
TERVEYS   KAUNEUS   HYVINVOINTIMAALISKUU 2023

MAALISKUUN
TARJOUKSET
ja hyötyluettavaa

HYVINVOINTI

TERVEYS

Kevättä kohti
KAUNEUS

Testissä 
MIESTEN ihotuotteet

VATSA plörinäksi 
– mikä avuksi? SAUNOMINEN 

pidentää ikää? 

Ihonhoitoviikko
apteekissa

6.–12.3.

Kuivat LIMAKALVOT
joka toisen harmina

VITAMIINEISSA 
apinat, nallet ja dinot

Kevääksi heleä ja 
hoidettu IHO 1390/kpl

0,07 €/kpl
(17,16 €)

MUISTA D-VITAMIINI!
MINISUN D3 KUNINGATAR 20 MCG 200 TABL.

MINISUN D3 METSÄMANSIKKA 20 MCG 200 TABL.



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 1.3.-31.3.2023   
Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

MINISUN D3 KUNINGATAR  
20 MCG 200 TABL.
Uusi D-vitamiinimaku – Lempeä kuningatar. Pieni hyvän-
makuinen purutabletti, makuna vadelma-mustikka.
MINISUN D3 METSÄMANSIKKA  
20 MCG 200 TABL.
D-vitamiini Metsämansikka sisältää aurinkoista D3-vita-
miinia ja maistuu kesäiseltä mansikalta.

HELPPO TAPA VARMISTAA RIITTÄVÄ D-VITAMIININ SAANTI

1390/kpl
0,07 €/kpl
(17,16 €)
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Kuva: Iakov Kalinin / stock.adobe.com

apteekkarin tervehdys

Aurinko on taas voittanut, ja pitkä 
pimeä talvi on jäänyt taa.

Tuntuuko silti, että voimat ovat 
vähän hukassa? Vievätkö sohva ja some 
edelleen voiton laduilta ja poluilta? Löy-
tyykö lääke apteekin hyllyltä?

Muutama vuosi on täällä eletty ilman 
koiraa, ja nyt uusi pentu on tullut taloon! 
Voi sitä riemua, elämää ja rakkautta, mitä 
vehnäterrieri Molly on tuonut tullessaan. 
Ja se pistää sinne ulos ja lenkille. Nyt 
aluksi lyhyesti ja usein, vaan pian ne 
lenkit pitenevät, kun pennun pieni maa-
ilma laajenee. Ja isäntäkin saa ulkoilun 
ja kuntoilun riemua siinä sivussa. Huolet 
unohtuvat hetkeksi, joulun jälkeiset kilot 
saavat kyytiä ja unikin maittaa paremmin.

Liikunta auttaa moneen asiaan, toteaa 
UKK-instituutti. Rauhallinen tai reipas kä-
vely työpäivän jälkeen sopii minulle hy-
vin. Koirakin ehtii siinä sopivasti huolehtia 
omista tarpeistaan ja lukea lähipolkujen 
kuulumiset. Liikunnan ei tarvitse aina olla 
kireää suorittamista tiukka ilme naamalla. 
Liikunta vapauttaa elimistön omia ainei-
ta, jotka nostavat mielialaa ja vähentä-
vät stressiä. Sopiva liikunta on luonteva 
keino parantaa unta, lisätä sen kestoa ja 
kohentaa unen laatua.

Liike on lääkettä
Entä ne kilot? Säännöllinen liikunta on 

hyvä apu myös painonhallintaan – ja toi-
saalta hyvä apu ylläpitämään monilla iän 
myötä hiipuvaa ruokahalua. Liikkuminen 
ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa 
monia sairauksia. Muutamankin kilon pu-
dotus voi vaikuttaa myönteisesti koholla 
olevaan verenpaineeseen tai kolestero-
liarvoihin.

Meiltä apteekin hyllyltä löytyy kyllä 
apua moneen vaivaan. Monesti paras 
apu, kunhan vain jaksaa, taitaa silti löy-
tyä sieltä omasta tekemisestä. Lähdetään 
liikkumaan kaikki tuonne kevättalven 
aurinkoon. Pyydä vaikka naapuria tai 
ystävää lenkkikaveriksi. Monia vaivaava 
yksinäisyys vähenee, ja sosiaaliset suh-
teet hoituvat siinä samalla työkyvyn tai 
eläkepäivien toimintakyvyn ylläpitämisen 
ohella.

Kevättä kohti katsovin terveisin

Apteekkari Heikki Pennanen
Härkätorin Apteekki Raahe

PS. Vehnäterrieri Molly luuraa sivulla 10!
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Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai 
tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 
14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen 
ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI_FI_00931_1_23

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon 
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä

 Annostelu vain 2 kertaa päivässä

 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää
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LÄÄKEVALMISTE. EI TARJOUSTUOTE.

http://www.laakeohje.fi
mailto:nland@tevapharm.com
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terveys ASIANTUNTIJA  
Terveydenhoitaja Tina Arola 
Hyvän Mielen Apteekki Raahe
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Listasimme lasten tärkeimmät vitamiinilisät.

Lapsen kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi on tärkeää huo-
lehtia monipuolisesta ja ravit-

sevasta ruokavaliosta. Vitamiinival-
misteet eivät korvaa monipuolista 
ruokavaliota eikä terveitä elämän-
tapoja, mutta tietyille valmisteille on 
paikkansa. Vitamiinien puutostiloille 
alttiita riskiryhmiä ovat mm. pienet 
lapset ja huonosti ruokailevat lapset 
ja nuoret. 

Vitamiinilisiä on turvallista käyt-
tää, kunhan noudattaa pakkauksen 
ohjetta eikä käytä yhtäaikaa useaa 
vitamiinivalmistetta.

D3
D-vitamiinilisää suositellaan kaikille 
lapsille kahden viikon iästä eteen-
päin. Suositus on ympärivuotinen, 
sillä tehokasta auringonvaloa saa-
daan Suomessa vain huhti- ja syys-
kuun välisenä aikana.

Ravinnon tärkeimmät D-vitamiini-
lähteet ovat vitaminoidut maitoval-
misteet, ravintorasvat, kananmunan 
keltuainen sekä rasvaiset kalat. D-vi-
tamiini on rasvaliukoinen vitamiini. 
Apteekin valikoimasta löytyy myös 
vesipohjainen vitamiinivalmiste, joka 
annostellaan helposti tippoina.

Lapsille ja nuorille on tarjolla hy-
vänmakuisia purutabletteja: Minisun 
Junior Apina D-vitamiini Banaani 10 
mikrog. 100 purutablettia ja Orionin 
Devisol Dinot.

MONIVITAMIINI
Jos lapsen ruokahalu on huono, 
monivitamiinivalmisteilla voi turval-
lisesti varmistaa, että lapsi tai nuori 
saa tarvitsemansa vitamiinit ja hi-
venaineet. Yksi suosittu vaihtoehto 
on pehmeä, nallenmuotoinen Orion 
Multivita Naminalle (makuina mus-
tikka, mansikka, appelsiini).

OMEGA
Rasvahappoja tarvitaan esimerkiksi 
aivojen normaaliin toimintaan sekä 
oppimiseen. Omegavalmistetta voi 
käyttää, jos lapsi ei mielellään syö 
kalaa eikä pehmeitä rasvoja, kuten 
kasviöljyjä ja pähkinöitä. 

MAITOHAPPOBAKTEERI
Maitohappobakteerit ovat tärkeitä 
suoliston bakteeritasapainon yllä-

pidossa ja kehittymisessä. Lapsen 
suolistofloora alkaa kehittyä heti syn-
tymän jälkeen ja jatkuu 2–3 ikävuo-
teen asti. Erityisesti alle 2-vuotiaiden 
antibioottihoidon yhteydessä esiinty-
vä antibioottiripuli on tavallista. 

Lactobacillus GG tai Saccharo-
myces boulardii -valmisteet voivat 
vähentää antibioottiripulin ilmaan-
tumista.

KALSIUM 
Kalsium on välttämätöntä lasten 
luuston normaalille kasvulle ja kehi-
tykselle sekä hampaiden pysymisel-
le normaaleina. Jos maitotuotteiden 
käyttö varsinkin lapsuudessa on vä-
häistä, kalsiumvalmisteen käyttö on 
suositeltavaa. Apteekissa on erilai-
sia kalkkitabletteja ja -jauheita. 

Minisun Junior 
Apina D-vita-
miini Banaani 
10 mikrog 100 
purutablettia 
(katso maaliskuun 
tarjous s. 17)

Multivita NamiNal-
le monivitamiini 
on monipuolinen 
vitamiinivalmiste 
hyvän ravitsemuk-
sen tueksi.  
(120 kpl, n. 19 €)

Vitamiiniviidakossa 
seikkailevat apinat, 
nallet ja dinot

Piirrokset: ARNICA / stock.adobe.com6 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



ASIANTUNTIJA  
Terveydenhoitaja Tina Arola 
Hyvän Mielen Apteekki Raahe OSTA 2 MINISUN-TUOTETTA

KAUPAN PÄÄLLE PUUHAKIRJA  
JA RISTIKKOLEHTI

Suomalaisten oma aurinko

LAAJASTA TUOTESARJASTA LÖYDÄT SOPIVAT VITAMIINIT NIIN AIKUISILLE KUIN LAPSILLEKIN. 
Kampanja voimassa maaliskuun 2023 ostamalla 2 Minisun-tuotetta, ja niin kauan kuin puuhakirjoja ja 
ristikkolehtiä riittää. Kampanjassa kaikki Minisun-tuotteet. Apteekista.

 

* Kalsium ja D-vitamiini ovat tarpeellisia lasten normaalille kasvulle ja luiden kehittymiselle.  
**D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa lapsilla.

 

AIKUISTEN D-VITAMINIIT 
JA MONIVITAMIINIT

LASTEN D-VITAMIINIT  
JA MONIVITAMIINIT

LUUSTON HYVINVOINTIIN*

JA VASTUSTUSKYKYYN**

Voit myös valita
2 puuhakirjaa tai
2 ristikkolehteä.
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maaliskuun uutuudet

VALKAISEVAT HAMMASTAHNAT
YOTUEL EROSION TEETH & GUMS 100 G
Suojaa suun luontaista mikrobiomia. Suojaa hampaita eroosiolta 
remineralisoimalla ja vahvistamalla hammaskiillettä. Sisältää 
prebiootteja ja B5-vitamiinia, jotka hoitavat ja suojaavat ikeniä 
ja limakalvoja sekä reikiintymistä ehkäisevää fluoria ja ksylitolia. 
Vaahtoamaton koostumus sopii aftaherkille. Makuna mieto mint-
tulakritsi. Yli 7-vuotiaille.
YOTUEL GREEN 100 G
Koostuu 98 % luontaisista ainesosista ja suojaa suun luontaista 
mikrobiomia. Sisältää prebiootteja ja antioksidantteja. Poistaa 
tummentumia hampaiden pinnalta luonnollisten entsyymien 
avulla. Sisältää reikiintymistä ehkäisevää fluoria ja ksylitolia. 
Vaahtoamaton koostumus sopii aftaherkille. Makuna mieto inki-
vääri. Yli 7-vuotiaille.

ATOOPPISEN IHOTTUMAN 
OIREIDEN HOITOON
LOCOBASE ECZEMA CREAM 30 G
LOCOBASE ECZEMA CREAM 60 G
Tehokkaasti imeytyvä voide lievän tai keskivaikean atooppisen 
ihottuman oireiden, kuten kutinan ja punoituksen, hoitoon. Voide 
sopii päivittäiseen käyttöön aikuisille, lapsille ja vauvoille. Vähen-
tää kutinaa ja punoitusta ja kosteuttaa ihoa. Kliinisesti todistettu 
teho. Hajusteeton. Ei sisällä kortisonia. Ei sisällä eläinperäisiä 
ainesosia. CE merkitty lääkinnällinen laite. (9,10-16,50 €)

TESTAA UUSI ROUHEA MAKU!
RELA TABS SALMIAKKI-LAKRITSI 30 TABL.
RELA TABS SALMIAKKI-LAKRITSI 90 TABL.
Sisältää vahvan yhdistelmän kahden maailman tutkituimman 
maitohappobakteerilajin (Lactobacillus rhamnosus ja Bifidobac-
terium lactis) kantoja. Yksi tabletti sisältää 3 miljardia maitohap-
pobakteeria sekä C-vitamiinia vastustuskyvyn tueksi. Ei sisällä 
eläinperäisiä ainesosia. Tuotteet valmistetaan Suomessa ja niillä 
on avainlippumerkki. (6,90-15,50 €)

1890/kpl
189,00 €/kg 
(21,70 €) Ta
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1490/kpl
0,17 €/kpl
(17,45 €)

Tarjous voimassa 1.3.-31.3.2023. Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

MELZEN MELATONIINI 1,9 MG + B6 
PITKÄVAIKUTTEINEN 90 TABL.
MELZEN MELATONIINI 1,9 MG + B6 
PURUTABLETTI MANSIKKA 90 TABL.



Vuoden ensimmäisen reseptios-
toksen loppusumma yllättää 

edelleen monet apteekin kassalla. 
Vuonna 2016 käyttöön otettiin kalen-
terivuosikohtainen Kela-korvauksien 
alkuomavastuu. Sen vuoksi korvauk-
sia saa vasta, kun on itse maksanut 
korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeis-
tä 50 euroa vuoden alusta lukien. 

Alkuomavastuu koettiin aikoi-
naan vahvasti etuuksien heikenty-
misenä, mutta yhteiskunnallisten 
säästöjen ohella sillä oli muitakin 
tavoitteita. Monelta jäi huomioimat-
ta, että samalla kun alkuomavastuu 
otettiin käyttöön, peruskorvaus-
prosentti nousi. Alkuomavastuun 
käyttöönoton tarkoituksena oli koh-

dentaa enemmän lääkekorvauksia 
henkilöille, joiden lääkekustannuk-
set ovat vuositasolla suuret. 

Paljon peruskorvattavia lääkkeitä 
käyttävien ohella muutoksesta hyö-
tyivät lapsiperheet, koska alkuoma-
vastuu ei koske alle 18-vuotiaita.

Alkuomavastuuta kerryttävät re-
septillä määrätyt Kela-korvauksen 
piiriin kuuluvat lääkkeet, kliiniset ra-
vintovalmisteet ja perusvoiteet. 

Alkuomavastuun myötä siirryttiin 
myös apteekkien ja Kelan väliseen 
reaaliaikaiseen tietojen välitykseen. 
Kertynyt alkuomavastuu näkyy siis välit-
tömästi kaikissa Suomen apteekeissa. 

Lähde: Apteekki.fi

Alkuomavastuu hämmentää yhä

terveys ASIANTUNTIJA  
Terveydenhoitaja Tina Arola 
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

Kuivat limakalvot  
häiritsevät joka toista

Lähes puolet naisista kärsii lima-
kalvojen kuivuudesta ja ohe-
nemisesta jossain vaiheessa 

elämää. Estrogeeni ylläpitää emätti-
men normaalia toimintaa, paksuutta 
ja verenkiertoa, ja varsinkin vaihde-
vuosien yhteydessä limakalvot ohe-
nevat ja kuivuvat. 

Nuoremmilla naisilla limakalvojen 
kuivuutta voivat aiheuttaa muut hor-
monaaliset tekijät, kuten raskaus, 
imetys tai ehkäisypillereiden käyttö. 
Sairauksien kuten nivelreuman, Sjö-
grenin syndrooman ja atooppisen 
ihottuman oireisiin kuuluvat kuivat 
limakalvot.  

Kuivuudesta johtuvia oireita ovat 
usein kutina ja kirvely. Emättimen 
kuivuus vaikuttaa myös bakteeri-
kantaan, jolloin bakteeri- tai hiiva-
peräisten emätintulehdusten riski 
kasvaa. 

Estrogeenipuutos aiheuttaa muu-
toksia myös virtsateiden limakalvoil-
la, mistä voi seurata kipua virtsates-
sa, ja virtsatulehdusten riski kasvaa.

MIKÄ AVUKSI? 
Limakalvojen kosteuttamiseen tar-
koitetut hormoonittomat paikallis-
valmisteet sopivat kaikille naisille. 
Estrogeenia sisältävät paikallisval-
misteet sopivat vaihdevuosien ai-
kana ja sen jälkeen. Apteekista on 
saatavilla myös kosteuttavia, hyalu-
ronihappoa sisältäviä emätintablet-
teja. 

Jos oireiden syystä ei ole var-
muutta, kannattaa keskustella ensin 
lääkärin kanssa ennen itsehoidon 
aloitusta. Tärkeää on pitää huolta 
henkilökohtaisesta hygieniasta: 
Pelkkä vesipesu on paras vaihtoeh-
to kuiville limakalvoille. 

Liiallinen pesu sekä kiristävät ja 
hankaavat alusvaatteet saattavat 
lisätä ja pahentaa oireita. 

Lisää asiaa naisten terveydestä 
sivuilla 28–29!

Ja kukas se siinä! Runsaan 
parin kuukauden ikäinen veh-
näterrieri Mollyhan se, apteek-
kari Heikki Pennasen kanssa 
maailmaa ihmettelemässä. 
Mollysta lisää sivulla 3.

Maaliskuun ajan tarjouksessa tyrni-
öljyä sisältävä Membrasin Vaginal 
Vitality Cream 30 ml, katso sivu 15.
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Tehokas ja pitkäkestoinen 
apu kuiville silmille

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje.*) IQVIA apteekkimyynnit, kuivasilmäisyyden hoito MAT 11/2022. CH-20230113-64.

Bepanthen Eye  
10 ml

ASIANTUNTIJA  
Terveydenhoitaja Tina Arola 
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

1490
(16,40 €)
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terveys ASIANTUNTIJA  
Proviisori Tarja Kesti
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

Vatsa meni plörinäksi  
– mikä avuksi?
Useimmat vatsataudit kestävät vain muutamia päiviä ja 
paranevat itsekseen. Äkillisen vatsataudin hoitona on 
lepo sekä riittävä nesteytys.

Vaikka oksentelu olisi run-
sasta, tulisi silti jatkuvasti 
nauttia pieniä nestemääriä. 

Vatsatautisten lasten ja vanhusten 
juomiseen tulee erityisesti kiinnit-
tää huomiota. Pienten lasten osal-
ta kannattaa seurata painoa, jonka 
perusteella voidaan seurata ja ar-
vioida elimistön kuivumista taudin 
yhteydessä.

Lapsella on lievä kuivuma, jos 
paino on laskenut 4–5 prosenttia. 
Iäkkäillä puolestaan sekavuus on jo 
hälyttävä merkki liiallisesta kuivumi-
sesta.

Vatsataudin aikana juomiksi suo-
sitellaan laimeita mehuja, teetä, 
kasvisliemiä, vettä ja mehukeittoja. 
Pelkästään hyvin makeiden juo-
mien nauttiminen voi puolestaan 
aiheuttaa osmoosiripulia, joka ai-
heutuu liiallisesta huonosti imey-
tyvien aineiden nauttimisesta.

Myös suolaa tulisi saada, eli 
suolaista ruokaa voi syödä 
jonkin verran. Runsaassa-
kin ripulissa ruokaa imey-
tyy suolistosta, eikä 
syöminen pahenna 
ripulia.

Apteekista saa nes-
teenkorvausjuomia, 
jotka sisältävät suosi-
tellun määrän glukoosia 
ja elektrolyyttejä eli natriumia ja 

Kuva: Stanislav / stock.adobe.com12 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



terveysASIANTUNTIJA  
Proviisori Tarja Kesti
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

Runsaassakin 
ripulissa ruokaa 
imeytyy suolistosta, 
eikä syöminen 
pahenna ripulia.

Ripulin tai oksentelun syytä ei ole 
yleensä tarvetta selvittää, ellei 

tauti jatku pitkään vaatien lääkäri-
käyntiä. Aiheuttajia voivat olla

 
VIRUKSET JA BAKTEERIT
– Norovirus on Suomessa yleisin 
vatsataudin aiheuttaja, jota esiintyy 
eniten tammi-toukokuussa. Helpos-
ti tarttuvan noron oireisiin kuuluvat 
ripulin ja oksentelun lisäksi vatsaki-
vut ja kuume.

– Bakteereista suolistotulehduk-
sen aiheuttajia ovat esimerkiksi 
salmonella, yersinia ja listeria, jotka 
leviävät ruuan välityksellä.

Mistä vatsatauti johtuu?
”TURISTIRIPULI” 
– Yleensä ruuasta tai juomasta saa-
tu bakteeri.

SUOLISTOTAUDIT
– Ns. ruokamyrkytys eli ruuasta tai 
juomasta saatu suolistotulehdus.

– Alkueläinten aiheuttamat suo-
listotaudit sekä Suomessa että ul-
komailla.

”ANTIBIOOTTIRIPULI” 
– Antibiootti ”järkyttää” eli häiritsee 
suoliston omaa bakteeriflooraa.

kaliumia. Lasilliseen vettä liuotetta-
va poretabletti on helppo käyttää.

Nämä tuotteet sopivat käytettävik-
si myös runsaan hikoilun yhteydes-
sä, kuten urheillessa tai helteellä.

Aikuinen voi käyttää lyhytaikai-
sesti vatsataudin yhteydessä esiin-
tyvän ripulin hoitoon apteekista 
saatavia ripulilääkkeitä, kuten lope-
ramidia tai rasekadotriilia.

Myös probiootteja, kuten maito-
happobakteeri- tai Saccharomy-

ces boulardii -valmisteita, voidaan 
käyttää sekä vatsatautien että anti-
bioottihoitojen yhteydessä.

MILLOIN ÄKILLISESSÄ 
VATSATAUDISSA LÄÄKÄRIIN?
Päivystyksen kautta tulee hakeutua 
lääkäriin, jos äkillisesti alkanut ripuli 
on rajuoireista tai siihen liittyy kor-
keaa kuumetta, kovaa vatsakipua 
tai uloste on runsaasti veristä. Yleis-
vointia täytyy seurata, ja voimakas 
uupuminen sekä limakalvojen jat-
kuva kuivuus voivat olla merkkejä 
vaikeasta elimistön kuivumisesta, 
joka vaatii nestetasapainon hoitoa 
sairaalassa. 

Ripuli lasketaan pitkittyväksi sil-
loin, kun ulostuskertoja on enem-
män kuin kolme vuorokaudessa, 
uloste on koostumukseltaan löysää 
tai vesimäistä ja oireet ovat kestä-
neet vähintään 3–4 viikkoa. Pitkit-
tynyt ripuli vaatii lisäselvittelyjä sen 
syystä.

LAKTOOSI POIS 
RUOKAVALIOSTA?
Jos syyksi epäilee laktoosi-into-

leranssia, se on helppo testata 
omatoimisesti jättämällä laktoosia 
sisältävät maitotuotteet ainakin 
muutamiksi päiviksi pois ruokava-
liosta. Sama pätee runsaan ksyli-
tolin tai sorbitolin aiheuttamaan ri-
puliin, jolloin näitä makeutusaineita 
sisältävät valmisteet jätetään pois.

Viruksen aiheuttaman vatsatau-
din leviämisen ehkäisyssä tärkeää 
on käsihygieniasta huolehtiminen. 
Huolellinen käsienpesu runsaal-
la lämpimällä vedellä ja saippual-
la sekä käsien kuivaaminen aina 
WC:stä lähtiessä ja ennen ruokailua 
vähentää viruksen määrää merkittä-
västi. 

Jos käsien saippuapesuun ei ole 
mahdollisuutta, puhdistamiseen voi 
käyttää käsien desinfektioaineita.

Nestetasapainon tukemiseen 
sitruunan makuinen Nesteytys 
Ratiopharm 10 poretabl. (10,50 €)

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja. 13HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.3.-31.3.2023   

maaliskuun tarjoukset

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

SUOJAA JA VOITELEE SILMIÄ
DESODROP 8 ML
Hoitaa silmiäsi tulehduksen/infektion yhteydessä sekä ennen 
silmäkirurgisia toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Edistää parane-
misprosessia. Lapsille ja aikuisille.

VAALI SUOLISTOSI LUONTAISIA 
BIFIDOBAKTEEREITA
SYMBIOSYS ALFLOREX 30 KAPS.
Ravintolisä, joka sisältää Bifidobacterium longum 35624® kan-
taa. Yhdessä kapselissa on miljardi bakteeria. Käytetään suolis-
ton bifidobakteerimäärän lisäämiseen. Aikuisille ja yli 3-vuotiaille.

VIRKISTÄVIIN UNIIN
Auttaa nukahtamaan – Vahva ja nopeavaikutteinen melatoniini. 
Vaikuttaa aamuyöhön asti – Pitkävaikutteinen L-teaniini. Yhdessä 
tabletissa on 50 mg L-teaniinia.

TEHOKUURI FLUNSSAN 
HOITOON
Kolmen päivän tehokuuri. Makuina mustaherukka, salmiakki ja 
hunaja. Valmistettu Suomessa.

1790

2490

790

890 15901990

(23,52 €)

0,83 €/kpl
(27,59 €)

0,26 €/kpl
(9,85 €)

0,37 €/kpl
(12,05 €)

0,22 €/kpl
(21,24 €)

0,20 €/kpl
(25,16 €)

APTEQ MELATONIINI COMP 
1,9 MG 30 TABL.

APTEQ MELATONIINI COMP 
1,9 MG 100 TABL.

APTEQ FLUZINC 24 TABL. APTEQ FLUZINC 72 TABL.

14 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.3.-31.3.2023

maaliskuun tarjoukset

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

YKSI TABLETTI  
PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ
MULTI-TABS MAN MONIVITAMIINI 60 TABL.
MULTI-TABS MAN 50+ MONIVITAMIINI 60 TABL.
MULTI-TABS WOMAN MONIVITAMIINI 60 TABL.
MULTI-TABS WOMAN 50+ MONIVITAMIINI 60 TABL.
Olit sitten mies tai nainen, alle tai yli 50-vuotias -jokaiselle löytyy 
oma monivitamiinituote.

RASITTUNEILLE LIHAKSILLE
Aloe vera -pohjainen geeli, jossa yhdistyy kuusi kasviuutetta ja 
eteeristä öljyä. Lääkkeetön geeli sisältää 88 % luonnosta peräisin 
olevia ainesosia, kuten yrttejä. Päivittäiseen tai kuuriluontoiseen 
käyttöön! Vegaaninen.

HILLITSEE YSKÄNÄRSYTYSTÄ
APTEEKKI FLUACUTE YSKÄ 20 ML
Yskänärsytystä hillitsevä ja ärtynyttä nielua rauhoittava kurkku-
suihke. Sisältää hunajaa. Soveltuu käytettäväksi aikuisille ja yli 
5-vuotiaille lapsille.

INTIIMIALUEIDEN 
KUIVUUSOIREISIIN
MEMBRASIN VAGINAL VITALITY CREAM 30 ML
Lääkinnällinen valmiste, joka on tarkoitettu emättimen ja ul-
kosynnytinten kuivuuden hoitoon ja ylläpitämään limakalvon 
terveyttä.

990 1390

1090 1690
1090
             /kpl

(12,85 €)

(17,25 €)

218,00 €/l
(14,50 €)

169,00 €/l
(20,90 €)

0,18 €/kpl (13,40 €)
VOLTNATURA GEELI 50 ML VOLTNATURA GEELI 100 ML

15HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.3.-31.3.2023   

maaliskuun tarjoukset

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

VAHVISTAA  
LIMAKALVOJA JA IHOA
OMEGA7 90 KAPS.
Kaksoistyrniöljykapseli, joka ravitsee ja uudistaa  
limakalvoja ja ihoa.

HIVENAINEET, VITAMIINIT JA 
YHDISTELMÄTUOTTEET

MUISTIN JA VASTUSTUSKYVYN 
TUEKSI 
BEKO STRONG B12 + FOOLIHAPPO+B6  
MUSTIKKA-KARPALO 150 PURUTABL.
BEKO STRONG B12 + FOOLIHAPPO+B6 150 TABL.
Muistin, jaksamisen, hermoston ja vastustuskyvyn tueksi.

NIVELTEN HYVINVOINTIIN
MOVEX GLUKOSAMIINI STRONG 120 TABL.
Vahva ja kasvipohjainen C-vitamiinia sisältävä glukosamiinival-
miste nivelille (C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muo-
dostumista rustojen normaalia toimintaa varten).

2990

1790

0,33 €/kpl
(39,88 €)

0,15 €/kpl
(21,45 €)

-15%

-15%

(8,50-37,30 €)

(31,20 €)

BERTIL'S -SARJAN TUOTTEET

16 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



Tarjoukset voimassa 1.3.-31.3.2023

maaliskuun tarjoukset

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän      Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.

KOKO KEHON 
TEHOKOSTEUTTAJAT
AQUALAN PLUS 200 G 
AQUALAN L 200 G 
AQUALAN DUO 200 G
Kosteuttavat perusvoiteet imeytyvät ihoon nopeasti.

SUIHKEET  
KUIVAN NENÄN HOITOON
NASOLIN A-VITAMIN 10 ML
NASOLIN A-VITAMIN SITRUUNA-MENTOLI 10 ML
NASOLIN A-VITAMIN TIMJAMI-EUKALYPTUS 10 ML
NASOLIN KOSTEUTTAVA NENÄSUIHKE 20 ML

D-VITAMIINIT LAPSILLE
MINISUN D3 10 MCG MANSIKKA NALLE  
JUNIOR 100 TABL.
MINISUN D3 10 MCG PÄÄRYNÄ NALLE JUNIOR 100 TABL.
MINISUN D3 10 MCG BANAANI APINA JUNIOR 100 TABL.
Helppo tapa turvata lasten päivittäinen D-vitamiinin tarve.

EHKÄISEE PAHANHAJUISTA 
HENGITYSTÄ
Patentoitu koostumus ehkäisee pahanhajuista hengitystä tutki-
tusti 12 tunnin ajan. Tuotteet sisältävät lisäksi fluoria, joka suojaa 
hampaita. Vain apteekeista.

900/kpl

1790/kpl

790/kpl

0,09 €/kpl
(11,12 €)

35,80 €/l
(20,00 €)

(9,75 – 10,13 €)

-15%
(10,75 €)

SB12 DUO SUUVESI 500 ML                                                                
SB12 MILD SUUVESI 500 ML                                                                
SB12 MINT SUUVESI 500 ML                                                                      
SB12 SENSITIVE SUUVESI 500 ML                                                           
SB12 WHITE SUUVESI 500 ML

17HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

Sisäisten sankareidesi tukena

www.biogaia.fi 

Valitse tutkittu 
maitohappobakteeri.

-15%
MAALISKUUSSA

BioGaian maitohappobakteerit sisältävät elimistöömme luontaisesti kuuluvia 
 -maitohappobakteerikantoja. Yli 200 julkaistua tutkimusta.Lactobacillus reuteri 

VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

(13,50-29,90 €)
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VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

VA I N  A P T E E K I S TAVitaali

TEHOKAKSIKKO RAUTA-ARVOJEN TUEKSI 

LAKTOFERRIINI + C RAUTA 50 mg ja 100 mg
•  Vahvat ja vatsaystävälliset 
 nestemäiset rautavalmisteet

• Hyvin imeytyvä orgaaninen 
 rautabisglysinaatti Fe2+

• Hyvänmakuinen

• Ferritiiniarvojen tueksi raudan 
 imeytymistä edistämään.

• Voidaan käyttää myös yhdessä 
 rautavalmisteen kanssa.

•  Vastustuskykyä ja
 antioksidanttisuojaa

40 Suomalaisen lääketehtaan laatua
www.hankintatukku.fi

Sopii myös 
raskaana olevilleUUTUUS

Lue lisää: www.vitaalituotteet.fi

2990 1890 2390
0,50 €/kpl
(39,86 €)

37,80 €/l
(28,78 €)

47,80 €/l
(30,54 €)

VITAALI LAKTOFERRIINI+C 
60 KAPS.

VITAALI RAUTA 50 MG  
500 ML

VITAALI RAUTA 100 MG 
500 ML
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kauneus ASIANTUNTIJA  
Kosmetologi Jenni Raudasoja
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

Kevääksi heleä  
ja hoidettu iho
Kevään lähestyessä on hyvä kiinnittää huomiota omiin 
ihonhoitorutiineihin ja tarvittaessa päivittää tuotteet. Iholle on 
hyväksi kokeilla erilaisia tuotteita, sillä vaihtelu virkistää myös ihoa.

Kotona kannattaa näin kevätauringon hiljal-
leen saapuessa tarkistaa, sopivatko viime 
vuoden aurinkosuojatuotteet vielä käytettä-

väksi, sillä osa aurinkosuojatuotteista säilyy 6–12 
kuukautta avaamisen jälkeen. Iho tarvitsee suojaa 
myös kevätauringossa, joten on suositeltavaa li-
sätä aurinkosuoja (vähintään spf 30) osaksi päivit-
täistä ihonhoitorutiinia. 

Halutessasi saat turvallisen päivetyksen kas-
voille ja vartalolle helposti myös itseruskettavilla 
tuotteilla.

Ihonhoitorutiinit kannattaa aloittaa aamuin illoin 
oman ihotyypin mukaisella puhdistustuotteella. 
Aamuisin puhdistustuotteeksi riittää esimerkiksi 
hellävarainen misellivesi – pelkällä vedellä pese-
minen saattaa kuivattaa ihoa. 

Puhdistuksen jälkeen iho kosteutetaan kos-
teusvoiteella, ja tarvittaessa ennen kosteusvoi-
detta iholle voi laittaa seerumin, öljyn tai muun 
tehotuotteen tehostamaan kosteusvoiteen vai-
kutusta. 

Silmänympärysalueelle kannattaa olla 
oma voide, sillä kasvojen kosteusvoide 
voi olla liian paksu ohuelle ja herkälle 
silmänympärysalueelle. Jos iho tuntuu 
päivän aikana kuivalta ja kireältä, 
ikävää tunnetta voi helpottaa 
käyttämällä esimerkiksi hoita-
vaa kasvovesisuihketta. Mo-
net suihkeet sopivat myös 
meikin päälle laitettavaksi.

Illalla puhdistukseen kan-
nattaa valita tehokkaampi puh-
distustuote, jolla saa putsattua päi-
vän aikana kertyneet epäpuhtaudet, 
aurinkovoiteen sekä mahdollisen mei-
kin pois kasvoilta. Illalla kasvoille voi tarvittaessa 
myös tehdä omalle ihotyypille sopivan kuorinnan 

Kuva: Victoria Chudinova / stock.adobe.com20 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



kauneus

Kevääksi heleä  
ja hoidettu iho

ja naamion. Kuorintaa ja naamiota kan-
nattaa tehdä kasvoille noin kerran vii-
kossa. 

Puhdistuksen jälkeen iholle voi lait-
taa tehotuotteen, silmäympärys- sekä 
yövoiteen.

ÄLÄ UNOHDA VARTALOAKAAN
Eikä pidä unohtaa myöskään vartalon 
ihonhoitoa, koska talven jälkeen iho 
saattaa olla kuiva ja ärtynyt. Iho on 
hyvä pestä miedolla ja hellävaraisella 
puhdistustuotteella ja pesun jälkeen 
kosteuttaa voiteella. Tähän käyvät 
esimerkiksi Aveenon uudet vartalon-
hoitotuotteet, jotka sopivat erityisesti 
kuivalle ja herkälle, ihottumaan taipu-

vaiselle iholle.
Apteekin henkilökunta auttaa 

mielellään kaikissa ihonhoitoon 
liittyvissä kysymyksissä. Terve-
tuloa!

MISELLIVESI: SVR SENSIFINE AR 400 ML
Hellävaraiseen puhdistukseen kasvojen iholle, silmille 
ja huulille. Puhdistaa myös vedenkestävän meikin. 
Sopii herkälle iholle, hajusteeton. (19,00 €)

SILMÄNYMPÄRYSSEERUMI: SVR AMPOULE 
REFRESH YEUX 15 ML
Aamuisin käytettävä seerumi hoitaa ikääntymisen 
merkkejä, kosteuttaa, häivyttää tummia silmänalusia ja 
turvotusta. Hajusteeton. (36,00 €)

SILMÄNYMPÄRYSSEERUMI: SVR AMPOULE 
RELAX YEUX 15 ML
Silmänympärysalueelle iltaisin käytettävä seerumi hoi-
taa ikääntymisen merkkejä, häivyttää tummia silmän-
alusia sekä kosteuttaa ja uudistaa ihoa. Hajusteeton. 
(36,00 €)

KASVOSEERUMI: SVR AMPOULE B3 HYDRA 
KOSTEUTTAVAT TEHOTIPAT 30 ML
Herkälle, kosteusköyhälle ja kiristävälle iholle.  
Kosteuttaa ihoa ja hoitaa ikääntymisen merkkejä.  
Annostellaan kasvoille tai sekoitetaan voiteeseen.  
Hajusteeton. (40,00 €)

KASVOVOIDE: SVR SENSIFINE HYDRA-CREME 
VOIDE 40 ML
Kosteuttaa ja rauhoittaa yliherkkää ihoa, sisältää 10 
tarkoin valittua ainesosaa. Hajusteeton. (24,00 €)

Hyvää kasvoille

MARKKINOIDEN VAHVIN BIOTIINI
PUHDAS+ BIOTIINI 10.000 ΜCG 60 VEGEKAPS.    
Iholle, hiuksille ja kynsille + limakalvoille. Kotimainen avainlippu-
tuote. Laktoositon ja vegaaninen. Ei turhia lisäaineita.

1390
0,23 €/kpl
(22,30 €)

Tarjous voimassa 1.3.-31.3.2023

maaliskuun kauneustarjous
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toimitus testaa

Testissä miesten ihonhoitotuotteet 
Lehtemme tekstejä tuottavat Hyvän Mielen Apteekin 
ammattilaiset, tässä numerossa Raahen Härkätorin apteekin 
väki. Oheisessa jutussa tositoimissa ovat myös maallikot 
Pekka ja Petteri.

Ennen lehden painamista lopulli-
sen muodon jutuille antavat toi-
mituspäällikkö Pekka Mäntylä ja 

taittaja Petteri Vilkki: Pekka viimeiste-
lee tekstit julkaisukuntoon ja Petteri 
vastaa näyttävästä ulkoasusta. 

Ihonhoitoviikon kunniaksi kaksik-
ko otti tällä kertaa vastaan erilaisen 
haasteen: Pekka ja Petteri saivat 
testattavakseen viisi miesten kas-
voille suunniteltua ihonhoitotuotet-
ta ja pyynnön arvioida niitä ”tavik-
sen” näkökulmasta. 

JA TÄLTÄ SE TUNTUI! 

ACO MEN FACE WASH GEL  
200 ML (12 €)
Pekka: Hyvä perustuote, joka on kä-
tevässä pullossa suihkussa säilytettä-
väksi – tunnustan, että aiemmin kas-
vojenpuhdistus, muuten kuin vedellä, 
on välillä jäänyt vähän sattumanvarai-
seksi. Nyt kun siihen on selkeä tuote 
käden ulottuvilla, siitä on tullut päivit-
täinen rutiini. Tuote on hajuton ja väri-
tön, eli täydellisen neutraali.
Petteri: Sama juttu, aika harvoin 
tulee pesuaineilla kasvoja pestyä. 

Tämä jätti ihon kuivaamisen jälkeen 
puhtaan ja sileän tuntuiseksi. Pi-
tää selvästi pestä kasvot kunnolla 
useammin.

ACO MEN FACE CREAM MOIST  
60 ML (14 €)
Pekka: Testivalikoimasta selkeästi 
”perinteisimmältä” näyttävä, tuntuva 
ja tuoksuva voide. Pakkasen kuivat-
tamiin poskipäihin se suorastaan 
hulahtaa eli imeytyy näppärästi. 
Petteri: Mielestäni lähes tuoksuton. 
Sopii mukavasti edellisen tuotteen 
jälkeen käytettäväksi. Iho tuntuu 
mukavan pehmeältä eikä jää ras-
vaiseksi.

VICHY HOMME STRUCTURE 
FORCE -ANTI-AGE-VOIDE  
50 ML (23 €)
Pekka: Simppelille miehelle simp-
peli tuote: Saa huoletta levittää niin 
kasvoihin kuin herkemmälle alueel-
le eli silmänympärysihollekin. Siispä 
kätevä. Erittäin miellyttävä, miehekäs 
tuoksu. Kaikin puolin laadukkaan tun-
tuinen. Nelikymppisenä sitä haluaisi 
uskotella itselleen, ettei anti-agelle 

vielä ole tarvetta, mutta mutta…
Petteri: Mukavan tuntuinen tuote 
levittää eikä jätä oloa rasvaiseksi. 
Imeytyy hyvin. Ehkä hiukan liian voi-
makas tuoksu makuuni (heh), mutta 
nopeasti tähänkin tottuu.

VICHY HOMME HYDRA COOL+  
50 ML (19 €)
Pekka: Kosteuttava geeli, joka sopii 
sekä kasvoille että silmänympäryk-
sille tämäkin. Nimensä mukaisesti 
tuntuu viilentävältä ja siksi miellyt-
tävältä esimerkiksi treenamisen 
jälkeen.  
Petteri: Saunan jälkeen vilvoitte-
luun. Sopivan mieto tuoksu sai ai-
kaan raikkaan olon ja viilentää mu-
kavasti ihoa. 

VICHY HOMME HYDRA MAG C+ 
50 ML (22 €)
Pekka: Tehokosteusvoide, joka 
erottuu testijoukosta jättämällä kas-
voille hieman mattamaisen pinnan. 
Mainoslause sanoo tuotteen virkis-
tävän pintakuivaa ihoa, ja sen se 
kieltämättä tekee: Tummat silmän-
alusetkin vapisevat!
Petteri: Totta! Jättää tosiaan matta-
maisen pinnan. Virkistävä ja raikas 
tuoksu, joka ei kuitenkaan ole liian 
voimakas. Tu
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KAUPAN 
PÄÄLLE 

MAALISKUUSSA  
KAHDEN ACO-TUOTTEEN  

OSTAJALLE

ACO-KÄSIVOIDE

Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle ACO Hand Cream Rich 75 ml. Tarjous voimassa maaliskuun ajan 
kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

897350_Perrigo_ACO_Party_HYMA_170x250.indd   1897350_Perrigo_ACO_Party_HYMA_170x250.indd   1 19.01.2023   12.5119.01.2023   12.51



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



Ihonhoitoviikko kaikissa 
Hyvän Mielen apteekeissa. 
Vinkkaamme ja neuvomme 

ihoon ja ihonhoitoon liittyvissä 
asioissa. Autamme myös 

mielellämme ihollesi sopivien 
tuotteiden valinnassa. 

Laatukosmetiikkaa – 20 % koko 
viikon ajan, tervetuloa!

-20%
NÄISTÄ

SARJOISTA

HIUSTENHOITOTUOTTEET

Tuotteita rajoitettu erä.

Merkkaa 
jo nyt 

kalenteriin!

6.-12.3.2023
Ihonhoitoviikko

Hyvän Mielen

Kuva: Drobot Dean / stock.adobe.com 25HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



hyvinvointi

Hoitaja apteekissa
Hyvän Mielen Apteekissa Raahessa voi poistattaa ompeleet, 
huuhteluttaa korvat tai vaikka mittauttaa kolesterolin.

Apteekeissa on totuttu nä-
kemään esimerkiksi farma-
seutteja ja proviisoreita, 

joiden vastuulla on resepti- ja itse-
hoitolääkkeiden toimittaminen sekä 
lääkeneuvonta. 

Raahen Härkätorin apteekin Ter-
veyspisteessä on läsnä lisäksi har-
vinaisempi apteekkilainen eli ter-
veydenhoitaja, jonka vastaanotolla 
voi saada ripeästi tietoa omasta 
terveydestään apteekkikäynnin yh-
teydessä. 

Terveydenhoitaja Tina Arola 
työskentelee Terveyspisteessä, 

jonka toiminta on aloitettu Härkä-
torin apteekissa jo vuonna 2012. 
Työhön kuuluvat erilaiset pien-
toimenpiteet ja mittaukset, kuten 
ommelten poisto, rokotukset, kor-
vahuuhtelu, kolesterolin mittaus, 
tukisukkapalvelu ja paljon muuta 
apteekkialan työtä. 

Vastaanotolle voi tulla myös mit-
tauttamaan vaikkapa CRP-tulehdus-
arvon, jos oma tai lapsen flunssa-
kuume mietityttää. Tulehdusarvo 
kertoo usein, onko kyseessä mah-
dollisesti virusinfektio vai lääkärin 
vastaanottoa vaativa bakteerituleh-

Lääkeinjektion pistäminen asiak-
kaalle apteekissa heti ostoksen jäl-
keen on yksi Tina Arolan tyypillisiä 
työtehtäviä. 

Teksti: Hyvän Mielen Apteekki Raahe

duksellinen sairaus. 
– Minulle on työssäni tärkeää 

asiak kaiden auttaminen. Osalle 
riittää hoitajan suorittama hoidon 
tarpeen arviointi, mutta tarvittaessa 
asiakkaamme ohjataan terveyden-
huollon piiriin julkiselle sektorille, 
Arola kertoo.

Suosituin palvelu on ollut lääkein-
jektion pistäminen. 

– Asiakkaat ovat todella tyytyväi-
siä, kun lääkehoidon saa toteutet-
tua lääkkeen oston jälkeen hoitajan 
vastaanotolla saman tien. Asiakas 
säästyy ajanvarauksilta muualle, 

26 HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



hyvinvointi

Raahessa hemoglobiinin mittaus 
onnistuu apteekissa.

Lääkehaku löytää 
puuttuvan lääkkeen
Aika ajoin yksittäisistä lääkkeistä voi olla apteekeissa vajausta.  

Apteekki.fi-sivuston Lääkehaku-palvelun avulla voi hakea lähimmän 
apteekin tai verkkoapteekin, jossa tarvittavaa lääkettä on juuri sillä  
hetkellä saatavilla. 

Ennen kuin lääkettä lähtee noutamaan, kannattaa varmuuden vuoksi 
ottaa yhteyttä apteekkiin ja varata lääke.

Lääkehausta voi tarkistaa myös lääkkeen hinta- ja korvattavuustiedot.

Ahkera saunominen 
pidentää ikää?
Suomalaisaineistoa hyödyntävä 

tutkimus osoittaa, että säännöl-
linen saunominen saattaa vähentää 
tulehdustiloihin ja tulehduksellisiin 
sairauksiin liittyvää kuolleisuutta. 
Yhteys havaittiin keski-ikäisillä mie-
hillä, jotka saunoivat 3–7 kertaa vii-
kossa.

Tulokset perustuvat 2 600 kuopi-
olaismiehen 28-vuotiseen seuran-
taan, jonka alkaessa miehet olivat 
42–61-vuotiaita. 

Tulosten perusteella riski me-
nehtyä oli suurentunut seuran-
nan aikana miehillä, joiden veren 
hs-CRP-pitoisuus oli suuri. hs-CRP 
on merkkiaine, jonka suuri pitoi-

eikä lääkkeen oikeaoppisesta säi-
lytyksestä kotona tarvitse huolehtia. 
Maaliskuussa alkavat lisäksi labora-
toriopalvelut yhteistyössä Synlabin 
kanssa. 

”TYÖPÄIVÄN JÄLKEEN 
PONYVILLEEN”
Tutun hoitajan luokse on muka-
vampi mennä – tutustutaanpa siis 
tervey denhoitaja Arolaan!

– Työpäivien jälkeen hyppään 
joko Ponyvilleen tai Jännälahteen 
leikkimään 5-vuotiaan tyttäreni ja 
2-vuotiaan poikani kanssa. Arki on 
melko sujuvaa vaikkakin kiireistä, 
mutta pyrin kuitenkin olemaan lap-
silleni läsnä – kiireestä huolimatta 
huomataan se erikoinen kastemato 
tien varressa päiväkotimatkalla. 

– Aiemmin olen työskennellyt ter-
veydenhoitajana Helsingissä, jossa 
vastuualueitani oli perhesuunnit-
telu, ja sairaanhoitajana Oulun yli-
opistollisessa sairaalassa sydänki-
rurgisella ja syöpätautien osastoilla. 
Monipuoliset työtehtävät hoitoalalla 
ovat luoneet hyvän pohjan uralle. 

– Pienenä olin varma, että minus-
ta tulisi näyttelijä. Esiintyminen oli jo 
lapsena hyvin luontevaa ja mieluis-
ta. Kymmenen vuotta sitten harras-
tin teatteria Oulun toiseksi suurim-
massa teatterissa, ja lavalta siirryin 
pian kulissien taakse teatterin joh-
tokuntaan markkinointivastaavaksi. 

suus liittyy tulehdustiloihin ja moniin 
kroonisiin sairauksiin.

Kun analyysissa huomioitiin sauno-
minen, suureen hs-CRP-pitoisuuteen 
liitetyt riskit havaittiin kuitenkin vain 
miehillä, jotka saunoivat korkeintaan 
kahdesti viikossa. Kolmesti tai useam-
min viikossa saunovien kuolleisuus ei 
toisin sanoen suurentunut seurannan 
aikana, vaikka heidän hs-CRP-pitoi-
suutensa olisi ollut suuri.

Aiempien tutkimusten perusteel-
la saunominen voi myös mm. alen-
taa verenpainetta ja parantaa veri-
suonten ja valtimoiden toimintaa.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim 
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hyvinvointi ASIANTUNTIJA  
Terveydenhoitaja Tina Arola 
Hyvän Mielen Apteekki Raahe

Hormoneilla  
vai ilman?
Raskauden ehkäisyyn on saatavilla useita eri 
valmisteita – tehokkuuden ohella tärkeintä ovat 
turvallisuus ja vähäiset haittavaikutukset.

Jotta nainen tai mies voisi teh-
dä raskauden ehkäisyä kos-
kevia päätöksiä, hänelle on 

tarjottava riittävät tiedot ehkäisy-
menetelmien tehosta, hyödyistä ja 
haitoista. Perhesuunniteluun eri-
koistuneen hoitajan tai lääkärin vas-
taanotolla keskustellaan ehkäisyn 
eri vaihtoehdoista. 

Ennen vastaanotolle menemistä 
kannattaa selvittää lähisuvun sai-
raudet ja perintötekijät. Turvallinen 
ehkäisy vaatii aina suunnittelu- ja 
seurantakäynnin sekä usein lääkä-
rin reseptin valittuun ehkäisyvalmis-
teeseen. 

Aiemmin perhesuunnittelussa 
ja nykyään Raahen Hyvän Mielen 
Apteekissa työskentelevä tervey-
denhoitaja Tina Arola kertoo, että 
hormonittomia ehkäisyvalmisteita 
kysytään usein. Näitä vaihtoehto-
ja ovat kondomi ja kuparikierukka. 
Molempia saa apteekista ilman re-
septiä, mutta kierukka on lääkärin 
asetettava. 

Kuparikierukka sisältää nimensä 
mukaisesti kuparilankaa, joka hei-
kentää olosuhteita munasolun he-
delmöittymiselle tai kiinnittymiselle 
limakalvolla. Kierukan erittämän ku-
parin määrä on pieni, eikä siitä ole 
haittaa terveydelle. 

Eräät gynekologiset oireet tai sai-
raudet, runsaat kuukautiset ja ane-

miataipumus sekä Wilsonin tauti ovat 
esteitä kuparikierukan käytölle. 

HORMONIVAIHTOEHTOJA ON 
ENEMMÄN
Hormoniehkäisyvalmisteita on 
useampia vaihtoehtoja. Niillä py-
ritään estämään munasolun ke-
hittyminen tai hedelmöittyminen. 
Näiden käytön esteitä puolestaan 
ovat useat perussairaudet ja gy-
nekologiset oireet, jotka käydään 
huolellisesti yhdessä läpi perhe-
suunnitelussa.  Kapselit ja kierukat 
on lääkärin asetettava, ja niiden 
käyttöaika 3–8 vuotta.

Estradiolia ja keltarauhashormo-
nia sisältäviä yhdistelmäehkäisyval-
misteita: 

– e-pilleri 
– laastari 
– rengas

Pelkkää keltarauhashormonia  
sisältäviä valmisteita: 

– pilleri 
– kapseli 
– kierukka 

Kaikista yllä luetelluista vaihtoeh-
doista ainoastaan kondomi suojaa 
sukupuolitaudeilta. 

Mikäli olet parisuhteessa ja aloit-

tamassa ehkäisyä, on asiasta hyvä 
keskustella myös kumppanin kans-
sa. Avoin keskustelu on parisuh-
teessa tärkeää, ja myös seksistä ja 
ehkäisystä on hyvä pystyä keskus-
telemaan. Näin voitte yhdessä miet-
tiä esimerkiksi raskauden ehkäisys-
tä koituvien kulujen jakamista.

Naistenpäivä

8.3.2023
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hyvinvointi

Gynekologi tulee 
kreikan sanoista 
gyne=nainen,  
logos=oppi

Naisen elämän aikana on usei-
ta vaiheita, jolloin gynekolo-
gi voi tulla tutuksi. Gynekolo-

gi on naistentautien ja synnytysten 
erikoislääkäri, joka on erikoistunut 
muun muassa sukuelinsairauksiin, 
raskausaikaan, synnytykseen ja 
vaihdevuosien ongelmiin. 

MITÄ? 
Vastaanotolla keskustellaan elä-
mäntilanteesta, terveydestä ja mah-
dollisista vaivoista. Vastaanotolla 
voidaan tehdä gynekologinen tut-
kimus, johon kuuluu ulkosynnytti-
mien, emättimen, kohdun ja mu-
nasarjojen tarkastus sekä rintojen 
tunnustelu. Tarkempaa tutkimusta 
varten voidaan ottaa esimerkiksi 

Milloin 
gynekologille? 

PAPA-koe tai tehdä ultraäänitutki-
mus emättimen kautta.

MIKSI? 
Vastaanotolle kannattaa varata 

aika aina, jos epäilee oireita, joiden 
syy voisi olla gynekologinen, kuten 
alavatsakivut, yhdyntäkivut, virtsa-
vaivat ja seksitautiepäilyt. Gyneko-
logi voi myös tarkistaa raskauden 
keston ja sijainnin.

MILLOIN? 
Ensimmäisen kerran gynekologin 
vastaanotto voi tulla aiheelliseksi, 
jos kuukautiset ovat kivuliaat tai 
runsaat tai on ajankohtaista arvioida 
raskaudenehkäisyä. Valtaosa nai-
sista aloittaa gynekologilla käynnit 
nuorena aikuisena tai teini-ikäisenä. 
Tarkkaa ikärajaa ei ole.

Vuositarkastukset eivät yleen-
sä ole tarpeen oireettomilla ja pe-
rusterveillä naisilla. Lääkäri arvioi 
asiakaskohtaisesti naiselle sopivan 
vastaanottokäyntien välin. Ajan voi 
kuitenkin varata kaikissa naisten 
terveyteen liittyvissä asioissa, aina 
raskauden ehkäisystä vaihdevuo-
sioireisiin. 
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2490/kpl
0,17-0,25 €/kpl
(29,15 €)

BETHOVER B12 + FOOLIHAPPO 150 TABL.
BETHOVER STRONG 100 KAPS
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Lähes jokaiselle päivälle 
löytyy nykyään oma 
teemapäivänsä. Kokosimme 
muutamia – niin vakavista 
kuin kevyemmistä aiheista.

maaliskuun merkkipäivät

Tartu hiuksiin ja sekoita ne kauniiksi. 
Ota kenkäni pois, 
minä heitän villapaitani myös! 
Juostaan paljain jaloin taivaan tuuliin ja takaisin. 

Toit taas riemun ja värit elämääni. 
Poimin sinulle kauneimmat kukat  
heti kun ne puhkeavat vihreille nurmille. 
Lupaan! 

Tiedätkö, oli niin monta aamua kun en jaksanut nousta, 
en löytänyt mitään syytä herätä. 
Yöt istuin kynttilän valossa ja 
kirjoitin synkkiä runoja.  

Kiitos kun tulit takaisin, rakas     . 
Nyt on taas niin kevyttä ja kaunista,
että nautin jokaisesta päivä kuin viimeisestäni. 
Eihän mietitä huomista, eletään vaan!

2.3.
Vanhan roinan päivä
Konmarituksen ja jatkuvan teknolo-
gisen uusiutumisen vuosituhannella 
tarvitaan ainakin yksi päivä, jolloin 
vanhat tavarat – joidenkin mielestä 
roinat – ovat arvossaan. 

8.3.
Kansainvälinen Naistenpäivä
Mitä olisimmekaan ilman naisia? 
Emme edes olemassa. Kiitos, nai-
set!

10.3.
Toisen nimen arvostuspäivä
Maria, Anneli, Helena, Kaarina, Jo-
hanna. Juhani, Olavi, Antero, Jo-
hannes, Tapani. Siinä Suomen ylei-
simmät toiset nimet, mutta olkoon 
nimesi listalla tai ei, muista arvostaa 
omaasi (myös) 10.3.!

23.3.
Koiran- ja kissanpentujen 
päivä
Tänään ei tarvitse julistaa olevansa 
koira- tai kissaihminen, koska mo-
lempien pentujen söpöyden wiral-
lisia juhlistamispäiviä vietetään sa-
malla päivämäärällä. 

26.3. 
Kesäajan alkamispäivä
Siirrettäköön taas kerran kelloja, sil-
lä kesä tulee!

30.3. 
Kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön päivä
Kansainvälinen merkkipäivä pyrkii 
lisäämään tietämystä ja vähentä-
mään ennakkoluuloja kaksisuuntai-
sesta mielialahäiriöstä.

Kevät, rakkaus
Runo: Laura Pennanen
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31HYVÄN MIELEN APTEEKKILEHTI



 

Sebamed Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & Body Wash ovat 
riittoisia ja kosteuttavia pesunesteitä kasvoille ja vartalolle. Ne puhdistavat 

herkänkin ihon hellästi ja hoitaen, säilyttäen ihon luonnollisen suojan.

Ihosi parhaaksi.
PUHDISTAA JA SUOJAA

1/
20

23Tarjous voimassa maaliskuun ajan tai niin  
kauan kuin tarjoustuotteita riittää. 

PESUNESTEET
1000ml

-15%

Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 9–17.

Tuotteiden normaalihinnat ovat Hyvän Mielen Apteekkien keskimääräisiä hintoja.


