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SAAT Viking Line
Helsinki–Tukholma
-risteilyn kaupan
päälle!*

OSTA RELA TABS 60 tai 90 tabl.

APTEEKIN SUOSITUIN 
MAITOHAPPOBAKTEERI**

*Helsinki–Tukholma-risteilyetukortti 2–4 hengelle.
Kampanja-aika 1.–28.2.2018. Lue lisää kampanjasta:

www.relatabskampanja.fi      MUISTA SÄÄSTÄÄ OSTOKUITTI!                        

**Tamro Bright YTD EUR 11/2017

Rela Tabs  
60 tabl.

Rela Tabs  
90 tabl.

2350 €

3150 €

(0,39 €/tabl.)

(0,35 €/tabl.)

norm. 28,39€ 
(0,47 €/tabl.) 

norm. 38,13€ 
(0,42 €/tabl.)
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Apua nukahtamiseen
apteekista

 

 

+25 %
Bonus-

pakkauksissa

enemmän!

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa 
ja lievittämään aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.

Melarest 
melatoniini mansikka ja  

salmiakki-lakritsi 60+15 tabl.

1690 €
(0,23 €/tabl.) 

norm. 60 tabl. 20,46 € 
(0,34 €/tabl.)

Valmistettu Suomessa

Bonuspakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.
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IMODIUM PLUS®  
helpottaa RIPULIN 
lisäksi: 

✚

✚

✚

IMODIUM PLUS® (loperamidi ja simetikoni) Akuutin ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, turvotuksen ja 
ilmavaivojen hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä  Imodium®-valmistetta, jos sinulla on korkea kuume, ulosteissasi on 
verta, sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli, bakteeriperäinen 
suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen 
lääkkeen käyttöä. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriisi. Lue pakkausseloste. 
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.   FI/IM/17-1478   12/2017    © McNeil 2017

Kun käsienpesu ei riittänyt

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

780 €
0,65 €/tabl.

12 tabl.

Lääke, ei kerrytä Bonusta.
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Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine 
sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, 
päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi 
olla streptokokkibakteerin aiheuttama angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista.
FI/BAF/16-1055(1)    1/2018   © McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Kurkkukipuun
3-tehoinen Bafucin!
DESINFIOI - PUUDUTTAA  
LIEVITTÄÄ KURKUN ÄRSYTYSTÄ

AJANKOHTAISET ITSEHOITOLÄÄKKEET

697€
0,28 €/tabl.

25 tabl.

Lääke, ei kerrytä Bonusta.
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S ilmä erittää jatku-
vasti voitelevaa, 
kosteutta sitovaa 
kyynelnestettä, jon-

ka luomien räpyttely levittää 
tasaisesti silmän pinnalle. Jos 
kyynelnesteen määrä on lii-
an vähäinen tai sen koostu-
mus muuttuu siten, että se ei 
kykene kostuttamaan silmän 
pintaa tasaisesti, pinta kuivuu 
paikoitellen. 

KUIVASILMÄISYYDEN 
 MONINAISET OIREET
Kuivat alueet silmän pinnassa 

ärsyttävät silmää, jolloin sil-
mä alkaa oireilla kirvelemällä, 
roskan tunteella, kutisemalla, 
polttelemalla, ärtymällä, väsy-
mällä tai vetistämällä voimak-
kaasti. Kuiva silmä voi siis ve-
tistää voimakkaasti yrittäes-
sään huuhdella ”roskaa” pois, 
mutta tämä vetinen kyynel-
neste ei kuitenkaan pysty voi-
telemaan silmää samalla ta-
valla kuin paksumpi, koste-
utta sitova kyynelneste. Myös 
näöntarkkuudessa voi esiin-
tyä vaihtelua tai silmät voivat 
olla valonarat. 

Silmien kuivuminen 
on yleinen vaiva,

etenkin talviaikaan. 
Arviolta jopa 40 %

 ihmisistä kärsii 
silmien kuivumisesta 

jossakin elämänsä 
vaiheessa.

ANNA 
SILMIESI 
SÄIHKYÄ

Teksti: Toimitus Kuva: Bigstockphoto
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ULKOISET TEKIJÄT 
 PAHENTAVAT OIREITA

Tekijät, jotka lisäävät kyynel-
nesteen haihtumista, pahen-
tavat kuivasilmäisyyden oi-
reita. Tällaisia ovat kuiva si-
säilma tai pakkanen talvella, 
aurinko, tuuli, koneellinen 
ilmastointi, veto tai korkea 
lämpötila. Myös päätetyös-
kentely tai lukeminen pahen-
taa usein oireita, koska silmi-
en räpyttely on näiden aikana 
normaalia vähäisempää ja sil-
män pinta pääsee kuivumaan 
helpommin. Yllättävää kyllä, 
myös nukkuessa silmät saat-
tavat kuivua, mikäli luomira-
ko jää osittain avoimeksi unen 
aikana. Piilolinssien käyttöön 
tai erilaisiin silmäleikkauksiin 
voi myös liittyä ajoittaista sil-
mien kuivumista. 

LÄÄKITYS TAI SAIRAUS VOI 
OLLA OIREIDEN TAUSTALLA
Silmien kuivuus voi olla 
myös sairauden aiheuttama 
oire. Etenkin autoimmuuni-
sairaudet, kuten Sjögrenin 
oireyhtymä, kilpirau-
hasen vajaatoiminta, 
MS-tauti, diabetes 
ja nivelreuma voi-
vat vaikuttaa myös 
kyynelnesteen mää-
rään ja koostumuk-
seen aiheuttaen kuivasilmäi-
syyttä. Silmien kuivuminen 
voi myös ilmetä lääkehoidon 

haittavaikutuksena. 
Jos kärsit kuivista 
silmistä, muista mai-
nita asiasta jo lääkä-
rille uuden lääkkeen 
määräämisen yhtey-
dessä. Apteekista 
saat neuvot, kuinka 
ennaltaehkäistä oireiden pa-
henemista ja hoitaa kuivia 
silmiä oikein. Myös hormo-
naaliset muutokset, kuten 
vaihdevuodet, voivat aiheut-
taa silmien kuivumista ja kui-
vasilmäisyyden oireita. 

OIREITA ON HELPPO  
 HOITAA
Kuivasilmäisyyden hoitoon on 
apteekissa tarjolla suuri vali-
koima erilaisia tuotteita. Oi-
reiden luonteesta ja voimak-
kuudesta riippuen kosteuttava 
hoitotuote voi olla juoksevam-
pi keinokyyneltippa tai viskoo-
simpi, geelimäinen tuote. Työ-
päivän aikana käyttöön sopii 
ohuempi kostutustippa, joka 
ei sumenna näköä hetkellises-
ti. Illalla taas voidaan käyttää 

paksumpaa, yökäyt-
töön sopivaa valmis-
tetta, jonka kosteutta 
sitova vaikutus kes-
tää pitkään. Jos sil-
mät ovat herkät tai 
käytössä ovat piilo-

linssit, hoitovalmisteen tulee 
olla säilytysaineeton. Säilytys-
aineettomat valmisteet ovat 

usein kätevissä ker-
ta-annospipeteissä, 
jolloin niitä on help-
po pitää aina taskus-
sa tai laukussa mu-
kana. Osana kuiva-
silmäisyyden hoitoa 
tulisi muistaa myös 

huolehtia kyynelnesteen muo-
dostumiselle tärkeiden ravin-
toaineiden riittävästä saannis-
ta sekä riittävästä veden juon-
nista. Tutkimusten mukaan 
omega- 3- ja omega-7-rasva-
hapoilla on silmien kuivuutta 
helpottava vaikutus säännölli-
sesti käytettyinä. Silmien ko-
konaisvaltaiseen hyvinvointiin 
on kehitetty myös erikoisval-
misteita, jotka sisältävät pait-
si näitä rasvahappoja, myös 
näkökyvyn kannalta tärkeiden 
väri pigmenttien esiasteita.  

HUOLEHDI LUOMIEN JA 
 SILMÄNYMPÄRYSTEN 
IHOSTA
Silmien voimakas vuotami-
nen ärsyttää helposti myös 
luomien ja silmänympärysten 
herkkää ihoa. Iho punoittaa, 
turvottaa ja voi jopa aristaa, 
jos silmiä joutuu pyyhkimään 
usein. Apteekin kosmetiikka-
valikoimassa on erityisesti är-
tyneille luomille ja herkälle sil-
mänympärysiholle suunnitel-
tuja tuotteita, jotka laskevat 
turvotusta ja kiinteyttävät ihoa 
säännöllisesti käytettyinä. 

myös  
 nukkuessa 

 silmät 
 saattavat 
 kuivua.

silmien 
 kuivuus voi 
olla myös 
 sairauden 
 aiheuttama 

oire.
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SILMIEN HOITO

SILMIEN HYVINVOINTI IN

Kaksoisvaikutteinen silmätippa.
Oireet lievittyvät nopeasti.
Silmät pysyvät kosteutettuina pitkään.

20,90 €

(norm. 25,31 €, 
0,63 €/kpl)

(0,52 €/kpl)

Bepanthen Eye 
40 kpl

CE-merkitty terveydenhuollon laite. Lue pakkausseloste. Apteekista. www.bepantheneye.� 
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SILMIEN HOITO

SYSTANE* ULTRA 10ml
Voitelevat silmätipat

SYSTANE* GEL DROPS 10ml
Suojaavat geelisilmätipat
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1290 
(norm. 18,00 €) 

1190 
(norm. 16,88 €)

10 ml 10 ml
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SILMIEN HOITO

Ocuvite Complete 60 kaps.
Ocuvite Complete -ravintolisä on kehitetty varmistamaan terveeseen 
verkkokalvon makulaan liittyvien ravinteiden riittävä päivittäinen saanti.

Ocuvite Complete sisältää C- ja E-vitamiinia sekä omega-3-rasva-
happoja, erityisesti DHA:ta (dokosaheksaeenihappoa). Perusteellisissa 
tutkimuksissa näiden aineiden on todettu edistävän silmien hyvin- 
vointia. Ocuvite Complete sisältää myös luteiinia ja zeaksantiinia.

Ocuvite Complete otetaan aterian yhteydessä.  Annostus on yksi  
pehmeä kapseli aamuin ja illoin. Se on ravintolisä, joka ei korvaa  
tasapainoista ja  monipuolista ruokavaliota.

1950 €
0,33 €/kpl 

(Norm. 24,81 € | 0,41 €/kpl)

60 kaps.
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KASVOT JA SILMÄNYMPÄRYS

Tehokosteutta ja 
syvähoitoa
KUIVALLE SILMÄNYMPÄRYSIHOLLE

EYE CONTOUR 
CREAM

Ravitseva ja suojaava 
hoitovoide kasvoille
ERITTÄIN KUIVALLE TALVI-IHOLLE

REMEDERM FACE 
CREAM UV 20

Päivävoide UV-suojalla 
erittäin kuivalle ja 
atooppiselle iholle. 
Todella täyteläinen, silti hyvin 
imeytyvä koostumus ravitsee  
ja kosteuttaa intensiivisesti ihoa. UVA- ja UVB-
suodattimet suojaavat ihoa pitkäkestoisesti 
ikääntymiseltä. 50 ml.

Täyteläinen ja  
uudistava   
silmänympärysvoide
madaltaa juonteita. 
Sopii myös atooppisille luomille. 
Kokeile tehohoidoksi kasvoille, kaulalle ja 
dekolteelle. Myös arpiin. 
Soveltuu päivä- ja yökäyttöön. 30 ml.

50 ml
UUTUUS

3190
Norm. 40,28 €

30 ml
TARJOUS

2790
Norm. 36,00 €
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

 » Riittoisa 200 nieltävän  
tabletin pakkaus

 » Hyvä appelsiinin maku
 » 100 purutabletin pakkaus

10,90€
(0,11€/kpl)

14,33€
(0,14€/kpl)

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit
 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Lihasten ja hermoston hyvinvointiin
 » Liikuntaa harrastaville

Raikas 
purutabletti

Nieltävä 
tabletti

14,90€
(0,07€/kpl)

20,45€
(0,10€/kpl)

1090 €
0,11 €/tabl. 
(Norm. 14,33 €, 

 0,14 €/tabl.)

100 tabl.

1490 €
0,01 €/tabl. 
(Norm. 20,45 €, 

 0,10 €/tabl.)

200 tabl.
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VITAMIINIT, HIVENAINEET, OMEGAT

 Virkeyttä talveen 
koko perheelle!

45 kpl

11,90 €
0,26 €/kpl 

(norm. 16,43 €,  
0,37 €/kpl)

76 kapselia

8,90 €
0,12 €/kaps.  

(norm. 12,07 €,  
0,16 €/kaps.)

Apteekin Möller Premium Omega-3
Vahva annos terveyden kannalta tärkeitä  
omega-3-rasvahappoja tiivistetyssä 
muodossa. Ei sisällä vitamiineja, joten  
se sopii hyvin käytettäväksi muiden  
monivitamiinivalmisteiden lisänä.

Möller Omega-3 Pikkukalat
Hyvänmakuiset ja pehmeät  
omega-3- & D-vitamiinikalat  
perheen pienimmille. 
Vadelmainen uutuus  
– kokeile!

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

KOKO KEHOLLE.
LÄPI ELÄMÄN.

UUTUUS
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Tarjoukset ovat voimassa 1.2.–31.3.2018 

Huipputarjouksia  
helmi–maaliskuussa  

DeviSol Strong  
50 mikrog 230 tabl.
Raikkaasti sitrukselta  
maistuva DeviSol Strong  
sisältää 50 mikrogrammaa  
hyvin imeytyvää D3-vitamiinia.

DeviSol 20 mikrog  
230 tabl. 
Pienikokoinen, raikkaasti 
sitruksen makuinen,  
helposti suussa hajoava  
D3-vitamiinitabletti.

  22,90   
(0,10/tabl.)  
Norm. 200 tabl. 26,45 (0,13/tabl.)

  15,90   
(0,07/tabl.) 
Norm. 200 tabl. 18,45 (0,09/tabl.)

Kampanja- 
pakkaus

Kampanja- 
pakkaus

Ceralan 100 g
Keramidivoide, joka 
kosteuttaa, suojaa ja  
hoitaa kuivaa ja  
atooppista ihoa.

Multivita Plus  
250 tabl. 
Monivitamiini- ja 
hivenainevalmiste 
aikuisille.

Beko Strong B12  
1 mg 150 tabl. 
Suussa hajoava, vahva  
B12-vitamiinitabletti. 
Miellyttävä suutuntuma  
ja aito mansikan maku.

Multivita Juniori  
MIX 250 tabl. 
Monipuolinen ja hyvän- 
makuinen, pureskeltava 
monivitamiinitabletti  
perheen pienimmille.

  

10,90   
(109,-/kg) 
Norm. 15,53 (155,30/kg)

Kampanja- 
pakkaus

Kampanja- 
pakkaus

  21,50   
(0,09/tabl.) 
Norm. 200 tabl. 24,27 (0,12/tabl.)

  23,50   
(0,16/tabl.) 
Norm. 29,93 (0,20/tabl.)

  19,50   
(0,08/tabl.)  
Norm. 200 tabl. 22,14 (0,11/tabl.)

Kampanjapakkauksia   
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Tarjoukset ovat voimassa 1.2.–31.3.2018 

Huipputarjouksia  
helmi–maaliskuussa  

DeviSol Strong  
50 mikrog 230 tabl.
Raikkaasti sitrukselta  
maistuva DeviSol Strong  
sisältää 50 mikrogrammaa  
hyvin imeytyvää D3-vitamiinia.

DeviSol 20 mikrog  
230 tabl. 
Pienikokoinen, raikkaasti 
sitruksen makuinen,  
helposti suussa hajoava  
D3-vitamiinitabletti.

  22,90   
(0,10/tabl.)  
Norm. 200 tabl. 26,45 (0,13/tabl.)

  15,90   
(0,07/tabl.) 
Norm. 200 tabl. 18,45 (0,09/tabl.)

Kampanja- 
pakkaus

Kampanja- 
pakkaus

Ceralan 100 g
Keramidivoide, joka 
kosteuttaa, suojaa ja  
hoitaa kuivaa ja  
atooppista ihoa.

Multivita Plus  
250 tabl. 
Monivitamiini- ja 
hivenainevalmiste 
aikuisille.

Beko Strong B12  
1 mg 150 tabl. 
Suussa hajoava, vahva  
B12-vitamiinitabletti. 
Miellyttävä suutuntuma  
ja aito mansikan maku.

Multivita Juniori  
MIX 250 tabl. 
Monipuolinen ja hyvän- 
makuinen, pureskeltava 
monivitamiinitabletti  
perheen pienimmille.

  

10,90   
(109,-/kg) 
Norm. 15,53 (155,30/kg)

Kampanja- 
pakkaus

Kampanja- 
pakkaus

  21,50   
(0,09/tabl.) 
Norm. 200 tabl. 24,27 (0,12/tabl.)

  23,50   
(0,16/tabl.) 
Norm. 29,93 (0,20/tabl.)

  19,50   
(0,08/tabl.)  
Norm. 200 tabl. 22,14 (0,11/tabl.)

saatavilla rajoitetun ajan
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Terveempien nenien puolesta

9,90 €
(norm. 13,37 €)

20 ml

FI/AVP/0916/0006

Sisältää dekspantenolia  |  Runsaasti A-vitamiinia  |  Hoitaa tehokkaasti

52731_Takeda_A-Vita_plus_Bonusapteekit_148x190.indd   1 18.12.2017   15.41

FLUNSSA
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FLUNSSA

norm. 21,38€ 

Tarjoushinta

FLUNSSA
TULOSSA?

Heti ensioireisiin
APTEEKKI
FluAcute Zinc+ 
Se lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita

APTEEKKI FluAcute Zinc+ 20 ml
Valitse aniksen- tai mustaherukan-
makuinen suusuihke

20 ml

1490€
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FLUNSSAA?

EI KIITOS!

*) De Vrese M et al. Effect of Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium longum SP 07/3, B. bifidum MF 20/5
on common cold episodes: a double blind, randomized, controlled trial. Clin Nutr. 2005;24(4):481-91.

VAIN APTEEKISTA

Bion®3 immun RESTORE

Flunssan ennaltaehkäisyyn ja nopeampaan toipumiseen*

Maitohappobakteereita, C-vitamiinia, sinkkiä ja histidiiniä

Bion3 Restore_Bonus AA_14.12.17.indd   1 20/12/2017   11.55

FLUNSSA

Tarjoushinta

Bion3 immun 
RESTORE

norm. 12,14€ 
(0,61€/tabl.)

(0,47€/tabl.)

9,50
20 tabl.
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Yrttien voimaa!

2,90  €
Inkivääri Yrtti-

karamelli 72g

normaalisti
4,18 €Tarjous 

40,28 € /kg
norm. 
58,06 € /kg

Tarjous 
118,75 € /l
norm. 
153,13 € /l

UUTUUS

Inkivääri
Yrttikaramelli

Carmolis-yrttitippojen eteeriset öljyt ovat 
avuksi tukkoiseen oloon ja karheille 
hengitysteille. Nauti Carmolis-
yrttitippoja kuumaan juomaan 
sekoitettuna, sokeripalalla 
tai käytä höyryhengityksessä.

www.valioravinto.fi

Tarjous Tarjous 
40,28 € /kg40,28 € /kg
norm. norm. 
58,06 € /kg58,06 € /kg

Tarjous 
118,75 € /l
norm. 
153,13 € /l

Tarjous Tarjous 
40,28 € /kg40,28 € /kg

Tarjous 
118,75 € /l

9,50  €
Carmolis 

Yrttitipat 80 ml

normaalisti
12,25 €

FLUNSSA
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KAUNEUSRAVINTOLISÄT
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ACO PARTY
E S I T TÄ Ä

KAUPAN PÄÄLLE
KASVOJEN KUORINTA- 

VOIDE KAHDEN ACO- 

TUOTTEEN OSTAJALLE

Tarjous ei koske ACO- huulivoiteita eikä  ACO Spotless -tuotteita.  Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

ACO171220FI1

53146_ACO_Omega_Pharma_Party-ilmoittelu_Bonusapteekit_148x190.indd   1 21.12.2017   17.11

KOSMETIIKKA
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Naviterin tarina

Atopik – kuivan ja herkän ihon pelastus
Kuivassa ja herkässä ihossa 
ihon suojakerroksen toiminta 
on häiriintynyt, ja voi aiheut-
taa ihon ärtymistä ja puolus-
tuskyvyn heikkenemistä. 
Atopik on uusi apteekkikos-
metiikkasarja herkälle iholle. 

Atopik-tuotteet kosteuttavat, 
suojaavat ja rauhoittavat 
ihoa. Atopikin vaikuttavia 
aineita esiintyy iholla myös 
luontaisesti, mikä tekee 
Atopik-tuotteista erityisen 
hyvin siedettyjä. Siinä on 
keramideja,  fosfolipidejä, 
aminohappoja, prebiootteja 
sekä vitamiineja.

SUPERKAURAA SUOMESTA
Atopikin tuotteissa on 
suomalaista kauraöljyä,  joka 
rauhoittaa ihoa sekä tuo 
kuivalle ja herkälle iholle sen 
kaipaamaa suojaa, ravintoa ja 
kosteutta.

MUSTIKKA
Suomalainen luonnonmustik-
ka on superfoodia tuoden 
iholle sen tarvitsemia vitamii-
neja, antioksidantteja ja 
flavonoideja.

PREBIOOTIT
Prebiootit lisäävät ihossa 
luonnostaan elävien hyödyl-
listen probioottien aktiivi-
suutta ja määrää, mikä 
vahvistaa ihon puolustusme-
kanismia.

AMINOHAPOT
Atopik-tuotteissa amino-
hapot ja niistä koostuvat 
proteiinit kosteuttavat ja 
vahvistavat ihoa.

HYALURONIHAPPO
Hyaluronihappo kosteuttaa 
tehokkaasti ja tekee ihosta 
täyteläisemmän.

Naviter on saanut alkunsa 
perustajansa, Anni Linnavir-
ran, omista iho-ongelmista. 
Monet ihon- ja hiustenhoito-
tuotteiden kemikaalit aiheut-
tivat hänelle ihoreaktioita. 
Anni on kehittänyt herkän 
ihon hoitotuotteita omalle 
iholleen, ja samalla hän on 
tuonut ratkaisun myös 

lukuisille muille herkkäihoi-
sille. Naviterin tuotteiden 
toimivuudesta kertoo myös 
yrityksen kasvu; perheyritys 
työllistää jo 20 työntekijää 
Herttoniemessä sijaitsevassa 
tuotantolaitoksessaan.

Anni Linnavirta
Naviter Oy:n toimitusjohtaja

KOSMETIIKKA
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K AT S O  L I S ÄT I E T OA  W W W . AT O P I K . F I

Kehitetty ja valmistettu 
Suomessa

SENSITIVE
RAUHOITTAVA

KAURAVOIDE 50 ML

24,90 €
Norm. 32,00 €

ANTI-AGE
KIINTEYTTÄVÄ

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE 
15 ML

19,90 €
Norm. 32,00 €

SENSITIVE
RAUHOITTAVA

SILMÄNYMPÄRYSVOIDE 
15 ML

19,90 €
Norm. 28,00 €

SENSITIVE
RAUHOITTAVA

IHOVOIDE 200 ML

14,90 €
(74,50 €/l)

Norm. 22,00 €
(110,00 €)

ANTI-AGE
KIINTEYTTÄVÄ 

HOITOVOIDE 50 ML

24,90 €
Norm. 36,00 €

SENSITIVE
KAURA

VARTALOÖLJY 100 ML

14,90 €
(149,00 €/l)

Norm. 18,00 €
(180,00 €)

UUTUUS!

KOSMETIIKKA
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TASARAHA

RAMAVIT UBIKINONI Q10 60 kaps.  
Vahva, laadukas ja monipuolinen ubikinoni- 
valmiste, jossa on mukana luontaista E-vitamiinia 
ja B1-vitamiinia, joka edistää sydämen normaalia 
toimintaa. Helposti nieltävä kapseli. Ei sisällä 
säilöntäaineita eikä gluteenipitoisen viljan  
ainesosia.

2000 €
0,33 €/kpl 

(Norm. 24,60 € | 0,41 €/kpl)

60 kaps.

APTEEKKARIN C+ SINKKI  
IMESKELYTABLETIT 30 tabl. 
Herkullisen makuiset imeskelytabletit sisältävät 
C-vitamiinia, joka auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta sekä immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa edistävää sinkkiä. Karpalon ja piparmintun 
makuiset pastillit sisältävät sinkkiasetaattia. Annostus 
1 tabletti 4 kertaa vuorokaudessa. Tabletin annetaan 
sulaa hitaasti suussa.

500 €
0,17 €/kpl 

(Norm. 5,74-6,05 €,  
0,19-0,20 €/kpl)

30 tabl.

COLDZYME SUUSUIHKE 7 ml 
Helppokäyttöinen entsyymisuusuihke 

flunssaa vastaan. Sopii aikuisille ja  
yli 4-vuotiaille. Säilöntä- 

aineeton ja sokeriton.  
Mieto mintun maku.  

1300 €
(Norm. 17,33 €)

7 ml
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TASARAHA

1500 €
0,13 €/kpl 

(Norm. 18,76 € | 0,16 €/kpl)

120 tabl.

MINISUN MONIVITAMIINI MAMA  
120 tabl.  
Kehitetty suomalaisten suositusten mukaisesti erityisesti 
raskaana oleville, imettäville tai raskautta suunnitteleville 
naisille. Sisältää juuri oikeassa suhteessa kaikki raskau-
den aikana tärkeät vitamiinit ja hivenaineet, mm. uusien 
suositusten mukaisen määrän (400 mikrogrammaa) 
foolihappoa.

MELATONIINI TRAVEL RATIOPHARM  
1,9 mg 30 kalvoa 

Suussa liukeneva kalvo. Auttaa  
lyhentämään nukahtamisaikaa. Lievittää 

myös aikaeron yksilöllisiä vaikutuksia.  
Vaikuttava aine melatoniini.

GEFILUS TIPAT+D₃ 2x7,5 ml 
Sisältää maailman tutkituimman, Lactobacillus 

rhamnosus GG-maitohappobakteerin lisäksi 
lapsen immuunijärjestelmän normaalille  

toiminnalle tärkeän D₃-vitamiinin. Kotimaiset 
tipat säilyvät huoneenlämmössä myös avat-

tuna ja ovat laktoosittomia, gluteenittomia ja 
maitoproteiinittomia.

800 €
0,27 €/kpl 

(Norm. 10,25 € | 0,34 €/kpl)

30 kalvoa

1700 €
(Norm. 21,12 € )

2x7,5 ml
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NIVELMIX 1000+  
50 tabl. 
Neljän vaikuttavan aineen tehopakkaus pitää  
nivelet joustavina ja liikkeessä. Glukosamiini,  
kondroitiini, kollageeni (tyyppi 2) ja hyaluronihappo 
vaikuttavat yhdessä jo lyhyellä aikavälillä.

GUM SOFT PICKS ADVANCED 30 kpl 
Pehmeä ja miellyttävä harjatikku hammasvälien 

puhdistamiseen. Kaareva muoto helpottaa taka-
hampaiden välien puhdistamista. Ihanteellinen 

myös implantti- ja oikomispotilaille.  
Ei sisällä lateksia. Koot S, M ja L. 

3200 €
0,64 €/kpl 

(Norm. 41,00 € | 0,82 €/kpl)

50 tabl.

600 €
0,20 €/kpl 

(Norm. 8,89 € | 0,30 €/kpl)

30 kpl

TASARAHA

YOTUEL CLASSIC MINT  
HAMMASTAHNA 50 ml 
Valkaisee tehokkaasti hampaita poistamalla 
tummentumia hampaan pinnalta hellävaraisesti 
ilman hankausta. Vaahtoamaton koostumus, 
sopii aftaherkille. Päivittäiseen käyttöön.  
Raikas mintun maku.

700 €
(Norm. 9,63 €)

50 ml
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TASARAHA

DUCRAY EXTRA GENTLE  
SHAMPOO 400 ml 

Miellyttävä raikas tuoksu ja hellävaraiset, 
hyvin siedetyt raaka-aineet toistuvaan 

pesuun. Koko perheen luottoshampoo!

1100 €
27,50 €/l 

(Norm. 14,33 € | 35,83 €/l)

400 ml

1600 €
(Norm. 20,63 €)

9900 €
(Norm. 132,50 €)

SCHOLL LIGHT LEGS  
KOMPRESSIOSUKKAHOUSUT 
Luovat kevyttä painetta juuri oikeilla alueilla 
nilkoissa, pohkeissa sekä reisissä ja auttavat 
siten ehkäisemään raskasta ja väsynyttä  
tunnetta jaloissa. Sukkahousuja saatavana 20 ja  
60 denierin vahvuisina mustana ja 20 denierin 
vahvuisena tan-väreillä. Koot XS, S, M ja L.

OMRON E3 INTENSE KIVUNLIEVITTÄJÄ 
Luotettavaa ja helppoa hoitoa lihas- ja nivel-
kipuihin. Helpottaa kipua kolmivaikutteisesti. 

Nyt  voit nauttia ammattilaistenkin käyttämästä 
TENS -teknologiasta omassa kodissasi.  

Helppokäyttöinen. Käytä korkeintaan  
2 x 15 minuuttia hoitokertaa kohden ja maksi-

missaan kolme hoitokertaa päivässä.



Apteekki Isokannel
Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki 
www.isokannel.fi 
Puh. (09) 477 8010 
ma-pe 9-21, la 9-19, su 11-18

Hietalahden apteekki
Hietalahdenranta 5-7, Helsinki 
www.hietalahdenapteekki.fi 
Puh. (09) 677 626 
ma-pe 9-21, la 9-18

Itäkeskuksen apteekki
Tallinnanaukio 4, Helsinki 
www.itakeskuksenapteekki.fi 
Puh. 010 320 1130 
ma-pe 8-21, la-su 10-18

Lentoaseman apteekki
Terminaali T2, Vantaa 
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 
Puh. (09) 2709 0772 
ma-pe 6.30-21, la 9-19, su 10-21

Malmin apteekki
Ylä-Malmintori 3 
www.malminapteekki.fi 
Puh. (09) 565 6080 
ma-pe 8.30-20, la 9-17

Pihlajamäen apteekki
Meripihkatie 3 
www. pihlajamaenapteekki.fi 
Puh. (09) 387 6787 
ma-pe 8-18.30, la 9-15

Tikkurilan Uusi Apteekki
Talvikkitie 37, Tikkurila, Vantaa 
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 
Puh. (09) 823 5040 
ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18
 
Keravan 1. Apteekki
Prisma, Kauppakaari 2,    
04200 Kerava
www.keravanapteekki.fi  
Puh. 0293 400220 
ma-pe 8.30-21, la 9-17, su 12-17 

Savion sivuapteekki
Koivikontie 12, 04260 Kerava

Ahjon sivuapteekki
Kerananpolku 1, 04220 Kerava

Edut voit hyödyntää näissä  
pääkaupunkiseudun Bonusapteekeissa:

Voit ostaa tuotteita myös verkossa: 
apteekkishop.fi, netti-apteekki.fi ja shop.isokannel.fi

Seuraava  
Bonustuoteluettelo 
ilmestyy 5.4.2018.

Lisätietoja: www.bonusapteekit.fi

Normaalihinnat ovat Bonusapteekkien keskihintoja.

 Julkaisija: Bonusapteekit  Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen


