvojen.

Koska kehon matala B12-vi-
tamiinitaso liittyy ikääntymiseen, 
kannattaisi kaikkien yli 50-vuoti-
aiden selvittää verikokeella oma 
B12-vitamiinitasonsa. Mittaus on 
tarpeen myös muistihäiriöistä kär-
siville, sillä jo vähäinenkin puutos 
saattaa aiheuttaa muistihäiriöitä.

Ikääntyvät
Häiriintynyt imeytyminen joh-

tuu seniori-ikäisillä usein siitä, et-
tä mahalaukussa ei erity niin kut-
suttua sisäistä tekijää, jota tarvi-
taan B12-vitamiinin imeytymiseen. 

Suomalaistutkimuksessa ha-
vaittiin, että veren matala B12-vi-

tamiinipitoisuus on huomattavan 
yleistä yli 65-vuotiailla1.

Kasvissyöjät
 Tutkimusten mukaan veren 

matala B12-vitamiinipitoisuus on 
yleistä myös kasvissyöjillä.2 Suo-
malaisten ravitsemussuositusten 
mukaan vegaanien tuleekin var-
mistaa B12-vitamiinien saanti käyt-
tämällä B12-vitamiinivalmistetta tai 

täydennettyjä elintarvikkeita.3 

Muut riskiryhmät
Myös esimerkiksi stressi, lak-

toosi-intoleranssi, keliakia, tuleh-
dukselliset suolistosairaudet, tie-
tyt lääkitykset, kova fyysinen rasi-
tus, yksipuolinen ravinto, laihdu-
tus sekä runsas alkoholin käyttö 
heikentävät elimistön B12-vitamii-
nitilaa. Erityisesti raskaana oleviin 
ja imeväisikäisiin B12-vitamiinin lii-
an vähäinen saanti vaikuttaa hai-
tallisesti. 

”Muistivitamiini” Bethover on vadel-
manmakuinen purutabletti päivittäi-
seen B12

-vitamiinin saannin turvaami-
seen ja muistin tueksi. 

1 Loikas S, Koskinen P, Irjala K, Löppönen 
M, Isoaho R, Kivelä SL, Pelliniemi TT. 
Vitamin B12 deficiency in the aged: a 
population-based study. Age Ageing 2007; 
36:177–83.
2 Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Du-
gan D, Lucus D. How prevalent is vitamin 
B(12) deficiency among vegetarians? Nutr 
Rev 2013; 71:110-7.
3Suomalaiset ravitsemussuositukset, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 2014

B12-vitamiini on 
välttämätön aivojen 
ja hermosolujen kas-
vulle  ja normaalille 
toiminnalle. Kenen 
tulee kiinnittää huo-
miota sen saantiin?
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Vatsaa hellivästä Vi-Siblin 
lääkekuidusta saat kätevästi 
kuitulisää ruokavalioosi, sillä 
sitä voi käyttää päivittäisessä 
ruoanvalmistuksessa ja se 
kestää jopa kuumentamisen. 

V
i-Siblin on Testa Is-
paghula -kasvin 
siemenkuorta, jos-
sa elimistön tarvit-
sema kuitu on tii-

vistetyssä muodossa. Koska Vi-
Siblin sisältää runsaasti liukene-
vaa eli geeliytyvää kuitua, se ei li-
sää kaasun muodostusta eikä pa-
henna vatsakipuja kuten tavalliset 
ravintokuidut.

Vi-Siblin pystyy sitomaan it-
seensä nestettä jopa 40 kertaa 
painonsa verran. Turvonneesta 
kuidusta syntyvä kasvilimamassa 
muodostaa voitelevan kerroksen. 
Näin Vi-Siblin hoitaa sekä löysää 
että liian kovaa vatsaa.  

Tavallinen Vi-Siblin on maul-
taan neutraali ja makea. Siksi se 
soveltuu parhaiten jälkiruokiin tai 
muihin sellaisiin ruokiin, joihin kai-
vataan makeutta. Vi-Siblin S on 
sokeriton eikä siinä ole makeaa 
makua. Käytä sitä pääruokiin ja 
ruokiin, joihin et kaipaa makeutta.
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Kuituisia ruokaohjeita
vatsan hyväksi

Vi-Siblin on lääke ummetuksen hoitoon 
ja päivittäisen kuidunsaannin lisäämi-
seen. Tutustu huolellisesti pakkausse-
losteeseen ennen Vi-Siblinin käyttöä. 
Vi-Siblin sopii yli 12-vuotiaille sekä 
käytettäväksi raskauden ja imetyksen 
aikana. Apteekista ilman reseptiä.

• 2 porkkanaa
• pätkä inkivääriä
• 1 limen mehu
• 3 dl porkkanamehua
• 0,5-1 dl laktoositonta, 
maustamatonta jogurttia
• 1 mitallinen Vi-Sibliniä 

Pilko porkkanat pieniksi paloik-
si. Laita kaikki ainekset jogurt-
tia lukuun ottamatta blenderiin ja 
aja sileäksi. Lisää lopuksi jogurt-
tia makusi mukaan. Nauti kylmä-
nä hyvässä seurassa!

Oranssi smoothie

• 2 munakoisoa
• 1 palsternakka
• 8 dl vettä
• 2 dl ruokakermaa
• 2 mitallista Vi-Sibliniä
• suolaa ja pippuria

Leikkaa munakoisot puoliksi ja 
tee leikkuupintaan veitsellä ruu-
dukko. Sirottele suolaa päälle, ja 
anna suolan vaikuttaa noin puo-
li tuntia. Pyyhi sen jälkeen ylimää-
räinen suola ja kertynyt neste 
pois munakoisojen päältä ja lai-
ta ne uuniin. Paahda munakoi-
soja 200 asteessa noin 30 mi-
nuuttia tai niin kauan, että muna-
koisot ovat ruskistuneet ja peh-
menneet.
Kuori palsternakat ja pilko pie-
neksi. Laita ne kiehuvaan veteen 
ja keitä kypsäksi munakoiso-
jen ollessa uunissa. Kaavi paistu-
neesta munakoisosta sisus kie-
huvaan veteen. Lisää myös ruo-
kakerma.
Soseuta keitto sauvasekoittimel-
la ja mausta suolalla ja pippuril-
la. Lisää lopuksi Vi-Siblin kevyesti 
sekoittamalla.
Vinkki! Voit koristella keiton ripot-
telemalla pinnalle yrttisilppua tai 
suosikkisiemeniäsi.

Munakoisokeitto

• 2,5 dl vettä
• 1 mitallinen Vi-Sibliniä
• 2 tl suolaa
• 25 g tuoretta hiivaa
• 2,5 dl gluteenitonta jauhoseosta
• 1 dl tattarijauhoja

Lisää kädenlämpöiseen veteen Vi-Siblin, suola ja hiiva. Sekoita hyvin 
ja anna seistä noin 15 minuuttia. Lisää jauhot, kun Vi-Siblin on suurus-
tanut nesteen, ja sekoita hyvin. Jos tuntuu, että taikina on liian löysää, 
lisää rohkeasti jauhoja. Taikinaa ei tarvitse vaivata. Anna kohota lämpi-
mässä 30 minuuttia. 
Pyörittele taikinasta sämpylöitä ja paista 220 asteessa 20 minuuttia. 
Voit tarkastaa, ovatko sämpylät kypsiä koputtamalla pohjaa. Jos poh-
ja kumisee, sämpylä on valmis, jos ei, malta vielä hetki.

Vatsaystävälliset sämpylät

Lisää 
maukkaita 
reseptejä

www.
hyvavatsa.fi  
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teksti: heidi nieminen

Erilaiset toiminnalliset vat-
savaivat ovat nykyään hyvin 
yleisiä. Vatsavaivojen syynä 
voi myös olla entsyymien 
puute.

j
os vatsassa ei ole riittä-
västi ruoansulatusent-
syymejä, ruoka ei sula 
vaan kuormittaa suo-
listoa ja koko elimistöä. 

Kaikki ruoan käsittely, kuten keit-
täminen, paistaminen, kuumen-
taminen, viipalointi ja pilkkominen 
tuhoavat ruoan luontaisia entsyy-
mejä ja lisäävät rasitusta ruoansu-
latuskanavassa. 

 Entsyymien vähenemisen 
taustalla voi myös olla muun mu-
assa pitkäaikaista sairastelua, 
stressiä, ikääntymistä ja tiettyjä 
elintasosairauksia. 

Entsyymien toimintaa voi 
tukea itse

Entsyymit ovat ravintoa pilk-
kovia valkuaisaineita, jotka synty-
vät ruoansulatuselimistössä ja nii-
tä on luonnostaan ruoassa. 

Entsyymien toimintaa voi itse 
tukea pureskelemalla ruoka huo-

kun ruoka 
ei sula

Mitä on E-EPA?
E-EPA on kalaöljystä 
tunnetun omega-3-rasva-
hapon, EPAn tiivistetty, 
väkevöity versio.

E-EPAn tiivistysmenetelmä 
kehitettiin 1980-luvulla Ja-

panissa, jossa sitä on tutkit-
tu ja käytetty eniten. Japanissa 
ja Yhdysvalloissa E-EPA on re-
kisteröity reseptilääkkeeksi. Re-
kisteröinnin taustalla ovat olleet 
kaksi kliinistä tutkimusta1,2. 

Lähteenä kalan lihasöljy
E-EPA valmistetaan kalan li-

hasöljystä - ei maksasta - lisää-
mällä siihen etyyliryhmä. Tällöin 
öljyn rasvahappokoostumusta 
voidaan muuttaa ja tarpeetto-
mat rasvahapot poistaa. 

E-EPA ei ole mono-, di- ei-
kä triglyseridimuodossa eikä 
siinä ole transrasvoja, kuten 
joissakin kalaöljyissä. Tyhjiö-
tislauksen ansiosta E-EPA:ssa 
on vielä vähemmän ympäristö-
myrkkyjen jäämiä kuin pelkäs-
tään molekyylitislatuissa val-
misteissa. Suomessa on saa-
tavana 70- ja 90-prosenttisia 
E-EPA-kapseleita. 

Tri Tolosen E-EPAan on li-
sätty D3-vitamiinia, joka on hy-

väksi luustolle, lihaksille ja vas-
tustuskyvylle. 1 kapseli päivässä 
riittää tavallisesti, mutta tarvitta-
essa annoksen voi nostaa 2-4 
kapseliin päivässä. E-EPA on ra-
vintolisä, eikä sillä ole tunnettuja 
sivuvaikutuksia. 

1Bays HE, Ballantyne CM, Kastelein 
JJ, et al. Eicosapentaenoic Acid Ethyl 
Ester (AMR101) Therapy in Patients 
With Very High Triglyceride Levels (from 
the Multi-center, plAcebo-controlled, 
Randomized, double-blINd, 12-week 
study with an open-label Extension 
[MARINE] Trial). American Journal of 
Cardiology. 2011 Jun 15
2Ballantyne CM, Bays HE, Kastelein 
JJ, et al. Efficacy and Safety of Eicosa-
pentaenoic Acid Ethyl Ester (AMR101) 
Therapy in Statin-Treated Patients With 
Persistent High Triglycerides (from the 
ANCHOR Study). American Journal of 
Cardiology. 2012;110:7 884–992.

lellisesti, liikkumalla säännöllises-
ti, välttämällä liiallista alkoholin 
käyttöä, nukkumalla riittävästi ja 
käyttämällä entsyymivalmisteita 
tehostamaan ruoansulatusta. 

Hyvin sulanut ruoka ja toimiva 
suolisto edesauttavat koko elimis-
tön hyvinvointia.

Lisäapua 
entsyymivalmisteista

Elivo Ruoansulattaja plus on 
valmiste, joka sisältää sekä ent-
syymejä että antasidin (kalsium-
karbonaatti), joka neutraloi maha-
happoja lievittäen närästysoireita. 

Elivo Ruoansulattaja plus sopii 
erityisesti niille, jotka kärsivät se-
kä närästyksestä että ruoansula-
tusvaivoista. Valmisteen sisältämä 
kalsiumkarbonaatti neutraloi vat-
sahappoja ja nostaa vatsalaukun 
pH:ta reagoimalla mahahappo-
ylimäärän kanssa nopeasti muo-
dostaen hiilidioksidia, vettä ja kal-
siumkloridia. Tällöin mahanesteen 
pH nousee ja oireet helpottuvat. 

 Kalsiumkarbonaatin lisäk-
si Elivo Ruoansulattaja Plus sisäl-
tää kymmentä eri entsyymiä; kol-
mea erilaista proteaasia ja lipaasia 
sekä neljää erilaista hiilihydraattia 
pilkkovaa entsyymiä. Ne toimivat 

teksti: terhi rauhansalo

Elivo Ruoansulattaja plus sisältää 
sekä entsyymejä että antasidin. Se 
sopii erityisesti niille, jotka kärsivät 
sekä närästyksestä että ruoansula-
tusvaivoista.

Tri Tolosen E-EPA sisältää puhtaan, 
etyyliesteröidyn kalaöljyn lisäksi 
D3

-vitamiinia.
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eri pH-alueilla varmistaen ruoan-
sulatuksen korkeissa pH-olosuh-
teissa ja eri osissa ruoansulatus-
kanavaa.   

  Elivo Ruoansulattaja plus 
-pakkauksessa on 32 vadelman-
makuista purutablettia. Annostus 
on 1 tabletti tarvittaessa aterian 
yhteydessä, enintään 6 tablettia 
päivässä. Suositellaan käytettä-
väksi korkeintaan 2 viikkoa ker-
rallaan. Mikäli oireet jatkuvat pi-
dempään, on otettava yhteys lää-
käriin. 

Elivo Ruoansulattaja plus ei 
sisällä eläinperäisiä aineita. Val-
mistetta ei suositella käytettäväk-
si raskauden aikana eikä imettä-
ville.
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Imeskeltävä sinkki lyhentää flunssan kestoa

terveysvinkkejä lyhyesti
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kuorsauksen voi saada kuriin  

Kuorsaaja ei aina itse tiedä, 
kuinka paljon kuorsaaminen 
aiheuttaa vaivaa muille. 
Kuorsaus voi olla ongelma 
myös kuorsaajalle, sillä aa-
muväsymys on tavallista. 

Kuorsaus johtuu ilmanku-
lun osittaisesta estymi-
sestä suun tai nenän kaut-

Tänä vuonna julkaistun suo-
malaislääkärin tutkimuksen 
mukaan imeskeltävä sinkki 
lievittää flunssan oireita sekä 
lyhentää flunssan kestoa 
terveillä ihmisillä1. Vastaavia 
tuloksia sinkin vaikutuksista 
on saatu aiemminkin. 

C-vitamiinilla ja sinkillä on 
tärkeä rooli immuunijär-
jestelmän toiminnassa. 

Molemmat ovat soluja suojaavia 
antioksidantteja, jotka yhdessä 
täydentävät toistensa vaikutusta.  
Sinkin ja C-vitamiinin nauttiminen 
parantaa vastustuskykyä influens-
saa ja muita hengitystieinfektioita 
vastaan. 

Sinkkivalmisteen käyttö kan-
nattaa aloittaa heti flunssan oirei-
den ilmaannuttua ja sitä voi jatkaa 

muutamia päiviä tai viikon. 

Anna sinkkitablettien sulaa 
hitaasti suussa

Uusi, veriappelsiininmakui-
nen Apteekkarin C+Sinkkipastilli 
sisältää C-vitamiinia sekä hy-

vin imeytyvää sinkkiglukonaattia. 
Imeskelytablettien vaikutus alkaa 
jo paikallisesti suun ja nielun lima-
kalvolta ja helpottaa tarvittaessa 
myös kurkun karheutta. Lisäksi 
sinkki voi vaikuttaa nuhaan ja ne-
nän tukkoisuuteen. 

Parhaimman hyödyn imeskel-
tävästä sinkkitabletista flunssan 
hoidossa saa, kun antaa tablet-
tien sulaa hitaasti suussa. Tas-
kuun tai käsilaukkuun mahtuvas-
sa Apteekkarin C+Sinkkipastilli 
-pakkauksessa on 30 imeskely-
tablettia. Imeskellään tarvittaessa 
2-4 tunnin välein.

 Apteekkarin sinkki-sarjaan 
kuuluvat C+Sinkkipastillien lisäksi 
mansikan-  ja mustaherukanma-
kuiset C+Sinkkiporetabletit sekä 

toinen uutuus, mustaherukanma-
kuinen Apteekkarin Kuumajuo-
ma. Valmiste sisältää paitsi C-vi-
tamiinia ja sinkkiä myös virkistä-
vää kofeiinia. Annospussi sekoi-
tetaan mukilliseen kuumaa vettä. 

 
Lähteet:
1The effectiveness of high dose zinc 
acetate lozenges on various common 
cold symptoms: a meta-analysis Harri 
Hemilä, Elizabeth Chalker BMC Family 
Practice 2015
Prasad AS. Zinc in human health: effect 
of zinc on immune cells. Mol Med. 
20. 2008
Eby GA. Zinc lozenges as cure for the 
common cold - a review and hypothe-
sis. Med Hypotheses. 2010
Tapioero H & W KD: Trace elements in 
human physiology and pathology: sinc 
and metallothioneins. Biomed Pharma-
cother. 2003
http://www.hs.fi 

kin niille, jotka kuorsaavat nukku-
essaan selällään. Snoreeze Oral 
Strips -liuskat liukenevat nopeas-
ti ja tehoavat hyvin kuorsaukseen.

Snoreeze-valmisteista tehdyn 
kliinisen tutkimuksen1 mukaan 
Snoreeze vähentää kuorsausta 
jopa 8 tunnin ajan. 

 Kuorsaukseen ei kuitenkaan 
ole varsinaista parannuskeinoa. 
Voimakas kuorsaus hengityskat-
kosten kera voi olla myös uniap-
nean oire, jolloin kuorsaajan kan-
nattaa kääntyä lääkärin puoleen 
avun saamiseksi.

teksti: Niina Eerola

teksti: Päivi leino

Snoreeze-imeskelytabletit lievit-
tävät kuorsauksen oireita ja aut-
tavat nukkumaan paremmin. Yksi 
imeskelytabletti iltaisin riittää.

Snoreeze-nenäsumute aut-
taa erityisesti silloin, kun kuorsaa-
minen johtuu vilustumisesta, aller-
giasta tai muusta nenän tukkoi-
suudesta. Snoreeze-nielusumu-
te auttaa kuorsauksen syyhyn ja 
sopii useimmille kuorsaajille, eten-

1 Kuorsaajien ja heidän kumppaneidensa 
mukaan tehokas vähentämään kuorsausta 
jopa 8 tunnin ajan. Riippumaton kliininen 
tutkimus 2000, 2001, 2003, 2004, 
2008, 2009
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ta. Nukkuessa nielun lihakset ren-
toutuvat ja kudokset veltostuvat. 
Ilmankulku kudosten yli aiheut-
taa värinää, joka kuuluu kuorsa-
uksena. 

Kuorsaus voi myös johtua il-
mankulun heikentymisestä nenä-
rakenteissa vilustumisen, allergi-
an tai nenän tukkoisuuden vuok-
si. Myös ylipaino, tupakointi, tie-
tyt lääkkeet, alkoholi, nukkuma-
asento sekä fysiologiset tekijät, 
kuten pehmeä kitalaki ja nieluri-
sojen koko saattavat pahentaa 
kuorsausta.

Apua Snoreeze-valmisteista
 Snoreeze-imeskelytabletit 

vaikuttavat kuorsauksen varsinai-
seen aiheuttajaan. Tabletin koos-
tumus kiinteyttää ja kosteuttaa 
nielun takaosan pehmytkudok-
sia ja vähentää niiden värinää. 

Snoreeze-imeskelytableteissa maistuu 
raikas minttu.
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UUtUUs

terveysvinkkejä lyhyesti

Ikääntyminen tuo väistämät-
tä mukanaan monia muutok-
sia, jotka voivat heikentää 
elimistön ravitsemustilaa. 

Kun ihminen vanhenee, ja-
non tunne vaimenee ja eli-
mistön nestepitoisuus pie-

nenee. Se voi aiheuttaa neste- ja 
suolatasapainon häiriöitä. Seni-
orin lihaskudoksen vähentyessä 
hänen lihasvoimansa heikkenee. 

Jos lapsi tai nuori ei syö monipuolisesti

Ravitsemuksen merkitys kasvaa iän myötä
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Paras vitamiinien ja kiven-
näisaineiden lähde kasvaval-
le lapselle ja nuorelle on mo-
nipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio, mutta toisinaan 
siihen tarvitaan täydennystä.

Vanhempien ruokailutottu-
mukset vaikuttavat kes-
keisesti ruokavalioomme, 

Mistä voi olla puutetta?
Suomalaisten lasten ravin-

to sisältää suosituksiin verrattu-
na keskimäärin riittävästi kaikkia 
muita vitamiineja ja kivennäisai-
neita paitsi D- ja E-vitamiineja se-
kä rautaa1. 

D-vitamiinin saanti ravinnos-
ta voi olla niukanlaista, mihin tulisi 
kiinnittää huomiota erityisesti tal-

teksti: terhi lukkala

koska ravitsemustottumukset opi-
taan jo varhaislapsuudessa. 

Lasten koulun ja harrastusten 
keskellä on joskus haasteellis-
ta huolehtia siitä, että kaikki per-
heenjäsenet syövät ravitsemus-
suositusten mukaisesti. Siksi ruo-
kavalion monipuolisuuteen kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomi-
ota. Lapsilla myös henkilökohtai-
set mieltymykset ja ruoka-aineal-
lergiat voivat vaikuttaa ruokavalion 
vaihtelevuuteen ja laatuun.

ta ei pystytä pitämään ravinteiden 
saannin kannalta ihanteellisella ta-
solla, on vireyttä ja voimaa hyvä 
etsiä ravintolisävalmisteista. 

Tärkeä suolisto
95 % elimistömme soluista 

on bakteereja ja suurin osa niis-
tä asustaa suolistossa. Tavallises-
ti normaaliflooraan kuuluvat bak-
teerit elävät sopusoinnussa kes-
kenään, mutta esimerkiksi ikään-

teksti: christel sivula

viaikaan. Hyviä D-vitamiinin läh-
teitä ovat kala, vitaminoidut mai-
tovalmisteet ja levitteet sekä ka-
nanmuna.

Multi-tabs Mini -sarja
Tarvittaessa vitamiinien ja ki-

vennäisaineiden täydennystä lap-
sille tarjoaa Multi-tabs Mini. Mul-
ti-tabs Mini -tuoteperhe sisältää 
nyt vadelma-mansikka suosikki-
maun lisäksi myös uutuudet, he-
delmäisen tuttifrutin ja raikkaan 
kola-limen. Uutuudet ovat saa-
tavilla apteekista 90 purutabletin 
pakkauksissa.

1Kyttälä P, Erkkola M, Kronberg-Kippilä 
C, Tapanainen H, Veijola R, Simell O, 
Knip M, Virtanen SM. Food consumption 
and nutrient intake in Finnish 1-6-year-
old children. Public Health Nutr. 2010 
Jun;13(6A):947-56. 
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Jos myös fyysinen aktiivisuus vä-
henee, lisääntyy alttius kaatuilulle. 
Kun samalla luun tiheys pienenee, 
kasvaa riski luunmurtumille. 

Ikääntyessä elimistön toimin-
not hidastuvat ja aineenvaihdun-
nan taso laskee, mikä altistaa li-
homiselle. Hormonaaliset muu-
tokset tai sairaudet voivat puoles-
taan laskea ruokahalua. Lisäksi 
ruoansulatusvaivat ovat senioreil-
la yleisiä ja sairauksien kasaantu-
minen tavallista.

 
Sairauksien puhkeaminen

Ikääntyessä ravitsemukseen 
tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta, sillä hyvällä ravitsemustilalla 
voidaan ehkäistä tai siirtää saira-
uksien puhkeamista ja nopeuttaa 
niistä toipumista. Jos ruokavalio-

tyminen, sairaudet, ruokavalio ja 
lääkkeet voivat häiritä tasapai-
noa. Bakteeritasapainon järkky-
essä alttius sairauksille kasvaa. 

Ravintolisä senioreille
Bion 3 Senior on erityises-

ti senioreille kehitetty ravintolisä-
valmiste, joka auttaa ylläpitämään 
kehon hyvinvointia ja vastustus-
kykyä. 

Valmiste sisältää vitamiinien 
sekä kivennäis- ja hivenaineiden li-
säksi maitohappobakteereita, gin-
sengiä, mustikkaa ja luteiinia. Gin-
seng lisää vireystasoa. Mustikka, 
luteiini ja A-vitamiini auttavat nä-
kökykyä säilymään parempana.
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Avène

teksti: Annukka tärkki
SKY-Cidescokosmetologi

No.1
hiusravinne 
apteekissa
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aCo BodY 
uudistui

Uusi ACO Body -vartalon-
hoitotuotesarja on nyt entistä 
toimivampi ja valikoimal-
taan selkeämpi.  Sarjoja on 
kolme: erittäin hellävarainen 
ACO Special Care, laadukas 
perussarja ACO Daily Care 
Body ja herkullinen ACO 
Sense & Care.

v
artalonhoitotuotteet 
ostetaan usein edul-
lisina heräteostoksi-
na. Herkkäihoisille ja 
allergisille asiakkail-

le yksinkertainen, herkän ihon re-
septillä valmistettu tuote on vält-
tämättömyys. Sen sijaan aistien 
hemmottelua kaipaavat asiak-
kaat poimivat tuotteensa mielui-
ten kauniiden purkkien ja tuoksu-
jen valikoimasta. 

ACO vastaa tähän kysyntään 
uudella ACO Body -sarjalla. Valit-
tavana on kolme edullista, laadu-
kasta sarjaa, jotka vastaavat ku-
luttajien toiveita. 

ACO Special Care erityistä 
hoitoa vaativalle iholle

Uudistunut ACO Special Care 
on kehitetty nimensä mukaises-
ti erityistä hoitoa vaativalle iholle. 
Tuotteet on valmistettu herkän, 
kuivan ja erittäin kuivan ihon re-
septillä deodoranttia lukuun otta-
matta ilman hajusteita.  

 Tuotteet sisältävät ACOn 
Triple Moist Complex -kosteu-
densitojayhdisteen, joka syvä-
kosteuttaa ihoa välittömästi ja pit-
kävaikutteisesti. Valikoimasta löy-
tyy suihkuöljy, pesuneste (myös 
täyttöpakkaus), kevyt ja täyteläi-
sempi vartalovoide, käsivoide, 
jalkavoide ja alumiiniton deodo-
rantti. Säännöllisesti ACO Special 
Care -sarjaa käyttämällä herkästi 
reagoiva, ärtynyt iho saadaan voi-
maan paremmin. 

täydentää ACO Daily Care -kas-
vojenhoitosarjaa, jolla on run-
saasti vakiintuneita käyttäjiä. Tu-
tut ACO-tuotteet; apteekin myy-
dyin käsivoide ja jalkavoide sekä 
hajusteeton kynsilakanpoistoaine 
ja kynnenkovettaja ovat saaneet 
uudet pakkaukset ACO Daily Ca-
re -sarjan alla. 

 Uusia tuotteita ovat ACOn 
Triple Moist Complex -kosteuden-
sitojayhdisteen sisältävät, mie-
dosti hajustetut suihkugeeli sekä 
vartalovoide normaalille ja varta-
lovoide kuivalle iholle. ACO Daily 
Care -sarjaan kuuluvat myös en-
tistä tehokkaammat deodorantit: 
hajusteeton ja hajustettu Original, 
näkymätön Invisible, nopeasti kui-

vuva Quick Dry sekä hoitava Ca-
ring 3 in 1. 

ACO Sense & Care ihon 
hemmotteluun  

Uudistuneeseen ACO Sen-
se & Care -sarjaan kuuluvat hem-
mottelevat, kauniit tuotteet, joilla 
nainen voi ilahduttaa itseään tai 
ystävää. 

 Valittavana on kaksi herkul-
lista sarjaa ja tuoksua: raikkaan 
makea nerolikukka-sitrus ja peh-
meä hunaja-vanilja. Kumpaankin 
sarjaan kuuluu ACOn Triple Moist 
Complex -kosteudensitojayhdis-
teen sisältävä suihkugeeli ja var-
talovoide.  

ACO Sense & Care -sarjaa 
käyttämällä jokainen suihku ja 
vartalon ihon voitelu on tuoksu-
va nautinto.  

Tiesitkö, että ACO-tuotteet 
kehitetään omassa kehi-

tysyksikössä, jossa tuotteet 
syntyvät tarkkojen tutkimus-
ten, laatuvarmistusten ja tur-
vallisuusdokumentoinnin kaut-
ta? Oman kehitysyksikön an-
siosta ACO pystyy suunnitte-
lemaan tuotteita juuri pohjois-
maalaiselle kuluttajalle nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Tuotesuunnittelun pohja-
na ovat pohjoismaalainen iho 
ja kuluttajien toiveet. Siihen pe-
rustuen syntyvät sekä tuottei-
den koostumukset että pakka-
usten muotoilu. 

Tuotteet omasta
tuotekehitysyksiköstä

ACO Daily Care Body 
päivittäiseen ihonhoitoon

Uusi ACO Daily Care Body 
toimii nimensä mukaisesti hyvä-
nä perussarjana jokapäiväisessä 
ihonhoidossa. 

Sarja on hyvin toivottu. Se 

teksti: annukka tuomiranta
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Hyaluronitiivisteellä kosteutta 
ja täyteläisyyttä iholle

Lumene LAB Syväkor-
jaavan Age Reversing 
-ihonhoitolinjan uutuus,  
Hyaluronitiiviste, saa ihon 
sekä näyttämään että 
tuntumaan sileämmältä, 
täyteläisemmältä ja kiin-
teämmältä. 

teksti: anna vänni

Lumene LAB:n tuotekehitys- ja 
innovaatiojohtaja Tiina Isohanni.

t 
iesitkö, että  luontai-
nen ikääntymispro-
sessi, niin kutsuttu 
sisäinen ikääntymi-
nen, käynnistyy jo 
noin 25-vuotiaana? 

Dramaattisemmat muutokset al-
kavat kuitenkin näkyä ihossa 50 
ikävuoden jälkeen. 

Estrogeenituotannon 
vähentyminen vaikuttaa ihoon 

Estrogeenituotannon vähen-
tyminen 50 ikävuoden jälkeen ai-
heuttaa ihossa kollageenin, elas-
tiinin ja hyaluronihapon tuotannon 
vähentymistä. Hormonit myös hi-
dastavat ihosolujen uusiutumista. 
Tällöin ihon kuorinnasta tulee en-
tistä tärkeämpää, sillä kun kuolleet 
ihosolut poistuvat iholta entistä hi-
taammin, alkaa iho helposti näyt-
tää samealta. 

Myös kasvojen ihonalaisen 
rasvan määrä vähenee iän myö-

tä, mikä johtaa kasvojen täyteläi-
syyden vähenemiseen. Ikääntyes-
sä iho voi alkaa roikkua ja veltos-
tua, sillä se menettää alla olevaa 
tukirakennettaan, joka on aiem-
min muodostanut terveen ja nuo-
rekkaan näköiset kasvonpiirteet. 

- Rasvakudoksen vähenemi-
sen lisäksi tyypillisiä kasvoilla ilme-
neviä ikääntymisen merkkejä ovat 
kimmoisuuden väheneminen, ry-
pyt, ihon kuivuminen ja pigmentti-
läiskät, kertoo Lumene LAB:n tuo-
tekehitys- ja innovaatiojohtaja Tii-
na Isohanni.

Hyaluronihappo huolehtii ihon 
kimmoisuudesta

Ihon kimmoisuudesta ja peh-
meydestä huolehtii hyaluronihap-
po, ihossa luonnostaan esiintyvä 
yhdiste, jolla on kyky sitoa ja pitää 
vettä 1 000 kertaa oman painonsa 
verran. Se ei ainoastaan vie koste-
utta ihoon, vaan auttaa myös säi-
lyttämään kosteuden ihossa. 

 - Ikääntyminen aiheuttaa 
hyaluronihappotuotannon vähe-
nemistä, minkä myötä rypyt ja 

ihon veltostuminen tulevat esiin, 
Isohanni kertoo.

Age Reversing -ihonhoitolinja 
aikuisen naisen ihon tarpeisiin

Lumene LAB Syväkorjaava 
Age Reversing -ihonhoitolinja on 
suunniteltu ja kehitetty aikuisen 
naisen ihon tarpeisiin. Syväkor-
jaavat tuotteet auttavat palautta-
maan ihon luonnollisen, nuorek-
kaan täyteläisyyden ja kiintey-
den. Tuotteet on kehitetty madal-
tamaan näkyvästi syviä ryppyjä ja 
ennaltaehkäisemään uusien muo-
dostumista.

Age Reversing -ihonhoitolin-
jaan kuuluvat päivävoide, yövoi-
de, silmänympärysvoide ja seeru-
mi sekä marraskuussa apteekkei-
hin saapuva Syväkorjaavan ihon-
hoitolinjan uutuustuote Hyaluro-
nitiiviste. 

Kosteutta iholle välittömästi ja 
pitkäkestoisesti

Uusi Hyaluronitiiviste sisältää 
hyaluronihappoa ja on kehitetty 
kosteuttamaan ihoa välittömäs-
ti ja pitkäkestoisesti. Hyaluroniha-
pon lisäksi tuote sisältää antioksi-
danttirikasta suomalaista tunturi-
mustikkaa sekä Lipofilling-yhdis-
teen, joka auttaa palauttamaan 
kasvojen nuorekasta täyteläisyyt-
tä. Se saa ihon näyttämään ja tun-
tumaan sileämmältä, täyteläisem-
mältä ja kiinteämmältä.

 81 % naisista koki ryppyjen 
silottuneen käytettyään tuotetta 3 
viikon ajan (Itsearviointi, 21 naista, 
3 viikkoa). Hyaluronitiivisteen ohut 
vesimäinen koostumus on suun-
niteltu käytettäväksi ennen seeru-
mia ja päivä- tai yövoidetta. 

Kotimaiset Lumene LAB Sy-
väkorjaavat Age Reversing -tuot-
teet sopivat myös herkälle iholle 
ja ne ovat saatavana vain aptee-
keista.

UUtta!

Lumene LAB Syväkorjaava Age 
Reversing -ihonhoitolinjan Hyaluro-
nitiiviste sisältää paitsi kosteuttavaa 
hyaluronihappoa myös antioksidant-
tirikasta suomalaista tunturimustikkaa 
sekä Lipofilling-yhdisteen, joka auttaa 
palauttamaan kasvojen nuorekasta 
täyteläisyyttä.
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A
tooppinen ihottu-
ma on krooninen 
tai jatkuvasti uusiu-
tuva tulehdus ihos-
sa. Yleisimmin sitä 

esiintyy vauvoilla ja lapsilla kasvoil-
la ja kaulalla. Aikuisilla sitä on ylei-
simmin kasvoilla, kaulalla ja ylävar-
talon alueella ja taipeissa. 

 Atooppisen ihottuman tun-
nusmerkkejä ovat taiveihottu-
ma, ihon kuivuus ja kutina sekä 
normaalia korkeampi kosteuden 
haihtuminen iholta. Akuutit ja re-
missiovaiheet vuorottelevat. Kun 
herkistyminen on tapahtunut, 
syntyy tulehdustila, joka ilmenee 
iholla kutisevana ihottumana.

Kutinan syyt
Kiusallinen kutina tuntuu iholla 

usein jo ennen varsinaisen ihottu-
man näkymistä. Kutinan synty tun-
netaan vielä huonosti, mutta sen 
voivat aiheuttaa mekaaniset tai ke-
mialliset syyt. 

Kemiallisia aiheuttajia ovat eli-
mistön itsensä valmistamat välittä-
jäaineet ja jotkut lääkeaineet sekä 
ulkoiset ärsyttäjät, kuten emäksi-
set saippuat. Mekaanisia syitä ovat 

esimerkiksi karkeat vaatemateriaa-
lit, hikoilu ja kuumuus. 

Kutinaa hillitäkseen atoopikko 
usein raapii ihoa. Silloin ihoa ärsy-
tetään niin voimakkaasti, että so-
lut vapauttavat lisää kemikaaleja, 
jotka aiheuttavat enemmän kuti-
naa. Näin syntyy helposti kutinan 
ja raapimisen kierre. Sen seurauk-
sena iho saattaa mennä pinnalta 
rikki ja infektioriski kasvaa.

Atooppisen ihon hoidossa tär-
keintä on ihon pitäminen puhtaana 
mikrobeista sekä sen kosteuttami-

Rauha iholle
ilman kutinaa

UUtta!

nen ja suojaaminen.

Tehoaine Avènen 
terveyslähdevedestä 

Avène-sarja täydentyy kolmel-
la innovatiivisella tuotteella, joilla 
on erityinen teho kutinan tuntee-
seen. XeraCalm-uutuudet sisältä-
vät innovatiivisen I-modulia tehoai-
neen, joka on peräisin Avènen ter-
veyslähdevedestä. Tämä erityinen 
tehoaine rauhoittaa kutinaa ja tu-
lehdusta ihossa ja on antimikrobi-
nen. Tutkitusti se vähentää kutinaa 
97 % sekä tehokosteuttaa ihoa 48 
tuntia.1 

Kaikki XeraCalm-tuotteet ovat 
hajusteettomia, parabeenittomia, 
väriaineettomia ja alkoholittomia. 
Ne sopivat kuivalle ja erittäin kui-
valle, atooppiselle ja kutinaan tai-
puvaiselle sekä allergiselle iholle ja 
niitä voi käyttää niin vauvojen, las-
ten kuin aikuisten iholle.

XeraCalm-puhdistusöljy
Avène XeraCalm Lipid-Rep-

lenishing Cleansing Oil on saip-
puaton puhdistusöljy. Käytä suih-
kugeelin tapaan tai kylvyssä, kylpy-
veteen 5 pumppausta puhdistus-
öljyä, myös vauvojen kylpyveteen. 

Avène-sarjan uusilla XeraCalm-
tuotteilla on erityinen teho kutinan 
tunteeseen, joka on tavallista 
atooppisessa ihottumassa.

XeraCalm-balsamihoitovoide
Säilöntäaineeton Avène Xe-

raCalm Lipid-Replenishing A.D 
Baume on steriili balsamihoito-
voide, joka kosteuttaa, ravitsee ja 
vahvistaa ihoa. 

Voiteessa on D.E.F.I.-erikois-
korkki, joka säilyttää hoitovoiteen 
steriilinä ensimmäisestä käyttö-
kerrasta viimeiseen. Käytön jäl-
keen onkin erittäin tärkeää puh-
distaa korkin suu ja sulkea kork-
ki kunnolla. 

XeraCalm-hoitovoide
Säilöntäaineeton Avène Xe-

raCalm Lipid-Replenishing A.D 
Crème on steriili hoitovoide kos-
teuttamaan, ravitsemaan ja vahvis-
tamaan ihoa. Myös tässä voitees-
sa on D.E.F.I.-erikoiskorkki. 

Voide levitetään 1-2 kertaa päi-
vässä kasvoille ja /tai vartalolle. Te-
hokkain hoitotulos saadaan käyt-
tämällä puhdistusöljyn jälkeen hoi-
tovoidetta.

1 Valérie MENGEAUD – Chloé PHULPIN 
June 2013 CLINICAL RESULTS OF EF-
FICACY International pharmaco-clinical 
study XeraCalm A.D

teksti: Annukka Tärkki 
SKY-Cidescokosmetologi
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Ryppyjä estävä Filler-
silmänympäryshoito

1
Poista vedenkestä-
vä silmämeikki Eu-
cerin Eyemake-up 
Removerilla, jonka 

ph on sama kuin kyynelnes-
teen eli 7,5.

2
Levitä Hyaluron-Fil-
ler Eye Care -voi-
detta alaluomelle lä-
helle ripsirajaa ja kul-

maluulle, taputtele lymfakier-
ron suuntaisesti eli silmän si-
sänurkasta ulospäin. Helli sil-
mänympärysaluetta taputel-
len noin 15-20 sekuntia.

Voiteessa on suojakerroin  
sekä lisäksi tehostettu UVA-
suodatin.

VINKKI 1: jääkaap-
pikylmänä silmän-
ympärysvoide 
auttaa turvotuk-
seen.
VINKKI  2: 
ripsienpiden-
nyksille käytä 
puhdistukseen 
Eucerin 3 in 1 
-puhdistus-
nestettä.

teksti: hanna grandell

Ihonhoidon tehotuotteet 
lupaavat paljon ja lunasta-
vat lupauksensa, kun niiden 
käyttö on säännöllistä. 
Tehotuotteista suosituimpia 
ovat ns. Filler-voiteet sekä 
kauneusseerumit ja omalle 
ikäkaudelle sopiva silmän-
ympärysvoide.

e
ucerinilla on kaksi Fil-
ler-tuotesarjaa: Euce-
rin Hyaluron-Filler-
sarja ryppyjen ja juon-
teiden tasoittamiseen 

sekä Eucerin Volume-Filler-sarja 
kasvojen täyteläisyyden ja kiintey-
den säilyttämiseen.

 Kummassakin sarjassa on 
päivä-, yö- ja silmänympärysvoi-
de sekä tehoseerumi, jota voi-
daan käyttää päivittäin.il

m
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fillereillä teHoa  
 iHonHoitoon

Vaihtoehto pistoshoidoille
Molemmat Filler-sarjat sisältä-

vät hyaluronihappoa, joka on te-
hokas kosteuttaja ja iholle luonte-
va ainesosa. Sitä on myös ihom-
me jokaisessa solussa.

 Eucerin Hyaluron-Filler-voi-
teiden hyaluronihappo on lisäk-
si 3-vaikutteista. Hyaluronihapon 
suurimolekyylinen osa kosteuttaa 
ihon uloimmassa kerroksessa si-
lottaen hentoja ryppyjä. Pienimo-
lekyylinen happo imeytyy ihon sy-
vempiin kerroksiin. Niissä se vai-
kuttaa pitkäkestoisesti ryhdistäen 
ihoa, jolle on muodostunut juon-
teita. Glysiinisaponiini aktivoi ihon 
oman hyaluronihapon toimintaa. 

3-vaikutteinen hyaluronihap-
po on lempeä vaihtoehto pistos-
hoidoille.

Rypyt tasaisemmiksi
Eucerin Hyaluron-Filler -tuot-

teet on tarkoitettu +35 -vuotiail-
le. Voiteiden 3-osainen hyaluro-
nihappo tasoittaa ihon pintaryp-
pyjä, mutta pehmentää lisäksi sy-
vempiä ryppyjä ja tekee ihosta 
näin nuorekkaamman ja raikkaan 
oloisen. 

Kasvot kiinteämmiksi
Kun iho kaipaa tehokosteu-

den lisäksi kiinteyttävää vaikutus-
ta, kannattaa valita Eucerin Volu-
me-Filler -voide. Sen aktiiviaines-
osana on ihon pintaryppyjä tasoit-
tavan suurimolekyylisen hyaluroni-
hapon lisäksi kollageeni-ja elastii-
nisäikeistöä ryhdistäviä oligopep-
tidi-aminohappoja sekä magno-
liakukan uutetta. 

Volume-Filler-tuotteet sopivat 
+45-vuotiaille. 

Ikääntyvälle iholle kannattaa käyttää 
päivällä ja yöllä ihotyypille sopivaa 
anti-age-voidetta, jonka vaikutus-
ta on hyvä silloin tällöin tehostaa 
seerumeilla. Levitä Eucerin Volume-
Filler-seerumi puhdistetulle iholle, 
kasvoille ja kaulalle. Kun seerumi on 
imeytynyt, lisää kasvo- ja silmänym-
pärysvoide.
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Yövoiteet auttavat uudista-
maan ihoa yön aikana.

 

n
ukkuminen on erit-
täin tärkeää ihon 
hyvinvoinnin kan-
nalta. Yöllä solu-
jen jakautuminen 

on voimakkaimmillaan ja ihon uu-
siutuminen tehostuu kehon olles-
sa levossa. 

Iho ottaa unen aikana parhai-

Louis Widmer Tähtiduo- 
pakkauksissa on ihotyy-

pillesi sopiva tuoksuton yövoi-
de ja kaupan päälle monikäyt-
töinen Eye Contour Cream sil-
mänympärysvoide 10 ml, arvo 
noin 11 e. Kampanjatuotteita 
on myynnissä rajoitettu erä.

Hyvinvoiva iho
aamuksi

ten vastaan hoitotuotteiden vai-
kuttavia ainesosia. Vähäinen uni 
näkyy ihon sameutena ja karheu-
tena. Lisäksi pienet pintajuonteet 
tulevat helpommin esiin. Etenkin 
ohuella silmänympärysiholla väsy-
mys näkyy todella nopeasti. 

Yövoide ihon tarpeen mukaan
Parhaat tulokset saavutetaan 

yövoiteilla, joissa on riittävän kor-
keat pitoisuudet vaikuttavia ainei-

ta. Näin ne tehokkaasti elvyttävät 
ja korjaavat ihoa. Ihon kimmoi-
suus, kiinteys ja kosteustasapaino 
palautuvat. Sopivan yövoiteen va-
linnassa on lisäksi tärkeää huomi-
oida oma ihotyyppi ja ihon kunto. 

Louis Widmer on kehittänyt 
farmaseuttista laatua olevat yö-
voiteet ihotyyppien mukaan. Nor-
maalin ja sekaihon Pro-Active 
Cream Light yövoide on kevyt, 
silti syvävaikutteinen. Voide kos-
teuttaa ihoa tehokkaasti ja imey-
tyy nopeasti. 

Kuivan ihon Vitalizing Cream 
on äärimmäisen elvyttävä ja ravit-
seva yövoide. Täyteläinen koostu-
mus sisältää suuren määrän teho-
aineita. 

Erittäin kuivan ihon Reme-

derm Face Cream on 24 tunnin 
hoitovoide, joka sopii myös ärty-
neelle ja atooppiselle iholle. Voi-
de sisältää suuren määrän pinta-
verenkiertoa vilkastuttavaa A-vita-
miinia.

Monikäyttöinen 
silmänympärysvoide

Ohuen ja herkän silmänympä-
rysihon hoitoon soveltuva klassik-
kotuote Eye Contour Cream ma-
daltaa juonteita silmänympärys-
alueella ja huulten ympärillä. Bio-
stimuliinit, aminohapot ja vitamii-
nit uudistavat ihoa tuloksellisesti. 

Yötä varten voi valmistautua 
levittämällä voidetta koko kasvoil-
le naamioksi. Monipuolinen voide 
sopii myös tehohoidoksi kaulal-
le ja décolteelle. Hajusteettomal-
la silmänympärysvoiteella voidaan 
hoitaa myös arpia. 

Valitse ihotyypillesi sopiva yövoide – 
saat silmänympärysvoiteen kaupan päälle

teksti: arja kauppinen,
proviisori

Louis Widmerin klassikkotuote Eye 
Contour Cream -silmänympärysvoi-
de sopii myös tehohoidoksi kaulalle 
ja décolteelle.
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G
lyseroli tai toiselta 
nimeltään glyserii-
ni on jäykkäjuok-
suista, väritöntä ja 
myrkytöntä nes-

tettä. Se on perusvoiteiden yleisin 
humektantti, mutta sitä käytetään 
myös muun muassa hammastah-
noissa ja tupakassa kosteutta sito-
vana aineena. 

Voiteissa humektantti sitoo 
vettä, kun sitä on yli 3 %. Perus-
voiteissa ja vastaavissa tuotteis-
sa sen pitoisuus vaihtelee yleen-
sä 5-20 %:iin. 

Glyseroli on ihon omia kos-
teuttajia, joka paitsi sitoo itseen-
sä painonsa verran vettä myös  
estää vettä haihtumasta ihol-
ta muodostamatta siihen rasva-
kalvoa. 

Keramidit
Keramidit ovat pitkäketjuisia 

rasvoja, joita on ihmisissä, eläi-
missä ja kasveissa. Ihmisen ihos-
sa keramideja on kuutta tyyppiä.

 Keramidit täydentävät ihon 
rasvakerrosta, jonka tehtävänä on 
vähentää veden haihtumista ihos-
ta ja samalla ehkäistä sen kuivu-

mista.  
Auringonvalo lisää keramidi-

en muodostumista ja paksuntaa 
ihoa, jolloin iho pysyy paremmin 
kosteana. Myös perimällä ja iäl-
lä on merkitystä keramidien muo-
dostuksessa. 

Ihon kuivuus johtuu usein iho-
solujen heikosta kyvystä valmistaa 
keramideja. Niukentuneiden kera-
midivarantojen vuoksi suurin osa 
iäkkäistä ihmisistä kärsii kuivas-
ta ihosta.

Karbamidi
Karbamidi eli urea on ihon sar-

veiskerroksen vesiliukoisen osan 

Glyseroli, keramidit
ja karbamidi 
ihovoiteissa
Glyseroli on perinteinen ainesosa 
ihovoiteissa. Moni on kuullut myös 
keramideista, mutta karbamidi 
on vieraampi termi. Mitä aineita 
nämä oikein ovat?

pääaineksia. Sitäkin on siis ihos-
sa luonnostaan. Karbamidi on gly-
serolin tavoin humektantti, joka si-
too vettä ja estää kosteuden haih-
tumista iholta. 

Karbamidivoiteen etuja ovat 
sen tehokkaasti kosteuttavat ja 
imeytyvät ominaisuudet sekä ihoa 
pehmentävä vaikutus. Samalla 
kuivan ihon kutina lievenee. Kar-
bamidivoide ei ole erityisen rasvai-
sen tuntuinen ja imeytyy nopeas-
ti ihoon.

Karbamidi saattaa kuitenkin 
ohentaa ihon pintakerrosta, jos 
sitä käyttää jatkuvasti. Iho tosin 
paksuntuu ennalleen, kun voiteen 
käytön keskeyttää välillä.

Keramidi- ja karbamidivoiteita 
voi hyvin käyttää rinnakkain eli esi-
merkiksi päiväksi karbamidivoide 
ja yöksi keramidivoide.

Kosteuttavia perusvoiteita
Aqualan L on yksi Suomen 

suosituimmista perusvoiteista, jo-
ka kehitettiin jo 32 vuotta sitten.  
Aqualan L on ihon kevyt perus-
kosteuttaja, joka sopii koko ke-
holle - ja koko perheelle kasvo-
jen ihon kosteutukseen, suojavoi-
teeksi, voidepesuihin, meikinpois-
toon ja silmämeikin poistamiseen. 
Kosteuttavana ainesosana on gly-
seroli.

Keramideja sisältävä Ceralan 
sopii erityisesti atooppiselle, kui-
valle ja kutisevalle iholle. Keramidi-
ensa ansiosta Ceralania voi käyt-
tää hyvin myös kasvovoiteena.

Vartalon hoitoon tarkoitettu 
Ceralan Plus sisältää keramidi-
en lisäksi fosfolipidejä ja koleste-
rolia. Terveessä ihossa näitä hoi-
tavia aineita on riittävästi. Kuivas-
sa ja atooppisessa ihossa ainei-
den määrä on vähäisempi - siksi 
iho kuivuu ja kutiaa.

Kaikissa kolmessa perusvoi-
teessa on 400 g:n pumppupullo, 
josta saa sv-korvauksen, kun lää-
käri määrää sen pitkäaikaisen iho-
taudin hoitoon.

Uutuudet
Ceralan-sarjaan kuuluu nyt 

myös voidemainen pesuöljy, joka 
sisältää runsaasti ihoa kosteutta-
via öljyjä. Tuotteen keramidit sitou-
tuvat öljyyn ja näin osa niistä jää 
iholle pesun jälkeen.

Uusi Carbalan-perusvoide si-
sältää kosteuttavina ainesosina 
sekä 5 % karbamidia eli ureaa ja 
runsaasti glyserolia, jotka yhdes-
sä sitovat kosteutta tehokkaas-
ti ihoon. Carbalan levittyy helpos-
ti ja imeytyy nopeasti. Voide so-
pii normaalille, kuivalle ja atooppi-
selle iholle.

teksti: kaija törmä
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Mikä on kuiva iho? 
Lääketieteellisesti kuiva iho 

tarkoittaa sellaista ihoa, jossa ve-
den haihtumista estävien rasvo-
jen määrä sarveiskerroksessa eli 
marraskedessä on niin pieni, et-
tä vettä pääsee haihtumaan ihon 
syvemmistä kerroksista vapaasti. 
Seurauksena ihon pintakerros eli 
epidermis kuivuu. Kuiva iho tun-
tuu yleensä kutiavalta ja se hilsei-
lee helposti. 

Rasvainenkin iho voi olla
pintakuiva

Myös rasvainen iho voi olla 
pintakuiva. Ihon pintaan härskiin-
tyvä tali voi aiheuttaa ihon uusiu-
tumista kiihdyttävän tulehduksen, 
jolloin ihon keramiditaso laskee ja 
iho kuivuu. Pintakuiva rasvainen 
iho kaipaa rasvan sijaan koste-
utta, jota on parhaiten kevyissä 
geelimäisissä tai lotion-tyyppisis-
sä voiteissa.  

 Vinkki: kokeile Apobase 
Hydrogel rasvatonta geeliä tai 
Apobase Lotion kevyttä perus-
voidetta (rasvapitoisuus 20 %) 
rasvaiselle iholle.

Terve iho ei kutise 
Kuiva- ja herkkäihoisen iho 

voi yleensä kesällä paremmin kuin 
talvella. Terve iho ei kiristä eikä ku-
tise, vaan joustaa ja uusiutuu. 

Talvella ihoa kiristävät pakka-
nen ja kuiva sisäilma, jotka saatta-
vat tehdä terveenkin ihon kuivak-
si ja kutiavaksi. Ihoa kannattaakin 
valmistella talven tuloon ja alkaa 
voidella sitä säännöllisesti heti il-
mojen viiletessä.  

Vaikka liiallista ihon pesua 
ja voimakkaiden pesunesteiden 
käyttöä olisi hyvä välttää, ovat 

esimerkiksi pitkä suihku tai kylpy 
hyviä keinoja ihon vesipitoisuuden 
palauttamiseksi normaalitasolle. 
Pitää vain muistaa rasvata iho pe-
rusteellisesti sopivalla perusvoi-
teella heti vedessä olon jälkeen. 
Tähän soveltuu Apobase Creme 
perusvoide (rasvapitoisuus 30 %). 

Ihon pesuun kannattaa käyt-
tää saippuan sijaan kevyempää 
voidetta, esimerkiksi Apobase 
Lotionia, joka löytyy myös käte-
vässä, vajaan puolen kilon pump-
pupullossa.  

Yksinkertainen koostumus
Apobase-perusvoiteet on ke-

hitetty erityisesti kuivan, atooppi-
sen ja herkän ihon päivittäiseen 
hoitoon ja kosteuttamiseen. Ne 
sopivat kaiken ikäisille ja jokaisen 
iholle yksinkertaisen koostumuk-
sensa ansiosta;  kaikki Apobase-
tuotteet ovat väriaineettomia, ha-
justeettomia ja parabeenittomia 
eikä niiden testaamisessa käyte-
tä eläinkokeita. 

Lue lisää: www.apobase.fi 
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talvikausi on
Haasteellinen 
kuivalle iHolle

Kuivaihoisen kannattaa val-
mistella ihoa talven tuloon ja 
alkaa voidella ihoa säännöl-
lisesti heti ilmojen viiletessä.  

teksti: saija raudas
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Calcichew® on helppo tapa saada  päivittäinen 
kalsium ja D-vitamiini  nieltävänä ja pureskeltavana. 
Vain apteekista.

D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä osteoporoosin hoidon tueksi iäkkäille henkilöille. 
Ei lapsille tai nuorille.  Vain apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi .  
 266/15 O 09.2015
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Eriasteiset nivelvaivat 
koskettavat hyvin suurta 
ihmismäärää. Niistä kärsii 
arviolta joka viides suoma-
lainen. Kohtuullinen liikunta 
on nivelille on tärkeää, mutta 
ne tarvitsevat myös tiettyjä 
ravintoaineita jaksaakseen 
paremmin.  

n
ivelrusto vaikuttaa 
oleellisesti nivelen 
hyvinvointiin. Rus-
ton tehtävänä on 
suojata niveltä ra-

joittavien luiden päitä ja pienen-
tää luuhun kohdistuvaa mekaa-
nista rasitusta. 

Terveellä ihmisellä nivelrusto 
uusiutuu luonnostaan. Kohtuulli-
nen liikunta parantaa nivelruston 
rakenteellisia ja mekaanisia omi-
naisuuksia. 

Glukosamiini ja rustojen 
oheneminen

Glukosamiini on kehon tuot-
tama, nivelissä luonnostaan ole-
va aine, jolla on merkittävä roo-
li rustojen joustavuudelle ja kes-
tävyydelle. 

Iän myötä sidekudoksen glu-
kosamiinipitoisuus alenee, mis-
tä aiheutuu rustojen ohenemis-
ta. Ohentunut rusto alkaa helpos-
ti rappeutua ja nivelet oireilla.  

Kondroitiinisulfaatti ja nivelten 
iskunvaimennus

Tärkeimpiä rustokudoksen 
rakennusosia on rustosolujen 
tuottama kondroitiinisulfaatti, jo-
ka sitoo kollageenin tiukasti vah-
vaksi kudokseksi ja toimii ikään 
kuin nivelen iskunvaimentimena. 

Kondroitiinisulfaatti myös suojaa 
rustoa ehkäisemällä rustoa hajot-
tavien entsyymien toimintaa.

C-vitamiini ja kollageeni
Nivelpintoja peittävä sideku-

dos muodostuu proteoglykaa-
neista, joiden rakennusaineena 
toimivat glukosamiini ja kondroitii-
nisulfaatti - sekä vahvoista kolla-
geenisäikeistä. 

Nivelrikossa rustokudoksen 
väliaineen proteoglykaanipitoi-
suus pienenee, jolloin myös kolla-
geenisäikeiden muodostama tuki-
rakenne rikkoutuu. C-vitamiini on 
välttämätöntä kollageenin muo-
dostumiselle, joten myös riittävä 
C-vitamiinin saanti on niveltervey-
delle tärkeää. 

Omega-3 ja nivelten voitelu
Omega-3-rasvahapot voitele-

vat nivelten pintoja, lisäävät nivel-
ten liikkuvuutta ja ehkäisevät rus-
toa hajottavien entsyymien aktii-
visuutta. Omega-3-rasvahapoil-
la näyttäisi tutkimusten valos-
sa olevan myös glukosamiinin ja 

kondroitiinisulfaatin tehoa vahvis-
tava vaikutus.  

Lysi Omega-3 Nivel 
-yhdistelmävalmiste

Lysi Omega-3 Nivel on yh-
distelmävalmiste omega-3-rasva-
happoja, glukosamiinia, kondroi-
tiinisulfaattia ja C-vitamiinia. 

Lysi Omega-3 Nivel sopii aktii-
visesti liikkuville, ikääntyville ja ras-
kasta fyysistä työtä tekeville. Päi-
väannos sisältää yhden kalaöljy-
kapselin (omega-3-rasvahappo-
ja 335 mg, EPA 160 mg ja DHA 
100 mg) sekä kaksi glukosamii-
ni-kondroitiinisulfaatti-C-vitamii-
nitablettia (glukosamiinisulfaat-
tia 1000 mg, kondroitiinisulfaattia 
400 mg ja C-vitamiinia 120 mg). 

Valmisteen vaikutuksen huo-
maa kolmen-neljän viikon käytön 
jälkeen. 

Lue lisää: www.lysi.fi

Lähteet: Fortin PR et al. J Clin Epidemiol 
1995, Miles EA &Calder PC  British 
Journal of Nutrition 2012, Lee YH et al. 
Archives of Medical Research 2012. 

HYvää vointia
nivelille
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teksti: kaija törmä
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Uutta tulossa!   

Q Geeli auttaa 
nielemään tabletit
Gloup on helppokäyttöinen, liukas 
geeli, joka tekee tablettien nielemi-
sestä helpompaa. Tabletteja ei tarvit-
se enää aukaista, rikkoa tai puolittaa.  
Maku on miellyttävä, raikas mustahe-
rukka, joka peittää tablettien maun. 
Gloup-geeliä annostellaan puoli ruo-
kalusikallista, mikä mahdollistaa use-
amman lääkkeen oton yhdellä ker-
taa. Avattu tuubi suositellaan säilytet-
tävän jääkaapissa. Sopii lähes kaikille 
yli 2-vuotiaille. Saatavilla kaksi kokoa 
75 ml tuubi ja 500 ml pumppupullo.

Q Kuori vartalo
sileämmäksi
Avène Gentle Body Scrub on alko-
holiton vartalonkuorintavoide, jonka 
kaksiosainen kuorintaominaisuus te-
kee ihosta pehmeämmän, sileämmän 
ja puhtaamman. Mikrohelmet kuori-
vat ihoa mekaanisesti sitä vaurioitta-
matta. Natriumsalisylaatti täydentää 
mekaanista kuorintaa tehden ihosta 
kirkkaamman. Kuorintavoide sisältää 
myös rauhoittavaa ja ärsytystä ehkäi-
sevää Avène-terveyslähdevettä, joka 
tekee ihosta välittömästi miellyttävän 
tuntuisen. Voidaan käyttää kerran tai 
kahdesti viikossa.

Q Buranasta uusi lääkemuoto
itsehoitoon
Tulehduskipulääkkeillä voidaan lievittää flunssan ja influens-
san oireita, kuten kuumetta sekä lihas-ja päänsärkyä itse-
hoidossa. Moderni uutuusvalmiste, Burana 400 mg jauhe 
oraaliliuosta varten on pitkän kehitystyön tuloksena syn-
tynyt ensimmäinen ibuprofeenia sisältävä lämpimään ve-
teen sekoitettava lääke Suomessa. Annospussillinen Bura-
na-jauhetta sekoitetaan noin 2 dl:aan vettä. Lääke on hel-
posti nautittava ja nopea apu flunssan aiheuttamiin lyhytai-
kaisiin oireisiin. Makuaromina mustaherukka.
Burana 400 mg, jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. Lievit-
tää tilapäisiä kipu- ja kuumetiloja, kuten virusten aiheuttaman nuha-
kuumeen ja influenssan oireita, lihas- ja nivelkipuja, päänsärkyä ja 
migreeniä. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele käytöstä lääkärin 
kanssa, jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on 
vatsahaava, sydän-, munuais- tai maksasairaus, kuivumistila tai olet 
raskaana. Ei tule käyttää alle 12-vuotiaille (ei alle 40 kg) lapsille eikä 
raskauden viimeisellä kolmanneksella. Tutustu huolellisesti pakkaus-
selosteeseen. Pakkauskoot 10 ja 20 annospussia.

.

Q Kosmetiikkaa lahjaksi
Kosmetiikka on käytännöllinen tuliainen, josta jokainen pi-
tää varmasti. ACOlta on saatavilla viisi erilaista ja kaunis-
ta lahjapakkausta eri tarpeisiin. Suosittu ACO Care sisäl-
tää ACO Care Rich Care -käsivoiteen ja -jalkavoiteen. ACO 
Face Daily Care -lahjapakkauksessa on hellävaraiset ACO 
Face -puhdistusgeeli ja -kosteusvoide. ACO Face Pre-
mium 40+ Dry Skin -pakkauksesta löytyy ikääntyvän ihon 
korjaava päivävoide ja puhdistusemulsio kuivalle ihotyypil-
le. ACO Care Wild Honey sisältää kaksi uutuutta, suihku-
geelin ja vartalovoiteen, jotka tuoksuvat hunajalta. Miehille 
on oma lahjapakkauksensa, ACO for Men, jossa on hel-
lävarainen, mutta tehokas pesugeeli hiuksille ja vartalolle 
sekä kosteuttava, mattapintainen kosteusvoide kasvoille.

Q Epäpuhdas iho 
kuntoon
Avène Cleanance Expert hoitaa lie-
västä aknesta kärsivää ihoa, finnejä 
ja mustapäitä. Emulsiovoiteen tehoai-
neista monolaurin tasapainottaa ihon 
talineritystä ja Avène-terveyslähdeve-
si rauhoittaa ja lievittää ihoärsytystä. 
Diolényl on teholtaan kolmivaikuttei-
nen: antibakteerinen, vähentää tuleh-
dusta ja poistaa ihon epäpuhtauksia. 
Voide levittyy ja imeytyy helposti jättä-
en ihon mattapintaiseksi sekä kosteut-
taen ihoa.
Käytetään puhtaalle iholle aamuin illoin. 
Voide sopii hyvin meikinalusvoiteeksi. 
Voidaan käyttää yksinään tai yhdistet-
tynä paikalliseen lääkehoitoon.

Q Kuivalle iholle
Ceridal-tuotteet muodostavat iholle 
ohuen kalvon, joka suojaa ihoa liialli-
selta kosteuden menettämiseltä. Ceri-
dal Creme on pehmentävä voide päi-
vittäiseen käyttöön kuivalle iholle. Se 
täydentää ihon luonnollisten rasvo-
jen toimintaa, kosteuttaa ja rauhoit-
taa ihoa jättämättä sen pintaa rasvai-
seksi. Ceridal Creme levittyy helposti 
ja imeytyy nopeasti. Voidaan käyttää 
koko vartalolle. Sopii koko perheelle.
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Q Voidemainen
pesuöljy
Normaalille, kuivalle ja atooppi-
selle iholle sopivan Ceralan pe-
suöljyn koostumus on voidemai-
nen ja se sisältää runsaasti ihoa 
kosteuttavia öljyjä. Hajustamaton 
voide vaahtoaa miellyttävästi. Pe-
sevät aineosat ovat hellävaraisia. 
Tuote sisältää myös keramideja, 
jotka sitoutuvat öljyyn ja näin osa 
niistä jää iholle pesun jälkeen. 

.

Uutta tulossa!   

Q Hyvänmakuista 
monivitamiinia 
lapsille
Multi-tabs Mini tuoteperhe uudis-
tuu. Tutun vadelma-mansikanma-
kuisen suosikin lisäksi Multi-tabs 
Mini tuo talven vitamiinisesonkiin 
uutuusmaut, hedelmäisen tuttifru-
tin ja raikkaan kola-limen. Uutuu-
det ovat saatavilla apteekista 90 
purutabletin pakkauksissa.

Q Luuston tueksi
Kalsiumvalmiste Minisun Luus-
to sisältää monipuolisen ja vah-
van yhdistelmän luustolle tär-
keitä vitamiineja ja hivenaineita. 
Kalsiumin (500 mg) ja D3-vita-
miinin (25 mikrog) valmisteessa 
on myös 45 mikrogrammaa K2-
vitamiinia. 
Kalsium on tärkeä luuston ra-
kennusaine, jonka imeytymi-
seen tarvitaan D-vitamiinia. K2-
vitamiini varmistaa kalsiumin 
kuljettamisen luustoon. Tuotet-
ta ei suositella verenohennus-
lääkkeitä käyttäville. 

Q Kosteutta
karbamidivoiteesta
Carbalan perusvoide sisäl-
tää 5 % karbamidia eli ure-
aa ja runsaasti glyserolia, jot-
ka sitovat tehokkaasti kosteut-
ta ihoon. Karbamidivoiteella on 
lisäksi ihoa pehmentävä vaiku-
tus. Samalla kuivan ihon kutina 
lievenee. Carbalan levittyy hel-
posti ja imeytyy nopeasti. Voi-
de sopii normaalille, kuivalle ja 
atooppiselle iholle ja se on ha-
justamaton. 

SILMIESI HYVINVOINTIIN

PITKÄKESTOISEEN 
LIEVITYKSEEN

UUTUUS kuiville silmille!

NYT SAATAVILLA UUSI 
KAKSITEHOINEN VALMISTE

Systane®�Hydration sisältää 
kahta kosteuttavaa ainetta, 
hydroksipropyyliguaria ja 
hyaluronaattia, joilla on 
ainutlaatuinen kaksitehoinen 
vaikutus.

F
I S

Y
S

 0
5

15
-0

2
6

Alcon Nordic A/S, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh. 0207 871 600

Q Syylät pois
jäädyttämällä
Verruxin Freeze on jäädytyksel-
lä toimiva syylän poistomenetel-
mä. Se toimii välittömästi jäädyt-
tämällä kohdealueen syylän pin-
nasta sen juureen asti muutaman 
sekunnin ajaksi. Hoidon jälkeen 
juureen muodostuu pieni, läpi-
näkyvä rakkula, joka auttaa syy-
lää irtoamaan. Useimmissa tapa-
uksissa syylä irtoaa ja katoaa 10-
14 päivää hoidon jälkeen. Turva-
korkki suojaa ja aktivoi annostelu-
järjestelmän.
Pakkaus sisältää 12 kertakäyt-
töistä vaahdonlevitintä 12 hoi-
toa varten. Verruxin Freeze sopii 
yli 4-vuotiaille, ei raskauden eikä 
imetyksen aikana eikä diabeeti-
koille.

Q Vahvistusta
vastustuskyvylle
Minisun Monivitamiini Vahva 
sisältää erityisesti vastustus-
kykyä vahvistavia vitamiineja. 
Lisäksi tuotteessa on ubikino-
nia ja mustikkauutetta. Valmis-
teen avulla voi varmistaa kaik-
kien tärkeiden vitamiinien ja hi-
venaineiden saannin. Minisun 
Monivitamiini Vahva sopii eri-
tyisesti aktiiviselle aikuisille, 
liikkujille, stressistä kärsiville ja 
ikääntyville.
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Häiritseekö
liikahikoilu?

Runsas hikoilu asettaa 
antiperspirantille erityis-
vaatimuksia, jotta olo pysyisi 
varmana tiukoissakin tilan-
teissa. 

H
ikoilun tarkoitukse-
na on säädellä kehon 
lämpötilaa, sillä hiki si-
too lämpöä haihtues-

saan iholta. Hienhaju syntyy, kun 
mikrobit hajottavat hiki- ja talirau-
hasten erittämiä orgaanisia yhdis-
teitä. Hiki ei itsessään tuoksu mil-
tään.

Deodorantti vähentää hien-
hajua, antiperspirantti hikoilua

Tavanomainen deodorantti 
vähentää hienhajua, mutta ei vai-
kuta hien määrään. Deodorantin 
vaikuttavina aineina ovat muun 
muassa hajusteet, alkoholi ja trik-
losaani. Lisäksi niissä voi olla an-
tibakteerisia aineita, jotka estävät 
hienhajua tappamalla bakteereita. 

 Antiperspirantti sen sijaan 
supistaa hikirauhasia ja rajoittaa 
bakteerien toimintaa vähentäen 
sekä hajua että kosteutta. Anti-
perspiranteissa vaikuttavina ai-
neina ovat yleensä erilaiset alumii-
nisuolat, jotka muodostavat hiki-
rauhasiin johtavien putkien suulle 
geelimäisen tulpan ja estävät näin 
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Ophtim Eye® Hydra

• Kosteuttaa ja suojaa
• Säilöntäaineeton
• Sopii myös piilolinsseille

SILMÄYSTÄVÄLLISET 

SILMÄTIPAT

Uudelleen-

suljettavat 
pipetit!

hikirauhasten toimintaa.
- Alumiinisuoloja on käytetty 

antiperspiranteissa jo vuosikym-
meniä eikä teollisuuden tai val-
vovien viranomaisten piirissä ole 
todettu yhdisteiden aiheuttavan 
vaaraa kuluttajille. Alumiinisuolois-
ta puhuttaessa tulee välttää se-
koittamasta aineita alumiini-alku-
aineeseen, joka on täysin erilainen 
kemiallinen yhdiste, kertoo ihotau-
tien erikoislääkäri Elina Varjonen 
HYKS:n iho- ja allergiasairaalasta.

Kuivat kainalot jopa 72 tunniksi
Triple Dry on erittäin teho-

kas antiperspiranttituotesarja lii-
kahikoiluun. Sarjasta tuli markki-
najohtaja jo vuonna 2003. Trip-
le Dry -tuoteperheeseen kuuluvat 
tuoksuton Original roll-on, spray ja 
stick sekä tuoksulliset Fresh ja Ac-
tive roll-on ja spray. Miehille löytyy 
oma roll-on ja spray.

 Vuonna 2013 lanseerattu 
Triple Dry Active sisältää uuden 
teknologian, joka reagoi kehon 
omaan lämpötilaan. Vaikutus siis 
tehostuu silloin, kun hikoilu lisään-
tyy esimerkiksi kuntoillessa.

Triple Dry sopii voimakkaasti 
hikoileville ja liikkujille, vaihdevuo-
si-ikäisille ja niille, joiden työ vaa-
tii antiperspirantilta varmuutta. Te-
hokkuudestaan huolimatta tuot-
teet ovat hellävaraisia, sillä niissä 
ei ole käytetty alkoholia.

Triple Dry -tuotteet supista-
vat hikihuokosia, mikä estää hien 
pääsyn ihon pintaan. Näin iho py-
syy kuivana ja hienhajun muodos-
tuminen estyy. Kuiva tunne kes-
tää jopa 72 tuntia ja säilyy pesun, 
suihkun ja urheilusuorituksenkin 
jälkeen. 

Triple Dry sisältää kolme ker-
taa enemmän aktiivisia ainei-
ta kuin normaalit antiperspirantit. 
Tuotteita käyttäessä hikoilun voi 
välillä unohtaa kirjaimellisesti, sil-
lä niitä käytetään iltaisin vain 2-4 
kertaa viikossa.

teksti: kaija törmä
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KRAMPPEJA? 
SUONENVETOJA? 
LEVOTTOMAT JALAT?

PERSKINDOL ON LIHASTEN JA NIVELTEN 
HOITOON KEHITETTY KAKSIVAIKUTTEINEN  
KYLMÄ-LÄMMINGEELI. KYSY LISÄÄ APTEEKISTASI.

ENEMMÄN KUIN  
KYLMÄGEELI

VIHELIÄISET LIHASKIVUT,

PÄIVÄNNE OVAT LUETUT!UUSI VAHVEMPI 
KOOSTUMUS
Nyt 1.000.000.000 

maitohappobakteeria

IDOFORM® CAPS 
• Idoform Caps on maitohappobakteerivalmiste 
   koko perheelle

• Käytämme maailman parhaiten tutkittuja maito-
   happobakteerikantoja: Lactobacillus rhamnosus GG 
   sekä Bifidobacterium BB-12

• 1 kapseli päivässä

Muistathan myös muut Idoform maitohappobakteeri-
tuotteemme: Idoform A-Biotic , Idoform Puru-tabs
ja Idoform Matka. 
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SAATAVILLA APTEEKEISTA  ·  IDOFORM.FICONSUMER HEALTHCARE

YTA-lehti_IdoformCaps+A-biotic_90x252_6/15.indd   1 30/06/15   08:43
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Orion 
on suomalainen
avainlippuyritys.

* vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).
Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.

Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika 1.10.2015–31.1.2016.

10
/2

01
5 

OSTA ORIONIN 
KERÄILYTUOTTEITA*KERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITAKERÄILYTUOTTEITA

OSTA ORIONIN 
KERÄILYTUOTTEITA*

NELJÄ VAIHTOEHTOA:
(arvo n. 30 €) 

Fiskarsin juustovälineet • Orionin tuotteita
Iittalan purkissa • Marimekon pyyhkeet 

• Marimekon uunikinnassetti

saat tuotesetin

KYSY APTEEKISTA

saat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetin

 vähintään  vähintään  vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).
Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta Orionin keräilytuotteesta.

Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika Keräilyaika Keräilyaika 1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.1.10.2015–31.1.2016.

** vähintään  vähintään  vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote  euron hintainen itsehoitotuote Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet).

saat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetinsaat tuotesetin

leimalla5T
U

OTESETTI

Lisätietoja numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

KYSY APTEEKISTA.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

Pitkän kehitystyön tuloksena syntyi 
Suomen ensimmäinen ibuprofeenia 

sisältävä jauhe lämmintä  
juomaa varten.

Moderni mustaherukka-aromia 
sisältävä Burana hoitaa flunssasi 

oireita lämpimästi. 

ENSIM
MÄISENÄ 

SUOMESSA

itsehoitoapteekki.f i
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

ODOTETTU UUTUUS FLUNSSAN OIREIDEN LIEVITYKSEEN!

Kuuma

Burana 400 mg, jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. Lievittää tilapäisiä kipu- ja kuumetiloja, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireita, lihas- ja nivelkipuja, 
päänsärkyä ja migreeniä. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-, 
munuais- tai maksasairaus, kuivumistila tai olet raskaana. Ei tule käyttää alle 12-vuotiaille (ei alle 40 kg) lapsille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. 

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 ja 20 annospussia. 
burana.fi
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melatoniinit 

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja lievittä-
mään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia. Melarest-tuoteperhee-
seen kuuluvat sekä suussa hajoavat, että nieltävät melatoniini-
tabletit. Kaikki Melarest-tuotteet sisältävät 1 mg melatoniinia. 

Jos uni ei ota tullakseen, muista Melarest-melatoniini.

Suussa hajoava tabletti.Helposti nieltävä tabletti.

®
www.verman.fi/perhewww.melarest.fi

Tunne itsesi virkeäksi 
joka aamu!
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JOKA PÄIVÄ!

B-,C- ja D-vitamiineja
Sisältää 1,5 miljardia ihmiselle luonnollista bakteeria
Terveydestään huolehtiville kaikkina vuodenaikoina
Päivittäiseen käyttöön

Maitohappobakteeri + BCD ratiopharm 
– Lisää vastustuskykyä vitamiineista

FI/VOTC/14/0002 (2)

SOPIVASTI 
HYVÄÄN OLOON

09-8520 2215 • www.pharmanord.fi

Bio-Qinon 
palautti 
voimani 
Kuten myös monet 
muut äidit, Patricia 
Vilia on käynyt 
läpi täydellisen 
uupumuksen. Vaikein 
aika oli sen jälkeen, 
kun hän sai toisen 
lapsensa. Patricia 
luki Bio-Qinonista ja 
päätti kokeilla tätä 
ravintolisää. ”Nyt 
minulla on voimaa 
ja energiaa tehdä 
asioita, joista en 
aiemmin uskaltanut 
edes haaveilla,” hän 
sanoo.
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ENERGIAA 
elämälle
Bio-Qinon Q10 on yli 20 vuoden tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen tulos. Parhaiten dokumentoidulla ubikinonivalmis-
teella on tehty yli 90 tieteellistä tutkimusta, jotka takaavat 
valmisteen laadun, hyötyosuuden sekä puhtauden.

Kehon energia tuotetaan solujen mitokondrioissa, jotka ovat 
pieniä, pavun muotoisia rakenteita jokaisen solun sisällä.

Ubikinoni on välttämätön aine solujen toiminnalle, mutta sen 
pitoisuudet alkavat laskea jo 20-25 -vuotiaana. Bio-Qinon Q10 
voi auttaa palauttamaan normaalit ubikinonitasot.

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubikinonia sekä C-
vitamiinia, joka edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa 
sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Pharma Nord on yksi Euroopan johtavista korkealuokkaisten 
ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajista, jonka tuotteita 
on myynnissä yli 45 maassa ympäri maailmaa.

Luonnollinen aine on 
luonnollinen valinta.

FI_Q10_Case_YTA_90x252_0715.indd   1 09-07-2015   14:54:00
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CONSUMER HEALTHCARE

Multi-tabs Family 200
Monivitamiini-kivennäisainevalmiste koko perheelle!

1)  B6-, B12-vitamiini, niasiini ja pantoteenihappo edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa. 
B6- ja B12-vitamiini, foolihappo, niasiini ja pantoteenihappo auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.

2) D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
3) D-vitamiini edistää kalsiumin normaalia imeytymistä ja luuston pysymistä normaalina.

ENERGIAA1

TUKEE VASTUS-
TUSKYKYÄ2

TUKEE LUUSTON
HYVINVOINTIA3

· SUOMEN LUOTETUIN VITAMIINIV

ALM
IS

TEM
E

R
K

K
I ·

200920122015

www.multi-tabs.fiFI
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YTA-lehti_MTFamily200_185x252_6/15.indd   1 29/06/15   15:05
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T     untuuko siltä, että kesän jälkeen tekisi mieli vain kä-
pertyä sohvan nurkkaan ja laittaa puhelin kiinni? Et 
ole ainoa. Vetämättömän olon takana voi olla D-vi-

tamiinin puute, josta monet suomalaiset kärsivät. D-vita-
miini on rasvaliukoinen vitamiini, jota saamme ravinnos-
ta ja jota kehomme tuottaa auringonvalon vaikutuksesta. 
D-vitamiinin riittävä saanti on elintärkeä edellytys luus-
ton hyvinvoinnille ja kehon vastustuskyvylle. Suomalaiset 
saavat auringon tuottamana D-vitamiinia kuitenkin vain 
kesä–elokuussa keskipäivällä. Sen puutos voi aiheuttaa 
väsymystä, apeutta, voimattomuutta ja lihasheikkoutta.

Kaikkien suomalaisten tulisi käyttää D-vitamiinivalmistei-
ta vähintään lokakuusta toukokuuhun. Raskaana oleville, 
lapsille ja ikääntyville D-vitamiinilisien käyttöä suositel-
laan ympäri vuoden.

Vahvat Minisun D-vitamiini ja Super Defence sopivat 
päivittäiseen käyttöön ja kuureina silloin kun keho tar-
vitsee erityistä tukea. Minisunin ansiosta pysyt energi-
senä ja hyvinvoivana myös syksyn ja talven pimeydessä. 
Pidä itsestäsi huolta, ota Minisun osaksi jokapäiväistä 
elämääsi ja anna auringon paistaa sisälläsi. 

Minisun-aurinkoa apteekista!

®
www.verman.fi/perhe

www.minisun.fi

Vahvat D-vitamiinit
20 ja 50 mikrog. 

Minisun Super Defence
C+D-vitamiini, sinkki ja 

auringonhattu-uute
Appelsiininmakuinen

tehoannos C- ja 
D-vitamiinia.

Sitruunalakritsinmakuinen
tehoannos C- ja D-vitamiinia, 

sinkkiä ja auringonhattu-
uutetta.

Minisunvitamin

minisun_vitamiinit

VAHVAA
vastustuskykyä

syksyyn
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.

tuotteet voi tilata myös www.apteekkiverkko.fi.

priorin Extra 180 tabl.

Hiusjuuren täsmäravinne sisältää hirssiuutetta, 
B5-vitamiinia, vehnänalkioöljyä ja biotiinia. 
Aktivoi hiusten kasvua ja 
estää niiden 
ohenemista.  

85,00
norm. 102,00

 (0,47/kpl)

aptEEkkisi marraskUUn tarjoUksEt

Lysi apteekkarin Vahva + D, 100 kaps. 
tai apteekkarin Vahva, 120 kaps.

Puhtaat etyyliesteröidyt 
kalaöljyvalmisteet.
Runsaasti omega-3-
rasvahappoja EPA:aa 
ja DHA:ta. Vahva+D:ssä 
mukana myös D-vita-
miini.

21,50
norm. 25,90/

23,90

 (0,21/0,18 kpl)

EUcErin Hyaluron-Filler 
tuplapakkaus 50 ml + 15 ml

Pakkauksessa syvim-
piäkin ryppyjä sisäl-
täpäin tasoittavat päi-
vävoide normaalille ja 
sekaiholle sekä silmän-
ympärysvoide.

47,90
Yhteishintaan, 

etu 15 e

 (736,92/l)

aco Hand cream ja Foot cream 
rich, 75 ml + 100 ml

cEraLan ja cEraLan pesuöljy
100 g + 200 ml

Keramideja sisältävät
pesuöljy ja voide
kosteuttavat ihoa
tehokkaasti. Erityisesti 
kuivalle ja kutisevalle
iholle.

iwHitE instant 10 kpl

Hampaiden kotivalkaisuun tarkoitettu val-
miste koostuu 10 valkai-
sumuotista. Muotit 
sopivat kaikille ja
niihin on valmiiksi 
täytetty valkaisu- 
geeliä.

39,00
norm. 49,00

 (3,90/kpl)
8,90
norm. 10,50

 (178/l)

tripLE Dry roll-on 50 ml

Hajusteeton antiperspirantti 
voimakkaaseen hikoiluun. 
Estää hien pääsyä ihon 
pintaan. Tuotteen teho 
säilyy pesun, suihkun ja 
urheilusuorituksenkin 
jälkeen.

DEVisoL strong 50 mikrog. 
120 tabl.

16,90
norm. 19,00

 (0,14/kpl)

minisUn D3-vitamiini
20 mikrog, 300 tabl.

D-vitamiinivalmiste 
turvaamaan D-vitamiinin 
tarve. Ksylitolilla ja 
sorbitolilla makeutetun 
tabletin voi helposti niellä, 
imeskellä tai pureskella.
 

19,90
norm. 24,50

 (0,07/kpl)

Multi-tabs Family 200 tabl.

Monivitamiini-hivenaine-
tabletti koko perheelle 
11-vuotiaasta alkaen. 
Sisältää 17 vitamiinia
ja hivenainetta. Hel-
posti nieltävä tabletti.

20,90
norm. 24,50

 (0,10/kpl)

Auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja 
lievittää aikaeron 
yksilöllisiä vaikutuksia. 
Suussa hajoava tabletti, 
jonka voi ottaa ilman 
vettä.

17,50
norm. 19,90

 (0,17/kpl)

mELatoniini orion 1 mg, 100 tabl.

18,50
norm. 21,90
  (1850,00/l)

Rauhoittava silmänympärys-
voide herkälle tai ärtyneelle 
silmänympärysiholle. Lievittää 
kutinaa, punoitusta, turvotusta 
sekä kiristävää tunnetta silmän-
ympäryksillä ja luomilla.

aVènE  soothing Eye contour cream
10 ml

9,90
norm. 12,50

 (49,50/l)

Kaunis lahjapakkaus sisältää ravitsevan, kevy-
esti hajuste-
tun käsi- 
ja jalka-
voiteen.

16,00
Yhteishintaan
norm. 20,80

Sisältää 50 mikrogrammaa 
D3 vitamiinia. Kehitetty 
erityisesti lisääntyneeseen 
D-vitamiinin tarpeeseen, 
joka voi liittyä kroonisiin 
sairauksiin.
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AVOIMEN NENÄN ASIALLA
Naso-ratiopharm 
– Avaa tukkoisen nenän

Nopeasti tehoava

Säilöntäaineeton

Edullinen
ratiopharm.fi 

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml)  vah-
vuus on tarkoitettu aikuisille ja miedompi (0,5 mg/ml) 2-10 –vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vuo-
rokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot: www.
laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Perustuu 20.8.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. FI/NOTC/13/0005(1)/10/14

Oma vahvuus 

lapsille!


