
Hyvää  
ERIKOIS-
TARJOUS

Rela Tabs mansikka, sitruuna tai omena 30 tabl.
Koko perheen maitohappobakteerivalmisteet. 

Tarjous voimassa 2018 joulukuun loppuun, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

Diabeteksen 
kenkut  
kaverit M I T E N  S T R E S S I

›  L A H JAV I N K I T  H E M M OT T E LU U N

›  M OT I VO I N T I  L I I K K U M I S E E N  +  TÄ R K E Ä  L E P O

M I E S T E N 
VA I E T U T 
I N T I I M I VA I VAT

mieltä  
itselle ja ystäville

N A K E RTA A
VA S T U S T U S K Y K YÄ?

›  N Ä I N  H O I DAT  I K Ä Ä N T Y VÄ Ä  I H OA

R AT KO 
R I S T I K KO

Voita  
50 euron 

lahjakortti

A S I A K A S L E H T I

0 6
2 0 1 8



Ikä tuo viisautta

S anotaan, että vanhenemisen 
myötä saamme malttia ja harkin-
takykyä. Nuoruuden uhmakkuus 
ja ehdottomuus karisevat vähitel-

len, ja elämän kartuttama viisaus lisääntyy 
samaa tahtia ryppyjen kanssa. Ikääntymi-
nen tuo väistämättömiä muutoksia muka-
naan, toisille enemmän kuin toisille. Täs-
sä numerossa käsittelemme niin kasvojen 
ikääntymistä kuin miesten intiimivaivoja 
ja kerromme, kuinka säilyttää elämänlaa-
tu hyvänä. 

Arviolta 150 000 suomalaista sairas-
taa tietämättään aikuistyypin diabetesta. 
Hoitamattomaan diabetekseen liittyy va-

kavia liitännäissairauksia ja ei ole lainkaan 
harvinaista, että silmien tai raajojen oirei-
lu paljastaa taustalla olevan diabeteksen. 
Asiantuntijamme kertoo, kuinka diabetek-
seen liittyvät sairaudet oireilevat ja miten 
niiltä voi parhaiten suojautua. 

Vuoden viimeisessä numerossa on pe-
rinteisesti annettu myös lahja- ja hem-
motteluvinkkejä lähestyvään juhlakau-
teen, sillä apteekin kosmetiikkasarjoissa 
hinta–laatu-suhde on erinomainen. Ap-
teekissamme on hyvä valikoima valmiita 
lahjapakkauksia niin naisille kuin miehille 
ja mikä parasta, edulliseen tarjoushintaan. 

Tervettä myöhäissyksyä toivottaen

SeAUUUUUUUUUUU
Se kätevä särkylääke.
Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

ibuxin 400 mg jauhe. Lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen lyhytaikaiseen, oireenmu-
kaiseen hoitoon. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 12-vuotiaille ja yli 40 kg 
painoisille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaa-
vaa tai olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . FI/POTC/18/0004/1/18

Sitruunanmakuinen. 
Voidaan ottaa ilman nestettä.

Leikkaa takakannen  
tarjoukset talteen!

25

1014

06

Sisällys

PA L STAT

06  Lahjavinkit 
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  Ystävää tai itseä voi ilahduttaa 
hyödyllisillä, joskus jopa 
korvaamattomilla lahjoilla. Nyt 
lähdetään ostoksille omaan 
apteekkiin.
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14   Iän merkkejä 
vastaan

  Iho vanhenee, mutta näillä neljällä 
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  Diabeteksen liitännäissairaudet 
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pysyttelevä verensokeri.
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JOKAISESTA 18.10.-30.11.2018 AIKANA OSTETUSTA MINISUN-KAMPANJA- 
TUOTTEESTA LAHJOITETAAN 0,25 € NENÄPÄIVÄ-KAMPANJAAN.

Kampanjatuotteet: Minisun Monivitamiini vahva 120 tabl., Minisun D-vitamiini 20 mikrog 300 
tabl. ja 50 mikrog 200 tabl. Minisun Monivitamiini Junior Pehmonalle 120 tabl., Minisun Junior 

Omega-3 + D-vitamiini 45 geelipalaa ja Minisun D-vitamiini Junior Nalle 100 tabl.

OSTA MINISUN  
JA TUET MAAILMAN LAPSIA!

3  X  R AU H A  VAT S A L L E

S e voi olla löysä tai kova, joskus aristava, turvonnut tai 
kurniva, mikä se on? Vatsa. Se tietää usein ensim-
mäisenä myös stressistä.

Ihannevyötärönympärys voi tuntua mahdotto-
malta saavuttaa ja osin siksi yllättävän moni kokee häpeää vat-
sansa vuoksi. Paljon helpommalla pääsisi, jos vain hyväksyisi 
asiat sellaisina kuin ne ovat, ja jos asialle voi jotain tehdä, niin 
pienin askelin hommaan voisi ryhtyäkin. 

Vyötärölihavuus tarkoittaa rasvan kertymistä sisäelinten ympä-
rille ja siksi se on erityisen haitallista elimistölle. Rasvamaksasta uhkaa 
tulla jo uusi kansantautikin, kun se todetaan nykyään jopa joka neljän-
nellä aikuisella Suomessa. Rasvoittuminen voi olla jo teini-iässä hyvässä 
vauhdissa liikkumattomuuden ja väärien ruokailutapojen seurauksena. 

Vyötärönympärys mitataan 1–2 cm navan yläpuolelta paljaalta iholta. Ensin 
hengitetään sisään ja sitten ulos ja mittanauhan lukema katsotaan uloshengi-
tyksen lopuksi. Ihanteellinen vyötärönympärys on miehillä alle 94 cm ja naisil-
la alle 80 cm. Painoa kannattaa pudottaa, jos vyötärönympärys kasvaa yli 102 cm 
miehillä tai 88 cm naisilla.

Vatsan hyvinvointiin vaikuttaa paljolti ravinto. Väliaikaisiin ripuli- tai umme-
tusoireisiin löytyy apua myös apteekista, pitkäaikaisempien tai uudenlaisten oi-
reiden ilmaantuessa kannattaa käydä lääkärissä varmistamassa tilanne. Myös 
stressillä on vaikutusta suoliston hyvinvointiin. Stressi voi siksi aiheuttaa vat-
san kouristelua, ilmavaivoja, ummetusta tai ripulia.

Vatsalla on yhteys myös aivoihin. Aivojen välittäjäaineet ovat yhteydessä 
mielialoihin ja siksi aivojen hyvinvointia voidaan auttaa suolistosta huolehtimal-
la ja toisaalta mielialaa voidaan tukea pitämällä suoliston mikrobisto tyytyväisenä. 
Esimerkiksi masennuksella ja ahdistuksella on havaittu syy-yhteys runsaasti kovaa 
rasvaa ja sokeria sisältävään ruokavalioon. Ruokaile rauhassa ja vältä kaasua muo-
dostavia ruoka-aineita, kuten palkokasveja, sipulia, paprikaa, kaaleja, omenaa, pää-
rynää ja keinomakeutusaineita. Pidetään siis huolta vatsastamme ja otetaan rennosti!

Lähteet Sydan.fi, Aivoliitto.fi, www.terveyskirjasto.fi, Yle.fi

Helli vatsaasi

RUOKI MIKROBEJA.
Huolehdi suoliston bakteeri

kannasta terveellisellä ruokavaliolla, 
lisäkuidulla ja probiooteilla.

Liiku ja lepää.  
Liikunta ja 

rentoutusharjoitukset 
poistavat stressiä.  

Myös riittävä uni on 
tärkeää.

TUNNISTA STRESSI.
Sydän hakkaa, verenpaine  

kohoaa, hikoiluttaa, hengitys kiihtyy 
ja päänsärky ovat stressin oireita 

stressivatsan lisäksi. P

AjassaKoonnut Anne Stolt Kuvat BigStockphoto
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Nuorelle iholle  
apua apteekista

JOS AKNE vaivaa, löytyy siihen apua apteekista. 

Sopivia tuotteita kannattaa kysyä farmaseutilta. Myös 

hienhaju voi olla joillain ongelmana, kaikki sitä eivät 

itse edes välttämättä huomaa. 

Valitse iho- ja suihkutuotteet ihotyypin mukaan. 

Nuorella voi olla kuiva, rasvainen tai sekaiho. Ihoa voi 

vaivata akne tai esimerkiksi atopia. Apteekista löytyvät 

omat täsmätuotteet kaikille.

Nuoret osaavat arvostaa aineettomia lahjoja. Esi-

merkiksi leffalippu voi ilahduttaa. Tunnelmaa tuovat 

lämpöiset sukat, lapaset, pipo tai kaulahuivi, 

niille on aina käyttöä. Talven pyhinä on muka-

va myös viettää aikaa uudessa pyjamassa.

> Sebamedin Clear Face -tuoteperhe sisältää 

kaikki akneihon hoitoon tarvittavat tuotteet.

VINKKEJÄ JA YLL ÄTYKSIÄ
APTEEKISSA ASIOI yleensä nainen, joka hankkii tuot-teet itselleen, lapsilleen, miehelleen, vanhemmilleen ja lemmikillekin. Lahjan valitseminen apteekissa on helppoa, sillä tarjolla on runsaasti hyviä, laadukkaita ja hyödyllisiä tuotteita.

Suihkutuotteille, vitamiineille, deodorantille ja ihon-hoitotuotteille on aina käyttöä. Jalkojenhoitopaketti voi yllättää iloisesti, jos sellaista ei ole aiemmin ollut käytössä. Kynsileikkuri on kulutustavaraa, joka on hyvä uusia aika ajoin.
Yllätykseksi voi pakettiin lisätä Apteekin Salmiakkia, vaikkapa mixeriä, joka sopii niin ruokiin, juo-miin kuin leivonnaisiin. Jos kokkailu kuuluu mielenkiinnon aiheisiin, kannattaa korttiin lisätä vinkkinä www.haganol.fi/reseptit.

> Apteekin Salmiakki -mixer sopii niin ruokiin kuin juomiin.
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JOKAISELLE 
OMANLAISENSA 

ESITTÄÄ

Hemmottele läheistäsi tai itseäsi.  
Upeat, uudistuneet ACO-tuote- 

pakkaukset ovat varma lahjaidea,  
hemmotteletpa isää, syntymäpäivä- 

sankaria tai vaikka itseäsi.  
Valikoimasta löydät pohjoisen  

olosuhteisiin suunniteltuja  
laadukkaita tuotteita jokaiselle.

49111_Perrigo_ACO_joulupakkaukset_ilmoitus_Laatuapteekkien_asiakaslehti_10_2018_v3.indd   1 10.10.2018   14.39

Uutta! Koonnut Kim Nummila Kuvat Bigstockphoto, valmistajat

LEVOLLISEMMAT 
UNET
NOVANIGHT®- RAVINTOLISÄ 
auttaa nukahtamaan nopeammin ja 
nukkumaan rauhallisemmin läpi yön. 
Kolmivaikutteisen ravintolisän me-
latoniini lyhentää nukahtamisaikaa, 
sitruunamelissan ja tuliunikon kasviuut-
teet vähentävät yöllisiä heräämisiä ja 
rohtopassion kasviuute rauhoittaa.

Käytetään 15 päivän ajan 2 kapselia 
päivässä veden kera noin ½–1 h ennen 
nukkumaanmenoa. Lisää 
tietoa hyväyö.fi. Vain aikui-
sille tarkoitettu ravintolisä. 
> Novanight®  
30 kapselia

Echinacea Purutabletin punahattu-uute 
tukee immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Appelsiininmakuinen 
purutabletti sopii koko perheelle jo 
4-vuotiaasta alkaen. Annostus 4–12 
vuotiaille lapsille 1 tabletti 3 kertaa 
päivässä ja aikuisille 2 tablettia 3 kertaa 
päivässä. Pakkauskoko 90 tablettia. Ravintolisä. 

Vegaanin valinta
BETOLVEX Vege B12-vitamiini on 
kehitetty kasvisruokavalion tueksi, 
erityisesti vegaaneille B12-vitamiinin ja 
D2-vitamiinin saannin turvaamiseen. 

Pienikokoinen, nieltävä tabletti 
sisältää 1 mg syanokobalamiinia 
(B12-vitamiini) ja 20 μg D2-vitamiinia. 
Valmisteessa ei ole eläinperäisiä 
ainesosia. Lue lisää osoitteesta  
www.betolvex.fi. Ravintolisä.  
> Betolvex Vege B12-vitamiini 
30 ja 90 tablettia

TEHOKKAASTI KOS-
TEUTTAVA PERUSVOIDE
CARBALAN PLUS perusvoide sisältää 5 % 
karbamidia eli ureaa. Tuotteessa on myös 

runsaasti glyserolia sekä ksylitolia. Kaikki 
nämä aineet toimivat humektant-

teina eli sitovat kosteutta tehok-
kaasti ihoon. Voide sisältää myös 

karitevoita, joka suojaa, korjaa ja 
hoitaa ihoa. Koostumus on helposti 

levittyvä ja nopeasti imeytyvä. Valmis-
tettu Suomessa. Kosmeettinen valmiste. 

> Carbalan Plus -perusvoide  
30 g, 200 g ja 500 g

Kauniiden  
huulien salaisuus
AVÈNE Cold Cream Lip Butter Intense 
Nourishment korjaa rohtuneet huulet 
ja estää huulien rohtumisen sekä antaa 
ihanan hehkun huulillesi. 

Tehokkaasti hoitava huulivoide 
sisältää runsaasti öljyä, vahaa ja karite-
voita. Koostumuksessa myös jojoba-
öljyä, joka tutkitusti korjaa ihosoluja. 

Voide antaa huulille pitkäkes-
toisen kosteutuksen ja suojan 
samalla, kun se pehmentää 
huulia. Miedosti hajustettu. 
Kosmeettinen valmiste.
> Avène Cold Cream Lip 

Butter Intense Nourishment 10 ml Kuivan ja kutisevan 
ihon kaverit
ACO CANO+ Moisturizing Body Spray 
ja Body Cleanser ovat kuivan ja herkän 
ihon tarpeisiin suunniteltuja, päivit-
täiseen käyttöön sopivia valmisteita. 
Ihoa suojaava puhdistustuote levittyy 
helposti ja antaa iholle suojaa ulkoisia 
ärsykkeitä vastaan. Kuivaa ja kutisevaa 
ihoa rauhoittava vartalosuihke korjaa ihon 
vaurioitunutta läpäisyestettä. Suihke on 
helppokäyttöinen ja imeytyy nopeasti, 
jättäen ihon pehmeäksi ja kimmoisaksi. 

Saatavilla apteekeista joulukuussa 
2018. Kosmeettisia valmisteita. 

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

300 ml

SOKERITASAPAINON  
TUEKSI
BETOLVEX Sugar Balance B12-vitamiini 
on kehitetty sokeritasapainon tueksi B12-
vitamiinin, kromin ja D3-vitamiinin saannin 
turvaamiseen. 

Pienikokoinen, nieltävä tabletti sisältää 
  1 mg syanokobalamiinia (B12-vitamiini), 20 
μg D3-vitamiinia (kolekalsiferoli) 
ja 120 μg kromia. Kromi osallistuu 
normaalin verensokeritasapainon 
ylläpitoon. Lue lisää osoitteesta 
www.betolvex.fi. Ravintolisä.  
> Betolvex Sugar Balance B12 
100 tablettia
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MITEN 
TERVEELLINEN ELÄMÄ 

TAVOITETAAN?
OSA 6: 

Sarjassa aloitimme kunto
remontin ja perehdymme 

aihe kerrallaan siihen, 
miten omat elämäntavat 
saa muutettua niin, että 
ne ylläpitävät ja tukevat 
terveyttämme. Edelliset 

jaksot voit lukea digi
lehdestä osoitteessa 

www.laatuapteekit.fi.

Marimiina Pykälistö Kuva BigStockphoto

Arvoihin ja omaan persoonaan 
pohjautuva motivaatio ohjaa 
liikkumaan ja tavoittelemaan 
hyvinvointia pitkäjänteisesti. 
Lepo on osa kehon palauttavaa 
järjestelmää, ja se auttaa osaltaan 
pitämään motivaatiota yllä. 

MIKÄ SINUA  
LIIKUTTAA?  

MOTIVAATIO JA LEPO HYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA

10

L iikkuminen on tärkeää, mut-
ta mistä löytää siihen moti-
vaatio. Ammattivalmentaja ja 
personal trainer, Lasse Sep-
pänen, avaa Laatuapteekin 

lukijoille tuoreen näkökulman motivaati-
oon ja siihen, miten motivoinnilla saadaan 
lisäpotkua liikkumiseen ja terveellisen 
elämän metsästykseen. Seppänen kertoo 
myös, mitä kaikkea lepo tarkoittaa, miten 
se liittyy motivaation ja miksi se on niin 
tärkeää.  

Mitä motivaatio on?
”Motivoinnilla tarkoitetaan taitoa vaikut-
taa henkilön ajatuksiin, tunteisiin ja toi-
mintaan siten, että henkilön halukkuus ja 
kyky saada aikaan haluamiaan asioita kas-
vaa”, kiteyttää Seppänen. 

Motivaatio on siten se liekki, joka ohjaa 
meitä kohti tavoitteleviamme asioita. Se on 
pitkälti tunnetta ja pohjaa usein vankasti 
arvomaailmaan. Motivaatioon vaikuttavat 
myös opitut tavat, temperamentti, 
persoonallisuus ja jossain määrin perimä. 
Motivaatio syntyy itselle tärkeistä, 
merkityksellisistä asioista. Näitä voivat olla 
perhe, lapset, ystävät, terveys, taloudellinen 
turva, työ, vapaa-aika, vapaus, liikunta 
ja lepo. Näiden järjestys ja sisällöllinen 
merkitys vaihtelevat yksilöstä toiseen. 
Toinen laittaa liikunnan, hyvän kunnon 
ja terveyden listan kärkeen, ja toiselle 
tärkeintä on vapaus ja laatuaika parhaan 
ystävän kanssa. 

Arvomaailmaan perustuva motivaatio 
on sisäsyntyistä ja pitkäjänteistä. Asiat, joi-
ta arvostamme, ovat tavoittelemisen arvoisia 
vuosi toisensa jälkeen, usein läpi elämän. Jos 
arvostamme terveyttä, sen tavoitteleminen 
tuntuu luonnolliselta, ja se motivoi. 

Ulkopuolisella motivoinnilla tarkoite-
taan sitä, että rinnalla kulkija, esimerkik-
si valmentaja motivoi henkilöä kulkemaan 
kohti tämän tavoitteita.

”Tässä on vaaransa,” sanoo Seppänen 
ja jatkaa: ”ulkopuolinen henkilö voi tah-
tomattaan siirtää oman arvomaailmansa 
muokkaamia motiiveja ohjattavaan henki-
löön, jolloin saavuteltavat tavoitteet eivät 
ole ohjattavalle todellisia.”

Tämä on tärkeä ymmärtää kaikenlaisissa 
valmennussuhteissa. Motivaation täytyy 
kummuta valmennettavan omista, 
todellisista arvoista. Itsensä motivoimisen 

haasteena sen sijaan on omien ajatusten, 
tunteiden ja toiminnan ohjaaminen. 
Emme ole aina tietoisia käytöksemme 
motiiveista, ja itseohjauksen taidot voivat 
hukkua arjen kiireeseen. Tällaisessa 
tilanteessa ulkopuolisesta valmentajasta 
on iso apu. 

Motivaatiota voi kehittää. Kiinnittä-
mällä huomiota ajattelumalleihin, itse-
puheeseen, tunteisiin ja tietoiseen oman 
toiminnan ohjaamiseen motivaatiota voi-
daan lisätä – oli kyseessä millainen tavoit-
telemisen arvoinen asia hyvänsä. 

”Itseohjauksen ohella motivaatiota voi 
kehittää vaikuttamalla osaamisen eli ky-
vykkyyden kokemuksiin sekä vahvistamal-
la sosiaalisen kanssakäymisen kokemuk-
sia”, tarkentaa Seppänen.

Toisin sanoen arvopohjainen käytös 
silloin, kun se on kykyjemme rajoissa, ja 
kun se omalta osaltaan vahvistaa sosiaali-
sia suhteitamme, lisää motivaatiota. 

Motivaatio ja liikunta
Arvot näyttelevät merkittävää roolia lii-
kunnan ja hyvinvoinnin näyttämöllä. Ar-
voja peilataan erityisesti silloin, kun liikun-
ta ei syystä tai toisesta huvita. Silloin usein 
palataan tärkeän miksi-kysymyksen äärel-
le. Miksi minun kannattaisi lähteä liikku-
maan? Mitä lisäarvoa liikkuminen tuo? 

Liikkumisen – tai terveyden tavoittelun 
– ei kuitenkaan tarvitse olla arvolistan kär-
jessä, jotta siihen löytyy tarvittava motivaa-
tio, vaan se voi palvella muita, tärkeämpiä 
elämänalueita. Taustalla vaikuttavana mo-
tivaationa voi olla muun muassa siitä saa-
tava lisäenergia työpäiviin, vapaa-ajan har-
rastuksiin sekä leikkihetkiin lasten ja las-
tenlasten kanssa. Jumppasaleilla luodaan 
myös uusia sosiaalisia suhteita. 

Teot voivat olla pieniä, arjen lomassa 
tehtyjä omaa arvomaailmaa vahvistavia 
tekoja. Tärkeää on, että ne ovat sisäsyntyi-
siä, ja vahvistavat itselle merkityksellisiä 
asioita, eivätkä perustu ulkoisiin kannus-
tuksiin tai vertailuun.  

Taidolla motivoida itseään voi paran-
taa jopa 5-10 % liikuntasuoritusta – olipa 
kyseessä aloittelija tai aktiiviurheilija. Se 
myös edistää tutkitusti hyvinvointia. 

”On siten tärkeää valita omiin kiin-
nostuksen kohteisiin, temperamenttiin ja 
persoonallisuuteen kohdistuvia tavoittei-
ta”, kiteyttää Seppänen. 

Mikä ylläpitää motivaatiota?
Toisaalta tavoitteellisuus ylläpitää moti-
vaatiota. Se on myös osa ihmisen persoo-
nallisuutta. Jotta siitä tulisi motivaatiota 
ylläpitävä ja vahvistava voima, ei vertaile-
va ja menestystä mittaava kurittaja, kan-
nattaa Seppäsen mielestä keskittyä tekoi-
hin, ei suorituksiin. Hän kannustaa aamu- 
ja iltakysymysten pariin, jotka motivoivat 
kohti omia tavoitteita joka päivä. 

”Kysy aamuisin itseltäsi, mitkä kolme 
tekoa voit tänään tehdä hyvinvointisi ja 
terveytesi eteen. Palaa näihin illalla, ja ky-
sy, tuliko teot tehtyä. ”

Motivaation ylläpitäminen on toki aina 
alkutaipaleella haastavampaa. Mieli pistää 
usein vastaan, ja se kuuluu muutokseen. 

”Alkuvaiheessa täytyy hyväksyä se, että 
mieli puntaroi hyötyjä ja haittoja ja haraa 
vastaan, sillä tuttu ja turvallinen tuo sille 
mielihyvää. Mielen kanssa pitää tehdä töi-
tä. Tietoisen päätöksen tekemisen jälkeen 
tarvitaan päättäväisyyttä ja jämäkkyyttä. ”

Tätä jämäkkyyttä voi tukea pitämällä 
mielessä ydinmotiivi, se, jonka vuoksi päätös 
aikanaan tehtiin. Tämä on vahva, arvoihin 
perustuva ja tavoitetta ylläpitävä motiivi. 
Jämäkkyyttä lisäävät hyvät itsesäätelytaidot, 
eli kyky säädellä ja arvioida omaa vireystilaa 
aktiivisesti ja tietoisesti. Jämäkkyyteen 

Liikunta
motivaatiota  
metsästämässä 
1. AJOITA LIIKUNTA HETKEEN, jolloin 
sinulla on tavanomaisesti aikaa, etkä 
ole väsynyt. Älä mieti liikuntapäätöstä 
silloin, kun olet jo valahtanut sohvalle. 
Ota varaslähtö! 
2. KESKITY ALUKSI ARJEN PIENIIN ja 
päivittäisiin tekoihin, älä suorituskes-
keisesti tavoitteisiin.
3. PALAUTA MIELEEN, mitä liikunta 
palvelee SINUN elämässäsi. Se mitä se 
palvelee, on paljon tärkeämpää kuin 
se, mitä itse asiassa teet. 
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tarvitaan lisäksi hyvät resurssit – fyysisten, 
 psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden tulee 
olla tyydytetty. Tällä tarkoitetaan myös 
sitä, että tavoitteellisuus ja teot asetetaan 
realistisesti ja omia voimia kunnioittavasti. 
Myös rutiinit tukevat jämäkkyyttä. Halutun 
käyttäytymisen ympärille rakennettu 
tapa ja niiden toistaminen lisää tuttuutta, 
ja lisää mielihyvän tunnetta. Se auttaa 
juurruttamaan hyviä tekoja niin, että niistä 
tulee tapa myös huonojen päivien varalle. 

Motivaatio ja lepo
Aina ei ole tarkoitus painaa sata lasissa, 
vaan välillä on osattava levätä. Ylimotivoi-
tuminen ja liiallinen tavoitteellisuus voi-
vat johtaa tilanteeseen, jossa keho ei osaa 
enää rentoutua. 

Lepo on laaja käsite. Sillä voidaan tar-
koittaa esimerkiksi fysiologisten ja psyyk-
kisten tarpeiden tyydyttämistä.  Liikun-
nan yhteydessä siihen usein liitetään pa-
lautuminen, joka on lepoa aktiivisempi 

käsite. Siinä, missä joskus parhainta lepoa 
voi olla hiljaa sohvalla istuminen tai las-
ten kanssa palapelin tekeminen, palautu-
minen voi olla reipas kävelylenkki koiran 
kanssa tai palauttava joogatunti. 

Motivaation ja levon suhdetta Seppä-
nen kuvaa hermoston kolmen, keskenään 

toimivan järjestelmän kautta. Nämä ovat 
aktivaatio-, uhka- ja palautusjärjestelmä. 
Näiden tulisi olla keskenään tasapainossa. 

Aktivaatiojärjestelmäämme pyörittävät 
kaikki motivoiva toiminta, tavoitteet ja 
päivittäiset rutiinit. Uhkajärjestelmää 
aktivoi asioiden murehtiminen ja 
vatvominen sekä fyysinen kipu. 

Kolmas, palautusjärjestelmä, on vasta-
rohto kahdelle edelliselle, kehoa kulutta-
valle järjestelmälle. Se korjaa, rentouttaa 
ja auttaa palauttamaan kehon parantavat 
mekanismit. Se ei aktivoidu, jos kaksi en-
simmäistä on jatkuvasti aktiivisina. 

 Aktivaatio-, uhka-  ja palautusjärjes-
telmä kytkeytyvät tiiviisti tietoiseen oman 
toiminnan säätelyyn sekä ajan- ja elämän-
hallintaan. Seppänen myöntää, ettei tämä 
ole tänä päivänä helppoa. Joskus voi olla 
vaikea erottaa sitä, mikä on laiskuutta ja 
mikä väsymystä, joka kaipaisi lepoa. Sep-
päsellä on tähän neuvo: 

”Kun mieli ja aivot ovat väsyneet, kan-

Siinä, missä joskus 
parhainta lepoa voi olla 

hiljaa sohvalla istuminen 
tai lasten kanssa 

palapelin tekeminen, 
palautuminen voi olla 

reipas kävelylenkki koiran 
kanssa tai palauttava 

joogatunti. 
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APTEEKISTA.

säätely ovat keskivertoliikkujan palautu-
misen yleisiä haasteita. 

Kehittymiseen tähtäävällä henkilöllä 
tavoitteena on yleisen hyvinvoinnin li-
säksi suorituskyvyn optimointi. Tällöin 

lepo ja palautuminen täytyy kohdentaa 
kuormitustekijöihin. Huippusuorituksia 

tavoiteltaessa haasteet ovat suuremmat, 
sillä välillä täytyy uskaltaa treenata väsy-
neenäkin, ja tällöin levon tarpeen arvioin-
ti vaikeutuu.

Seppäsen mukaan ideaalisuhdetta le-
von ja motivoituneen toiminnan välillä 
kuvaa parhaiten se, että voimavarojen tu-
lisi ehtiä palautua yöunen aikana. Tällöin 
seuraavana päivänä on riittävästi voima-
varoja kuormittaa kehoa omien tavoittei-
den ja arjen haasteiden vaatimalla tavalla. 

”Omaa tuntumaa levon tarpeesta voi 
halutessaan vahvistaa palautumismittarei-
den avulla. Ne antavat paljon täsmällistä ja 
arvokasta tietoa kehon tarpeista, ja voivat 
auttaa oman optimin löytämisessä.” P

LASSE SEPPÄNEN on psyyk-
kinen valmentaja, motivaatiopuhuja 
ja tietokirjailija. Seppänen toimii 
yrittäjänä Huippumoodi Oy:ssä 
valmentaen ja kouluttaen yksilöitä 
sekä organisaatiota onnistumaan 
tavoitteissaan.

Seppänen on kirjoittanut 15 
kirjaa liikunnasta ja hyvinvoinnista 
ja seuraava, kuudestoista kirja 
Motivaatio -perseelle potkimisen 
käsikirja ilmestyy joulukuussa 2018.

Lasse  
Seppänen

nattaa liikkua ja käyttää kehoa fyysisesti. 
Se rentouttaa mieltä. Vastaavasti kun fyy-
sinen keho on väsynyt, kannattaa painis-
kella mielen ja aivorasituksen parissa. Tä-
mä auttaa kehoa rentoutumaan.”

Yhtä oikeaa tapaa levätä ei ole. Kaikki 
riippuu siitä, miksi keho pyytää lepoa. Tär-
keintä olisikin kuunnella kehon ja mielen tar-
peita kunakin hetkenä, joskin tiettyjä takuu-
varmoja tapoja lepuuttaa kehoa on olemassa: 

”Fyysinen, kevyt harjoittelu kuten kä-
vely sekä erilaiset meditaatio- ja hengitys-
harjoitukset ovat yleensä sekä fyysisen et-
tä psyykkisen levon ja palautumisen pe-
ruspilareita. ”

Sopivassa suhteessa
Kuinka paljon on sopivasti – on kullanar-
voinen kysymys. Keskivertoliikkujalla le-
von ja aktiivisuuden suhteessa korostuu 
kokonaiskuormituksen huomioiminen. 
Työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan haastei-
den tasapainottaminen ja yleisen stressin 
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A amuinen peilikuva on lah-
jomaton: siinä missä tyy-
nyn jättämät pienet juon-
teet ennen häipyivät kuin 
itsestään, keski-ikäisen 

kasvoissa tyynynkuva loistaa vielä pit-
källe aamupäivään.

Syyllinen ihon vanhenemiseen 
löytyy kollageeni- ja elastiini-nimi-
sistä proteiineista eli valkuaisaineis-
ta. Ne vastaavat ihon kiinteydestä 

ja kimmoisuudesta. Kollageenin 
tuotanto alkaa kuitenkin hiipua 
jo 25 ikävuoden kieppeillä, ja noin 
40 ikävuoden jälkeen hiipumisen 
vauhti kiihtyy. 

Iän mukana myös ihon rasva-
kerros ohenee. Kaikki tämä nä-

kyy ihon kunnossa: iho veltostuu, sen 
sävy muuttuu, ja kasvoille syntyy ensin 
hienoisia juonteita ja lopulta ihan kunnon 
ryppyjä.

Ensimmäiseksi ryppyjä ilmestyy yleen-
sä silmänympärysten ohuelle iholle, sitten 
veltostuvat poskien ja leuan iho. Seuraa-
vaksi ikääntymisen vaikutukset näkyvät 
kaulan ja dekolteen alueella.

Iho vanhenee ja muuttuu myös muilla 
tavoin: Ihon tyvikalvo litistyy ja orvaskesi 
paksuuntuu, mikä osaltaan heikentää ihon 
kimmoisuutta. Solujen aineenvaihdunta 
heikkenee, ja happi ja ravinteet kulkeutu-
vat iholle entistä heikommin.

Apua, onko mitään tehtävissä?

Iho vanhenee, 
mutta näillä neljällä 
täsmäaseella voimme 

hidastaa väistämätöntä.           4 X PIDÄ  
 IHO NUORENA
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IHON VANHENEMISNOPEUTEEN vaikuttaa perimämme, ja sille emme 
tietenkään voi tehdä mitään. Iso vaikutus on kuitenkin myös elintavoilla, 
esimerkiksi sillä, miten paljon altistamme hipiäämme auringolle.

Auringosta ei tarvitse kokonaan luopua, mutta aurinkosuojan käytöstä 
kannattaa tehdä rutiini. Aurinko rikkoo ihon kollageenin ja elastiinin risti-
sidoksia, mikä saa ihon veltostumaan ennen aikojaan. Ja tuhoa tapahtuu, 
vaikkei iho palaisikaan.

Aurinkosuojan käyttö kannattaa ottaa tavaksi jo nuorena, sillä auringon 
UVA-säteet vanhentavat ihoa, eikä vaurioita voi enää myöhemmin korjata. 
Osa päivävoiteista ja meikkivoiteista sisältää myös aurinkosuojan. Rantapäi-
viin tällainen yhdistelmävoide ei kuitenkaan riitä, vaan silloin kasvoille kannat-
taa levittää korkean suojakertoimen aurinkovoide. Voiteella saa lotrata ihan 
kunnolla, sillä liian pieni määrä ei riitä luvattuun suojakertoimeen. 

Eikä aurinkovoide ole mikään rantalomalaisten yksinoikeus. Talvella 
myös hiihtäjän ja laskettelijan kannattaa sujauttaa kosmetiikkapussukkaan 
aurinkosuoja, sillä kirkkaina päivinä nenänsä ja poskensa ehtii kyllä käräyt-
tää suksillakin. Alpeilla otsonikerros on ohuempi, ja UV-indeksi on talvella-
kin korkea.

Myös silmät kannattaa suojata auringonvalolta aurinkolasein, sillä kirk-
kaassa ilmassa siristely lisää silmänympärysalueen ryppyjä.

IHON VANHENEMISTA vastaan voi 
taistella jokapäiväisellä peruskosmetii-
kalla. Vilkaise kylppärin hyllyltä, millais-
ta putsaria ja kosteusvoidetta käytät.

Et välttämättä tarvitse edes 
ikääntymistä hidastavaa anti-age 
-kosmetiikkaa, kunhan valitset käyt-
tämäsi perustuotteet huolella. Mo-
net käyttävät ihonpuhdistukseen ja 
meikinpoistoon liian rajuja, kuivattavia 
tuotteita, jotka poistavat iholta suojaa-
vaa rasvakerrosta ja siten nopeuttavat 
ihon vanhenemista.

Entä sitten kosteusvoide? Pitäisikö 
valita hyllystä kaikkein kallein purnuk-

ka, että rypyt varmasti saisivat ihan 
kunnolla kyytiä?

Kalleimmat tuotteet eivät ole välttä-
mättä kaikkein parhaita, vaan tärkeintä 
on löytää voide, joka kosteuttaa kunnol-
la. Kun iho sitoo itseensä kosteutta, se 
turpoaa, ja rypyt siliävät. Myös riittävä 
vedenjuonti auttaa ihon kosteutuksessa. 

Sekä putsari että kosteusvoide 
valitaan oman ihotyypin mukaan, ja 
tuotteita kannattaa vaihdella vuoden-
aikojen vaihtuessa. Talvella rasvainen-
kin nassu saattaa kaivata hellävaraista 
puhdistusmaitoa, vaikka kesäaikaan 
geeli tai vaahto olisi oikea vaihtoehto. 

Yleensä anti-age -tuotteiden käyt-
töä suositellaan noin 30–35 ikävuodes-
ta eteenpäin, mutta nuorelle iholle ei 
saa valita liian vahvoja tuotteita. Hyviä 
tuotteita aloitukseen ovat erilaiset 
ihon vanhenemista ennaltaehkäisevät 
sarjat, ja tuotteita vaihdetaan asteittain 
tehokkaampiin ihon ikääntyessä.

Myös erilaiset seerumit, naamiot 
ja tehohoidot auttavat kosteuttamaan 
ja silottamaan ihoa, ja niitä voi käyttää 
esimerkiksi ennen tärkeitä juhlia, sillä 
ne vaikuttavat ihon kuntoon saman 
tien. Pidemmän päälle kunnon kos-
teusvoide on kuitenkin ykkönen.

Ase 1: Aurinkorasva

Ase 2: Hellävarainen putsari ja tehokas kosteusvoide

Tumppaa  
saman tien
TUPAKOINTI JA alkoholinkäyttö 
vanhentavat ihoa ennenaikaisesti. 
Ne paksuntavat ihoa, mikä vähen-
tää sen kiinteyttä ja kimmoisuutta. 
Tupakointi myös heikentää ihon 
verenkiertoa, ja ravinteet ja happi 
kulkeutuvat ihosoluille huonom-
min. Ihosta tulee velton oloinen ja 
kalpean värinen. Tupakka kannattaa 
siis tumpata aivan ensimmäiseksi, 
jotta ravinnon ja kosteusvoiteiden 
tehoaineet pääsevät tekemään 
iholla ihmeitä.

V I N K K I !
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RUOKATOTTUMUKSET JA ravinto vaikuttavat ihon kuntoon 
ja siihen, miten nopeasti vanhenemisen merkit siinä näky-
vät. Esimerkiksi sokeri vauhdittaa kollageenin hajoamista 
ja siten nopeuttaa myös ihon vanhenemista. Siinäpä yksi 
motivaattori lisää karsia ruokavaliosta turhat sokerit ja muut 
pitkälle jalostetut hiilihydraatit.

Monipuolinen ruokavalio on ihon kunnolle tärkeää, sillä 
ravinnosta saamme monia tärkeitä vitamiineja ja antioksidant-
teja. Hapettumista ei voi välttää, mutta monet antioksidantit 
auttavat suojaamaan elimistöä sen haitallisilta vaikutuksilta. 
Antioksidantteja ovat esimerkiksi C- ja E-vitamiini ja Q10 eli 
ubikinoni. Kaikkia näitä saa ravinnosta tai lisäravinteina ja niitä 
käytetään myös voiteissa ja seerumeissa.

Eikö monipuolinen ruokavalio sitten riitä pitämään myös 
ihoa kunnossa? Ei välttämättä. Elimistö antaa tärkeät ravinto-
aineet ensimmäiseksi elintoimintojen ylläpitämiseen, ei iholle. 
Siksi iho saattaa kaivata lisätukea purkista tai putkilosta.

YKSI TÄRKEIMMISTÄ ihovitamiineista on C-vita-
miini, joka toimii antioksidanttina, eli suojelee ihoa 
hapettumisreaktioilta. Hyviä C-vitamiinilähteitä 
ovat muun muassa sitrushedelmät. Sitä on myös 
ihovoiteissa: silloin kannattaa tarkistaa, että voiteen 
C-vitamiinipitoisuus on vähintään 5 prosenttia.

Tärkeä vitamiini on myös E-vitamiini, joka auttaa 
ihoa säilyttämään luonnollisen kosteutensa ja suojaa 
ihoa kuivumiselta. Hyvä E-vitamiinipitoisuus kos-
meettisissa tuotteissa on vähintään 1 prosentti.

Iho tarvitsee myös rasvaa, erityisesti monityydyt-
tymättömiä omega-3-rasvahappoja, joita saamme 
usein ruuasta liian vähän. Omega-3:t tukevat solujen 
toimintaa ja parantavat myös ihon vastustuskykyä 
niin, että esimerkiksi ilmansaasteet eivät läpäise ihoa 
niin helposti. Omegoita saa muun muassa rasvaises-
ta kalasta sekä monista rasvahappolisistä.

Tärkeitä ravintoaineita ovat muun muassa biotiini 
ja seleeni. Myös kollageenia saa lisäravinteena. Lisä-
ravinteita kannattaa kokeilla muutaman kuukauden 
kuureina, että näkee, miten ne vaikuttavat. 

Ase 3: Vähennä sokeria

Ase 4: Antioksidantit

IHONHOITOSARJA, JOKA estää 
epäpuhtauksia kuivattamatta ihoa, 
vähentää pintaryppyjä, parantaa 
ihon rakennetta ja antaa terveen 
hehkun aikuiselle sekaiholle. 
Sarjaan kuuluvat entsymaattinen, 
tehokkaasti puhdistava puhdistus-
vaahto, raikas geelivoidetyyppinen 
päivävoide ja hoitava yövoide, 
joka siloittaa ikääntymisen ensimerk-
kejä tehokkaasti. Tuotteet eivät tuki 
ihohuokosia ja niissä on mieto tuoksu. 
Kosmeettisia valmisteita.
> Aco Face Pure Glow -tuotesarja

HERKÄLLE IHOLLE kehitetyn kiinteyttä-
vän hoitolinjan Favora-tuotteet ravitsevat, 
korjaavat ja kiinteyttävät sekä ehkäisevät ja 

häivyttävät juonteita. Iho näyttää sile-
ämmältä ja tuntuu täyteläisemmältä. 

Tuotteet on kehitetty yh-
teistyössä Allergia-, iho- ja 
astmaliiton kanssa herkälle 
iholle Ilman turhia hajustei-
ta ja väriaineita. Kosmeetti-
sia tuotteita.
> Favora kiinteyttävä hoi-
tolinja aikuiselle iholle

HELEIN STRONG COLLAGEN sisältää yk-
köstyypin ihospesifistä, kliinisesti tutkittua 
kollageenia, joka on pilkottu sopivan pieniksi 
peptideiksi, jotka stimuloivat ihon omaa 
kollageenin tuotantoa. Näin se takaa opti-
maalisen imeytymisen ja vaikutukset erityi-
sesti ihoon. Lisäksi se sisältää C-vitamiinia, 
joka ylläpitää kollageenin muodostumista 
sekä toimii antioksidanttina.  
Vain kolme tablettia päi-
vässä sisältää jopa 2500 mg 
kollageenia. Kliinisissä tut-
kimuksissa on todettu, että 
tulokset näkyvät jo neljässä 
viikossa. Ravintolisä.
> Helein Strong Collagen

3  X  K AU N I S  I H O
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R I ST I KO N  5 / 1 8  R AT K A I S U

VIIME LEHDEN 5/18 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat Raija Mauno ja 
Heidi Rikala. Onnea voittajille!

Menisinkö sittenkin kirurgin pakeille?
RYPPYJÄ JA muita ihon vanhenemisen 
merkkejä vastaan voi käydä myös 
järeämmin asein, jos elintapojen muu-
tokset ja kosmetiikkatuotteet eivät tuo 
toivottua tulosta.

Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana perinteisten plastiikkakirurgisten 
toimenpiteiden määrä on laskenut, sillä 
leikkaushoitojen rinnalle on tullut erilai-
sia injektio- eli pistoshoitoja. Esimerkiksi 
botox- eli botuliinipistoksia käytetään 
usein otsan ja silmänympärysalueen 
hoitamiseen. Botuliini lamauttaa lihak-
sia pitkäkestoisesti ja näin iho siliää.

Kasvoille voidaan antaa myös 
hyaluronipistoksia. Hyaluronihappo 
sitoo itseensä kosteutta, turvottaa ihon 
solukkoa ja siten vähentää ryppyjä.

Pistosten teho on väliaikainen, ja hoi-

to pitää uusia pari kolme kertaa vuodes-
sa, jos tulosta tahtoo ylläpitää. Toisaalta 
hoitoja voi myös kokeilla helpommin, 
kun tietää, että jos tulos ei olekaan 
mieleen, voi ylläpidon unohtaa ja antaa 
kasvojen palata entiseen kuosiinsa.

Jos pistoshoitoihin ryhtyy, kan-
nattaa käyttää aikaa ammattitaitoisen 
tekijän löytämiseen. Botuliinipistoksia 
saavat antaa vain lääkärit, kun taas 
hyaluronipistosten antaja voi olla 
periaatteessa kuka tahansa, joten on 
tärkeää valita ammattilainen, jonka 
osaamiseen voi luottaa.

Leikkaushoito voi olla tarpeen 
esimerkiksi roikkuvien silmäluomien 
korjaamiseksi tai jos luomet tuntuvat 
rajoittavan näkökenttää.  P
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Flunssaa vastaan

1) Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme® Mouth Spray (flunssan ehkäisy ColdZyme®-
trypsiinisuusuihkeella), Pohjoismaisen otolaryngologiyhdistyksen kongressi Kööpenhaminassa vuonna 2014.

ColdZyme®-trypsiinisuusuihke

• vaikuttaa heti
• vaikuttaa flunssan oireisiin ja virukseen
• flunssan ennaltaehkäisyyn
• helppokäyttöinen
• sopii myös yli 4-vuotiaille lapsille

ColdZyme® puolittaa vilustumispäiväsi 
ja minimoi virusmääräsi1

ColdZyme® iskee 
suoraan flunssavirukseen

trypsiinisuihke
ColdZymewww.coldzyme.fi

APTEEKISTA.
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ColdZyme®-trypsiinisuusuihke         
      merkitty lääkinnällinen laite 



M yös miehen elimistössä 
tapahtuu hormonaali-
sia muutoksia vanhe-
nemisen myötä, minkä 
seurauksena eturauha-

sen liikakasvusta johtuvat virtsaamisoireet 
yleistyvät 45 ikävuoden jälkeen. 60 vuotta 
täyttäneistä miehistä oireita on jo lähes jo-
ka toisella. 

”Vaiva on tavallinen ja normaaliin van-
henemiseen liittyvä”, kertoo urologian 
erikoislääkäri Henrikki Santti. 

”Oireet pahenevat vuosien aikana hi-
taasti ja niitä siedetään usein pitkään en-
nen hoitoon hakeutumista”, toteaa Santti. 

Jos oireet kehittyvät nopeasti viikkojen 
tai kuukausien aikana, niiden taustalla voi 
olla jokin muu syy kuin eturauhasen hyvä-
laatuinen liikakasvu. 

”Tutkimuksessa potilaan haastattelun 
ja löydösten perusteella selvitetään oirei-
den aiheuttaja ja poissuljetaan infektio 
virtsateissä tai syövän mahdollisuus.”  

Kaksi eri sairautta
Eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun 
oireet syntyvät siitä, kun laajeneva rau-
hanen ahtauttaa sen läpi kulkevaa virtsa-
putkea kiinni ja samalla työntää virtsara-

MIESTEN  
      VAIETUT  
INTIIMIVAIVAT

kon pohjaa ylöspäin. Niinpä pissaamisen 
aloitus kestää ja virtsasuihku on heikko. 
Syntyy tunne, että vähän väliä olisi hätä 
ja kuitenkaan mitään ei tule. Virtsarakko 
ei tyhjene kunnolla ja housuun lirahtaa 
enemmän kuin muutama tippa. 

”Usein luullaan, että hyvälaatuinen lii-
kakasvu muuttuu jossakin vaiheessa pa-
halaatuiseksi syöväksi, mutta kyseessä on 
kaksi eri sairautta.” 

Syöpä voi olla pitkään oireeton ja kun 
oireita tulee, ne voivat olla myös liikakas-
vun oireiden kaltaisia virtsaamisoireita. 
Erilaiset alavatsalle tai alaselkään ilmesty-
vät kiputilat, jotka eivät mene ohi, voivat 

Vessassa pitää juosta yhtenään, yölläkin  
monta kertaa. Tuttu tilanne monelle miehelle,  
mutta suomalainen mies kestää sisulla  
eikä taivu tuulessa ennen  
kuin on pakko. 

Kim Nummila Kuva BigStockphoto
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Kun närästysoireet iskevät, 
tabletti päivässä riittää. 

SOMAC Control® 20 mg -enterotabletti. Vaikuttava aine: Pantopratsoli. 
Refluksioireiden (esim. närästys, happaman mahansisällön nousu takaisin 
ruokatorveen) lyhytaikainen hoito aikuisilla. Ota yhteyttä lääkäriin, jos 
oireet eivät helpota 2 viikon jatkuvan hoidon kuluessa tai ne jatkuvat yli 
4 viikkoa. Älä käytä valmistetta, jos olet alle 18-vuotias, olet raskaana 
tai imetät. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Lisätietoja: 
Takeda Oy, www.takeda.fi

Kinkkua kohtuudella?
 FI

/PA
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8/0

04
8

johtua ärhäkästä eturauhassyövästä ja sik-
si tutkimuksiin kannattaa mennä viivyt-
telemättä. On myös mahdollista, että lii-
kakasvu ja eturauhassyöpä esiintyvät sa-
maan aikaan. 

Liikakasvun oireisiin helpotusta
Eturauhasen hyvälaatuiseen liikakasvuun 
liittyvien virtsaamisoireiden lisäksi esiin-
tyy usein myös seksuaalisen kyvykkyyden 
heikkenemistä, mikä voi olla syynä hoi-
toon hakeutumiselle. Liikakasvun oireita 
voidaan hoitaa lääkkeillä tai leikkauksel-
la, joista tavallisin on ns. höyläysleikkaus 
virtsaputken kautta. 

”Eri tavalla vaikuttavia lääkkeitä yhdis-
telemällä elämänlaatua heikentäviä virt-
saamisoireita saadaan tehokkaasti helpo-
tettua, mutta lääkkeillä voi olla myös hait-
tavaikutuksia ja siksi ne eivät ole kaikkien 
mieleen.” 

Kun liikakasvun oireet ovat pahat, 
höyläysleikkaus on paras hoitovaihto ja 
se onkin urologisista toimenpiteistä ylei-
sin. Leikkaus on suhteellisen helppo toi-
menpide ja auttaa yleensä hyvin erityisesti 
virtsan ulostulon ongelmiin. 

Periytyykö isältä pojalle?

Eturauhassyöpä on nykyään suomalaisten 
yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain 
noin 5 000 miestä. 

”Karkeasti arvioiden noin 5 prosenttiin 
tapauksista liittyy periytyvä alttius, jos 
isä tai veli on sairastanut syövän”, toteaa 
Santti sairauden perinnöllisyydestä. 

Tutkimuksissa on löydetty useita gee-
nejä, joilla on jokin yhteys sairastumisris-
kiin, mutta toistaiseksi ei kuitenkaan yk-
sittäistä geeniä, joka liittyisi suoraan sai-
rauden puhkeamiseen. 

”Kaksostutkimuksissa on havaittu, et-
tä perimän osuus syövän synnyssä voi olla 
luokkaa 20–30 %.” 

Syöpä ei aina vaadi hoitoa
Syöpää epäiltäessä lääkäri tekee perusteel-
lisen tutkimuksen, johon kuuluvat tusee-
raus eli eturauhasen rakenteen tunnuste-
lu peräsuolen kautta, laboratoriokokeet, 
joista tärkein on PSA-arvon määritys se-
kä kudosnäytteen otto neulalla tarvittaes-
sa. Kudosnäytteen soluista patologi tutkii, 
onko kyseessä syöpä ja vielä tarkemmin, 
minkä tyyppisestä syövästä on kysymys. 

”Jos potilas on iäkäs ja todettu syö-
pä on ns. kiltti syöpä, sitä ei tarvitse hoi-
taa, vaan tilannetta seurataan säännöllisin 
kontrollein. Toisessa ääripäässä taas ovat 
aggressiiviset syöpämuodot, jotka leviävät 
laajalle eturauhasen ulkopuolelle etäpe-
säkkeiden kautta.” 

Syövän ennuste riippuu ensisijaises-
ti syövän luonteesta, mutta hoidoilla en-
nustetta voidaan parantaa. Eturauhaseen 
rajoittunut tauti voi olla joko kiltti tai 
 vaihtoehtoisesti aggressiivinen. 

MIKÄ IHMEEN PSA? 
PROSTATASPESIFINEN ANTIGEENI 
(PSA) on eturauhasen solujen erittämä 
seriiniproteaasi. Se estää siemennes-
teen hyytymisen tekemällä siitä juok-
sevaa. Vain eturauhasen solut tuottavat 
PSA:ta ja siksi se soveltuu hyvin eturau-
hasen tilan arvioimiseen. PSA:ta vuotaa 
koko ajan pieniä määriä verenkiertoon, 
ja tämä määrä suurenee miehen van-
hetessa, eturauhasen hyvänlaatuisen 
liikakasvun ja eturauhassyövän yhtey-
dessä. Syövässä runsaammin, koska 

syöpäsolukko rikkoo eturauhasen 
soluja. Monet tekijät voivat vaikuttaa 
PSA-arvoon tilapäisesti ja siksi koholla 
oleva arvo on hyvä varmentaa uudella 
mittauksella. Arvo kasvaa iän myötä ja 
siksi tulosten tulkinnassa olisi käytettävä 
iän mukaisia viitealueita. PSA-arvo ei 
osoita tai varmista eturauhassyöpää 
eikä toisaalta myöskään poissulje 
syövän mahdollisuutta. Koholla olevan 
mittaustuloksen syy varmennetaan aina 
lisätutkimuksilla. 

”Karkeasti arvioiden  
noin 5 prosenttiin 
tapauksista liittyy 

periytyvä alttius, jos isä 
tai veli on sairastanut 

syövän.”
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Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Si-
truuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Man-
sikka, Strepsils Menthol, Strepsils Mint 
ja Strepsils Sitrus ovat antiseptisiä imeskely-
tabletteja, jotka lievittävät suu- ja nielutulehdusten 
oireita. Vaikuttavat aineet: amyylimetakresoli ja 
2,4-diklooribentsyylialkoholi. Strepsils Mentholissa 
lisäksi levomentoli. Annostus: 1 tabl. joka 2. tai 3. 
tunti. Suositeltua annostusta ei saa ylittää. Strepsils 
Mint: Ei alle 12-vuotiaille lapsille ja yli 12 v. lapsil-
le korkeintaan 8 tabl./vrk. Muut Strepsils-maut: Ei 
alle 6-vuotiaille lapsille. Strepsils Appelsiini, Strep-
sils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils 
Menthol ja Strepsils Mint sisältävät sakkaroosia, 
mikä on huomioitava henkilöillä, joilla on diabetes. 
Strepsils Mansikka ja Strepsils Sitrus makeutetaan 
sakkariininatriumilla, isomaltilla (1,83 g/tabl) ja 
nestemäisellä maltitolilla (458 mg/tabl) ja ne sopi-
vat diabeetikoille, joskin makeutusaineiden määrät 
on huomioitava. Makeutusaineiden liiallisella käy-
töllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Jos lääkäri on 
kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, 
keskustele lääkärin kanssa ennen minkään Stre-
psils-valmisteen ottamista. Jos olet yliherkkä jol-
lekin valitsemasi Strepsils-valmisteen sisältämälle 
aineosalle, älä käytä kyseistä valmistetta. Strepsils 
Mint -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, 
muiden osalta käytössä raskaus- ja imetysaikana 
tulee noudattaa varovaisuutta. Haittavaikutuksina 
on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, vatsakipua, pa-
hoinvointia, epämukavaa tunnetta suussa ja ihottu-
maa (yleisyys: tuntematon). 

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos 
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa 
itsehoitolääke. 

Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehal-
lintokuja 6, 02600 Espoo. Puh. 029000 9200. 
PVM: 8/2018  

Torju pöpöbileet 
nielussa antiseptisella 
imeskelytabletilla.

Kun kurkkusi on kipeä, 
muista myös muut 
Strepsils-maut!

Hunaja & Sitruuna



E T U R AU H A N E N  K U R I I N

KESKI-EUROOPASSA YLEISESTI 
käytetty kasvirohdosvalmiste, joka 
sisältää sahapalmun hedelmistä 
tehtyä uutetta. Lääke on tarkoi-
tettu eturauhasen hyvälaatuisen 
liikakasvun aiheuttamien lievien 
oireiden hoitoon. Päiväannos 1 
kapseli päivässä aterian jälkeen. 
Itsehoitolääke.

> Prostaforce 30 kaps.

Prostaforce sisältää sahapalmu-uutetta. Jos 
olet allerginen sahapalmulle, olet menossa leikkaukseen, 
sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, älä käytä 
tuotetta. Ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti muiden 
hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvuun tarkoitettujen 
lääkkeiden tai antikoagulanttien kanssa. Varmista lääkärin 
tutkimuksella, että virtsaamisvaivat johtuvat hyvänlaatuisesta 
eturauhasen suurenemisesta eikä taustalla ole muu vakava 
sairaus. Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen 
käyttöä. Markkinoija A.Vogel Oy.

Elintavoilla voi vaikuttaa
Elintavoilla voi vaikuttaa niin hyvälaatui-
sen liikakasvun oireisiin kuin eturauhas-
syövän sairastumisriskiin. Ylipainosta tu-
lisi päästä eroon molemmissa tapauksissa. 

Terveellinen ruokavalio, jossa on run-
saasti kasviksia ja rajoitetusti kovaa ras-
vaa ja punaista lihaa on todettu pienentä-
vän sairastumisriskiä. Virtsaamisvaivois-
ta kärsivän kannattaa kuunnella kehoaan 
ja rajoittaa virtsan erittymistä lisäävi-
en aineiden, kuten kahvin 
ja alkoholin nauttimista, 
etenkin iltaisin. P

Lisää eturauhasinformaa-
tiota löytyy osoitteista www.
propo.fi ja www.ersy.fi. 

Elintavoilla voi vaikuttaa 
niin hyvälaatuisen 

liikakasvun oireisiin 
kuin eturauhassyövän 

sairastumisriskiin.
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KYLLÄ JOULUHERKUILLE.
EI NÄRÄSTYKSELLE.

NOPEA JA TEHOKAS LÄÄKE NÄRÄSTYKSEEN. APTEEKISTA.
Tilapäiseen närästykseen ja li ikahappoisuuteen. Aikuiset ja yli  12-vuotiaat lapset 1–2 tablettia pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. 
Suurin sallittu vuorokausiannos on 11 tablettia (8 g kalsiumkarbonaattia/vrk).  Jos oireet jatkuvat pitkään, käänny lääkärin puoleen. Jos sinulla on todettu 

veren kohonneita kalsiumpitoisuuksia tai munuaisten vajaatoimintaa, keskustele lääkärin kanssa ennen Rennie-tabletin käyttöä. Älä käytä valmistetta,
 jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy

KYLLÄ JOULUHERKUILLE.

APTEEKISTA.
Tilapäiseen närästykseen ja li ikahappoisuuteen. Aikuiset ja yli  12-vuotiaat lapset 1–2 tablettia pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. 
Suurin sallittu vuorokausiannos on 11 tablettia (8 g kalsiumkarbonaattia/vrk).  Jos oireet jatkuvat pitkään, käänny lääkärin puoleen. Jos sinulla on todettu 
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Kaiken ikääAnne Stolt Kuvat BigStockphoto

T urvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että 
EU:n ulkopuolelta tilatut ravintolisät saattavat sisältää jopa 
muuntohuumeita, raskasmetalleja tai rotanmyrkkyä. Jos os-
taa esimerkiksi ravintolisiä tai kosmetiikkaa verkosta EU:n 

ulkopuolelta, tekee sen omalla vastuulla, muistuttaa Tukes. 
Tukes neuvoo myös, että ulkomailta tilattuihin laihdutuskapselei-

hin, hampaiden valkaisutuotteisiin tai esimerkiksi unensaantia helpot-
taviin tuotteisiin liittyy usein tilausansoja. Tuotetta saatetaan tarjota 
ilmaiseksi tai erittäin halpana kokeilueränä, joka johtaa vaivihkaa pi-
dempään ja kalliimpaan tilaukseen. Netistä tilatuista laihdutusvalmis-
teista on löydetty jopa muuntohuu-
meita ja supertehokkaiksi mainoste-
tut tuotteet saattavat sisältää myös 
lääkeaineita.

Ulkomailta tilattuihin hampai-
den valkaisuaineisiin ja ihon kuorin-
tatuotteisiin liittyy erityisen paljon 
riskejä. Hampaiden vaalennustuot-
teet saattavat sisältää vetyperoksi-
dia yli turvallisen pitoisuuden ja ul-
komailta tilatuissa kuorintavoiteissa 
on saatettu käyttää liian paljon hap-
poa, joka aiheuttaa käyttäjälle ihovaurioita.

Kuumemittareissa ja verenpainemittareissa saattaa olla virheitä 
mittausarvoissa, niiden osat irtoavat helposti ja valmistuksessa on saa-
tettu käyttää myrkyllisiä aineita. Siksi on syytä aina tarkistaa, että tuote 
on CE-merkitty lääkinnällisenä laitteena. 

Lääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan 
talousalueen ulkopuolelta on kielletty ja eläinlääkkeitä ei saa tilata ul-
komailta lainkaan. Vaikka Euroopan unionin alueella toimii laillisia 

verkkoapteekkeja, suuri osa internetissä 
toimivista lääkkeiden kauppapaikois-

ta on laittomia. Lisäksi on riski, 
että laadukkaan lääkkeen si-
jasta saakin lääkeväärennök-
sen. Huonolla tuurilla pienes-
tä säästöstä voi tulla peruutta-
maton vahinko.

Paras tapa välttää lääkevää-
rennöksiä on hankkia lääkkeet 

laillisesta apteekista, Tukes 
muistuttaa. 

Lisätietoja omallavastuulla.fi. 
Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto Tukes

Ulkomaan hankinnat 
omalla vastuulla

Jos mieli on valvetilassa 
rauhallinen, näkee 

nukkuessaan 
myönteisempiä unia. 
Tutkijoiden mukaan 

unikokemukset voivat 
heijastaa myös ihmisen 

mielenterveyttä. 
Lähde: Turun yliopisto

H Y VÄT  U U T I S E T

suosikkini
KIIRE, väsymys ja kuiva ilma näkyvät ai-
na ihollani. Iho näyttää väsyneeltä ja sen 
kimmoisuus ja kuultavuus katoavat. Ihoni on 
myös pintakuiva, couperosa ja herkkä, erityi-
sesti talvisin. Olen kokeillut lähes kymmenit-
täin erilaisia ratkaisuja ja nyt tuntuu, että olen 
sen löytänyt.

Ällistyin, että teho näkyi todellakin jo en-
simmäisen kerran jälkeen ja jo parin päivän 
jälkeen ihoni oli niin hyvässä kunnossa, ettei 
se tarvinnut peitevoidetta peittämään ärty-
mystä ja punoitusta. Olin aivan ällistynyt. 
Aamurutiinit ihonhoidossa ja meikkauksessa 
helpottuivat niin paljon, että harmittaa ettei 
tätä ollut tarjolla jo aiemmin – tai en ollut 
siihen törmännyt. Kiitos!

Susanna 55 v

Lähetä oman suosikkituotteesi nimi ja perustelut 
sekä etunimesi ja ikäsi osoitteeseen toimitus@
laatuapteekit.fi. Julkaisemme lehdessä näitä 
kommentteja, joista voi olla iso apu muille 
apteekin asiakkaille.

AVÈNE PHYSIOLIFT  
SERUM 30 ML

Paras tapa välttää 
lääkeväärennöksiä 

on hankkia 
lääkkeet laillisesta 

apteekista.
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Vauvojen  
D-vitamiini suositukset
VALTION ravitsemusneuvottelukunta (VRN) 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat 
päivittäneet vauvojen D-vitamiinisuositukset. 
Uusien suosituksien mukaan myös äidin-
maidonkorvikkeiden ja vierotusvalmisteiden 
D-vitamiinipitoisuuksia nostetaan. Suositukset 
astuvat voimaan heti ja uusien suositusten 
mukaisia korvikkeita tulee kauppoihin Suomes-
sa jo tämän syksyn aikana. Kaikkien valmistet-
tavien tuotteiden tulee olla uuden säädöksen 
mukaisia viimeistään kesäkuussa 2020.

Vauvoille suositellaan annettavaksi nes-
temäistä D-vitamiinivalmistetta. Suihkeita ei 
suositella niiden epätarkan annostuksen takia. 
D-vitamiinin saanti on tärkeää, mutta sitä ei tule 
saada liikaa.

Lähde: THL

ÄÄNIPELKO EI helpota ajan myötä vaan pahenee. Eläinlää-
kärin puoleen on syytä kääntyä, jos koiralla esiintyy lieviäkin 
äänipelkoon viittaavia oireita. Pelkoreaktion lievittämiseen on 
saatavilla reseptilääke. Lääkehoidon lisäksi voi käyttää feromo-
nivalmisteita. Koirille tarkoitetut valmisteet sisältävät synteettistä, 
tyynnyttävää feromonia, joka vastaa narttukoiran synnytyksen 
jälkeen erittämää nisäferomonia. Nisien välisestä ihosta erittyvä 
feromoni luo pentujen ja emon välille vahvan tunnesiteen ja 
myös aikuinen koira aistii tämän turvallisuuden tunteen.

Viimeistään noin viikkoa ennen uutta vuotta laitetaan fero-
monihaihdutin koiran oleskelutilaan. Vaikka koira ei paukkuja 
pelkäisikään, sitä ei viedä ulos ilotulituksen aikaan ja pakolliset 
ulkoilutukset on tehtävä kytkettynä ennen paukuttelua. Koiralle 
luodaan turvallinen olo sulkemalla ikkunaverhot, avaamalla radio 
sekä varaamalla koiralle paikka, jonne se voi halutessaan piiloutua. 
Tärkeää on myös, ettei pelokkaan koiran käyttäytymistä tueta 
hössöttämällä.
Karoliina Laine, ELL

PELKÄÄKÖ KOIRASI  
KOVIA ÄÄNIÄ?

UUDET D-VITAMIINI-
SUOSITUKSET:
> Täysimetetty lapsi ja lapsi, joka saa 
vähemmän kuin 500 ml/vrk äidinmai-
donkorviketta tai vieroitusvalmistetta, 
suositus D-vitamiinilisää 10 µg/vrk 
ympäri vuoden.
> Lapsi, joka saa päivittäin 500–800 ml 
äidinmaidonkorviketta tai vieroitusval-
mistetta, suositus D-vitamiinilisää 6 µg/
vrk ympäri vuoden.
> Lapsi, joka saa päivittäin enemmän 
kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta tai 
vieroitusvalmistetta, suositus D-vitamii-
nilisää 2 µg/vrk ympäri vuoden.
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Ihmisen lahja 
parhaalle ystävälleen

ADAPTIL®-tuotteet 
sopeuttavat koiraa vieraisiin 
ympäristöihin, rauhoittavat 
stressaavissa tilanteissa 
ja ennaltaehkäisevät 
haitallista käyttäytymistä.

ADAPTIL®-feromonivalmisteita on saatavana 
kaulapantana, suihkeena ja pistorasiaan 
kytkettävänä haihduttimena.    www.orionvet.fi 

ADAPTIL
sopeuttavat koiraa vieraisiin 
ympäristöihin, rauhoittavat 
stressaavissa tilanteissa 
ja ennaltaehkäisevät 
haitallista käyttäytymistä.

-feromonivalmisteita on saatavana 

JOKA  
VIIDETTÄ  
VOI KIITTÄÄ
UKK-INSTITUUTIN TUO-
REEN Liikuntaraportin 
mukaan keskimäärin 
viidesosa  täytti suositellun 
liikuntamäärän eli harjoitti 
reipasta liikuntaa ainakin 
kolmena päivänä viikossa 
yhteensä kaksi ja puoli 
tuntia siten, että yksittäinen 
liikkumiskerta kesti vähin-
tään 10 minuuttia. 

Lähde: UKK-instituutti

Umpilisäketulehdus 
paranee antibiooteilla
SUOMESSA POISTETAAN tulehduksen takia 
noin 6 000 umpilisäkettä vuosittain. Kahdesta 
erimuotoisesta umpilisäkkeen tulehduksesta 
toinen ei johda puhkeamaan. Lievemmän 
muodon umpilisäketulehduksen hoito onnis-
tui tutkimuksen mukaan antibiooteilla, jolloin 
voitiin välttää tarpeettomia leikkauksia.

Lähde: Potilaanlaakarilehti.fi

”Ihmiset eivät osaa nukkua, ovat superkireitä  
ja yli- tai alipainoisia”, sanoo joogaopettaja  

Ulrica Norberg. Työssäkäyvien henkiseen paineeseen 
ja jännittyneisyyteen hän ehdottaa kaksi 20 minuutin 

tai neljä 10 minuutin paussia päivään.  
Niistä saa rutkasti lisäenergiaa.

Lähde: HS.fi

Lyhentää flunssan kestoa ja lievittää 
oireita.
"Flunssakausina on perheeseen pesiytynyt 
nykyään yllättävän usein flunssaepidemia, 
joka käy läpi jokaisen perheenjäsenen. Koko 
porukan sairastelukausi voi kestää useita 
viikkoja. Sairasteluviikot ovat paitsi raskaita, 
myös hankalia järjestellä arjessa sujuviksi. 
Jokainen päivä, joka lyhentää flunssan kestoa, 
on todellinen voitto."

Farmaseutti suosittelee
"Ajattelimme kokeilla flunssan torjuntaan 

tarkoitettuja tuotteita, olisiko niistä apua. 
Olimme lukeneet myös sinkin vaikutuksesta 
flunssan torjunnassa. Apteekissa farmaseutti 
suositteli FluAcute Zinc+ -tuotetta, jota on 
saatavana kolmena eri makuvaihtoehtona. 
Farmaseutti kertoi, että hänen oma perhe 
oli kokeillut paria eri makua ja olivat pitäneet 
niistä. Heidän mielestä oli tuntunut siltä, että 
orastava flunssa jäikin hyvin lyhyeksi tämän 
tuotteen ansiosta."

"Valitsimme mauista mustaherukan, jota 
farmaseuttikin kehui. Makujen pitää kuu-
lemma olla melko voimakkaita peittääkseen 
sinkin maun, mutta tämä on niistä miedoin. 
Käytössäkin osoittautui hyvin peittäväksi, 
joskin silti melko vahvaksi."

Toimitus ottaa kokeiluun tuotteita ja kerää  
mielipiteitä myös muilta tuotetta testanneilta.

FLUACUTE 
ZINC+

KO K E I L I M M E

23Zyx® Minttu/Sitruuna/Eukalyptus 3 mg -imeskelytabletit on tarkoitettu suun ja nielun kivun ja ärsytyksen lievittämiseen. Vaikuttava aine bentsydamiini. Annos: 1-3 tablettia vuorokaudessa. 
Oireiden jatkuessa ota yhteys lääkäriin. Ei alle 6-vuotiaille, raskaana oleville tai imettäville. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija: Mylan Finland Oy. 10/2018  Zyx.fi

OTA Zyx!
Se tehokas kurkkukipulääke

Uusi makueukalyptus!

Zyx_Laatuapteekit_210x91.indd   1 10/10/2018   13.33



PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 3.12.2018  
mennessä ja osallistut 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.  
Lahjakortteja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
2.1.2019 ilmestyvässä lehdessä. 

NIMI:

PUHELIN:  

HYVÄ, 
PAHA 

STRESSI 
Kukapa ei kokisi stressiä aina välillä, 

mutta entä jos stressi jatkuukin tauotta 
vuosia. Millaisia vaikutuksia pitkään 

jatkuvalla stressillä on ja mistä  
stressissä on kysymys? 

Kim Nummila Kuva BigStockphoto

taa immuunijärjestelmän toimintaa ja voi pystyä es-
tämään esimerkiksi flunssan puhkeamisen sen aikaa, 
kunnes vaadittu työsuorite on hoidettu. Stressin lau-
keaminen laukaisee myös taudin ja viikonloppu tai lo-
ma alkaakin usein sairastelun merkeissä. 

Pitkittynyt stressi taas saa aikaan monenlaisia bio-
kemiallisia muutoksia elimistössä. Geenien toimin-
ta voi muuttua ja välittäjäaineiden määrät vääristyä. 
Kroonisen stressin aikaansaama kortisolin liikaeritys 
vaimentaa immuunipuolustuksen toiminnan tehok-
kaasti, mikä altistaa kehon sairauksille. Monista eri tut-
kimuksista tiedetään, että pitkittynyt stressi, unetto-
muus ja tupakointi lisäävät esimerkiksi hengitystiein-
fektioiden sairastumisriskiä huomattavasti. Pitkittynyt 
stressi vaikuttaa myös sydän- ja verenkiertoelimistön 
säätelyyn, muistin toimintaan, uni-valverytmiin sekä 
elimistön aineenvaihduntaan haitallisesti. 

S tressireaktion pitkät juuret johtavat aikaan, 
jolloin ihminen eli vielä luonnossa kamp-
paillen eloonjäämisestään joka päivä. Sala-
mannopea, vaistonvarainen stressireaktio 
lisäsi tarkkaavaisuutta ja pumppasi lihak-

set täyteen energiaa valmistaen elimistön pakenemaan 
tai taistelemaan. Oli kysymys elämästä tai kuolemas-
ta. Adrenaliiniryöppy aktivoi sympaattisen hermoston 
nostaen sydämen sykettä ja verivolyymiä sekä kiihdyt-
täen aineenvaihduntaa. Tämä sama alkukantainen re-
aktio toimii edelleen kännykkäkaudellakin ja kun vaara 
on ohi, elimistö palaa normaaliasetuksiin. 

Entä kun stressi pitkittyy? 
Pitkittyneessä stressissä aktivoituu ns. hidas stres-
sireaktio, joka perustuu hypotalamus-aivolisäke-li-
sämunuaisketjun aktivoitumiseen ja johtaa stres-
sihormonina tunnetun kortisolin lisääntyneeseen 
eritykseen. Tämänkin reaktion perimmäisenä tarkoi-
tuksena on ylläpitää elimistön toimintakykyä mah-
dollisimman pitkään. Kun stressi pitkittyy, elimistö 
kuormittuu ja stressin seuraukset alkavat näkyä. 

Sairastumisriski kasvaa
Sanonta ”kunnon työntekijä sairastaa lomallaan” ker-
too hyvin sen, että akuutissa tilanteessa stressi tehos-

Stressin laukeaminen laukaisee 
myös taudin ja viikonloppu tai 
loma alkaakin usein sairastelun 

merkeissä. 
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ERITYISESTI VASTUSTUSKYVYN tuke-
miseen suunnitellut valmisteet, sisältäen 
elimistölle tärkeitä C- ja D-vitamiineja 
sekä Super Defencessä vielä lisäksi sink-
kiä ja auringonhattu-uutetta. Valmisteet 
sopivat niin  päivittäiseen käyttöön kuin  
kuureina silloin, kun keho tarvitsee erityis-
tä tukea. Minisun Defence maistuu raikkaal-
le appelsiinille ja Super Defence aikuiseen 
makuun sitruuna-lakritsille. Ravintolisiä.
> Minisun Defence C+D vitamiini  
60 purutabl.  ja Minisun Super Defence 
C+D+Echinacea+Zinc 60 purutabl.

ECHINAFORCE ON perinteinen 
kasvirohdosvalmiste flunssan 
ennaltaehkäisyyn ja tukihoi-
toon. Valmisteen sisältämää 
punahattu-uutetta on perin-
teisesti käytetty kohottamaan 
elimistön omaa vastustusky-
kyä. Echinaforce uutteeseen 
käytettävät punahatut ovat 
luomulaatuisia ja ne käsitellään 
tuoreina, viimeistään 24 tunnin kuluttua sadonkorjuusta. 
Itsehoitolääke.
> Echinaforce punahattu-uute 100 ml

Echinaforce sisältää tuoretta kaunopunahatun versoa ja juurta. Jos olet 
allerginen punahatuille ja/tai mykerökukkaisille tai jos sinulla on jokin etenevä 
systeeminen sairaus, autoimmuunisairaus, immuunipuutos tai verisairaus älä 
käytä Echinaforcea. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tuotetta, jos 
sinulla on jokin maksa- tai munuaissairaus, jos olet atoopikko tai olet herkkä 
saamaan allergisia reaktioita. Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. 
Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Markkinoija A.Vogel.

3  X  VA STAVO I M A A

APPELSIININ TAI mustaherukan 
makuiset poretabletit yleiskun-

non ja vastustuskyvyn ylläpitoon. 
Sekä sinkki että C-vitamiini ylläpi-

tävät elimistön normaalia vastus-
tuskykyä. Tabletti sisältää 1000 

mg C-vitamiinia ja 15 mg sinkkiä 
ja se on makeutettu sukraloosilla. 

Ravintolisä.
> Apteq C + sinkki 20 poretablettia
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ibuxin rapid 400 mg (ibuprofeeni). Itsehoitolääke kuume- ja 
kiputilojen sekä migreenikohtausten lyhytaikaiseen oireenmu-
kaiseen hoitoon pakkauksen ohjeen mukaan. Aikuisille ja yli 
20 kg painaville lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa jos saira-
stat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. FI/POTC/17/0003/6/17

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.

Suolistosta suora tie aivoihin

Käsite ”stressivatsa” on yleisesti tunnettu ja viittaa sii-
hen, kuinka osa ihmisistä reagoi stressiin suoliston oi-
reilulla. Ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivillä suo-
liston ja keskushermoston välinen yhteys voi toimia 
vielä tavallistakin herkemmillä asetuksilla. Mielialan 
vaihtelut, kuten masentuneisuus ja ahdistuneisuus 
heijastuvat suoliston oireiluksi autonomisen hermos-
ton ylireaktiivisuuden kautta. On myös viitteitä, että 
ärtyneestä suolesta kärsivillä ihmisillä on herkistynyt 
sisäelintunto ja alentunut kipukynnys, mikä lisää oi-
reita entisestään. Stressi ja arkiset murheet aistitaan 
suolistossa entistäkin voimakkaampina oireina ja ora-
vanpyörä on valmis. Pitkittynyt stressi heikentää suo-
liston mikrobiotan elinoloja, mikä vaikuttaa suoraan 
immuunijärjestelmän toimintaan haitallisesti. 

Voiko stressittömyydestä olla haittaa? 
Olisiko stressin täydellinen puuttuminen paras vaih-
toehto terveyden kannalta? Tutkimusten mukaan 
stressittömyyskään ei ole hyvästä, sillä se saattaa joh-
taa immuunijärjestelmän toiminnan vääristymiseen 
lisäämällä autoimmuunisairauksien esiintymistä. Au-
toimmuunisairauksissa elimistön immuunijärjestel-
män puolustussolut tunnistavat virheellisesti elimis-
tön omat kudokset vieraiksi tunkeilijoiksi ja käynnis-
tävät voimakkaan tulehdusreaktion omien kudosten 
rakenteita vastaan. Tietty, sopiva määrä stressiä tarvi-
taan siis elimistön tasapainoiseen toimintaan. 

Kuinka suojautua stressiltä? 
Geenitutkimuksella pyritään selvittämään, miksi ih-
miset reagoivat niin eri tavalla stressiin. Tehdyistä 
tutkimuksista jo kuitenkin tiedetään, että ympäristö 
ja sen tuomat haasteet vaikuttavat yksilöiden stressi-
reaktioon paljon voimakkaammin. Kokeellisissa tut-
kimuksissa tenttiviikon kanssa painivien opiskelijoi-
den verinäytteet kertoivat immuunijärjestelmän so-
lujen alentuneesta aktiivisuudesta. Vastaavalla tavalla 
myös aviohuolien on havaittu heikentävän aikuisten 
immuunijärjestelmän toimintaa. 

Ikääntyminen heikentää immuunijärjestelmän toi-
mintaa ja mikäli siihen yhdistyy vielä voimakas stres-
si, infektioriski kasvaa huomattavasti ja haavat pa-
ranevat hitaammin. Rokotuksesta saatava suoja voi 
jäädä samasta syystä vanhuksilla muita heikommaksi. 

Vireä mieli ja vahvat sosiaaliset suhteet suojaa-
vat stressin ikäviltä vaikutuksilta ja tukevat sydän-
terveyttä. Asia, joka on havaittu myös Suomessa eri 

Tietty, sopiva määrä stressiä 
tarvitaan siis elimistön 

tasapainoiseen toimintaan. 
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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



 maakuntien ihmisten elinajanodotetta ja sosiaalista 
vireyttä tutkittaessa. 

Kuinka vahvistaa vastustuskykyä? 
Elimistön immuunijärjestelmä on evoluution miljoo-
nien vuosien aikana luoma hightech-tuote. Järjestel-
män ytimen muodostavat erilaiset valkosolut, jotka 
monimutkaisten viestintämekanismien kautta ohjaa-
vat kudosten ja koko elimistön toimintaa ulkopuoli-
sen uhan torjumiseksi. Arviolta noin 80 % immuu-
nijärjestelmän soluista sijaitsee suolistossa, minkä 
vuoksi mikrobiotan koostumuksella ja hyvinvoinnilla 
on tärkeä rooli vastustuskyvyn ylläpidossa. Kun suoli 
voi hyvin, keho ja mieli voivat hyvin. 

Monipuolinen ja terveellinen ravinto on tuttuun ta-
paan järjestelmän tehokkaan toiminnan mahdollistaja. 
Yksittäisistä ravintoaineista vastustuskykyyn liitetään 
tavallisesti C- ja D-vitamiinit sekä sinkki. Kaikilla niil-
lä on oma tutkimuksissa todennettu rooli immuunijär-
jestelmän toiminnassa, joskin D-vitamiini säätelee lu-
kemattomien erilaisten geenien toimintaa ja sen puu-
tos kytkeytyy myös monien sairauksien puhkeamiseen. 
Sinkki on magnesiumin ohella elimistölle välttämätön 
alkuaine, sillä yli 200 entsyymiä tarvitsee sitä toimiak-
seen ja ilman toimivia entsyymejä, mikään ei toimi.  

Luonnon monimuotoisuus voi tarjota apua myös vas-
tustuskyvyn tehostamiseen. Amerikan Sioux-intiaanien 
pitkään käyttämä kaunopunahattu ja siitä valmistettu 
tuorekasviuute ovat osoittautuneet tehokkaiksi immuu-
nijärjestelmän modulaattoreiksi. Uutteen sisältämät te-
hoaineet estävät suoraan hengitystieinfektioita aiheutta-
vien virusten tarttumisen epiteelisolujen pintaan, mikä 
on infektion alkamisen edellytys. Kaunopunahattu-uut-
teen tehoa on tutkittu monissa kliinisissä kokeissa, jois-
sa sen on havaittu paitsi estävän flunssavirusten, mukaan 
lukien influenssavirusten, aiheuttamia sairastumisia, 
myös estävän bakteeriperäisten jälkitautien esiintymistä. 
Vanhuksille influenssan jälkeen puhkeava bakteeriperäi-
nen keuhkokuume voi olla kohtalokas, ja siksi kaikille yli 
65-vuotiaille tarjotaan ilmainen influenssarokote. P

Lähteet: tiede.fi ja www.terveyskirjasto.fi

Yksittäisistä ravintoaineista 
vastustuskykyyn liitetään 

tavallisesti C- ja D-vitamiinit 
sekä sinkki.
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LIHAKSILLE JA NIVELILLE
VIILENTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI JA RAUHOITTAA NOPEASTI

KYLMÄ JA LÄMMIN
        YHDESSÄ

TARJOUS
Perskindol 100 ml

14,90
 (Tarjoushinta on voimassa marraskuun ajan)

D iabeteksen liitän-
näis- eli lisäsaira-
uksista puhutaan 
paljon, eikä suotta. 
Aikoinaan ne aiheut-

tivat vakavia ja pelottavia komplikaa-
tioita ja lyhensivät diabetesta sairas-
tavien eliniänodotetta. Tämä johtui 
pitkälti siitä, että hoitoon tultiin liian 
myöhään. Seulontaa ei ollut, ja dia-
betesdiagnoosi tehtiin satunnaislöy-
tönä korkean verensokerin oireiden 
perustella, jolloin tyypin 2 diabetesta 
oli sairastettu tietämättä jopa vuosia. 

”Nykyään tyypin 2 diabeteksen 
seulonta on tarkkaa, ja sairaus saa-
daan aiemmin kiinni, mikä on viime 
vuosina vähentänyt huomattavasti 
liitännäissairauksien riskiä”, kertoo 
Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilan-
ne-Parikka.

Ilanne-Parikka painottaakin seu-
lonnan tärkeyttä. Hän kehottaa jo-
kaista 30 vuotta täyttänyttä mitta-
uttamaan verensokerinsa vähintään 
viiden vuoden välein. Jos lähisuvus-
sa on diabetesta, tai jos kuuluu riski-
ryhmään esimerkiksi Diabetesliiton 
tyypin 2 diabeteksen riskitestin mu-
kaan, verensokeri kannattaa tarkas-
taa 1–3 vuoden välein. 

Diagnosoidun diabeteksen osal-
ta, riippumatta diabetestyypistä, on 
tärkeää seurata tilannetta vähintään 
vuosittain. Verensokerin seurannan 
ohella pyritään kartoittamaan ja mi-
nimoimaan liitännäissairauksille al-
tistavia tekijöitä, ja toisaalta havait-
semaan mahdolliset muutokset niin 
varhain kuin mahdollista. 

Moninainen tautirypäs
”Diabeteksen liitännäissairauksilla 
tarkoitetaan sairauksia, jotka johtu-
vat pitkäaikaisesti liian korkeasta ve-
ren glukoosipitoisuudesta, eli veren-
sokerista”, kertoo Ilanne-Parikka. 

Tyypillisimpiä liitännäissairauk-
sia ovat silmän verkkokalvon saira-
us, retinopatia, hermoston rappeu-
masairaus, neuropatia, munuaissai-
raus eli nefropatia sekä erillisenä 
ryhmänään korkeasta verensokeris-
ta johtuvat sydän- ja verenkiertoeli-
mistön sairaudet, valtimosairaudet. 

”Diabetes on riskitekijä myös 
muistisairauksille, ja erityisesti ve-
risuoniperäisille muistisairauksille”, 
muistuttaa Ilanne-Parikka. 

Joissain tapauksissa liitännäissai-
raus, esimerkiksi sydäninfarkti tai 
jalkojen verenkiertohäiriö voi olla 
ensimmäinen merkki tyypin 2 dia-
beteksesta, joka on kytenyt piilevänä 
pitkään. Myös pitkäaikainen kortiso-
ni tablettihoitona voi aiheuttaa dia-
beteksen. Nämä ovat tapauksia, joi-
ta tehokkaalla seulonnalla pyritään 
estämään.  

Kavala, korkea verensokeri
Mikä sitten korkeasta verensoke-

rista tekee niin haitallisen?
”Pitkäaikaisesti korkea verenso-

keri vaurioittaa hiusverisuonia se-
kä valtimoita verhoavien endoteeli-
solujen aineenvaihduntaa”, kertoo 
Ilanne-Parikka. 

Korkea verensokeri vaurioittaa 
erityisesti soluja, jotka eivät pysty 
säätelemään omaa sokeri- eli glu-
koosipitoisuuttaan. Keskeisessä roo-
lissa on myös happiradikaalien lii-
kamuodostus. Ne aiheuttavat on-
gelmia kaikkialla kehossa ja lisäävät 

DIABETEKSEN  
LIITÄNNÄISSAIRAUDET 

Diabeteksen 
liitännäissairaudet 
ovat moninainen 

tautirypäs, 
joille yhteisenä, 

laukaisevana tekijänä 
on pitkäaikaisesti 

korkealla pysyttelevä 
verensokeri. 

Marimiina Pykälistö Kuvat BigStockphoto

”Diabetes on 
riskitekijä myös 

muistisairauksille, 
ja erityisesti 

verisuoniperäisille 
muistisairauksille.”
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kehon tulehdustilaa. Kun verenso-
keri on korkea, sitä kiinnittyy taval-
lista runsaammin elimistön kaikkiin 
valkuaisaineisiin eli ne sokeroituvat 
eli glykosyloituvat. Tästä käynnistyy 
monimutkainen kemiallisten reak-
tioiden sarja. Kohonnut verensoke-
ri vaikuttaa lisäksi suoraan hermo-
solujen aineenvaihduntaan.

”Erityisen herkkiä glykosylaatiol-
le ovat silmänpohjien, hermojen ja 
munuaiskerästen hiusverisuonet.”

Nykyaikaisella hoidolla diabe-
teksen liitännäissairauksien yleisyys 
on tosin vähentynyt merkittävästi. 
Muun muassa vakavaan munuaisten 
vajaatoimintaan sairastui aiemmin 
joka kolmas diabeetikko, nykyään 30 
sairastamisvuoden jälkeen luku on 
vain 5 %. Myös näönmenetykseen 
johtava retinopatia on tänä päivänä 
hyvin harvinainen.  

Metabolinen oireyhtymä kuriin
Usein liitännäissairauksien taustal-
la on myös metabolinen oireyhtymä. 
Se on yleistä erityisesti ylipainoisten 

tyypin 2 diabetesta sairastavien kes-
kuudessa. Sitä voi tosin esiintyä myös 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla. 

”Metaboliselle oireyhtymälle on 
tyypillistä rasvan kertyminen veri-
suoniin, vatsanseudulle ja sisäeli-
miin, kuten maksaan, haimaan sekä 
sydämeen. Se nostaa verenpainetta, 
huonontaa rasva-arvoja ja kasvattaa 
vyötäröä.” 

Metabolinen oireyhtymä yhdes-
sä diabeteksen kanssa lisää valtimo-
sairauksien riskiä jopa kolminkertai-
seksi. Tähän tautiryhmään liitetään 
myös jalkojen heikentynyt veren-
kierto, joka näkyy muun muassa haa-
vojen huonona paranemisena. Haa-
vojen paranemista vaikeuttaa myös 
korkean verensokerin aikaansaama 
tulehdusalttius. 

Hyvä uutinen on se, että valti-
mosairauksia voidaan tehokkaasti 
ehkäistä painonpudotuksella ja elin-
tapojen muutoksilla. Ruotsalaisen 
vastatehdyn tutkimuksen mukaan 
tyypin 2 diabetesta sairastavat, jot-
ka eivät tupakoi, ja joiden verenpai-

VAHVA B1-, B6- ja B12-vita-
miinien yhdistelmävalmiste, 
joka on suunniteltu erityisesti 
hermojen normaalin toiminnan 
ylläpitämiseen. Valmiste sopii 
hyvin myös diabeetikoille ja 
sitä voidaan käyttää jatkuvasti tai 
pitkinä kuureina, sillä sen koostumus 
on optimoitu juuri tähän tarkoitukseen. 
Pieni, helposti nieltävä kapseli. Valmis-
tettu Suomessa. Ravintolisä.
> Bethover Neuro 100 kaps. 

IHOHALKEAMILLE JA pienille 
haavaumille tarkoitettu haavalakka, 
jonka avulla voidaan vähentää haavan 
aiheuttamaa kipua ja nopeuttaa pa-
ranemista. Lakka muodostaa 
haavaa tai halkeamaa suo-
jaavan kalvon, joka vähentää 
ulkoista ärsytystä ja estää 
haavan avautumista uu-
delleen. Lakka sopii myös 
diabeetikoille pienten 
ihohalkeamien hoitoon. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite.
> WOUND AWAY 7 ml

ne, verensokeri ja rasva-arvot ovat 
tavoitelukemissa, voivat jopa parem-
min kuin ikätoverinsa. 

Hyvä hoitotasapaino ja  
terveet elämäntavat
Vaikka diabetes vaatii aina yksilöllis-
tä hoitosuunnitelmaa, hyvä hoitota-
sapaino ja terveelliset elintavat ovat 
kaikissa tapauksissa hoidon lähtö-
kohta. Hoitotasapainolla tarkoite-
taan verensokerin pitkäaikaista tasa-
painottamista. Elintapaohjauksessa 
tärkeintä on yksilöllisesti räätälöity 
ravinto- ja liikuntahoito sekä tarvit-
taessa laihdutus. 

”Näillä voidaan estää tai ainakin 
siirtää tyypin 2 diabeteksen puhkeami-
nen suurella osalla riskihenkilöistä.”

SOKERIARVOJEN VIIDAKOSSA  
– YMMÄRRÄ OMAT TULOKSESI
DIABETEKSEN SEULONNASSA 
käytetään tyypillisesti kolmea veri-
koetta; paastosokerin ja punasolu-
jen sokeroitumisen mittausta sekä 
sokerirasitustestiä. Paastosokeriksi 
kutsutaan aamulla, vähintään 8 
tunnin yöpaaston jälkeen otettua 
verikoetta. Sokerirasitustesti sen 
sijaan kertoo verensokerin tason 
aterian jälkeen. Punasolujen soke-
roituminen eli sokerihemoglobiini 
kertoo verensokeritasosta pidem-
mässä juoksussa, noin kahden 
kuukauden aikavälillä.  

PAASTOSOKERIARVOT
> Terveet ihmiset: alle 6 mmol/l

> Esidiabetes: 6,1 -6,9 mmol/l
> Diabetes: 7,0 mmol/l tai enem-
män

2 TUNNIN ARVO  
SOKERIRASITUSTESTISSÄ: 
> Terveet ihmiset: alle 7,7 mmol/l
> Esidiabetes: 7,8 – 11 mmol/l
> Diabetes: yli 11 mmol/l 
> Jo yksi 11 mmol/l tai yli mitattu tu-
los antaa diabetes-diagnoosin, jos 
henkilöllä on selvät diabetesoireet. 

SOKERIHEMOGLOBIINI (HbA1c)
> 48 mmol/mol ja kaikki mittausar-
vot tämän lukeman yli viittaavat 
diabetekseen.

2  X  A P U  O N G E L M I I N 
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EI VAIN VERENSOKERI  
– RASVA-ARVOT JA VERENPAINE
DIABETEKSESSA HOITOTASAPAINO on erittäin tärkeää, ja siinä tähdä-
tään sokeriarvojen lisäksi rasva-arvojen ja verenpaineen optimointiin 
niin elintapahoidossa kuin lääkehoidossakin. Diabetesta sairastavalle 
asetetut tavoitearvot ovat:

> Verensokeri: paastosokeri 4–7 mmol/l, aterian jälkeen alle 8–10 
mmol/l, sokerihemoglobiini 48–53 mmol/mol
> Rasva-arvot: HDL-kolesteroli yli 1,1 mmol/l miehet ja yli 1,3 mmol/l 
naiset; LDL-kolesteroli alle 2,5 mmol/l; triglyseridit alle 1,7 mmol/l ja 
kokonaiskolesteroli alle 4,5 mmol/l
> Verenpaine: 140/80 mmHg tai alle

Jos kuitenkin verensokeri jatkaa 
nousuaan, ja todetaan diabetesarvot, 
kannattaa rinnalle useimpien kohdal-
la aloittaa lääkehoito, joka korjaa ve-
rensokerin normaaliksi. Lääkehoito ei 
kuitenkaan korvaa terveitä elintapoja 
missään diabeteksen vaiheessa. Näillä 
yhdessä ehkäistään tänä päivänä tehok-
kaasti liitännäissairauksia – mitä pa-
rempi hoitotasapaino, sitä epätodennä-
köisempi on liitännäissairauksien riski. 

Ilanne-Parikka muistuttaa vielä, et-
tei diabetes sinänsä aiheuta lisäsaira-
uksia, vaan sen seurauksena kohonneet 
verensokeri, verenpaine sekä negatiivi-
set muutokset rasva-arvoissa.

”Vakavia liitännäissairauksia ei 
suinkaan tule kaikille.” P

Lisätietoja: www-terveyskyla.fi/diabetestalo 
sekä diabetesliitto: www.diabetes.fi. 
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Hajusteeton, väri- ja säilöntä-
aineeton Bepanthen hoitaa hellästi 
herkintäkin ihoa. Se sisältää 
dekspantenolia, joka nopeuttaa 
ihon paranemista. Ja ihosta tulee 
taas oma ihana itsensä.

Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine dekspantenoli. Voidetta levitetään kerran tai 
useita kertoja päivässä. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy. www.bepanthen.fi 
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Maailmalta Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock, BigStockphoto

Syövän diagnosointi 
täsmentyy ja  
yksilöllistyy

Lasten immuunijärjes-
telmän huikea kehitys
KAROLIINISEN INSTITUUTIN tutkijat Ruot-
sissa ovat havainneet, että vastasyntyneiden 
lasten immuunijärjestelmä kehittyy äärim-
mäisen nopeasti ja kaavamaisesti. Jo ensim-
mäisten elinviikkojen aikana muutokset ovat 
hämmästyttävän suuria. 

Tutkijoiden mukaan ensimmäisten 12 vii-
kon aikana immuniteetti kehittyy dynaami-
sesti, kun altistuminen erilaisille bakteereille, 
viruksille ja muille mikrobeille käynnistää 
elimistön puolustusjärjestelmän kehityksen 
keuhkoissa, suolistossa, iholla ja limakalvoil-
la. Nopean vauhdin lisäksi tutkijoita häm-
mästyttää immuunijärjestelmän kehityksen 
kaavamaisuus – vauvojen muista eroista 
huolimatta immuunijärjestelmä kehittyy 
kaikilla hyvin samankaltaisesti. 

”Aivan kuin kyseessä olisi harjoiteltu 
rutiini”, toteaa Karoliinisen instituutin tutkija, 
Petter Brodin. Vauvojen immuunijärjestel-
män kehitys näyttää tutkimuksen mukaan 
noudattavan samaa kaavaa, ja immuniteetin 
muutokset tapahtuvat kaikilla vauvoilla 
tietyssä ja samassa järjestyksessä. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin ensim-
mäistä kertaa immuunisolujen analysointiin 
kehitettyä tekniikkaa. Aiemmin vauvojen 
puolustusjärjestelmän kehitystä on tutkittu 
lähinnä napanuorasta otetuilla näytteillä. 

Lähde: www.mediuutiset.fi 6.9.2018 
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/
mu/c84da5b7-8ca8-4467-bdbf-8b4
1c4381a0c?ref=newsletter:5424&u
tm_source=MU-Uutiskirje-Laakarit&utm_
medium=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_
campaign=MU-Uutiskirje
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Vähäisetkin auringonsäteet  
voi hyödyntää keskipäivän  
ulkoilulla. Tämä auttaa  
ylläpitämään hyvää uni-valverytmiä 
ja siten optimoi myös jaksamista.

H Y VÄT  U U T I S E T

HYVÄ D-VITAMIINITASO  
L ASKEE KOLESTEROLIARVOJA
LÄÄKÄRI Sonja Soininen tutki elokuun lopussa tarkastetussa väitös-
kirjassaan D-vitamiinin yhteyttä kolesteroliarvoihin. Vaikka D-vitamii-
nin tiedetään kiistatta vahvistavan luustoa, sen positiiviset vaikutukset 
sydän- ja verisuonitauteihin herättävät keskustelua ja eriäviä mielipi-
teitä. Soinisen tutkimus tuo uutta valoa kiistanalaiseen aiheeseen.

Tutkimuksessaan Soininen tarkasteli 512 iältään 6–8-vuotiasta, 
taustoiltaan heterogeenistä alakoululaista. Tulokset olivat yksioikoi-
sia. Lapsilla, joiden D-vitamiinitasot olivat korkeat, olivat vastaavasti 
suotuisat kolesteroliarvot niin kokonaiskolesterolin kuin LDL- ja HDL-
kolesterolinkin osalta. 

Korkean D-vitamiinitason ja alhaisen kolesterolin yhteyteen eivät 
tutkimuksessa vaikuttaneet lasten rasvaprosentti, ravitsemustekijät, 
liikunnallisuus, vanhempien koulutustausta eikä päivän pituus tutki-
mushetkellä. Tutkimuksen mukaan myöskään perinnöllisillä tekijöillä 
ei ollut vaikutusta.

Soinisen mukaan tarvitaan vielä lisätutkimuksia selvittämään 
yhteys kolesteroliarvojen ja D-vitamiinitasojen välillä. Selvää näyt-
täisi kuitenkin olevan, että D-vitamiinilla on tärkeä rooli sydänter-
veyden ylläpitämisessä. Soinisen tutkimuksen jälkeen päivittäistä 
D-vitamiinisuositusta on nostettu 10 mikrogrammaan päivässä. Tämä 
lienee tarpeen, sillä vaikka Soinisen mukaan hälyttävän matalia D-
vitamiinitasoja oli vain harvalla lapsella, jäi D-vitamiinitaso silti jopa 
joka viidennellä lapsella alle tason 50 nmol/l. Tätä pidetään D-vitamii-
nipuutoksen rajana Suomessa. P

Lähde: www.mediuutiset.fi 28.8.2018 
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a2d2c142-7470-421a-81cf-c99f06
0970fb?ref=newsletter:cc3f&utm_source=MU-Uutiskirje-Laakarit&utm_
medium=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_campaign=MU-Uutiskirje

S uomalaistutkijat ovat vastikään löytäneet 
syövän leviämiseen vaikuttavan proteiinipa-
rin välisen säätelymekanismin. Tämä meka-
nismi näyttäisi ennustavan syövän leviämistä 

ja etäpesäkkeiden syntyä. 
Jo kauan on tiedetty, että syövän leviäminen ja etä-

pesäkkeiden syntyminen lisäävät kuolemariskiä, ja et-
tä varhainen syövän etenemisen tunnistaminen pa-
rantaa ennustetta. Nyt tehty tutkimuslöydös tulee tu-
levaisuudessa mahdollistamaan yhä täsmällisemmän 
ja yksilöllisemmän diagnoosin. Käytännössä tämä tar-
koittaa syövän leviämisen havainnointia. Ensimmäi-
senä uudesta tutkimuksesta tulevat todennäköises-
ti hyötymään kilpirauhas- ja maksasyöpää sekä harvi-
naista Kaposin sarkoomaa sairastavat henkilöt. 

Tutkimuksen keskiössä oli kaksi proteiinia, MMP14 
ja Prox1. Näistä ensimmäinen, MMP14, on syöpätut-
kijoille jo entuudestaan tuttu. Sen tiedetään monis-
sa yleisissä syöpätyypeissä hajottavan kasvaimen ym-
pärillä olevaa kudosta, jolloin syöpä leviää. Prox1 on 
sen sijaan proteiini, joka säätelee geenien toimintaa 
niin terveillä kuin sairailla ihmisillä. Terveessä solus-
sa se vaikuttaa esimerkiksi silmän linssin, maksan ja 
imusuoniston kehittymiseen. Syöpäsolussa se toimii 
MMP14-proteeinin vastaparina niin, että toisen prote-
iinin määrän kasvaessa, toinen laskee – ja päinvastoin. 
Tutkijat havaitsivat, että tällä periaatteella Prox1 voi 
yhdessä muiden proteiinien kanssa joko kiihdyttää tai 
jarruttaa syövän leviämistä. 

”Löydös on merkittävä, vaikkei sen avulla voida-
kaan valmistaa uudentyyppistä syöpälääkettä”, ker-
too translationaalisen syöpäbiologian ohjelmassa 
mukana ollut, Helsingin yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan professori, Päivi Ojala. 

Ojala uskoo, että säätelymekanismin löytäminen 
helpottaa syövän leviämisen ennustamista, ja siten 
oikeanlaisen lääkehoidon mahdollisimman aikaista 
aloittamista. Tällä on ratkaiseva merkitys syöpähoi-
don ennusteeseen, sillä tavallisesti vain levinneeseen 
syöpään voi kuolla. 

Lähde: www.hs.fi/hyvinvointi 28.6.2018 
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005735973.html

”Löydös on merkittävä, vaikkei 
sen avulla voidakaan valmistaa 
uudentyyppistä syöpälääkettä.”
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TARJOUKSETMARRASKUUN

Avène Soothing  
Eye Contour  Cream  
10 ml
Rauhoittava silmän
ympärysvoide herkälle, jopa 
ärtyneelle iholle. Imeytyy 
nopeasti.

Minisun 50 µg 
D-vitamiini valmisteet 
200 tabl. tai kaps.
Hyvänmakuiset Dvitamiini
tabletit koko perheelle 
päivittäisen Dvitamiinisaannin 
turvaamiseen.

Melarest Extra Vahva 
1,9 mg mansikka tai 
salmiakki-lakritsi  
60 tabl. 
Sarjan vahvimmat melatonii
nivalmisteet nukahtamisajan 
lyhentämiseen.

Decubal Clinic Cream  
250 g 
Pitkäkestoista kosteutta ja  
suojaa kuivalle ja herkälle  
iholle antava perusvoide.

Bethover B12  
+ Foolihappo  
150 tabl.
Mansikanmakuinen  
imeskelytabletti B12vitamiinin  
ja foolihapon saannin  
turvaamiseen ja muistin tueksi.

Multivita Magnesium-
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. tai 90 purutabl. 
Nieltävä tai pureskeltava, hyvin 
imeytyvää magnesiumsitraattia 
sisältävä valmiste. 

Evergia Multilong 
 monivitamiini  
120 kaps.
Aktiiviseen arkeen soveltuva 
pitkävaikutteinen moni
vitamiinivalmiste, jossa 13 
vitamiinia ja 13 hivenainetta. 

Physiomer nenä-
huuhtelu Baby, 
Normal tai Strong
Huuhtelee ja puhdistaa 
tehokkaasti, mutta hellä
varaisesti nenäkäytävät 
luonnollisella merivedellä.

Apteq Fluzinc 
 mustaherukka tai 
salmiakki 24 tabl.
Kolmen päivän tehokuuri 
imeskeltävää sinkkiä flunssan 
ensioireisiin. Sopii yli 12vuoti
aille. Lyhentää flunssan kestoa.

Systane Ultra  
silmätipat 10 ml
Tehokkaasti ja pitkään  
kosteuttavat silmätipat  
kuivien silmien hoitoon.

HTH Skin Repair 
 Erikoisvoide  
100 ml
Hajusteeton voide erit täin 
 kuivalle ja herkälle iholle. 
 Normalisoi ihon suojakerrosta  
ja kosteuttaa pitkään.

Multivita  
Omegalive Strong  
100 kaps.
Vahva omega3kalaöljy
valmiste päivittäiseen 
käyttöön aikuisille. 
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Tarjoukset voimassa marraskuussa 2018, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME

Tule  
katsomaan 

tarjous hintamme 
apteekkiimme.

Iholla nyt! Kim Nummila Kuvat BigStockphoto

Kasvot  
– elämän peili

K asvot kertovat eletyn elä-
män tarinaa kaikkine ryp-
pyineen ja juonteineen. 
Ihon kimmoisuutta ja täy-
teläisyyttä ylläpitävien iho-

nalaiskudosten rakenne alkaa veltostua 
kiihtyvään tahtiin 40-ikävuoden jälkeen. 
Elimistön oma kollageenisynteesi hidastuu 
ja kollageenisäikeiden väliset ristisidokset 
katkeilevat. Kaikki tämä näkyy ihon vel-
tostumisena ja ryppyjen muodostumisena. 
Tämä on prosessi, joka kuuluu luonnollise-
na osana vanhenemiseen, mutta sitäkin voi 
onneksi hidastaa.

11 vinkkiä  
nuorekkaisiin kasvoihin

> SUOJAA KASVOT 
aina voimakkaalta  

UV-säteilyltä.

> LOPETA  
TUPAKOINTI 

 ja sen aiheuttama 
häkämyrkytys.

> SYÖ MONI-
PUOLISESTI, 

paljon värikkäitä 
kasviksia, vähän 
kovaa rasvaa ja 

sokeria.

> HOIDA KASVOJA 
ihotyyppisi mukai-
silla  hoitotuotteilla 

joka päivä.

 > VÄLTÄ STRESSIÄ 
JA UNETTOMUUTTA, 

jotka lisäävät elimistön 
hapetusstressiä.

> JOS  
LAIHDUTAT  

vanhemmalla 
iällä, se näkyy 

myös kasvoissa.

> RUNSAS ALKO-
HOLINKÄYTTÖ 
heikentää ihon 

kuntoa.

> LIIKU  
SÄÄNNÖLLISESTI, 
sillä se tukee veren-

kiertoa ja kuona-
aineiden poistumista.

> JUO RIITTÄVÄSTI 
VETTÄ, sillä elimis-
tön tasapainoinen 
toiminta tarvitsee 

vettä.

> KÄYTÄ IHON 
KUNTOA TUKEVAA 

RAVINTOLISÄÄ, 
jos ruokavaliosi on 

puutteellinen tai 
ravintoaineiden 
imeytyminen on 

häiriintynyt sairauk-
sien vuoksi.

> MUISTA D-
VITAMIINILISÄ 
ainakin talvikau-
della, myös iho 
hyötyy siitä. P

ERITTÄIN RAVITSEVA, ylellisen tun-
tuinen hoitovoide kuivalle ja herkälle, 
vanhenevalle iholle. Kasvipohjaiset 

ainesosat täydentävät puuttuvaa kolla-
geenia ja vahvistavat ihon hydrolipidikal-

voa. Ihosta tulee pehmeä, kimmoisa ja 
elinvoimainen. Käytetään aamuin 

illoin kasvoille ja kaulalle. Saata-
vana rich ja extra rich-versioina. 
Kokeile– niin tiedät, millainen 
on hyvä kasvovoide. Kosmeetti-
sia valmisteita.

> Avène Rich tai Extremely Rich 
Compensating Cream 50 ml

IHON, HIUSTEN ja kynsien hyvin-
vointiin kehitetty, vahva ja moni-
puolinen biotiinivalmiste, jossa on 
biotiinin lisäksi myös muita ihon ja 
hiusten hyvinvoinnin kannalta 
tärkeitä vitamiineja, sinkkiä ja 
aminohappoja. Aktivoi kera-
tiinin luonnollista synteesiä 
ja tukee ihon luonnollista 
hyvinvointia ja uusiutu-
mista. Ravintolisä.
> Apteq Biotiini Extra  
60 kaps. 

Tarjouksessa
-15%

Tarjous voimassa marraskuun 

2018 loppuun.

Tarjouksessa
-20%

Tarjous voimassa marraskuun 

2018 loppuun.
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Aqualan L,  
Duo tai Plus  
200 g 
Koostumukseltaan kevyet, 
mutta tehokkaasti ja pitkään 
kosteuttavat perusvoiteet.

Lactrase GO tai  
Nogasin GO  
50 purutabl.
Kätevät entsyymivalmisteet 
 sulamattomien hiilihydraattien 
tai laktoosin aiheuttamien 
 oireiden estoon.

Ophtim Eye  
Day & Night silmätipat  
30 x 0,5 ml
Säilytysaineettomat, ohuem
mat päivätipat ja paksum
mat yötipat kuivien silmien 
 kosteutukseen.

Magnesiumihosuihke  
Nivel  
100 ml
Hyvin imeytyvä suihke
muotoinen nivelvalmiste 
nivelten, jänteiden  
ja lihasten hyvinvointiin.

Betolvex 1 mg  
150 tabl.
B12vitamiinivalmiste muistin 
ja hermoston normaalin 
toiminnan ja psykologisten 
toimintojen tukemiseen.

Bion3 Immun Restore  
20 tabl.
Yhdistelmävalmiste 
 nopeampaan toipumi
seen ja vastustuskyvyn 
 vahvistamiseen. 

RaMaVit Ubikinoni 
Q10 100 mg  
60 kaps.
Voimaa ja virtaa ubikino
nista sydämelle ja lihaksille 
jokaiseen päivään. 

Apteekki FluAcute Zinc+ 
kolme makua 
 20 ml
Sinkkisuihke flunssan  
ensioireisiin. Lyhentää kestoa  
ja lievittää oireita, etenkin 
nielussa.

Apteq Melato niini 
Extra 1,9 mg  
100 purutabl.
Erilainen melatoniini valmiste, 
joka paitsi lyhentää nukahta
misaikaa tukee myös unen 
laatua.

Helein Strong Collagen 
90 tabl.
Hyvin imeytyvä kollageeni
valmiste ylläpitämään 
 nuorekasta ja kiinteää ihoa.

Minisun D-vitamiini  
20 µg  
300 tabl.
Hyvänmakuinen, pienikokoinen 
purutabletti päivittäisen  
Dvitamiinisaannin 
 turvaamiseen.

Multivita Plus  
200 tabl.
Aikuisten monivitamiini ja 
 hivenainevalmiste, joka sisältää 
 kaiken tarvittavan yhdessä 
tabletissa. 

TARJOUKSETJOULUKUUN

Leikkaa talteen

Tarjoukset voimassa joulukuussa 2018, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.


