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Riskiryhmässä
lapset ja yli
50-vuotiaat

KIUSALLINEN PNEUMOKOKKI
Pneumokokki on yleinen
infektiosairauksia aiheuttava
bakteeri erityisesti lapsilla
ja yli 50-vuotiailla aikuisilla
varsinkin influenssakaudella.

lestaan heiketä.
Iän lisäksi monet pitkäaikaissairaudet lisäävät riskiä sairastua.
Myös elintavoilla on merkitystä.

neumokokki on
hengitysteissä
viihtyvä bakteeri, joka voi aiheuttaa muun muassa korva- ja poskiontelotulehdusta, mutta myös vakavampia
sairauksia, kuten keuhkokuumetta ja aivokalvontulehdusta.

KuINK a SuoJauTua?

P
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IK Ä RISKITEKIJÄNÄ

Pneumokokin aiheuttamiin
tauteihin voivat sairastua kaiken
ikäiset, mutta riski lisääntyy alle
5-vuotiailla lapsilla ja yli 50-vuotiailla aikuisilla. Tämä johtuu siitä,
että lapsilla immuunijärjestelmä
ei ole vielä kehittynyt. Keski-iän
myötä immuniteetti alkaa puo-

Toinen suojautumistapa on
rokottautuminen.
KYSY LÄÄK ÄRILTÄ
RoKoTuSTaRPEESTaSI

Pneumokokkirokotteiden
käyttöön ja käyttösuosituksiin
vaikuttavat monet tekijät ja rokottautuminen on aina lääkärin
ja potilaan yhteinen päätös.
Lapsilla pneumokokkirokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja se annetaan neuvolassa.
Pneumokokkirokote otetaan
yleisimmin vain yhden kerran.
Suojan saa muutamassa viikossa.
Lisätietoja pneumokokkibakteerista ja rokottautumisesta sitä vastaan: www.pneumokokki.fi, www.thl.fi/sv/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/pneumokokki sekä
http://www.rokotustieto.fi/

Influenssakaudella jopa puolet lapsista ja kolmannes aikuisista kantaa pneumokokkibakteeria nenänielussaan. Yleensä
nenänielussa asustava pneumokokki ei aiheuta oireita. Oireeton
pneumokokin kantaja voi kuitenkin levittää bakteeria. Pneumokokki leviää helposti esimerkiksi
kouluissa ja työpaikoilla.
Käsienpesu on yksi hyvä tapa
suojautua pneumokokin aiheuttamilta taudeilta, koska pneumokokkibakteeri tarttuu influenssaviruksen tapaan pisaratartuntana pintojen ja käsien välityksellä.
Monet ruuhkaiset, julkiset paikat
lisäävät tarttumisriskiä.
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Rokottautuminen
pneumokokkia vastaan

1
2
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Ota yhteyttä terveysasemaan keskustellaksesi rokotustarpeestasi.
Käy apteekissa lunastamassa resepti.
Varaa aika rokottautumiseen terveydenhoitajalta.
Yksinkertaisimmillaan rokottautuminen onnistuu yhdellä ja samalla käynnillä esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla tai työterveyshuollossa.
s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ

Artikkelin toteuttamisessa on ollut mukana Pfizer, joka on maailman johtavia
lääkeyrityksiä.
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ColdZyme® -suusuihke on
ensimmäinen kliinisesti
testattu tuote, joka auttaa taistelemaan flunssaa
vastaan trypsiinientsyymin
avulla. ColdZyme voi myös
auttaa lyhentämään flunssan kestoa.

T

rypsiini löytyi syvänmerenturskista,
kun islantilaiset tutkijat
ihmettelivät
kalastajien ja kalankäsittelijöiden
hoidetun tuntuisia käsiä ankarista olosuhteista huolimatta. Syyksi paljastui trypsiini.
Sen seurauksena syvänmerenturskasta saatu trypsiini ja
sen käyttö on suojattu patentilla. ColdZyme® on ensimmäinen
ilman reseptiä saatavilla oleva
flunssavalmiste, jossa käytetään
trypsiinientsyymiä.

KohdISTuu SINNE, mINNE
fLuNSSavIRuS TaRTTuu

ColdZyme-suusuihkeen vaikutus kohdistuu juuri sinne, minne flunssavirus tarttuu ja mistä se
leviää - eli suuhun ja kurkkuun.
Suihke muodostaa kurkun limakalvolle suojaavan kalvon, jolloin
flunssavirukset eivät pääse kiinnittymään siihen.
ColdZyme-suusuihke vähentää flunssaan sairastumisen riskiä ja voi lyhentää flunssan kestoa, jos käyttö aloitetaan tartunnan alkuvaiheessa.
TuTKImuSNÄYTTöÄ

ColdZyme-suusuihkeen tehoa on tutkittu COLDPREV-kaksoissokkotutkimuksessa1. Tutkimuksessa 46 vapaaehtoiselle tartutettiin yleisin flunssaa aiheuttava virus. Heistä puolelle annettiin
testattava tuote heti virustartunnan jälkeen ja puolelle lumevalmiste, jossa ei ollut trypsiinientsyymiä.
Tulosten perusteella ColdZyme vähensi viruksen määrää lumevalmisteeseen verrattuna. Lisäksi flunssan saaneiden oirepäivien määrä väheni jonkin verran.
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K ÄYTÄ NÄIN

Kohdista suutin kurkkuun ja
suihkuta kaksi suihkausta joka toinen tunti tartunnan estämiseen
tai kunnes oireet lieventyvät. Älä

Kaksi pakkauskokoa - yhteen
tai kolmeen
flunssaan

FLUNSSAA VOI
VASTUSTAA
käytä suihketta flunssan ehkäisyyn yhtäjaksoisesti yli 30 päivän
ajan.
ColdZyme 20 ml riittää kolmen flunssan hoitoon, ColdZyme One Cold 7 ml yhden fluns-
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san hoitoon. Suihke sopii aikuisille ja vähintään 4-vuotiaille lapsille.
1
Clarsund et al, Common cold prophylaxis
using ColdZyme Mouth Spray (flunssan
ehkäisy ColdZyme-suusuihkeella), Pohjoismaisen otolaryngologiyhdistyksen kongressi Kööpenhaminassa vuonna 2014

s 4EKSTI 4ARJA %RHOLTZ
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S umutteella lievitystä kurkkukipuun

K

urkkukivun aiheuttavat virukset
tai bakteerit, jotka nostavat tulehdusvälittäjäaine prostaglandiinin
pitoisuutta elimistössä. Prostaglandiinilla on keskeinen rooli
tulehdusprosessissa, ja prostaglandiinipitoisuuden nousu aiheuttaa tulehdusreaktion.
Tulehdus lisää nielun verenkiertoa, mikä aiheuttaa punoitusta ja kuumotusta. Nieluun
kertyy myös nestettä, joka puolestaan saa nielun turpoamaan.
Prostaglandiinit lisäävät hermopäätteiden herkkyyttä ja saavat
ne aistimaan kipua erityisen herkästi.

tää sekä itse tulehdustilaa että
kurkkukivun oireita riippumatta
siitä, ovatko ne virusten tai bakteerien aiheuttamia.
Strefen-sumute sisältää tulehduskipulääke flurbiprofeenia,
joka vähentää prostaglandiinien
muodostusta ja rauhoittaa nielun
tulehdustilaa.

Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos on tarkoitettu lyhytaikaiseen
kurkkukivun oireiden lievitykseen aikuisille.
Vaikuttava aine: flurbiprofeeni. Annostus
18 vuotta täyttäneille aikuisille: 1 annos (3
painallusta sumutetta) nielun takaosaan 3
- 6 tunnin välein tarvittaessa, korkeintaan 5
annosta/vrk, ja enintään 3 vrk:n ajan. Ei alle
18-vuotiaille. Älä käytä Strefen sumutetta
suuonteloon, jos olet yliherkkä flurbiprofeenille, muille valmisteen ainesosille, asetyylisalisyylihapolle (”aspiriinille”) tai muille
tulehduskipulääkkeille; jos sinulla on, tai on
aiemman tulehduskipulääkityksen käytön
yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan
verenvuotoa tai puhkeama, vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus;
tai jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen,
maksan tai munuaisten vajaatoiminta.
Strefen sumute suuonteloon sisältää
metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja
propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216),
jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita
(myös viivästyneitä). Jos suussa ilmenee
ärsytystä tai allergiaan/yliherkkyyteen viittaavia oireita esiintyy, on valmisteen käyttö
lopetettava. Strefen sumutetta suuonteloon ei saa käyttää raskauden viimeisen
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ITSEhoIToLÄÄKE KuRKKuKIvuN
LIEvITTÄmISEEN

Strefen 16 mg/ml sumute
suuonteloon on uusi lääkevalmiste, joka suihkutetaan suoraan
kipeään nieluun, jossa se lievit-

strefen-sumute:
• Alkaa lievittää kipua ja
tulehdustilaa välittömästi.
• Lievittää turvotusta
ja nielemisvaikeuksia jopa
6 tunnin ajan.
• Ei vaadi lääkkeen nielemistä kurkun ollessa kipeä.

Mittaa verenpaine
kotona

TENS-teknologia
helpottaa kipua

Suomalainen tutkimus1
osoittaa, että verenpaineen seuraaminen kotona
antaa todenperäisemmän
kuvan mitattavan verenpaineesta kuin vastaanotolla.

TENSiin perustuva kivunlievitys on ollut 1970-luvulta lähtien laajalti terveydenhuollon ammattilaisten
käytössä. Tiesitkö, että
Omron E3 Intense -kivunlievittäjällä tämä on mahdollista myös kotona?

V

astaanotolla mitattaessa
verenpaine on joka kolmannella kotipainetta selvästi korkeampi. Samalla ylidiagnosoinnin
vaara kasvaa.
Normaali verenpaine on alle 130/85 mmHg ja ihanteellinen
alle 120/80 mmHg iästä tai sukupuolesta riippumatta. Jos verenpaine on jatkuvasti yli 140/90
mmHg on kyseessä kohonnut
verenpaine.
LuoTETTava omRoN
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UUtUUs

kolmanneksen aikana. Valmisteen käyttöä
ei suositella imetyksen aikana. Yleisinä
haittavaikutuksina voi esiintyä huimausta,
päänsärkyä, harhatuntemuksia, nielun
ärsytystä, ripulia, pahoinvointia sekä erilaisia reaktioita suussa ja nielussa. Strefen
sumute suuonteloon voi myös harvoissa
tapauksissa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen
ja varmista sumutepullon käyttöohjeet, valmisteen sopivuus sinulle, yhteensopivuus
muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa
sekä muut varotoimet apteekkihenkilökunnalta ja/tai pakkausselosteesta. Jos oireet
jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa
itsehoitolääke. Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600
Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 7/2018

Omronin verenpainemittarit
ovat luotettavia, selkeitä ja helppokäyttöisiä. Omron-mittareita
käytetään niin kodeissa kuin ter-

T

ENS-hoito on ihon kautta tapahtuvaa hermostimulaatiota, jossa pienitaajuiset
sähköimpulssit aktivoivat kehon
omia, kipua lievittäviä mekanismeja. TENS-menetelmä vaikuttaa kolmella tavalla: se estää aivoille lähteviä kipuviestejä, vapauttaa elimistöön endorfineja
ja lisää verenkiertoa.
Ihmiset reagoivat eri tavalla hoitoon. Jotkut tuntevat helpotuksen jo ensimmäisellä kerralla, joillakin kipu lieventyy useamman käyttökerran jälkeen.
TENS-menetelmä sopii mo-

veydenhuollossakin.
On suositeltavaa valita olkavarsimittari ja siihen itselle sopivan kokoinen mansetti. Valintaa
tehdessä kannattaa myös huomioida, että mittarille taataan
säännöllinen huolto ja kalibrointi. Omron-mittareita suositellaan
kalibroitavaksi (testattavaksi) kotikäytössä kolmen vuoden välein.
Lue lisää
www.omron-healthcare.com/
Teemu Niiranen, Verenpaineen kotimittaus – epidemiologia ja kliininen
käyttö, Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, A16/2008.
1
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nipuolisesti erilaisiin lihas- ja nivelkipuihin:
• selkä ja hartiat
• lihakset ja nivelet
• hartiajännitys
• väsyneet jalat ja jalkaterät
• jalkakrampit ja tunnottomuus
• hermokipu sekä akuutti ja krooninen kipu
• kuukautiskivut.
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APTEEKISTA.

kalsium + D3-vitamiini

Valitse joko nieltävä tai
hyvänmakuinen purutabletti
500 mg kalsiumia
20 mikrog D3-vitamiinia

07/2018

Tarjous koskee Calsorin D 500 mg + 20 mikrog 130 tabl. ja Puru Calsorin D3 500 mg + 20 mikrog
130 tabl. pakkauksia. Kampanja-aika: Marraskuu 2018. Tuotteita on saatavilla rajoitettu erä!

calsorin.fi

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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Millainen on hyvinvoiva
nenä? Vastaus on helppo,
sillä parhaimmillaan oikein
toimivaa nenää ei edes tule
ajatelleeksi: ilma virtaa,
hengitys kulkee eivätkä nenän limakalvot ole kipeät.

Nenän limakalvojen
kuivumista
aiheuttavat top 5

• Ilmasto, kuten pakkanen.
• Ilmastointi.
• Pöly.
• Lämmitys sisätiloissa.
• Allergia tai muu herkkyys.

K

un nenä toimii hyvin, se
edesauttaa
hengitysteiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi nenän hoitamisen tulisi olla
meille kaikille yhtä arkipäiväistä
kuin hampaiden harjaaminen.
Tätä mieltä on Klaus Tamminen,
Takedan lääketieteellinen johtaja sekä keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri.
- Isoin ongelma on, että nenän hoito aloitetaan aivan liian
myöhään, Klaus Tamminen kertoo.
Nenän limakalvojen huolellinen hoito on erityisen tärkeää allergisesta nuhasta kärsiville, astmaatikoille, atoopikoille,
kuorsaajille ja uniapneasta kärsiville sekä verenohennuslääkkeitä käyttäville. Lisäksi limakalvojen kunto heikkenee iän myötä meillä kaikilla.

ilmoitus

Fi/AVP/0818/0048

aJoISSa aPua KuIvaN NENÄN
LImaK aLvoJEN oIREISIIN

Ongelmana on, ettei nenän
hoito ole meille suomalaisille jokapäiväistä. Nenän hoito aloitetaan aivan liian myöhään, vasta
nenän kuivien limakalvojen oireiden iskiessä. Seurauksina voivat
olla poskiontelontulehdukset ja
paheneva astma.
Lopulta tarvitaan suuri määrä lääkkeitä oireiden lievittämiseen, vaikka hyvä nenän perushuolto voisi auttaa ehkäisemään
ongelmaa.
Kun nenää hoidetaan hyvissä
ajoin ja oireita ennakoiden, voivat nenän limakalvot hyvin ja allergiset reaktiotkin ovat usein lievempiä. Silloin oirelääkkeitä tarvitaan vähemmän.
Nenän huuhtelu ja kosteuttaminen olisi hyvä muistaa myös
flunssan yhteydessä. Näin voidaan ehkäistä jälkitauteja – esimerkiksi poskiontelontulehduksia.
Jos nenänpielet ovat niistämisestä punaiset, nenä on sil-

Kuluttajatutkimus 02/2015,
Research Insight Finland

Terveellä nenällä on
helppo hengittää
loin punainen ja rikki myös sisältä. Tukkoista nenää avaavan oirelääkkeen lisäksi on suositeltavaa hankkia hoitavaa voidetta
nenänpieliin ja öljypitoista suihketta nenään.

toisella suihkeella tai tipoilla, jotka sisältävät usein myös hoitavia
vitamiineja ja antioksidantteja.

A-Vita Plus -nenäsuihke

• Kosteuttaa miellyttävästi ja
on valumaton koostumukseltaan.
• Ainoa kosteuttava nenäsumute, joka sisältää kolmea
hoitavaa vitamiinia.
• Riittoisa käytössä, siitä saa
noin 200 suihkausta.
Tutustu pakkausselosteeseen
ennen käyttöä, ei alle 2-vuotiaille. Lue lisää osoitteesta
http://avitaplus.fi/

NENÄN LImaK aLvoJEN KuIvuuS
SELÄTTY Y KoSTEudELLa

Miten nenää kannattaa hoitaa? Hyvin toimivan nenän perustana ovat aina terveet limakalvot. Limakalvo suojaa infektioilta ja poistaa hengitysilman epäpuhtauksia.
Nenän hyvän itsehoidon perustana ovat huuhtelu ja kosteutus. Huuhtelu avaa nenän, poistaa epäpuhtauksia ja kosteuttaa
samalla limakalvoja. Kun nenä
on huuhdeltu puhtaaksi, nenän
limakalvoja voi kosteuttaa öljypi-

s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ
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Monella ikäihmisellä
on pulaa proteiinista
lussa. Jos sitä ei saada tarpeeksi
ruuasta, keho ottaa sen lihaksista. Tämän seurauksena elimistö
joutuu helposti heikkoihin kantimiin.
Proteiinin tarve on ikäihmisellä usein jopa suurempi kuin
nuorella aikuisella tai keski-ikäisellä, mutta sen saanti on tutkimusten mukaan heikompaa.

Laihuus ei sinänsä ole ongelma. Hälytyskellojen pitäisi soida,
jos vanhus lihoo tai laihtuu yllättäen. Tahattoman laihtumisen
syyt onkin hyvä selvittää lääkärin
vastaanotolla.
PRoTEIINIa aLK aa mENNÄ
huKK aaN

Artikkelin kirjoittaja, dosentti Merja
Suominen toimii Gerontologinen ravitsemus Gery ry:ssä projektijohtajana.

Ikäihmiset tarvitsevat
jopa enemmän proteiinia
ravinnostaan kuin nuoret ja
keski-ikäiset, mutta harva
heistä saa sitä riittävästi.
Mitä ikäihmisen hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi on
tehtävissä?
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P

ientä pyöreyttä pidetään nykyään suorastaan suositeltavana
ikääntyneille, koska jo muutaman
päivän sairastuminen tai vaikkapa leikkaushoitoon joutuminen
voi helposti johtaa laihtumiskierteeseen. Kun ruoka ei maistu, on
hyvä olla hieman reserviä, josta
laihtua.
Nykyään ajatellaan, että mikä
tahansa painoindeksi välillä 24–
29 on sopiva ikääntyneelle. En
suosittelisi laihduttamista, vaan
mieluummin proteiinipitoista ravintoa ja lihasvoimaharjoittelua.
Varsinkin reisilihakset olisi hyvä
pitää vahvoina.
Laihdutuksessa on vaarana,
että lihakset surkastuvat, jolloin
toimintakyky heikkenee. Lihaksia tarvitaan kaikkeen päivittäiseen toimintaan vuoteesta nousemisesta kauppakassin kantamiseen ja portaiden kipuamiseen asti.

Valkuaisaineet eli proteiinit
ovat erityisen tärkeä osa ikäihmisen ravitsemusta. Ensinnäkin
ne ovat lihasten rakennusaineita. Lihaksia vahvistavasta liikunnasta ei ole hyötyä, ellei sitä tue
oikeanlainen, proteiinipitoinen
ruokailu, mielellään ennen tai jälkeen suorituksen. Toiseksi ikääntyessä käy niin, että proteiineja alkaa mennä hukkaan aineenvaihdunnassa.
Proteiinin imeytyminen suolistossa heikentyy, ja sitä hukkaantuu myös solutason aineenvaihdunnassa. Siten ruuan hyötysuhde heikkenee. Proteiinia tarvitaan kuitenkin jokaisessa so-

RuoK a EI maISTu, muTTa
RavINNoN TaRvE EI vÄhENE

Omaiset huolestuvat usein
huomatessaan, että ikäihminen
syö kuin lintu. Ruoka ei maistu eikä ole nälkä. Suomisen mukaan
tähän on useita syitä, joista elämänpiirin pieneneminen ja liikkumattomuus on yksi.
Toinen ovat lääkkeet. Jos lääkettä on juuri vaihdettu, on hyvä ottaa huomioon mahdollisuus, että se on vienyt ruokahalun. Lääkitystä tulisi tällöin miettiä uudelleen lääkärin kanssa.
Muistisairas ei ehkä muista syödä tai ei enää osaa koota ateriaa.
Myös yksinäisyyden kokemus ja
masennus voivat heikentää ruokahalua.
Uusi, kiinnostava tutkimuskohde on suoliston mikrobiflooran mahdollinen vaikutus. Tästä
saadaan varmasti tietää lähivuosina enemmän.
Kaikki tämä vaikuttaa niin, että vanhus syö entistä vähemmän,
ja ruoan laatukin usein heikkenee. Makuaistin hiipuessa parhaiten maistuvat makeat ruuat,
jotka harvoin ovat ravitsemuksel-

Nutridrink Protein on runsaasti proteiinia sisältävä pirtelömäinen täydennysravintojuoma. Eri makuja.

Tarjous!
4 x Nutridrink
Protein 200 ml

9,90 €
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lisesti parhaita mahdollisia. Suojaravintoaineiden tarve ei kuitenkaan vähene ikääntyessä.
Kaikkea kohtuudella on hyvä ohje ikäihmisillekin. Keksit ja
pullat olisi kuitenkin hyvä korvata
proteiinipitoisilla herkuilla.
TuKEa moNIPuoLISEEN
RavITSEmuKSEEN

Kun ruoka ei maistu tai vanhus jaksaa syödä vain vähän, apteekista saatavat ravintovalmisteet, kuten Nutridrink Protein
tarjoavat helpon ratkaisun. Niissä on runsaasti energiaa, suojaravintoaineita ja proteiinia.
Ravintovalmisteita voi käyttää muuta ruokailua tukemaan,
ja erityisen hyviä ne ovat sairaustilanteissa. Toipumisvaiheessa niistä saa monipuolisen ravintosisällön niin pienessä määrässä, että useimmat pystyvät nauttimaan sen. Lisäksi voi nauttia
muuta niin paljon kuin jaksaa.
Omaiset voivat tukea ikäihmisen hyvää ravitsemusta tilanteen ja voimiensa mukaan. Kauempana asuvatkin voivat vieraillessaan ruokailla vanhuksen
kanssa kotona tai ravintolassa
sekä tuoda mukanaan ravintovalmisteita ja muita proteiinia sisältäviä mieluisia syötäviä. Seurassa
ruoka maistuu usein paremmin.
Sekin on omaisen hyvinvoinnista huolehtimista, että katsoo
välillä jääkaappiin, varaa sinne
asioita, joista tietää vanhuksen
pitävän ja muistuttaa ruokailusta. Jääkaappi kertoo myös, vieläkö omatoiminen ruokahuolto ylipäätään sujuu.
Lisätietoa sekä konkreettisia ohjeita ja vinkkejä ikäihmisten
hyvän ravitsemuksen toteuttamiseksi on saatavissa esimerkiksi
Gery – Voimaa ruuasta -lehdestä.
Sen voi tilata yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.gery.fi
s 4EKSTI -ERJA 3UOMINEN
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B12-vitamiinin puutosoireet
voivat yllättää

B

12-vitamiini ylläpitää normaaleja psykologisia toimintoja ja tukee keskushermoston normaalia toimintaa.
Siksi sen pitkään jatkunut puutos
voi aiheuttaa muistiongelmia ja
keskittymishäiriöitä. B12-vitamiinin puutos voi olla taustalla myös
silloin, kun väsymys ei helpota levosta huolimatta tai hengästyy aikaisempaa helpommin.
Lisäksi B12-vitamiinin puutos
altistaa neurologisille oireille, joita ovat lihasheikkous, tunnottomuus sekä sormien tai varpaiden
nipistely.

mIK Ä PuuToKSEN aIhEuTTaa?

Yleensä B12-vitamiinin puutosta aiheuttaa joko se, että
B12-vitamiini ei imeydy elimistöön kunnolla tai se, että sitä ei
saa ruokavaliosta riittävästi.
Iäkkäiden muistihäiriöiden
taustalta löytyy monasti B12-vitamiinin puutos, josta kärsii joka kymmenes yli 65-vuotias. Tämä johtuu usein siitä, että hapoton maha heikentää B12-vitamiinin imeytymiseen tarvittavan ns.
sisäisen tekijän tuotantoa. Silloin
vitamiini ei imeydy suolistosta
elimistöön.
Imeytymishäiriöitä aiheuttavat myös hoitamaton keliakia
ja Crohnin tauti. Lisäksi B12-vitamiinin imeytyminen suolistosta heikkenee, jos suolta lyhennetään tai vatsalaukku poistetaan.
Myös diabeetikot kuuluvat riskiryhmään, koska metformiinilääkitys voi heikentää B12-vitamiinin
imeytymistä.
B12-vitamiinin puutos vaivaa
samoin kasvissyöjiä. Kun liha jää
ruokavaliosta pois, ei puutteellista B12-vitamiinin saantia aina
huomata korjata vitamiinilisällä.
Lisäksi monien lääkeainei-

den tiedetään vaikuttavan B12-vitamiinin imeytymiseen. Näistä tutuimpia ovat mahan happamuuden säätelyyn vaikuttavat protonipumpun estäjät.
B12-vITamIINITaSo vERIKoKEELLa

Jos B12-vitamiinin saanti tai
imeytyminen heikkenee, voivat
elimistön omat B12-vitamiinivarastot riittää jopa 2–5 vuodeksi.
Kun maksaan varastoitunut B12vitamiini on käytetty, alkaa puutos kuitenkin tavalla tai toisella
vaivata.
Vitamiinin puutos todetaan
usein yllättäen lääkärikäynnillä verikokeessa, jossa voidaan
huomata, että veren punasolut
ovat laajentuneet. Tällöin puhutaan megaloblastisesta anemiasta. Yhdeksällä kerralla kymmenestä sen syynä on B12-vitamiinin puute.
B12-vitamiinin puutosta ja siitä aiheutuvia vaivoja on huomattavasti helpompi ehkäistä kuin
korjata. Siksi on hyvä huolehtia
ajoissa siitä, että saa riittävästi
B12-vitamiinia arjessaan.
s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ

Lähde: Terveyskirjasto.fi

ilmoitus

Monipuolinen Betolvex B12 -vitamiinituoteperhe

B

etolvex B12 -vitamiiniravintolisä
on tarkoitettu päivittäiseen B12-vitamiinin saannin turvaamiseen. Betolvex
Strong varmistaa tuen muistille ja jaksamiselle. Tuotteessa on B12-vitamiinin lisäksi jaksamisessa auttavaa foolihappoa sekä B1-, B3-, B6- ja B7-vitamiineja.
Uusi Betolvex Vege on kehitetty kasvisruokavalion tueksi B12-vitamiinin ja Dvitamiinin saannin turvaamiseen. Toinen
uutuusravintolisä, Betolvex Sugar Balance on tarkoitettu sokeritasapainon tueksi erityisesti 2-tyypin diabeetikoille, joilla on metformiinilääkitys. Se sisältää sekä
B12-vitamiinia että kromia ja D3-vitamiinia.
Kromi osallistuu normaalin verensokerita- www.betolvex.fi
sapainon ylläpitoon.
www.facebook.com/betolvex
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B12-vitamiinin puutos voi
pitkään jatkuessaan aiheuttaa muun muassa hermosto-oireita, mutta aina se ei
oireile lainkaan.
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Kosmetologi vastaa

Apteekissa kosmetologina
toimivalla farmanomidiplomikosmetologi Arja
Mikkolalla on vuosikymmenien kokemus ihonhoidosta
ja kauneudesta. Arja vastaa
asiakkaidensa yleisimpiin
hänelle esittämiin kysymyksiin.

voiteet. Niissä on myös enemmän uudistavia ainesosia ja ne
imeytyvät syvemmälle kuin päivävoiteet.
Kun kasvot ovat yöllä levossa
eivätkä esimerkiksi UV-säteet, ilmansaasteet ja tupakansavu ole
häiritsemässä ihon toimintoja,
iho voi myös hyödyntää ravitsevat ainesosat hyvin.
Tarjolla on myös voiteita, joita sanotaan 24 h hoitovoiteiksi.
Niitä voit käyttää sekä päivällä
että yöllä. Pääasia, että ihosi saa
hoitoa ennen kaikkea yöaikaan.

Mitä yövoiteen
pitäisi sisältää?
Sekä päivä- että yövoiteissa
on jokaiselle ihotyypille sopivia
vaihtoehtoja. Mieti mitä vaikutuksia toivot yövoiteella olevan.
Sen jälkeen voit etsiä asiantuntijan kanssa oikean voiteen oman
ihosi tarpeisiin.
A-ja E-vitamiinit ovat vitamiineista erittäin tärkeitä aikuiselle iholle ihotyypistä riippumatta. Ne muun muassa pidentävät ihosolujen elinikää, uudistavat ihoa ja aktivoivat ihon ve-

renkiertoa. A- ja E-vitamiineja tulisikin olla runsaasti iäkkään ihmisen yövoiteessa.
E-vitamiinia kannattaisi myös
syödä sisäisesti joka päivä. Se
edesauttaa ihoa pysymään hyvässä kunnossa.
A-ja E-vitamiini ovat tärkeimmät ihovitamiinit myös nuoren
iholle. B5-vitamiinistakin on hyötyä nuorelle iholle. Sinkistä ja Cvitamiinista on puolestaan apua
varsinkin, jos iho on rasvainen ja
epäpuhdas. Mitä paremmin hoidamme ihoamme nuorena, sitä
parempi on sen kunto ikääntyessämme.

Tarvitseeko iho
kasvovettä?

Kasvovesi täydentää ihon
puhdistuksen ja valmistaa sitä
vastaanottamaan kosteus- tai
hoitovoiteen.
Tietyillä kosmetiikkasarjoilla puhdistusemulsio ei aikoinaan
lähtenyt kokonaan iholta ilman
kasvovettä. Tarvittiin siis kasvovesi varmistamaan kasvojen puhtaus.
Nykyisin kasvovesiä on moneen eri tarkoitukseen. On virkistäviä, rauhoittavia, kuorivia ja
desinfioivia vaihtoehtoja. Sinusta riippuu miten haluat kasvovetesi vaikuttavan.
Tarjolla on myös monia puhdistusaineita, jotka eivät vaadi
kasvovettä. On siis oma päätöksesi haluatko käyttää kasvovettä
vai et. Tärkeintä on, että puhdistat kasvosi joka ilta säännöllisesti
- käytitpä meikkiä tai et.

Mitä naamio tekee
iholle?

Naamioilla voimme helliä itseämme ja ihoamme. Naamiot
ovat hyvä lisä kasvojenhoito-ohjelmaamme.
Naamioita on olemassa niin
monenlaisia kuin ihollamme on
tarpeita. Kosteuttavia naamioita voi käyttää useamman kerran viikossa. Rauhoittavat naamiot on tarkoitettu tarpeen mukaan käytettäviksi. Ne ovat mainio apu esimerkiksi etelänmatkalla, jos olemme oleskelleet vähän liian kauan auringossa ja iho
punottaa, joskaan ei ole palanut
sen jäljiltä.
Meikinalusnaamioilla saat
kauniin meikin pysymään pitkään
iholla ja ihon näyttämään raikkaalta. Lisäksi on elvyttäviä, kiinteyttäviä, rentouttavia ja puhdistavia naamioita. Oikea naamio
voi olla erittäin hyvä apu myös
epäpuhtaalle iholle.
Jos haluat ilahduttaa ystävääsi tai itseäsi, naamio on ihana lahja. Se on pientä arjen luksusta, josta voimme nauttia aina,
kun haluamme helliä ihoamme.
Käytä asiantuntijan apua etsiessäsi tarvitsemaasi naamiota
itsellesi.

Miksi päivävoide
ei käy yöllä?
Voi sanoa, että päivävoiteilla
hoidetaan ihon pintaa ja suojataan kasvot ilman saasteilta.
Yöllä iho puolestaan uudistuu ja tarvitsee ravinteita. Yövoiteet ovatkin yleensä täyteläisempiä ja ravitsevampia kuin päivä-
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Uutta kuiva-ja
herkkäihoisille
vauvoille ja lapsille
paihottumassa iho punoittaa ja
se on usein arka2. Tavallisimpia
syitä ovat eritteiden aiheuttama
ihoärsytys sekä ihon hautuminen
kosteassa vaipassa.
Vaippaihottumaa voi ilmaantua jo parin viikon iässä, mutta
yleisempää se on 8-12 kuukauden iässä, kun on siirrytty kiinteämpiin ruokiin. Oikeasta hoidosta huolimatta punoitusta voi olla vaikea välttää vauvojen herkällä iholla. ACO Minicare Diaper Rash Spray suojaa, kosteuttaa ja pehmentää ihoa.

Uusi ACO Minicare -ihonhoitosarja on tarkoitettu
erittäin kuiva- ja herkkäihoisille vauvoille ja lapsille.

S

kosteuttaa kuivaa ihoa ja vähentää epämukavaa tunnetta, kuten
ihoärsytystä ja kirvelyä.

Skarp E, Isola A, Oikarinen A. Lapsen
atooppinen ihottuma heikentää
perheiden elämänlaatua. Suomen
Lääkärilehti 2008; 63(50):4417-4421.
2
Jalanko H. Vaippaihottuma. Lääkärikirja Duodecim 2017.
1

vaIPPaIhoTTumaN hoITo

Vaippaihottuma on tavallinen vaiva vaippaikäisillä. Vaip-

s 4EKSTI 2IKU 3IPILÛ

arjaan kuuluvat Minicare Diaper Rash
Spray -vaippaihottumaspray, Minicare Washlotion -pesuvoide ja Minicare Cream -voide. Kaikki tuotteet ovat hajusteettomia, väriaineettomia, parabeenittomia, mineraaliöljyttömiä ja sisältävät ainoastaan tarkoin valikoituja raaka-aineita.

ACO Minicaretuotteet
l ACO Minicare Diaper
Rash Spray -vaippaihottumaspray on hajusteeton ja
dermatologisesti testattu.
Se sisältää mietoja raaka-aineita, jotka ovat hellävaraisia
lapsen herkälle iholle. Koostumus on kehitetty säännölliseen käyttöön ennaltaehkäisemään ongelmaa, suojaamaan ja kosteuttamaan ihoa
8 tunnin ajan.
Spray suihkutetaan suoraan vauvan iholle vaipanvaihdon yhteydessä eikä sitä tarvitse levittää aralle ja
ärtyneelle iholle, toisin kuin
voiteita. Näin vaipanvaihto
voi olla mukava hetki sekä
vauvoille että vanhemmille.
Kätevä tuote mukaan hoitolaukkuun.
l ACO Minicare Cream

-voide on rasvainen ja mieto
voide, joka sisältää kosteuttavaa glyserolia. Voide on
kehitetty minimoimaan epämukavaa tunnetta, ihoärsytystä ja kirvelyä. Helposti levittyvä voide imeytyy nopeasti ja pehmentää sekä kosteuttaa ihoa. Sopii kuivalle ja
erittäin kuivalle iholle. Hajusteeton.

KuIvaN Ja aTooPPISEN IhoN
hoITo

Kuiva ja atooppinen iho ovat
erittäin yleisiä lapsilla. Noin 15-20
%:lla lapsista on atooppista ihottumaa1.
Hoitoon kuuluu ihon päivittäinen pesu haalealla vedellä sekä puhdistus saippualla, jos iho
on likainen. Kevyen kuivauksen
jälkeen iholle levitetään kosteuttavaa voidetta tai lääkärin määräämää lääkevoidetta.
ACO Minicare Washlotion
puhdistaa ihon hellävaraisesti,
mutta suojaa samalla ihoa kuivumiselta. ACO Minicare Cream

l ACO Minicare Wash Lo-

tion -pesuvoide on erittäin
mieto ja säilöntäaineeton
puhdistusaine vartalolle, joka on kehitetty erityisesti lasten kuivalle ja herkälle iholle.
Sisältää kosteuttavaa glyserolia ja pehmentäviä rasvoja,
jotka suojaavat ihoa kuivumiselta. Voi käyttää ilman vettä.
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INTENSIIVISTÄ ANTI-AGE
-IHONHOITOA YÖKSI

Y

DERMATOLOGISTA IHONHOITOA JO VUODESTA 1960 | WWW.LOUIS-WIDMER.FI

Louis Widmerin uuden
yövoiteen Rich Night Creamin täyteläinen koostumus
yhdistettynä aktiiviaineiden
korkeisiin pitoisuuksiin
stimuloi ihon luonnollista
anti-ageing -toimintoa,
ravitsee ja uudistaa.

övoide-uutuus sisältää suuren määrän
tehoaineita. Biostimuliinit (aminohapposeos) vaikuttavat ihon syvemmissä kerroksissa ja kosteuttavat
jättäen ihon kimmoisaksi ja pehmeäksi.
Uudenlainen kahden aktiivisen peptidin yhdistelmä silottaa ja kiinteyttää sekä vähentää
näkyviä ryppyjä. Keramidit suojaavat ihon kosteustasapainoa ja
vahvistavat luonnollista ihon vastustuskykyä. Ihosta tulee sileä ja
joustava.
Pantenoli parantaa kosteuden säilymistä iholla. E-vitamiini
antioksidanttina vahvistaa ihon
suojaa ja stimuloi ihon omia korjaavia toimintoja.

K ahdEN hYaLuRoNIhaPoN
ERIKoISTEKNoLogIa

Rich Night Cream -yövoiteen
pitkäketjuinen hyaluronihappo
on erittäin tehokas ihon pintakerroksen kosteuttaja. Juonteet
silottuvat, ja iholle muodostuu
ohut, elastinen suojakalvo.
Lyhytketjuinen, fragmentoitu
hyaluronihappo puolestaan tunkeutuu ihon syvempiin kerroksiin. Hyaluronihappo on kollageenin tehostaja, joka biostimuliinien kanssa aktivoi kollageenisynteesiä. Ihon elastisuus ja kosteustasapaino paranevat. Tuloksena on kimmoisampi, napakampi ja tasaisempi iho.
haJuSTEETTomaNa TaI mIEdoSTI
haJuSTETTuNa

Rich Night Cream -yövoidet-

Dermatologista taidokkuutta
ja kosmeettista ylellisyyttä
SYVÄKORJAAVAT TEHOAINEET JA TEKNOLOGIA
TÄYTELÄINEN, KIINTEÄMPI IHO
12

ta suositellaan kuivalle ja ikääntyvälle, useimmiten yli 30-vuotiaalle iholle. Se soveltuu erittäin kuivalle iholle myös päivävoiteeksi.
Voide imeytyy ihoon välittömästi
eikä jätä rasvaista tunnetta.
Louis Widmerin Extrait Liposomal -seerumia suositellaan
käytettäväksi tehokkaana lisähoitona ennen yövoiteen levittämistä.
Sveitsiläisen Louis Widmerin dermokosmetiikkatuotteet
valmistetaan farmaseuttisia valmisteita koskevien periaatteiden
mukaisesti.
s 4EKSTI !RJA +AUPPINEN
PROVIISORI
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Couperosa
kuriin hellällä
hoidolla
Couperosan pinnalliset merkit johtuvat ihon hiusverisuonten
heikkoudesta. Siinä missä suonet yleensä laajenevat ja supistuvat verenkierron mukaan, couperosassa mekanismi menee rikki ja suonet jäävät pysyvästi laajentuneeseen tilaan.
Couperosaan liittyy usein
ihon kuivuutta. Kun talineritys on
vähäistä, ulkoiset rasitteet pääsevät vaikuttamaan ihoon vapaasti. Toisaalta myös rasvoittuvaan ihoon voi kehittyä couperosaa. Silloin taustalta löytyy
usein ihon jynssäämistä vahvoilla pesuaineilla, kylmällä vedellä
ja voimakkailla reakuorinnoilla.
couPERoSaN hoITo

Couperosan oireiden lievittämiseen ja ehkäisyyn on runsaasti apua. Punoittavan ihon
hoitorutiiniin kuuluvat erityisesti couperosalle kehitetyt suojaava päivävoide, pintasuonia vahvistava yövoide ja punoittavien
kohtien paikallishoitoaine.
Saunoessa ja ulkoillessa couperosa-kohdat suojataan rasvapitoisella hoitovoiteella. Jos oireet silti pääsevät niskan päälle,

Kattava
hoitosarja

ilmoitus

Couperosalla tarkoitetaan
iholle helposti ilmestyvää
tai jopa jatkuvaa punoitusta. Oireet keskittyvät kasvojen keskialueille, missä
pintaverisuonet voi joskus
jopa erottaa ihon läpi. Couperosaan ei ole parantavaa
itsehoitoa, mutta sen hillitseminen on helppoa.

C

ouperosa on noin parilla miljoonalla suomalaisella. Yleisyytensä vuoksi ei ole yllätys,

couperosa-ihon erikoisnaamio
rauhoittaa tilanteen. Jotta ihon
pintaverenkierto ei yliaktivoidu,
hoidetaan ihoa aina hellillä otteilla ja haalealla vedellä.
Dermokosmeettisten meikkivoiteiden runsaspigmenttiset
koostumukset tasoittavat ihon
värin hetkessä. Jos punoittavat
kohdat vielä käsitteleekin ennen
meikkivoidetta vihertävällä peitepuikolla, peittyy pahempikin
punoitus täydellisesti.
avèNEN K aTTava couPERoSaTuoTESaRJa

Paikallista kuumotusta ja punoitusta voi rauhoitella sekä viilentää Avène Thermal Spring Water -terveyslähdevesisuihkeella.
Lisäksi Avène-tuotesarjasta löytyy juuri couperoottiselle
iholle suunnitellut Redness-relief-tuotteet. Tuotelinjasta löydät
kaikki tarvittavat tuotteet: puhdistus-emulsion, päivävoiteen
normaalille ja sekaiholle tai kuivalle ja erittäin kuivalle iholle, paikallisesti käytettävän tehohoitoaineen sekä ihoa rauhoittavan ja
punaisuutta lievittävän naamion.
Tuotteet vahvistavat pintaverenkiertoa ja vähentävät ihon punoitusta ja kuumotusta sekä ennen kaikkea rauhoittavat ihoa.
s 4EKSTI !NU (ERRALA

Avènen couperosalle kehitetty
Redness-relief-linja rauhoittaa
punoittavaa ihoa ja vahvistaa
sen pintaverisuonten seinämiä. Couvrance-meikkivoiteet
ja vihertävä Concealer Stick
-peitepuikko piilottavat ihon
punaisuuden.

että sen taustalta löytyy geneettistä alttiutta.
mILLaINEN oN couPERoSaIho?

Couperosan tyyppitapaus on
herkkyyteen taipuvainen vaalea
iho, jonka poskia koristaa jatkuva
puna. Saunassa, viimassa, auringossa tai vaikkapa liikkuessa rusotus pahenee kuumottavaksi helotukseksi. Oireita laukaisevat myös
sisäiset tekijät, kuten tulinen ruoka, kuumat juomat ja alkoholi.
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IHANAT MINERAALIMEIKIT
;:

miset.
IDUN Minerals -sarjan tuotteet ovat dermatologisesti testattuja, hajustamattomia ja suurimmaksi osaksi vegaanisia. Tuotteista on poistettu kaikki epäpuhtaat, allergisoivat ainesosat,
kuten nikkeli, kromi ja lyijy. Tuotteet eivät tuki ihohuokosia, vaan
antavat ihon hengittää.

Ruotsissa kehitetty ja
valmistettu IdUN Minerals
-kosmetiikkasarja pohjautuu puhtaisiin mineraaleihin. Apteekeissa myytävään
sarjaan kuuluu kattava
valikoima värikosmetiikkaa
kasvoille, silmille, huulille ja
kynsille.

mINERaaLImEIKKIPuuTERI

Sarjan kulmakivenä on 100
%:sti mineraaleista koostuva mi-

neraalimeikkipuuteri, joka sulautuu pehmeästi ihoon ja antaa tasaisen, luonnollisen hehkuvan
lopputuloksen. Puuterin voi kerrostaa haluttuun peittävyyteen
asti. Sävyjä on 18.
aLLERgIaTuNNuS

Mineraalimeikkipuuterilla on
Ruotsissa ainoana värikosmetiikkatuotteena Ruotsin Astma- ja
allergialiiton myöntämän
Allergiatunnuksen
käyttöoikeus.

Suomessa Allergia-, Iho- ja
Astmaliitto on myöntänyt Allergiatunnuksen käyttöoikeuden
tähän mennessä 59:lle IDUN Minerals -kosmetiikkasarjan tuotteelle. Allergiatunnus on luotettavuuden osoitus, joka myönnetään puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille.
s 4EKSTI
+AIJA 4RMÛ
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I

DuN Minerals -sarjan tuotteet on suunniteltu sopimaan kaikille ihotyypeille
- kaikkein herkimmällekin iholle.
Tuotteita voivat käyttää myös erilaisista iho-ongelmista, kuten aknesta tai rosaceasta kärsivät ih-

Miten valita hyvä omega-3-valmiste?
Kalaöljy on ravintolisistä
paras omega-3-lähde.
Mistä tunnistaa laadukkaan
valmisteen?

PuhTauS Ja vaSTuuLLISuuS

ri valmisteiden sisältämät omega-3-pitoisuudet vaihtelevat suuresti. Edullista valmistetta voi joutua ottamaan monia kapseleita
päivässä, jotta saa riittävän määrän omega-3:sia. Näin edullinen
valmiste voi muodostua käytössä
hyvinkin hintavaksi.

Myös kalaöljyvalmisteiden
laaduissa ja puhtauksissa on eroja. Vastuullinen valmistaja on sitoutunut kestävän kalastuksen
periaatteisiin kalakantoja ja -vesiä suojellen.
Kalaöljyn puhtaudesta kertoo EPAn ja DHAn suhde: mitä suurempi EPAn osuus on, sitä
puhtaampi öljy on kyseessä.

huomIoI vahvuuS

KoRKEaLaaTuINEN LYSI

E

ilmoitus

jyä pienempään tilaan, jolloin yksikin kapseli päivässä riittää.

Laadukas omega-3-valmiste
sisältää riittävästi EPA- ja DHArasvahappoja. Kannattaa myös
verrata kapseleiden sisältämiä
rasvahappomääriä.
Etyyliesteröidyssä kalaöljyssä
sydänterveydelle tärkeän EPAn
osuus on noin 50 % omega-3-rasvahapoista. Etyyliesteröinnillä
saadaan suurempi määrä kalaöl-

omega-3 rasvahappoja. Yksi kapseli päivässä riittää. Lysi Omega-3 Vahva on saatavana D-vitaminoituna ja ilman vitamiineja.
Sitruunainen Lysi Omega-3
Lemon -kalaöljyvalmisteen päiväannos 1 teelusikallinen sisältää
1540 mg omega-3-rasvahappoja
(EPA 736 g ja DHA 460 mg).

Raikkaan makuisen kalaöljyn voi nauttia sellaisenaan tai
sekoittaa jogurtin tai smoothien
sekaan. Sitä voi myös lisätä erilaisiin kylmiin ruokiin tai vaikkapa valmistaa herkullisen bowlin.
s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ

Lysi Bowl
• 1 tl Lysi Omega-3 Lemon
• 1 banaani
• 2 dl marjoja
• 1dl vettä/maitoa/jogurttia
• Kourallinen pähkinoitä

Islantilainen Lysi on maailman suurin kalaöljyjen valmistaja. Lysin toimintaa ohjaavat monet kansainväliset laatujärjestelmät. Tuotteiden raaka-aineet tulevat puhtailta vesiltä ja läpikäyvät pyyntikausittain laajan puhtausanalyysin.
Lysi Omega-3 Vahva -kalaöljyvalmisteet sisältävät runsaasti

Sekoita tehosekoittimessa
tasaiseksi, kaada kulhoon
ja koristele mielesi mukaan
esimerkiksi hedelmillä ja
kookoshiutaleilla.
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Kollageeni kiinteyttää ihoa

iotiini Collagen sisältää
ihon elastisuuteen, hyvinvointiin ja kiinteytymiseen tarvittavia ravinteita.

B

muksessa1 on osoitettu, että 2,5
g Verisol-P-kollageenia päivässä nautittuna säännöllisesti neljän viikon ajan lisää merkitsevästi ihon elastisuutta ja kiinteyttä sekä tasoittaa silmänympärysryppyjä.
Kun tutkimuksissa Verisol-Pkollageenin käyttöä jatkettiin vielä toiset neljä viikkoa, ihon elastisuus lisääntyi edelleen ja rypyt
olivat tasoittuneet parhaimmillaan 50 % alkutilanteeseen verrattuna. Muutokset olivat näkyvissä 4 viikkoa kollageenin käytön lopettamisen jälkeenkin.
Tutkittavat naiset olivat 35
-65-vuotiaita. Kollageenin vaikutukset näkyivät selvimmin yli
50-vuotiaiden naisten ihossa.

vERISoL ® -P-KoLLagEENI

hYaLuRoNIhaPPo, BIoTIINI,
SINKKI Ja c-vITamIINI

geenipeptidejä. Kollageenipeptidit imeytyvät paremmin kuin
kollageeni. Verisol-P-kollageenin
ihon nuorentava vaikutus perustuu siihen, että Verisol-P-kollageenipeptidit lisäävät ihon omaa
kollageeni- ja elastiinituotantoa.
Kahdessa kliinisessä tutki-
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Ihon kollageenin muodostus ja määrä alkavat vähentyä jo 30 ikävuodesta alkaen. Kasvoissa se näkyy ihon
veltostumisena, juonteina
ja syventyvinä ryppyinä.

Biotiini Collagenin sisältämä
Verisol®-P-kollageeni on sian kollageenista pilkottua I tyypin kolla-

Kollageenin vaikutusta täydentävät hyaluronihappo, vitamiinit ja sinkki.

Hyaluronihappo sitoo vettä ihossa ja lisää ihon kosteutta.
Biotiini ja sinkki vaikuttavat ihon
normaaliin kuntoon ja C-vitamiini edistää ihon kollageenin muodostumista.
Biotiini Collagen on laktoositon ja gluteeniton eikä sisällä
maito- tai soijaproteiineja eikä
väriaineita. Ei raskaana oleville ja
imettäville. Päiväannos aikuisille
kolme tablettia.
s 4EKSTI ,IISA +ANSANEN
RAVINTOLISÛASIANTUNTIJA 4(Proksch E, Schunck M, Zague V,
Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral
supplementation of specific collagen
peptides has beneficial effects on human
skin physiology: a double-blind, placebocontrolled study. Skin Pharmacol Physiol
2014;27:47-55 /.
Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake
of special bioactive collagen peptides
reduces skin wrinkles and increases
dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol
Physiol 2014;27:113-119.
1

Tuuheat hiukset ja vahvat kynnet

B

iotiini Strong Hair &
Nail sisältää erityisesti
hiuksille ja kynsille tarkoitettuja ravintoaineita.

kynnet kasvavat hitaammin, ovat
hauraampia, liuskoittuvat ja lohkeilevat enemmän kuin miesten
kynnet.

KERaTIINI hIuKSISSa

BIoTIINI, mETIoNIINI Ja SINKKI

Hiukset ja kynnet ovat sarveisainetta eli keratiiniproteiinia, jonka vahvuutta rikki lisää.
Keratiinia tuottavat hiusnystyssä
ja kynnen juuressa olevat keratinosyyttisolut. Keratiini kovettuu
säiekimpuiksi hiuksen varren sisäosaan. Varren ulkopintaan keratiini muodostaa suojaavia suomukerroksia. Mitä enemmän hiuksessa on suomukerroksia, sitä kiiltävämpi ja pehmeämpi hius on.

Ravintoaineista parhaiten keratiiniin muodostumiseen vaikuttavat biotiini ja rikkiä sisältävät
aminohapot, kuten metioniini.

ilmoitus

KERaTIINI KYNSISSÄ

Kynnessä keratiini kovettuu
kynsilevyksi. Kynsilevyssä on kolme keratiinikerrosta, joista päällimmäinen kerros on kovin. Kerrosten välissä on rasvaa, joka tekee kynnestä taipuisan. Naisten

Biotiini on B-vitamiini, joka
vilkastuttaa keratinosyyttisoluja ja
osallistuu keratiiniproteiinin muodostukseen. Kun keratiinia syntyy
enemmän, kynnet ja hiukset kasvavat nopeammin, hiukset ovat
tuuheammat, kynnet vahvemmat
ja vähemmän liuskoittuvat. Sinkkiä tarvitaan hiusten normaalille
kunnolle. Se myös toimii monissa
entsyymeissä, joiden vaikutus näkyy hiuspohjan ja ihon kunnossa.
Biotiini Strong Hair & Nail sisältää hiusten ja kynsien keratiinia vahvistavia biotiinia, metioniinia sekä hiusten ja ihon kunnolle tarpeellista sinkkiä. Biotiini
Strong on laktoositon ja gluteeniton. Se ei sisällä maito- tai soijaproteiineja eikä väriaineita. Vegaanituote. Ei lapsille eikä raskaana oleville ja imettäville.
s 4EKSTI ,IISA +ANSANEN
RAVINTOLISÛASIANTUNTIJA 4(-
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MIELENKIINTOISET
MAITOHAPPOBAKTEERIT

A

ikuisen ihmisen mikrobisto on niin
suuri ja moninainen, että siitä puhutaan jopa omana elimenään.
Maitohappobakteerit ovat osa
ruoansulatuskanavan normaalia mikrobistoa. Esimerkiksi Bifido- ja Lactobacillus-bakteereja
on ihmisen suolistossa luonnostaankin.

mISTÄ maITohaPPoBaKTEEREITa
Saa?

Maitohappobakteereita löytyy monista fermentoiduista maitotuotteista, kuten esimerkiksi
juustoista ja jogurteista. Maitohappobakteereiden saantia voi
myös lisätä maitohappobakteerivalmisteilla. Maitohappobakteereita voidaan käyttää päivittäin.
Suomessa yli 40 % väestöstä
käyttää jotakin maitohappobakteerivalmistetta. Maitohappobakteereita ostetaan pääasiassa säännölliseen käyttöön ja ulkomaille matkustettaessa.1

EmPIIRISESTI TuTKITuT
maITohaPPoBaKTEERIK aNNaT

Vain kantatasolle määritellyt
maitohappobakteerit voidaan
yhdistää tutkimuksiin. Esimerkiksi Lactobacillus rhamnosus GG
on maailman tutkituin Lactobacillus-suvun maitohappobakteerikanta. Maitohappobakteerin ni-

mi muodostuu suvusta (Lactobacillus), lajista (rhamnosus) ja kannasta (GG).
Kun käytetään tarkoin valittuja maitohappobakteerikantoja,
voidaan olla varmoja, että sama
maitohappobakteeri on jokaisessa tuotteessa ja tuote-erässä.
Muista tarkistaa, että maitohap-

pobakteerivalmisteesi bakteerit
on ilmoitettu kantatasolla ja kysy apteekista lisää niillä tehdyistä tutkimuksista.
Kuluttajatutkimus, Ipsos, Marraskuu
2016

1

s 4EKSTI +AROLIINA 0ITKÛNEN

Idoform–maitohappobakteerisarja
Idoform-valikoimaan kuuluu kolme erilaista maitohappobakteerivalmistetta. Kaikkien tuotteiden maitohappobakteerikannat on valittu tuotekohtaisesti käyttötarkoituksen mukaan.
Idoform-valmisteissa maitohappobakteerit on suojattu
kolminkertaisella suojauksella, joka optimoi elävien maitohappobakteerien selvitymisen
ruuansulatuskanavaan asti.
Päivittäiseen käyttöön
tarkoitettu, edullinen Idoform Caps sisältää miljardi
maitohappobakteeria. Maitohappobakteerikannat ovat
maailman tutkituimpia. Kasviperäisen kapselin voi tarvittaessa avata ja sekoittaa ruokaan
tai juomaan.

2

Idoform Matka sisältää viisi eri maitohappobakteerikantaa ja se on suunniteltu matkustuskäyttöön. 3 miljardia maitohappobakteeria sisältävä Idoform Matka on hedelmäisen
makuinen purutabletti, joka on
helppo nauttia missä ja milloin
tahansa.

ilmoitus

3

Idoform A-biotic on maitohappobakteerikapseli
lyhytaikaiseen käyttöön. Se sisältää 2,5 miljardia maitohappobakteeria neljästä eri maitohappobakteerikannasta, ja se
on suunniteltu tilapäisesti suurempaan maitohappobakteerien tarpeeseen.

Kysy lisää
apteekista

1

PP-iDF-FiN-0139

Suoliston bakteerit ovat
olleet suosittu aihe jo
jonkin aikaa, eikä ihme, sillä
määrällisesti ihmisessä on
paljon enemmän bakteerisoluja ja muita mikrobeja
kuin ihmissoluja.
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Kiusaako ripuli koiraasi?
Koiran ripuli tulee väistämättä jossain vaiheessa
jokaisen koiranomistajan
eteen.

T

avallinen ripulin syy
on ruoansulatuksen
toimintahäiriö, sillä
koirilla on taipumus
ottaa suuhunsa mitä ihmeellisimpiä asioita ja niellä ne. Oman, nyt
jo edesmenneen koirani herkkua
olivat paperinenäliinat, joita se
hotkaisi hetkessä suuhunsa kilokaupalla vuosien mittaan. Ripulin
tarkoitus on viedä sopimattomat
aineet pois elimistöstä.

RuoK avaLIomuuToKSET
vÄhITELLEN

Tuttu juttu koiraperheessä on
myös tilanne, jossa koira saa normiateriasta poikkeavaa ruokaa,
mikä laittaa koiran vatsan löysälle.
Lihansyöjänä koiran ruuansulatuselimistö on tilavuudeltaan
pieni eikä sen ruuansulatus siedä nopeita muutoksia. Löysältä
vatsalta voikin välttyä, kun tekee
kaikki koiran ruokinnan muutokset vähitellen.

YRITÄ vÄLTTÄÄ LoISTaRTuNNaT

Sisäloiset saavat koiran ruuansulautuskanavan helposti oirehtimaan. Alttiimpia loistartunnoille ovat koirat, joita käytetään
ahkerasti erilaisissa koiratapahtumissa ja huonosti puhdistetuissa koirapuistoissa ulkoilevat koirat. Jätökset onkin aina syytä kerätä pois koirapuistoista.
Väärissä olosuhteissa säilytetty ruoka tai pitkään seissyt juomavesi voi sisältää runsaasti bakteereita tai alkueläimiä, jotka nekin voivat aiheuttaa koiralle ripulin. Samoin antibiootit saattavat
häiritä koiran suoliston bakteerikantaa ja saada aikaan ripulin.
NÄIN hoIdaT KoIRaN RIPuLIa

Jos koira on ripulista huomatta pirteä, voi ripulia hoitaa
kotona 2-3 päivän ajan.
Aiemmin suositeltiin koiran

laittamista paastolle ensimmäisenä ripulipäivänä, mutta siitä on
luovuttu. Nykyisin suositellaan
rajoitettua ruokintaa esimerkiksi
riisillä ja ja raejuustolla, johon lisätään vähitellen keitettyä kalaa.
Kun riisi-kalaseos pysyy koiran sisällä, voi alkaa siirtyä normaaliin ruokaan ja lisätä ensin ¼
tavallista ruokaa seokseen. Ruokavalion tulisi olla ennallaan 4-5
päivän kuluttua.
Ripuloivan koiran pitäisi juoda normaalia enemmän, joten
raikasta vettä tulee olla koko ajan
saatavilla.
aPua aPTEEKISTa

Suolistohäiriöiden ruokavaliohoidon apuna on hyvä käyttää
apteekista saatavia itsehoitoval-

misteita. Lemmikkien ruuansulatusongelmiin tarkoitetut ravintolisät imevät suolistosta haitallisia aineita ja rauhoittavat suolistoa. Ihmisten ravintolisät eivät sovi koirille.
Jos ripuli ei rauhoitu kolmessa päivässä tai koiralla on myös
muita oireita, kuten väsymystä,
kuumetta, verisiä tai tummia ulosteita, voimakasta oksentelua, on
otettava yhteyttä eläinlääkäriin.
Ripuloivat tai oksentavat pennut sekä vanhat koirat kuivuvat
nopeasti, joten ne on syytä viedä eläinlääkärin viivyttelemättä.
Eläinlääkärin apua tarvitaan
myös tilanteessa, jossa mitkään
pitkään jatkuneen ripulin hoitotoimenpiteet eivät tuota tulosta.
Syynä voi silloin olla herkistyminen jollekin ruoka-aineelle.
s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ
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Terveysvinkkejä lyhyesti

Kosteutta intiimialueille

V

ilmoitus

aihdevuosien aikana
naisten hormonitasapaino muuttuu, kun estrogeenin muodostuminen kehossa
vähenee. Se aiheuttaa muun muassa kuivuusoireita.
Kuivuutta voi esiintyä myös
esimerkiksi synnytyksen jälkeen,
mikäli pesee intiimialuetta liian
vahvoilla tuotteilla tai pukeutuu
liian tiukkoihin vaatteisiin. Stressi, kova urheilu ja tietyt lääkkeetkin voivat osaltaan altistaa emättimen kuivuuteen.

Emättimen kuivuus on
hyvin tavallista naisilla,
joilla on vaihdevuodet sekä
vaihdevuosien jälkeen.
Jopa yli puolet naisista
kärsii tästä epämukavasta
vaivasta ainakin jossain
elämän vaiheessa. Oireiden
hoitoon löytyy kuitenkin
vaihtoehtoja.

kaisia yhdistelmähoitoja, joilla
pyritään nostamaan estrogeenitasoa. Hormonipohjaista hoitoa
suositellaan harvoin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi ja oireet pyritäänkin poistamaan yksinkertaisemmalla ratkaisuilla.
REPadINa PLuS

Helpompi ja nopeampi kuivuusoireen hoito on emätinpuikko, jossa on kaikki tarvittava emät-

EmÄTTImEN TÄRKEÄ KoSTEuS

s 4EKSTI 6ESA ,OPONEN

Emättimessä normaalisti oleva kosteus ja lima suojaavat emätintä ulkoapäin tulevilta bakteereilta ja on näin ollen tärkeä suoja kehollesi.
Lääkehoidot emättimen kuivuuden hallintaan ovat monimut-

Repadina plus on hormoni- ja parabeenivapaa valmiste, joka nopeuttaa
emättimen limakalvon paranemisprosessia lisäämättä elimistöön
hormoneja.

Vastustuskykyä voi
vahvistaa

T

iesitkö, että yli 70 % immuunipuolustuksen soluista sijaitsee suolis-
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tossa?
Bion3 immun RESTORE ehkäisee flunssaa ja auttaa toipumaan siitä nopeammin. Valmiste sisältää C- vitamiinia, sinkkiä,
histidiinia ja kolmea maitohap-

timen normaalin toiminnan palauttamiseksi.
Yksi tärkeä elementti emätinpuikossa on hyaluronihappo, jota keho tuottaa normaalisti myös
itse. Hyaluronihapon tehtävänä
on sitoa kosteutta ihoon ja limakalvoille.
Repadina® plus emätinpuikko sisältää tätä kehon omaa rakennusainetta kosteuden palauttamiseksi. Emätinpuikko on reseptivapaa ja se tehoaa jo 2-3 viikon kuluessa.

pobakteeria. Bion3 immun RESTOREn teho perustuu ainesosien
yhteisvaikutukseen ja siihen, että
maitohappobakteerikannat pääsevat suolistoon asti elävinä erityisen filmipäällysteen ansiosta.
Vastustuskykyä kannattaa
vahvistaa vaikkapa:
• Kun tuntuu siltä, että flunssa on tulossa.
• Kun pitää varautua tärkeään tapahtumaan, kuten matkaan, ylioppilaskirjoituksiin tai
juhliin.
• Kun perheenjäsenet tai työyhteisö sairastavat.
Bion3 immun RESTORE sopii
myös raskaana oleville ja imettäville naisille.
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Terveysvinkkejä lyhyesti
Korkealaatuiset ravintolisät Pietarsaaresta
Bertil’s-hivenaine- ja vitamiinisarja saapui apteekkien valikoimiin toukokuussa.
Tuotesarjan nimi on uusi,
mutta tuotteiden valmistuksella on vuosikymmenien kokemus.

ilmoitus

B

ertil’s-ravintolisät valmistetaan Pohjanmaalla, Oy Valioravinto Ab:n
tehtaalla Pietarsaaressa.
Apteekkari Bertil Pomoellin
vuonna 1960 perustama yritys
on Suomen vanhin terveystuotealan toimija. Kunnioituksena
apteekkari Pomoellin osaamista ja arvoja kohtaan, Valioravinto uudisti keväällä yli 30-vuotiaan
Kelasin-hivenainesarjan, joka sai
uuden ulkoasun. Nyt apteekkien
hyllyiltä tuttuja Kelasin-hivenaineita tarjotaan laatutietoisille
kuluttajille nimellä Bertil’s.

YKSILöLLISIIN TaRPEISIIN

Valioravinnon Bertil’s-sarja sisältää 17 tuotetta; yksittäisiä hivenaineita, vitamiineja ja erityistarpeisiin huolella mietittyjä yhdistelmätuotteita.
Perusajatuksena on aktiiviaineiden paras mahdollinen imeytyminen ja siten parhaat terveys-

P

Pharysol 15 ml:n
pakkaus on helppo pitää mukana.
Isompi 30 ml:n
pakkaus on riittoisa koko perheen
käyttöön.

tamiinien erityisenä etuna on niiden sisältämät maltilliset määrät
yksittäisiä aktiiviaineita. Se antaa
oivan mahdollisuuden säätää annostusta ja yhdistellä eri tuotteita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Lisätietoja www.bertils.fi
s 4EKSTI *UHA 3IHVONEN

UUtta

Huuhtele kurkku
taudinaiheuttajista
harysol-suihkeen hypertoninen glyseroli-hunajaseos huuhtelee kurkkua taudinaiheuttajista ja irrottaa limaa.
Hunajalla on anti-inflamma-

hyödyt käyttäjälle. Bertilin arvoja noudattaen laadusta ja asiakkaan parhaasta ei tingitä. Nykytermein: Terveyttä ja hyvinvointia
ei ole varaa halpuuttaa.
Bertil’s-hivenaineiden ja -vi-

torisia vaikutuksia, jotka lievittävät tulehdusreaktiota. Pharysolin sisältämillä kasvitanniineilla on puolestaan todettu olevan
virusten toimintaa estävä vaikutus.1 Pharysol lievittää nopeasti
kurkkukipua ja lyhentää taudin
kestoa, kun hoito aloitetaan heti
oireiden ilmaannuttua.2
Pharysol-suihke sopii sekä
yli 1-vuotiaille lapsille että aikuisille.

Sinkki ja flunssa

S

inkki on yksi tärkeimmistä
elimistölle välttämättömistä hivenaineista. Se
vaikuttaa muun muassa aivotoimintaan, näkökykyyn sekä ihon,
luuston, hiusten ja kynsien kuntoon.

Sinkki on myös tärkeä osa immuunipuolustusjärjestelmän toimintaa. Vastustuskykyä voi vahvistaa ottamalla sinkkiä hyvissä
ajoin ennen flunssakauden alkua ja varmistaa sinkin saanti
flunssakauden yli.
ZINcIT SINKKISITRaaTTI

ZinCit on vastustuskykyä
ylläpitävä vahva sinkkivalmiste,
joka sisältää 25 mg sinkkiä hyvin
imeytyvänä sinkkisitraattina. Valmisteessa on myös C-vitamiinia, flavonoideja ja ruusunmarjauutetta.
Nieltävänä ravintolisänä otettavat sinkkivalmisteet eivät vaikuta paikallisesti, vaan imeytyvät
pääasiassa maha-suolikanavasta
ja vaikuttavat laaja-alaisesti elimistössä. Sinkin suositusannosta ei
pidä ylittää.

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

1
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MINISUN MUKANA
NENÄPÄIVÄSSÄ
Nenäpäivä-kampanjaa vietetään 18.10.–30.11.2018.
Jokaisesta kampanjan
aikana myydystä Minisuntuotteesta lahjoitetaan osa
Nenäpäivä-kampanjaan.

V

uoden kenties
synkimpänä aikana loka-marraskuussa vietetään
vuoden hauskinta hyväntekeväisyyskampanjaa,
Nenäpäivää. Kampanjan tavoitteena on auttaa maailman lapsia.
NENÄPÄIvÄ-Show

Varsinaista Nenäpäivää vietetään 9. marraskuuta, mutta hyväntekemiseen yhdistyy huumori
koko kampanjan ajan, mitä mottomme – hauska auttaa – kuvastaa.
Nenäpäivä huipentuu kaksiosaiseen Nenäpäivä-show’hun
Yle TV2:lla 9. marraskuuta. Tuona iltana hankitaan varoja viihteen keinoin maailman lasten
auttamiseksi.

Radion sinfoniaorkesteri RSO
heittäytyy viihteelle huippuartistien kanssa. Musiikkitalossa järjestettävä Kaikkien aikojen iskelmät -Nenäpäiväkonsertti esitetään suorana myös Yle TV1:llä,
Yle Areenassa ja Radio Suomen
taajuuksilla klo 19.
Lisäksi radion puolella 8.
marraskuuta eli Nenäpäivän aattona YleX lämmittelee kuuntelijat hupaisaan tunnelmaan Naurumaratonilla.

liike, johon kaikki voivat osallistua: päiväkodit, koulut, yritykset
ja liitot.
Lisätietoa kampanjasta
nenäpäivä.fi
s 4EKSTI .INNI !HONEN

Minisun-tuoteperhe

L

aaja Minisun-tuoteperhe on kehitetty erityisesti suomalaisille perheille vauvasta vaariin. Monet Minisun-valmisteet sopivat koko perheen päivittäiseen käyttöön, mutta valikoimasta
löytyy myös tuotteita eri kohderyhmille.

K aIKKI muK aaN!

Nenäpäivä-keräyksen järjestää vuosittain Nenäpäivä-säätiö.
Keräysvarat ohjataan yhdeksän
luotettavan järjestön kautta pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön, joka tukee maailman heikoimmassa asemassa olevia lapsia Afrikassa, Aasiassa ja EteläAmerikassa.
Varoilla järjestöt edistävät
lasten koulutusta, turvaa, terveyttä ja ravinnonsaantia. Nenäpäivän visiona on, että jokaisella
maailman lapsella olisi mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen
ja ihmisarvoiseen elämään. Tavoitteena on olla oikea kansan-

KENELLE moNIvITamIINIT ovaT TaRPEEN?

Ravintoaineiden riittävä saanti edellyttää ravitsemussuositusten mukaista, monipuolista ruokavaliota. Ruokatottumusten
ja -valintojen tiedetään yksilöllistyvän jatkuvasti, eivätkä kaikki
kykene tai halua syödä ns. lautasmallin mukaisesti. Myös tietyt
sairaudet, lääkkeet, elintavat ja fysiologiset tilat myös lisäävät
suojaravintoaineiden tarvetta. Vitamiinien tai kivennäisaineiden
lisätarvetta saattavat aiheuttaa muun muassa ruoka-aineallergiat, yliherkkyydet ja erityisruokavaliot, laihdutus, raskaus ja imetys, urheilu, raskas fyysinen työ, stressi, tupakointi, kuume, infektiot sekä aspiriinin tai ehkäisytablettien käyttö.
mINISuN vahva moNIvITamIINI

Minisun Vahva on aktiivisen ihmisen monivitamiini, jossa on
kaikki tärkeät vitamiinit ja hivenaineet yhdessä tabletissa. Erittäin
vahva koostumus antaa lisäenergiaa joka päivä: valmiste sisältää
muun muassa reilun annoksen D-vitamiinia, kalsiumia, B12-vitamiinia, foolihappoa ja sinkkiä. Minisun Vahva on markkinoiden
ainoa monivitamiini, joka sisältää mustikkauutetta.

NENÄPÄIvÄKoNSERTTI Ja
NauRumaRaToN

Hauskuus kuitenkaan ei rajoitu pelkästään Nenäpäiväshow’hun. Televisio kannattaa
avata myös 18. lokakuuta, kun

aktiiviselle
ihmiselle
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Kuureina tai
erityistarpeisiin
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Kaksitehoinen 2-in-1
Bevitamed Täishampoo
tappaa yhdellä pesulla täit
ja saivareet sekä ehkäisee
uusia tartuntoja. Bevitamed
Täishampoo ei sisällä hyönteisten torjunta-aineita.

P

ienten lasten
vanhemmat saavat usein heti syksyn alussa
päiväkodista tai
koulusta viestin, että täitä on jälleen havaittu. Täiepidemioita esiintyy eniten elo-lokakuussa, kun on
palattu lomien jälkeen kouluihin ja
päiväkoteihin.
Paniikkiin ei kuitenkaan ole
syytä, sillä täishampoo hoitaa
pois täit ja niiden munat, saivareet. Bevitamed Täishampoo sekä nujertaa täit että sopii niiden
ennaltaehkäisyyn. Yleensä yksi
hoitokerta Bevitamed Täishampoolla riittää.
Jos täit ovat päässeet pesiytymään päänahkaan, hoito vaatii
kuitenkin huolellisuutta. Pestessä hiuspohjaan ei saa jäädä yhtään kuivaa kohtaa ja shampoon
pitää antaa vaikuttaa pakkauksen
ohjeen mukaan riittävän pitkään.
Jos hiusten juurille jää elinkelpoisia täiden munia, riesa saattaa olla uudelleen edessä.
KoKo hoITo YhdELLÄ
ShamPooLLa

Täiden torjuntaan tarkoitetuissa tuotteissa on eroja – niin
vaikuttavien aineiden, vaikutustavan kuin käytönkin osalta. Bevitamed Täishampoon vaikuttava-aine olikodekeeniöljy tappaa täit ja
saivareet. Sen teho perustuu täiden ja saivareiden tukahduttamiseen ja kuivattamiseen. Öljy tukkii täin hengitysaukot ja liuottaa
täin ulkokuoren vahakerrosta, jolloin täi menettää kosteutta.
Yleensä yksi hoitokerta Bevitamed Täishampoolla riittää, ellei
tartunta ole erityisen runsas. Jos
täitä kuitenkin ilmenee seitsemän
päivän kuluttua käsittelystä, hiukset käsitellään toistamiseen Bevitamedilla.
Bevitamed levitetään kuiviin
hiuksiin ja suoraan päänahkaan.
Hiukset kammataan huolellisesti
tiheällä Bevitamed Täikammalla.
15 minuutin kuluttua lisätään hiu-

Täistä pääsee
eroon
kan vettä ja vaahdotetaan. Tuote
vaahtoaa vain niukasti. Lopuksi
hiukset huuhdotaan huolellisesti runsaalla vedellä. Hiukset tulee
kammata ja tutkia päivittäin ainakin viikon ajan. Hyvin huuhtoutuva, silikoniton Bevitamed Täishampoo pesee samalla hiukset,
eli hoidon perään ei tarvita erillistä shampoopesua.

eivät pysty tarttumaan eivätkä kiipeämään hiusta pitkin. Bevitamed
Täishampoon ehkäisevä vaikutus
kestää kolme vuorokautta (72 h).
Pahimman täikauden aikana
Bevitamed Täishampoota voi käyttää säännöllisesti. Ennaltaehkäisevä vaikutus toteutuu, kun hiukset
pestään Bevitamedillä kaksi kertaa viikossa tavallisen shampoon
sijaan. Lue lisää bevitamed.fi

TaRTuNNaN voI EhK ÄISTÄ
ENNaLTa

*Lice protecting factor

Bevitamed Täishampoota voi
käyttää myös ennaltaehkäisyyn koko täitartuntariskin ajan. Bevitamedin LPF* -täisuojakerroin vaikuttaa hiuksen pintaan niin, että täit

s 4EKSTI *OHANNA 0AASIKANGAS 4ELLA

Bevitamed Täishampoon teho perustuu
täiden ja saivareiden tukahduttamiseen
ja kuivattamiseen.
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Erittäin kuiville
huulille
Avène Cold Cream Lip Butter Intense Nourishment korjaa ja hoitaa, pehmentää sekä suojaa pitkäkestoisesti erittäin kuivia huulia.
Huulivoiteessa on runsaasti öljyä, vahaa ja karitevoita. Se sisältää myös jojobaöljyä, joka tutkitusti korjaa ihosoluja. Miedosti
hajustettu.

Tehokosteuttava
perusvoide
Kiinteyttä ja ravintoa kasvojen iholle
Suomalainen Favora-sarja on täydentynyt uudella sarjalla. Favora kiinteyttävä ja ravitseva silmänympärysvoide auttaa häivyttämään ryppyjä,
turvotusta ja tummia silmänalusia sekä palauttamaan ihon luonnollista
kiinteyttä. Favora kiinteyttävä ja ravitseva yövoide auttaa ihoa palautumaan päivän rasituksista yön aikana. Peptidiyhdiste yhdessä betaiinin,
hyaluronihapon ja avokadoöljyn kanssa auttaa aktivoimaan ihon luonnollisia toimintoja ikääntymistä vastaan sekä kosteuttamaan, kiinteyttämään ja ehkäisemään juonteiden muodostumista. Favora kiinteyttävän ja korjaavan seerumin ihoa silottavassa ja kiinteyttä edistävässä koostumuksessa on peptidejä, jotka auttavat häivyttämään juonteita ja ryppyjä sekä stimuloimaan ihon kiinteydelle tärkeän kollageenin
muodostumista. Sisältää myös kosteuttavaa ja täyteläistävää hyaluronihappoa, allantoiinia ja betaiinia. Kevyt, öljytön koostumus imeytyy
hyvin. Kaikki sarjan tuotteet ovat hajusteettomia ja väriaineettomia.

Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu tehokosteuttava perusvoide
Apobase Carbamide 5 % sisältää 5 % karbamidia ja glyserolia,
jotka auttavat vähentämään kosteuden haihtumista iholta. Voide
sopii kaikille ihotyypeille, mutta
erityisesti kuivalle iholle ja koko
vartalolle. Sekä aikuisten että lasten käytöön.

Täsmätuotteet muistin
tueksi
Betolvex B12-vitamiinituoteperhe
laajenee kahdella täsmätuotteella. Betolvex Vege on kehitetty kasvisruokavalion tueksi B12-vitamiinin ja D-vitamiinin saannin turvaamiseen. Se sisältää 1 mg B12-vitamiinia sekä 20 mikrogrammaa
kasviperäistä D2-vitamiinia. Täysin vegaaninen ruokavalio ei sisällä lainkaan B12-vitamiinia ja
myös D-vitamiinin saanti tulisi turvata ympäri vuoden.
Betolvex Sugar Balance on tarkoitettu sokeritasapainon tueksi
erityisesti 2-tyypin diabeetikoille,
joilla on metformiinilääkitys. Se
sisältää 1 mg B12-vitamiinia sekä 120 mikrogrammaa kromia ja
20 mikrogrammaa D3-vitamiinia.

Kuivan suun
oireisiin

Imeskelytabletit
kurkkukipuun
Zyx® on tulehduskipulääke kurkkukipuun imeskelytablettina. Se
hoitaa tulehdusta ja puuduttaa
paikallisesti. Nyt sarjasta on saatavilla raikas uutuusmaku, Zyx Eukalyptus. Yksi tabletti voidaan ottaa 3 kertaa vuorokaudessa. Hoitoa ei saa jatkaa pidempään kuin
7 vuorokautta.
Zyx® Eukalyptus 3 mg -imeskelytabletit on tarkoitettu suun ja nielun kivun
ja ärsytyksen lievittämiseen.Vaikuttava
aine bentsydamiini. Annos: 1-3 tablettia vuorokaudessa. Oireiden jatkuessa
ota yhteys lääkäriin. Ei alle 6-vuotiaille,
raskaana oleville tai imettäville. Tutustu
huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija: Mylan Finland Oy.

Energiaa poreista
Multi-tabs® Energy on raikkaan
appelsiininmakuinen poretabletti, joka sisältää kaikki 13 vitamiinia sekä lisäksi 11 kivennäisainetta. Tuote on suunniteltu aikuisille, jotka kaipaavat lisäenergiaa
kiireiseen arkeen. 1 poretabletti
päivässä riittää.
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Vähäinen syljeneritys lisää bakteerikasvua suussa ja lisää siten hampaiden reikiintymisen riskiä. Sokerittomat Flux Dry Mouth Drops
kuivan suun imeskelytabletit sisältävät muun muassa viinihappoa, ksylitolia ja fluoria. Ne aktivoivat syljeneritystä ja kosteuttavat näin suuta. Makuna raikkaan
raparperi-mansikan lisäksi nyt uusi, miedon karviaisen maku. Flux
Dry Mouth kuivan suun tuoteperheeseen kuuluvat myös Flux Dry
Mouth suuvesi ja Flux Dry Mouth
geeli. Tuotteita voidaan käyttää
lomittain pitkin päivää tarpeen
mukaan.
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Suihke kurkkukipuun
Bertolix-sumute sisältää bentsydamiinia, joka kuuluu tulehduskipulääkkeiden ryhmään. Suihke
toimii kolmivaikutteisesti: se lievittää kipua, vähentää turvotusta
ja lievittää tulehdusta. Nyt tarjolla myös pienempi 15 ml:n pullo.
Bertolix® (bentsydamiini) 3 mg/ml, sumute
suuonteloon , suuontelon ja nielun alueen
tulehdusoireiden (kipu, punoitus, turvotus)
tai suun ja nielun limakalvojen ärsytyksen
hoitoon. Bertolix on tarkoitettu aikuisten
hoitoon. Varoitukset ja varotoimet: Asetyylisalisyylihapolle ja tulehduskipulääkkeille
yliherkkien henkilöiden ei tule käyttää Bertolixia. Bertolixia ei saa käyttää raskauden tai
imetyksen aikana. Hoitoa ei saa jatkaa yli 7
päivän ajan ilman yhteydenottoa lääkäriin.
Lue pakkausseloste aina huolellisesti
ennen käyttöä. Lisätietoa saat osoitteesta
www.laakeinfo.fi. Jos sinulla on kysyttävää
lääkkeistämme, ota yhteyttä: www.bausch.
se. Bausch + Lomb Nordic AB. Valmisteyhteenveto tarkistettu viimeksi 10.04.2017.

Luonnollista hehkua erityisesti aikuiselle iholle
ACOn dermatologisesti testattu ja miedosti hajustettu uutuussarja taistelee epäpuhtauksia vastaan ja tekee ihosta luonnollisen hehkuvan. Ei
tuki ihohuokosia. Sarjan hellästi kuoriva ACO Face Pure Glow Renewing
Daily Cleanser on uudistava, entsymaattinen puhdistusvaahto, joka
poistaa meikin ja epäpuhtaudet kuivattamatta ihoa. Iholle neutraali pH.
ACO Face Pure Glow Purifying Day Cream on raikas geelivoide, joka
jättää iholle mattapinnan ja estää ensimmäisiä ikääntymisen merkkejä.
Voide vähentää ryppyjä näkyvästi. ACO Face Pure Glow Rebalancing
Night Balm on hoitava yövoide, joka tasapainottaa ihoa ja estää ryppyjä. Molemmat voiteet kosteuttavat ihoa 24 tunnin ajan.

Carmolis-tipat nyt myös helppokäyttöisenä
suihkeena
Perinteiset Carmolis Yrttitipat ovat saaneet rinnalleen odotetun Carmolis Yrttisuihkeen. Suihke on samaa tehoainetta kuin yrttitipat, mutta helppokäyttöisessä muodossa. Ohut, tasaisesti levittyvä suihke vaikuttaa nopeasti suussa, nielussa ja ylemmissä hengitysteissä. Yrttisuihke helpottaa
nielun tukkoisuutta ja raikastaa hengitystä. Suihke myös kirkastaa äänen
ja helpottaa työssään paljon puhuvien oloa.

Niska-hartiaseutu
rennoksi
Nopeasti vaikuttava ja helposti levittyvä Tiikeribalsami Neck &
Shoulder Rub antaa rentouttavan
tunteen niska- ja hartiaseudun lihasperäisiin kipuihin ja lihasjumeihin. Balsamia levitetään kaksi
kertaa päivässä iholle hieroen, jolloin se auttaa lihaksia elpymään.
Rasvaton voide meytyy nopeasti
eikä jätä ihoa tahmeaksi. Tuoksulla rauhoittava ja vahvistava vaikutus. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Monipuolinen koostumus – monipuolinen vaikutus
Erilaisten eteeristen eli haihtuvien öljyjen on jo vuosisatoja tiedetty vaikuttavan erityisen suotuisasti terveyteen. Carmolis Yrttitipat sisältävät
eteerisiä öljyjä yhdestätoista yrtistä. Tehon perustana ovat piparminttu,
laventeli, kaneli, neilikka, sitruunamelissa, muskotti, salvia, sitruunaruoho, anis, sitruuna ja timjami. Yrttien yhdistelmä tekee siitä ainutlaatuisen ja käyttötarkoituksiltaan monipuolisen. Yrttiöljyjä on käytetty yleisesti paitsi hengitysteiden avaamiseen myös ruuansulatuksen edistämiseen
sekä ulkoisesti rasittuneiden lihasten rauhoittamiseen.
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Poreilevaa C-vitamiinia
Appelsiinin makuinen, pirteästi
poreileva Multivita Ascorbin Pore sisältää 1000 mg C-vitamiinia.
C-vitamiini kohentaa vastustuskykyä, toimii elimistössä antioksidanttina ja vähentää väsymystä ja
uupumusta. Sokeriton, hiivaton,
gluteeniton, laktoositon. Ei sisällä soijaa, liivatetta tai eläinperäisiä aineosia.
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Neljä vaihtoehtoa, à n. 30 e:
Arabian Muumimuki ja Hackmanin Muumi-kahvilusikka
Fiskarsin Functional Form -veitsisetti
Arabian Muumi-kulho
Iittalan Taika-purkki ja Orionin tuotteita
* vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote

Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta
Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika 29.10.2018–31.1.2019.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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Biorion shampoo 100 ml ja hoitoaine 100 ml sekä Orionin perusvoide 100 g.
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Eroon pahanhajuisesta
hengityksestä

P

ahanhajuinen hengitys johtuu yleensä
tiettyjen bakteereiden kasvusta suussa
ja kielen takaosassa.
Näitä bakteereja löytyy meidän jokaisen suusta, joten olemme kaikki alttiita pahanhajuiselle hengitykselle ja jokainen meistä voi kärsiä siitä aika ajoin. Tietyt erityistilanteet, kuten ientulehdus, parodontiitti, kuiva suu
ja erityis ruokavaliot saattavat lisätä pahanhajuisen hengityksen
riskiä ja voimakkuutta.
Useimmat meistä kokevat
pahanhajuisen hengityksen osana jokapäiväistä elämää. Käytämme monasti vahvoja mintun makuisia suuvesiä ongelman
poistamiseen. Ne kuitenkin vain
peittävät pahanhajuista hengitystä jonkin aikaa.

hengityksessä neutralisoimalla
pahanhajuista hengitystä aiheuttavia kaasuja.3
Vaikutus pohjautuu SB12tuotteiden patentoituun sinkki-

asetaatin ja klooriheksidiinin yhdistelmään. Tuotteiden vaikuttavat aineet toimivat synergisesti,
mikä tekee yhdistelmästä tehokkaan jo pieninä määrinä.
SISÄLTÄÄ mYöS fLuoRIa

Nyt
kampanjahintaan
apteekista

Moni käyttää fluoria sisältävää hammastahnaa, koska se

Lähteet:
1
Thrane PS, Jonski G, et al. Zn and CHX
mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dental
Health 2009; 48(3): 8-12.
2
Thrane PS, Jonski G, Young A. Comparative effects of various commercially
available mouth-rinse formulations on
halitosis. Dental Health 2010; 49(1): 6-10.
3
Young A, Jonski G and Rölla G. Combined
effect of Zinc ions and cationic antibacterial
agents on intraoral volatile sulphur compounds (VSC). International Dental Journal

PaTENToITu SB12-SuuvESI

ilmoitus

vahvistaa hammaskiillettä ja ehkäisee reikiintymistä. Tiesitkö, että jos huuhtelet suusi hampaiden
harjauksen jälkeen vedellä, voit
kuitenkin samalla huuhdella pois
hammastahnan sisältämän fluorin ja sen edut?
SB12-suuvesi sisältää fluoria,
joten voit käyttää suuvettä hampaiden harjauksen jälkeen aamuin illoin. Näin huolehdit samalla raikkaasta hengityksestä,
hammaskiilteestäsi ja ehkäiset
reikiintymistä.

SB12-suuvesi ei ainoastaan peitä,
vaan myös ehkäisee pahanhajuista
hengitystä ja sen syitä. Lisätietoja
sb12.fi

SB12-suuvesi on erilainen. Se
estää tutkitusti pahanhajuista hengitystä 12 tunnin ajan.1, 2, 3 SB12
eliminoi epämiellyttävää hajua

s 4EKSTI 4ANJA (ILANDER
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Kun
HUULIHERPES
iskee,
apu on lähellä.

Vaginasi hellä
huolenpitäjä

Onhan?

Vagicare-emätingeelin sisältämä
maitohappo tasapainottaa emättimen
luontaista pH-arvoa ja auttaa ehkäisemään
kiusallisia oireita, kuten tympeän hajuista
valkovuotoa, lievää kutinaa tai kirvelyä
limakalvoilla.

CE-merkitty lääkinnällinen laite

Lue lisää intiimialueen terveydestä
www.vagicare.fi

Naisten_juttu

Naisen pH

PÄIVÄN HOITO
HUULIHERPEKSEEN
Flushnil 500 mg tabletti. Lääkärin aiemmin toteaman toistuvan huuliherpeksen hoitoon
yli 18-vuotiaille, joiden immuunipuolustus ja munuaisten toiminta on normaali.
Vaikuttava aine valasikloviiri. Annostus: 4 tablettia 2 kertaa vuorokaudessa,
12 tunnin välein, yhden vuorokauden ajan. Aloita hoito ensioireiden ilmaannuttua.
Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista tai lääkäriltä jos olet yli 65-vuotias,
sinulla on munuaisten vajaatoiminta, immuunipuolustuksesi on heikentynyt, käytät
muita lääkkeitä, huuliherpeksesi on vaikeaoireinen, olet raskaana tai imetät. Käyttöä
raskauden ja imetyksen aikana ei suositella. Älä käytä tätä lääkettä sukupuolielinten
tai silmän herpesinfektion hoitoon tai jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille
tai apuaineille. Yleisimmät haittavaikutukset: päänsärky, pahoinvointi, huimaus,
oksentelu, ripuli, ihon valoherkkyys, ihottuma ja kutina. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Markkinoija Sandoz A/S. Sandoz lääkeneuvonta ma–pe klo 9–17,
puh. 010 613 3415.

Sandoz A/S,
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
NR1701575027 Hyväksytty 10.1.2017

NR1803791177 Hyväksytty 12.3.2018
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TIEDÄTKÖ, ETTÄ
LÄÄKKEESI TOIMIVAT?
Lääkeainesopivuus on
mahdollista tarkastaa
ketterällä geenitestillä.

K

un lääkettä otetaan suun kautta,
se liukenee ensin
mahassa ja suolistossa. Sieltä se leviää verenkiertoon ja päätyy lopulta maksaan.
Maksamme käsittelee lääkkettä
aina yksilöllisesti.

ilmoitus

mITÄ gEENEISTÄ SELvIÄÄ?

Farmakogeneettinen DNAtesti kertoo esimerkiksi sen, käsitteleekö maksasi lääkeaineita
vaikkapa ultranopeasti tai normaalia hitaammin.

Jos olet käyttänyt reseptilääkettä, josta olet saanut ikäviä
haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, hikoilua, lihassärkyä, huimausta tai painonnousua tai olet
käyttänyt lääkkeitä, joista ei tunnu olevan apua vaivaasi, voi selitys löytyä geeneistäsi.
Eri geenit pilkkovat eri lääkeaineita. Pilkkomisnopeus määrittää sen, kuinka suureksi lääkeainepitoisuus nousee elimistössäsi tablettien ottamisen jälkeen.
haaSTavaT LÄÄKEKoKEILuT

”Hakeuduin lääkärin vastaanotolle mielenterveyssyistä. Minulle määrättiin lääkitys, jonka aloitin heti samana päivänä. Puolikas
pilleri sai minut lähes hyppimään
seinille! En ole ikinä kokenut mitään vastaavaa.” kuvailee Leena

ilmoitus
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Nuku
hyvin!

N

ovanight®-ravintolisä auttaa nukahtamaan nopeammin ja nukkumaan rauhallisemmin läpi yön. Kolmivaikutteisen
Novanight®-ravintolisän melatoniini lyhentää nukahtamisaikaa,
sitruunamelissan ja tuliunikon

kokemustaan lääkityksestä, joka ei
sopinut hänelle.
Muitakin vastaavia kokemuksia
on raportoitu eikä niille välttämättä löydy selitystä ilman farmakogeneettistä DNA-testiä.
Mitä kauemmin sairastunut ihminen on ilman toimivaa lääkitystä, sitä vaikeampaa on hoitotavoitteiden saavuttaminen. Potilasturvallisuus paranee, kun sopivan lääkehoidon hakemista kokeilemalla
saadaan vähennettyä.
gEENITESTI NYT aPTEEKISTa
KoTITESTINÄ

Lääkeainesopivuuden määrittävä geenitesti on nyt saatavilla kuluttajille apteekista GeneAccount-nimisenä kotitestinä.
Geenitesti on tehokkaimmillaan, kun se tehdään ennaltaeh-

UUtta

kasviuutteet vähentävät yöllisiä
heräämisiä ja rohtopassion kasviuute rauhoittaa.
Kaksi kapselia päivässä otetaan veden kanssa 30 min-1 h ennen nukkumaanmenoa 15 päivän ajan. Lue lisää hyvayo.fi
Ravintolisä. Suositeltava vuorokausiannos
on 2 kapselia. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää
ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion
korvikkeena. Lääkärin valvonnassa olevien
henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten on kysyttävä neuvoa lääkäriltä
ennen ravintolisän käyttöä. Markkinoija

Sanofi Oy.
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käisevästi. Kätevä, posken limakalvolta pumpulipuikolla
otettava näyte selvittää noin
20 geenin lääkeaineenvaihdunnan ja antaa tuloksen, jossa selviää yli 120 lääkeaineen
sopivuus potilaalle.
GeneAccount-testin voi
tehdä itsenäisesti tai apteekin
henkilökunnan avustamana.
Kysy apteekista kuuluuko lääkityksesi testattavien lääkkeiden joukkoon.
s 4EKSTI !NNA !IRIKKALA %GHAGHARA

Apobase perusvoiteet päivittäiseen
käyttöön kaikille ihotyypeille.

www.apobase.fi
28
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Kostuta kuivat
silmät kuntoon
Kuivasilmäisyys on kiusallista,
mutta harvoin vaarallista.
Oireisiin löytyy apua apteekista
ja kotikonstejakin on olemassa.

S

ilmän pinta on
luonnostaan kostea ja sitä verhoaa ohut kerros hyytelömäistä kyynelnestettä. Jos silmät eivät eritä kyynelnestettä riittävästi tai jos kyyneleet haihtuvat liian nopeasti, ne
kuivuvat.

ilmoitus

l.Fi.mKt.09.2018.6118

TuNNISTa oIREET

Tavallisimpia kuivasilmäisyyden oireita ovat silmien punoitus,
kutina, kirvely ja valonarkuus. Kuivat silmät voivat myös vetistää tai
voi tuntua siltä kuin silmään olisi
mennyt roska. Näöntarkkuuden
vaihtelutkin kuuluvat oireisiin.
Oireita lisäävät ja pahentavat erilaiset ärsykkeet, kuten koneellinen ilmastointi, auton lämmityslaite, pöly, tuuli, kuiva sisäilma, saunominen ja kosmeettiset tuotteet. Samoin näyttöpäätetyö, lukeminen ja tv:n katselu
aiheuttavat oireita, jos silmiä ei
muista räpytellä riittävästi.

liset muutokset esimerkiksi vaihdevuosien aikana vaikuttavat kyynelnesteen erittymiseen. Kuivasilmäisyys onkin tavallisimmin vaihdevuosi-ikäisen tai vanhemman
naisen vaiva, mutta sitä on myös
miehillä ja joskus jo nuorilla.
Kuivasilmäisyys liittyy usein
tiettyihin sairauksiin, kuten allergiaan, reumaan ja diabetekseen.
Lisäksi monet lääkkeet, muun muassa beetasalpaajat, ehkäisytabletit, psyykenlääkkeet, nesteenpoistolääkkeet ja antihistamiinit aiheuttavat silmien kuivumista.

mien kostutustipoilla. Niitä on
sekä nestemäisiä että geelimäisiä ja ne ovat saatavilla apteekista ilman reseptiä. Jos kostutustipat eivät helpota oireita riittävästi, on syytä mennä silmälääkäriin.
KoTIKoNSTEJa

Kostutustippojen lisäksi nämäkin keinot voivat toimia:
• käytä aurinkolaseja aina, kun
mahdollista
• hanki ilmankostutin työtilaasi
• suuntaa katse alaviistoon näyttöpäätetyössä ja pidä säännölli-

TEKoKY YNELEET K ÄYTTööN

Kuivien silmien oireita voi itse lievittää tekokyyneleillä eli sil-

Kerta-annospipetit tai
10 ml pullo

IK Ä, SaIRaudET Ja LÄÄKKEET

Kyynelnesteen eritys vähenee iän myötä. Myös hormonaa-

siä taukoja päätetyöskentelystä
• juo paljon vettä ja syö ruokia,
jossa on runsaasti kasvi- ja kalaöljyjä
• käytä meikkiä niukasti
• jos käytät piilolinssejä, älä pidä
niitä liian pitkään.

Bepanthen Eye
Silmätipat

B

epanthen Eye® Silmätipoissa yhdistyvät dekspantenolin rauhoittavat, hoitavat ja silmää virkistävät
ominaisuudet sekä hyaluronihapon kosteuttavat ominaisuudet.
Toimivan yhdistelmän ansiosta Bepanthen Eye Silmätipat muodostavat silmän sarveiskalvolle tasaisen, kirkkaan
ja pitkäaikaisen suojakalvon.
Valmisteet eivät sisällä säilöntäaineita, joten ne sopivat
hyvin pitkäaikaiskäyttöön sekä piilolinssien käyttäjille.
Bepanthen Eye on CE-terveydenhuollon laite.
s 4EKSTI +AIJA 4RMÛ
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Tuuheat, vahvat
ja kiiltävät hiukset

L.FI.MKT.03.2018.5737

*

Tutkitusti näkyviä tuloksia jo 12 viikossa.**
*) Tamro BRIGHT Pharmacy Market (Hiuskategoria 2017)
**) Food study performed with 109 subjects, Food Study Report,2017, F. Reber / S. Rharbaoui
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UUTUUS
SYSTANE®
COMPLETE

ESTÄ TÄITaRTuNTa –
LINIcIN ® PREvENT SPRaY

Duodecim Terveyskirjasto. Päätäit.
2017.

1

Yksi tuote kaikkeen
kuivasilmäisyyteen
S
UUTUU

ACT: E81807857389

Linicin® Prevent Spray -suihke
estää täitartunnan. Dermatologisesti testattu suihke on hellävarainen ja myrkytön. Suihke soveltuu
sekä tytöille että pojille, 2-vuotiaasta alkaen. Prevent Sprayn ainesosat tekevät hiukset täille näkymättömiksi ehkäisten näin täitartunnat. Suihketta suihkutetaan
kuiviin hiuksiin aamuisin.
Linicin®-tuoteperhe on tarkoitettu täitartunnan hoitamiseen ja
ehkäisyyn. Kaikki tuotteet ovat
myrkyttömiä ja dermatologisesti testattuja. Täit eivät voi kehittää
vastustuskykyä Linicinille.
Lisätietoa löydät osoitteesta:
www.linicin.fi

*DLI/IMS MS MAT itsehoitotuotteet 12/2017

Silmin nähtävissä olevat päätäit ovat litteitä ja liikkuvia loisia. Saivareet, täin harmaat munat ovat tiukasti kiinni hiuksessa. Oireena on hiuspohjan kutina, etenkin korvien takana ja niskakuopassa. Se johtuu täin syljessä olevista ärsyttävistä aineista.
Kun täihavainto on tehty, aloitetaan hoito välittömästi, koska
päätäi lisääntyy nopeasti. Kaikkia
perheenjäseniä ei hoideta automaattisesti, vaan ainoastaan todetut tartunnat. Hoito uusitaan
noin viikon kuluttua. Täit kuolevat ihmisisännän ulkopuolella
1–2 vuorokaudessa.
Hiusten kanssa kosketuksissa ollut materiaali (päähineet,
kammat, harjat, pannat, hiusten
kuivaukseen käytetyt pyyhkeet)
puhdistetaan tai poistetaan käytöstä 2 vuorokauden ajaksi.

SUO

pp

i

TaRTuNNaN havaITSEmINEN

Linicin 10 min Shampoo on
vaivaton tapa päästä eroon täistä
ja saivareista. Shampoo tukahduttaa täit ja kapseloi saivareet vain
10 minuutissa. Se sisältää greippiuutetta sekä peseviä ainesosia
ja on miedon tuoksuinen. Hoito
toistetaan 9-10 päivän kuluttua.
Näin varmistutaan, ettei kuoriutuneita saivareita jää hiuksiin.
®

ät

avallisimmin täi tarttuu suorassa kosketuksessa päästä toiseen. Tiiviissä ryhmässä somettamisen ja musiikinkuuntelun
yleistyttyä täit ovat alkaneet levitä
myös teini-ikäisten keskuudessa.
Leviämistä päähineen, hiusharjan
tai vuodevaatteiden välityksellä ei
nykyään enää pidetä merkittävänä tarttumistienä1.

waSh&go – LINIcIN ® ShamPoo

m

T

NrMoES.SA1
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Päätäitä voi esiintyä kaikenikäisillä. Niitä on kaikenlaisissa hiuksissa eikä hygienia
vaikuta tartuntaan.

TAN
YS

Nyt
tarjoushintaan
apteekista

SYSTANE® COMPLETE VOITELEVAT SILMÄTIPAT
• Yksi tuote kaikkeen kuivasilmäisyyteen
• Optimaalinen kuivasilmäisyyden helpotus suojaa
kaikkia kyynelnesteen kerroksia
• Rauhoittaa, kosteuttaa & auttaa korjaamaan

ilmoitus

Family of Products

s 4EKSTI 4ERHI ,UKKALA
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VIILENTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI JA RAUHOITTAA NOPEASTI
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ALOITA AAMU SMOOTHIELLA
• 3 dl porkkanamehua
• 0,5-1 dl laktoositonta, mausta
matonta jogurttia
Pilko porkkanat pieniksi paloiksi.
Laita kaikki ainekset jogurttia lukuun ottamatta blenderiin ja aja
sileäksi. Lisää lopuksi jogurttia
makusi mukaan.

Marja-kaurasmoothie

Lisää kuitua ruokavalioon

I

spagulansiemenkuoresta koostuva Vi-Siblin tasapainottaa sekä kovaa että löysää vatsaa. ViSiblinin voi nauttia myös smoothieen sekoitettuna. Vi-Siblin-annos tulee juoda heti sekoittamisen jälkeen,
ja sen kanssa on nautittava vähintään
lasillinen vettä.

mAiNos PP-VsB-FiN-0146-08012018

Vihreä smoothie
Smoothiet ovat nopeita
ja käteviä valmistaa, joten
niistä saa mainion aamupalan moneen makuun.

Porkkanasmoothie
• 2 porkkanaa
• pätkä inkivääriä
• 1 limen mehu

Laita ainekset tehosekoittimeen
ja sekoita tasaiseksi. Lisää vettä sen verran, millaisen koostumuksen haluat.

• 1 banaani
• 2 purkkia Yosaa
• 2 dl kotimaisia marjoja
• vähän vettä

• 1 kurkku
• 50 g lehtikaalia
• 50 g pinaattia
• 0,5 dl laktoositonta, maustamatonta maitorahkaa
• 1,5 dl vettä

Vi-Siblin on tarkoitettu toistuvan ummetuksen hoitoon sekä päivittäisen kuidunsaannin
lisäämiseen. Apteekista ilman reseptiä. Yli
12-vuotiaille.Sopii käytettäväksi myös raskauden ja imetyksen aikana. Vaikuttava aine
ispagulansiemenkuori. Tutustu huolellisesti
pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija Pfizer.

Sekoita vihannekset blenderissä hyvin ja lisää lopuksi maitorahka. Liian paksun smoothien voi ohentaa lisäämällä vettä.
Nauti heti.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Pfizerin kanssa.

Kolmivaikutteinen lääke kipeälle kurkulle
S
eptabene-imeskelytabletissa
on tehokas yhdistelmä paikallista tulehduskipulääkettä ja
antiseptisesti vaikuttavaa ainetta.
Se on tarkoitettu kurkun, suun ja
ikenien kivun ja tulehduksen hoitoon. Septabenen monipuolisen
tehon takia se sopii bakteeri-, virus- ja sienitulehduksen oireiden
hoitoon.
KoLmIvaIKuTTEINEN TEho

Septabenen vaikuttavat aineet, bentsydamiini ja setyylipyridiini, muodostavat yhdessä tulehdusta hoitavan, puuduttavan ja
antiseptisen tehon, kolmivaikutteisen hoidon kipeälle kurkulle.

en limakalvoilla.
Septabenen vaikutus alkaa
15 minuuutin sisällä tabletin ottamisesta ja kestää 3 tunnin ajan.
Makuvaihtoehtoina ovat viilentävä mentoli-eukalyptus, raikas sitruuna-seljankukka sekä pehmeä
sitruuna-hunaja.

Septabene, Septabene sitruuna & seljankukka ja Septabene sitruuna & hunaja
(3 mg/1 mg bentsydamiini/setyylipyridiini)
imeskelytabletit suun ja nielun kivun
ja tulehduksen oireiden lyhytaikaiseen
paikallishoitoon. Annostus aikuisille ja
yli 12-vuotiaille: 3-4 imeskelytablettia
vuorokaudessa. 6-12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Ei alle 6-vuotiaille.
Annetaan liueta hiljalleen suussa. Älä
käytä Septabenea, jos olet allerginen
vaikuttaville aineille tai apuaineille. Jos
olet raskaana tai imetät, keskustele
hoidosta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos sinulla on jokin
sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin
kanssa ennen lääkevalmisteen ottamista.
Älä ota valmistetta juuri ennen ateriaa tai
hampaidenpesua, tai heti niiden jälkeen.
Tutustu pakkausselosteeseen. Pakkauskoko: 16 imeskelytablettia. Markkinoija:
KRKA Finland Oy

aNNoSTELu

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille
tarvittaessa korkeintaan 3-4 tablettia vuorokaudessa. 6-12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Tutustu pakkausselosteeseen
ennen käyttöä.

Kaksi
uutta
makua

mAiNos

mIELLYTTÄvÄ K ÄYTTÄÄ

Septabene-imeskelytabletti on helppo ja miellyttävä tapa hoitaa kipeää kurkkua. Tabletin annetaan liueta hitaasti kielen päällä, jolloin lääke vaikuttaa
paikallisesti kurkun, suun ja ikeni-
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ILMOITUS

*

Muistin tueksi!
Bethover on tarkoitettu muistin tueksi. Vadelmanmakuinen
tabletti on hyvin imeytyvä, ja sen voi imeskellä tai pureskella.

APTEEKISTA
*B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja.
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Apteekkisi marraskuun
tarjoukset
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Avène Redness-relief
Moisturizing Protection Cream
tai Emulsio 40 ml

Erityisesti couperosaiholle
kehitetyt päivävoiteet ehkäisevät punoitusta sekä lieventävät ihoärsytystä ja kuumotusta.

Apobase Creme tai Oily

Bepanthen Eye

Kosteuden säilyttävät perusvoiteet
aikuisille ja lapsille.
Kaksi eri rasvapitoisuutta.

Kaksoisvaikutteiset silmätipat kuiville,
ärtyneille ja
väsyneille
silmille.

250 g

20 x 0,5 ml pipetti

22,90

9,90

11,50

27,90

12,50

13,50

(39,60/kg)

(572,50/l)

SB12-suuvesi

Glukosamiini Strong

eri makuja 500 ml

120 tabl.

Minisun D 3-vitamiini

Patentoitu koostumus,
joka tutkitusti ehkäisee
pahanhajuista hengitystä 12 tunnin ajan.

Vahva, kasvipohjainen glukosamiinivalmiste
yli 18-vuotiaille.

Päivittäisen
D-vitamiinin tarpeen
turvaamiseen. Iso
pakkaus.

20 mikrog. 300 tabl.

16,50

18,50

20,90

19,80

23,10

25,00

(33,00/l)

Idoform ® Caps
Korkealaatuinen
maitohappobakteerivalmiste. Yhdessä
kapselissa 1 000
miljoonaa elävää
maitohappobakteeria.

100 tabl.

Multivita Plus

200 tabl.

Enemmän magnesiumia, foolihappoa
ja A-vitamiinia muihin
Multivitoihin
verrattuna.

Multivita Ascorbin Long

500 mg 200 tabl.

Pitkävaikutteinen, nieltävä depottabletti,
joka sisältää 500 mg
C-vitamiinia.

20,90

17,90

17,50

24,50

23,90

22,00

Betolvex

1 mg

150 tabl.

Uudistunut B12valmiste muistin
tueksi.

Melarest Extra vahva

nieltävä tai suussa hajoava mint 100 tabl.

Melatoniinivalmiste
lyhentämään
nukahtamisaikaa ja
lievittämään aikaeron vaikutuksia.

Priorin Extra

180 tabl.

Hiusjuuren täsmäravinne aktivoi hiusten
kasvua ja estää niiden ohenemista.

24,90

21,50

81,00

29,90

25,80

98,00

(482,15/kg)

Normaalihinnat ovat YTA-apteekkien
keskihintoja
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AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy
ibuxin rapid 400 mg (ibuprofeeni). Itsehoitolääke
kuume- ja kiputilojen sekä migreenikohtausten
lyhytaikaiseen oireenmukaiseen hoitoon pakkauksen
ohjeen mukaan. Aikuisille ja yli 20 kg painaville
lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa jos sairastat
maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana.
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu
25.9.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
FI/POTC/17/0003/6/17

Myös migreeniin.
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