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APTEEKKI KOILLISKESKUS
03 2250 300
Prisma-keskus Linnainmaa 
Liikekatu 3, 33580 Tampere

ATALAN APTEEKKI
03 362 2702
Pulkkakatu 8, 33580 Tampere

ELIMÄEN APTEEKKI
05 3776142
Vanhamaantie 16 (S-market) 
47200 Elimäki

HANSATORIN APTEEKKI 
02 279 1200
Yliopistonkatu 20, Hansatori 2.krs
20100 Turku

HERVANTA / BONUSAPTEEKKI
03 447 5510
Kauppakeskus Duo
Pietilänkatu 2, 33720 Tampere

HÄRKÄTORIN APTEEKKI
08 2118 100
Laivurinkatu 26, 92100 Raahe

KANNELMÄEN KESKUSAPTEEKKI
075 328 5330
Vanhaistentie 1 A, 00420 Helsinki

KAUPPAKESKUS VETURIN  
APTEEKKI
05 884 7700
Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

KLAUKKALAN APTEEKKI
09 276 6950 
Klaukkalantie 55, 01800 Klaukkala

KONTIO APTEEKKI
05 220 0440
Karhulantie 30, 48600 Kotka

KORIAN APTEEKKI
05 3220385
Kyminasemantie 8 (S-Market)
45610 Koria

KOSKIKESKUKSEN APTEEKKI
010 411 6800
Hatanpään Valtatie 1 
33100 Tampere

LAHDEN KESKUSAPTEEKKI
03 782 2020
Mariankatu 12, 15110 Lahti

LAPPEENRANNAN UUSI 
APTEEKKI
05 887 1180
Myllykeskus 
Kaakkoiskaari 22, 53500 Lappeenranta

MAARIA-JÄKÄRLÄN APTEEKKI
02 247 1420
K-Market Jäkärlän yhteydessä
Talolankatu 75, 20460 Turku

MALMINKARTANON APTEEKKI
075 328 5339
Luutnantintie 5, 00410 Helsinki

MYLLYPURON APTEEKKI
09 342 4350
Kiviparintie 2, 00920 Helsinki

NOLJAKAN APTEEKKI
029 3400 690
K-Citymarket Pilkko
Linjatie 2, 80140 Joensuu

NURMEKSEN APTEEKKI
013 480 061
Kauppatori 1, Liikekulma
75500 Nurmes

PELTOLAMMIN APTEEKKI
03 266 1055
Peltolamminkatu 12, 33840 Tampere

SIPPOLAN APTEEKKI
05 366 6627
Sippolantie 11, 46710 Sippola

TAIPALSAAREN APTEEKKI
05 414 3125
S-Market Taipalsaari
Kuhatie 5, 54915 Saimaanharju

TORNIONMÄEN APTEEKKI
05 3756 223
Utinkatu 52, 45200 Kouvola

VALTARIN APTEEKKI
05 864 4400
Kouvolankatu 15, 45100 Kouvola

VOISALMEN APTEEKKI
05 415 6415
Voisalmentie 5, 53920 Lappeenranta

VALKEAKOSKEN 
KESKUSAPTEEKKI
020 778 9040
Torikeskus, Hakalantie 1
37600 Valkeakoski  

APTEEKKIEN AUKIOLOAJAT LÖYDÄT SIVULTAMME: HYMA.FI    
FB: HYVÄN MIELEN APTEEKKI

HYVÄN MIELEN APTEEKIT

Tarjous voimassa 1.2.-28.2.2023   
Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

BEROCCA ENERGY ORANGE 45 PORETABL.
Sisältää 11 vitamiinia ja kivennäisainetta, tukee aivojen 
toimintaa sekä vastustuskykyä ja auttaa sinua pysymään 
hyvässä vireessä joka päivä. Poretabletit ovat sokerit-
tomia ja sopivat vegaaneille. Ravintolisä. Ravintolisiä ei 
pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten 
elämäntapojen korvikkeena. Bayer Oy.

PYSY HYVÄSSÄ VIREESSÄ JOKA PÄIVÄ!

1790
0,40 €/kpl
(21,94 €)
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Kuva: Anastasiia Malinich / stock.adobe.com

tervehdys

Helmikuussa talvi on usein parhaimmillaan: Tammikuun pimeät 
päivät ovat jo takana, edessä siintää aurinkoinen kevät. Hanki 
hohtaa ja houkuttaa hiihtämään. 

Tänä talvena monen mieli on kuitenkin ollut raskas. On odottama-
tonta huolta ja epävarmuuden tunnetta tulevaisuudesta. On varau-
duttu asioihin, joita aiempina vuosina ei ole edes tarvinnut miettiä. 
Muutamat pandemian aikaiset vuodet ovat meitä valmistaneet ja 
opettaneet sopeutumista yllättävään. Elämä jatkuu nyt näin.

Tässä helmikuun lehdessä haluamme antaa sinulle vinkkejä hyvää 
mieltä tuoviin arkisiin asioihin. Kuinka hemmotella ihoa talvisen sään 
vaikutuksilta, hoitaa jalkoja, miten muistaa rakasta ystävää 
ja läheistä. Helmikuussa on paljon aihetta iloon ja hy-
vään mieleen. Kun pidämme huolta toisistamme, saam-
me myös itse paljon. 

Toinen tärkeä kokonaisuus tässä helmikuun lehdessä 
on ravitsemuksesta kertovat aiheet; vitamiinit sekä van-
husten vajaaravitsemusta käsittelevä artikkeli. Tammikuus-
sa uusien harrastusten, laihduttamisen tai opiskelun ja uuden 
työn aloitus täyttivät monien ajatukset. Nyt on hyvä hetki 
kääntää katseet läheiseen ikäihmiseen ja 
kysyä häneltä, miten sinä voit? 

Haluan toivottaa sinulle hyviä luku-
hetkiä, iloa, lempeyttä ja hyvää mieltä.

Apteekkari Lotta Lehtinen
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Hyvää mieltä 
helmikuuhun
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Helpottaa  
kurkkukipua  

nopeasti

FINREXIN®- ja FINREXIN® NEO -jauheet tilapäiseen käyttöön kuumeen ja erilaisten särkytilojen hoitoon. Aikuisille 1 annospussi tarpeen mukaan 3-4 
kertaa vuorokaudessa. Ei suositella raskaana oleville, alle 16-vuotiaille eikä henkilöille, jotka ovat yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille 
tulehduskipulääkkeille. Käytöstä yhdessä veren hyytymistä estävien lääkkeiden kanssa on neuvoteltava lääkärin kanssa. Tavallisimpia  
asetyylisalisyylihapon aiheuttamia haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan oireet ja lisääntynyt verenvuototaipumus, erityisesti maha-suolikanavan 
alueella. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Lisätietoja: www.orifarm.fi. Markkinoija: Orifarm Healthcare Oy. FI-FINR-2200018  12/2022

Finrexin on tehokas apu flunssan  
oireisiin, kuten särkyyn ja kuumeeseen.  
Lisäksi Finrexin piristää flunssaista oloa.

897515_Orifarm_Finrexin_HYMA_printti_12_2022_170x250.indd   1897515_Orifarm_Finrexin_HYMA_printti_12_2022_170x250.indd   1 16.12.2022   9.2516.12.2022   9.25

LÄÄKEVALMISTE. EI TARJOUSTUOTE.

http://www.orifarm.fi
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terveys ASIANTUNTIJA  
Farmaseutti Johanna Peura
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Kun karhunpoika sairastaa 
– lapsen flunssan hoito

Tuhinaa, kiukkua, levottomia öitä. Erityisesti 
talvisin lapsiperheiden arkea kuormittavat 
kiertävät flunssapöpöt, joita kulkeutuu kotiin 
niin päiväkodista kuin koulusta.

Isommat lapset osaavat kuvailla 
oireitaan, mutta pienten kohdalla 
itkuisuuden ja ärtyneisyyden syytä 

on joskus vaikea selvittää; johtuuko 
se vatsavaivoista vai alkavasta kor-
vatulehduksesta?  

Flunssa on lasten tavallisin tau-
ti, ja varsinkin pikkulapset voivat 
sairastaa sen useamman kerran 
vuodessa. Flunssa johtuu kylmet-
tymisen sijaan virustartunnasta. Tal-
viaikaan vietämme enemmän aikaa 
sisätiloissa, jolloin altistumme her-
kemmin taudinaiheuttajille, ja päivä-
kodeissa flunssan välttäminen voi 
olla jokseenkin mahdotonta. 

Flunssaa aiheuttavia viruksia on 
kymmeniä: Alkusyksyn tavallisin 
taudinaiheuttaja on enterovirus ja 
lapsilla loppuvuodesta rinovirus. In-
fluenssavirusperäisiä tartuntoja on 
eniten talvella. RS-virus tunnetaan 
hankalana pienillä imeväisikäisillä, 
koska alle puolen vuoden ikäisillä 
virus voi aiheuttaa sairaalahoitoa 
vaativaa keuhkoputkentulehdusta.

FLUNSSA VOI KESTÄÄ PARIKIN 
VIIKKOA
Flunssan itämisaika on päivästä 
muutamaan vuorokauteen, ja tauti 
saattaa kestää parikin viikkoa. Isom-
pien flunssaa voi hoitaa kotona, 
mutta pienen vauvan sairastuessa 
on syytä ottaa yhteys lääkäriin eten-
kin, jos vauvalle nousee kuume.

Lapsilla kuumeen rajana pidetään 
38 astetta. Kuumelääkettä voidaan 
ilman lääkärin määräystä antaa yli 3 
kuukauden ikäiselle, kun kuumetta 
on yli 38,5. Apteekista saa ilman re-
septiä kipulääkkeitä, jotka alentavat 

kuumetta ja helpottavat lihaskipuja. 
Ilman reseptiä myytävistä tuleh-

duskipulääkkeistä lapsiIle suosi-
tellaan ibuprofeenia, jota saa hel-
posti annosteltavana nesteenä ja 
isommille lapsille nieltävinä sekä 
purutabletteina. Ibuprofeeni laskee 
kuumetta ja auttaa särkyihin mutta 
voi ärsyttää vatsaa. 

Toinen, yli vuoden ikäisille sopiva 
kipulääke on naprokseeni, mutta se 

vaatii lääkemääräyksen. Aspiriini ei 
lapsille sovi, koska käyttöön liittyy 
maksavaurioriski. 

Parasetamolia voidaan antaa il-
man lääkärin määräystä yli kolmen 
kuukauden ikäiselle. Se sopii herk-
kävatsaiselle, ja sitä on saatavana 
myös peräpuikkoina. Ensisijaisesti 
kipu- ja kuumelääkkeet kannattaa 
kuitenkin antaa suun kautta parem-
man imeytymisen takia. 
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ASIANTUNTIJA  
Farmaseutti Johanna Peura
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

terveys

Kun karhunpoika sairastaa 
– lapsen flunssan hoito

KIPULÄÄKKEET ANNOSTELLAAN 
PAINON MUKAAN 
Kipulääkkeet annostellaan aina 
lapsen painon mukaan. Kuumeisen 
lapsen vaatetus kannattaa pitää ke-
vyenä ja, jos mahdollista, huoneil-
ma kannattaa säätää viileämmäksi. 
Lapselle tulee tarjota riittävästi nes-
tettä ja kovaa fyysistä rasitusta on 
vältettävä. Leikki-ikäinen saa leikkiä 
vapaasti voinnin mukaan.

Tukkoista nenää voidaan hoitaa 
nenäsuihkeilla ja -tipoilla. Nenän 
limakalvon pieniä verisuonia su-
pistavat lääkesuihkeet vähentävät 
nenän ja nielun alueen turvotusta, 
jolloin lapsen on helpompi hengit-
tää. Nenäsuihkeita voidaan käyttää, 
mikäli lapsi osaa niistää. 

Avaavat nenäsuihkeet saattavat 
kuitenkin kuivattaa nenän limakal-
voja ja aiheuttaa nenäverenvuotoa. 

Isommilla lapsilla sekä vastasyn-
tyneillä ja imeväisikäisillä voidaan 
käyttää keittosuolaa sisältäviä tip-
poja ja suihkeita, jotka kosteutta-
vat limakalvoja ja poistavat samalla 
eritettä. 

Apteekissa kannattaa tutustua 
Physiomer-tuotesarjaan, josta löy-
tyy hyvät tuotteet flunssaisen nenän 
hoitoon sekä aikuisille että lapsille. 
Physiomer Baby soveltuu vastasyn-
tyneille 15 päivän iästä alkaen. 

Apteekeissa myydään myös apu-
välineitä, ns. nenänniistäjiä, joilla ai-
kuinen saa poistettua limaa ja eritet-
tä lapsen sieraimista. Yli 2-vuotiaille 
voidaan käyttää nenän limakalvoja 
voitelevia seesamiöljysuihkeita.

HUNAJA LIEVITTÄÄ LAPSEN 
YSKÄÄ
Mikäli flunssaan liittyvään yskään 
ei liity hengenahdistusta tai -vin-
kumista tai se ei muuten ole puus-
kuttavaa, voi yskää seurailla kotona 
pari viikkoa. Päivitetyn Käypä Hoito 
-suosituksen mukaan hunajan on 
todettu antibakteerisena aineena 
lievittävän lapsen yskää ja sitä suo-
sitellaan yli 1-vuotiaiden yskän hoi-
dossa. 

Apteekeissa myydään helposti 
annosteltavaa Mielikki-yskähuna-
jaa, joka sisältää myös ärtyneitä li-
makalvoja rauhoittavaa glyserolia. 
Valmistetta kannattaa antaa ennen 
lapsen nukkumaan menoa, jotta 
yöunia häiritsevä yskä ja nieluärsy-
tys vähenisi. 

Mielikki yskähu-
naja 200 ml on 
Käypä hoito -suo-
situksen mukai-
nen turvallinen 
ja tehokas hoito 
akuuttiin yskään 
yli 1-vuotiaille. 
Sisältää lääkin-
nällistä hunajaa 
0,7g/ml (13 €)
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(10,40-39,80 €)

http://www.bioteekki.fi


Concquer®

tuotesarjan voiteet  
on kehitetty ainesosiltaan ja 
käytettävyydeltään  
vaativaan ihonhoitoon.

Kosmeettiset 
ihonhoitotuotteemme 
kosteuttavat tehokkaasti, 
rauhoittavat, hoitavat ja 
korjaavat ihoa vaativissakin 
tilanteissa.

Concquer® Uudistava voide koko keholle 
Voiteessa yhdistyy 30 % urean kosteuttava ja sinkkioksidin suojaava 
vaikutus, joka auttaa ihon suojakerrosta uusiutumaan ja vahvistumaan.  
Voide sisältää lisäksi mm. keramideja, prebioottista kuitua sekä 
avenantramideja. 200 ml pumppupullo.

Concquer® Rauhoittava kosteusvoide käsille & jaloille 
Kuivalle ja hilseilevälle iholle.  
Voide kosteuttaa ja parantaa ihon suojakerrosta sekä auttaa ehkäisemään 
kutinaa ja punoitusta. Voiteessa yhdistyvät 20 % urean kosteuttava ja B6-
vitamiinin ihon hyvinvointia lisäävä vaikutus.  
Voiteessa lisäksi kaurauutetta, prebioottista kuitua ja E-vitamiinia.  
80 ml pumppupullo. 

Valmistaja: Ekuberg Pharma surl, Via Tito Schipa, 6- 73020 Carpignano Salentino (LE), Italia
Jakelija yksinoikeudella: ACCORD Healthcare Oy,  
Oksasenkatu 10 A 6, 00100 Helsinki, Suomi, www.accord-healthcare.fi 

Saatavilla apteekista!
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2190 1690109,50 €/l
(26,25 €) 211,25 €/l

(19,55 €)

CONCQUER® 
UUDISTAVA VOIDE 
KOKO KEHOLLE 200 ML

CONCQUER® 
RAUHOITTAVA 
KOSTEUSVOIDE 
KÄSILLE & 
JALOILLE 80 ML

http://www.accord-healthcare.fi


terveys ASIANTUNTIJA  
Farmaseutti Samppa Nyman
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Vitamiinit pitävät 
elimistön rattaat 
öljyttyinä
Vitamiinit ovat aineenvaihdunnan kannalta välttämättömiä, luonnossa 
esiintyviä yhdisteitä, joita elimistö ei pysty itse valmistamaan tarpeeksi. 
Siksi niitä on saatava riittävästi ravinnosta. 

Suomessakin vitamiinien puu-
toksesta johtuvat vaivat olivat 
vielä 1900-luvun alkuvuosi-

kymmeninä varsin tavallisia ravin-
non yksipuolisuuden ja pitkän tal-
ven vuoksi. 

Tänä päivänä vitamiinien saanti 
ravinnosta on huomattavasti turva-
tumpaa, eikä tyypillisiä puutostaute-
ja enää juurikaan tavata. 

Vitamiinien saanti ravinnosta voi 
kuitenkin olla riittämätöntä tietyissä 
tilanteissa, kuten sairauden yhtey-
dessä tai pimeänä vuodenaikana. 
Siksi vitamiinilisille on edelleen 
paikkansa.

D-VITAMIINIA YMPÄRI VUODEN
Elimistö tuottaa D-vitamiinia iholla 
auringon avulla. Tehokasta aurin-
gonvaloa saadaan Suomessa kui-
tenkin vain huhtikuun ja syyskuun 
välisenä aikana. Siksi ravinnosta 
saatavalla D-vitamiinilla on suuri 
merkitys hyvinvoinnille. 

D-vitamiinin tärkein tunnettu teh-
tävä on säädellä kalsiumin tasapai-
noa. Riittävä saanti turvaa kalsiumin 
kertymistä luihin ja ehkäisee osteo-
poroosia. 

Tutkimusta D-vitamiinin muista 

terveysvaikutuksista on tehty viime 
vuosina paljon, mutta tulosten var-
mistuminen kestää pitkään. Yhteys 
esimerkiksi hengitystieinfektioihin 
viittaa D-vitamiinin tärkeään rooliin 
immuunijärjestelmässä. 

Elimistö tarvitsee yhteensä vähin-
tään 40 mikrogrammaa D-vitamiinia 
vuorokaudessa ravinnosta tai ravin-
tolisänä. Turvallisena pidetyn saan-
nin yläraja on noin 100 mikrogram-
maa vuorokaudessa. 

B12: HERMOJEN JA VERISOLUJEN 
VOIMAVITAMIINI 
B12-vitamiini on hyvin tärkeä vitamii-
ni solujen muodostumiselle. Vaikea 
puutos aiheuttaa anemiaa ja her-
mosto-oireita. Kesti pitkään ennen 
kuin syy epäselvään ja vaikeahoi-
toiseen anemiaan keksittiin. 

Vaikeat puutostilat liittyvät vitamii-
nin imeytymisvaiheen puutoksiin, 
mutta myös terveillä ihmisillä saan-
ti voi olla liian matalaa pitkän iän 
tarpeisiin. Yli 65-vuotiaista arviolta 
joka kymmenes kärsii B12-vitamiinin 
puutoksesta. Vegaaniruokavaliota 
suosivilla riski on suurin, sillä B12 on 
eläinkunnan tuote. 

Tietyt lääkkeet, kuten monen suo-

malaisen käyttämä metformiini, voivat 
myös vähentää B12:n imeytymistä. 
Suomessa on markkinoilla useita 
vahvoja ja turvallisia B12-vitamiinituot-
teita eri elämäntilanteisiin – autamme 
apteekeissa mielellämme.

FLUNSSAKAUDELLA C-VITAMIINI 
JA SINKKI AUTTAVAT 
C-vitamiinin lähteet ovat käytän-
nössä kasvikunnan tuotteita, ja siksi 
puutokselta välttyy nauttimalla riittä-
västi vihanneksia ja hedelmiä. 

Sinkki taas on hivenaine, jolla 
on paljon samankaltaisia vaikutuk-
sia C-vitamiinin kanssa. Molemmat 
toimivat antioksidantteina suojaten 
elimistöä hapettumisstressiltä. 

Iho, kynnet ja tukikudokset tarvit-
sevat sekä sinkkiä että C-vitamiinia.
Flunssakaudella on hyvä varmistua 
molempien riittävästä saannista, jot-
ta elimistö pystyy puolustautumaan 
mikrobien hyökkäyksiltä. 

Sinkkiä voi käyttää imeskely-
tabletteina flunssan oireiden ilmen-
tyessä, sillä se saattaa lyhentää tau-
din kestoa ja lieventää oireita. 
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ASIANTUNTIJA  
Farmaseutti Samppa Nyman
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

terveys

Myyttejä ja löytöjä
Puolalainen Casimir Funk oli hen-

kilö, joka vuonna 1912 nimesi 
tärkeät elämää ylläpitävät aineet 
vitamiineiksi. 

Vitamiinien puutos aiheutti histo-
riassa tunnettuja sairauksia kuten 
hämäräsokeutta (A-vitamiinin puu-
te), keripukkia (C-vitamiini) ja beri-
beriä (B-vitamiini). 

Itse Hippokrates suositteli hä-

Minisun 20, 50, 75 ja  
100 mikrog 200 tabl.  
helmikuussa tarjoushintaan.  
Katso tarjoukset sivulta 19.

märäsokeuden hoitoon maksan 
syömistä. Ja nythän tiedetään, että 
nimenomaan A-vitamiinia maksassa 
riittää.  

Keripukin kohdalla taas kan-
sanviisaus tiesi, että oireiden il-
maantuessa esimerkiksi valaan-
pyyntimatkoilla oli potilas pyrittävä 
saamaan maihin syömään tuoreita 
vihanneksia. Vuonna 1932 unkarilai-

nen Albert Szent-Györgyi eristi ke-
ripukkia hoitavan aineen, jota ny-
kyään kutsumme askorbiinihapoksi 
eli C-vitamiiniksi. 

Vaikea D-vitamiinin puutos on 
vanha ja Suomessakin aiemmin hy-
vin yleinen vaiva. Antiikin Roomas-
sa tunnettiin Ossipagina-jumalatar, 
jonka väitettiin pitävän lasten luut 
vahvoina. 

Casimir Funk keksi 
vitamiineille nimen 

vuonna 1912.

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja. 11HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Suomalaisten oma aurinko

LASTEN HYVÄNMAKUISET D-VITAMIINIT

Koko perheen D-vitamiinit
Minisunin D-vitamiinit sopivat koko perheelle. Tuoteperheestä  

löydät eri vahvuudet kymmenestä mikrogrammasta sataan 
mikrogrammaan D-vitamiinia. Apteekista.

SUOSITUT D-VITAMIINIT
KOKO PERHEELLE
NAPPAA TASKUUSI AURINKO PIKKUINEN

UUSI PAKKAUSKOKO 200 TABL.
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helmikuun uutuudet

MAITOHAPPOBAKTEERI- 
VALMISTE SUUN HYVINVOINTIIN
BIOGAIA PRODENTIS 30 TABL.
Lisää suun mikrobistoon luontaisesti kuuluvia bakteereita, jotka 
tasapainottavat suun bakteeristoa. Hengityksen raikastava, 
piparmintun makuinen imeskelytabletti otetaan 1-2 krt/pvä 
mielellään hampaiden pesun jälkeen ja käytetään säännöllisesti 
vähintään 1 kk:n ajan. Valmiste on turvallinen myös jatkuvassa 
käytössä, eikä vahingoita hammaskiillettä. (14,60€)

VAHVA ANNOS D-VITAMIINIA 
NYT UUDESSA PAKKAUSKOOSSA
MINISUN D-VITAMIINI 100 MCG 100 JA 200 TABL.
Helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti ympäri vuoden. 
Sisältää tehokkaasti imeytyvää D3-vitamiinia, ja sen tehosta 
ja imeytymisestä on tutkimusnäyttöä. Purutabletti sisältää 100 
mikrogrammaa D3-vitamiinia ja sopii aikuisille sekä ikääntyville 
tehostettuun päivittäiseen käyttöön. (19,31-29,06 €)

LASTEN D-VITAMIINI SAI  
UUDEN MAUN! 
MINISUN D-VITAMIINI PEHMOKONNA MANSIKKA 10 
MIKROG 60 KPL JA 120 KPL
Kilpikonnanmuotoinen ravintolisä D-vitamiinin saannin turvaami-
seen löytyy nyt mansikanmakuisena pehmopalana. Suositellaan 
yli 3-vuotiaille ja annostus 1 kpl päivässä. Minisun on suomalais-
ten lapsiperheiden suosikki! (11,30-19,31 €)

MAKSIMAALINEN TUKI 
MUISTILLE JA JAKSAMISELLE
BETHOVER STRONG 30 KAPS. JA 100 KAPS.
Vahva ja monipuolinen B12-vitamiinivalmiste varmistamaan mak-
simaalisen tuen muistille ja jaksamiselle. Tuote sisältää yhdessä 
kapselissa monipuolisen valikoiman B-vitamiineja, erityisesti 
B12-vitamiinia ja foolihappoa. Gluteeniton, laktoositon, maidoton 
ja liivatteeton. Kasviperäinen kapseli. Sopii vegaaniseen ruoka-
valioon. (10,90-29,90 €)

13HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



terveys

Ikäihmisten vajaara vitsemus  
on iso ongelma
Vajaaravitsemuksen epäsuotuisat vaikutukset 
koskettavat suurta joukkoa suomalaisia 
ikäihmisiä. Vajaaravitsemus hankaloittaa 
merkittävästi muiden sairauksien tehokasta 
hoitoa ja arjessa selviämistä.

Iän myötä monet fysiologiset muutokset altistavat 
vajaaravitsemukselle. Makuaisti sekä nälän ja janon 
tunne heikkenevät, syljen koostumus voi muuttua, 

ruuansulatusentsyymien erittyminen vähenee ja mahan 
tyhjenemisnopeus hidastuu. 

Monet pitkäaikaissairaudet ja niiden hoitoon tarvitta-
vat lääkkeet voivat myös vaikuttaa ruokahaluun aiheut-
tamalla pahoinvointia, makuaistin muutosta tai syljen 
erityksen vähenemistä. Vähäinen syljeneritys paitsi al-

tistaa suun erilaisille tulehduksille, limakalvovaurioille ja 
hampaiden reikiintymiselle myös vaikeuttaa ruuan pu-
reskelua ja pidentää ruokailuun kuluvaa aikaa. 

Tästä kaikesta seuraa usein syödyn ruuan määrän 
väheneminen ja tilanteen jatkuessa ikääntynyt altistuu 
vajaaravitsemukselle. 

TOIPUMINEN VOI HIDASTUA
Pitkäaikaissairauksien hoidon teho voi jäädä heikom-
maksi ja hoitokustannukset kasvavat, mikäli ihminen on 
vajaaravittu. Lonkkamurtumasta kuntoutuminen hidas-
tuu. Syöpäpotilailla vajaaravitsemus aiheuttaa hoidon 
keskeytyksiä ja heikentää ennustetta. Leikkauksien 
jälkeinen suolen toiminnan käynnistyminen hidastuu, 
sokeriaineenvaihdunta heikkenee ja infektioalttius li-
sääntyy. Mm. vanhuksilla tämä aiheuttaa sekavuutta ja 

Kuva: LoloStock / stock.adobe.com14 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



ASIANTUNTIJA  
Apteekkari Lotta Lehtinen
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

terveys

Ikäihmisten vajaara vitsemus  
on iso ongelma

syöpäpotilailla edelleen ravitsemustilan heikkenemistä.
Ikäihmisellä lihasmassan väheneminen heikentää 

merkittävästi arjessa selviytymistä. Se altistaa mm. kaa-
tumisille, jolloin riski luunmurtumille ja sairaalahoidon 
tarpeelle kasvaa. Liikkumisen epävarmuus ja heikko tai 
hutera olo pienentävät elinpiiriä. Halu omatoimiseen te-
kemiseen, kuten kaupassa käyntiin ja kodista huolehti-
miseen, vähenee. Tämän johdosta apua tarvitaan usein 
enenevässä määrin joko omaisilta tai yhteiskunnalta. 

Lihasmassan vähenemisellä on myös vaikutusta 
kylmän sietokykyyn sekä vastustuskyvyn heikkenemi-
seen. 

PAINOA KANNATTAA SEURATA
Sairauksista toipumisen kannalta jo 5 prosentin tahaton 
painonlasku lisää riskiä vajaaravitsemukselle. 70 kiloa 

painavalla tämä tarkoittaa 3,5 kilon laihtumista. Myös 
ylipainoinen henkilö voi olla vajaaravittu. Painon sään-
nöllinen seuranta onkin tärkeää. 

Proteiinien tarve puolitoistakertaistuu sairaana. Kar-
keasti voidaan sanoa, että terveenä proteiinitarve on 
n. 1 gramma per painokilo, kun sairaana se on 1,3–1,5 
grammaa / painokilo. 70 kiloa painava tarvitsee siis ter-
veenä 70 grammaa proteiinia päivässä ja sairaana tai 
leikkauksesta toipuessa 105 g. Nuo 105 grammaa voi 
saada esimerkiksi syömällä päivässä naudanlihapihvin 
(150 g), kalaa (100 g), 2 lasillista maitoa, 1 jogurtin, 1 viilin 
sekä kourallisen pähkinöitä. 

Jos proteiinin määrä ei täyty, elimistö ottaa ravinteet 
lihaksista. 

SÄÄNNÖLLINEN ATERIARYTMI AUTTAA
Säännöllisen ateriarytmin ylläpito edesauttaa vajaara-
vitsemuksen ehkäisyä ja hoitoa. Yöllinen paasto ei saisi 
kestää yli 11 tuntia. Esimerkiksi kotona asuvan syömien 
ateriapalvelun aterioiden lisäksi tarvitaan terveellisiä ja 
täysipainoisia välipaloja. 

Tarvittaessa voidaan käyttää myös kliinisiä ravinto-
valmisteita täydentämään energian, ravintoaineiden 
ja proteiinien saantia. Kliinisiä täydennysravintovalmis-
teita käytetään terveydenhuollon ammattihenkilöiden, 
kuten hoitajien, lääkärien, ravitsemusterapeuttien sekä 
farmasistien ohjeiden mukaisesti.  

Kotona on hyvä tehdä erilaisia lihaskuntoharjoitteita, 
joilla tuetaan lihasmassan säilymistä. Tällaisia ovat mm. 
tuolilta seisomaan nousut. Harjoitusta toistetaan useita 
kertoja ja se tehdään useamman kerran päivässä.

Laskelmien mukaan vajaaravitsemus aiheuttaa Suo-
men terveydenhuollolle 600 miljoonan euron vuotuiset 
lisäkustannukset pitkittyneiden ja komplisoituneiden 
sairaala- ja laitoshoitojen sekä toipumisen hidastumi-
sen takia. Lisäksi ikääntyneiden keskuudessa voitaisiin 
vuosittain estää 17 000 antibioottireseptiä ja 54 000 
painehaavaa. 

Vajaaravitsemuksen hoito on siis tärkeää niin ikäihmi-
sen hyvinvoinnin kuin yhteiskunnankin kannalta.

Lähdeluettelo pyydettäessä toimituksesta. 

Tahaton painonlasku 
aiheuttaa riskejä.

15HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.2.-28.2.2023   

helmikuun tarjoukset

APUA KUIVILLE SILMILLE
Tehokas ja pitkäkestoinen apu kuiville silmille kotimaisesta 
tuotesarjasta.

JOKAISELLE IHOLLE
APOBASE OILY CREAM PERUSVOIDE 250 G
APOBASE CREAM PERUSVOIDE 250 G
APOBASE LOTION PERUSVOIDE 250 G
Nopeasti imeytyvä perusvoidesarja sopii kaikille ihotyypeille.

NENÄN LIMAKALVOILLE
A-VITA HYDRA+ -NENÄSUIHKE 20 ML
Kosteuttaa ja hoitaa nenän limakalvoja kuivaa ja  
kylmää ilmaa vastaan.

1090/kpl

1290

43,60 €/kg
(14,30 €)

(15,15 €)

1690
(21,05 €)

PURO TYRNI 17 ML

1490
(19,00 €)

PURO SUOJA 10 ML
1390

(17,15 €)

PURO TEHO 10 ML

1190
(14,85 €)

PURO VIRE 10 ML

-15%

YRTTIEN VOIMAA
CARMOLIS-TUOTTEET

(3,78-14,28 €)

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.16 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.2.-28.2.2023

helmikuun tarjoukset

MUISTA 
MAITOHAPPOBAKTEERIT!
FIILUS ARKEEN + D3 MUSTIKKA 30 PURUTABL.
FIILUS ARKEEN C+ZN HEDELMÄINEN 30 PURUTABL. 
FIILUS ARKEEN MANSIKKA 30 PURUTABL.
FIILUS ARKEEN NEUTRAALI 30 KAPS.
Maitohappobakteerivalmiste jokapäiväiseen käyttöön.

TABLETTI PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ! 
MULTIVITA PLUS 250 TABL.
Suomen suosituin* monivitamiinitabletti. Sisältää jopa 18 päivit-
täin tarvittavaa vitamiinia ja kivennäisainetta. Ravintolisä.  
*Pharmarket MAT 9/2022

VASTUSTUSKYVYN  
YLLÄPIDON TUEKSI
MULTIVITA ASCORBIN LONG 500 MG 200 TABL.
Pitkävaikutteinen tabletti hajoaa normaalia tablettia hitaammin ja 
vapauttaa tasaisesti C-vitamiinia. Ravintolisä. 

FLUNSSAN ENSIOIREISIIN
POSIVIL FLUZINK MUSTAHERUKKA 40 IMESKELYTABL.
POSIVIL FLUZINK VERIAPPELSIINI 40 IMESKELYTABL.
POSIVIL FLUZINK SITRUUNA-LAKRITSI 40 
IMESKELYTABL.
Sinkkiasetaatti -imeskelytabletit auttavat flunssan ensioireisiin, 
lieventävät oireita sekä lyhentävät oireiden kestoa.

1090/kpl

1090/kpl 2090

1690
0,27 €/kpl
(12,80 €)

0,36 €/kpl
(12,80-13,31 €)

0,08 €/kpl
(23,09 €)

0,08 €/kpl
(20,48 €)

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja. 17HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



helmikuun tarjoukset

VALUVAN TAI TUKKOISEN 
NENÄN HOITOON
PHYSIOMER STRONG JET 210 ML
PHYSIOMER NORMAL JET & SPRAY 135 ML 
PHYSIOMER BABY MIST 115 ML
Nenähuuhtelu helpottaa hengitystä. Luonnollinen ratkaisu 
flunssaan ja nenäongelmiin.

KUIVALLE JA ERITTÄIN 
KUIVALLE IHOLLE
DERMALOG SKIN CURE 200 ML
Soveltuu myös ihon halkeamiin ja kuiville käsille, kasvoille, koko 
vartalolle sekä erityisesti pienten lasten ja vauvojen ihon hoitoon. 
Rasvapitoisuus 63 %.

MUISTA JAXAA
BETOLVEX STRONG 1,25 MG 90 KAPS.
BETOLVEX B12-VITAMIINI 1 MG 150 TABL.
Päivittäisen B12-vitamiinin saannin turvaamiseen. Ravintolisä.

KUN NUKKUMINEN TUNTUU 
VAIKEALTA
MELAREST EXTRA VAHVA 1,9 MG MINT 100 TABL.
MELAREST EXTRA VAHVA 1,9 MG NIELTÄVÄ 100 TABL.
MELAREST MELATONIINI PITKÄVAIKUTTEINEN  
1,9 MG 90 TABL.
Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa sekä lievittä-
mään aikaeron vaikutuksia.

1090      /kpl

2290/kpl
2090/kpl

890
51,90-94,78 €/l
(14,40 €)

0,15-0,25 €/kpl
(28,70-29,04 €)

0,21-0,23 €/kpl
(24,08 €)

44,50 €/l
(11,75 €)

Tarjoukset voimassa 1.2.-28.2.2023   

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.18 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



helmikuun tarjoukset

LÄMMITTÄVÄ JALKAVOIDE
CCS WARMING FOOT CREAM 150 ML
Suunniteltu erityisesti kuiville ja viluisille jaloille. Käytä suihkun 
jälkeen ja levitä voide huolellisesti.

VARMISTA RIITTÄVÄ 
D-VITAMIININ SAANTI

BOOSTAA IHOASI
Tehokkaat seerumit ja kasvoöljy,  
joka ravitsee, suojaa ja kosteuttaa ihoa.

12901590/kpl

1690

1490

2190/kpl

2490

86,00 €/l
(16,00 €)

(20,05 €)

(20,60 €)

0,07 €/kpl
(17,16 €)

0,11 €/kpl
(25,16 €)

0,12 €/kpl
(29,06 €)

uutuusACO FACE RENEWING 
FACE OIL 30 ML

ACO FACE HYDRATING  
BOOSTER 30 ML
ACO FACE GLOW  
BOOSTER 30 ML

MINISUN 20 MIKROG  
200 TABL.

MINISUN 50 MIKROG 200 TABL.
MINISUN 75 MIKROG 200 TABL.

MINISUN 100 MIKROG  
200 TABL.

Tarjoukset voimassa 1.2.-28.2.2023   

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

Etuasiakas, näytä Kela-korttia 
kassalla, saat ostohyvitystä!*

Hyvän Mielen ostohyvitys jopa

 Yli 100 € Yli 250 € Yli 350 € Yli 450 € Yli 550 €

 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 

*Lue ostokertymän säännöt hyma.fi/sydanystava. • Hyvän Mielen 
Apteekin ostokertymä ei ole käytössä apteekeissa, joissa on sen 

sijaan käytössä S-Etukortti tai muu bonusjärjestelmä.

OSTOHYVITYS
josta tulee hyvä mieli.

6%
Näin
ostohyvityksesi kertyy:

19HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



kauneus ASIANTUNTIJA  
Kosmetologi Ida Blomberg 
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Talvijalat  
kuntoon  
hyvissä ajoin  
ennen 
kevättä

Jaloista huolehtiminen kannattaa ottaa osaksi 
jokapäiväistä rutiinia. Jalkojen rasvaus on paras tapa 
ehkäistä kuivia ja halkeilevia kantapäitä.

Jalkojen ihon päivittäiseen hoi-
toon kuuluvat jalkojen pesemi-
nen ja suojaaminen. Jalkojen 

pesun jälkeen jalat – myös varpaan-
välit – kuivataan huolellisesti. 

Iho suojautuu ulkoista rasitusta 
vastaan sarveissolukerroksen pak-
suuntumisella, jolloin iholle muo-
dostuu kovettumia. Kovettumia 
hoidetaan ja ennaltaehkäistään 
pehmittämällä niitä voiteiden ja tar-
peen mukaan muiden pehmittävien 
tuotteiden avulla. 

Raspin käyttöä ei suositella, kos-
ka sillä hankaaminen saattaa akti-
voida kovettumien muodostumista. 
Halkeilevia kantapäitä, karheaa 
ihoa ja kovettumia hoidetaan ras-
vauksella, joka tehdään aina pesun 
jälkeen. Rasvaa hierotaan ihoon 
huolellisesti. Ureaa sisältävät voi-
teet pehmittävät ihoa tehokkaam-
min kuin normaalit jalkavoiteet, ja 
jos iho on erittäin karhea tai paksulti 
kovettunut, sen hoitoon voidaan 
käyttää paikallisesti salisyylipitoisia 
tuotteita. 

Kovettumassa tai halkeilevissa 
kantapäissä mahdollisesti tuntuvaa 
kipua voi helpottaa kevennysterapi-
atuotteiden avulla. 

OVATHAN KENKÄSI SOPIVAT?
Kantapäiden halkeiluun voivat 
vaikuttaa myös huonosti 
sopivat kengät. Kenki-
en tulisi olla hyvin 
istuvat ja oikean
kokoiset.  
Sukkien
 

materiaaleihin kannattaa myös kiin-
nittää huomiota. Luonnonmateriaa-
lit, kuten puuvilla ja silkki ovat sukis-
sa hyviä. Myös keinokuiduissa on 
nykyisin hyviä kosteutta kerääviä 
materiaaleja. Puhtaat sukat vaihde-
taan päivittäin.  

CCS Jalkakylpysuola 310 g (13 €)
Pehmentää kuivaa ihoa, kovet-
tumia ja halkeilevia kantapäitä. 
Sisältää 100 % kosteutta sitovaa 
karbamidia. 

Kuva: llhedgehogll / stock.adobe.com20 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



kauneus

CCS Warming Foot Cream 150 ml
Lämmittää kylmiä jalkoja. Pehmen-
tää ja kosteuttaa ihoa sheavoin 
avulla. 
Katso helmikuun tarjous sivulta 19.

DIABEETIKON JALKOJEN HOITO
Diabetes aiheuttaa muutoksia suu-
riin verisuoniin, hiussuoniin ja ää-
reishermostoon. Näiden muutok-
sien vuoksi diabeetikoilla voi olla 
paitsi monia ongelmia jalkojen ihos-
sa myös jalkaterän virheasentoja. 
Iho haavautuu ja tulehtuu helposti, 
ja kynsimuutokset ovat yleisiä. Li-
säksi ihovauriot paranevat hitaasti. 

Diabeetikon jalkojen ihonhoidos-
sa täytyykin olla huolellinen ja varo-
vainen. Jalat rasvataan diabeetikol-
le sopivalla voiteella. Salisylaatteja 
sisältäviä tuotteita, vaseliinipohjai-
sia voiteita, kuorinta-aineita, talkkia 
tai iholle liimattavia suojia ei tule 
käyttää. Varpaiden välejä ei rasvata, 
etteivät varvasvälit haudu. 

Flexitol Heel Balm 56 g (11 €)
Kuiville ja halkeileville kantapäille 
sekä jalkojen ihon hoitoon. Sisältää 
25 % ureaa, karitevoita, parafiinia ja 
E-vitamiinia. 

CCS Jalkavoide 75 ml (8 €)
Pehmentävä ja hoitava jalkavoide 
kuiville jaloille. Sisältää karbamidia 
ja viilentävää eukalyptusöljyä. 

HYVÄ HYGIENIA EHKÄISEE 
JALKASIENTÄ
Jalkasieni eli jalkasilsa on ihon 
sieni-infektio. Sienet viihtyvät läm-
pimissä ja kosteissa tiloissa, kuten 
suihkutiloissa tai kosteissa kengis-
sä. Jalkasienen oireita ovat jalkojen 
kutina, ihon punoitus, ihon halkeilu 
ja hilseilevä iho. Varvasvälisilsan 
itsehoidossa käytetään sienilää-
kevoidetta tai -puuteria 3–4 viikon 
ajan.  

Jalkasientä hoidetaan paikal-
lishoidon lisäksi sisäisellä sieni-
lääkkeellä. Paras tapa ehkäistä 
jalkasientä on noudattaa hyvää jal-
kahygieniaa:

– Jalkojen huolellinen pesu ja 
kuivaus. 

– Vaihda sukat päivittäin ja anna 
kenkien kuivua käyttökertojen välillä. 

– Käytä jalkineita yleisissä suih-
kutiloissa ja pukuhuoneissa. 

Vaikeisiin jalkaongelmiin voi saa-
da apua jalkahoitajalta. Jalkojen it-
sehoitotuotteiden kanssa saat neu-
voja apteekin henkilökunnalta. 

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja. 21HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



–15 %
Look good – feel good

SVR ON SITOUTUNUT TURVALLISUUTEEN. Kaikki tuotteet on testattu ja todettu, ettei niillä ole 
haitallisia vaikutuksia hormonaalisiin mekanismeihin (estrogeeni, androgeeni tai kilpirauhanen). Testit 
on suorittanut riippumaton laboratorio WatchFrog, joka on erikoistunut etsimään hormonihäiritsijöitä.

UUTUUS-SARJA 
NYT HYVÄN MIELEN 
APTEEKEISTA! 

TUTUSTUMISTARJOUS
HELMIKUUN AJAN

Tarjous voimassa 1.2.-28.2.2023   Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

(7,90-47,90 €)



kauneusASIANTUNTIJA  
Kosmetologi Ida Blomberg 
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Talvi haastaa ihon
Listasimme vinkkejä hehkeän 
talvi-ihon säilyttämiseen.

Pakkasesta sekä sisäilman 
lämmityksestä johtuva ilman 
kosteuspitoisuuden vähe-

neminen kuivattaa ihoa. Kuiva iho 
saattaa kutista, kirvellä, tuntua kire-
ältä ja myös punoittaa helposti. 

Mutta vaikka iho tuntuisi talvella 
kuivalta, ei puhdistusta puhdistus-
maidolla tai -emulsiolla pidä jättää 
välistä. Aamuisin puhdistukseen 
saattaa riittää kasvo- tai miselli-
vesi. 

Kasvojen ja vartalon puhdistuk-
sessa kannattaa välttää kuumaa 
vettä, joka saattaa kuivattaa ihoa 
entisestään. Kasvot voi kuoria ker-
ran viikossa tai joka toinen viikko – 
ihon tarpeiden mukaan. 

Puhdistuksen jälkeen on hyvä 
käyttää kasvovettä, joka viimeis-
telee puhdistuksen ja hoitaa ihoa. 
Alkoholia sisältäviä hoitotuotteita 
kannattaa välttää. 

Talvella ihonhoitotuotteiden kan-
nattaa antaa imeytyä hyvin ennen 
ulos menemistä. 

Atopik Sensitive Puhdistusemul-
sio 200 ml (17,50 €) puhdistaa 
hellävaraisesti ja ylläpitää ihon 
kosteustasapainoa. 

SILMÄNYMPÄRYKSILLE OMAT 
TUOTTEET
Silmänympärysalueen ohut iho ei 
välttämättä kestä samoja tuotteita 
kuin kasvojen iho. Silmänympärys-
voiteet hoitavat ja suojaavat tehok-
kaasti mutta hellävaraisesti. 

Kuivalle tai atooppiselle silmä-
nympärysiholle saattaa muodostua 
miliumeja, jotka ovat pieniä ja val-
koisia, keratiinin täyttämiä näppylöi-
tä. Miliumien poistaminen kannattaa 

jättää kosmetologin tehtä-
väksi.

Avene Soothing Eye Contour 
Cream 10 ml (24 €) Rauhoittaa 
erittäin herkkää ja atooppista ihoa.

Kasvovoiteen alla voi käyttää see-
rumeita, jotka tehostavat ihonhoi-
toa eri tarkoitusten mukaisesti. 
Talvella kannattaa valita see-
rumi, joka kosteuttaa ja 
hoitaa. 

E-vitamiini suojaa 
ja vahvistaa ihoa. 

Favora Rauhoitta-
va ja Kosteuttava 
Naamio 75 ml (20 €) 
Täyteläinen, ihoa rau-
hoittava naamio, joka 
auttaa palauttamaan 
sekä ylläpitämään 
ihon kosteustasa-
painoa.

Atopik Sensitive 
Rauhoittava 
Kauravoide 

24h 50 ml (33 €) 
sisältää kosteuttavaa ja rauhoitta-
vaa suomalaista kaurauutetta ja 
kauraöljyä sekä hyaluronihappoa. 

Atopik Sensitive Rauhoittava 
Kauraöljy 30 ml (35 €) sisältää 
runsaasti omega-3-rasvahappoja 
ja luonnollisia vitamiineja, ja tekee 
ihosta pehmeän ja ravitun.

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

Katso Atopik 
Sensitive 
tarjoukset 
sivulta 25!
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ACO Face Hydrating Booster  
30 ml (20,05 €, katso tarjous 
sivulta 19) Tehokas seerumi, joka 
sisältää runsaasti aktiiviaineita. 
Syväkosteuttaa ihoa ja parantaa 
sen kimmoisuutta hyaluronihapon 
ja pantenolin avulla. 

Favora Rauhoittava & Kosteutta-
va Seerumi 30 ml (22 €) Syvä-
kosteuttaa ja rauhoittaa helposti 
punoittavaa ja reagoivaa ihoa. 

Kasvovoiteita käytetään kosteutta-
maan, pehmittämään, hoitamaan 
ja suojaamaan ihoa. Voiteen va-
lintaan vaikuttaa mm. ihon kunto 
ja vuodenaika. Kasvonaamiot ovat 
hyvä lisä kosteuttamaan talven kui-
vattamaa ihoa. 

Favora Kosteuttava ja Suojaava 
Päivävoide 50 ml (22 €) Sisältää 
UVA- ja UVB -suojan (SK30), joka 
on tärkeä myös talven aurinkoisilla 
hangilla. Betaiini kosteuttaa ja 
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A T O P I K 
S E N S I T I V E - 

H O I T O L I N J A

-15%
H E L M I K U U N 

A J A N

Atopik on suomalainen luonnonkosmetiikkasarja herkälle iholle. Sensitive-hoitolinjasta löydät  

laadukkaat kasvojen- ja vartalonhoitotuotteet kuivan ja herkän ihon tarpeisiin. atopik.fi

KUIVAN IHON HOITOON

FI-AV-2200032 *Dermexa-pesunesteessä on kaksoiskaurayhdiste.

Aveeno® SKIN RELIEF:  
• Kuivalle sekä erittäin kuivalle ja ärtyneelle iholle
• Sopii myös herkälle iholle
• Pesuneste, kosteusvoide, käsivoide ja CICA-voide

Aveeno®  DERMEXA:  
• Erittäin kuivalle, kutisevalle ja ihottumaan taipuvaiselle iholle
• Sopii myös herkälle iholle
• Pesuneste, emulsiovoide ja hoitovoide

+KERAMIDEJA

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja. (8,90-17,90 €)



 
  

A T O P I K 
S E N S I T I V E - 

H O I T O L I N J A

-15%
H E L M I K U U N 

A J A N

Atopik on suomalainen luonnonkosmetiikkasarja herkälle iholle. Sensitive-hoitolinjasta löydät  

laadukkaat kasvojen- ja vartalonhoitotuotteet kuivan ja herkän ihon tarpeisiin. atopik.fi
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(9,90-34,50 €)



Teksti: Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Apteekin vinkit 
ystävänpäivään!
Ystävyys on naurua ja iloa. 
Ystävän rinnalla ollaan 
vaikeinakin hetkinä. 14. 
helmikuuta vietettävän 
Ystävänpäivän kunniaksi 
listasimme Hyvän Mielen 
Apteekki Lahdessa vinkkejä 
ystävän, rakkaan tai vaikkapa 
työkaverin ilahduttamiseksi 
ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Jutussa listatut 
apteekkituotteet 

ovat helmikuussa 
tarjouksessa –  

katso sivut 16–19 ja 25!

PIENELLE YSTÄVÄLLE
Minisun-Pehmokonna on lapsille 
suunniteltu D3-vitamiinivalmiste. 
Kilpikonnanmuotoinen valmiste on 
pehmeä, mansikanmakuinen ja 
pu reskeltava hyötytuote päivittäi-
seen käyttöön. Pientä ystävää voi 
ilahduttaa myös yhteisellä askar-
telutuokiolla, jossa voi askarrella 
vaikkapa Pehmokonnan näköisen 
kilpikonnan. 

ISOVANHEMMILLE 
Muistin ja jaksamisen tueksi Betol-
vex Strong 1,25 mg B12-vitamiini-
valmiste ja Betolvex 1 mg. Lisäksi 
talven pimeyteen D-vitamiinivalmis-
te, jota on saatavilla eri vahvuuksia 
eri tarpeisiin. 

LAPSUUDENYSTÄVÄLLE
Etkö ole tavannut lapsuudenystä-
vääsi pitkään aikaan? Nyt on sopi-
van luonnollinen aika ottaa yhteyttä! 

AHERTAJALLE
Berocca Energy tuo virtaa päivään. 
Sisältää tehoyhdistelmän B- ja C-vi-
tamiineja, magnesiumia ja sinkkiä. 

PERHEENJÄSENILLE
Yhdessäoloa. Lähde perheen tai 
ystävien kesken ulkoilemaan. Tar-
vitsette vain sopivat varusteet ja hy-
vän mielen. Ehkä lumitilanne sallisi 
vaikkapa pulkkamäessä iloittelun ja 
sen päälle kahvit?

KÄHEÄKURKKUISELLE KAVERILLE
Carmolis-tuotteita voidaan käyttää 
monin eri tavoin. Carmolis-yrttitip-

poja voidaan käyttää tukkoisille 
hengitysteille, käheälle kurkulle, 
rasittuneille lihaksille ja höyrynä 
höyryhengitykseen tai löylyveteen. 
Karamelleja ja pastilleja tukkoisille 
hengitysteille ja hengityksen raikas-
tamiseen. 

KUIVAIHOISELLE
Apobase-perusvoiteet sopivat 
ihon päivittäiseen kosteuttamiseen 
ja puhdistamiseen. Apobase-voitei-
ta voi käyttää vartalon ja käsien voi-
depesuun suihkusaippuan sijaan. 

HERKKÄIHOISELLE
Atopik on kotimainen apteekkikos-
metiikkasarja herkälle iholle. Koko 
sarja on sertifioitua vegaanista 
luonnonkosmetiikkaa, eläinkokee-
tonta ja gluteenitonta. Esimerkiksi 
rauhoittava kauraöljy ravitsee ja 
rauhoittaa kuivaa ja herkkää ihoa. 
Atopik Sensitive Probiotic Palm 
on moni toimivoide huulille, 
kasvoille ja vartalolle, ja se 
sisältää ihon mikrobiomia 
tukevia probiootteja ja ihoa 
hoitavia öljyjä.  
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Ei mikään
tavallinen silmätippa

Desodrop hoitaa silmiäsi tulehduksen/infektion 
yhteydessä sekä ennen silmäkirurgisia toimenpiteitä ja 
niiden jälkeen. Lisäksi se edistää paranemisprosessia.

Tuotetta voi käyttää piilolinssien kanssa. 
Desodrop on lääkinnällinen laite.
DESO/FI/202111/0210
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Helpotusta 
flunssan oireisiin

Älä anna
tukkoisen nenän
pilata päivääsi

OTRIVIN (kaikki muodot) aikuiset ja lapset
Otrivin nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nu - 
hassa ja poskiontelotulehduksessa. Vaikuttava aine ksylome-
tatsoliini. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenä-
sumutetta tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 
10 päivän ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml 
-vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, kor-
keintaan 3 kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet 
yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla 
on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai 
jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielualueen leikkaus, 
älä käytä Otrivinia. Otrivin 1 mg/ml -nenäsumute sisältää 
bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän 
limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Kes-
kustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa 
apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin 
pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää  raskauden aikana. Imetys-
aikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, 
epämiellyttä vää tai polttelun tunnetta nenässä tai pahoin-
vointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt 
haitta vaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-
selle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Itsehoito-
lääke. Valmiste yhteenvetojen lyhennelmä 14.10.2021. Perustuu 
10/2021 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin. 
Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo,
puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@
haleon.com. Tavaramerkit ovat Haleon-konsernin omistamia tai 
sille lisensoituja. ©2022 Haleon-konserni tai lisenssinhaltija.
11/2022, PM-FI-OTRI-22-00041

UUSI
ILME

Kipuun ja kuumeeseen – vahva Panadol Forte
PANADOL FORTE 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireen mukaiseen hoitoon. 
Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. 
Ei lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön 
korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa 
useammin kuin 4 tunnin välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allergi-
nen parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö 
aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita särky- 
lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja 
imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää 
kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja mahdollisimman 
harvoin. Hyvin harvoin on ilmennyt vakavia ihoreaktioita. Itsehoitolääke. Lue pak-
kausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 17.2.2021. Perustuu 
19.4.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Mustaherukan ja mentholin makuinen kuumajuoma
PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydessä, influ-
enssa, päänsärky ja lihassärky. Aikuisille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 4–6 tunnin välein 
korkeintaan 3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. Ei suositella 
alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosteluohjetta ei saa ylittää. Annospussin 
sisältö liuotetaan kuumaan veteen ja juodaan lämpimänä. Älä käytä Panadol Hotia, 
jos sinulla on fenyyliketonuria, tai jos olet allerginen parasetamolille tai valmisteen 
apuaineille. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita para - 
setamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanai-
kaisesti. Valmistetta voi tarvittaessa käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun  
tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, jokavähentää kipua ja/tai kuumetta ja 
käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pak-
kauskoko 12 ja 30 annospussia. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 28.9.2020. Perustuu 
3.5.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

LÄÄKEVALMISTE. EI TARJOUSTUOTE.

http://www.fimea.fi


Kaikki 
liike on hyvästä

Hyödynnä siis pienetkin hetket liikkumiseen 
ja nauti aktiivisesta elämästä.

*IQVIA Apteekkien ulosmyynti arvossa MAT 10/2022
Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä,  urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja 
nivelkivun ja yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Vaikuttava aine diklofenaakki. Voltaren Fortea 
hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista 
silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, 
älä käytä Voltaren ortea. Ole varovainen tupakoidessasi tai oleskellessasi avotulen lähellä vakavien palovammojen riskin vuoksi. Voltaren 
Forte -geeli sisältää parafiinia, joka on mahdollisesti syttyvää, kun sitä kertyy kankaiden pinnoille (vaatteet, vuodevaatteet, siteet jne.) 
eikä sitä voi poistaa kokonaan pesemällä. Katso muut valmisteen sisältämiin aineisiin liittyvät varoitukset pakkausselosteesta. Ei alle 
14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä 
imetysaikana vain lääkärin määräyksestä. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä antokohdan ihoreaktioita. 
Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kiputila parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. Lue 
huolella pakkausseloste. Itsehoitolääke. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 15.11.2022. Perustuu 14.7.2022 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 
Itsehoitopakkaukset: voideputki 30 g, 50 g, 100 g ja 150 g. Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 
02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: mystory.nd@haleon.com. Tavaramerkit ovat Haleon-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. 
©2022 Haleon-konserni tai lisenssinhaltija. 11/2022, PM-FI-VOLT-22-00036.

Voltaren Forte – tehokas apu lihas- ja nivelkivun sekä 
nivelrikkokivun hoitoon. Annostelu 12 tunnin välein riittää.

LÄÄKEVALMISTE. EI TARJOUSTUOTE.

mailto:mystory.nd@haleon.com


Teksti: Laura Pennanen
Kuva: Lasse Pehkonen

Millaista on ystävyytenne, 
Liina ja Onni?
16-vuotiaat helsinkiläiset ystävykset Onni ja Liina 
tapasivat yläasteella Kruununhaan musiikkiluokalla. 
Ystävänpäiväkuukauden kunniaksi kyselimme 
kaksikolta, millaista heidän ystävyytensä on.

Onnia ja Liinaa yhdistää 
musiikki. Onni soittaa 
pääinstrumenttina sakso-

fonia ja lisäksi kitaraa sekä muita 
bändi-instrumentteja.. Liina taas on 
kiinnostunut musiikin historiasta ja 
eri musiikkigenreistä ja tähtää mu-
siikkitoimittajaksi.

Liina muistelee, että heidän tutus-
tuessaan ystävyys oli itse asiassa 
kaukainen ajatus.

– Aluksi ei oikein tykätty toisis-
tamme. Kun erosit, aloit pyöriä mun 

ja (luokkakaveri) Hugon kanssa 
enemmän. Jossain kohtaa aloimme 
hengata kahdestaan, kun huomat-
tiin, että meillä on tosi samanlainen 
huumorintaju. 

 
MITÄ YSTÄVYKSET SITTEN 
TEKEVÄT YHDESSÄ?
Onni: – Ei oikeastaan mitään ih-
meellistä. Hengataan kadulla ja 
kesällä puistoissa ja rannalla. Jutel-
laan ja nauretaan. Ja herkutellaan! 
Meidän juttu on ”Läski-Pema” (1,5 lit-

ran Pepsi Max) ja ”kommando-tort-
tu” (kääretorttu). Lisäksi tykkäillään 
musiikista ja käydään yhdessä kei-
koilla.

Liina: – Puhutaan kaikkea maan 
ja taivaan väliltä.  Myös maailman 
tilanteesta, mutta siitä väännetään 
sellaista mustaa huumoria, koska 
huonoja uutisia tulee ihan liikaa 
joka paikasta. Ei jaksa koko ajan 
niin "diippejä" juttuja.

Liina: – Me ei niinkään paljon ta-
vata somessa, vaan naamatusten. 

Hyvää
ystävänpäivää

14.2.
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Lähes jokaiselle päivälle löytyy nykyään oma 
teemapäivänsä. Kokosimme muutamia – niin vakavista 
kuin kevyemmistä aiheista.
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helmikuun merkkipäivät

Silloin tulee aina parhaat jutut. Me 
tehdään myös yhdessä safkaa. Ker-
ran Onni laittoi voipaketin mikroon, 
kun voi oli kuulemma liian kovaa. 
Paketti syttyi tuleen! Silloin vähän 
pelotti.

 
VIIME KESÄNÄ KAKSIKKO KÄVI 
YHDESSÄ TALLINNASSA.
Onni: – Se oli kyllä hyvä reissu! Lau-
lettiin laivalla karaokea. Mä lauloin 
Maukka Perusjätkän ”Säpinää” ja 
Liina ”Krokotiilirockin”. Lisäksi lau-
lettiin yhdessä meidän biisi Jerry 
Cotton. Niin ja voitettiin laivan bin-
gossa! Tallinnassa oli siistiä istua 
kesäterassilla. 

Ystävykset sanovat pitävänsä 
toistensa puolia tiukoissa paikoissa.

Liina: – Ei olla ikinä oltu mitään 
kauhukakaroita, mutta meillä on 
aika omalaatuisia juttuja ja oma tyy-
li, niin ehkä se ärsyttää muita. Mo-
nesti jengi lopettaa kiusaamisen, 
kun meitä on kaksi. 

– Onni on turvallinen ystävä ja hy-
vää ja asiallista seuraa, mun luotto-
mies. Ja vaikka olisi aikoja, ettei eh-
ditä nähdä, niin aina kun nähdään, 
on luonnollista olla Onnin kanssa. 
Jutut jatkuu siitä mihin jäi, eli yhtä 
huonoina!

MIKÄ ON HAUSKIN YHTEINEN 
MUISTONNE? 
Onni: - No ne liittyy kyllä kouluun 
ja liikuntatunneille. Kerran ajettiin 
Liinan kanssa liikuntatunnille säh-
köskuutilla. Opettaja ei tykännyt sii-
tä. Meidän piti kävellä lenkki, mutta 
skuutattiin se lenkki yhdessä, sa-
malla skuutilla... 

– Ja kerran pelleiltiin sulkapal-
loilla, tähdättiin niillä muita pelaajia. 
Siitä tuli vähän hässäkkää, mutta me 
naurettiin vedet silmissä. Ketään ei 
kuitenkaan sattunut.  

Liina: – Koulu oli monesti tylsää, 
ja mulla oli välillä vaikea motivoitua, 
mutta kampesin itseni aina sinne, 
kun Onni oli siellä. 

Onni: – Ja mä olin huolissani Lii-
nasta, jos en nähnyt häntä koulussa.

3.2.
Valon (nimi)päivä
Valo ja kevät alkavat hiljalleen 
lähestyä. Vuodesta 1998 alkaen 
Valon päivä on ollut masennuk-
seen sairastuneiden ja läheistensä 
teemapäivä. 

3.2.
Anna lapselle hymy -päivä
Lakikirjassa pitäisi lukea, että 
jos pieni lapsi hymyilee, on tälle 
hymyiltävä takaisin. Vaan eipä lue, 
joten tätä sääntöä on hyvä noudat-
taa muuten vaan!

11.2.
Tyytyväinen sinkkuna -päivä
Kyllästyttävätkö Ystävänpäiväliitän-
näiset parisuhdehempeilyt? Edeltä-
vältä lauantailta löytyy vaihtoehto.

12.2.
Kansallinen Kalakeittopäivä
1994 perustettu Pro Kala ry on 
keksinyt, että monenkirjaviin merk-
kipäiviin mahtuu myös Kansallinen 
Kalakeittopäivä. Olkoon niin – lusi-
kat soppaan!

13.2.
Näe unta rakkaastasi -päivä
Ystävänpäivän valmistelut tuovat 
(toivottavasti) oman mielitietyn  
uniin asti.

18.2.
Lentokoneessa matkustavan 
lehmän lypsypäivä
No niin! Tiesitkös, että lehmä mat-
kusti ensimmäistä kertaa lentoko-
neessa 18.2.1930? Emme mekään, 
mutta kaikkea sitä oppii. Lehmän 
nimi oli Nellie Jay, tapahtumapaik-
kana lentonäytös St. Louisissa. 
Nellie Jay lypsettiin lennolla ja 
tuotokset liidätettiin pienillä lasku-
varjoilla näytöksen seuraajille.

Kylmähermoinen Nellie Jay 
nimettiin lennon jälkeen Taivaan 
Kuningattareksi. Ansaitusti.

28.2.
Hammaskeijupäivä
Ensimmäisen hampaan lähtö voi 
olla lapselle hyvin jännä paikka, 
mutta onneksi Hammaskeiju palkit-
see. Esim. Espanjassa ja Ranskassa 
keijun tehtävää hoitaa Hammashiiri.
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