


Kultaisella keskitiellä  
uuteen vuoteen

V uosi on juuri vaihtunut. Uu-
den vuoden alkajaisiksi moni 
suomalainen tekee terveyteen 
tai elämäntapoihin liittyviä lu-

pauksia. Kuntosalien seinät pullistelevat 
tammikuussa uusista innokkaista kun-
toilijoista, jotka ovat päättäneet aloittaa 
uuden, terveellisen elämän. Kuten niin 
monta kertaa aikaisemminkin. Tipaton 
tammikuu ja laihdutuskuuri ovat usein 
terveyden kannalta kannustettavia tekoja, 
mutta mistä löytää tahdonvoima pysyviin 
elämäntapamuutoksiin? Monissa asioissa 
se kultainen keskitie riittää jo terveyden 
edistämiseen hyvällä tavalla. 

Antibioottien liikakäytön haitoista pu-
hutaan paljon. Kysyimme antibioottien 

pitkäaikaisista haittavaikutuksista Suo-
men johtavalta asiantuntijalta, professori 
Pentti Huoviselta, joka kertoo, mitä uusi-
en tutkimusten valossa asiasta tiedetään. 
Antibioottiresistenssi on kasvava ongelma 
kaikkialla maailmassa, ja uusimman arvi-
on mukaan Suomessakin kuolee arviolta 
90 ihmistä vuodessa vastustuskykyisten 
bakteerien aiheuttamiin infektioihin. 

Myös D-vitamiinista ja sen riittäväs-
tä saannista väännetään kättä kiivaasti. 
Emeritusprofessori Ilari Paakkarilla on 
selkeä käsitys asiasta uusimpien tutki-
mustulosten valossa. D-vitamiini on ter-
veyden kannalta välttämätön, ja sen riittä-
västä saannista kannattaa huolehtia. 

Tervettä uutta vuotta toivottaen

A-VITAMIN
NENÄSUIHKE

Hoitaa kuivaa nenää lempeästi
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  Laihdutus on yksi isoimmista ter
veysteoista, joita voi itsensä hyväksi 
tehdä. Onnistuminen on yksilöllistä 
ja siihen vaikuttavat niin psyykkiset, 
fyysiset kuin sosiaaliset tekijät.
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iso päätös ja elämänmuutos. Se on 
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  Kasvissyönti on viime vuosina 

kasvattanut suosiotaan. Kasvis
ruokavalioon siirtyminen on iso 
ympäristöteko ja sillä on huomat
tava terveyttä edistävä vaikutus. 
Voisiko sinusta tulla kasvissyöjä? 

16   Tuiki tärkeä 
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  Tiedot Dvitamiinin terveys
vaikutuksista karttuvat kaiken 
aikaa, kertoo emeritusprofessori, 
Ilari Paakkari.
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 Puikosta vai purkista, kumpi voitti?
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on haittansa

  Ihottuma ja ripuli ovat 
tavallisia antibioottien 
ohimeneviä haittoja. 
Antibiooteilla on myös 
pysyvämpiä haittoja, ja 
ne voivat olla vakavia.
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Geeli iholle
lihas- ja
nivelkivun
hoitoon.

Kipua vastaan.
Uutuus

Buranagel 50 mg/g on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel-ja lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Vaikuttava aine 
ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille, lopeta käyttö, jos hoidettavalla 
alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkit tyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohju-

kaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. 
Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 

burana.fi

T erveyden ja hyvinvoinnin kannal-
ta tärkein rasite ei ole jokin sairaus 
tai elämäntapa, vaan yksinäisyys. 
Yksinäisyys aiheuttaa fyysistä pa-

hoinvointia, pahaa oloa ja tyhjyyttä. Se vaikut-
taa myös immuunijärjestelmän toimintaan, 
sydämen terveyteen ja jopa elinikään.

Suomessa yksinäisimpiä ovat 18–24-vuotiaat 
ja ikäihmiset. Joka viides suomalainen kokee yk-
sinäisyyttä joskus ja joka kymmenes usein.

Avun etsiminen jää usein omalle kontolle, 
on yritettävä auttaa itse itseään, vaikka vain 
askel kerrallaan. Voit olla avuksi pyytämällä 
ulkopuolelle jäänyt mukaan, suomalla hymyn 
ja sanomalla jotain ystävällistä aina kun voit. 
Toivota hyvää ystävänpäivää myös niille, joi-
den arvelet siitä ilahtuvan.

Lähteet: Yle A2 Yksinäisyys-ilta, Turun yliopisto – 
Lasten ja nuorten yksinäisyys

Ystävän ja läheisyyden kaipuu

AjassaAnne Stolt Kuvat BigStockphoto

YSTÄVÄTOIMINTAA  
JA APUA.  

Apua tarjoavat esimerkiksi 
Suomen punainen risti, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto, 

Eläkeliitto, Vanhustyön keskus-
liitto ja kirkon toiminta. P

YHDESSÄ HYVÄÄ.  
Hyväntekeväisyystyö on hyvä 
tapa tutustua samanhenkisiin 

ihmisiin, joilla on yhteinen 
päämäärä. Hyväntekeväisyyttä 
on aina sukankudontapiireistä 

soppajonoihin ja vähävaraisten 
auttaminen keräyksillä ja  

lahjoituksilla.

HARRASTUKSEN  
KAUTTA TUTUIKSI.  
Liikuntaryhmät, kieli-
kurssit, käden taitojen 

kurssit tai jokin muu 
harrastetoiminta muovaa 
mielitekemisen yhdessä 

tekemiseksi. Kursseja 
järjestävät esimerkiksi 

Työväenopistot, Martta-
seurat ja yhdistykset.

SOSIAALINEN MEDIA. 
Somea käytetään kerto-

maan ja näyttämään kuinka 
paljon on kavereita tai 

minkälaista oli juhlissa. Yksi-
näinen lukee asian päinvas-
toin: ei juurikaan kavereita, 
eikä minua kutsuttu juhliin 

mukaan.
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ACO  
käsivoidetta 

yhden  
hinnalla.



O n taas se aika vuo-
desta, kun laih-
dutus kaikuu 
monien huu-
lilla. Vanha 

hokema: kuluta enemmän 
kuin syöt, ei useinkaan pidä 
paikkaansa, eikä tuo toivot-
tua tulosta. Laihduttamiseen 
ja sen onnistumiseen vaikut-
tavat monet yksilölliset seikat, 
kuten hormonitoiminnan muu-
tokset – vaihdevuodet ja kilpi-
rauhasongelmat –, pitkään jatku-
nut stressi ja huonosti nukutut yöt, 
pitkäkestoiset tulehdukset sekä omal-
ta osaltaan myös geenit. Yksilölliset erot 
vaikuttavat myös siihen, miten eri laihdutus-
menetelmät purevat. 

Elämäntapavalmennus  
– uuden ajan  
laihdutusryhmä
Elämäntapavalmennuksen tulisi aina ol-
la tavalla tai toisella laihdutuksen tukena, 
sillä laihduttaminen vain kalorimäärää vä-
hentämällä johtaa harvoin, ainakaan pit-
käkestoisesti, toivottuun tulokseen. Elä-
mäntapavalmennus onkin pitkälti korvan-
nut perinteiset, kapeasti laihduttamiseen 
keskittyvät valmennukset. Vaikka elämän-
tapavalmennuksessa ohjataan myös ravit-
semusasioissa, sen tavoitteena on koko-
naisvaltaisesti terveellisempien elämän-

Monta kiloa  
           vähemmän

Marimiina Pykälistö Kuva BigStockphoto

Laihdutus on yksi 
isoimmista terveysteoista, 
joita voi itsensä hyväksi 

tehdä. Onnistuminen 
on yksilöllistä ja 

siihen vaikuttavat niin 
psyykkiset, fyysiset kuin 

sosiaaliset tekijät. 
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tapojen juurruttaminen käytäntöön. Siinä 
missä perinteisten laihdutusryhmien fo-
kus oli kalorien laskeminen, ”hyvien” ja 
”pahojen” ruoka-aineiden erittely ja oi-
keaoppisen lautasmallin rakentaminen, 
kokonaisvaltaisempi valmennus tähtää 
yksilölliseen ja tiedostavaan, oman tilan-
teen huomioivaan laihtumiseen. Sen tar-
koituksena on, että kukin oppii terveelli-
semmän elämän aakkoset ja niiden sovel-
tamisen omaan arkeen.

Ravintovalmennuksen ohella elämän-
tapavalmennuksen kaksi tärkeää ele-
menttiä ovat psyykkinen valmennus ja 
liikunnan merkityksen korostaminen. 
Psyykkisessä valmennuksessa runnotaan 
syömiseen, lihomiseen ja laihtumiseen 
liittyviä opittuja ”totuuksia” ja mielikuvia, 
ja liikuntaosuudessa ei keskitytä vain lii-

kunnan terveyttä edistäviin vaikutuk-
siin, vaan korostetaan lisäksi le-

von, palautumisen ja stres-
sinhallinnan merkitystä. 
Näillä on iso rooli myös 
laihtumisen jälkeen, 
oman ihannepainon yl-
läpitämisessä. 

Elämäntapavalmen-
nusta toteutetaan sekä 
ryhmässä että yksilötasol-
la, ja valmennusten pituu-
det vaihtelevat tavoitteen 

ja tarpeen mukaan. Joille-
kin riittää muutama tapaami-

nen, toiset tarvitsevat tusinan 
verran kokoontumiskertoja. 

Kukin voi myös itse määrittää 
tavoitteensa. Jollekin se on laih-

duttaminen, toiselle terveellisempi 
elämäntapa ja kolmannelle ihannepai-

nossa pysyminen. 
Elämäntapavalmennuksia tarjoavat 

monet ravitsemusalan asiantuntijat, kun-
tosalit ja hyvinvointikeskukset. Nykyään 
valmennusryhmiä kootaan myös interne-
tin yli. Tämä madaltaa osallistumiskyn-
nystä. Internet-ryhmät ja laihdutuksen 
ympärille rakennetut applikaatiot mah-
dollistavat löysästi ohjatun laihdutuksen 
yksilöllisesti ja suojassa toisten katseilta. 
Ne yhdistävät yksin tekemistä kotioloissa 
ryhmän tuomaan tukeen, tarjoavat moni-
puolista asiantuntija-apua sekä motivoi-
vat jakamalla jumppaohjeita, reseptejä, 

neuvoja ja niksejä terveemmän ja kevyem-
män elämän toteuttamiseen. 

Elämäntapavalmennuksen onnistumi-
sen edellytyksenä on motivaatio – kukaan 
ei voi laihduttaa toisen puolesta. Yksityis-
konsultointeja sisältävät ja monipuolisesti 
terveellisempään elämäntapaan ohjaavat 
valmennukset lisäävät sitoutumisen astet-
ta ja motivaatiota, internetvalmennusten 
edellyttäessä omaa aktiivisuutta. Onnistu-
misen mittarina pidetään vähintään 5 %:n 
painonpudotusta, joskaan se ei kerro ko-
ko totuutta valmennuksen aikaansaamas-
ta oppimisprosessista. 

Vähäkaloriset dieetit ja  
ateriankorvikkeet
Vähäkaloriset dieetit tähtäävät päivittäi-
sen energiatarpeen pienentämiseen ja uu-
sien ruokailutottumusten oppiseen. Ne 
vaativat aina rinnalleen elämäntapa- ja ra-
vitsemusvalmennusta. Tunnetuimmat vä-
häkaloriset dieetit ovat VLCD (very low 
calorie diet) ja VLED (very low energy 
diet). Molemmat perustuvat erittäin tark-
kaan määriteltyihin ruoka-annoksiin, jois-
sa proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen 
määrä on vakioitu, ja joissa vitamiini- ja 
hivenaineiden päivittäin saanti on turvat-
tu joko lisäravinteina tai ruoka-annoksiin 
lisättyinä aineosina. Näillä annoksilla kor-
vataan kaikki päivän ateriat.

Vähäkalorisia dieettejä toteutetaan 
suunnitellusti ja tavallisesti ravitsemusalan 
asiantuntijan valvonnassa. Dieettiä nouda-
tetaan keskimäärin 6–12 viikkoa, ja sillä saa-
vutetaan usein nopea ja huomattava laihtu-
minen, joka perustuu erittäin vähäiseen, 
päivittäiseen kaloripitoisuuteen (800 kalo-
ria/päivä). Laihtuminen vähäenergisen di-
eetin avulla on keskimäärin 15–21 kg. 

Yhdistettynä elämäntapavalmennuk-
seen vähäenerginen dieetti voi olla te-
hokas tapa pudottaa painoa ja vähen-
tää lihavuuteen yhdistettyjen liitännäis-
sairauksien riskiä. Se myös vauhdittaa 
painonpudotuksen alkuvaihetta ja lisää 
motivaatiota. Vähäenergisellä dieetillä 
saavutettava nopea laihtuminen vähentää 
myös metabolisiin aineenvaihduntasaira-
uksiin liittyvää lääkityksen tarvetta sekä 
parantaa kokonaisuudessaan fyysistä ja 
psyykkistä toimintakykyä. 

Vasta-aiheina vähäenergiselle dieetille  

Yksilölliset erot 
vaikuttavat myös 
siihen, miten eri 

laihdutusmenetelmät 
purevat.
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 ovat normaali tai vain lievä ylipaino, syö-
mishäiriöt, ykköstyypin diabetes, raskaus 
ja imetys sekä psyykkiset ongelmat. Di-
eetin mahdollisesti aiheuttamia haittoja 
ovat painon holtiton heittely, osteoporoo-
si, lihaskato, syömishäiriöt ja sappikivitau-
ti. Vähäenergiset dieetit saattavat myös ai-
heuttaa hivenaine- ja vitamiinipuutoksia 
sekä epätasapainotiloja ravintoaineiden 
saannissa. Tämä voi näkyä mm. hiusten 
lähtönä, huonokuntoisina kynsinä ja iho-
ongelmina, ummetuksena sekä pahanha-
juisena hengityksenä.

Viimeiset oljenkorret 
– lääkkeet ja leikkaus
Silloin, kun perinteiset laihdutusmenetel-
mät eivät yrityksistä huolimatta ole toi-
mineet, ja lihavuus todetaan lääkäreiden 
toimesta isoksi terveysriskiksi, on tarjolla 
vielä kaksi keinoa. Lääkehoito ja lihavuus-
leikkaus. 

Lääkehoitoa ei yleensä anneta ensisi-
jaisena hoitomenetelmänä, mutta sitä voi-
daan antaa elämäntapahoidon tukena sil-
loin, kun paino-indeksi on yli 30, ja kun 
lihavuuteen liittyy liitännäissairauksia. 
Lääkehoito sopii vain henkilöille, jotka 
ovat motivoituneita laihduttamaan. 

Suomessa käytettävät laihdutuslääk-
keet ovat orlistaatti, naltreksonin ja bu-
propionin yhdistelmä ja liraglutidi. Ne te-
hostavat vaihtelevasti laihtumista, yksi-
löstä riippuen, mutta kuitenkin hieman 
enemmän kuin lumelääke. Ihmelääkettä 

laihtumiseen ei kuitenkaan ole, vaan nä-
mäkin vaativat rinnalleen ravinto-ja elä-
mäntapaohjausta. Lääkkeiden käyttöön 
liittyy myös rajoituksia, joista tulee jokai-
sen laihduttajan kohdalla keskustella lää-
kärin kanssa.

Lihavuusleikkaukset ovat yleistyneet, 
niitä tehdään keskimäärin 1 000 vuodessa. 
Käytetyin leikkaustapa Suomessa on maha-
laukun ohitusleikkaus. Niin sanottu pan-
taleikkaus, jossa mahalaukku kiristetään 
tiimalasin tavoin, on käytännössä jäänyt 
pois käytöstä. Kolmas leikkaustapa, maha-
laukun kavennus, on myös harvinainen, ja 
siitä on vain vähän pitkäaikaiskokemusta. 

Lihavuusleikkaus vaatii suunnittelua. 
Se tehdään, jos taustalla on tuore ja vä-
hintään puoli vuotta kestänyt laihdutta-
minen, joka ei ole johtanut toivottuihin 
tuloksiin, reilua ylipainoa sekä oletusta 
siitä, että henkilö on motivoitunut muut-
tamaan ruokailutottumuksiaan. Leikka-
uksen avulla laihdutaan tavanomaisesti 
35–40 kiloa. Vaikka pääosin laihdutustulos 
säilyy, paino alkaa hiljalleen nousta parin 
vuoden sisällä leikkauksesta, kun maha-
laukku tottuu kasvaviin ruoka-annoksiin. 
Pitkäaikaisessa ruotsalaistutkimuksessa 
todettiin kuitenkin, että 10 vuotta maha-
laukun ohitusleikkauksen jälkeen laihdu-
tustulos oli yhä noin 25 kg. 

Lihavuusleikkauksen hyötyjä ovat pie-
nentyneet annoskoot ja usein lisäänty-
nyt hallinnan tunne syömistä kohtaan. Se 
mahdollistaa monelle arkiliikunnan, joka 
osaltaan lisää terveyttä. Leikkauksen avul-
la voidaan välttyä myös lihavuuteen liite-
tyiltä liitännäissairauksilta. Lihavuusleik-
kauksien haittavaikutuksia sitä vastoin 
ovat muun muassa vitamiinien- ja hivenai-
neiden puutostilat. Liian nopea syöminen, 
liian isot annokset ja ruuan nopea kulku 
mahalaukun läpi voivat aiheuttaa pahoin-
vointia, heikotusta ja oksentelua. Nopea 
laihtuminen voi aiheuttaa myös sappiki-
viä. Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot 
voivat aiheuttaa verenvuotoa, leikkaus-
haavan tulehduksia ja keuhkotulehduksia. 
Näistä kärsii noin 10% leikatuista, joskin 
usein komplikaatioista selvitään hyvin. P

Pehmeitä  
apukeinoja: 
VYÖHYKE- JA aromaterapia, akupunk-
tio, lymfahoito ja hypnoterapia tukevat 
laihdutusta ja painonhallintaa. Niistä 
saa oivan tuen mihin tahansa laihdu-
tusmenetelmään. Lisäksi näiden peh-
meiden hoitomuotojen avulla voidaan 
tukea hormonitoimintaa, vauhdittaa 
aineenvaihduntaa, lievittää stressiä ja 
parantaa unen laatua.
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J okainen, joka on koskaan tupa-
koinut, tietää, miten vaikeaa tu-
pakoinnin lopettaminen on. Se 
vaatii tahdonvoimaa ja moti-
vaatiota. Mitä enemmän hyviä 

syitä lopettamiselle löytyy, sitä motivoi-
tuneempia lopettamisaikeille ollaan. Kan-
nattaa pitää mielessä, että jo ensimmäisen 
savuttoman päivän jälkeen keuhkot puh-
distuvat nikotiinista ja hiilimonoksidis-
ta. Tämän lisäksi syke ja verenpaine nor-
malisoituvat nopeasti. Muutaman viikon 
jälkeen haju- ja makuaisti terävöityvät ja 
hengittäminen helpottuu. 

Tupakoinnin lopettamiselle kannattaa 
varata myös aikaa. Maltillinen lopetus vä-
hentää vieroitusoireita ja auttaa päästä-
mään irti vanhoista tavoista ja tottumuksis-
ta. Stressitön ja kiireetön ajanjakso helpottaa 
tahdonvoiman ylläpitämistä ja päätöksessä 
pysymistä. Sitten lopetus vaatiikin enää it-
selle sopivan menetelmän valitsemista.  

Kerrasta poikki
Kerrasta poikki on menetelmä, jossa tupa-
kasta luovutaan kertaheitolla. Tämä sopi-
nee parhaiten heille, joiden tupakointi ei 

IRTI  

ole kovin runsasta ja heille, joilla on tiuk-
ka itsekuri. 

Kerrasta poikki -menetelmän toimi-
vuus tehostuu moninkertaisesti keskuste-
luryhmässä, jossa ryhmän jäsenet jakavat 
omia kokemuksiaan, sudenkuoppiaan ja 
vahvuuksiaan. Moni kokee huojentavaksi 
tiedon, ettei ole pelkojensa, heikkouksien-
sa ja aiempien epäonnistumistensa kanssa 
yksin. Ryhmän vetäjä tuo osaltaan keskus-
teluun tietoa tupakoinnin riskeistä ja lo-
pettamisen hyödyistä. Hän antaa käytän-
nön vinkkejä ja ehdottaa tupakan korvaa-
mista kullekin sopivalla, terveellisemmällä 
vaihtoehdolla. Jollekin se voi olla liikunta, 
toiselle hermolelu hypisteltäväksi. Jollekin 
kolahtaa rahallisen säästön oivaltaminen 
lopetuksen ansiosta. Vaarana tässä ”pork-
kanassa” on se, että tupakka korvataan toi-
sella, pitkässä juoksussa haitallisella nau-
tintoaineella, kuten kahvilla tai makeisilla. 

Tavanomaisesti ryhmä kokoontuu vain 
kerran, muutaman tunnin ajan. Tämän jäl-
keen kukin on omillaan. Vaikka kyseessä 
on kertaluontoinen ”terapia”, se vaatii sil-
ti suunnittelua. Repsahduksia sattuu eri-
tyisesti silloin, kun tupakoinnille altista-
via tilanteita ei pystytä välttämään tai kun 
stressi puskee päälle. 

Vertaistuki ja mobiilisovellukset
Vertaistuki ja nykyään monet mobii-
lisovellukset auttavat irtaantumaan tupa-
kasta pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. 

Siinä missä edellinen vieroitusmuoto on 
kertaluontoinen tapahtuma, vertaistuki-
ryhmät ja mobiilisovellukset muistutta-
vat päätöksestä ja tsemppaavat joka hetki 
ja juuri niin pitkään kuin on tarve. Tiedon 
ja tuen lisäksi ne antavat paljon käytännön 
elämänvinkkejä lopettamispäätöksen vah-
vistamiseksi, ja auttavat selättämään vai-
keat, repsahdusalttiit tilanteet. 

Erona kerrasta poikki -menetelmälle 
vertaistuki tarjoaa kädestä pitäjää ja rin-
nalla kulkijaa koko vieroituksen ajaksi. 
Se sopii myös paljon matkustaville, joille 
paikkaan sitoutuminen on hankalaa sekä 
heille, jotka eivät halua jakaa omia lopet-
tamiseen liittyviä kokemuksiaan ja miet-
teitään. Vertaistuki sopii myös erinomai-
sesti nikotiinikorvaustuotteiden ja resep-
tilääkkeiden rinnalle, psyykkiseksi tueksi. 
Vertaistuesta saa myös ohjeita korvaus-
tuotteiden oikeaan käyttöön. Yhdessä nä-
mä takaavat erinomaiset onnistumismah-
dollisuudet. 

Nikotiinikorvaustuotteet
Nikotiinikorvaustuotteet ovat itsehoito-
lääkkeitä ja niillä tarkoitetaan nikotiini-
purukumia, -laastareita, -imeskelytablet-
teja ja –suusumutteita. Ne sisältävät vä-
hemmän nikotiinia kuin tupakka, ja niiden 
avulla nikotiiniriippuvuutta vähennetään 
asteittain. 

Alkuannostuksen on oltava riittä-
vän suuri. Itselle sopivan vahvuuden saa 

Tupakanpolton 
lopettaminen on iso 

päätös ja elämänmuutos. 
Se on samalla yksi 
elämän parhaista ja 
varmimmin elinikää 

pidentävistä päätöksistä.

TUPAKASTA

Marimiina Pykälistö Kuva BigStockphoto
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 määriteltyä helposti ns. Fagerströmin testillä. Testin 
voi tehdä vaivattomasti internetissä ja se vie vain pa-
ri minuuttia. 

Nikotiinilaastari on tuotteista pitkävaikutteisin, ja 
se sopii, jos vieroitusoireet ovat tasaisia pitkin päivää, 
eikä erityisiä tupakanhimopiikkejä ole. Laastarit vai-
kuttavat joko 16 tai 24 tuntia, ja niistä nikotiini imeytyy 
ihon läpi verenkiertoon tasaisesti. 

Muista korvaustuotteista nikotiini imeytyy suun 
limakalvoilta. Niiden vaikutus on laastareita nopeam-
pi ja tehokkaampi. Runsaasti tupakoiville, ja voimak-
kaasti nikotiiniriippuvaisille suositellaan kohtuullista 
nikotiinilaastarin ja -purukumin yhteiskäyttöä.  

Nikotiinikorvaustuotteita suositellaan säännöl-
liseen ja suunnitelmalliseen käyttöön. Niitä ei suo-
sitella pitkäaikaiseen tai jatkuvaan käyttöön. Aloitu-
sannostus määritellään oman tupakointimäärän mu-
kaan. Vähitellen annostusta vähennetään. Kaikkiaan 
hoidon keston tulisi olla keskimäärin 2–3 kuukautta.  

Reseptilääkkeet
Jos vieroitusoireet haittaavat vahvasti arkea, lääkäri 
voi määrätä reseptilääkkeitä.  Näistä tehokkain on va-
renikliini.  Lääkeaine muistuttaa rakenteeltaan niko-
tiinia ja estää nikotiinin kiinnittymisen solukalvolla. 
Se tekee nikotiinista tehottoman, ja tuottaa tupakoin-
nin yhteydessä vastenmielisen tunteen. Lisäksi vare-
nikliini kiihdyttää nikotiinin tapaan keskushermostoa 
ja auttaa lievittämään vieroitusoireita. Lääkettä käy-
tetään tavanomaisesti 12 viikkoa, ja lääkitys aloite-
taan 1–2 viikkoa ennen tupakoinnin ennalta päätettyä 
lopettamispäivää. Varenikliinin kanssa ei saa käyttää 
nikotiinikorvausvalmisteita. Sen sijaan toisen resep-
tilääkkeen, bupropionin kanssa nikotiinikorvauslääk-
keet toimivat ja vahvistavat lääkkeen tehoa. Bupro-
pioni vaikuttaa aivojen mielihyväkeskukseen ja dopa-
miinin tuotantoon, ja näin vähentää vieroitusoireita 
ja tupakanhimoa. Lääkehoito kestää tavanomaisesti 8 
viikkoa, ja hoito aloitetaan viikko ennen tupakoinnin 
lopettamista. 

Hypnoterapia
Usein hypnoositerapeutin vastaanotolle päätyy hen-
kilö, joka on jo kokeillut kaikkea nikotiinilaastareis-
ta vertaistukeen ja sähkötupakkaan. Hypnoosissa ei 
ole kyse taikatempusta, vaan mielen ja mielikuvien 
”muokkaamisesta” niin, ettei tupakkaa tee enää mieli. 

Hypnoosin tulokset ovat hyviä. Sen avulla moni on 
päässyt irti tupakasta ilman suuria vieroitusoireita. 
Hypnoosi sopii myös monenlaisille tupakoijille, sil-
lä se pureutuu vahvasti tupakointiin liittyvän psyyk-
kisen ja sosiaalisen puolen hoitamiseen. Hypnoosil-
la ei sen sijaan tulisi hoitaa somaattisia sairauksia, ei-
kä kiputiloja. Hypnoterapiaa ei myöskään suositella 
psyykkisesti epätasapainoisille tai vaikeissa elämänti-
lanteissa kamppaileville henkilöille.  P
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TErvetuloa 
parempi olo

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja in� uenssaan liittyvien hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu voide, josta ruumiinläm-
mössä vapautuu lääkitseviä höyryjä. Voidaan käyttää myös höyryhengitykseen. Vaikuttavat aineet levomentoli, raseeminen kamferi, eu-
kalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai 
imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija 
ratiopharm Oy. FI/VCK/17/0011/11/17.

KAKSIVAIKUTTEINEN VICKS VAPORUB 
TUKKOISEEN NENÄÄN JA YSKÄÄN

Nicotinell
KUN HALUAT OIKEASTI

SAVUTTOMAKSI

Nicotinell-nikotiinikorvaushoitovalmisteet avuksi tupakoinnin 
lopet tamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin. Valmis-
teet sisäl tävät nikotiinia. Ei alle 18-vuotiaille eikä tupakoimat-
tomille. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä tupakoi saman-
aikaisesti, kun käytät Nicotinellia. Jos olet yliherkkä jollekin 
valmisteiden sisältämistä aineista, älä käytä Nicotinellia. Hait-
tavaikutuksena voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, ruuansula-
tuskanavanvaivoja, laastaria käytettäessä myös ihoärsytystä. 
Jos sinulla on sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus, jokin muu 
sairaus tai olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkä-
rin kanssa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätiedot:  
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 omista-
mia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK tai lisenssinhaltija.
04/18, CHFIN/CHNICOT/0014a/18
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TErvetuloa 
parempi olo

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja in� uenssaan liittyvien hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu voide, josta ruumiinläm-
mössä vapautuu lääkitseviä höyryjä. Voidaan käyttää myös höyryhengitykseen. Vaikuttavat aineet levomentoli, raseeminen kamferi, eu-
kalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai 
imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija 
ratiopharm Oy. FI/VCK/17/0011/11/17.

KAKSIVAIKUTTEINEN VICKS VAPORUB 
TUKKOISEEN NENÄÄN JA YSKÄÄN



O n tultu pitkä matka siitä, 
kun ulkona syömiset oli-
vat kasvisruokailijalle haas-
tavia. Nyt kasvisruokai-
lu on muotia, ja sen suosio 

on kasvanut hurjasti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Kasvissyönti on myös kä-
sitteenä laajentunut. Sen ei tänään tarvitse 
tarkoittaa tiukkapipoista, ainoastaan kasvi-
kunnan tuotteet sallivaa ruokavaliota. Toi-
saalta dogmaattiset, jyrkästi kaikki eläin-
kunnan tuotteet kieltävät kasviruokavaliot 
ovat myös lisänneet suosiotaan. 

Miksi kasvisruoka kannattaa?
Aiemmin kasvissyöntiin rohkaisi useim-
miten joko eettinen tai terveydellinen syy. 
Eettisen syyn taustalla vaikuttaa usein 
eläinten kohtelu, ja ratkaiseva kysymys 
kuuluu, millä oikeudella voimme tappaa 
eläimiä ruuaksemme. Eettisen kasvisruo-
kailun taustalla voivat olla myös uskon-
nolliset syyt, jotka ohjaavat vahvasti ruo-
kailukäyttäytymistä. 

Kasvissyönti on 
viime vuosina 
kasvattanut suosiotaan. 
Kasvisruokavalioon 
siirtyminen on iso 
ympäristöteko ja sillä on 
huomattava terveyttä 
edistävä vaikutus. Voisiko 
sinusta tulla kasvissyöjä? 
Marimiina Pykälistö Kuva BigStockphoto

PUPUJEN  
   RUOKAAKO?
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Kasvissyönnin on jo pitkään tiedetty 
olevan myös terveyden kannalta suositel-
tava vaihtoehto. Oikeaoppisesti koostet-
tu kasvisruoka auttaa ehkäisemään monia 
elintasosairauksia, ja on erinomaisena tu-
kena myös painonhallinnassa.

Viime vuosina kiinnostusta kasvis-
syöntiin on lisännyt erityisesti huoli maa-
pallomme tilanteesta. Kasvissyönnin tie-
detään olevan iso ympäristöteko. Vä-
hentämällä lihan syöntiä vähennetään 
hurjasti maapallon vesivarantojen tuhla-
usta. Yhtä lihakiloa kohti tarvitaan nimit-
täin jopa 15 000 litraa vettä. Vertauksena 
toinen vedentuhlaaja, kahvipapu, tarvit-
see ”vain” 140 litraa kahvikuppia kohden, 
ja oman kasvimaan antimet ihan pikkiriik-
kisesti näihin vesisyöppöihin verrattuna.  

Kasvissyönnillä voi pienentää myös hii-
lijalanjälkeään. Erityisesti suosimalla ko-
timaisia ja lähellä tuotettuja kasvikunnan 
tuotteita, hiilijalanjälki kutistuu huomatta-
vasti. Kannattaa myös muistaa, että raaka-
aineiden aatelina pidetty luomu ei välttä-
mättä ole aina paras vaihtoehto. Suomeen 
lentokoneilla rahdatut ananakset, kookos-
pähkinät, papaijat ja muut eksoottiset ete-
län hedelmät raskauttavat hiilijalanjälkeä 
valtavasti, olivatpa ne luomua tai ei. 

Kasvisruoka ja terveysväittämät
Kasvisruokailussa avainkysymys kuuluu-
kin: Millaista kasvisruokaa syöt ja miten? 
Pelkkä lihan poisjättäminen ei tee mis-
tään ruokavaliosta terveellistä, ja kasvis-
ruokailua koskevat samat lainalaisuudet 
kuin mitä tahansa muutakin terveellisek-
si katsottua ruokavaliota. Kasvissyöjän 
ruoka-annosten tulisi olla monipuolises-
ti koostettuja, jotta välttämättömien ami-
nohappojen, vitamiinien, hivenaineiden ja 
rasvojen saanti turvataan. Lisäksi annos-
kokojen tulisi olla energiatasoltaan riittä-
viä, muttei liian suuria, ja aterioiden ryt-

mitys taukoja kunnioittaen koskee myös 
kasvissyöjää. 

Myös kasvisruokavalion peruspilarina 
pidetään oikeaoppista lautasmallia, jos-
sa puolet koostetaan vihanneksista, mar-
joista ja hedelmistä. Neljäsosa koostuu 
kasvisperäisestä proteiinista, kuten lins-
seistä, pavuista, siemenistä, pähkinöistä ja 
soijatuotteista. Viimeinen neljännes koos-
tuu niin sanotusta energialisästä, eli kui-
tupitoisesta viljasta, kvinoasta tai peru-
noista. Tämän voi korvata myös juureksil-
la. Kasvisruokavaliota tulee lisäksi höystää 
hyvälaatuisilla rasvoilla.

Näillä eväillä kasvisruoka on erittäin ter-
veellinen vaihtoehto. Runsas, värikäs ja mo-
nipuolinen kasvikunnan tuotteiden päivit-
täinen käyttö takaa kattavasti vitamiinien, 
fytokemikaalien ja antioksidanttiyhdistei-
den saannin. Kasvikset yhdistettyinä täys-
jyväviljoihin lisäävät myös terveyttä edistä-
vän kuidun päivittäistä saantia. Pähkinöitä 
ja siemeniä sisältävä kasviruokavalio tuo ke-
holle runsaasti hyvälaatuisia, soluterveyden 
kannalta välttämättömiä rasvoja. 

Minustako kasvissyöjä?
Voisiko sinusta tulla kasvissyöjä? Koko 
ikänsä lihaa nauttineelle kysymys voi tun-
tua tuskaiselta. Ajatukseen voi totutella 
pikkuhiljaa. Tänä päivänä suosittu fleksa-
us sopii sallivuutensa vuoksi loistavasti 
aloittelijalle. Tyypillinen fleksaaja syö run-
saasti kasvikunnan tuotteita ja pitää kas-
visruokapäiviä, mutta sallii lihatuotteiden 
syönnin. Fleksaaja on ruokailuun liittyvis-
sä valinnoissaan tietoinen ja kohtuullinen, 
ympäristökysymykset huomioiva. Lihaa 
ei syödä päivittäin, ja ruoka-aineissa pyri-
tään valitsemaan lähellä tuotettuja ja eet-
tisesti kestäviä ratkaisuja. Kasvikset, mar-
jat ja hedelmät ovat jokaisen aterian pe-
ruspilareina päivittäin. 

Fleksaus on helppo tapa muokata lau-
tasmallia kasvisruokaa suosivaksi, ja tu-
tustua uudenlaisiin, kasvisruualle tyypilli-
siin makuihin. Joskus kokeilu vie mennes-
sään, ja liha jää kuin itsestään lautaselta 
pois. Tällöin kannattaa kiinnittää tarkem-
min huomiota lautasen sisältöön, jotta 
voidaan taata kaikkien välttämättömien 
mikro- ja makrotason ravinteiden saanti. 

Vältä kompastuskivet
Silloin, kun kasvisruoka sisältää myös ka-
nanmunat ja maitotaloustuotteet, voidaan 

Nyt kasvisruokailu on 
muotia, ja sen suosio 
on kasvanut hurjasti 

viimeisen kymmenen 
vuoden aikana.
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 pääsääntöisesti ajatella, että tärkeiden vita-
miinien, hivenaineiden ja proteiinien saan-
ti on riittävää. Sen sijaan silloin, kun nou-
datetaan tiukasti ja sataprosenttisesti kas-
vis- tai vegaaniruokavaliota, kannattaa olla 
tarkkana. 

Proteiinit ovat kehon rakennuspalikoi-
ta ja vastaavat yhdessä rasvojen kanssa 
kehon uudistumisesta. Myös geenien op-
timaalinen koodaus vaatii riittävää pro-
teiinin saantia. Vegaani ja ”puhdas” kas-
vissyöjä takaavat proteiiniensa saannin 
yhdistämällä (täysjyvä) viljatuotteisiin 
linssit, pavut ja palkokasvit. Tämä yhdis-
telmä takaa välttämättömien aminohap-
pojen saannin. Myös päivittäinen pähki-
nöiden ja siementen syönti lisää ravin-
non proteiinipitoisuutta, ja toisaalta tuo 
tullessaan rutkasti hyviä rasvahappoja ja 
keholle tärkeää magnesiumia. Lisäksi olii-
viöljystä, avokadosta ja pähkinäöljyistä 
kasvissyöjä saa runsaasti hyviä rasvoja. 

Pähkinöiden ja siementen – sekä pal-
kokasvien – ongelmana ovat fytaatit, jotka 
heikentävät mm. B-vitamiinien ja joiden-
kin hivenaineiden, kuten sinkin, seleenin 
ja raudan imeytymistä. Tätä ehkäisee liotus 
ja idätys. Muun muassa manteleiden liotta-

minen yön yli lisää B-vitamiinien pitoisuut-
ta moninkertaisesti. Se lisää myös hivenai-
neiden saantia, joskin mm. raudan riittävä 
saanti voi olla kasvissyöjälle ongelmallista, 
sillä eläinperäinen rauta imeytyy huomat-
tavasti kasvisperäistä tehokkaammin. Rau-
dan imeytymistä tehostaa C-vitamiini, jota 
kannattaa nauttia rautaa sisältävien ruo-
ka-aineiden yhteydessä. Kuuriluontoisesti 
rautalisä, erityisesti naisille, joilla on run-
saat kuukautiset, voi olla paikallaan.

Suurimmat ongelmat kasvissyöjälle, jon-
ka ruokavalioon ei sisälly kananmunaa ei-
kä kalaa, voivat tulla B12- ja D-vitamiinin 
puutteesta. Näiden veriarvoja kasvissyöjän 
kannattaa mittauttaa säännöllisesti, ja tur-
vautua tarvittaessa ravintolisiin. Kalsiumin 
riittävän saannin turvaa maitotuotteiden 
ohella myös runsas kaalien ja tummanvih-
reiden lehtikasvien syönti, mantelit, seesa-
minsiemenet ja erityisesti niistä tehty ta-
hini sekä maidonkorvikkeena käytetyt ja 
kalsiumia sisältävät kasvisjuomat. Maidot-
tomalla ja kalattomalla ruokavaliolla olevil-
le saattaa syntyä myös jodin puutostiloja. 
Tällöin merilevätuotteiden lisääminen ruo-
kavalioon, tai jodi ravintolisänä, on kuuri-
luontoisesti paikallaan.

KASVISRUOKA
VALIOT TUTUIKSI
KASVISSYÖJÄ ON laaja sateenvar
jokäsite, joka kätkee sisäänsä monia, 
toisistaan poikkeavia ruokailijoita. 
Yhteisenä nimittäjänä on runsas 
kasvikunnan tuotteiden päivittäinen 
käyttö.  

> SEMIVEGETARISTI ei ole tiukka
pipoinen kasvissyöjä, sillä hän sallii 
lautaselleen kananmunia, kalaa ja 
siipikarjaa. Punaista lihaa hän ei sen 
sijaan syö. 
> PESCOVEGETARISTI sallii ruokava
lioonsa kananmunan ja kalan. 
> LAKTOVEGETARISTI sisällyttää 
lautasmalliinsa maitotaloustuotteet.
> LAKTO-OVO-VEGETARISTI syö 
sekä maitotaloustuotteita että 
kananmunia. 
> FLEKSAAJA suosii runsaasti kasvi
kunnan tuotteita sisältäviä aterioita, 
muttei ole puhdas kasvissyöjä. 
Fleksaaja saattaa pitää kasvispäiviä, 
mutta nauttii myös lihaa. Fleksaajaa 
lähellä ovat niin sanotut ”locavoret”, 
jotka suosivat pääsääntöisesti vain 
lähellä tuotettuja ruokaaineita.  
> VEGAANI ei käytä ruuassa eikä sen 
valmistuksessa mitään eläinperäistä. 
Tämä poistaa sallitulta listalta muun 
muassa hunajan ja liivatteen. Usein 
vegaani kieltää eläinperäiset tuotteet 
myös pukeutumisessaan, kotinsa 
sisustuksessa ja käyttötavaroissa. 
> MAKROBIOOTIKKO käyttää kasvi
kunnan tuotteiden ohella runsaasti 
viljatuotteita, ja tyypillisesti vain vä
hän rasvaa. Lautasmalliin voi kuulua 
myös pieniä määriä kalaa. 
> RAAKARAVINNOLLA ELÄJÄ on 
kasvissyöjistä kaikista tiukin. Hän syö 
vain kypsentämätöntä ja maksimis
saan + 40°C asteessa kuumennettua 
ruokaa.
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C-VITAMIINIA ELIMISTÖN 
tarpeisiin. C-vitamiini auttaa 
vähentämään väsymystä ja uu-
pumusta sekä ylläpitää elimistön 
normaalia energiatasapainoa ja  
immuunipuolustusta. Pitkävai-
kutteisesta tabletista C-vitamiini 
vapautuu tasaisesti elimistön 
tarpeisiin, kun taas poretable-
tista saa suuren kerta-annoksen 
vaikka flunssan ensioireisiin. 
Ravintolisiä.
> Multivita Ascorbin Long  
500 mg 200 tabl. ja Multivita 
Ascorbin Pore 1 g 20 poretabl.

B12- JA D-VITAMIINIEN yhdis-
telmävalmiste. Betolvex Vege 
B12-vitamiini on kehitetty kas-
viruokavalion tueksi, erityisesti 
vegaaneille B12-vitamiinin ja D2-
vitamiinin saannin turvaamiseen. 
Ravintolisä.
> Betolvex Vege B12-vitamiini 
90 tabl.

B12-VITAMIINIA PARHAITEN 
imeytyvässä muodossa. Vah-
va, B12-vitamiinin biologisesti 
aktiivista muotoa sisältävä 
hyvänmakuinen imeskelytablet-
ti. Metyylikobalamiini imeytyy 
jo suun limakalvolta ja on heti 
elimistölle käyttökelpoisessa 
muodossa. Foolihappo ja me-
tyylikobalamiini toimivat eli-
mistössä toinen toisiaan tukien. 
Ravintolisä.
> Apteq B12-vitamiini + fooli-
happo 100 tabl.

D3-VITAMIINIA JÄKÄLÄSTÄ. 
Erityisesti vegaaneille ja kasvis-
syöjille kehitetty D3-vitamiini-
tabletti. Pienikokoinen, nieltävä 
tabletti on sokeriton, makeutus- 
ja aromiaineeton. D3-vitamiini 
on peräisin jäkälästä. Suomessa 
valmistettu ravintolisä.  
> DeviSol Vege D3 20 µg  
200 tabl.

B- JA C-VITAMIINIEN sekä sinkin 
lisääntyneeseen tarpeeseen. Be-
rocca sisältää tehoyhdistelmän 
vitamiineja sekä tärkeitä kiven-
näisaineita arjen jaksamiseen. 
Itsehoitolääke. P
> Berocca Orange 45 poretabl.

B- ja C-vitamiinien ja sinkin puutostilat ja 
lisääntynyt tarve. 1 tabletti päivässä. Ei alle 
11-vuotiaille. Valmistetta ei tule käyttää jos 
olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle 
aineelle, on liikaa kalsiumia tai magnesiumia 
elimistössä, munuaistauti, virtsakivitauti 
tai raudan varastoitumistauti, sinulla on 
lisääntynyt virtsan oksaalihappo pitoisuus, 
munuaisten vajaatoimintaa tai glukoosi-
6-fosfataasidehydrogenaasin puutos, koska 
valmiste sisältää C-vitamiinia. Lue pakkaus-
seloste. Bayer Oy

VATSAYSTÄVÄLLINEN RAUTA-
mikstuura. Kirsikanmakuinen 
RaMaVit on vahvistava ja piris-
tävä rauta-vitamiinimikstuura, 
joka sisältää hyvin imeytyvän 
raudan lisäksi runsaasti myös 
B-vitamiineja sekä piristävää ko-
feiinia sisältävää guaranaa. Pullo 
riittää 11 päivän kuuriin ja sen voi 
tarvittaessa toistaa. Ravintolisä.
> RaMaVit mikstuura 500 ml

SINKKIÄ HYVIN imeytyvässä 
muodossa. ZinCit on sinkkisit-
raattivalmiste, joka sisältää hyvin 
imeytyvän sinkin lisäksi C-vita-
miinia, bioflavonoideja ja ruu-
sunmarjauutetta. Sinkki ylläpitää 
ihon, hiusten ja limakalvojen 
normaalia kuntoa sekä elimistön 

immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. 
Ravintolisä.

> ZinCit 120 tabl.

KUN NUKKUMATTI viivyttelee, 
Melarest-melatoniinivalmisteet 
auttavat lyhentämään nukahta-
misaikaa ja lievittämään aikaeron 
yksilöllisiä vaikutuksia. Melato-
niini sopii sekä satunnaiseen että 
pidempiaikaiseen käyttöön. 
Pitkävaikutteisesta tabletista 
melatoniinia vapautuu noin 
5 tunnin ajan. Ravintolisiä.
> Melarest Extra Vahva  
1,9 mg 100 tabl. ja Melarest 
Pitkävaikutteinen 90 tabl.

VEGAANIN 

VARMAT  

VALINNAT
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TUIKI TÄRKEÄ 
D-VITAMIINI

M aaliskuussa 2015 suoma-
laiset UKK-instituutin 
tutkijat julkaisivat tut-
kimuksen, jossa oli kah-
den vuoden ajan seu-

rattu 70–80-vuotiaita naisia ja heidän kaa-
tumisvammojaan. Kaksoissokkoutetun ja 
lumekontrolloidun tutkimuksen tulokset 
yllättivät tutkijat: D-vitamiinilisän syönnillä 
ei näyttänyt olevan vaikutusta kaatumisiin 
ja luunmurtumien ehkäisyyn, toisin kuin ai-
emmat tutkimukset olivat osoittaneet.

Hetken näytti siltä, että suomalaistut-
kimus oli pistämässä tiedot D-vitamiinin 
tarpeellisuudesta uusiksi. D-vitamiinilisä 
ei sittenkään vahvistanut luita ja ehkäissyt 
murtumia.

Lähempi tutkimusasetelman tarkas-
telu sai kuitenkin monet tutkijat kyseen-
alaistamaan tuloksen. Kävi ilmi, että tut-
kittujen henkilöiden D-vitamiinitasot oli-
vat olleet jo lähtökohtaisesti riittävänä 
pidettyä suuremmat.

”Ne olivat tasolla, josta on jo hyötyä 
luustolle. Eivät ne siitä D-vitamiinilisän an-
siosta voineet enää muuttua paremmiksi”, 
kertoo emeritusprofessori Ilari Paakkari.

Liisa Kuittinen Kuva BigStockphoto

Tiedot D-vitamiinin terveysvaikutuksista 
karttuvat kaiken aikaa, kertoo 
emeritusprofessori Ilari Paakkari. 
Hän uskoo, että jotkut riskiryhmät 
saattaisivat hyötyä nykyistä 
suuremmasta D-vitamiiniannoksesta.
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Paakkari oli yksi niistä, jotka kiinnitti-
vät huomiota tutkimusasetelmaan. Hänen 
mielestään tutkimus ei kertonut mitään 
D-vitamiinilisän vaikutuksista murtumien 
ehkäisyssä, koska vertailuryhmien D-vita-
miininsaanti oli jo valmiiksi riittävää.

Saadun palautteen perusteella UKK-
instituutin tutkijat järjestivät tutkimustie-
tonsa uudelleen. Tällä kertaa he jakoivat 
tutkittavat kalsidiolin eli veren D-vitamii-
nipitoisuuksien mukaan neljään ryhmään.

Uudelleenjärjestely osoitti, että niillä, 
joiden D-vitamiinitasot olivat korkeat – yli 
100 nanomoolia litrassa – oli 40 prosent-
tia pienempi riski kaatua ja rikkoa luunsa 
alimpaan pitoisuusryhmään verrattuna.

Ilari Paakkarin mukaan tutkimuksen 
uudelleenarviointi osoitti, että D-vitamii-
nista on hyötyä luustolle. Siksi hän ei läh-
tisi ainakaan laskemaan iäkkäiden D-vita-
miinisuosituksia.

”Olisi kohtalokasta, jos yhtäkkiä sa-
nottaisiin, että älkää ottako D-vitamiinia”, 
Paakkari sanoo.

Eri määrä eri ryhmille
D-vitamiinisuositukset herättävät kes-
kustelua joka talvi. Kuinka paljon D-vita-
miinia suomalaisten tulisi syödä? Ovatko 
saantisuositukset Suomessa oikealla ta-
solla? Monien mieltä ovat hämmentäneet 
asiantuntijoiden toisistaan poikkeavat nä-
kemykset oikeasta D-vitamiinin määrästä.

D-vitamiinin puolesta usein puhunut 
Ilari Paakkari ei halua lähteä ristiretkel-
le virallisia suosituksia vastaan, eikä pidä 
järkevänä sitä, että kaikkien suomalaisten 
saantisuosituksia lähdettäisiin yhtäkkiä 
nostamaan – ainakaan yltiöpäisesti.

Paakkari kuitenkin muistuttaa, että D-
vitamiinin tarve on yksilöllinen ja että ny-
kyistä suuremmasta D-vitamiinimäärästä 
saattaisi olla hyötyä ainakin joillekin ryh-
mille, kuten osteoporoosia sairastaville tai 
raskaana oleville.

Suomessa raskaana oleville suositel-
laan tällä hetkellä 10 mikrogramman D-vi-
tamiinilisää päivässä, mutta esimerkiksi jo 
vuonna 2007 Kanadan lastenlääkärit suo-
sittelivat 50 mikrogramman päiväannosta 
odottaville ja imettäville äideille. Tämän 
jälkeen yksittäiset tutkijat ovat suosit-
taneet jopa 100 mikrogrammaa päiväs-

sä. Paakkari pitää 50–100 mikrogramman 
suositusta hyvänä.

”Riittävä D-vitamiinipitoisuus on ras-
kauden tukitekijä”, hän muistuttaa.

”Naisilla, jotka ovat saaneet odotusai-
kana riittävästi D-vitamiinia, on vähem-
män raskauskomplikaatioita.”

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, 
että lapsilla, joiden äidit ovat kärsineet 
odottaessa ja imettäessä D-vitamiinipuu-
toksesta, on havaittu myöhemmällä iällä 
luusto-ongelmia.

”Nämä lapset on voitu identifioida vie-
lä 20 vuoden päästä.”

Kalsidioli kertoo tason
D-vitamiinista puhuttaessa on erotettava 
toisistaan kaksi käsitettä.

Ensinnäkin on niin kutsuttu saantisuo-
situs. Sillä tarkoitetaan päivittäistä D-vita-
miinimäärää, joka suomalaisten tulisi tal-
vikuukausina saada joko ravinnosta tai ra-
vintolisistä. Tällä hetkellä saantisuositus 
on Suomessa aikuisille 10 mikrogrammaa 
ja yli 75-vuotiaille 20 mikrogrammaa.

Toiseksi puhutaan kalsidiolista eli D-vi-
tamiinin veressä olevasta varastomuodos-
ta. Se kuvastaa elimistön D-vitamiinitasoa. 
Suomessa kalsidiolin viitearvoksi on määri-
telty 40–80 nanomoolia litrassa (nmol/l) ja 
optimaalisena pidetään 50–70 nmol/l.

Paakkari kuitenkin muistuttaa, että Af-
rikassa päiväntasaajan tuntumassa ihmis-
ten keskimääräinen, luonnollinen kalsi-
diolipitoisuus on runsaan auringonpais-
teen vuoksi yli 100 nmol/l.

”Se on kaksinkertainen määrä verrattuna 
siihen, mitä meillä pidetään tarpeellisena.”

Millä D-vitamiiniannoksella veren kal-
sidiolipitoisuus sitten saadaan pidettyä 
vakaana, eli kuinka paljon elimistö ”polt-

taa” D-vitamiinia vuorokaudessa? Tämä 
vaihtelee ihmisillä, sillä siihen vaikuttaa 
moni seikka, kuten ihmisen paino ja D-vi-
tamiinin lähtötaso veressä.

Jotain osviittaa asiasta kuitenkin antaa 
etelänavan tutkijoiden keskuudessa aurin-
gottomissa olosuhteissa tehty tutkimus, 
jossa havaittiin, että tutkijoiden veren kal-
sidiolipitoisuus säilyi kutakuinkin alku-
peräisellä tasolla noin 40 mikrogramman 
päiväannoksella.

”Etelänavan tutkimus on oikeastaan pa-
ras käytännön tieto D-vitamiiniannoksis-
ta tilanteessa, jossa aurinkoa ei ole. Se on 
yksinkertaistus, mutta paras tämän hetken 
tieto keskivertotilanteesta: täysin auringot-
tomissa olosuhteissa tarvitaan keskimäärin 
30–40 mikrogramman D3-vitamiinin päivä-
saanti, jotta veren kalsidiolipitoisuus pysyi-
si vakaana. Samassa tutkimuksessa annok-
sella 20 mikrogrammaa päivässä kalsidioli 
kääntyi veressä laskuun eli D-vitamiiniva-
rasto alkoi tyhjentyä”, Paakkari kertoo.

Paakkarin mukaan D-vitamiinin toksi-
suutta eli myrkyllisyyttä on Suomessa lii-
oiteltu. Päiväntasaajan seutu on ihmisen 
alkukoti, jossa auringosta saattaa saada D-
vitamiinia parhaimmillaan jopa 250 mik-
rogramman kerta-annoksina. Vaikka D-vi-
tamiini onkin rasvaliukoinen vitamiini, se 
aiheuttaa myrkytysoireita vasta, kun sitä 
syö hyvin runsaita määriä pitkiä aikoja.

”Myrkytystapaukset ovat hyvin harvi-
naisia, ja niissä puhutaan hyvin suurista, 
jopa 500–1000 mikrogramman D-vitamii-
nimääristä”, Paakkari sanoo.

Euroopan elintarvikevirasto pitää tur-
vallisena 100 mikrogramman vuorokau-
sittaista D-vitamiiniannosta.

Uutta tietoa kaiken aikaa
D-vitamiinista on hyötyä ennen kaikkea 
luustolle, sillä kalsium imeytyy elimistöön 
D-vitamiinin avulla.

Ilman D-vitamiinia luista tulee haurai-
ta ja heikkoja. Aikuisilla liian vähäinen D-
vitamiinin saanti voi aiheuttaa osteopo-
roosia, lapsilla riisitautia.

Viitteitä näyttäisi olevan myös siitä, et-
tä D-vitamiinin puutos aiheuttaisi muita-
kin sairauksia. Se on yhdistetty lukuisissa 
tutkimuksissa esimerkiksi suurentunee-
seen MS-taudin riskiin. MS-tautia  esiintyy 

”Etelänavan tutkimus 
on oikeastaan paras 

käytännön tieto 
D-vitamiiniannoksista 

tilanteessa, jossa  
aurinkoa ei ole.”
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enemmän maissa, jotka ovat kauk ana 
 päiväntasaajasta ja joissa auringonvaloa 
saa vähemmän, kuin maissa, jotka sijaitse-
vat lähellä päiväntasaajaa.

Yksi maista, joissa MS-tautia esiintyy 
paljon, on Kanada. Kanadan MS-yhdistys 
julkaisi marraskuussa näyttöön perustu-
vat D-vitamiinisuositukset MS-potilaille 
ja niille, joiden lähisuvussa on ollut MS-
tautia. Suositukset perustuvat veren kalsi-
diolipitoisuuksiin.

Suositusten mukaan aikuisten MS-po-
tilaiden ja riskiryhmien veren kalsidio-
lipitoisuuden tulisi olla 50–125 nmol/l ja 
lasten yli 75 nmol/l. Tarvittava D-vita-
miiniannos tämän tason saavuttamiseksi 
vaihtelee, ja se on ihmisestä riippuen 15–
100 mikrogrammaa päivässä. Sopivan an-
nostuksen selvittämiseksi kalsidiolin ta-
soa on seurattava verikokein. 

Liian vähäinen D-vitamiinin saanti on 
yhdistetty myös diabetekseen ja syöpään, 

Tarvittava D-vitamiiniannos  
riippuu ihmisestä

6  X  D -V I TA M I I N I A  M AU N  M U K A A N

mutta Ilari Paakkarin mukaan niistä tarvi-
taan vielä lisätutkimuksia. Hän itse on kui-
tenkin vakuuttunut esimerkiksi tutkimuk-
sista, joissa on nähty yhteys paksusuolen 
syövän ja D-vitamiinin puutoksen välillä.

”Useissa tutkimuksissa on saatu sama 
tulos: mitä vähemmän D-vitamiinia veres-
sä, sitä suurempi on riski sairastua paksu-
suolen syöpään”, Paakkari kertoo.

Näyttäisi siltä, että D-vitamiinilla on 
yhteys myös infektioiden syntyyn.

VAUVOJEN JA PIENTEN 
lasten vatsaystävälliset 
D-vitamiinivalmisteet 
2 viikon iästä alkaen. 
D-vitamiini on tärkeää lapsen 
luuston normaalin kasvun ja 
kehityksen kannalta, ja kaikkien 
lasten tulisi saada D-vitamiini-
lisää aina aikuisikään saakka. Rela Tipat + D3 
sisältää myös muista Rela-tuotteista tuttuja ja 
hyvin tutkittuja Lactobacillus reuteri Protec-
tis® -maitohappobakteereita. Ravintolisiä.
> Minisun D-tipat Oliiviöljy 10 ml ja  
Rela Tipat + D3 10 ml

LAAJASSA DEVISOL-TUOTESARJASSA on 
erimakuisia ja erivahvuisia purutabletteja ja 
suusuihkeita moneen makuun, sekä myös 
täysin makeuttamattomat ja aromiaineetto-
mat Neutral-valmisteet.  Sarjan Berry-, Frui-
ty- ja Mix-versiot ovat leikki- ja kouluikäisten 
mieleen ja purutabletteina helposti annos-
teltavissa. Sarjassa on myös 
vegaaneille sopiva, kasvipe-
räistä D3-vitamiinia sisältävä 
Vege-valmiste. Ravintolisiä.
> DeviSol 20 µg  ja DeviSol 
Neutral 50 µg  -D-vitamiinit

JOS PIDÄT MARJOISTA, niin 
Minisun Villivadelma tai Metsä-
mansikka on oikea valinta D-vita-
miinivalmisteeksi. Lasten Apina- ja 
Nalle-purutableteissa makuina ovat 
lempeät banaani ja mansikka. Oliivi-
öljykapselit taas soveltuvat hyvin niille, 
jotka eivät välitä makutableteista, mutta 
haluavat varmistaa D-vitamiinin hyvän 
imeytymisen oliiviöljyn avustamana. 
Ravintolisiä.

> Minisun D-vitamiini 20 µg 
villi vadelma ja Minisun D-

vitamiini 50 µg Oliiviöljy  

D-VITAMIININ SAANTISUOSITUS 
on alle 75-vuotiaille 10 mikrogrammaa 
päivässä. Arvioiden mukaan tämä 
määrä riittäisi turvaamaan tavallisen 
suomalaisen D-vitamiinin saannin eli 
riittävän veren kalsidiolipitoisuuden.

D-vitamiinin tarve on kuitenkin hy-
vin yksilöllinen asia, eikä sama määrä 
D-vitamiinia vaikuta kaikkiin samalla 
tavalla. Veren kalsidiolipitoisuuteen 
vaikuttaa muun muassa vitamiinin 
imeytyminen, ikä ja paino.

”Ylipainoisilla D-vitamiinin 
pitoisuus veressä on huomattavasti 

pienempi kuin normaalipainoisilla. 
Sitä, mistä tämä johtuu, ei varmuu-
della tiedetä”, emeritusprofessori 
Ilari Paakkari kertoo.

Oman D-vitamiinitason voi 
saada selville ainoastaan veriko-
keella. Kaikki laboratoriot tekevät 
D-vitamiinimittauksia.

”Jos haluaa selvittää oman kalsi-
diolipitoisuuden, kannattaa mennä 
verikokeeseen. Vain sillä tavalla saa 
tietää, mikä on oma yksilöllinen D-
vitamiinin tarve”, Paakkari sanoo.

”Mitä vähemmän 
D-vitamiinia on veressä, 

sitä suurempi on riski 
sairastua paksusuolen 

syöpään.” 

”Arvovaltainen BMJ julkaisi vuonna 
2017 katsauksen, joka päätyy toteamaan, 
että D-vitamiinista on hyötyä ylempi-
en hengitysteiden infektioiden estossa”, 
Paakkari kertoo.

Paakkari arvioi, että D-vitamiinin ter-
veysvaikutuksista saadaan tulevina vuosi-
na vielä runsaasti uutta tietoa.

”Tietomme karttuvat kaiken aikaa. Us-
kon, että kymmenen vuoden päästä tie-
dämme paljon nykyistä enemmän.” P
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PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 6.2.2019  
mennessä ja osallistut 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.  
Lahjakortteja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
27.2.2019 ilmestyvässä lehdessä. 
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Luonnollisesti 
kaunis

ILMOITUS

Tuotteet eivät sisällä alkoholia, eteerisiä öljyjä tai väriaineita. Suuri osa tuotteista on myös hajusteettomia. Ainesosien määrä on 
 minimoitu allergiariskin välttämiseksi. Kaikki tuotteet on valmistettu lääketehtaan stardardien mukaisesti Ranskassa. Valmistaja: 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic.

Kaura on trendituote ja 
suomalaisille tuttu raaka-

aine. Tämä kauraan 
perustuva ihonhoitosarja 
on luonnonmukainen ja 
hellästi hoitava, jota on 

myös turvallista käyttää.

L uonnollisesti hoitava, kasvi-
pohjainen dermokosmetiik-
kasarja A-Derma on ihotau-

tilääkäreiden ja tutkijoiden ke-
hittämä. Sen käyttöä on tutkittu 
sarjan erityisen hellävaraisuu-
den ja turvallisuuden vuoksi.

Hauras iho on haavoittuvainen, 
koska sen suojakerros on hei-
kentynyt. Rhealba®-kaura aut-
taa ja hellii herkkää sekä hau-
rasta ihoa. Se on valittu yli 80 
kauralajikkeen jou-
kosta erityisen hy-
vien ihonhoidollis-
ten ominaisuuksien 
vuoksi. Rhealba®-
kauranverso uute rau-
hoittaa ärtyneen ihon 
ja hillitsee tulehdus-
reaktiota. 

Tunnistatko 

oman  

ihotyyppisi 

näistä?

Kuiva ja erittäin kuiva  
tai atooppinen iho
A-Derma Exomega Control vasta-
syntyneistä aikuisille asti eli se on 
todellinen koko perheen tuote.  
A-Derma Exomega Control 200 
ml -voiteet ovat steriiliä kosmetiik-
kaa ja ne eivät sisällä lainkaan 
säilöntäaineita ja ovat näin ollen 
erittäin turvallisia jo vastasynty-
neestä lähtien.

Herkkä ja herkästi  
reagoiva iho
A-Derma Rheacalm on 
hoitava ja hemmottele-
va sarja kaikille ihotyy-
peille. Suojaa ja rau-
hoittaa ärtynyttä ihoa, 
palauttaa luontaisen 
suojan ja tasapainon.

Punoittava ja  
couperoottinen iho
A-Derma Sensiphase 
Micellar puhdistusgeeli ja 
hoitovoide suojaavat ja 
rauhoittavat punoittavaa, 
ärtynyttä ihoa ja palautta-
vat sen luontaisen tasapai-
non. Ne vähentävät tutkitusti 
ihon punoitusta. SPF15 suojakerroin. 

Päivittäiseen ihonhoitoon 
kaikille ihotyypeille
A-Derma Essentials–tuotteiden  
käsivoide rauhoittaa ja 
suojaa kuivaa käsien 
ihoa. Ravitseva huulivoide 
sopii päivittäiseen huu-
lien hoitoon ja sarjaan 
kuuluu myös body lotion. 
Xeramega-vartalo emulsio 
on tehokkaasti kosteuttava. 

Ärtyneiden iho- 
vaurioiden hoitoon  
ja puhdistukseen
A-Derma Dermalibour+  
Foaming gel ja Repairing 
Cream -tuotteiden anti-
mikrobinen kupari-sinkki-
yhdistelmä hoitaa samalla, 
kun Rhealba®-kaura korjaa ja 
rauhoittaa ihoärsytystä.

Erittäville ihovaurioille  
ja hautumiin
A-Derma Cytelium rakkuloille 
ja erilaisiin hautumiin sekä 
ihottumiin, rikkoutuneelle ja 
erittävälle iholle. Sopii myös 
vesirokkorakoille, vauvan 
napatynkään ja vaippaihot-
tumaan. Rhealba®-kaurauute 
rauhoittaa, tärkkelyspuuteri 
kuivattaa ja sinkkioksidi suojaa 
ihoa.

Vaippaihottuman  
hoitoon ja ennalta-
ehkäisyyn
A-Derma Primalba muodos-
taa suojaavan ja hengittävän 
kalvon esimerkiksi hankausta ja 
kosteutta vastaan. Rhealba®-
kauranversouutteeseen ja sinkkiin 
pohjautuva hoitovoide sopii erityi-
sesti vauvan herkälle iholle. 
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KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI

A-DERMA
vahvistaa, 
rauhoittaa 

ja hoitaa

Tutustu
ihaniin

A-DERMA-
uutuuksiin

Uutuus-
tuotteet

kasvoille ja
vartalolle!

Tule mukaan  
testiryhmään
Onko ihosi herkkä ja 
helposti reagoiva?
Kärsitkö couperosasta tai 
atooppisesta ihosta?
Tule mukaan A-Derma 
-testiryhmään ja anna 
meille palautetta 
tuotteistamme!

Lue lisää ja ilmoittaudu  
osoitteessa:  
pfsuomi.fi/aderma

MAGNESIUM

BIOTIINI
FOOLIHAPPO

C-VITAMIINI

B12

B-VITAMIINEJA

SINKKI
VÄSYTTÄÄKÖ?

LISÄÄ VIRTAA PÄIVÄÄSI

B- ja C-vitamiinien ja sinkin puutostilat ja lisääntynyt tarve. 1 tabletti päivässä. 
Ei alle 11-vuotiaille. Valmistetta ei tule käyttää jos olet yliherkkä jollekin tuotteen 

sisältämälle aineelle, on liikaa kalsiumia tai magnesiumia elimistössä, munuaistauti, 
virtsakivitauti tai raudan varastoitumistauti, sinulla on lisääntynyt virtsan oksaalihappo 

pitoisuus, munuaisten vajaatoimintaa tai glukoosi-6-fosfataasidehydrogenaasin puutos, koska 
valmiste sisältää C-vitamiinia. Lue pakkausseloste. Bayer Oy

#) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, OTC segments: multivitamins, other vitamin B products, YTD 5/2018.



Uutta! Koonnut Kim Nummila Kuvat Shutterstock, valmistajat

Hyvästit vihloville 
hampaille
KAKSITEHOISESSA HAMMAS -
tahnassa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla 
kaksi toimintamekanismia: hydroksiapa-
tiitti ja polymeeri tukkivat ja pinnoittavat 
hammasluun avoimet kanavat ja kaliumnit-
raatti rauhoittaa vihlontaa aistivia, herkkiä 
hermopäitä. Päivittäiseen käyttöön sopiva 
hammastahna on miedon mintunmakuinen 
ja se ei sisällä natriumlauryylisulfaattia, 
parabeenejä tai mikromuoveja. Sarjan 
suuvesi täydentää hammastahnan 
vihlomista lievittävää vaikutusta sekä 
hellii ikeniä ja hampaita. Kosmeetti-
sia valmisteita.
> Gum Sensivital+  
hammastahna 75 ml ja  
Gum Sensivital+ suuvesi 
300 ml

TUKEE ELIMISTÖN 
VASTUSTUSKYKYÄ
RAIKAS JA pirteän hedelmäisen ma-
kuinen maitohappobakteerivalmiste 
koko perheelle. Yksi purutabletti sisäl-
tää miljardin Lactobacillus rhamnosus 
GG maitohappobakteereita ja miljardin 
Bifidobacterium lactis–bifidobaktee-
reita sekä myös 20 mg C-vitamiinia ja 
5 mg sinkkiä, jotka tukevat vastustus-
kykyä. Sopii jokapäiväiseen käyttöön, 
myös vegaaneille. Ravintolisä.
> Fiilus Arkeen C+Zn 30 purutabl.

Ihon pigmentti
muutoksia voi  
hoitaa ja estää
DUCRAY MELASCREEN on uusi täy-
dellinen tuotesarja pigmenttimuutosten 
ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. Vaikuttaa 
tehokkaasti sekä iän ja auringonvalon aiheut-
tamiin tummiin läiskiin että auringon valon 
aiheuttamaan ihon ennenaikaiseen ikään-
tymiseen. Ihon päivittäiseen suojaamiseen 
sopivat Melascreen UV Cream Rich ja Light 
-voiteet SPF50+ suojakertoimella.

Jo syntyneiden pigmenttimuutosten 
vähentämiseen käytetään Melascreen 
Depigmenting Care -voidetta, joka 
vähentää ja vaalentaa pigmenttimuu-
toksia ja tummia läiskiä iholla vähintään 
kolmen kuukauden hoitojaksolla. 
Tuotteiden teho on todistettu kliinisillä 
tutkimuksilla. Kosmeettisia valmisteita.
> Ducray Melascreen -tuotesarja

KAUNIIN IKÄÄNTYMISEN  
SAL AISUUS
AVÈNEN UUSI anti-age -linja DermAbsolu on kehitetty kiin-
teyttämään ja kohottamaan ikääntyvää ihoa, ihon ravitsemista 
unohtamatta. Voiteet hidastavat ikääntymistä ainutlaatuisten 
patentoitujen aktiiviaineiden yhdistelmän ansiosta. Tutkitusti te-
hokas DermAbsolu saavutti testiryhmässä 87 % tyytyväisyyden 
jo 5 päivän jälkeen. DermAbsolu-voiteet ovat erittäin turvalli-
sia ja sopivat myös herkälle iholle. Sarjaan kuuluvat päivä- ja 
yövoiteet, seerumi, silmänympärysvoide sekä suojakertoimel-
linen (SPF 30) sävyttävä voide. Kosmeettisia valmisteita.
> Avène DermAbsolu -tuotesarja
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Kaiken ikääAnne Stolt Kuvat BigStockphoto

Apteekkariliitto testasi lääkkeiden pikakuljetuspalve-
lua ja tavoitteena on ottaa palvelu käyttöön suurim-
missa kaupungeissa ensi kevään aikana.

Vaikka apteekkitoimiala on vanha, Suomessa jo 
1600-luvulta lähtöisin, kehittyy ala jatkuvasti. Digitaalisten palve-
luiden kehittämiseen liittyy luonnollisesti sujuvat kotiinkuljetuk-

set. Moni apteekki on tarjonnut kuljetuspalvelua jo aiemmin, 
mutta nyt ne tulevat yhä useampien asiakkaiden käyttöön.

Verkkosivuilla tehty ostos kiidätetään 1–4 tunnissa koti-
ovelle, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Paikallisten 
kuljetusyrittäjien henkilökunta koulutetaan lääkekuljetuk-

siin. Paketteja ei esimerkiksi jätetä postilaatikoihin, vaan 
ne luovutetaan tilaajalle henkilökohtaisesti. 

Suomessa on tällä hetkellä toistasataa verkkoap-
teekkia, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Osalla aptee-

keista on käytössä myös noutoautomaatit. Lailli-
sia verkkoapteekkeja voi etsiä haulla osoitteesta 
www.apteekki.fi.

Lähde: Apteekkariliitto

Kehittyvä apteekki
> Myrkytystieto
keskus palvelee 

24/7, laita talteen 
sen uusi numero 

0800 147 111.

> Lataa Suomi 112 
–sovellus puheli

meen, niin hälytys
keskus saa auto

maattisesti tiedon 
myös sijainnistasi.

2 X  
PISTÄ  

TALTEEN!
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Tarjous voimassa helmikuun ajan.
Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita.  

Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.
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Valitse  
sinkkivalmiste oikein 
ELIMISTÖMME TARVITSEE sinkkiä joka päivä 
moneen erilaiseen tehtävään. Sinkki on magne-
siumin jälkeen tärkein entsyymien apumolekyyli, 
sillä yli 200 entsyymiä tarvitsee sitä toimiakseen. 
Nämä entsyymit osallistuvat muun muassa rasvo-
jen ja hiilihydraattien aineenvaihduntaan tuottaen 
tarvitsemaamme energiaa. Sinkillä on keskeinen 
rooli myös ihon, limakalvojen ja immuunijärjestel-
män toiminnassa, joten sen riittävästä saannista 
kannattaa huolehtia. 

Kun haluat turvata sinkin riittävän päiväsaan-
nin joka päivä, käyttöön kannattaa valita nimen-
omaan sinkkisitraattia sisältävä valmiste, josta 
sinkki imeytyy tehokkaasti ohutsuolessa. Sinkki-
valmisteen käytössä kannattaa kuitenkin muistaa, 
että se voi häiritä muiden ravintoaineiden tai 
lääkkeiden imeytymistä, joten tabletti kannattaa 
ottaa eri aikaan muista valmisteista ja lääkkeistä. 
Tavallinen päiväannos on 15–30 mg sinkkiä. 

Kun flunssa on iskemässä, sinkistä on tut-
kitusti apua flunssan ensioireisiin ja kestoon. 
Tässä tilanteessa sinkin pitää olla ehdottomasti 
sinkkiasetaattia tai sinkkiglukonaattia, ja val-
misteen joko imeskelytabletti tai suihke. Sinkki-
ionit pystyvät vapautumaan tehokkaasti näistä 
suoloista estäen flunssavirusten tarttumista 
limakalvon pintaan. Näin flunssan oireet helpot-
tavat ja taudin kesto lyhenee. Sinkkivalmisteen 
käyttö tulee aloittaa heti ensioireisiin, muuten 
sen teho jää heikoksi. Sinkkisitraatista ei ole 
apua flunssan ensioireiden hoidossa, sillä sinkki 
ei pysty vapautumaan tästä suolasta toivotulla 
tavalla nielussa. 

Ole siis tarkkana ja kysy apua farmaseutilta 
oikean sinkkivalmisteen valintaan. 

24

Nenä tukossa?
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm  on nenän tukkoisuuden ly-
hytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton 
nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. 
Vahvempi (1 mg/ml)  vahvuus on tarkoitettu ai-
kuisille ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/ml) 
2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille yhtäjak-
soisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille 
enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Tu-
tustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. 
FI/NOTC/18/0006/11/18

 Nopeasti tehoava

 Säilöntäaineeton

 Oma vahvuus lapsille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

LUONTO PARANTAA
KAUNOPUNAHATTU (Echinacea purpurea) on mykerökuk-
kaisiin kuuluva rohdoskasvi, jota Pohjois-Amerikan intiaanit 
ovat käyttäneet pitkään mitä erilaisimpien kipujen, vatsavai-
vojen ja jopa käärmeenpuremien hoitoon. Alfred Vogel kävi 
1950-luvun alussa Pohjois-Amerikassa ja toi kasvin tullessaan 
Sveitsiin. Siitä alkoi kasvin kokeellinen tutkiminen ja tuoteke-
hitys elimistön vastustuskykyä tukevaksi tuotteeksi. Vaikka 
kaunopunahattu on jo nykyään yksi tutkituimmista rohdos-
kasveista, sen ominaisuuksista julkaistaan edelleen uusia 
tutkimuksia tasaisesti. 

Kaunopunahattu ja sen läheiset sukulaiskasvit (kaita-
päivänhattu ja rohtopäivänhattu) sisältävät lajista riippuen 
erilaisia aktiivisia, immuunipuolustusta tukevia yhdisteitä.  

Punahattu vahvistaa elimistön omaa vastustuskykyä ja 
sitä käytetäänkin nykyään erilaisten flunssatautien hoitoon 
ja myös ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksissa tuoreesta kasvista 
valmistetulla uutteella on myös suora, useimpien flunssavi-
rusten tarttumista estävä vaikutus. Kun flunssan tarttuminen 
estyy, estyy myös flunssaa usein seuraavan bakteeriperäi-
sen jälkitaudin puhkeaminen. 

Kaunopunahattua on tutkittu Zürichin yliopistollisessa 
sairaalassa myös 4–12-vuotiaiden lasten flunssan ehkäisyssä 
ja hoidossa. Tutkimuksen aikana punahattuvalmistetta saa-
neiden lasten sairastamat flunssat vähenivät merkittävästi.  

ECHINAFORCE ON perinteinen 
kasvirohdosvalmiste flunssan 
ennaltaehkäisyyn ja tukihoitoon. 
Valmisteen sisältämää punahattu-
uutetta on perinteisesti käytetty 
kohottamaan elimistön omaa 
vastustuskykyä. Echinaforce 
uutteeseen käytettävät punahatut 
ovat luomulaatuisia ja ne käsi-
tellään 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.
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Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Panadol Forte: Särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Panadol Hot: Kuume ja särky-
tilat vilustumissairauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky. Panadol Forte: Aikui - 
sille (yli 18 v.) 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Ei lap-
sille. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Panadol Hot: Aikuisille (yli 18 v.) 1–2 
annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Annospussin sisältö liuote-
taan lämpimään veteen. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tabletteja ei saa 
ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Annosteluohjeita ei saa ylittää. Jatkuvaan käyttöön vain 
lääkä rin ohjeen mukaan. Ei saa käyttää, jos sinulla on fenyyliketonuria (Panadol Hot) tai jos olet 
allerginen parasetamolille tai valmisteiden apuaineille. Sisältää parasetamolia. Käytä varoen, 
sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai 
muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Jotkut tuotteet saattavat sisältää natriumia, 
makeutusaineita tai atsoväriaineita, jotka käyvät ilmi pakkausselosteesta. Panadol-valmisteita 
voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annos-
ta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoito-
lääkkeitä. Lue pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 14.9.2018. Perustuu 6.3.2018 
päivättyihin Panadol Forten & Hotin valmisteyhteenvetoihin.
Otrivin Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poski-
ontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa 
korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvon nas sa 
0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 kertaa päi-
vässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos si-
nulla 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 pitkäaikais-
sairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, 
nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. 
Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). 
Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 27.11.2017. Perustuu syyskuu 
2015 / heinäkuu 2017 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin.
Lisätiedot: GSK Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, p. 0800 
77 40 80, s-posti: scanda.consumer- relations@gsk.com. Raportoi epäillyt haittavaikutukset 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Tavaramerkit ovat GSK-konser-
nin omistamia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
09/2018, CHFIN/CHMULBRA/0012/18
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VIIME LEHDEN 6/18 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat M-L Matilainen 
ja Kari Määttänen. Onnea voittajille!

suosikkini
AVÈNE DERMABSOLU day -päivävoidetta 
suositeltiin minulle, koska ihoni on talvisin 
karhea ja pintakuiva. Couperosan vuoksi 
ihoni lehahtaa punaiseksi jopa couperosa-
iholle tarkoitetuista voiteista. Kokeiltuani tätä 
voidetta, yllätyin. Ensimmäisellä kerralla iho 
punertui ensin, mutta tuntui hyvin ravitulta ja 
pehmeältä. Seuraavilla kerroilla ihoni ei enää 
ärtynyt lainkaan!

Alussa oli ohjeista huolimatta ihmettele-
mistä miten purkki toimii. Pieni kierto myötä-
päivään ja se toimii kuin pumppupullo.

Ihon kosteutus pysyy hyvin koko päi-
vän ja ihon sävy on tasaisempi. En tarvitse 
enää meikkivoidetta piilottamaan laikkuja ja 
punaisuutta. Olen todella tyytyväinen ja tästä 
tuli vakiotuotteeni.

Maria 56 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.

50-vuotias, huomio  
lihaskuntoon
VIISI-KUUSIKYMPPISTEN PITÄÄ 
huolehtia lihasten kunnosta eri tavalla 
kuin nuorempien. Silloin lihasvoima 
heikkenee, nivelet jäykistyvät ja tasapaino 
horjuu. Jos sukkien pukeminen tai rintalii-
vien kiinnittäminen tuottavat vaikeuksia ja 
yhdellä jalalla seisominen on horjuvaa, on 
aika tehdä asialle jotain. Lihasvoimaa saa 
kuntosalilla ja jumpassa, notkeutta jumpas-
sa, joogassa ja venyttelyllä ja tasapainoa 
tanssiessa, metsäkävelyllä ja pallopeleissä, 
neuvoi UKK-instituutin johtaja, Tommi 
Vasankari, Ylen haastattelussa.

Samasta asiasta muistuttaa Jyväs-
kylän yliopiston liikuntatieteellisen 
tiedekunnan akatemiatutkija Eija Laak-
konen. Naisten vaihdevuosina niin 
lihasmassa kuin –voima vähenevät ja 
niihin liittyy myös luuntiheyden heikke-
neminen. Asiaan voi vaikuttaa treenaa-
malla.

Lähde: Yle.fi, Jyväskylän yliopisto

Puolitoista  
litraa vettä päi-
vässä vähentää  

virtsarakkotuleh-
duksen  toistumista. 
Tutkimuksen  
mukaan vettä  
riittävästi juoneilla 
tulehdukset väheni-
vät noin puoleen.
Lähde: Potilaanlaakarilehti.fi

KÄSIDESI  
VAI SAIPPUA?
ESPANJALAISEN TUTKIMUKSEN 
mukaan käsihuuhteen käyttö vähensi 
lasten sairauspoissaoloja ja hengi-
tystieinfektioita. Antibiootteja heille 
määrättiin jopa 30 % vähemmän kuin 
muille. Tutkimuksessa tutkittiin 911 
iältään 0–3-vuotiasta lasta. Käsihuuh-
teen käytön vertaisryhminä olivat ne, 
jotka pesivät kädet vedellä ja saip-
pualla sekä ne, jotka jatkoivat omia 
rutiinejaan. Käsihuuhdetta ja neste-
mäistä saippuaa toimitettiin perheille 
ja päiväkoteihin.

Lähde: Potilaanlaakarilehti.fi

H Y VÄT  U U T I S E T
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"ACON HUULIRASVA oli 
miellyttävän tuoksuinen. 

Tuote kosteutti huulia hyvin 
ja pysyi jopa yön yli. Huulet 

pysyivät pehmeinä. Sopisi myös miehille. 
Toimi myös erittäin hyvin huulipunan alla, ei 
muuttanut huulipunan koostumusta, kestä-
vyyttä tai lopputulosta. Näytti luonnolliselta 
huulilla. Uusi suosikkini, ehdottomasti!" 
 

"AVÈNEN VOITEEN tuoksusta en oikein pitä-
nyt. Pakkaus toimii, mutta en pidä siitä, että 
sitä lisätään sormin. Kosteutti hyvin, mutta ei 
toiminut huulipunan alla."  

Testaaja 1: Kuivat lohkeavat huulet,  
jotka kuivuvat herkästi pakkasella.

"ACON HUULIVOIDE jätti selkeän, suojaavan 
kalvon huuliin jopa muutamaksi tunniksi eikä 
tuoksunut oikeastaan lainkaan. Kalvon tunne 
ärsytti hieman, mutta puolen tunnin kuluttua 
sen oli jo unohtanut. Huulet säilyivät muka-
van joustavina pitkään."  

"AVÈNEN HUULIVOIDE ei maistunut miltään, 
mutta tuoksu oli ihanan kevyen naisellinen. 
Huulivoide on purkissa, mikä oli tämän 
tuotteen lievä miinus. Purkki on riittävän 
pieni käsilaukkuun tai taskuun, mutta voiteen 
levittäminen sormin ei tunnu kovin mukaval-
ta eikä hygieeniseltä."  

Testaaja 2: Pakkaskeleillä huuleni kuivuvat ja 
rohtuvat helposti.

"ACON 
TUOTTEEN ulko-
asu, käytettävyys ja 
laadukas pakkaus ovat 
juuri sitä mitä toivoisinkin ja tuote toimi 
todella hyvin. Huulet tuntuvat pehmeiltä ja 
hyvinvoivilta." 

"AVÈNEN HUULIVOITEEN purkki ei mahdu 
pieneen käsilaukkuun ja vaikka puikko onkin 
hygieenisempi, pidin tästä. Ensimmäisellä 
kerralla huulet jopa hieman kihelmöivät, tun-
si miten voide imeytyi rohtuneisiin huuliin. 
Sen jälkeen vakuutuin kerta toisen jälkeen 
yhä enemmän tästä tuotteesta - tätä aion 
käyttää jatkossakin!" 

Testaaja 3: Aina kuivat ja lohkeilevat huulet.

ACO YHTEENSÄ 13,5 PISTETTÄ AVENE YHTEENSÄ 11,5 PISTETTÄ

T E ST I S S Ä  2  X  H U U L I R A S VA
AVÈNE  

COLD CREAM  
10 ML

ACO  
LIP CERAT  

5 ML
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FLUNSSA TULOSSA?

Kätevä suusuihke!

MustaherukkaAnis Uutuusmaku
Sitruuna-inkivääri

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

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



   HENGENPEL ASTAJILLA
            ON HAI TTANSA

Virve Järvinen Kuva BigStockphoto

Ihottuma ja ripuli ovat tavallisia 
antibioottien ohimeneviä 

haittoja. Antibiooteilla on myös 
pysyvämpiä haittoja, ja ne voivat 

olla vakavia. 

A ntibiootit ovat lääkkeitä, joilla hoide-
taan bakteereiden aiheuttamia sairauk-
sia. Ne tuhoavat bakteereita tai estävät 
niiden lisääntymisen. Niiden ansiosta 
nykyään moni, aiemmin tappava, tau-

ti pystytään hoitamaan. Hengenpelastajalääkkeillä on 
myös haittansa. 

”Suurin osa antibiooteista on niin sanottuja laa-
jakirjoisia antibiootteja, jotka tappavat suuren mää-
rän erityyppisiä bakteereita. Ne eivät vaikuta yksin 
taudinaiheuttajiin, vaan laajasti elimistön bakteeris-
toon erityisesti suolistossa”, bakteeriopin professori, 
Pentti Huovinen, Turun yliopistosta kertoo.

Jokaisella ihmisellä on ainakin tuhat erilaista bak-
teerilajia suolistossaan. Monimuotoinen ja vakaa suo-
listomikrobisto suojaa terveyttä. Se on tärkein osa eli-
mistömme puolustusjärjestelmää. 

”Antibioottikuuri järkyttää suoliston mikrobiston 
tasapainoa ja muuttaa eri bakteerilajien määräsuhtei-
ta, jolloin haitalliset bakteerit valtaavat alaa hyviltä 
bakteereilta. Yksi antibioottikuuri voi vaikuttaa suo-
listossa jopa kolme vuotta.” 

Yhteys ylipainoon
Kuten moni muu lääke, myös antibiootit voivat 
aiheut taa allergia- ja yliherkkyysreaktioita, kuten 
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ihottumaa. Niiden tavallisin haittavaikutus näkyy vat-
san toiminnassa: joka kuudes antibioottikuurin syö-
neistä saa ripulin. Valtaosalla sairastuneista ripuli on 
lievä, mutta joillakin se vaarantaa hengen. 

Ihottuma ja ripuli ovat yleensä ohimeneviä hait-
toja. Ne poistuvat, kun lääkitys loppuu. Jotkut anti-
bioottien haitat ovat pysyviä. Ne tulevat, vaikka lää-
kekuuri olisi aikaa sitten ohi.

”Tutkimusnäyttö antibioottien käytön pitkäaikai-
sista haitoista vaihtelee. Yhteys lasten kroonisiin suo-
listosairauksiin ja ylipainoon on jo aika lailla selvä.”

Jos lapsi syö alle kaksivuotiaana useamman kuin 
seitsemän antibioottikuuria, hänen riskinsä saada 
krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, Croh-
nin tauti, kasvaa nelinkertaiseksi. Alle puolivuotiaa-
na useamman antibioottikuurin saanut lapsi on kes-
kimääräistä painavampi aikuisena.

Mukana mielessä
Suoliston mikrobiston häiriöt on liitetty tulehduksel-
listen suolistosairauksien lisäksi esimerkiksi diabe-
tekseen, mutta myös mielen häiriöihin. Jälkimmäinen 
selittynee suoli-aivoakselilla eli mahasuolikanavan 
hermoston ja keskushermoston välisellä yhteydellä. 

”Tunteiden säätelyyn ja mielialaan vaikuttavat vä-
littäjäaineet tai niiden esiasteet syntyvät pääsääntöi-
sesti suolistossa. Jos aivoissa on esimerkiksi mielihy-
vää välittävää serotoniinia liian vähän, masennuksen 
riski kasvaa.”

Vaikka suoli-aivoakselin toiminnan arvioidaan ole-
van häiriintynyttä esimerkiksi eräissä autismin muo-
doissa ja ADHD:ssa, antibioottien yhteyttä niihin pi-
tää selvittää lisää.

”Kannattaa muistaa, että myös ympäristö ja ruo-
kavalio vaikuttavat suoliston bakteeristoon. Anti-
biootit eivät välttämättä aiheuta, mutta ne myötävai-
kuttavat monen sairauden syntyyn”, Pentti Huovinen 
muotoilee.

Oikea lääke oikeaan vaivaan
Pelkkä epäily antibioottien haitoista on syy järkevöit-
tää niiden käyttöä. Suomessa antibioottien käyttö on 
laskenut koko 2000-luvun, ja meillä niitä käytetään 
eurooppalaisittain verrattuna keskiverrosti. Silti pa-
rannettavaa riittää. 

”Esimerkiksi hengitystieinfektiosta vain osa on 
bakteerin, ja selvästi suurempi osa virusten aiheut-
tamia. Ennen lääkekuuria taudinaiheuttaja pitäisikin 
voida selvittää laboratoriokokeella.”

Pentti Huovinen muistuttaa, ettei antibioottien 
määrääminen etänä ole nykyisten Käypä hoito -suosi-
tusten mukaista, tietyissä tapauksissa virtsatieinfek-
tioita lukuun ottamatta.

Antibioottien haittoja voidaan vähentää myös ra-
joituksilla.

”Kinoloni- ja fluorokinoloniantibiootit ovat tär-
keitä lääkkeitä, kun hoidetaan vakavia, henkeä uhkaa-
via infektioita. Niihin liittyy haittoina lihas-, jänne- ja 
luuvaurioita, joiden vuoksi viranomaiset ovat halun-
neet rajoittaa niiden käyttöä.”

Probiooteista tukihoito
Suoliston bakteeristoa voidaan tasapainottaa antibi-
oottikuurin aikana probiooteilla. Niistä on tällä tapaa 
käytettynä tutkitusti hyötyä erityisesti lapsille. Aikui-
nen ei välttämättä hyödy niistä vastaavalla tavalla, sil-
lä aikuisella suoliston bakteeristo on jo vakiintunut. 

”Suun kautta nautittavat probiootit eivät valitet-
tavasti jää suolistoon pitkäksi aikaa. Ihmiset ovat kui-
tenkin yksilöitä ja probioottien vaikutukset ovat yksi-
löllisiä. Teho selviää kokeilemalla.”

Tulevaisuudessa suolistomikrobistoa voidaan 
muokata pysyvämmin toistaiseksi tutkimuskäytössä 
olevilla, erilaisia bakteeriyhdistelmiä sisältävillä pille-
reillä. Vaikeaa antibioottiripulia voidaan hoitaa ulos-
teen siirrolla, joka voidaan tulevaisuudessa hoitaa 
ulostepillerin avulla.  

VASTUSTUSKYKYISET  
BAKTEERIT YLEISTYVÄT
TURHA ANTIBIOOTTIEN käyttö lisää antibioottiresistenssiä, 
eli bakteereiden kykyä vastustaa niiden hoitoon käytettyjä 
antibiootteja. 

Vastustuskykyiset eli resistentit bakteerit pitkittävät, vaikeut-
tavat ja jopa estävät joidenkin sairauksien hoidon. 

Resistenttien bakteerien määrä ja niiden haitat ovat suurim-
mat maissa, joissa antibiootteja käytetään eniten. Tuoreen Eu-
roopan terveysviraston, ECDC:n, raportin mukaan noin 10 000 
italialaista kuolee joka vuosi, koska antibiootit eivät tehonneet. 
Suomessa vuonna 2015 vastaava luku oli 90. Luku tuskin laskee 
tästä jatkossa, sillä varsinkin ESBL-kolibakteeri eli monille antibi-
ooteille vastustuskykyinen suolistobakteeri on yleistymässä.

”Bakteerit liikkuvat ihmisten mukana. Siksi antibioottiresis-
tenssi koskettaa jokaista suomalaista, vaikkei itse matkustaisi-
kaan ulkomaille”, Pentti Huovinen muistuttaa.

Jokaisella ihmisellä on ainakin 
tuhat erilaista bakteerilajia 

suolistossaan. Monimuotoinen ja 
vakaa suolistomikrobisto  

suojaa terveyttä.
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HOITAA RIPULIA pitäen huolta suolistosta. Myös 
 anti bioottikuurin 
aikana.
> Precosa 250 mg 
kapseli tai jauhe 
oraalisuspensiota 
varten

Ripulin oireen mukainen hoito. 
 Antibiooteista aiheutuvan ripulin ehkäisy. Tutustu pakkaus
selosteeseen ja lue annosteluohjeet ennen käyttöä. Mikäli oireet jatkuvat 
tai pahenevat, ota yhteyttä lääkäriin. Vaikuttava aine Saccharomyces  
boulardii, kanta CNCM I745. Vastaaiheet: Yliherkkyys Saccharomyces  
boulardiille tai hiivoille. Keskuslaskimokatetri. Kriittisesti sairaat ja immuuni
puutteiset potilaat fungemiariskin vuoksi. Itsehoitolääkkeitä. Markkinoija 
Biocodex Oy. 12/2018

NIMENSÄ MUKAISESTI vahva maitohappobakteerival-
miste esimerkiksi antibioottikuurin aikaiseen käyttöön. 
Sisältää 10 miljardia Lactobacillus rhamnosus GG -maito-

happobakteeria. Kasviperäinen 
kapseli voidaan tarvittaessa 
avata ja sen sisältö sekoittaa 
kylmään juomaan tai ruokaan. 
Valmiste soveltuu myös vegaa-
neille. Ravintolisä.
>  Fiilus Vahva 30 kaps.

RELAN SISÄLTÄMÄ Lactobacillus reuteri 
Protectis® -maitohappobakteeri on yksi 
maailman tutkituimmista maitohappobak-
teereista. Hyvänmakuista  Rela Tabsia on 
kolmea eri makua ja ne sopivat koko per-
heelle päivittäiseen käyttöön tai kuureina 
esimerkiksi antibioottikuurin aikana tai 
matkoilla. Ravintolisä.
> Rela Tabs 90 tabl. 

Suoliston bakteeristoa  
voidaan tasapainottaa 

antibioottikuurin aikana 
probiooteilla.  

3  X  A N T I B I O OT T I K U U R I N   T U E K S I
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Zyx® minttu/sitruuna/eukalyptus 3 mg -imeskelytabletit on tarkoitettu suun ja nielun 
kivun ja ärsytyksen lievittämiseen. Vaikuttava aine bentsydamiini. Annos: 1-3 tablettia vuo-
rokaudessa. Oireiden jatkuessa ota yhteys lääkäriin. Ei alle 6-vuotiaille, raskaana oleville tai 
imettäville. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija: Mylan Finland Oy.  12/2018

Zyx.fi

OTA Zyx!
Tehokas lääke kurkkukipuun

Kurkkukipulääke, joka lievittää 
suun ja nielun kipua 

ja ärsytystä tehokkaasti

Zyx_laatuapteekit_FI_SE_105x275.indd   1 07/12/2018   13.22
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Koko perheen korvien hoitoon!

Käytä Otocuria
• Vahatulpan poistoon ja  

ennaltaehkäisyyn
• Kuiviin ja kutiseviin korviin
• Suojaa uimarin korvat veden  

ärsytykseltä
• Kuulokojeiden aiheuttamaan  

ärsytykseen

VALMISTETTU
SUOMESSA

Kotimainen Otocur-suihke on helppo ja näppärä  
tapa pitää korvat puhtaina!

Korvat tukossa?

-20%
Helmikuun tarjouksena
kaikki MagneCit-tuotteet*

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

* Tuotevalikoima vaihtelee apteekeittain

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit



Maailmalta Marimiina Pykälistö Kuvat BigStockphoto

Uhkana vastustus-
kykyiset bakteerit

Variksenmarja  
– kotimainen  
superruoka
TAISTELUSSA VASTUSTUSKYKYISIÄ 
bakteerikantoja vastaan ollaan ehkä löytä-
mässä uusi, kotimainen ase. Oulun yliopiston 
tutkijat ovat löytäneet kotoisesta variksen-
marjasta, ja sen sisässä elävästä mikrobista 
yhdisteen, joka näyttäisi pystyvän tuhoa-
maan antibiooteille resistenttejä ja tuleh-
duksia aiheuttavia bakteereja. Kyseessä on 
proteiiniketju, eli peptidi, joka tutkimusten 
perusteella tuhoaa tehokkaasti haitallisia 
bakteereja. 

Lupaavan löydön takana on Oulun 
yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimus-
osaston dosenttikaksikko, Anna Maria Pirtti-
lä ja Tejesvi Mysore. Variksenmarjan ohella 
kaksikko tutki myös suopursua ja kanervaa, 
mutta variksenmarja päihitti muut kotimaiset 
supertuotteet tehokkuudellaan. 

Alun perin he etsivät paikallisia kasve-
ja, joista voitaisiin kehittää lääkinnällisesti 
hyödyllisiä yhdisteitä. Variksenmarjasta 
löytynyt peptidiyhdiste kuitenkin innoitti 
tutkijat kehittämään bakteereilta suojaavaa 
päällystettä sairaaloissa käytettäviin lää-
ketieteellisiin välineisiin. Tällaisella suojalla 
pystyttäisiin kenties tulevaisuudessa estä-
mään antibioottiresistenttien bakteerien 
leviäminen sairaaloissa. 

Tutkijat kehittävät parhaillaan päällystet-
tä virtsatiekatetriin, johon pitkäaikaisessa 
käytössä syntyy ns. biofilmiä eli katetriin 
tiukasti tarttuvaa mikrobikasvustoa. Biofilmi 
tarjoaa erinomaisen kasvualustan haitallisille 
bakteereille ja tekee niistä 10–1  000 kertaa 
vastustuskykyisempiä antibiooteille kuin 
vapaana liikkuvat bakteerit. Tämä tekee bio-
filmistä erittäin hankalan tuhota. Variksen-
marjasta löytyneen peptidiyhdisteen avulla 
voitaneen estää biofilmin muodostuminen. 

Lähde: www.kaleva.fi 
1.11.2018  

I hmiselle haitallisten bakteerien lisääntynyt vastustuskyky 
antibiootteja vastaan huolestuttaa eurooppalaisia tutkijoita 
yhä enemmän. Arvostetussa Lancet-tiedelehdessä julkaistu, 
Euroopan terveysviraston (ECDC) vastikään toteuttama 

tutkimus kertoo karua totuutta vuosittaisten kuolemantapausten 
lisääntymisestä silloin, kun antibioottihoito ei pysty nujertamaan 
tulehdustilan aiheuttanutta bakteeria. Vaikka Suomessa kuole-
mantapaukset ovat vielä harvinaisia verrattuna erityisesti Etelä-
Euroopan maihin, ovat ne silti selkeässä kasvussa. 

ECDC:n tutkimus perustuu vuonna 2015 kerättyihin lukuihin. 
Tuolloin kuolemantapauksia Suomessa oli 90, kun taas Italiassa 
vastaava luku oli 10  000. Ranskassa bakteerien aiheuttamiin tu-
lehduksiin kuoli kaikkiaan yli 5  000 ihmistä, Espanjassa ja Sak-
sassa tapauksia oli noin 2  000 kummassakin. Kuolemantapauk-
set korreloivat selkeästi antibioottien käytön yleisyyden kans-
sa. Runsas antibioottien käyttö on omiaan lisäämään bakteerien 
vastustuskykyä. Bakteerit tottuvat antibiootteihin, jolloin ne ei-
vät enää tehoa. Etelä-Euroopassa antibiootteja määrätään löyhin 
perustein. Kreikassa niitä voi ostaa jopa ilman lääkemääräystä. 
Tämä selittää suurelta osin eteläisen Euroopan suuret kuollei-
suusluvut. 

Vaikka Suomessa kuolemantapaukset ovat yhä harvinaisia, 
bakteerien lisääntyneen vastustuskyvyn aiheuttama uhka on to-
dellinen. Muun muassa ESBL-kolibakteeri on yleistynyt merkit-
tävästi viime vuosina. Vuosikymmenen alussa bakteerin kantajia 
oli vain noin prosentti suomalaisista. Nyt kantajia on jo yli 6 pro-
senttia. Venäjällä kyseistä kolibakteeria on jo yli 20 prosentilla. 
Tämä sitkeä bakteeri voi säilyä suolistossa jopa kuukausia, ja se 
myös tarttuu henkilöstä toiseen.

Lähde: Helsingin Sanomat 10.11.2018
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TIPATON TAMMIKUU KANNATTAA

JO YKSI lasillinen alkoholia lisää 
haitallisten bakteerien kasvua suussa 
ja kasvattaa syöpäriskiä New Yorkin 
yliopiston tuoreen tutkimuksen 
mukaan. Tutkimukseen osallistui 
kaikkiaan 1 044 iältään 55–87-vuoti-
asta tervettä ja hyväkuntoista miestä 
ja naista. Heidät jaettiin alkoholin 
kulutuksen perusteella joko koh-
tuukäyttäjiin tai runsaasti alkoholia 
juoviin. Kohtuukäyttäjiksi tutkijat 
luokittelivat naiset, jotka joivat keski-
määrin yhden lasin päivässä. Mies-
ten osalta kaksi annosta alkoholia 
päivässä katsottiin kohtuukäytöksi. 
Itse tutkimus tehtiin tutkimalla osal-
listujien sylkinäyte, ja sen perusteella 
paljastuva suun bakteerikanta. 

Tutkijat havaitsivat, että kaikkien 
alkoholia nauttivien – niin kohtuu-
käyttäjien kuin runsaasti alkoholia 
juovien – suun bakteerikannasta 
löytyi enemmän haitallisia baktee-
reja. Samanaikaisesti hyvälaatuisina 
pidettyjen bakteerien määrä oli 
vähäisempi kuin henkilöillä, jotka eivät 

nauttineet lainkaan alkoholia. Tutki-
muksen johtaja, Jiyoung Ahn, kertoo 
tutkimuksen vahvistavan oletusta, että 
alkoholi – kuten tupakointi – provo-
soi kehossa tapahtuvia muutoksia, 
jotka liitetään jo aiemman tutki-
musmateriaalin valossa syöpään ja 
kroonisiin sairauksiin. Alkoholi ei näin 
ollen edesauta hyvän ja suojaavan 
bakteerikannan ylläpitämistä suussa. 

Tutkijat myöntävät, että alkoholin 
ja haitallisten bakteerien kasvun 
korrelaation selvittämiseen tarvi-
taan lisätutkimuksia. Jiyoung Ahn 
kuitenkin arvelee, että alkoholin 
haitallinen vaikutus voisi toisaalta 
liittyä alkoholin happoisuuteen, 
joka heikentää hyvien bakteerien 
elinoloja, ja toisaalta alkoholin 
myrkkyjä synnyttäviin yhdisteisiin, 
jotka lisäävät haitallisten bakteerien 
määrää. Tipaton tammikuu on siten 
todellinen terveysteko. P

Lähde: www.doctissimo.fr, 25.4.2018 
http://www.doctissimo.fr/sante/news/
alcool-desequilibre-bacterien-cancer

Muista pakkaspäivinä ja lumileikeissä pitää pää, 
sormet ja varpaat lämpiminä. Kun ääreisverenkierto ja 
helposti kylmettyvät kehon osat pidetään suojattuina, 

vältytään vilustumisilta ja niiskuneniltä.
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Kurkku kipeä?
Suihkauta 
kipu pois!

Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos on tarkoitettu 
lyhytaikaiseen kurkkukivun oireiden lievitykseen aikuisille. Vaikut-
tava aine: flurbiprofeeni. Annostus 18 vuotta täyttäneille aikuisil-
le: 1 annos (3 painallusta sumutetta) nielun takaosaan 3 - 6 tunnin 
välein tarvittaessa, korkeintaan 5 annosta/vrk, ja enintään 3 vrk:n 
ajan. Ei alle 18-vuotiaille. Älä käytä Strefen sumutetta suuonteloon, 
jos olet yliherkkä flurbiprofeenille, muille valmisteen ainesosille, 
asetyylisalisyyli hapolle (”aspiriinille”) tai muille tulehduskipulääk-
keille; jos sinulla on, tai on aiemman tulehduskipulääkityksen käytön 
yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeama, 
vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus; tai jos sinulla 
on vaikea-asteinen sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta. 
Strefen sumute suuonteloon sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia 
(E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), jotka saattavat 
aiheuttaa allergisia reaktioita (myös viivästyneitä). Jos suussa ilme-
nee ärsytystä tai allergiaan/yliherkkyyteen viittaavia oireita esiin tyy, 
on valmisteen käyttö lopetettava. Strefen sumutetta suuonteloon ei 
saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Valmisteen 
käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Yleisinä haittavaikutuksina voi 
esiin tyä huimausta, päänsärkyä, harha tuntemuksia, nielun ärsytys-
tä, ripulia, pahoinvointia sekä erilaisia reaktioita suussa ja nielussa. 
Strefen sumute suu onteloon voi myös harvoissa tapauksissa aiheut-
taa yliherkkyysreaktioita. Tutustu huolellisesti pakkaus selosteeseen 
ja varmista sumutepullon käyttöohjeet, valmisteen sopivuus sinulle, 
yhteensopivuus muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa sekä muut 
varotoimet apteekkihenkilökunnalta ja/tai pakkausselosteesta. Jos 
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa itsehoitolääke. 
Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 
Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 7/2018

Uusi                16,2 mg/ml
sumute suuonteloon, liuos

(flurbiprofeeni) hillitsee
tulehdusreaktiota

ja lievittää kurkkukipua.

KEVYT SUMUTE EI SAA AIKAAN 
NIELEMISREFLEKSIÄ
 

VAIKUTTAA 
JOPA 6h

ALKAA VAIKUTTAA 
VÄLITTÖMÄSTI



TARJOUKSETTAMMIKUUN

Bepanthen Eye  
Silmätipat  
40 x 0,5 ml
Kosteuttavat silmätipat kui
ville, ärtyneille ja väsyneille 
silmille. Välitön helpotus ja 
pitkäkestoinen kosteutus.

Naso Seesamiöljy tai 
Fresh Seesamiöljy 
 ratiopharm 10 ml 
Säilöntäaineettomat kostutus
suihkeet nenän kuivien 
limakalvojen kosteutukseen ja 
voiteluun.

Minisun Supe r
appelsiini, Tähtimarja 
tai Pehmonalle  
200 tabl. / 120 kpl
Lasten omat, hyvänmakuiset 
moni vitamiini ja hivenaineval
misteet päivittäiseen käyttöön.

Fiilus Arkeen  
30 purutabl./kaps. 
Vahvat maitohappobakteeri
valmisteet kapselina tai 
 hyvänmakuisina puru
tabletteina koko perheelle.

Ocuvite Complete  
60 kaps.
Monipuolinen silmien  
hyvinvointiin kehitetty  
ravintolisä.

Apteq Fluzinc 24 tabl. 
kaksi makua
Kolmen päivän tehokuuri 
 imeskeltävää sinkkiä flunssan 
ensioireisiin. Sopii yli 12vuotiaille. 
Lyhentää flunssan kestoa. 

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

Minisun  
Monivitamiini Vahva 
120 tabl.
Vahva ja monipuolinen 
monivitamiinivalmiste  
aktiiviseen elämään.

Souvenaid  
4 x 125 ml
Kliininen ravintovalmiste 
varhaisen Alzheimerin  
taudin ravitsemus
hoitoon.

DeviSol 20 µg  
230 tabl. 
Pienikokoinen, raikkaan  
sitruksen makuinen, helposti 
 suussa hajoava  
D3vitamiinitabletti.

Apobase Creme  
tai Oily Creme  
250 g 
Kosteuden säilyttävät ja ihoa 
pehmentävät perusvoiteet  
päivittäiseen käyttöön koko 
vartalolle.

Bethover 1 mg  
150 tabl. 
Vadelmanmakuinen  
purutabletti päivittäisen  
B12vitamiinin saannin  
turvaamiseen ja muistin 
tueksi. 
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Tarjoukset voimassa tammikuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME

Tule  
katsomaan 

tarjous hintamme 
apteekkiimme.

K uiva iho tarvitsee talvella tehokkaampia 
voiteita. Esittelyssä on kaksi voidetta, jot-
ka sopivat niin kuivalle kuin atooppiselle-
kin iholle.

Talvi koettelee ihoa, kun ilma on kuivaa niin ul-
kona kuin sisälläkin. Kesällä voi riittää kevyt tuote, 
mutta talvella iho usein kiristää, kutisee ja hilseilee, 
ja siksi on otettava käyttöön täyteläisemmät tuotteet. 
Muuten terve iho on hyvä ensin kuoria ja sen jälkeen 
levittää huolellisesti kuivalle talvi-iholle tarkoitettua 
voidetta.

Joka viides suomalainen omaa atooppisen ihotyy-
pin. Atooppinen iho tarkoittaa kuivaa ihoa, johon voi 

Kuivan ihon taltuttajat

KAURAN HOITAVAA voimaa ihollesi. Kuivan 
ja atooppisen ihon luonnollinen ja kutinaa 

rauhoittava voide. Voide sopii vastasyn-
tyneistä alkaen koko perheelle. Rhealba®-

kauranversouute rauhoittaa ärtyneen ihon ja 
hillitsee tulehdusreaktiota. Kolme erilaista voide-

koostumusta: cream, balm ja lotion. Väriainee-
ton ja hajustamaton.
> A-Derma Exomega Control  
cream, balm ja lotion 200 ml

ERITTÄIN KUIVAN JA atooppisen ihon ravit-
seva, rauhoittava ja tutkitusti kutinaa hillitsevä 
voide. Tuote soveltuu vauvoille, lapsille kuin 
aikuisillekin. Voide sisältää runsaasti Avène- 
terveyslähdevettä. Patentoitu korkki säilyttää 
tuotteen koostumuksen steriilinä ja muut-
tumattomana viimeiseen käyttökertaan 
asti. Hajustamaton ja säilöntäaineeton. 
> Avène XeraCalm A.D  
balm ja cream 200 ml

TA M M I K U U N  TA R J O U S H E L M I K U U N  TA R J O U S

syntyä atooppinen ekseema. Atooppinen iho kuti-
see ja on kuiva. Kuivuuden syynä on ihon keratiini- 
eli sarveiskerroksessa olevan läpäisyesteen poikkea-
vuus. Iho päästää silloin kosteutta karkuun ja ärsyt-
täviä aineita sisään. Atooppisen ihon hoitoon kuuluu 
säännöllinen rasvaus voiteella, jossa on vettä sitovia 
ja kosteuden haihtumista estäviä aineita. Voidetta pi-
tää lisätä iholle runsaasti ja säännöllisesti.

Kuivaihoisen kannattaa suojata talvella kasvot ja 
kädet myös vaatteilla, kuten lapasilla ja kaulaliinalla 
sekä levittää voide iholle vähintään puoli tuntia en-
nen ulkoilua.

Lähde: Allergiaterveys.fi 
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Systane Ultra  
Silmätipat 10 ml
Tehokkaasti ja pitkään  
kosteuttavat silmätipat  
kuivien silmien hoitoon.

A-Vita Plus Nenäsuihke 
20 ml 
Tehokkaasti kosteuttava, 
öljymäinen nenäsuihke kuivien 
limakalvojen hoitoon.

Beko Strong B12 + 
Foolihappo + B6  
150 tabl./purutabl. 
Muistin ja hermoston  
toiminnalle tärkeiden  
vitamiinien tehoyhdistelmä.

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

SB12 Suuvesi 500 ml 
neljä makua
Ainutlaatuinen patentoitu 
koostumus, joka estää pahan-
hajuista hengitystä tutkitusti 
jopa 12 tunnin ajan.

Melarest Extra Vahva 
1,9 mg nieltävä tai Mint 
100 tabl tai Pitkä-
vaikutteinen 90 tabl.
Vahvat melatoniinivalmisteet 
nukahtamisajan lyhentämiseen 
tai unen pidentämiseen. 

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

Rela Tabs  
90 tabl. kolme makua
Hyvänmakuiset maitohappo-
bakteerivalmisteet vatsaongelmien 
ennaltaehkäisyyn koko perheelle.

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

Apobase Carbamide 5 % 
250 g 
Uusi tehokosteuttava perusvoide 
päivittäiseen käyttöön kaikille 
ihotyypeille, mutta erityisesti 
kuivalle iholle.

Priorin Extra  
180 kaps. 
Hiusjuurten täsmäravinne, joka 
aktivoi hiusten kasvua ja estää 
niiden ohenemista.

Minisun D-vitamiini  
20 tai 50 µg  
200 + 25 tabl. 
Hyvänmakuinen, pienikokoinen 
tabletti päivittäisen D-vitamiini-
saannin turvaamiseen. 

TARJOUKSETHELMIKUUN

Leikkaa talteen

Tarjoukset voimassa helmikuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.


