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Mjölksyrebakteriepreparat för hela familjen
Erbjudandet gäller till slutet av december 2018, eller så länge lagret räcker.
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Erfarenhet ger visdom 

D et sägs att en stigande ålder 
ger ett lugnare sinnelag och 
en bättre omdömesförmåga. 
Ungdomsårens trots, starka 

åsikter och absoluta självsäkerhet däm-
pas så småningom i takt med ökande livs-
erfarenhet och rynkor. En stigande ålder 
innebär oundvikligen förändringar; för en 
del av oss mer, för en del mindre. I detta 
nummer behandlar vi såväl ansiktets åld-
rande som männens intimbesvär. Dessut-
om talar vi om hur man kan upprätthålla 
sin livskvalitet.

Uppskattningsvis 150 000 finländare 
lider av s.k. vuxendiabetes utan att de ens 
vet om det. Obehandlad diabetes är förk-
nippad med allvarliga följdsjukdomar, och 

det är inte alls sällsynt att olika symtom 
i ögon eller extremiteter avslöjar en ba-
komliggande diabetes. I detta nummer ges 
mer information om vilka symtom olika 
sjukdomar förknippade med diabetes kan 
ge, och om hur man allra bäst kan skydda 
sig mot dessa. 

Årets sista nummer brukar också tradi-
tionellt innehålla tips på gåvor inför stun-
dande helger och besök hos vänner och 
bekanta. Apotekskosmetikens förhållande 
mellan pris och kvalitet är ju verkligen ut-
märkt, så varför inte satsa på något i den 
vägen? I våra hyllor finns ett gott urval av 
presentförpackningar för såväl kvinnor 
som män – och, bäst av allt, just nu även 
förmånliga erbjudanden!.

Med önskan om en frisk senhöst!

SeAUUUUUUUUUUU
Behändig smärtlindring.
Från ditt apotek. 
Marknadsförs av ratiopharm Oy.

ibuxin 400 mg pulver (ibuprofen). Avsett för symtomatisk korttidsbehandling av 
lindrig eller måttlig smärta och feber. Verkande ämne är ibuprofen. Lämpar sig för 
vuxna och barn från 12 år uppåt med en vikt på minst 40 kg. Kontakta din läkare ifall 
du lider av mag- eller tjocktarmssår eller om du är gravid. Ett receptfritt läkemedel. 
Läs bipacksedeln före använding. Baserad på produktresumeén daterad 4.7.2016. 
FI/POTC/18/0002/1/18

Citronsmak
Kan tas utan vätska.

Spara bakpärmen  
med erbjudanden!

FA STA  S PA LT E R

06  Med varm omtanke
  Gläd en god vän eller dig själv med 

nyttiga, kanske till och med helt 
oumbärliga små presenter.

10 Vad får dig  
 i rörelse?
  En motivation som baserar sig på 

personens egna värderingar och 
personlighet får igång en långsiktig 
strävan mot bättre hälsa och 
välmående.

05   Aktuellt
09 Nyheter
21  Axplock
24  Korsord – svara och vinn!
32 Nyheter från världen
34 Hudnytt!
35 Erbjudanden i november
36 Erbjudanden i december

14   Håll huden ung
  Huden åldras oundvikligen, men 

med våra fyra knep kan förloppet 
bromsas upp.

18   Männens genanta 
intimbesvär
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KÖP MINISUN   
OCH STÖD VÄRLDENS BARN!

FÖR VARJE MINISUN-KAMPANJPRODUKT SOM KÖPTS UNDER TIDEN 
18.10.-30.11.2018 SKÄNKS 0,25 € TILL NÄSDAGSKAMPANJEN.

Kampanjprodukt Minisun Monivitamiini vahva 120 tabl., Minisun D-vitamiini 20 mikrog 300 tabl.  
och 50 mikrog 200 tabl.Minisun Monivitamiini Junior Pehmonalle 120 tabl., Minisun Junior Omega-3 +  

D-vitamiini 45 geelipalaa och Minisun D-vitamiini Junior Nalle 100 tabl.

3  X  F R I D  O C H  RO  F Ö R  M AG E N

V ad är det som kan vara lös eller hård, ömmande, 
svullen, kurrande eller kluckande? Jo, naturligt
vis magen! Magen är också den del av kroppen 
som tidigt reagerar på minsta lilla stress.

Att uppnå idealmidjemåttet kan tyckas omöjligt, och 
många skäms därför över sin mage. Hur mycket enklare 
 vore det inte att acceptera saker och ting som de är, och 
att, om bara möjligt, småningom göra små förändringar 
mot det bättre? 

Bukfetma innebär en ansamling av fett kring de inre orga
nen, och denna typ av fetma är därför särskilt skadlig för oss. Idag 
är läget redan så pass illa att fettlever hotar bli en ny folksjukdom, då 
detta besvär konstateras hos upp till var fjärde vuxen finländare. Brist 
på motion och felaktiga matvanor kan göra att fettansamlingen i levern 
börjar redan i tonåren. 

Midjemåttet ska tas 1–2 cm ovanför naveln och på bar hud. Först ska man 
andas in, sedan ut, och måttet ska sedan avläsas i slutet av utandningen. Ideal
måttet för män ligger på mindre än 94 cm, hos kvinnor på mindre än 80 cm. 
Om måttet överskrider 102 cm hos män och 88 cm hos kvinnor, är det skäl att 
gå in för en viktminskning.

Magens välbefinnande beror långt på den mat vi äter. Tillfälliga diarréer och 
förstoppningar kan behandlas med preparat från apoteken. Vid fall av långva
riga besvär, eller plötsliga nya symtom, ska man först uppsöka läkare för kon
troll. Stress är också en faktor som inverkar på tarmfunktionen. Stress kan 
t.ex. orsaka magkramper, gasbesvär, förstoppning och diarré.

Även hjärnan har en koppling till magens välmående. Hjärnans signalsub
stanser (neurotransmittorer) inverkar ju på sinnesstämningen, och en nöjd 
hjärna kan hjälpa tarmen att må bra. Ett gott humör kan å sin sida understöd
jas genom att hålla tarmarnas mikrober i skick. Man har bland annat upptäckt ett 
orsakssamband mellan ett rikligt intag av hårda fetter och socker och depression 
samt ångestsymtom. Ta dig tid att äta i lugn och ro, och undvik födoämnen som är 
gasbildande (som bönväxter, lök, paprika, kål, äpple, päron och konstgjorda sötnings
medel). Ta hand om magen och ta det lugnt!

Källor: Sydan.fi, Aivoliitto.fi, www.terveyskirjasto.fi, Yle.fi

MATA MIKROBERNA.
Ta hand om tarmens bakterie-

flora genom att följa en hälsosam 
diet med tillskott av fibrer och 

probiotika.

Rör på dig och vila.  
Motion och 

avkopplingsövningar 
motverkar stress.  

En tillräcklig sömn är 
också viktig.

KÄNN IGEN STRESSYMTOMEN.
Hjärtat hamrar på i expressfart, blod-

trycket stiger, svetten bryter fram, and-
ningen blir snabbare och huvudvärken 

stramar åt. Typiska stressymtom – 
utöver tydliga symtom på stressmage.

Sammansatt av Anne Stolt Bilder BigStockphoto

Var snäll mot din mage
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Hjälp för en ung hy

UNGA BESVÄRAS ofta av akne. Lämpliga produkter 

finns på apoteken, och farmaceuterna hjälper dig gär-

na att välja bland dem. Obehaglig svettlukt kan också 

vara ett problem för den unga. 

Välj hudvårdsprodukter och duschtvål enligt den 

ungas hudtyp. Även unga kan ha såväl fet, torr som 

blandhy. En del drabbas av akne, andra kan lida av 

atopi. Apoteken har lämpliga alternativ för alla.

Unga uppskattar också mer immateriella gåvor, 

som exempelvis biobiljetter. Varma yllesockor eller 

vantar, en ny mössa eller halsduk värmer också 

hjärtat. En ny skön pyjamas kan även vara en 

god idé.

> Sebameds Clear Face-serie har ett brett urval 

av produkter för den som besväras av akne.

TIPS OCH ÖVERRASKNINGARAPOTEKSKUNDEN ÄR ofta en kvinna, som skaffar produkter till både sig själv, sina barn, sin man, sina föräldrar och familjens sällskapsdjur. Att välja gåvor på apoteket är rätt enkelt, eftersom det finns en hel del goda och högkvalitativa produkter för alla.Duschtvålar, vitaminer, deodoranter och hudvårds-produkter är alltid goda tips. Ett fotvårdspaket kan glädja också någon som aldrig tidigare tagit hand om sina fötter. Nagelsaxar är inte eviga, så en ny kan vara på sin plats.
Apotekssalmiak kan vara ett skojigt tillägg. Finns nu-mera även som mixer, vilken lämpar sig för både mat-lagning, i drycker och för bakning. Om gåvans mottagare är en glad kock, lönar det sig att lägga med tipset om nätsidan www.haganol.fi/reseptit (på finska) eller www.haganol.fi/sv/recept/ (något färre recept).

> Apteekin Salmiakki -mixer lämpar sig för såväl matlagning, bakning som drycker.
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NÅGOT 
FÖR ALLA 

PRESENTERAR

Skäm bort dina närmaste eller dig 
själv. De underbara, förnyade ACO-
produktförpackningarna är en säker 

presentidé, vare sig du skämmer bort 
din far, födelsedagshjälten eller dig 
själv. Från sortimentet hittar du ett 

brett utbud av högklassiga produkter 
avsedda för nordliga förhållanden.

49111_Perrigo_ACO_joulupakkaukset_ilmoitus_Laatuapteekkien_asiakaslehti_10_2018_v3.indd   2 10.10.2018   10.43

Sammanställt av Kim Nummila Bilder Bigstockphoto, tillverkarna

FÖR EN ROFYLLD 
SÖMN
KOSTTILLSKOTTET NOVANIGHT® 
hjälper dig att somna fortare och att 
sova lugnt hela natten. Ett kosttillskott 
med trippelinverkan. Innehåller mela-
tonin, som förkortar insomningstiden; 
citronmeliss och sömntuta, vilka mins-
kar antalet uppvakningar under natten; 
och växtextrakt från passionsblomma, 
som lugnar ner.
Används i 15 dagars tid. 2 kapslar per dag 
tillsammans med vatten, ungefär  
1⁄2 - 1 timme före läggdags. Mer infor-
mation på hyväyö.fi (på 
finska). Kosttillskott som är 
avsett enbart för vuxna. 
> Novanight®  
30 kapslar

Echinacea Purutabletti innehåller extrakt av röd 
solhatt som understödjer kroppens naturliga 
immunförsvar. Tuggtabletterna smakar 
apelsin och lämpar sig för hela familjen 
fr.o.m. 4 år. Dosering för barn i åldern 
4–12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen. 
Vuxna: 2 tabletter 3 gånger dagligen. 
Förpackningsstorlek: 90 tabletter. Kosttillskott. 

Veganens val
BETOLVEX Vege B12 är ett vitamin-
preparat som tagits fram för att 
trygga ett tillräckligt intag av vitami-
nerna B12 och D2 speciellt hos dem 
som följer en vegetarisk/vegansk diet. 
Tablet terna är små, de ska sväljas 
hela, och de innehåller 1 mg cyano-
kobalamin (vitamin B12) samt 20 μg 
vitamin D2. Produkten innehåller inga 
animaliska ingredienser. Läs mer på 
www.betolvex.fi (på finska).  
Kosttillskott.  
> Betolvex Vege B12  
30 och 90 tabletter.

EN EFFEKTIVT FUKT-
TILLFÖRANDE BASKRÄM
CARBALAN PLUS är en baskräm med 5 % kar-
bamid (d.v.s. urea). Produkten innehåller också 

rejäla halter av glycerol och xylitol. Alla dessa 
ämnen fungerar som  humektanter, 

 vilket innebär att de effektivt 
 binder fukt i huden. Krämen 

innehåller dessutom sheasmör, som 
skyddar, korrigerar och vårdar huden. 

Krämen är lätt att breda ut, och den sugs 
upp fort. Tillverkas i Finland.  

Kosmetisk produkt. 
> Carbalan Plus -baskräm  

30 g, 200 g och 500 g

För vackra läppar
AVÈNE Cold Cream Lip Butter Intense 
Nourishment reparerar torra och nari-
ga läppar och ger dem en ny lyster. 

En effektivt fukttillförande läppsal-
va med ett rikligt innehåll av olja, vax 
och sheasmör. Innehåller dessutom 
jojobaolja, som i studier visat sig kor-
rigera hudcellerna. Läppsalvan tillför 

långvarig fukt och ger skydd, 
 samtidigt som den mjukgör 
läpparna. Milt parfymerad.  
Kosmetisk produkt.
> Avène Cold Cream Lip Butter 
Intense Nourishment 10 ml Något för en torr och 

kliande hud
ACO CANO+ Moisturizing Body Spray 
och Body Cleanser är produkter som 
tagits fram speciellt med tanke på de 
behov en torr och känslig hud har. 
Avsedda för dagligt bruk. Rengör-
ingsprodukten är lätt att breda ut och 
den ger huden skydd mot yttre irrita-
tionsmoment. Den lugnande kropps-
sprayen korrigerar skadorna på hudens 
skyddsbarriär hos personer med torr och 
kliande hud. Sprayen är lätt att använda, 
den sugs snabbt upp och den gör  huden 

mjuk och elastisk. Kommer ut på 
apoteken i december. Kosmetiska 
produkter. 

> ACO Cano+ Moisturizing Body 
Spray 150 ml och Body Cleanser 

300 ml

SOM STÖD FÖR 
 SOCKERBAL ANSEN
BETOLVEX Sugar Balance B12 är ett preparat 
som tagits fram som stöd för kroppens socker-
balans, och som är avsett att trygga ett tillräck-
ligt intag av vitamin B12, krom och vitamin D3.
Små tabletter som ska sväljas. Innehåller 
1 mg cyanokobalamin (vitamin B12), 20 μg 
vitamin D3 (kolekalciferol) och 120 μg krom.
Krom bidrar till att bibehålla 
 normala blodsockernivåer. Läs 
mer på www.betolvex.fi (på 
finska). Kosttillskott.  
> Betolvex Sugar Balance B12  
100 tabletter
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A lla vet vi att motion är vik-
tigt, men hur ska man fin-
na motivation till att röra 
på sig? Lasse Seppänen, 
som jobbar som professio-

nell tränare och personal trainer, kommer 
här med nya infallsvinklar till motivation, 
och talar om hur motivationen kan ge en 
extra push mot mer rörelse och hjälpa oss 
framåt på vägen mot ett hälsosammare liv. 
Seppänen talar också om vad vila innebär, 
hur vilan hänger samman med motivatio-
nen, och om varför vila är så viktigt.  

Vad är motivation?
”Med motivation avses en inverkan på nå-
gons tankar, känslor och aktivitet på ett 
sådant sätt att personens egna vilja och 
förmåga att uppnå de mål hen eftersträvar 
ökar”, sammanfattar Seppänen. 

Motivationen är det bränsle, den pas-
sion som styr oss mot det vi eftersträvar. 
Motivation är mycket långt en känsla, och 
den baserar sig ofta starkt på våra egna 
värderingar. Även inlärda vanor, tempe-
rament, personlighet, och i viss mån ge-
netiskt arv, inverkar på motivationen. Sa-
ker som är viktiga och av betydelse för en 
själv, ger motivation. Dessa kan utgöras av 
t.ex. familj, barn, vänner, hälsa, ekonomisk 
trygghet, arbete, ledig tid, frihet, motion 
och vila. Ordningsföljd och betydelse va-
rierar från en person till en annan. Någon 
sätter motion, en god kondition och häl-
sa överst på sin förteckning, någon annan 
uppskattar frihet och kvalitetstid med en 
god vän allra mest. 

Den motivation som grundar sig på vå-
ra egna värderingar är inbyggd i oss, och 
därmed långvarig. Dessa är saker vi värde-
rar högt, gärna eftersträvar, och mål som 
ofta håller i sig år efter år, ofta hela livet 
ut. Om vi uppskattar en god hälsa, kom-
mer våra strävanden mot detta mål att 
kännas naturliga och motivera oss. Med 
yttre motivering avses att någon annan, 
t.ex. en tränare, motiverar oss att ta oss 
vidare mot våra mål. 

”Men här döljer sig vissa risker,” säger 
Seppänen och fortsätter: ”en utomståen-
de person kan överföra sina egna värde-
grunder och motivationsfaktorer på den 
hen tränar, viket gör att de mål som efter-
strävas inte längre är verkliga för perso-
nen som tränas. ”

Detta är viktigt att observera i alla trä-

ningssammanhang. Motivationen ska grun-
da sig på adeptens egna och verkliga värde-
ringar. Då man ska motivera sig själv till nå-
got, utgörs utmaningarna av att styra sina 
egna tankar, känslor och sin aktivitet. Vi 
är inte alltid medvetna om de skäl som får 
oss att handla på ett visst sätt, och kons ten 
att själv styra sina handlingar kan helt en-
kelt gå förlorad p.g.a. vardagens stress och 
brådska. I sådana situationer kan en utom-
stående tränare vara till stor hjälp. 

Det är möjligt att utveckla sin förmåga 
till motivation. Motivationen kan ökas då 
man fäster uppmärksamhet vid sina egna 
tankemönster och sina känslor, samt sat-
sar på ett medvetet styrande av sina hand-
lingar och observerar hur man så att säga 
talar till sig själv. 

”Förutom genom att styra sig själv, kan 
man öka sin motivation genom att inverka 
på sitt kunnande och på så vis få mer upp-
levelser av att lyckas, samt genom att för-
stärka sina upplevelser av social växelver-
kan”, konstaterar Seppänen.

Ett beteende som baserar sig på våra 
egna värdegrunder kan öka motivationen, 
så länge det ligger inom gränserna för vad 
vi förmår göra, och så länge det förstärker 
vårt sociala samspel. 

Motivation och motion
Våra värdegrunder är ytterst betydande 

då det gäller motion och välmående. Det-
ta gäller speciellt i situationer där motion 
av en eller annan orsak inte alls intresse-
rar. Då ställs vi ofta inför den viktiga frå-
gan ”varför”. Varför borde jag motionera? 
Vilket mervärde kan motion ge? 

För att finna tillräcklig motivation till 
rörelse, behöver varken motion eller en 
strävan till en bättre hälsa ligga i topp på 
den egna listan över saker man värderar 
högt. Motionen kan i stället bidra med nyt-
ta inom andra livsområden som är viktiga-
re för en själv. Den extra energi som mo-
tionen ger kan t.ex. ge mer ork på jobbet, 
ge energi till fritidssysselsättningar eller 
till lek med barnen. På gymmet kan man 
också få nya bekanta och sociala nätverk. 

Det man gör kan vara små, små steg i 
vardagen som förändrar de egna värde-
grunderna. Det är viktigt att förändring-
arna utgår från en själv och förstärker så-
dant man själv upplever som viktigt och 
värdefullt. Utomstående uppmaningar el-
ler en jämförelse med andra fungerar inte.  

Konsten att motivera sig själv kan för-
bättra idrottsprestationerna med upp till 
5–10 %, oberoende av om personen ifråga 
är en nybörjare eller en yrkesatlet. Motiva-
tion ökar också välbefinnandet. 

”Det är, kort och gott, viktigt att ställa 
upp mål som motsvarar ens egna intres-
sen, lämpar sig för ens eget temperament 
och personlighet”, säger Seppänen. 

Hur upprätthålla motivationen?
Målinriktad träning upprätthåller moti-
vationen och blir en del av människans 
personlighet. För att träningen ska för-
må upprätthålla och förstärka motivatio-
nen, och inte bli till ett krav på framsteg 
och ett mått för jämförelse, ska man enligt 
Seppänen koncentrera sig på det man gör, 
och inte på själva resultaten. Han uppma-
nar oss att ställa oss morgon- och kvälls-
frågor som motiverar oss vidare mot våra 
mål varje dag: 

”Ställ dig varje morgon frågan om vilka 
tre saker du kan göra idag för att du ska må 
bättre. Återkom till dessa varje kväll, och 
fråga dig själv om du gjort det du planerat. ”

I början kan det vara svårare att upp-
rätthålla sin motivation. Ens eget sinne 
sätter sig ofta på tvären, men detta hör till 
förändringsprocessen. 

”Till en början får man helt enkelt god-
känna att det egna sinnet överväger för- och 

Jakten på den för-
svunna motivationen 
1. LÄGG IN ETT MOTIONSPASS vid en 
tidpunkt då du i allmänhet har litet tid 
över och inte är trött. Börja inte tänka på 
ditt beslut om motion först då du redan 
rasat ned i soffans djup. Gör en tjuvstart, 
och fräs iväg före det! 
2. SATSA TILL EN BÖRJAN PÅ SMÅ, 
dagliga förändringar. Rivstarta inte med 
prestationsinriktad träning mot uppsatta 
mål.
3. PÅMINN DIG själv regelbundet om 
vilken nytta motion kan ge dig i DITT liv. 
Nyttan av motionen är i själva verket 
mycket viktigare för dig än de prestatio-
ner du egentligen utför. 

11

VÄGEN TILL ETT MER
HÄLSOSAMT LIV

DEL 6:
Vår rejäla livsstilsremont,

som startade i årets första 
nummer, har som mål att

småningom ändra våra
levnadsvanor till att bättre
stödja och upprätthålla vår 
hälsa. Tidigare avsnitt kan 
läsas i digitaltidningen på  

www.laatuapteekit.fi.

Marimiina Pykälistö  
Bild BigStockphoto

En motivation som baserar sig på 
personens egna värderingar och 
personlighet får igång en långsiktig 
strävan mot bättre hälsa och 
välmående. Vilan utgör en del av 
kroppens återhämtningssystem, och 
hjälper på sitt eget vis till med att 
hålla motivationen vid liv. 

VAD FÅR DIG I 
RÖRELSE?  

MOTIVATION OCH VILA GER VÄLMÅENDE

10
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nackdelar och gärna är litet motsträvigt, ef-
tersom bekanta och trygga handlingar upp-
levs som belönande och sköna. Här blir 
man helt enkelt tvungen att jobba en aning 
med sitt eget sinnelag. Efter att man fattat 
ett medvetet beslut, krävs det att man står 
fast vid det och är litet envis. ”

Här kan det kärnmotiv som ledde till 
beslutet vara till hjälp; något man kan grä-
va fram och påminna sig om när allt känns 
motsträvigt. Det första grundmotivet är 
starkt och baserar sig på ens egna värde-
grunder. En god förmåga till att styra sin 
egen aktivitetsnivå på ett helt medvetet 
sätt är också till hjälp. Dessutom behövs 
goda resurser, d.v.s. alla fysiska, psykiska 
och sociala behov ska vara tillfredsställ-
da. Detta innebär också att de egna målen 
ska vara realistiska med hänsyn till de egna 
kraftresurserna. Rutiner är även något som 
stöder en i förmågan att upprätthålla den 
förändring man startat. Då det nya små-
ningom blir en vana, blir det bekant för 
kroppen och ger välbehag. På så vis blir go-
da aktiviteter till en daglig vana som ock-

så håller i sig under de s.k. dåliga dagarna. 

Motivation och vila
Avsikten är inte att köra på i full fart hela 
tiden. Ibland behövs även vila. En överdri-
ven motivation och en alldeles för målin-
riktad strävan framåt kan leda till en situa-
tion där kroppen inte längre kan koppla av. 

Vila är ett brett begrepp. Med detta kan 
man t.ex. avse ett tillgodoseende av fysio-
logiska och psykiska behov. Då det gäller 
motion kopplas ordet vila ofta samman 
med återhämtning, vilket är ett mer aktivt 
begrepp än vila. Vila kan ibland vara ett 
stillasittande i soffan eller att lägga pussel 
med barnen, medan återhämtning snarare 
kanske utgörs av en rask promenad eller 
ett yogapass. 

Seppänen beskriver förhållandet mel-
lan motivation och vila med hjälp av tre 
olika system som fungerar i harmoni med 
varandra: prestations-, hot- och trygghets-
systemen. Dessa bör stå i ett balanserat 
förhållande till varandra. 

Prestationssystemet håller igång all 

form av verksamhet som rör vår motiva-
tion, alla mål och dagliga rutiner. Hotsys-
temet aktiverar smärta samt får oss att be-
kymra oss och grubbla över olika saker. 
Det tredje systemet, trygghetssystemet, 
är ett motgift mot de två tidigare nämn-
da, vilka bägge sliter på kroppens resur-
ser. Trygghetssystemet korrigerar, får oss 
att slappna av, och hjälper till att återställa 
kroppens korrigerande mekanismer; men 
trygghetssystemet (systemet för åter-
hämtning) kan inte gå igång om de två 
andra hela tiden är aktiva. 

Dessa tre system och deras funktioner 
är tätt förknippade med vårt medvetna sty-
rande av dagens aktiviteter, av vår förmå-
ga till tids- och levnadskontroll. Seppänen 
erkänner att detta inte är en lätt nöt att 
knäcka i dagens samhälle. Ibland kan det 
vara svårt att se vad som är direkt lättja och 
vad som är trötthet, som skulle kräva vila. 

 "Om hjärna och själ är trötta, lönar det 
sig att röra på sig och ge kroppen fysisk 
aktivitet. Detta ger avkoppling för sinnet. 
Om kroppen rent fysiskt sett är trött, ska 

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

PÄIVÄN HOITO HUULIHERPEKSEEN

Kun HUULIHERPES 
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* en egenvårdsprodukt med ett värde på minst 9 euro Kampanjen gäller egenvårdsprodukter (inte mediciner). På apoteket får du ett samlarkort och en 
stämpel för varje kampanjprodukt från Orion som du köper. Skicka kortet på posten i enlighet med anvisningarna. Kampanjtid  29.10.2018–31.1.2019.

Fyra alternativ, värda à ca 30 €:  
Arabias Muminmugg och Hackmans Mumin-kaffesked • Fiskars Functional Form-knivset 

Arabias Muminskål • Iittalas Taika-burk och Orions produkter (Biorion-schampo 100 ml och balsam 100 ml samt Orions bassalva 100 g)
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och bli allt bättre, har utöver ett allmänt 
välbefinnande som mål att optimera sin 

prestations förmåga. I detta fall ska vi-
la och återhämtning riktas speciellt 
mot de faktorer som påfrestas allra 
mest av träningen. Den som siktar på 

toppresta tioner ställs inför ännu större 
utmaningar. Här måste man ibland också 

träna trots att man är trött – vilket gör det 
ännu svårare att utvärdera behovet av vila.

Enligt Seppänen är idealförhållandet 
mellan vila och aktivitet ett läge där krafter-
na hinner återställas under nattsömnen. På 
så vis får man tillräckliga resurser för att ut-
mana sin kropp enligt uppställda mål och i 
balans med vardagens alla utmaningar ock-
så följande dag. 

”Det finns vissa mätinstrument som 
man kan använda för att få en uppfatt-
ning om sitt eget behov av vila. Dessa ger 
en hel del exakta och värdefulla uppgifter 
om kroppens behov, och kan hjälpa en att 
finna sitt eget optimala förhållande mel-
lan vila och träning.” P

LASSE SEPPÄNEN är en 
psykologisk coach, motivationstalare 
och faktaboksförfattare. Han funge
rar som företagare vid Huippumoodi 
Oy och tränar samt skolar både en
skilda personer och företag i konsten 
att uppnå sina mål.

Seppänen har skrivit 15 böcker 
om  motion och välmående. Nästa 
bok, Motivaatio   perseelle potkimi
sen käsikirja, kommer ut i december 
2018.

Lasse  
Seppänen

du hellre satsa på olika aktiviteter som ger 
hjärnan jobb. Då är det i stället dessa upp-
gifter som ger dig avkoppling. " 

Det finns helt enkelt inte ett enda, rätt 
sätt att vila. Allt beror på varför kroppen 
säger till att den behöver vila. Därför är det 
allra viktigaste att vi själva lär oss lyssna på 
kroppens och själens behov, även om det 
nog också finns vissa bombsäkra sätt att lå-
ta kroppen vila: 

”En lätt fysisk träning, som t.ex. en 
promenad eller olika meditations- och 
andningsövningar, utgör i allmänhet en 
god bas för såväl fysisk som psykisk vila 
och återhämtning.”

Allt i lagom portioner
Hur mycket är lagom? För en vanlig mo-
tionär ska den totala belastningen utgö-
ra rättesnöret för förhållandet mellan vi-
la och aktivitet. Arbete, familjeliv och fri-
tid ska stå i god balans. Utöver detta utgör 
förmågan till kontroll av allmän stress en 
vanlig utmaning för motionären. 

Den som strävar efter att utvecklas 

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

försvinner snabbt ur en ung hud, men i 
medelåldern får man dras med dessa 
långt in på förmiddagen.

Orsaken till hudens åldrande lig-
ger i proteinerna (äggviteämnena) 
kollagen och elastin. Dessa ämnen 

svarar för huden fasthet och elas-
ticitet, men produktionen av dem 
minskar redan kring 25 års åldern, 
och efter 40-strecket börjar ett ve-
ritabelt ras i och med att östro-
genhalten sjunker. En stigande 
ålder får även fettlagret att tun-

nas ut, och alla dessa förändringar för-
sämrar tillsammans hudens kvalitet. Hu-
den blir slappare, färgtonen förändras och 
ansiktet får små fåror, som småningom ut-
vecklas till egentliga rynkor. 

De första rynkorna uppkommer i all-
mänhet runt ögonen, där huden är myck-
et tunn. Därefter blir huden på kinder och 
haka slappare, och sedan huden på hals 
och dekolletéområde.

Då huden åldras trycks basalmembra-
net ihop och blir plattare, samtidigt som 
överhuden blir allt tjockare – förändringar 
som bägge gör att huden mister sin elas-
ticitet. Cellernas ämnesomsättning blir 
sämre, och transporten av såväl syre som 
olika näringsämnen till huden försvagas.

Hjälp! Finns det överhuvudtaget något 
man kan göra?

Huden åldras 
oundvikligen, men med 

dessa fyra knep kan 
förloppet bromsas upp.           4 X HÅLL 
HUDEN UNG
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VÅRA ARVSANLAG spelar en stor roll för hudens åldrande, och dem kan vi 
naturligtvis inget åt. Våra levnadsvanor är emellertid också av stor betydel-
se, och så även den tid vi tillbringar i direkt solljus.

Man behöver inte söka sig till evig skugga, men ett bruk av solskydds-
krämer ska helst göras till rutin. Solen förstör korsbindningarna i hudens 
kollagen och elastin, vilket gör huden slapp i förtid. Och, skador uppkom-
mer även om vi inte skulle bränna oss i solen.

Gör därför solskyddskrämer till en rutin redan som ung. Solens UVA-strå-
lar får huden att åldras, och de skador som redan hunnit uppkomma kan inte 
korrigeras senare. 

Lyckligtvis är en del av dag- och makeupkrämerna försedda med sol-
skyddsfaktor, men denna typ av skydd räcker ändå inte till om man ska 
tillbringa en dag på stranden, utan då behövs en rejäl solskyddskräm med 
hög skyddsfaktor också för ansiktet. Kom dessutom ihåg att inte snåla med 
solskyddet. Det krävs en rätt så stor mängd för att uppnå den skyddsfaktor 
som anges på förpackningen. 

Glöm inte heller bort att solskydd också behövs om vintrarna. Skidåk-
ning och slalom i klart solsken kan få det att hetta till i kinderna. I alperna 
är ozonlagret dessutom tunnare än här hemma, och UV-index därför högt 
även vintertid. 

Skydda också ögonen mot skarpt solljus. Då man kisar mot solen, ökas 
mängden rynkor kring ögonen.

VARDAGLIG BASKOSMETIK kan också 
fungera i kampen mot rynkorna. Ta en 
titt på de rengöringsmedel och åter-
fuktande krämer du har i ditt badrums-
skåp.

Du behöver inte ens nödvändigtvis 
satsa på särskild anti-age-kosmetik, så 
länge du väljer dina basprodukter med 
omsorg. Många rengöringsprodukter 
är överdrivet effektiva och uttorkande. 
Dessa minskar på hudens skyddande 
fettlager och gör hudens åldrandepro-
cess ännu snabbare.

Fuktighetskrämen då? Ska man välja 
den allra dyraste återfuktande krämen 
för att ge rynkorna en rejäl skjuts?

De dyraste krämerna är inte nöd-
vändigtvis de bästa. Viktigast är att hitta 
ett alternativ som tillför huden möjligast 
mycket fukt. Då huden binder fukt, gör 
detta att den sväller och att rynkornas 
fåror fylls ut. Det är också viktigt att 
dricka tillräckligt mycket vatten. 

Välj rengöringsmedel och återfuk-
tande kräm enligt din egen hudtyp, 
och växla gärna produkter enligt 
årstid. Under vintern kan också en fet 
hy längta efter skonsammare rengö-
ringsmjölk, trots att geler eller skum 
fungerar bäst under sommaren. 

Anti-age-produkter rekommende-
ras i allmänhet efter att man uppnått 

en ålder på ca 30–35 år, men även då 
är det viktigt att inte välja alltför kraftiga 
produkter. Goda första val är olika hud-
vårdsserier som förebygger hudens 
åldrande. Sedan kan man småningom 
övergå till mer effektiva alternativ 
allteftersom huden blir äldre.

Olika serum, ansiktsmasker och 
effektkurer tillför huden fukt och 
hjälper till att göra den slätare. Dessa 
fungerar också exempelvis strax inför 
viktiga festtillfällen, eftersom effekten 
blir synlig omedelbart. I det långa 
loppet är dock en god fuktighetskräm 
nummer ett. 

Vapen nr 1: Solskyddskrämer

Vapen nr 2: Rengöringsmedel och fuktighetskräm

Fimpa för gott
TOBAK OCH alkohol får huden 
att åldras i förtid. De gör huden 
tjockare, vilket minskar dess
fasthet och elasticitet. Tobak 
försämrar också blodcirkulationen i 
huden, vilket försämrar transporten 
av såväl näringsämnen som syre. 
Huden blir slapp och blek. Det 
lönar sig alltså att fimpa för gott 
med detsamma! Detta för att effekt- 
och näringsämnena i mat och 
fuktighetskrämer ska kunna ta sig 
fram och göra det som göras kan.

T I P S !
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VÅRA MATVANOR och kosten inverkar på huden och på hur pass 
fort olika ålderstecken blir synliga. Socker får kollagenet att falla 
sönder fortare än vanligt, vilket gör att huden åldras snabbare. 
Ytterligare en orsak till att minska på intaget av onödigt socker och 
andra långt raffinerade kolhydrater.

En mångsidig kost är viktig för huden. Maten ger oss många vikti-
ga vitaminer och antioxidanter, vilka hjälper huden i dess kamp mot 
en kronisk oxidativ stress. Oxidationsreaktionerna kan inte undvikas, 
eftersom dessa pågår hela tiden, men många olika antioxidanter kan 
hjälpa till att skydda kroppen mot de oxidativa reaktionernas nega-
tiva effekter. Antioxidanter är bland annat vitaminerna C och E samt 
ubikinon (Q10). Alla dessa kan fås via födan eller genom kosttillskott. 
Dessutom används de i olika krämer och serum.

En tillräckligt mångsidig kost räcker tyvärr inte nödvändigtvis till 
för att hålla huden i skick. Trots att kosten är viktig för hälsan, kom-
mer kroppen nämligen i första hand att ge de viktigaste näringsäm-
nena till upprätthållandet av livsviktiga funktioner, och inte till huden. 
Därför kan huden behöva extra stöd ur olika burkar och tuber.

ETT AV DE VIKTIGASTE vitaminerna för huden är 
vitamin C, som fungerar som antioxidant och skyd-
dar huden mot oxidativa reaktioner. Goda källor 
till vitamin C är exempelvis citrusfrukter. Vitamin C 
ingår också i en del hudkrämer. Kontrollera i så fall 
att halten ligger på minst 5 %.

Ett annat viktigt vitamin är vitamin E. Detta vitamin 
hjälper huden att upprätthålla sin naturliga fuktighet 
och skyddar huden mot uttorkning. Halten av vitamin 
E i hudvårdsprodukter ska helst ligga på minst 1 %.

Huden behöver också fett, och då speciellt 
fleromättade omega-3-fettsyror. Intaget av dessa 
fettsyror via födan blir ofta för litet. Omega-3 ger 
stöd för cellernas funktioner och förbättrar hudens 
motståndskraft så, att exempelvis luftföroreningar 
inte kan ta sig in i huden lika lätt. Omega-3 finns i fet 
fisk och i många kosttillskott med fettsyror.

Huden behöver också spårämnen, såsom 
biotin och selen. Även kollagen finns idag att få som 
kosttillskott. I allmänhet lönar det sig att pröva på 
eventuella tillskott i några månaders tid, så man ser 
vilken effekt de har på den egna huden. 

Vapen nr 4: Antioxidanter

EN HUDVÅRDSSERIE som före-
bygger orenheter utan att torka ut 
huden. Minskar mängden ytliga 
rynkor, förbättrar hudens struktur 
och ger en vuxen blandhy ny, 
fräsch lyster. I serien ingår ett 
effektivt rengörande, enzymatiskt 
rengöringsskum, en lätt dagkräm 
av geltyp, och en vårdande natt-
kräm som effektivt slätar ut de första 
ålderstecknen. Produkterna är milt 
parfymerade och de täpper inte till 
hudens porer. Kosmetiska produkter.
> Produktserien Aco Face Pure Glow

FAVORAS ”Kiinteyttävä”-produktserie för 
känslig hud ger huden stadga och elasticitet. 
Dessa produkter tillför näring, korrigerar och 
förebygger fåror och rynkor. Produkterna 

får huden att se slätare ut och kännas 
fylligare. Utvecklade i samarbete med 

Allergi-, Hud- och Astma-
förbundet. Innehåller inga 
onödiga parfymer eller 
färgämnen. Kosmetiska 
produkter.
> Favoras ”Kiinteyttävä”-
produktserie för en  
vuxen hud

HELEIN Strong Collagen innehåller hud-
specifikt, kliniskt undersökt kollagen av 
typ 1 som spjälkats till lagom små peptider 
och som stimulerar kroppens egen kolla-
genproduktion. Optimalt upptag och god 
effekt speciellt för hyn. Innehåller dessutom 
vitamin C, som upprätthåller en normal kol-
lagenbildning och fungerar som antioxidant. 
Tre tabletter dagligen ger 
ett tillskott på upp till hela 
2 500 mg kollagen. Kliniska 
prövningar har visat på 
synliga resultat redan inom 
fyra veckor. Kosttillskott.
> Helein Strong Collagen

3  X  VAC K E R  H U D

Vapen nr 3: Minska på sockret
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I UTLOTTNINGEN av presentkorten à 50 
euro vann Raija Mauno och Heidi Rikala .  
Vi gratulerar vinnarna!

Dags för kirurgkniven?
OM LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR och 
kosmetik inte ger önskat resultat, kan 
rynkor och andra ålderstecken också 
bekämpas med tuffare vapen.

Under de senaste tio åren har 
mängden traditionella plastikkirurgiska 
ingrepp minskat i takt med att olika 
injektionsbehandlingar introducerats 
på marknaden. Botox (botulinum-
toxin) används ofta i området kring 
ögon och panna. Botulinumtoxin ger 
en långvarig förlamning av musklerna, 
vilket slätar ut hudens rynkor.

Även injektioner med hyaluron kan 
ges i ansiktet. Idén med hyaluronsy-
ran är att den binder fukt, får hudens 
celler att svälla, och på så vis slätar ut 
rynkorna.

Effekten av injektionsbehandling-
arna är tyvärr ändå bara tillfällig, och 

behandlingarna måste upprepas ett 
par–tre gånger i året. Å andra sidan 
kan den tillfälliga effekten också göra 
att man lättare testar på dessa behand-
lingar, eftersom de inte är eviga. Ifall 
man inte gillar resultatet, kan man helt 
enkelt låta ansiktet återgå till sitt natur-
liga normalläge då effekten klingat av.

Den som vill pröva på injektioner, 
ska absolut vända sig till en yrkeskun-
nig person. Injektioner med botuli-
numtoxin får endast ges av läkare. 
Hyaluroninjektioner kan däremot 
i princip ges av vem som helst. Välj 
därför någon pålitlig och professionell 
person du kan lita på!

Kirurgkniven kan behövas exem-
pelvis om man vill korrigera hängande 
ögonlock som till och med kan störa 
synfältet.  P
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mot förkylning

1) Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray ( ColdZyme –munspray för
att förbygga förkylning), Nordisk förening för otorhinolaryngologi, kongress i Köpenhamn 2014.

•  De aktiva subtanserna bildar en skyddande hinna 
•  Gör viruset oförmöget att verka

Studier1 visar att ColdZyme reducerar risken för förkylning och kan 
förkorta sjukdomsförloppet, om den används i ett tidigt stadium av 
infektionen. Det välsmakande ColdZyme kan användas av vuxna 
och barn över 4 år.

ColdZyme® är en unik spray som verkar direkt mot 
förkylningsviruset.

ColdZyme® ikan förebygga
eller förkorta förkylning.

trypsiinisuihke
ColdZymewww.coldzyme.fi
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ColdZyme®-munspray        
     -märkt medicinteknisk produkt.



Ä ven männen upplever 
hormo nella förändringar 
i och med en stigande ål-
der. Detta gör att prostata-
besvären blir allt vanligare 

efter 45-årsåldern. Kring 60 lider redan 
närapå hälften av alla män av urinerings-
problem. ”Det är mycket allmänt, och nå-
got som helt normalt hör till åldrandet”, 
säger urolog Henrikki Santti. ”Symto-
men förvärras så småningom, och därför 
står man också ofta ut med dem rätt länge 
innan man söker sig till vård”, konstaterar 
Santti. Om symtomen uppkommer fort, 
inom några veckor eller månader, kan or-
saken vara något annat än en godartad 
prostatahyperplasi (prostataförstoring). 
”Orsaken till besvären reds ut på basen 
av diskussion med patienten och vissa un-
dersökningsresultat. Vid diagnostillfället 
kontrolleras även att besvären inte beror 
på någon urinvägsinfektion eller cancer.” 

Två olika sjukdomar
Symtomen vid prostatahyperplasi beror 
på att den växande prostatan klämmer 
ihop den del av urinröret som passerar ge-
nom prostatan. Samtidigt skjuter den allt 
större prostatan urinblåsans botten upp-

MÄNNENS  
    GENANTA  
INTIMBESVÄR

åt. Dessa förändringar gör det svårt att få 
igång urinstrålen, och strålen blir dessu-
tom svag. Patienten upplever ett behov av 
att gå på toaletten titt som tätt, och ändå 
kommer inget ut. Urinblåsan kan helt en-
kelt inte tömmas ordentligt, och det blir 
lätt läckage på mer än några droppar i kal-
songerna. ”Många tror att en godartad 
prostatahyperplasi i något skede utveck-
las till elakartad cancer, men det är frågan 
om två helt skilda sjukdomar”, konstate-
rar Santti. Cancern kan vara symtomfri en 
längre tid, men då symtom uppkommer, 
kan de påminna om de urineringsbesvär en 
godartad prostatahyperplasi orsakar. Olika 

Ett konstant travande till toaletten – även nattetid. 
En bekant situation för många män, men den finska 
mannen biter ihop tänderna  
och ger sig inte i första hand. 

Kim Nummila Bild BigStockphoto
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En tablett räcker när 
halsbrännan slår till. 

Skinka med måtta?

SOMAC Control® 20 mg-enterotablett. Aktiv substans: pantoprazol. För 
kortvarig behandling av refluxsymptom (t.ex. halsbränna, sura uppstöt-
ningar, magsyra som läcker upp i halsen) hos vuxna. Kontakta läkare ifall 
symtomen inte förbättrats inom två veckor av kontinuerlig behandling 
eller fortsätter i över fyra veckor. Använd inte preparatet ifall du är under 
18 år gammal, gravid eller ammar. Bekanta dig med bipacksedeln innan 
användning. Ytterligare information: Takeda Oy, www.takeda.fi
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smärttillstånd i nedre delen av mage eller 
rygg som inte går över, kan bero på ettrig 
prostatacancer. Därför ska man uppsöka 
vård fortast möjligt. Det är också möjligt 
att lida av både prostatacancer och godar
tad prostatahyperplasi på samma gång.

Symtomlindring vid prostata
hyperplasi
Utöver urineringsbesvär, orsakar prostata
hyperplasin ofta också nedsatt sexuell för
måga, vilket kan vara skälet till att en man 
uppsöker läkare. Symtomen på prosta ta
hyperplasi kan lindras både med läkemedel 
och genom operation. Den vanligaste ope
rationsmetoden är en hyvling av prostatan, 
vilken utförs via urinröret. ”En kombina
tion av olika läkemedel ger effektiv lind
ring av de urineringsbesvär som försäm
rar livskvaliteten. Tyvärr kan läkemedlen 
också ha vissa biverkningar, vilket gör att 
alla inte gillar dem”, säger Santti. Då sym
tomen är till stort besvär, är en hyvling av 
prostatan det bästa alternativet, och det

ta ingrepp är faktiskt också det allra van
ligaste urologiska ingrepp som utförs idag. 
Operationen är relativt enkel, och den ger i 
allmänhet god lindring av problemen med 
att få ut urinen ur blåsan.

Är besvären ärftliga?
Prostatacancer är den allra allmännas
te cancerformen bland finländare. Årligen 
insjuknar cirka 5 000 män. ”Ungefär 5 % 
av alla fall är förknippade med en ärftlig 
tendens till sjukdomen, där antingen pa
tientens far eller bror också haft prostata
cancer”, konstaterar Santti. I studier har 
man funnit flera gener med någon form av 
koppling till risken att insjukna. Hittills har 
dock ingen enstaka gen, som helt tydligt di
rekt skulle ha en koppling till uppkomsten 
av cancern, hittats. ”I studier på tvillingar 
har man konstaterat att ärftlighetens bety
delse i uppkomsten av denna typ av cancer 
kan ligga kring 20–30 %”, fortsätter Santti.

Cancern kräver inte alltid behandling
Vid misstanke om cancer, utför läkaren en 
noggrann undersökning med palpering via 
ändtarmen (läkaren känner på prostatans 
konsistens och yta). Utöver palperingen, 
tas en del laboratorieprov. Viktigast är ett 
blodprov för kontroll av PSAvärdet, och 
vid behov tas även vävnadsprov med nål. 
Det eventuella vävnadsprovet skickas vi
dare till patolog för närmare undersökning 
av cellerna. Patologen kontrollerar om det 
är frågan om cancer, och specificerar i så 
fall vilken typ av cancer det är frågan om. 
”Om patienten redan uppnått en relativt 

”Ungefär 5 % av alla 
fall är förknippade 

med en ärftlig tendens 
till sjukdomen, där 

antingen patientens far 
eller bror också haft 

prostatacancer”

PSA-TEST - VAD ÄR DET ? 

PSA (PROSTATASPECIFIK ANTIGEN) 
är ett serinproteas som utsöndras av 
pro statan. Detta protein förhindrar 
sädesvätskans koagulation och gör den 
till en lättflytande vätska. Endast prostata-
cellerna producerar PSA, och därför 
lämpar sig detta ämne väl för utvärdering 
av prostatans skick. Små mängder PSA 
läcker hela tiden ut i blodcirkulationen. 
Denna mängd ökar med en stigande 
ålder, vid prostatahyperplasi och i 
samband med prostatacancer. Ökningen 
är störst i samband med prostatacancer, 
eftersom denna sjukdom söndrar prosta-

tans celler. Många faktorer kan tillfälligtvis 
inverka på PSA-värdet, och därför är det 
bra att bekräfta ett avvikande resultat 
med ett nytt prov. Eftersom värdet också 
stiger med åldern, ska åldern beaktas 
vid tolkningen av provsvaret. PSA-värdet 
fungerar inte som ett bevis för, eller en 
bekräftelse på misstänkt prostatacancer, 
och resultatet kan inte heller användas 
för att helt utesluta en möjlig cancer. Om 
resultatet är förhöjt, fungerar detta dock 
som en hänvisning om att fler undersök-
ningar behövs för att bekräfta orsaken till 
förändringen. 
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Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Sit
ruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansik
ka, Strepsils Menthol, Strepsils Mint och 
Strepsils Sitrus är antiseptiska sugtabletter som 
lindrar symtom på inflammationer i mun och svalg. 
Aktiva substanser: amylmetakresol och 2,4-dikloroben-
sylalkohol; i Strepsils Menthol dessutom levomentol. 
Dosering: 1 tabl. med 2–3 timmars mellanrum. Rekom-
menderad dosering får ej överskridas. Strepsils Mint: Ej 
för barn under 12 år, och högst 8 tabl./dag till barn över 
12 år. Övriga smaker: Ej till barn under 6 år. Strepsils Ap-
pelsiini, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, 
Strepsils Menthol och Strepsils Mint innehåller sackaros, 
vilket bör observeras av diabetiker. Strepsils Mansikka 
och Strepsils Sitrus sötas med sackarinnatrium, isomalt 
(1,83 g/tabl.) och maltitol (458 mg/tabl.). De lämpar sig 
för diabetiker, men mängden sötningsmedel bör beak-
tas. Ett överdrivet intag av sötningsmedel kan ha en milt 
laxerande effekt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör 
du kontakta läkare innan du tar någon Strepsils-tablett. 
Ta inte Strepsils om du är allergisk mot något innehålls-
ämne i den smakvariant du valt. Strepsils Mint ska inte 
tas under pågående graviditet; för de övriga smakvarian-
terna gäller en normal försiktighet i samband med gravi-
ditet och amning. Rapporterade biverkningar: överkäns-
lighetsreaktioner, magont, illamående, obehagskänslor 
i munnen och hudutslag (förekomst okänd). Läs noga 
igenom bipacksedeln. Om symtomen fortgår ska läkare 
kontaktas. Receptfritt egenvårdsläkemedel. 

För närmare uppgifter kontakta: Reckitt Benckiser 
Nordic A/S, Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo. 
Tel. 029000 9200. Datum: 8/2018

Sätt stopp för viru
sens och bakteriernas 
storkalas i svalget 
med en antiseptisk
sugtablett! 

Halsont? Kom ihåg också de 
andra smakvarianterna av 
Strepsils!

Hunaja & Sitruuna



F Ö R  P RO STATA N

ETT ALLMÄNT ANVÄNT växtbaserat 
läkemedel i Centraleuropa. Innehåll
er extrakt ur frukter från sågpalm. 
Detta läkemedel är avsett för 
behandling av lindriga prostata
symtom vid godartad prostata
hyperplasi hos män. Dosering: 1 
kapsel dagligen efter en måltid.  
Egenvårdsläkemedel.

> Prostaforce 30 kaps.

Prostaforce innehåller extrakt av sågpalm. Om du 
är allergisk mot sågpalm, ska genomgå någon planerad ope-
ration, eller lider av lever- eller njursvikt, ska du inte använda 
preparatet. Rekommenderas inte i kombination med anti-
koagulantia eller andra läkemedel avsedda för behandling 
av godartad prostatahyperplasi. Låt läkare kontrollera att 
dina urineringsbesvär beror på en godartad prostatahyper-
plasi och inte på någon annan, möjligtvis allvarligare sjuk-
dom. Läs noga igenom bipacksedeln före användning.  
Marknadsförs av: A. Vogel Oy.

hög ålder, och den cancer som upptäcks är 
av s.k. snäll sort, behövs ingen behandling, 
utan då följs situationen helt enkelt upp 
med hjälp av regelbundna kontroller”, sä
ger Santti. ”Den andra ytterligheten utgörs 
av verkligt aggressiva cancerformer som 
sprids till stora områden utanför prostatan 
via metastaser. Dessutom kan även en can
cer som begränsats till prostatan vara ag
gressiv.” Cancerns prognos beror i första 
hand på cancertypen, men olika behand
lingar kan förbättra prognosen avsevärt. 

Livsstilen kan inverka
Det är möjligt att inverka på risken att in
sjukna i så väl godartad prostatahyperplasi 
som prostatacancer genom sina egna lev

nadsvanor. I bägge fallen är det viktigt att 
göra sig av med eventuella extrakilon. En 
hälsosam kost, som innehåller rikligt med 
grönsaker och begränsade mängder hårda 
fetter och rött kött, har konstaterats mins
ka risken att insjukna. Den som lider av 
urineringsbesvär ska lyssna 
på sin kropp, och särskilt 
kvällstid begränsa in
taget av ämnen som ökar 
urinutsöndringen, såsom 
kaffe och alkohol. P

Mer information om prostatan 
finns på adresserna  
www.propo.fi och www.ersy.fi 
(bägge på finska). 
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JULGOTT? JA TACK.
HALSBRÄNNA? NEJ TACK.

För til lfällig halsbränna och sura uppstötningar. Doseringsanvisning för vuxna och över 12-åriga barn: 1–2 tabletter söndertuggas vid behov. 
Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen (8 g kalciumkarbonat/dygn). Kontakta läkare vid långvariga symptom. 

Personer med nedsatt njur funktion eller förhöjda kalciumvärden i blodet bör rådgöra med läkare innan behandling med Rennie påbörjas. 
Rennie ska inte användas av personer med överkänslighet mot produktens innehållsämnen. Läs bipacksedel. Bayer Oy

JULGOTT? JA TACK.

För til lfällig halsbränna och sura uppstötningar. Doseringsanvisning för vuxna och över 12-åriga barn: 1–2 tabletter söndertuggas vid behov. 

JULGOTT? JA TACK.
HALSLSL BRÄNNA? NEJ TACK.
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SNABBA OCH EFFEKTIVA RENNIE.

Anne Stolt Bilder BigStockphoto

S äkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att de 
kosttillskott man beställer från länder utanför EU till och 
med kan innehålla designerdroger, tungmetaller eller råttgift. 
Den som handlar exempelvis kosttillskott eller kosmetik på 

nätet, gör det helt på sitt eget ansvar. 
Tukes konstaterar också att beställningsfällor ofta gömmer sig bak-

om erbjudanden gällande bantningskapslar, blekmedel för tänderna el-
ler produkter som underlättar insomnandet. Man kan få erbjudanden 
om gratisprodukter eller mycket förmånliga förpackningar, vilka än-
då bara är avsedda som provförpackningar inför en lång, betydligt dy-
rare beställningsperiod. En del bant-
ningspreparat som säljs på nätet har 
visat sig innehålla designerdroger, 
och de produkter som marknadsförs 
som supereffektiva kan också inne-
hålla läkemedel.

Blekmedel för tänderna och pee-
lingprodukter för huden är förknip-
pade med särskilt stora risker. Blek-
medlen kan innehålla väteperoxid 
i en halt som inte längre kan an-
ses trygg, och peelingkrämerna kan 
innehålla alltför mycket syra, vilket orsakar hudskador.

Febertermometrar och blodtrycksmätare kan ge felaktiga resultat, 
apparaternas delar kan lätt lossna och man kan ha använt giftiga äm-
nen vid tillverkningen. Kontrollera därför alltid att dessa produkter är 
CE-märkta som medicintekniska produkter. 

Det är också skäl att komma ihåg att både beställning och mot-
tagande av läkemedel från något land utanför EES-området är för-
bjudet. Veterinärmedicinska läkemedel får man inte beställa från nå-

got annat land överhuvudtaget. Även om 
det finns lagliga nätapotek inom EU, 

är en stor del av de nätsidor som 
handlar med läkemedel olag-
liga. Dessutom föreligger en 
risk att få förfalskade produk-
ter i stället för äkta läkemedel. 
Om oturen är framme kan en 
liten inbesparing i själva ver-
ket leda till en oåterkallelig ka-

tastrof och skada.
Det bästa sättet att undvika 

förfalskade läkemedel är genom 
att köpa dem på ett lagligt apotek. 

Mer information finns på tukes.fi/sv/
pa-eget-ansvar. 

Källa: Säkerhets- och kemikalieverket 
Tukes

Beställningar från 
utlandet på eget ansvarMin favorit

Om man känner sig lugn 
till sinnes dagtid, blir 

drömmarna mer positiva. 
Forskare har kommit 

fram till att våra drömmar 
också kan reflektera vårt 

psykiska välmående.
Källa: Åbo universitet

G O DA  N Y H E T E R

STRESS, trötthet och torr luft syns alltid di-
rekt på min hud. Huden ser trött och glåmig 
ut, och all elasticitet försvinner. Har en yttorr 
och känslig hud med tendens till couperrosa 
speciellt vintertid. Jag har prövat på tiotals 
olika lösningar, men nu tror jag äntligen att 
jag funnit den!

Jag blev helt paff, eftersom man faktiskt 
kunde se en tydlig skillnad redan efter att jag 
använt serumet för allra första gången. Efter 
ett par dagar var min hud redan i så pass gott 
skick att jag inte behövde täcka in irriterade 
fläckar och hudrodnad med concealer. Jag 
var helt förbluffad!

Mina morgonrutiner med hudvård och 
makeup har nu blivit så mycket enklare! 
Synd att jag inte kommit på detta tidigare 
bara. Tusen tack!

Susanna, 55 år

Skicka in tips om din egen favoritprodukt med 
motiveringar till varför den är så bra, samt ditt 
förnamn och din ålder till toimitus@laatuapteekit.
fi. Vi publicerar sedan dessa tips i tidningen – för-
hoppningsvis till hjälp för andra apotekskunder!

AVÈNE PHYSIOLIFT  
SERUM 30 ML

Det bästa sättet att 
undvika förfalskade 
läkemedel är genom 
att köpa dem på ett 

lagligt apotek.
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Nya D-vitaminrekommen-
dationer för spädbarn
STATENS NÄRINGSDELEGATION (VRN) och 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har upp-
daterat sina rekommendationer gällande 
D-vitamin till spädbarn. Enligt de nya rekom-
mendationerna ska D-vitaminhalterna i mo-
dersmjölksersättning och avvänjningspreparat 
ökas. Rekommendationerna träder i kraft 
omedelbart, och de nya produkterna kommer 
ut i handeln redan under slutet av detta år. Alla 
produkter ska uppfylla de nya kraven senast i 
juni 2020.

För dosering av D-vitamintillskott till späd-
barn rekommenderas flytande preparat. 
Spraypreparaten ger inte tillräckligt exakta 
doser för så pass små barn, och trots att det är 
viktigt med ett tillräckligt intag av vitamin D, ska 
man förstås ändå undvika att ge för mycket. 
Källa: THL

LJUDRÄDSLA ÄR tyvärr ett problem som inte går över, utan 
snarare förvärras, då hunden blir äldre. Vänd dig därför till ve-
terinär också vid lindriga tecken på ljudrädsla. Idag finns det ett 
receptbelagt läkemedel att få, och dessutom kan man använda 
feromonpreparat som stöd. De produkter som är avsedda för 
hundar innehåller syntetiskt, rogivande feromon som mot-
svarar det feromon som utsöndras kring juverområdet hos en 
digi vande tik. Detta feromon bygger upp ett starkt känsloband 
mellan tik och valp, och det får även en vuxen hund att uppleva 
samma trygghetskänsla.

En så kallad doftavgivare med feromoner ska placeras i det 
rum där hunden vistas i god tid (minst en vecka) före nyår. Även 
om hunden inte skulle vara rädd för smällar, ska man inte ta ut 
den då fyrverkeriet pågår, och alla nödvändiga kisspauser tidigare 
under nyårskvällen ska göras med hunden kopplad. Bygg upp 
en trygg miljö för hunden genom att dra för alla gardiner, sätt på 
radion och ge hunden en plats där den kan gömma sig, om den så 
önskar. Kom också ihåg att inte dalta med en rädd hund. Detta för 
att undvika att onödigt förstärka dess rädsla.
Text: VML Karoliina Laine

ÄR DIN HUND RÄDD FÖR HÖGA 
LJUD?

DE NYA 
REKOMMENDATIONERNA ÄR 
FÖLJANDE:
> Spädbarn som helammas eller som får 
mindre än 500 ml modersmjölksersättning 
eller avvänjningspreparat per dygn, ska få 
ett tillskott på 10 μg vitamin D per dygn hela 
året om.
> Barn som får 500–800 ml modersmjölks-
ersättning eller avvänjningspreparat per 
dygn, ska få ett tillskott på 6 μg vitamin D per 
dygn hela året om.
> Barn som får mer än 800 ml modersmjölk-
sersättning eller avvänjningspreparat per 
dygn, ska få ett tillskott på 2 μg vitamin D per 
dygn hela året om.
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ADAPTIL® fi nns som doftavgivare,
refi ll, halsband och spray. 
www.orionvet.fi 

 fi nns som doftavgivare,

En gåva till 
människans 

bästa vän
ADAPTIL®  förmedlar en 
känsla av trygghet så 
din hund kan känna sig 
trygg och självsäker 
i stressande situationer.

Zyx® Mint/Citron/Eukalyptus 3 mg sugtabletter används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg. Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid. Dos är 1-3 tabletter dagligen. Om besvären inte 
går över, vänd dig till läkare. Zyx sugtabletter ska inte ges till barn under 6 år eller användas under graviditet och amning. Läs bipacksedeln före användning. Marknadsförare: Mylan Finland Oy. 10/2018.   Zyx.fi

TA Zyx!
Det effektiva läkemedlet mot halsont

Ny smak
eukalyptus!

Zyx_Laatuapteekit_210x91.indd   2 10/10/2018   13.33

VAR FEMTE  
UPPFYLLER  
MÅLET
ENLIGT EN FÄRSK motions-
rapport (Liikuntaraportti) från 
UKK-instituutti uppfyller i snitt 
var femte finländare den mo-
tionsmängd som rekommende-
ras, vilket innebär rask motion 
under minst tre dagar per 
vecka och i sammanlagt minst 
2,5 timmar, på så sätt att varje 
motionstillfälle varar åtminstone 
10 minuter. 

Källa: UKK-instituutti

En blindtarms
inflammation kan 
 botas med antibiotika
I FINLAND avlägsnas årligen ca 6 000 blind-
tarmar på kirurgisk väg. Det finns två typer 
av blindtarmsinflammation, varav den ena 
inte leder till att blindtarmen spricker. Denna 
lindrigare form kan enligt forskningsresultat 
botas med antibiotika, vilket gör att man kan 
undvika onödiga kirurgiska ingrepp.

Källa: Potilaanlaakarilehti.fi

”Idag kan människor inte sova, de är överstressade och 
irriterade och dras med över- eller undervikt”, säger 

yogalärare Ulrica Norberg. För att få bukt med den mentala 
pressen rekommenderar hon två dagliga pauser på  
20 minuter eller fyra på 10 minuter till alla vuxna  

som är ute i arbetslivet. 
Källa: HS.fi

Förkortar förkylningen och lindrar  
symtomen.
"Under förkylningsepidemierna har vi ofta rå-
kat ut för en egen ond cirkel i familjen där alla 
drabbats av samma virus. Sjukdomspe rioden 
kan pågå i veckor. Själva sjukdomstiden är 
påfrestande, och dessutom blir det knepigt 
att ordna med allt så att vardagen ändå kan 
löpa någotsånär smidigt. Ett förkortat förlopp 
är mer än välkommet, och varje dag är viktig!"
Farmaceuten rekommenderade
"Vi tänkte pröva på olika produkter som 
rekommenderats i förebyggande syfte mot 

förkylningar. Vi hade också läst om effekten 
av zink som förebyggande medel. Farma-
ceuten på vårt apotek rekommenderade 
oss FluAcute Zinc+, som finns att få i tre olika 
smakvarianter. Hon sa, att hennes egen familj 
prövat på ett par smaker och gillat dem. De 
upplevde dessutom att en del av familjen 
klarat sig med bara en kort släng av förkyl-
ningen på detta sätt."

"Vi bestämde oss för varianten med smak 
av svarta vinbär. Enligt farmaceuten är det 
nödvändigt med relativt kraftiga smakal-
ternativ för att lyckas täcka in smaken av 
zink. Alternativet med svarta vinbär är dock 
den mildaste. Visade sig i praktiken täcka in 
zinksmaken väl, men smaken var nog ändå 
rätt kraftig i vårt tycke."

Redaktionen testar olika produkter och frågar ock-
så andra som prövat produkterna vad de tycker.

FLUACUTE 
ZINC+

V I  T E STA D E
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RETURNERA KORSORDETS LÖSNING till ditt eget Laatuapteekki 
senast den 3.12.2018, så deltar du i utlottningen av ett presentkort på 50 
euro. Laatuapteekit lottar ut sammanlagt två kort. Lösningen publice-
ras i  följande nummer, som utkommer den 2.1.2019. 

NAMN:

TELEFON:  

STRESS TÄR PÅ  
IMMUNFÖRSVARET 

Säg den som inte någon gång upplevt 
stress! Men, hur går det om stressen 

hänger med oavbrutet i åratal? Vilken 
inverkan har kronisk stress på kroppen, 

och vad avses med stress? 
Kim Nummila Bild BigStockphoto

sjuk under sin semester. Detta är ett tydligt tecken 
på att stressen effektiverar kroppens immunsystem 
då brådskan och kraven är akuta, och att exempelvis 
förkylningar helt enkelt inte kommer åt att bryta ut 
medan man är mitt uppe i cirkusen. Sen, då jobbet är 
gjort för ett tag, lättar stressen, och samtidigt kom-
mer även de lurpassande virusen åt att slå till. Vecko-
sluten eller semesterns första dagar går därmed ofta 
åt till att nysa och frysa. 

En långvarigare stress får å sin sida till stånd en 
hel del biokemiska förändringar i kroppen. Gener-
nas funktion kan förändras och mängderna av oli-
ka transmittorsubstanser förvrängas. Kronisk stress 
ökar utsöndringen av kortisol, vilket effektivt däm-
par kroppens immunförsvar och ökar risken för sjuk-
domar. Många studier har visat att långvarig stress, 
sömnlöshet och rökning bland annat ger en betydan-
de ökning av risken för luftvägsinfektioner. Långvarig 
stress inverkar också negativt på regleringen av hjärt- 
och kärlsystemet, på minnet, sömn- och vakenrytmen 
samt kroppens ämnesomsättning. 

Tarmsystemets direktkontakt med hjärnan
Stressmage är ett välkänt begrepp, som hänvisar 
till hur en del människor reagerar på stress med di-
rekta tarmsymtom. En person som lider av irrite-
rad tjocktarm kan ha en ännu mer reaktiv kontakt 

V åra stressreaktioner har sin härkomst 
långt bak i tiden då vi människor ännu 
levde ute i naturen och kämpade för 
vår överlevnad varje dag. Blixtsnabba, 
impulsiva stressbaserade reaktioner 

ökade vår förmåga till uppmärksamhet och reaktion, 
pumpade musklerna fulla med energi och gjorde oss 
redo att fly eller fäkta – på liv och död. Ett rejält adre-
nalinpåslag aktiverar vårt sympatiska nervsystem, 
höjer pulsen och den blodvolym som hjärtat pumpar 
runt, samt ökar ämnesomsättningen. Denna uråldri-
ga reaktion fungerar fortfarande i vår nutid med mo-
biltelefoner och datasystem – och då kroppen upple-
ver att faran är över, återgår kroppen till normalläge. 

Hur går det om stressen blir långvarig? 
Vid långvarig stress aktiveras en s.k. långsam stress-
reaktion, som hör ihop med en aktivering av hypota-
lamus, hjärnbihang och binjurar, och som leder till en 
ökad sekretion av ett känt stresshormon som  kallas 
kortisol. Även denna reaktion har som avsikt att upp-
rätthålla kroppens funktioner så långt som möjligt. 
Då stressen blir långvarig, ansträngs kroppen och 
stressens följder börjar bli synliga. 

Sjukdomsrisken ökar
En samvetsgrann arbetstagare brukar i allmänhet bli 
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PREPARAT SÄRSKILT utvecklade 
som stöd för kroppens immunförsvar. 
Inne håller vitaminerna C och D; Super 
 Defence dessutom zink och extrakt av 
röd solhatt. Tuggtabletterna lämpar sig 
både för dagligt bruk och som kurer i 
lägen då kroppen behöver extra stöd. 
Minisun Defence har en frisk smak av apel
sin och Super Defence smakar citron och 
lakrits. Kosttillskott.
> Minisun Defence C+D vitamiini  
60 tuggtabl. och Minisun Super Defence 
C+D+Echinacea+Zinc 60 tuggtabl.

ECHINAFORCE ÄR ett traditio
nellt växtbaserat läkemedel för 
förebyggande och stödbehand
ling av förkylningssymtom. 
Inne håller extrakt av röd sol
hatt, vilket traditionellt använts 
för att förbättra kroppens eget 
immunförsvar. De växter som 
används vid tillverkningen av 
Echinaforce är naturenligt odla
de, och de vidareprocesseras direkt som färska, inom 24 
timmar efter skörden. Egenvårdsläkemedel.
> Echinaforce – extrakt av röd solhatt 100 ml

Echinaforce innehåller färska skott och rötter av röd solhatt. Om du är 
allergisk mot röd solhatt och/eller korgblommiga växter, om du har någon 
framskridande systemsjukdom, någon autoimmun sjukdom, immunbrist
sjukdom eller blodsjukdom, får du inte använda Echinaforce. Tala med läkare 
innan du använder Echinaforce om du har någon lever eller njursjukdom, 
om du är atopiker eller om du har en tendens att lätt få allergiska reaktioner. 
Rekommenderas ej i samband med graviditet eller amning. Läs noga igenom 
bipacksedeln före bruk. Marknadsförs av: A. Vogel.

3  X  M OT STÅ N D S K R A F T

BRUSTABLETTER MED smak av apelsin eller 
svarta vinbär. För upprätthål
lande av allmänkondition och 
motståndskraft. Såväl zink som 

vitamin C bidrar till immunsys
temets normala funktion. En 

brustablett innehåller 1 000 mg 
vitamin C och 15 mg zink. Brus

tabletterna är sötade med sukralos. 
Kosttillskott.

> Apteq C + sinkki 20 brustabletter
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ibuxin rapid 400 mg (ibuprofen). Ett effektivt smärtstillande och 
febernedsättande läkemedel för behandling av t.ex. migränat-
tacker. Verksamma ämnet är ibuprofen. Passar vuxna och barn 
över 20 kg. Rådgör med din läkare, ifall du lider av sår i mage, 
eller tolvfi  ngertarm, eller ifall du är gravid. Endast för kortvarig 
användning. Förpackningsstorlekarna är 10 och 30 tabl. Läs bi-
packsedeln före användning. Mera information: www.laakeohje.
fi , info@ratiopharm.fi .  FI/POTC/17/0011/8/17

Från ditt apotek. 
Marknadsförs av ratiopharm Oy.

AAAARRRGH
Den snabbverkande smärtstillande.

Även för migrän.

 mellan hjärna och tarm än andra. Humörsvängning-
ar som depressionstendens och ångest kan synas som 
tarmsymtom till följd av ett överreaktivt autonomt 
nervsystem. Man har också sett tecken på att per-
soner med irriterad tjocktarm har ett extrakänsligt 
känselsinne i sina inre organ och dessutom en lägre 
smärttröskel än andra, vilket ytterligare ökar de sym-
tom som upplevs. Stress och vardagliga bekymmer 
upplevs via tarmen, symtomen förvärras och ekorr-
hjulet går igång. Långvarig stress försämrar tarmflo-
rans levnadsmiljö, vilket har en direkt negativ inver-
kan på immunsystemets funktion.

Kan ett stressfritt liv vara till skada? 

Vore ett totalt undvikande av stress då det bästa al-
ternativet för vår hälsa? Enligt studier är total stress-
frihet inte heller bra, eftersom detta kan förvränga 
immunsystemets funktion på så sätt att förekomsten 
av autoimmuna sjukdomar ökar. Vid autoimmuna 
sjukdomar angriper kroppens försvarssystem de eg-
na cellerna och vävnaderna, eftersom dessa upplevs 
som främmande inkräktare. Resultatet blir en kraftig 
inflammationsreaktion som riktar sig mot kroppens 
egna organ. En viss mängd av stress behövs alltså för 
att hålla kroppens funktioner i balans. 

Hur kan man skydda sig mot stress? 

Geneitisk forskning strävar till att reda ut varför 
olika människor reagerar så pass olika på stress. På 
basen av den forskning som hittills utförts vet man 
dock, att omgivningen och de utmaningar den utgör 
inverkar mer på individernas stressreaktioner än det 
genetiska arvet. I experimentella studier har blod-
prov från unga studenter som kämpat med sina ten-
tamensveckor visat en nedsatt aktivitet hos immun-
försvarets celler. På motsvarande sätt försämrar även 
exempelvis äktenskapsbekymmer immunförsvaret 
hos vuxna.

En stigande ålder försvagar immunsystemets 
funktion, och om detta kombineras med kraftig 
stress, ökar infektionsrisken betydligt. Sårläkningen 
blir också långsammare. Det skydd som vaccinering-
ar ger kan, av samma orsak, bli sämre än hos yngre 
personer.

Ett aktivt sinne och ett omfattande socialt nätverk 
skyddar kroppen mot de otrevliga effekter stress or-
sakar, och dessa understödjer dessutom en god hjärt-
hälsa. Detta är något man också observerat i studier 
som jämfört invånarnas förväntade livslängd och so-
ciala aktivitet i olika delar av Finland. 

En viss mängd av stress behövs 
för att hålla kroppens  

funktioner i balans. 
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Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nu-
hassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vah-
vuista nenäsumutetta tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 
päivän ajan. 1-11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista nenä-
sumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1-2, korkeintaan 3 kertaa päivässä en-
intään 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. 
Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos 
käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyt-
tää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, 
nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä 
haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Valmistey-
hteenvetojen lyhennelmä 14.6.2016. Perustuu syyskuu 2015/huhtikuu 2016 
päivättyihin valmisteyhteenvetoihin.  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: 
scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omis-
tamia tai sille lisensoituja. ©2017 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 112017/
CHFIN/CHOTRI/0022/17

Nuha ja tukkoinen nenä saattavat aiheuttaa paineen tun-
netta ja särkyä poskionteloissa. Ota avuksi Otrivin Menthol 
-nuhasumute. Yksi raikas suihkaus sieraimiin avaa tukkoisen 
nenän muutamassa minuutissa ja helpottaa poskiontelotu-
lehduksen oireita – vaikuttaen jopa 10 tuntia.

Raikas helpotus nuhaan 
ja poskiontelotulehduksen 
oireisiin.  

OtrivinMenthol_GSK.indd   1 5.10.2018   15.46



Hur kan man förbättra sitt immunförsvar? 

Kroppens immunsystem är ett verkligt high-
tech-system som utvecklats via evolutionen under 
miljontals år. Systemets kärna utgörs av olika vita 
blodceller, som genom komplicerade mekanismer 
styr vävnadernas och hela kroppens funktioner till att 
mota eventuella yttre hot. Cirka 80 % av immunsys-
temets celler sitter i tarmsystemet, vilket gör att sam-
mansättningen och välmåendet hos tarmfloran är av 
ytterst stor betydelse för kroppens motståndskraft. 
Då tarmen mår bra, mår även kropp och själ bra.

En mångsidig och hälsosam kost är, som bekant, 
det effektivaste sättet att upprätthålla och möjliggöra 
ett effektivt fungerande försvarssystem. Näringsäm-
nen som är särskilt viktiga för immunförsvaret är vi-
tamin C och D samt zink. Alla dessa har i studier visat 
sig inverka på immunsystemets funktion. Vitamin D 
reglerar dessutom funktionerna hos ett otal olika ge-
ner, och en brist på vitamin D är därigenom förknip-
pad med uppkomsten av många olika sjukdomar. Zink 
är, utöver magnesium, ett oumbärligt grundämne för 
kroppen, eftersom fler än 200 enzymer behöver detta 
ämne för att fungera – och i en kropp utan fungerande 
enzymer, fungerar inget.

Naturens mångfald kan också erbjuda hjälp i att 

understödja kroppens motståndskraft. Sioux-india-
nerna i Amerika började redan för länge sedan använ-
da röd solhatt, och extrakt gjort av färska växtdelar har 
visat sig vara effektivt som modulator av immunför-
svaret. De effektiva ämnen som ingår i extraktet hind-
rar sådana virus som orsakar luftvägsinfektioner från 
att fästa sig vid epitelcellernas yta, vilket är en förut-
sättning för att en infektion ska kunna starta. Effek-
ten av extrakt från röd solhatt har undersökts i många 
kliniska prövningar, och i dessa har extraktet visat sig 
såväl förhindra förkylningsvirus (inklusive influensa-
virus) från att slå till, som förekomsten av bakteriel-
la följdsjukdomar. En bakteriell lunginflammation kan 
hos äldre personer lätt bli till en ödesdiger följdsjuk-
dom efter en förkylning, och därför erbjuds också alla 
personer över 65 år gratis influensavaccin. P

Källor: tiede.fi och www.terveyskirjasto.fi

Näringsämnen som är särskilt 
viktiga för immunförsvaret är 

vitamin C och D samt zink.
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ERBJUDANDET
Perskindol 100 ml

14,90
 (Erbjudandet gäller till slutet av november)

FÖR MUSKLER OCH LEDER
KYLER GENAST, VÄRMER OCH LUGNAR SNABBT

KYLA OCH VÄRME
TILLSAMMANS

D e  följdsjukdomar 
som hör samman 
med diabetes är of
ta på tapeten, och 
verkligen inte  utan 

orsak. Tidigare ledde dessa till all
varliga och direkt skrämmande 
komp likationer som förkortade dia
beti  kernas förväntade livslängd. Det
ta berodde långt på att man ofta 
sökte sig till vård alltför sent. Ingen 
screening av diabetes typ 2 förekom 
heller, utan sjukdomen upptäcktes 
ofta av en ren tillfällighet, på basen 
av ett högt blodsockervärde. I det 
skedet kunde patienten redan ha li
dit av diabetes i flera års tid. 

”Idag utförs noggrann screening 
för diabetes typ 2, och sjukdomen 
upptäcks därför i ett betydligt tidi
gare skede. Detta har under senare 
år avsevärt minskat risken för följd
sjukdomar”, säger överläkare Pirjo 
Ilanne-Parikka vid Diabetesförbun
det i Finland.

IlanneParikka betonar vikten av 
en tillräcklig screening. Hon uppma

nar alla som fyllt 30 att låta kontrol
lera sitt blodsockervärde med högst 
5 års mellanrum. Om diabetes före
kommer inom den närmaste släkten, 
eller om man annars tillhör en risk
grupp (exempelvis i enlighet med 
Diabetesförbundets test), lönar det 
sig att låta kontrollera blodsockret 
med intervaller på 1–3 år. 

Då man fått sin diagnos är det 
viktigt att följa upp situationen 
minst en gång per år, oberoende av 
vilken typ av diabetes det är frågan 
om. Utöver blodsockermätning
ar strävar man till att kartlägga och 
minimera de faktorer som ökar ten
densen till följdsjukdomar. Dessu
tom är målet att upptäcka eventuel
la förändringar i ett så tidigt skede 
som möjligt. 

Ett brett spektrum av sjukdomar
”Med följdsjukdomar till diabetes 
avses olika sjukdomar som beror på 
en långvarigt förhöjd blodsocker
halt”, säger IlanneParikka. 

De mest typiska följdsjukdomar
na utgörs av retinopati (sjukdom 
som rör ögats näthinna), neuropati 
(sjukdom som skadar nervsystemet) 
och nefropati (njursjukdom), olika 
hjärt och kärlsjukdomar samt arte
riella sjukdomar. 

”Diabetes utgör också en riskfak
tor för minnessjukdomar, och då spe
ciellt för sådana minnesstörningar 
som är förknippade med blodkärlens 
funktion”, påminner IlanneParikka. 

I vissa fall kan följdsjukdomen, 

såsom en hjärtinfarkt eller cirkula
tionsstörningar i benen, i själva ver
ket bli det första tecknet på diabetes 
typ 2, som då redan under en längre 
tid funnits i bakgrunden. Långvariga 
behandlingar med kortisontabletter 
kan också orsaka diabetes. Dessa fall 
hör till dem man försöker förhindra 
och upptäcka i tid genom screening.  

Det lömska, förhöjda blod
sockervärdet

Men varför är då ett förhöjt blod
sockervärde så skadligt?

”Om blodsockerhalten är för
höjd under en längre tid, skadar 
detta de små kapillärkärlen och 
ämnes omsättningen i de endotel
celler som täcker artärerna”, säger 
 IlanneParikka. 

Ett högt blodsocker skadar sär
skilt de celler som inte själva kan 
reglera sin sockerhalt (kallas även 
glukoshalt). En överdriven upp
komst av syreradikaler spelar också 

DIABETES OCH DESS 
FÖLJDSJUKDOMAR 

Diabetes förknippas 
med en hel räcka 

olika följdsjukdomar, 
vilka alla har sin rot i 
ett långvarigt förhöjt 

blodsockervärde. 

Marimiina Pykälistö Bilder BigStockphoto

”Diabetes utgör också 
en riskfaktor för 

minnessjukdomar, och 
då speciellt för sådana 
minnesstörningar som 

är förknippade med 
blodkärlens funktion”
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I DJUNGELN AV SOCKERVÄRDEN – FÖR-
STÅ DINA EGNA MÄTRESULTAT RÄTT
VID SCREENING används i vanliga 
fall tre olika blodprov: fastevärde, 
de röda blodkropparnas glykosyle-
ringsgrad (s.k. sockerhemoglobin) 
och sockerbelastningstest. Faste-
värdet är den sockerhalt man kan 
mäta ur ett blodprov som tagits 
efter en natts fasta (på minst 8 
timmar). Sockerbelastningstestet 
är däremot resultatet efter en 
måltid. De röda blodkropparnas 
glykosyleringsgrad talar om sock-
erhalten under en längre tid på ca 
2 månader.  

FASTEVÄRDEN
> Normalt: under 6 mmol/l

> Prediabetes: 6,1–6,9 mmol/l
> Diabetes: 7,0 mmol/l eller mer

VÄRDEN VID ORALT GLUKOS
BELASTNINGSTEST  
(2 TIMMAR): 
> Normalt: under 7,7 mmol/l
> Prediabetes: 7,8–11 mmol/l
> Diabetes: över 11 mmol/l 
> Redan en enda mätning på 
11 mmol/l eller mer ger diagnosen 
diabetes, ifall personen dessutom 
uppvisar tydliga diabetessymtom. 

SOCKERHEMOGLOBIN (HbA1c)
> Mätresultat på 48 mmol/mol eller 
mer tyder på diabetes.

BETHOVER NEURO 100 KAPS. 
är ett starkt kombinationsprepa-
rat med vitaminerna B1, B6 och 
B12 som tagits fram speciellt med 
tanke på upprätthållandet av en 
normal nervfunktion. Lämpar sig 
väl även för diabetiker och kan tas 
både regelbundet och som långa 
kurer, då sammansättningen opti-
merats för just detta ändamål. Små 
kapslar som är lätta att svälja.  
Tillverkas i Finland. Kosttillskott.
> Bethover Neuro 100 kaps. 

WOUND AWAY 7 ML är ett sårlack som 
lindrar smärtan och främjar sårläk-
ningen vid hudsprickor och små sår. 
Lacket lägger sig som en skyddande 
hinna över såret eller sprickan, vilket 
minskar yttre irritation och 
förhindrar att såret öppnas på 
nytt. Lämpar sig även för små 
hudsprickor hos diabetiker.
CE-märkt medicinteknisk 
produkt.
> WOUND AWAY 7 ml

2  X  L I N D R I N G
en central roll i förloppet. Dessa ra-
dikaler ställer till med problem i he-
la kroppen, och dessutom förvärrar 
de kroppens inflammationstillstånd. 
Då blodsockerhalten är hög, fäster 
sig allt mer socker vid alla äggvite-
ämnen i kroppen, vilket gör att de 
glykosyleras. Detta sätter i sin tur 
igång en komplex serie av olika ke-
miska reaktioner. Ett förhöjt blod-
sockervärde inverkar också direkt på 
nervcellernas ämnesomsättning.

”De små kapillärerna i ögonbott-
narna, i nerverna och i njurarnas glo-
merulus är speciellt känsliga för gly-
kosyleringsreaktionerna.”

Dagens diabetesbehandling har 
lyckligtvis märkbart förminskat fö-
rekomsten av följdsjukdomar. Ti-
digare insjuknade exempelvis var 
tredje diabetiker i allvarlig njur-
svikt, medan siffran numera är nere 
på 5 % hos dem som haft diabetes i 
30 års tid. Även den retinopati som 
leder till synförlust är numera myck-
et sällsynt.  

Ta kontroll över det metabola 
syndromet
Följdsjukdomarna hänger ofta sam-
man med bakomliggande metabolt 

syndrom. Detta är vanligt särskilt 
bland överviktiga personer med 
dia betes typ 2. Metabolt syndrom 
kan dock även förekomma hos typ 
 1-diabetiker. 

”Metabolt syndrom innebär en 
typisk ansamling av fett runt blod-
kärlen, i bukområdet och kring de 
inre organen, såsom levern, buk-
spottkörteln och hjärtat. Syndromet 
leder till en blodtrycksförhöjning, 
det försämrar fettvärdena och leder 
till ett ökat midjemått.” 

Metabolt syndrom i kombination 
med diabetes ger en upp till tredub-
bel ökning av risken för arteriella 
sjukdomar. Hit hör även en försäm-
rad blodcirkulation i fötter och ben, 
vilket exempelvis försämrar sårläk-
ningsprocessen. Sårläkningen för-
sämras också av den inflammations-
tendens som den förhöjda blodsock-
erhalten orsakar. 

En god sida är den, att de arteri-
ella sjukdomarna effektivt kan före-
byggas med hjälp av en viktnedgång 
och förändrade levnadsvanor. Enligt 
en färsk studie utförd i Sverige, mår 
personer med diabetes typ 2 som inte 
röker och vars blodtryck, blodsocker 
och blodfettvärden ligger inom refe-

rensgränserna, till och med bättre än 
andra personer i samma ålder. 

En god vårdbalans och hälsosam-
ma levnadsvanor
Trots att diabetes är en sjukdom som 
alltid kräver en individuell vårdplan, 
är målet för alla en god vårdbalans 
och hälsosamma levnadsvanor. Med 
vårdbalans avses här en långvarig
balansering av blodsockervärdena. 
De hälsosamma levnadsvanorna ut-
går från individuellt anpassade re-
kommendationer för kost och mo-
tion, samt vid behov av rekommen-
dationer till viktnedgång. 

”Med dessa åtgärder kan man fö-
rebygga, eller åtminstone senareläg-
ga, uppkomsten av diabetes typ 2 hos 
en stor del av de personer som till-
hör riskgruppen.”  

Om blodsockervärdet trots åt-
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FOKUS PÅ SÅVÄL BLODSOCKER, 
FETTVÄRDEN SOM BLODTRYCK
FÖR ATT UPPNÅ en god vårdbalans, är det ytterst viktigt att 
sträva till såväl optimala socker-, fett- som blodtrycksvärden; 
både via medicinering och levnadsvanor. Diabetikerns målvär-
den är följande:

> Blodsocker: fastesockervärde 4–7 mmol/l, sockervärde efter 
måltid under 8–10 mmol/l, sockerhemoglobin 48–53 mmol/mol
> Fettvärden: HDL-kolesterol över 1,1 mmol/l för män och över 
1,3 mmol/l för kvinnor; LDL- kolesterol under 2,5 mmol/l; trigly-
cerider under 1,7 mmol/l; och totalt kolesterol under 4,5 mmol/l
> Blodtryck: högst 140/80 mmHg

gärderna fortsätter stiga och diabe-
tesvärden konstateras, lönar det sig i 
de flesta fall att sätta in läkemedels-
behandling för att korrigera blod-
sockret. Läkemedelsbehandlingen 
kan inte ersätta effekten av hälsosam-
ma levnadsvanor, men en kombina-
tion av dessa två förmår idag effektivt 
förebygga de olika följdsjukdomarna. 
Ju bättre vårdbalans, desto mindre 
sannolikhet för följdsjukdomar. 

Ilanne-Parikka vill slutligen på-
minna om att diabetes i sig inte or-
sakar några följdsjukdomar. Följd-
sjukdomarna beror på den förhöj-
da blodsockerhalten, på det förhöjda 
blodtrycket och på de negativa för-
ändringarna i diabetikerns fettvärden.

”Alla diabetiker drabbas inte av 
allvarliga följdsjukdomar.” P

Närmare information finns på: www-ter-
veyskyla.fi/diabetestalo (på finska) och 
på Diabetesförbundet i Finlands sidor 
www.diabetes.fi. 
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Bepanthen är oparfymerad, utan 
färg- och konserveringsmedel 
och sköter även den känsligaste 
huden. Bepanthen innehåller 
dexpantenol, som försnabbar hudens 
förnyelseprocess. Och snart är huden 
vanligt och härligt sig själv igen.

Sprid kärlek
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F inländska forskare har helt nyli-
gen upptäckt en styrmekanism 
mellan två proteiner, vilken in-
verkar på cancercellernas sprid-

ning. Denna mekanism tycks fungera som 
prognos för cancerns spridningsrisk och 
uppkomsten av metastaser. 

Man har redan länge känt till att can-
cercellernas spridning till andra delar av 
kroppen (och uppkomsten av metasta-
ser) ökar risken för dödlig utgång, samt 
att en tidig upptäckt av framskridande 
cancer förbät trar prognosen. Den upp-
täckt forskarna nu gjort, kommer i fram-
tiden att möjlig göra en ännu mer specifik 
och individuell diagnostisering av läget. I 
praktiken innebär detta en bättre bild av 
hur cancern sprids. De patienter som an-
tagligen kommer att dra nytta av den nya 
upptäckten till allra först, är patienter 

En explosionsartad ut-
veckling av immun-
systemet hos nyfödda 
spädbarn
FORSKARE VID KAROLINSKA INSTITUTET 
i Sverige har observerat att immunsystemet 
hos nyfödda barn utvecklas otroligt fort och 
schematiskt. Förändringarna är uppseende
väckande omfattande redan under de första 
få levnadsveckorna. 

Enligt forskarna utvecklas immuniteten 
dynamiskt under de första 12 veckorna, då 
utvecklingen av kroppens eget försvars
system, till följd av möten med olika bak
terier, virus och andra mikrober, går igång 
i lungor, tarmsystem, på hud och slemhin
nor. Utöver den snabba takten, förundras 
forskarna över det schematiska sätt på 
vilket försvaret uppbyggs. Trots alla övriga 
skillnader mellan olika spädbarn, utvecklas 
immunsystemet på ett väldigt likadant sätt 
hos dem alla. 

”Alldeles som vore det frågan om en 
inövad rutin”, konstaterar forskaren Petter 
Brodin vid Karolinska Institutet. Utvecklingen 
av immunsystemet ser enligt studien ut att 
följa samma schema, och förändringarna i 
immuniteten att ske i en och samma ordning 
hos alla nyfödda spädbarn. 

I denna studie utnyttjades för första 
 gången en viss teknik som utvecklats för ana
lys av immunceller. Tidigare har immunsys
temet hos spädbarn främst undersökts med 
hjälp av prov som tagits från navelsträngen. 

Källa: www.mediuutiset.fi 6.9.2018

Diagnostiseringen av 
cancer blir alltmer 

 specifik och individuell
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G O DA  N Y H E T E R

EN GOD D-VITAMINHALT I KROPPEN 
SÄNKER KOLESTEROLVÄRDENA
I SIN DOKTORSAVHANDLING, som granskades i augusti, undersökte 
läkaren Sonja Soininen sambandet mellan vitamin D och kolesterol-
värden. Även om det är ett obestritt faktum att vitamin D förstärker 
benbyggnaden, väcker dess eventuella positiva effekter på hjärt- och 
kärlhälsan fortfarande diskussion och dispyter. Soininens forskning 
kastar nytt ljus över detta kontroversiella ämne.

I sin forskning undersökte Soininen 512 lågstadiebarn i åldern 6–8 
år och med heterogen bakgrund. Resultaten var helt entydiga. De 
barn, vars vitamin D-halt var hög, uppvisade goda värden för både 
totalkolesterol, LDL och HDL. 

I denna studie inverkade varken barnens fettprocent, kostfakto-
rer, aktivitetsnivå, föräldrarnas utbildningsnivå eller barnens längd på 
sambandet mellan en hög D-vitaminhalt och låga kolesterolvärden. 
På basen av studieresultaten spelade de genetiska faktorerna inte 
heller någon roll.

Enligt Soininen behövs ytterligare studier för att reda ut sam-
bandet mellan kolesterol- och vitamin D-halterna i kroppen. Det 
tycks i varje fall stå klart att vitamin D spelar en betydande roll för 
upprätthållandet av hjärthälsan. Efter att Soininens studie blev klar, 
har rekommendationerna för det dagliga intaget av vitamin D höjts 
till 10 mikrogram. Detta är antagligen helt på sin plats, för trots att 
alarmerande låga D-vitaminhalter konstaterades hos endast ett fåtal 
barn, stannade vart femte barn på nivåer under 50 nmol/l, vilket 
anses som gränsvärdet för brist på vitamin D här i Finland. P

Källa: www.mediuutiset.fi 28.8.2018

med cancer i sköldkörteln eller levern och 
de som lider av den sällsynta sjukdomen 
Kaposis sarkom. 

Studien fokuserades främst på två pro
teiner, MMP14 och Prox1. Av dessa två, var 
MMP14 redan tidigare bekant för cancer
forskarna. Man känner till att detta pro
tein förstör vävnad i området kring själ
va cancertumören, vilket gör att cancern 
kan sprida sig. Prox1 är däremot ett pro
tein som styr genernas funktioner hos så
väl friska som sjuka personer. I friska cel
ler inverkar Prox1 bl.a. på utvecklingen av 
ögats lins, levern och det lymfatiska sys
temet. I cancerceller fungerar Prox1 som 
motpar till proteinet MMP14 på så sätt, 
att då mängden av det ena av dessa pro
teiner ökar, minskar mängden av det and
ra. Forskarna upptäckte att Prox1 på så vis 
tillsammans med andra proteiner anting
en kan bromsa eller öka spridningen av 
cancer i kroppen. 

”Detta fynd är betydande, även om det 
inte möjliggör en utveckling av någon ny 
typ av cancerläkemedel”, säger professorn 
vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors 
Universitet, Päivi Ojala, som deltog i pro
grammet gällande translationell cancer
biologi. 

Ojala tror att upptäckten av denna 
styrmekanism kommer att göra det lät
tare att förutspå spridningsrisken, och 
att på så vis hjälpa till att sätta in korrekt 
behandling i ett så tidigt skede som möj
ligt. Detta är av avgörande betydelse för 
prognosen, eftersom cancer i allmänhet 
har dödlig utgång endast i de fall där den 
spritt sig i kroppen. 

Källa: www.hs.fi/hyvinvointi 28.6.2018 

”Detta fynd är betydande, 
även om det inte 

möjliggör en utveckling 
av någon ny typ av 
cancerläkemedel”

Utnyttja de korta, små  
stunder av dagsljus som står  
till buds. Även en kort stund  
i naturljus utomhus understödjer  
vår sömn-vakenrytm och ger oss  
mer ork.
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ERBJUDANDEN

I NOVEMBER

3.10.2018 JS: RaMaVit hinnat: ale 19,90 ja Norm. 24,20.

Avène Soothing  
Eye Contour Cream  
10 ml
Lugnande ögonkräm för 
känslig och t.o.m. irriterad 
hud. Absorberas snabbt.

Minisun 50 ug  
D-vitaminpreparat  
200 tabl. eller kaps.
Välsmakande D-vitamintabletter 
som tryggar det dagliga beho-
vet. För hela familjen.

Melarest Extra Vahva 
1,9 mg mansikka eller 
salmiakki-lakritsi  
60 tabl. 
Produktseriens starkaste 
melatoninpreparat. Förkortar 
insomningstiden.

Decubal Clinic Cream  
250 g
Långvarigt fukttillförande och  
skyddande bassalva för en torr  
och känslig hud.

Bethover B12  
+ Foolihappo  
150 tabl.
Jordgubbssmakande sug-
tabletter som tryggar det dagliga 
behovet av vitamin B12 och 
folsyra. Som stöd för minnet.

Multivita Magnesium-
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. eller 90 tuggtabl.
Sväljbara tabletter/tuggtabletter 
med magnesiumcitrat som tas väl 
upp av kroppen. 

Evergia Multilong  
monivitamiini  
120 kaps.
Långtidsverkande multivita-
minpreparat för en aktiv  
vardag. Innehåller 13 vitami-
ner och 13 spårämnen. 

Physiomer nässpray 
Baby, Normal och 
Strong
Sköljer och rengör näs-
gångarna på ett effektivt, 
men skonsamt sätt. Inne-
håller naturligt havsvatten.

Apteq Fluzinc  
mustaherukka eller 
salmiakki 24 tabl.
En effektkur på 3 dagar med zink 
mot de första förkylnings symtomen. 
Sugtabletter för alla över 12 år. 
Förkortar sjukdomsförloppet.

Systane Ultra  
ögondroppar 10 ml
Ögondroppar för effektiv  
och långvarig återfuktning  
av torra ögon.

HTH Skin Repair  
Cream 100 ml
Oparfymerad salva för mycket 
torr och känslig hud. Normali-
serar hudens skyddsbarriär och 
tillför långvarig fukt.

Multivita  
Omegalive Strong  
100 kaps.
Ett starkt omega-3-fisk olje-
preparat för dagligt bruk. 
Endast för vuxna. 

Sp
ar

a 
sid

an

Våra erbjudanden gäller i november 2018 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETS
Kom och se våra 

erbjudanden 
på apoteket.

Kim Nummila Bild BigStockphoto

Ansiktet –  
livets spegel

A nsiktet talar om det liv som 
levts. Med alla sina rynkor 
och fåror. Den underhuds-
vävnad som upprätthåller 
hudens elasticitet och fyl-

lighet börjar småningom bli allt slappare 
– särskilt efter 40-årsstrecket. Kroppens 
egen produktion av kollagen sjunker och 
korsbindningarna mellan kollagenfibrer-
na börjar brista. Allt detta tar sig uttryck 
som en slappare hy och rynkor. Processen 
är helt naturlig - men ack så oönskad! Lyck-
ligtvis kan man bromsa förloppet en del.

11 tips  
till ett ungdomligt ansikte 

> SKYDDA ALLTID 
ansiktet mot kraftig 

UV-strålning.

> FIMPA TOBAKEN 
för gott och sätt stopp 
för den kolmonoxid-

förgiftning som röknin-
gen orsakar.

> ÄT MÅNGSIDIGT! 
Satsa på färg granna 

grönsaker och 
bär, minska på de 

hårda fetterna och 
 sockret.

> TA HAND om din 
ansiktshud med 

produkter avsedda 
för just din hudtyp. 

Varje dag.

 > FÖRSÖK UNDVIKA 
stress och sömnlöshet, 

eftersom dessa ökar krop-
pens oxidativa stress.

> TÄNK  PÅ att en 
bantning då du 

redan är litet äldre, 
kommer att synas 

även i ansiktet.

> ALKOHOL MED 
måtta. Ett rikligt 
intag försämrar 
hudens kvalitet.

> RÖR PÅ dig regelbun-
det – det understödjer 
kroppens blodcirkulati-
on och får slagg ämnena 

att röra på sig och 
komma ut.

> DRICK TILLRÄCK
LIGT mycket vatten, 

eftersom kroppen 
behöver vatten för att 
hålla alla sina funktio-
ner i normal balans.

> ANVÄND KOST
TILLSKOTT som 

stöd för din kropp 
om din kost är 

bristfällig eller om 
upptaget av vissa 
näringsämnen är 
sämre än normalt 
(t.ex. på grund av 

sjukdom).

> KOM IHÅG ett 
D-vitamintillskott 

åtminstone 
vintertid. Vitamin 

D är också bra 
för huden!

MYCKET FETA, närande, lyxiga och 
 vårdande krämer för en torr och känslig, 
åldrande hud. Växtbaserade ingredi-
enser som  understödjer hudens eget 

kollagen och stärker hydrolipidskiktet. 
Gör huden mjuk, elastisk och livskraftig. 

Appliceras morgon och kväll i ansik-
tet och på halsen. Finns som både 

rich- och extra  rich-varianter. 
Pröva och upplev hur en verkligt 
fin ansiktskräm känns.  
Kosmetiska produkter.

>  Avène Rich eller Extremely 
Rich Compensating Cream  

50 ml

ETT STARKT och mångsidigt bio-
tinpreparat för hud, hår och naglar. 
Innehåller även  andra vitaminer som 
är viktiga för hud och hår, samt zink 
och aminosyror. Aktiverar den 
naturliga keratinsyntesen 
och understödjer hudens 
naturliga välmående och 
 förnyelse.  
Kosttillskott.
>  Apteq Biotiini Extra  
60 kaps. 

Erbjudande
-15%

Erbjudandet är i kraft till slutet 

av november 2018.

Erbjudande
-20%

Erbjudandet är i kraft till slutet 

av november 2018.
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3.10.2018 JS: RaMaVit hinnat: ale 19,90 ja Norm. 24,20.

Aqualan L,  
Duo eller Plus  
200 g
Lätta, men effektivt och  
långvarigt fukttillförande 
bassalvor.

Lactrase GO eller  
Nogasin GO  
50 tuggtabl.
Praktiska enzympreparat som 
förhindrar obehagliga symtom 
orsakade av laktos eller kol
hydrater.

Opthim Eye Day & Night 
ögon droppar  
30 x 0,5 ml
Tunnare ögondroppar för dags
bruk och tjockare till natten.  
Utan konserveringsmedel.  
Återfuktar torra ögon.

Magnesiumhudspray 
för lederna  
100 ml
Magnesiumspray för välmåen
de leder, senor och muskler. 
Sugs väl upp genom huden.

Betolvex 1 mg  
150 tabl.
Vitamin B12preparat som 
stöd för minnet, en normal 
psykologisk funktion och nerv
systemets normala funktion.

Bion3 Immun Restore 
20 tabl.
Ett kombinationspreparat  
för snabbare tillfrisknande  
och ett bättre immunförsvar. 

RaMaVit Ubikinoni 
Q10 100 mg  
60 kaps.
Daglig kraft och styrka  
för hjärta och muskler  
med ubikinon! 

Apteekki FluAcute Zinc+ 
tre smaker  
20 ml
Zinkspray direkt mot de första 
förkylningssymtomen. Förkortar 
sjukdomsförloppet och lindrar 
symtomen (speciellt i svalget).

Apteq Melato niini 
Extra 1,9 mg  
100 tuggtabl.
Ett annorlunda melatonin
preparat som både förkortar 
insomningstiden och för
bättrar sömnkvaliteten.

Helein Strong Collagen 
90 tabl.
Ett kollagenpreparat som 
sugs upp väl och hjälper till att 
upprätthålla en ungdomlig och 
spänstig hy.

Minisun D-vitamiini  
20 µg  
300 tabl.
Dagens Dvitamindos i form  
av små, välsmakande  
tuggtabletter.

Multivita Plus  
200 tabl.
Mångsidigt multivitamin och 
spårämnespreparat för vuxna. 
Allt i en och samma tablett. 
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