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Helein lahjapakkaus (sisältää 
Helein Strong Biotin+ 60 tabl. ja 
Helein Strong Collagen 90 tabl.)
Monipuoliset toisiaan täydentävät 
ja hyvin imeytyvät ravintolisät 
nuorekkaan ja kimmoisan ihon 
ylläpitämiseen.

29,90 €
(norm. 38,70 €)

ACO for Men Gift Pack Deo & Body 
Wash 50 + 200 ml tai ACO Body 
Daily Care Hand & Foot Gift Pack  
75 + 100 ml
Miehelle kuin miehelle sopiva, 
toivottu ja hyödyllinen lahja. Tutuilla 
käsi- ja jalkavoiteilla syksyn karhen-
taman ihon saa taas pehmeäksi. 

Avene Hydrance Xmas box
Ylellinen kuivan ja herkän 
ihon hoitopaketti, joka palaut-
taa iholle hyvin kosteutetun, 
kiristämättömän tunteen. 

22,90 €
(norm. 27,80 €)

Muista 
opettajaa ta

i 
valmentajaa!

8,90 €/kpl
(norm. 10,09–12,98 €)
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Okabo 100 % Pure Argan Oil  
50 ml
Kaikille ihotyypeille sopiva luomu-
laatuinen arganöljy, joka kosteut-
taa ja hoitaa ihoa pintaa syvem-
mältä . Sopii myös 
hiusten hoitoon ja 
vauvojen herkälle 
iholle. 

18,90 €
(norm. 26,22 € | 378 €/l)

Eye Contour Cream 30 ml (hajustettu/
hajusteeton) + lahjaksi uutuus  
Rich Night Cream 10 ml
Tehokkaasti ryppyjä ehkäisevä 
silmänympärysvoide, joka kosteuttaa 
herkkää ihoa ja estää ryppyjen  
muodostumista.

27,90 €
(norm. 36,45 €)

Atopik Sensitive tai  
Atopik  Anti-Age -lahjapakkaus
Luonnon tehoaineet herkkääkin her-
kemmän ihon päivittäiseen hoitoon. 
Rauhoittavat, suojaavat ja estävät 
ikääntymisen merkkejä tehokkaasti.

69 €/kpl
(norm. 94 €)

Edun arvon. 8,50 €

+

Kotimainen
Atopik

Sopii myös 
hiusten hoitoon
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Scholl Veet Styler trimmeri  
Wet & Dry, Scholl Velvet Smooth 
timanttiraspi pinkki tai kynsien-
hoitolaite pinkki
Nyt ei huoliteltu olemus ole hinnasta 
kiinni. Unohda vanhat raspit ja vaha-
laput ja siirry nykyaikaan. 

12,90 €/kpl
(norm. 34,67–43,09 €)

Omron TENS E3 Intense 
 kivunlievittäjä
Kivunlievittäjä helpottaa lihas- ja 
nivelkipuja sähköisellä hermostimu-
laatiolla. Pieni ja helppokäyttöinen 
laite sopii täsmähoitona selälle, 
hartioille, nivelille ja lihaksille. 

Labtex perinteinen kuuma-
vesipullo (punainen tai valkoinen)
Viluisen paras tai ainakin toiseksi 
paras kaveri peiton alle. 

13,50 €/kpl
(norm. 18,90 €)

89,90 €
(norm. 114,90 €)

Katso
hintaa!
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Lactrase Go tai Nogasin Go  
50 tabl.
Juhlakauden herkut voivat saada 
vatsan pömpöttämään, mutta 
näillä tutuilla entsyymivalmisteilla 
voi estää laktoosin ja sulamatto-
mien hiilihydraattien aiheuttamat 
oireet. 

16,90 €/kpl
(norm. 20,70 €)

SB12 Duo, Mild, Mint/Menthol,  
White 500 ml
Raikas hengitys jopa 12 tunnin ajan 
patentoidun koostumuksen omaa-
valla SB12-suuvedellä. Valitse oma 
lempimakusi neljästä vaihtoehdosta. 

16,90 €/kpl
(norm. 21,59 € | 33,80 € /l)

RelaTabs mansikka tai sitruuna 
60 tabl.
Miedon makuiset maitohappo-
bakteerivalmisteet maistuvat 
 kaikenikäisille ja vatsa kiittää. 

19,90 €/kpl
(norm. 28,39 €)

Sopii 
kaiken-
ikäisille
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Sebamed Face & Body 1000 ml
(Liquid/Olive)
Herkälle iholle kehitettyjen 
 pesunesteiden hellävaraiset ja 
miedosti pesevät ainesosat jättä-
vät ihon pehmeäksi ja säilyttävät 
ihon luonnollisen suojan. 

Sebamed Shower Gel with Almond 
Milk &  Honey 250 ml & Aqualan L 
200 g -lahjapaketti
Hemmotteleva, manteliöljyä ja 
 hunajaa sisältävä suihkugeeli päivit-
täiseen käyttöön yhdessä Suomen 
suosituimman perusvoiteen kanssa. 

12,90 €
(norm. 21,13 €)

14,90 €/kpl
(norm. 22,57 € | 14,90 €/l)

6 tuotteen  ostajalle  keräilykampanjalahja. Yli 100 keräily  
tuotetta!

ORIONIN 
KERÄILY

KAMPANJA
APTEEKEISSA
29.10.–31.1.2019



Edut voimassa 29.11.–31.12.2018  tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

7

Bellavita päivä-/yövoide 75 g  
(hajustettu/hajustamaton)
Luotettava A-vitamiinivoide ihon 
kimmoisuuden ja nuorekkuuden säi-
lyttämiseen. Kevyempi päivävoide ja 
rasvaisempi yövoide joko hajustamat-
tomina tai kevyesti hajustettuina. 

9,90 €/kpl
(norm. 15,28 € | 132 €/kg)

Favora kiinteyttävä hoitosarja
Kiinteyttävän hoitolinjan tuotteet 
ravitsevat, korjaavat ja kiinteyttävät 
ihoa häivyttäen samalla juonteita. 
Sarjaan kuuluvat kiinteyttävät ja 
ravitsevat seerumi, silmänympärys-
voide ja yövoide. 

15,90 €/kpl
(norm. 22,75–25,03 €)

Bevita Eye silmätipat 20 x 0,5 ml
Säilytysaineettomat silmätipat eri 
syistä johtuvan kuivasilmäisyyden 
hoitoon. Välitön ja pitkäkestoinen 
vaikutus. Voidaan käyttää myös 
piilolinssien kanssa. 

9,50 €
(norm. 14,55 €)

 3 Orionin  tuotteen  ostajalle Favora yllätyslahja.ORIONIN 

KERÄILY

KAMPANJA

APTEEKEISSA

29.10.–31.1.2019

Uutuus!



Edut voit hyödyntää näissä  
pääkaupunkiseudun Bonusapteekeissa:

HELSINKI
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

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

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

Tikkurilan Uusi Apteekki 
Talvikkitie 37, Tikkurila, Vantaa 
www.tikkurilanuusiapteekki.fi 
Puh. (09) 823 5040 
ma-pe 8-20, la 9-17, su 10-18

KERAVA
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

Seuraava etukuvasto 
 ilmestyy 3.1.2019

www.bonusapteekit.fi

Saat S-Etukortilla Bonusta apteekkimyymälässä maksetuista  
tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä.

Voit ostaa* tuotteita myös verkossa: 
apteekkishop.fi, etuapteekki.fi, netti-apteekki.fi ja shop.isokannel.fi
*Verkko-ostokset eivät kerrytä Bonusta

 Julkaisija: Bonusapteekit  Toimitus: Juuso Paloranta, Markku Ylinen
Normaalihinnat ovat Bonusapteekkien keskihintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
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