


Oma maa mansikka

S uomi on pitkä maa, minkä huo-
maa hyvin toukokuussa. Etelässä 
ensimmäiset hellepäivät antavat 
jo esimakua kesän tulosta, kun 

Lapissa ovat hiihtokelit vielä parhaimmil-
laan. Mitäpä jos tänä kesänä suosittaisiin-
kin ekologista lähimatkailua kotimaassa 
pitkien lentomatkojen sijaan? Tässä kevään 
numerossa annamme vinkkejä kesäiselle 
Lapin patikointireissulle. 

Tutkimusten mukaan me suomalaiset 
hoidamme jalkojamme laiskasti. Ihmekös 
tuo, kun jalat ovat suurimman osan vuo-
desta piilossa hautovissa kengissä katseil-
ta suojassa. Sandaalikelien lähestyessä jal-

kojen ongelmat huomataan, ja apteekista 
haetaan apua mitä erilaisimpiin vaivoihin. 
Kokosimme ammattilaisen avustuksella 
selkeät ohjeet jalkojen keväthuoltoon ja 
sandaalikausi voi alkaa.

Viime aikoina on uutisoitu näkyvästi 
syntyvyyden voimakkaasta laskusta Suo-
messa ja tämän mahdollisista vaikutuk-
sista hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen 
säilymiseen. Lasten hankkiminen on ki-
murantti juttu, mutta jos hetki on mie-
lestäsi sopiva ja vauvakuume yllättää, niin 
kannattaa lukea juttumme vinkit mahdol-
lisen odotuksen varalle.  

Valoisaa kevättä toivottaen

Leikkaa takakannen  
tarjoukset talteen!

LUE PUNKKIKLINIKKA.FI/MITEN-SUOJAUTUA
Punkin purema voi altistaa borrelioosille tai TBE:lle eli puutiaisaivotulehdukselle.  

TBE on harvinainen, mutta pahimmillaan vakava tauti. Jos asut tai oleilet pitkiä aikoja  
TBE-riskialueella ja liikut paljon luonnossa, voi olla syytä harkita rokottautumista  

puutiaisaivotulehdusta vastaan. Rokottautuminen ei suojaa borrelioosilta. 
Lisätietoa riskialueista ja rokotesuojan ylläpitämisestä osoitteessa punkkiklinikka.fi.

TBE eli puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, Kumlingen tauti, engl. tick-borne encephalitis).
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Vihta kainaloon  
ja saunaan

Ajassa Anne Stolt Kuva Shutterstock

AINA SAUNA EI SOVI.
Sauna ei sovi kuumeiselle. Fluns-

saista voi auttaa höyryhengitys, jo-
ka avaa hengitysteitä, mutta silloin 
keho ei altistu lämmölle, toisin kuin 

saunassa.
Pienille vauvoille saunominen ei so-
vi, sillä heidän lämmönsäätelykyky 
on vielä kehittymätön. Raskaus- ja 
imetysaikana saunomisesta ei ole 

haittaa. P

SAUNOMINEN + LIIKUNTA.
Saunomisen terveysvaikutukset ovat 
osin samankaltaisia kevyen liikunnan 

kanssa, mutta parhaan hyödyn saa, jos 
yhdistää saunomisen liikunnalliseen 

elämäntapaan.
Sauna auttaa lihaksia palautumaan ur-
heilun jälkeen. Vilkastunut verenkierto 
kuljettaa happea lihaksiin ja venyttele-

minen on helpompaa, kun lihakset ovat 
lämpimät.

STRESSI JÄÄ LAUTEILLE.
Suomalaiset meditoivat tai pitävät 
oman mindfulness-hetkensä kuin 

itsestään lauteilla istuessa. Mieli 
lepää, lihakset rentoutuvat ja arjen 

kiireet unohtuvat.
Saunaan mennään ilman kelloa 

tai aikatauluja. Se on mainio hetki 
keskittyä vain omaan hengitykseen 

ja rentoutua.

VIHTA VAI VASTA?
Länsisuomalaiset vihtovat ja itäsuo-
malaiset vastovat. Raja kulkee suun-
nilleen Päijänteen halki läpi Suomen. 
Suomalainen kansanviisaus sanoo, 

että vastominen tai vihtominen pitää 
aloittaa päästä ja edetä ajamalla taudit 
pois varpahista varvikkoon. Paras vih-
dantekoaika on juhannuksen aikoihin, 

kuivattamalla ne säilyvät talveen.
Somac Control lievittää 

närästyksen oireita 
vuorokauden kerrallaan.
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13,49 €
0,96 €/tabl.

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

Grillikausi alkaa

Älä anna  
vatsahappojen 

yllättääSaunomisen terveysvai-
kutuksia on tutkit-
tu paljon. Sauno-
minen vaikuttaa 

suotuisasti verenkierto-
elimiin, parantaen ää-
reisverenkiertoa ja las-
kien verenpainetta. Sen 
on todettu vähentävän 
myös kudosten insuliini-
resistenssiä sekä reumaan 
liittyvää kipua.

Saunominen ei kuivata 
ihoa, vaikka niin luulisi. Se pa-
rantaa ihon läpäisyestettä, jolloin 
iho ei kuivu niin helposti. Runsas sau-
nominen auttaa myös monissa iho-on-
gelmissa, kuten psoriaasissa. 15-vuo-
tinen tutkimus osoitti, että päivittäin 

saunovilla on yli puolet pienempi 
riski saada aivoinfarkti kuin kerran 
viikossa saunovilla.

Lähteet: Sauna.fi, Yle.fi, www.terveyskirjasto.fi ja uef.fi



Koe Lapin lumo kesäisellä   patikointireissulla
Lapin upea tunturiluonto kutsuu 
patikoimaan ja nauttimaan luonnon 
hyvinvointivaikutuksista. Kokosimme vinkit 
kesäistä Lapin patikointireissua varten.

Liisa Kuittinen kuvat Shutterstock, Paula Siepin 
ja Helena Variksen kotialbumit

voi hyvin juoda, tosin tietenkin aina omal-
la vastuulla”, Sieppi kertoo.

Sieppi suosittelee lähtemään Lappiin 
luontolomalle koko perheen voimin. Tun-
turiluonnossa liikkuminen on kaikenikäi-
sille elämys, joka tuottaa monenlaisia hy-
vinvointivaikutuksia iästä riippumatta.

”Tunturiin voi viedä myös lapset. Siellä 
riittää myös heille nähtävää ja ihmeteltä-
vää”, hän sanoo.

Patikkapolkuja riittää
Paula Sieppi asuu Suomen suosituim-
man kansallispuiston, Pallas-Yllästuntu-
rin kansallispuiston, kupeessa. Sen uu-
menissa on merkittyjä kesäreittejä peräti 
340 kilometrin verran.

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon 
voi tehdä niin pitkiä, useita päiviä kestä-
viä vaelluksia kuin lyhyitä päiväretkiä. Esi-
merkiksi Pallaksella suosituin päiväreitti 

on yhdeksän kilometrin mittainen Taivas-
keronkierros. Se nousee Pallastunturei-
den korkeimmalle huipulle Taivaskerolle 
(809 m), ja sen kulkemiseen menee kol-
misen tuntia.

Paula Sieppi kehottaa ottamaan pa-
tikkaretkelle mukaan teltan ja lähtemään 
tunturiluontoon yöksi.

”Avotaivaan alla nukkuminen on koke-
mus”, hän sanoo.

Sieppi kuitenkin muistuttaa, että kan-
sallispuiston alueella saa yöpyä vain mer-
kityillä alueilla. Jos ei jaksa tai halua kan-
taa telttaa mukana, voi yöpyä autiotuvissa.

”Kansallispuistojen autiotupaverkosto 
on laaja.”

Älä pelkää itikoita
Moni karttaa Lappia kesällä, koska pelkää 
sääskiä eli hyttysiä, polttiaisia ja mäkäräi-
siä. Paula Siepin mielestä se on turhaa.

Lappi tarjoaa luonnossa liikku-
misesta kiinnostuneelle kesä-
matkailijalle valtavasti mah-
dollisuuksia, ja Lapin luonto 
hurmaa patikoijan monipuoli-

suudellaan ja lajirikkaudellaan.
Näin toteaa Ylläksellä asuva erä- ja 

kansallispuisto-opas, Paula Sieppi, jon-
ka mukaan esimerkiksi hänen kotiseutun-
sa – Pallaksen ja Ylläksen seutu läntises-
sä Lapissa – on ”mahottoman komeaa” 
ja monipuolista aluetta. Sieltä löytyy mo-
nenlaisia hienoja luontotyyppejä, kuten 
puuttomia tunturiylänköjä ja laajoja suo-
alueita eli jänkiä.

”Meillä on korkeita huippuja mutta 
myös alavaa maata”, Sieppi sanoo.

”Meillä on myös vanhoja metsiä. Esi-
merkiksi aivan Ylläksen kupeessa on met-
siä, joissa on yli 300-vuotiaita mäntyjä.”

Siepin kotiseudulla on tutkitusti myös 
maailman puhtain ilma.

”Myös vesi on puhdasta. Metsissä 
juomme suoraan puroista. Virtaavaa vettä 

Metsähallitus kunnostaa 
kesällä Lapin autiotupia, 
eivätkä tuvat ole kunnos-
tuksen aikana retkeilijöiden 
käytössä. Korjausajan-
kohdista kerrotaan tupien 
verkkosivuilla osoitteessa 
www.luontoon.fi/tuvat.

6

Koe Lapin lumo kesäisellä   patikointireissulla
”Ei niitä tarvitse pelätä. Myynnissä on hy-
viä karkotteita”, hän sanoo.

Ylhäällä tunturissa hyttysiä ei ole; siksi 
porot nousevat kesällä tunturiin. Alhaalla 
kuruissa eli tuntureitten välisissä rotkois-
sa niitä saattaa kohdata. Sääskien määrä 
vaihtelee vuosittain.

”Kun laskeutuu kuruun, kannattaa 
pyyhkiä pois hikeä ja laittaa karkotetta. 
Erityisesti korvantaukset, niska ja hiusra-
ja kannattaa suojata joko vaatteilla tai kar-
kotteella”, Sieppi neuvoo.

Yötön yö on elämys
Lapin patikointi- ja retkeilykausi alkaa ke-
säkuussa ja kestää syyskuun loppuun. Ke-
sä-heinäkuussa matkailija pääsee ihaile-
maan ja ihmettelemään valoisia kesäöitä.
”Yötön yö on eteläsuomalaiselle koke-
muksen arvoinen juttu”, Paula Sieppi sa-
noo.

Lapin kesä hurmaa myös rauhalla ja 
hiljaisuudella. Kansallispuiston suosi-
tuimmilla reiteillä näkee toki muita pati-

koijia, mutta jos etsii omaa rauhaa, voi ha-
keutua kauemmas erämaahan.

”Erämaassa saa kulkea jopa viikon niin, 
ettei näe ketään”, Sieppi kertoo.

Paula Sieppi järjestää luontoretkiä Pal-
las-Yllästunturin kansallispuistoon. Niillä 
oppii katsomaan Lapin luontoa uusin sil-
min. Retkiä voi tiedustella luontokeskus 
Kellokkaasta Ylläkseltä.

”Kasvisto on tällä alueella ihana ja ri-
kas. Kun kumartelee ja katselee, löytää 
vaikka mitä.”

Patikoinnin ja retkeilyn lisäksi Lapin 
kesä tarjoaa muitakin aktiviteetteja. Lap-
piin voi lähteä esimerkiksi melomaan tai 
kalastamaan. Myös pyöräily on nykyisin 
suosittu kesäaktiviteetti.

”Esimerkiksi Ylläksellä on valtavasti 
reittejä pyöräilijöille”, Sieppi kertoo.

Mieli virkistyy luonnossa
Muonion Laatuapteekin apteekkari, Hele-
na Varis, tuli Muonioon vuonna 1981 vuo-
deksi töihin ja jäi sille tielle. Seudun upea 

Lapista löytyy useita Laatuapteekkeja,  
tarkista lähin apteekki täältä:  
www.laatuapteekit.fi/laatuapteekit.

Helena Variksen kuva on otettu Mallan 
luonnonpuistossa Kilpisjärvellä. 
Luonnonpuistoissa saa liikkua vain 
merkityillä poluilla.

luonto teki häneen vahvan vaikutuksen.
”Nimenomaan tämä ympäristö oli syy 

siihen, että jäin”, vuodesta 2001 lähtien 
apteekkarina toiminut Varis kertoo.

Varis arvostaa Lapin puhdasta, koske-
matonta luontoa ja erämaisemia. Hänellä 
on Käsivarren Lapissa eräkämppä, jossa hän 
käy huilaamassa ja lataamassa akkujaan.

”Viikonlopun lataus on niin tehokas, 
että kun sieltä tulee takaisin, on kuin uusi 
ihminen”, Varis sanoo.

Läntisestä Lapista Varis suosittelee 
retkikohteiksi erityisesti Pallasta ja Kil-
pisjärveä. Kilpisjärvellä hienoja kohtei-
ta ovat Saanatunturi ja Mallan luonnon-
puisto.

”Mallan luonnonpuisto ei vaadi niin 
kovaa kuntoa kuin Saanalle kiipeämi-
nen.”

Mitä mukaan retkelle?
Mitä patikointiretkelle sitten on syytä paka-
ta mukaan? Paula Siepin mukaan repussa on 
syytä olla ainakin ensiapupakkaus.

”Ja ensiapupakkauksessa pitää olla 
laastareita, rakkolaastareita ja pihkavoi-
detta”, Sieppi luettelee.

Pihkavoidetta Sieppi suosittelee ruh-
jeisiin ja nirhaumiin.

”Jos nirhaa esimerkiksi sormeen puu-
kolla, haavan päälle kannattaa panna pih-
kavoidetta, ettei haava tulehdu”, hän sa-
noo.

Lisäksi reppuun kannattaa pakata kart-
ta, kompassi ja tulentekovälineet. Sieppi 
suosittelee ottamaan mukaan myös kos-
teus- ja intiimipyyhkeitä, aurinkorasvaa ja 
aurinkolasit. Pää on hyvä suojata joko lip-
palakilla tai hatulla.

”Myös hyvät kengät ovat tärkeä asia. 
Älä ota mukaan kenkiä, joita et ole ajanut 
sisään”, hän neuvoo.

Apteekkari Helena Variksen mukaan 
kesämatkailijat käyvät apteekissa osta-
massa ainakin hyttyskarkotteita ja rak-
kolaastareita. Varis suosittelee pakkaa-
maan mukaan myös kortisonivoidetta, 
antihistamiinipuikon ja -tabletteja sekä 
kyytabletteja. Niistä voi saada avun sil-
loin, jos hyttyset ovat pistäneet pahasti.
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PATIKOINTI ON helppoa kansallispuistois-
sa, joissa on laaja kirjo merkittyjä reittejä 
tulistelu- ja taukopaikkoineen. Lapissa on 
seitsemän kansallispuistoa.

1 Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
Neljän kunnan – Kittilän, Kolarin, Muonion 
ja Enontekiön – alueelle levittäytyvä kansal-
lispuisto tunnetaan erityisesti 55 kilometrin 
Hetta-Pallas-reitistä. Alueella on myös hyviä 
päiväreittejä.

2 Urho Kekkosen kansallispuisto
Pohjois-Lapissa Inarissa sijaitsevassa Urho 
Kekkosen kansallispuistossa on laaja kirjo 
erilaisia päiväreittejä. Kätevimmin niille 
pääsee joko Saariselältä tai Kiilopäältä.

3 Lemmenjoen kansallispuisto
Lemmenjoki on Suomen suurin kansallis-
puisto, jonka länsi- ja eteläosat ovat aitoa 
erämaata. Merkityt retkeilyreitit kulkevat 
Lemmenjokilaaksossa. Niille pääsee 
parhaiten Njurkulahdesta, josta on kesäisin 
moottorivenekuljetuksia Ravadasjärven 
autiotuvalle ja Kultahaminaan.

4 Pyhä-Luoston kansallispuisto
Kolmen Keski-Lapin kunnan – Sodankylän, 
Pelkosenniemen ja Kemijärven – alueella 
sijaitseva Pyhä-Luoston kansallispuisto 
on kuulu keroistaan ja kuruistaan. Kerolla 
tarkoitetaan puutonta tunturinlakea, kurut 
ovat tuntureitten välisiä rotkoja.

5 Riisitunturin kansallispuisto
Eteläisessä Lapissa Posiolla sijaitseva Riisi-
tunturin kansallispuisto tunnetaan erityisesti 
talvisista tykkylumimetsistään. Riisitunturille 
nousee 4,3 kilometrin rengasreitti, jonka 
varrella pääsee ihailemaan tykkymaisemia. 

6 Oulangan kansallispuisto
Oulangan kansallispuiston pinta-alasta noin 
40 prosenttia on Lapissa. Kansallispuiston 
tunnetuin reitti on 82 kilometrin mittainen 
Karhunkierros. Hyvä päiväreitti on 12 kilo-
metrin mittainen Pieni Karhunkierros.

7 Perämeren kansallispuisto
Pieni Perämeren kansallispuisto sijaitsee 
Kemin ja Tornion ulkosaaristossa. Kesällä 
sinne pääsee vain veneellä tai kajakilla.

Varis pakkaa eräretkille mukaan myös pienen ensiapu-
pakkauksen, jossa ideaalisidettä, harsotaitoksia ja urheilu-
teippiä, sekä kaiken varoilta myös ripulilääkettä.

”Se on pieni, kevyt kannettava. Jos vatsa menee vael-
luksella sekaisin, tunturista on ikävä lähteä hakemaan ri-
pulilääkettä”, hän muistuttelee.

Mukaan kannattaa ottaa myös avaruuslakana.
”Se on kaikkein tärkein varuste”, Helena Varis sanoo.
”Jos  tunturissa sattuu sellainen tapaturma, ettei pää-

se liikkumaan, ja joutuu odottamaan apua paikallaan, ava-
ruuslakanan avulla voi estää hypotermian.”

Paula Siepin mukaan pidemmällä vaelluksella päiväeta-
pit kannattaa pitää tarpeeksi lyhyinä. Päivämatkan pituus 
riippuu ihmisestä.

”Joillekin 30 kilometriä ei ole matka eikä mikään, mut-
ta jokainen kulkee oman kunnon mukaan”, Sieppi sanoo.

”Tärkeintä on nauttia matkanteosta. Olla ja ihailla mai-
semia ja kasveja.”P

Lapin kansallispuistot haltuun

HYTTYSÄSSÄ+ ON markkinoiden te-
hokkaimpia hyönteiskarkotteita, jossa 
tehoaineena on Suomen käytetyin 
hyönteiskarkotteiden tehoaine 50 % 
DEET. Suihke antaa jopa 9 tunnin suojan 
hyönteisiä vastaan ja se on kätevä mat-
kakumppani niin tropiikin malaria- ja 
zikavirusalueella kuin Lapin vaelluksel-
lakin. Valmiste soveltuu yli 17-vuotiaille 
ja se on riittoisa käytössä. Biosidi.
> Hyttysässä+ 50 ml

LÄPIKUULTAVA, HUOMAAMATON ja 
vedenpitävä rakkolaastari helpottaa kipua 
ja painetta välittömästi. Rasiassa 5 rakko-
laastaria, valitse yhtä kokoa sisältävä tai 
lajitelmapakkaus.

Rakkolaastarit sisältävät hydro-
kolloidia, joka muodostaa rakoille ja 
hankaumille optimaalisen ympäristön 
parantumiseen. Laastari suojaa rakkoa 
myös lialta ja mikrobeilta.

CE-merkitty tuote.
> Apteekki Rakkolaastari 5 kpl

2  X  A P UA  A P T E E K I STA

Paula Sieppi järjestää 
kesäisin luontoretkiä 
Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoon. 
Talvisin hän pitää pientä 
latukahvilaa Ylläksellä.
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Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Kyypakkaus tabletti. Ensiavuksi käärmeenpuremaan sekä mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. Noudata käyttöohjetta ja ota 
aina yhteys lääkäriin kyynpureman jälkeen. Vaikuttava aine: hydrokortisoni 50 mg. Pakkauskoko: 3 tablettia.  
 
Histec 10 mg tabletti ja imeskelytabletti. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen 
nokkosihottuman hoitoon. Vaikuttava aine: setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti/ imeskelytabletti kerran vuorokaudessa. 6–12 
vuotiaat: 1/2 tablettia/imeskelytablettia 2 kertaa vuorokaudessa. Kysy Histecin käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on munuaissairaus tai olet raskaana tai 
imetät. Pakkaukset: 10, 30 ja 100 tablettia, 14 ja 28 imeskelytablettia.  
 
Burana 400 mg, ibuprofeeni. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- 
tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä raskauden 
viimeisellä kolmanneksella. Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl. burana.fi.  
 
Pantyson voiteen sisältämä hydrokortisoni (1 %) vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, dekspantenoli (2 %) puolestaan nopeuttaa ihon paranemis-
ta. Pantysonia käytetään allergisten ihoreaktioiden, atooppisen ekseeman, auringon polttaman sekä hyönteisten puremien ja pistosten ärsyttämän 
ihon hoitoon. Pakkauskoot 10 g, 20 g ja 100 g.  
 
Picorion 5 mg tabletit ja 7,5 mg/ml tipat toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatku-
vassa käytössä, alle 12-vuotiaille ja raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Sopii imetyk-
sen aikana. Annostus on yksilöllinen. Tabletit: Aloitusannos 1 tabletti illalla. Enimmäisannos on 2 tabl./vrk. Tipat: Aloitusannos aikuisille on 14 tippaa. 
Tarpeen mukaan annosta joko lasketaan tai nostetaan. Enimmäisannos on 28 tippaa/vrk. Tarkasta tuotteen sopivuus apteekissa.  
Pakkauskoot: 10 ja 20 tabl. ja 20 ml tipat.  
 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteisiin.  
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Huoletonta kesää 
apteekista !

APTEEKISTA.

Muista nämä ! 

 Kyypakkaus 50 mg 3 tabl.

 Burana 400 mg 30 tabl.

 Histec 10 mg 30 tabl.

 

 Pantyson 20 g

 Picorion 5 mg 10 tabl. ja 20 tabl.,  

      sekä 7,5 mg/ml tipat 20 ml.
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Uutta! Koonnut Kim Nummila Kuvat valmistajat

Raikas hengitys 
herkälle suulle
SB12 SENSITIVE suuvesi ei ainoastaan 
peitä, vaan ehkäisee pahanhajuista 
hengitystä tutkitusti 12 tunnin ajan. 
Lisäksi sen vaikuttavat ainesosat 
vähentävät hampaiden vihlontaa. 
Ainutlaatuinen, patentoitu koostumus, 
joka sisältää hampaiden 
reikiintymistä ehkäise-
vää fluoria. Päivittäiseen 
käyttöön. Kosmeettinen 
valmiste.
> SB12 Sensitive Suuve-
si 500 ml

Tuttu Rela uudessa 
muodossa
PURUTABLETTEINA TUTUKSI tullutta 
Rela Tabsia saa nyt myös vastaavana 
kapselina, jossa yksi pienikokoinen 

kapseli sisältää 100 miljoonaa kyl-
mäkuivattua ja elävää Lactobacillus 
reuteri Protectis® -maitohappo-

bakteeria. Vegaanisen kapselin 
voi tarvittaessa avata. Rela Caps 

on turvallinen käyttää ja sopii 
kaikenikäisille – myös FOD-

MAP-ruokavaliota noudatta-
ville. Ravintolisä.
 > Rela caps 30 kaps.

UMMETUKSEEN  
NÄTTI LOPPU
UUDISTUNEESEEN SMARTLAX-
TUOTEPERHEESEEN on tullut 
erilaiset ummetusta helpottavat 
tuotteet jo 1-vuotiaasta alkaen. 
Makrogolia sisältävät annospussit 
ovat käteviä käyttää ja nesteeseen 
sekoitettuina helppoja annostella 
myös lapselle. Pienoisperäruis-
keella avun saa tilapäiseen 
ummetukseen jo 5-15 minuu-
tissa ja siksi se on oiva tuote mökille 
tai matkalle mukaan. Sarjassa on myös vadel-
manmakuinen laktuloosineste, joka vilkastuttaa 
suolen toimintaa ja sopii myös pienille lapsille 
1-vuotiaasta alkaen. CE-merkittyjä terveyden-
huollon laitteita.
>Smartlax tuoteperhe ummetuksen hoitoon

URHEILEVAN IHMISEN 
AURINKO-
SUOJA
AVÈNE SPORT fluid 50+ 
on erittäin veden- ja 
hikoilunkestävä. Kehitetty 
suojaamaan auringolta 
erityisesti erilaisten 
urheilusuoritusten aika-
na. Sopii erinomaisesti 
aktiivisille naisille ja mie-
hille. Koostumus on ohut, 
virkistävä, lähes öljytön 
eikä tahraa. Kevyesti hajustettu.  
Kosmeettinen valmiste.
> Avène Sport Fluid 100 ml

TEHOKASTA SUOJAA 
KASVOILLE
Tämä ACON aurinkosuojasarjan kevyt kas-
vovoide antaa laajakirjoisen suojan UVA-ja 
UVB-säteitä vastaan. Vähentää ihon kiiltoa 
ja antaa iholle mattapinnan 
tukkimatta ihohuokosia. Estää 
finnien muodostumista. Sopii 
hyvin normaalille ja sekaiholle 
sekä erinomaisesti meikin alle. 
Kosmeettinen valmiste.
> ACO Sun Face Fluid Matti-
fying SPF 30 aurinkosuoja 
kasvoille 40 ml

Mikro-organismien tasapainoinen 
toiminta on olennainen osa koko 
elimistömme hyvinvointia. Kun 
suolistomme mikrobitasapaino on kunnossa, voimme itsekin 
paremmin. Uudet SYMBIOSYS®-täsmämikrobit on tarkoitettu 
yleisen hyvinvoinnin ylläpitoon elämän haastavissa tilanteissa. 
Kätevissä annospusseissa olevat tuotteet ovat gluteenittomia, 
laktoosittomia ja sopivat vegaaneille. Sarjassa on 5 tuotetta ja 
niitä saa vain apteekista. Ravintolisiä. > SYMBIOSYS® 

Hyvän elämän 
mikrobit

VÄSYTTÄMÄTÖN APU  
ALLERGISEEN NUHAAN
Fexofenadine ratiopharm 120 mg on kalvo-
päällysteinen tabletti ja itsehoitolääke aller-
giaoireiden hoitoon. Sen vaikuttava aine on 
feksofenadiinihydrokloridi. Fexofenadine 
ratiopharm on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 
12-vuotiaiden lasten kausiluonteisen allergisen 
nuhan oireiden lievittämiseen. Yksi tabletti 
päivässä riittää! Fexofenadine ratiopharm löytyy 
10, 30 sekä riittoisassa 100 tabletin pakkauksessa. 
Fexofenadine ratiopharm –tabletteja ei suo-
sitella käytettäväksi raskauden tai imetyksen 
aikana. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Markkinoija: ratiopharm Oy.  Itsehoitolääke. FI/
ALLG/19/0003/2/19
Fexofenadine ratiopharm 120 mg
 

NOPEASTI EROON  
VIHLONNASTA
Sensodyne Rapid Relief hammastahna 
lievittää nimensä mukaisesti vihlontaa jo 
60 sekunnissa antaen pitkäaikaisen suojan 
vihlontaa vastaan. Vaikutus alkaa jo ensim-
mäisellä harjauskerralla. Vaikuttavina aineina 
ovat tina- ja natriumfluoridi. Pitkäaikaisen 
suojan saa käyttämällä tahnaa kahdesti päi-
vässä. Vahva mintun maku saa suun tuntu-
maan puhtaalta ja raikkaalta. Kosmeettinen 
valmiste.
> Sensodyne Rapid Relief  
Hammastahna 75 ml
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AURINGON
Nurja puoli

Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock,  
Linnanmäki ja kotiarkistot

Mitä tehdä silloin, kun työ vaatii jatkuvaa 
auringossa oloa tai kun iho ei kerta kaikkiaan 
siedä aurinkoa? Haastattelimme kolmea auringon 
kanssa tukkanuottasilla – syystä tai toisesta – 
olevaa henkilöä. 

Matias Laine on yksi Linnanmäen legen-
daarisen vuoristoradan jarrumiehistä. Jar-
rumiehen työnkuvaan kuuluu jatkuva ul-
kona ja auringossa olo. Työskentely vaatii 
tarkkaavaisuutta ja tietotaitoa sekä sau-
matonta yhteishenkeä, jonka takaa jarru-
miesten rakkaus ammattiaan kohtaan. Li-
säkipinän työhön tuo se, että jarrumiehet 
saavat tuottaa unohtumattomia elämyksiä 
jopa 800 000 Vuoristorata-kävijälle vuo-
dessa sekä auttaa Linnanmäkeä saavutta-
maan tavoitteensa lastensuojelutyön tu-
kemisessa. Kysyimme Matiakselta, mi-
ten aurinko vaikuttaa hänen päivittäiseen 
työskentelyynsä.

Kuinka paljon aikaa päivittäin vietät 
keskimäärin auringossa? 
Vuoristoradalla työskennellään pääsään-
töisesti huvipuiston aukioloaikojen mu-
kaan. Auringonpaiste ja lämmin sää lisää-

vät puiston kävijämääriä, ja tällöin vuo-
rossa tulee vietettyä enintään kaksi tuntia 
kerrallaan. Hellepäivinä auringossa tulee 
siten vietettyä korkeintaan 9–10 tuntia.

Mitkä ovat mielestäsi ulkona ja  
auringossa työskentelyn hyvät ja  
huonot puolet?
Auringossa työskentelyn hyvistä puolis-
ta ollaan varmaan pitkälti yhtä mieltä: ke-
säkuumalla ulkona oleskelu on taatusti 
monelle mieluista. Se, että tämän pystyy 
yhdistämään mukavaan työhön, on vielä 
parempaa. Jatkuva auringonpaiste on toi-
saalta erittäin kuluttavaa, ja sisältää ris-
kejä. Mikäli näihin ei osaa varautua, eikä 
huolehtia itsestään tai kaverista, vahinko-
ja saattaa sattua.

Vuoristorataa  
koko kesä 

Mihin seikkoihin jarrumies 
 joutuu työpäivän aikana  
kiinnittämään huomiota?
Pitkään auringossa ollessa on tärkeää 
tarkkailla paitsi omaa, myös työkaverei-
den vointia ja huolehtia siitä, ettei kukaan 
joudu olemaan auringossa, jos vointi heik-
kenee. Pystymme erittäin joustavasti jär-
jestämään lisätaukoja ja lepohetken viile-
ässä, jos kollega näyttää siltä, että paah-
de riittää. Pidämme huolta toisistamme 
ja huolehdimme, että jokainen syö ja juo 
riittävästi.

Miten suojaat itsesi ja  
ihosi auringolta?
Aurinkorasva on kesällä jarrumiehillä ko-
vassa käytössä. Monet käyttävät lisäksi 
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päähinettä, ja saavat siitä lisäsuojaa. Myös 
aurinkolasit ovat kirkkaassa auringonpais-
teessa lähes välttämätön varuste. Halvat-
kin lasit suojaavat silmiä UV-säteilyltä, jo-
ten silmien suojaaminen ei ole kustannus-
kysymys.

Kuinka tärkeäksi näet  
auringolta suojautumisen? 
Auringolta suojautuminen on paitsi ylei-
sen päivittäisen jaksamisen, myös pitkäs-
sä juoksussa terveyden kannalta tärkeä 
asia. Auringon aiheuttamien ihosairauksi-
en määrä kasvaa Suomessa vuosittain, jo-
ten etenkin ulkotyötä tekevien kannattaa 
alusta asti huolehtia siitä, että suojaa itse-
ään auringolta.

Jarrumiehen vinkit  
onnistuneeseen Lintsi-päivään?
Lintsille tullessa riittää iloinen mieli ja 
riittävä valmistautuminen. Aurinkoisena 
päivänä on hyvä tietää, missä on lähin ve-
sipiste. Kannattaa myös varautua siihen, 
että joihinkin laitteisiin jonotetaan taiva-
salla. Linnanmäellä on myös sisälaitteita 
ja yksi vesilaite, joten päivän aikana ehtii 
huvittelemaan monipuolisesti – ja tarvit-
taessa vetäytymään varjoon. Ja tietenkin 
Lintsi-päivään kuuluu ainakin yksi kierros 
legendaarisella Vuoristoradalla!

man ruskettuu. Vitiligo esiintyy tyypilli-
sesti myös silmien ja suun ympärillä, mut-
ta itselläni se ei ole vielä sinne asti ehtinyt.

Millaista on kesäaika  
vitiligon kanssa?
Vitiligo on pidettävä mielessä koko ajan, ja 
se lisää kesäaikaan stressiä, vaikka kesä ja 
aurinko ihania asioita ovatkin. Sadepäivät 
tuovat tosin mukavaa vaihtelua. Kesäisin 
vältän keskipäivän voimakasta auringon-
valoa ja teen omakotitaloni pihatyöt mie-
luiten aikaisin aamulla tai iltaisin, kun au-
ringonvalo ei ole niin voimakasta.

Miten suojaudut auringolta?
Vitiligossa täytyy suojautua auringonva-
lolta huolellisesti, sillä valkoisista koh-
dista puuttuu ihoa suojaava pigmentti ja 
ne palavat erittäin helposti. Voimakkailla 
kertoimilla varustetut aurinkovoiteet ovat 
siten ykkösasia, samoin peittävä vaatetus. 
Käytän kesäisin aina aurinkosuojakerroin-
ta 50. Pimeinä vuodenaikoina ei ole tar-
vetta suojautua, lukuun ottamatta aurin-
koisia talvipäiviä.

Voitko lainkaan nauttia auringosta?
Voin toki olla auringossa, jos olen riittä-
vän hyvin suojautunut. Jatkuva rasvaami-
nen on toisinaan rasittavaa, ja silloin pu-
keudun mieluiten pitkähihaisiin paitoihin 
ja kesähousuihin sekä pysyttelen varjossa. 
Auringossa myös kenkien pitäisi olla mah-
dollisimman peittävät, sillä minulla on 
vuosi vuodelta kasvavat valkoiset läiskät 
jalkapöydillä. Yritän lisäksi pitää kämme-
net piilossa auringolta, joten autolla ajaes-
sa pyrin käyttämään hansikkaita. 

Tarja Kankaanpää-Salonen sairastui viti-
ligoon eli valkopälveen 2000-luvun alus-
sa. Aiemmin hänellä ei ollut ongelmia au-
ringon kanssa. Vaaleaihoisena hän on aina 
huolehtinut hyvästä aurinkosuojaukses-
ta ja ollut varovainen auringonoton kans-
sa muun muassa välttämällä keskipäivän 
polttavaa aurinkoa. Kysyimme Tarjalta, mi-
ten vitiligo vaikuttaa hänen arkeensa, eri-
tyisesti kesäisin. 

Mikä on vitiligo?
Vitiligossa oma immuunipuolustus alkaa 
jostain syystä hylkimään melaniinipig-
menttiä tuottavia soluja, melanosyytte-
jä. Iholle alkaa muodostua valkoisia läis-
kiä, jotka hiljalleen kasvavat suuremmiksi. 
Omat kämmeneni ovat esimerkiksi jo täy-
sin valkoiset ranteisiin asti. Vitiligo on sii-
tä erikoinen, että se esiintyy symmetrises-
ti vartalolla.

Miten vitiligo oireilee?
Vitiligo ei aiheuta ihomuutosten ohella 
muita oireita, ei kutinaa eikä kipua. Es-
teettinen puoli ei tietenkään ole mukava, 
ja itseäni hävettää usein valkoiset läiskä-
ni, varsinkin kesäisin, kun muu iho hie-

Tarja Kankaanpää-Salonen pitää suosittua sisustus-
blogia Keltainen talo rannalla  
(http://keltainentalorannalla.blogspot.com/).

Aurinko ja vitiligo 
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T I E S I T KÖ ?

TILASTOLLISESTI IHOSYÖPIEN esiintyvyys 
on viime vuosina ollut kasvussa, ja ihome-
lanoomaa –ihosyövän vaarallisinta syöpä-
tyyppiä – havaitaan yhä enemmän nuorilla 
aikuisilla. Melanoomariskiä nostaa erityisesti 
ihon toistuva palaminen. Kaikkein haitallisin-
ta tämä on lapsille. Kahdelle muulle, vähem-
män vaaralliselle ihosyöpätyypille altistaa 
sen sijaan ihon kokonaisaltistus auringon 
UV-säteille. 

Vaikka suomalaiset suojautuvatkin kes-
kimäärin auringolta yhä paremmin, huoles-
tuttavaa on nuorten sukupolvien lisääntynyt 
altistus auringolle. Säteilyturvakeskus (STUK) 
tutki asiaa kyselyllä, johon osallistui yli tuhat 
15–79 -vuotiasta suomalaista. Tutkimus pal-
jasti, että suomalaisten matkailu, erityisesti 
lämpimiin kohteisiin, on lisääntynyt viime 
vuosina merkittävästi. 

Huolestuttavaa on myös itsensä poltta-
neiden lukumäärä. Lähes puolet (43 %) tut-
kimukseen osallistuneista, viimeisten viiden 
vuoden aikana matkustaneista, oli polttanut 
itsensä vähintään yhdellä etelänmatkalla. 
Joka kymmenes poltti itsensä jokaisella tai 
lähes jokaisella reissulla. Moni näyttää myös 
selvityksen perusteella käyvän solariumissa. 

”Solarium ei suojaa auringolta, vaan 
päinvastoin lisää UV-altistusta ja siten myös 
ihosyöpäriskiä”, selventää Säteilyturvakes-
kuksen tarkastaja, Anne Höytö.

Höytö korostaa ihon suojauksen tärke-
yttä erityisesti etelänmatkoilla. 
Parhaat aurinkosuojat sekä lapsille 

että aikuisille ovat varjo ja vaatetus. 
Aurinkosuojavoiteissa suositeltava 

suojakerroin etelänmatkoilla ja 
kotimaan alkukesässä on vähintään 

30. Ihosyövän sairastaneiden tulee 
käyttää apteekista saatavia, jopa 

suojakertoimen 70-100 sisältäviä 
aurinkovoiteita silloin, kun auringolta 

ei muutoin voi välttyä. Pienille lapsille 
suositellaan ns. fysikaalisen suojan 

sisältäviä aurinkosuojavoiteita, jotka 
heijastavat UV-säteet pois iholta.

Lähde: www.mediuutiset.fi 12.2.2019  
ja Duodecim

Luotsiveneenkuljettaja, säässä kuin säässä 

Peter Liljeström on yksi Harmajan ma-
jakan arvostetuista luotsiveneiden kuljet-
tajista. Hän kuljettaa luotseja Helsinkiin 
saapuviin ja Helsingistä lähteviin laivoi-
hin, jotta nämä pääsevät turvallisesti sa-
tamaan ja sieltä pois. Kolmekymmentä 
vuotta merillä on tehnyt Peteristä tottu-
neet merenkävijän ja tutustuttanut hänet 
myös auringon nurjaan puoleen. 

Millaista on luotsiveneenkuljettajan 
työ ja miten säänvaihtelut  
vaikuttavat työhösi?
Työ on vaihtelevaa, ja se tarjoaa aitiopaikan 
vuodenaikojen vaihtelun tarkkailuun. Lo-
ka–marraskuulta aina helmikuulle asti ele-
tään pimeää ja synkkää aikaa, jolloin tuulee, 
sataa ja myrskyää. Silloin ei huvikseen viitsi 
ulkoilla. Sen sijaan kevät tuo mukanaan en-
sin muuttolinnut, ja sitten pitkät, valoisat 
ja lämpenevät kesäpäivät. Tämä vaikuttaa 
merkittävästi jaksamiseen ja vireystilaan. 
Kesällä on upeaa työskennellä ulkona. Me-
rivesi jäähdyttää ilmaa mukavasti, eikä hel-
teelläkään ole liian kuuma. 

Miten suojaudut kesällä paahtavalta ja 
merestä heijastuvalta auringolta?
Aurinkolasit on merellä välttämätön va-
ruste, sillä meren kimmellys rasittaa sil-
miä ja aiheuttaa helposti päänsärkyä. 
Alkukeväästä käytän lisäksi vahvoja, 
30–40-kertoimella varustettuja aurinko-
suojavoiteita, ja lisään voidetta useita ker-
toja päivässä. Erityisen huolellinen saa ol-
la nenän ja korvien suojaamisessa. Loppu-
kesästä pärjään 15-kertoimen voiteella ja 
vähemmillä voitelukerroilla. Kesällä va-
kiovarusteena on myös hattu, ja vettä on 

juotava jatkuvasti. Hellepäivinä pääsen 
onneksi veneessä varjoon ja viileään. 

Aiheuttaako aurinko sinulle haasteita?
Minulla on aurinkoihottuma, joka tulee 
joka kevät aina uudelleen. Se lievenee vah-
vojen suojakertoimien ansiosta ja loppu-
kesää kohti. Oireina ovat aurinkoihottu-
malle tyypillinen kutina, kuumotus ja pu-
noitus, ja oireita ilmaantuu, vaikkei iho 
pala. Paras lääke suojavoiteiden ohella on 
varjo ja auringolta suojaava vaatetus. 

Merenkävijän vinkit  
kesäisille veneilijöille?
Riittävä nesteen, mieluiten veden, tankka-
us heti aamusta alkaen sekä suolapitoisen 
ruuan syönti ovat tärkeitä yksityiskohtia, 
joita ei aina tule ajatelleeksi. Kesäisellä 
merellä vahvat suojakertoimet ja aurinko-
lasit ovat välttämättömyys. P

ERITYISESTI VALOHERKÄLLE iholle 
kehitetty aurinkovoide. Ennaltaehkäi-
see ihosyöpää (paitsi melanomaa). 
Ehkäisee myös aktiinisia keratooseja 
(aurinkokeratooseja) ja auringonva-
lon aiheuttamaa ihon ikääntymistä. 
Koostumuksensa ansiosta Sunsi-
Med tuntuu iholla miellyttävältä. 
Se imeytyy nopeasti ja jättää ihon 
kuivan tuntuiseksi. Hajusteeton. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite. 
>Avène SunsiMed 80 ml

AU R I N KO O N

* vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote 
Kampanja koskee itsehoitotuotteita (ei lääkkeet). Keräilykortteja saat apteekista ja leiman jokaisesta ostetusta  

Orionin keräilytuotteesta. Postita kortti ohjeiden mukaisesti. Keräilyaika 29.4.–31.7.2019.
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Neljä vaihtoehtoa, à n. 30 e: Arabian Muumimuki ja Hackmanin Muumi-kahvilusikka, Marimekon kukkaro ja  
Favoran huulivoide, Marimekon kassi, Finlaysonin toilettilaukku ja Orionintuotteita  

(Fiilus Arkeen C + Zn 30 purutabl., Aqualan Plus 30 g, Sebamed Olive Face & Body Wash 200 ml)

YLI 100 KERÄILYTUOTETTA*!

Osta Orionin keräilytuotteita, saat tuotelahjan

Tästä tunnistat keräilytuotteen.

Martta, 87 
Keräilykampanja on jo niin tuttu juttu,  
että osallistun aina siihen. Asioin apteekissa  
sen verran usein, että hyvät tuotelahjat ovat mukava lisäetu.  
Tilaan yleensä palkinnot lapsenlapsilleni, jotka ovat  
opiskelijoita, sillä itseltäni löytyy jo niin paljon tavaraa.

Ritva, 49 
Aina en meinaa edes muistaa koko kampanjaa, mutta lähiapteekkini 
henkilökunta muistaa kertoa siitä, kun menen ostoksille. Usein  
tuleekin ostettua vielä pari tarpeellista tuotetta lisää, jotta saan  
leimakortin täyteen. Vuosien saatossa olen kerännyt Iittalan  
Taika-peltipurkin jo kolmessa eri värissä!

Anna, 26 
Olen osallistunut keräilykampanjaan vasta pari kertaa, mutta  
kokemukseni olivat hyviä. Keräily oli helppoa ja lahja toimitettiin  
luvatussa ajassa. Keräilykortin täyteen saaminen sai ostamaan 
enemmän kotimaisia tuotteita, sillä en ollut aiemmin niin  
tietoinen Orionin laajasta valikoimasta. 

Miksi keräilykampanja  
innostaa?

15_Orion_keräilykevät2019_UUSI_Addu.indd   1 10.4.2019   0.54
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Tästä tunnistat keräilytuotteen.

Martta, 87 
Keräilykampanja on jo niin tuttu juttu,  
että osallistun aina siihen. Asioin apteekissa  
sen verran usein, että hyvät tuotelahjat ovat mukava lisäetu.  
Tilaan yleensä palkinnot lapsenlapsilleni, jotka ovat  
opiskelijoita, sillä itseltäni löytyy jo niin paljon tavaraa.

Ritva, 49 
Aina en meinaa edes muistaa koko kampanjaa, mutta lähiapteekkini 
henkilökunta muistaa kertoa siitä, kun menen ostoksille. Usein  
tuleekin ostettua vielä pari tarpeellista tuotetta lisää, jotta saan  
leimakortin täyteen. Vuosien saatossa olen kerännyt Iittalan  
Taika-peltipurkin jo kolmessa eri värissä!

Anna, 26 
Olen osallistunut keräilykampanjaan vasta pari kertaa, mutta  
kokemukseni olivat hyviä. Keräily oli helppoa ja lahja toimitettiin  
luvatussa ajassa. Keräilykortin täyteen saaminen sai ostamaan 
enemmän kotimaisia tuotteita, sillä en ollut aiemmin niin  
tietoinen Orionin laajasta valikoimasta. 

Miksi keräilykampanja  
innostaa?

15_Orion_keräilykevät2019_UUSI_Addu.indd   1 10.4.2019   0.54

12_auringonnurja319 2_M.indd   15 10.4.2019   10.26



K eväällä sukkien alta pal-
jastuu usein kuivat ja hal-
keilevat jalat. Pitkä tal-
vikausi ja paksujen tal-
vikenkien käyttö on 

saattanut jättää jälkensä niin jalan asen-
toon kuin ihoon. Jumppasaleilta on mat-
kaan saattanut tarttua syylä. Kysyimme 
palkitulta jalkaterapeutilta, Tarja Virta-
harjulta, miten tavallisimpia jalkavaivo-
ja voidaan hoitaa. 

Vääränlaisten kenkien ongelma
”Kengillä on suuri merkitys jalkaterän ja 
varpaiden normaalien toimintojen kan-
nalta, sillä kengät muuttavat jalkojen lii-
kettä paljasjaloin liikkumiseen verrattuna, 
muokkaavat jalan luisia rakenteita sekä 
vaikeuttavat alustasta saatavia tuntoaisti-
muksia”, tiivistää Virtaharju. 

Vääränkokoisten ja -mallisten kenkien 
ongelma on jalkaterän lihasten ja luura-
kenteiden sopeutuminen. Tämä voi syn-
nyttää pysyviä virheasentoja ja johtaa jal-
katerän, varpaiden ja päkiän kiputiloihin. 
Vääränmalliset kengät heikentävät myös 

Osa 1:  

Apua, mikä jalkojani   vaivaa!
Talven jälkeen jalat 

kaipaavat keväthuoltoa 
ja huomiota. Valitsemalla 
hyvin istuvat kengät ja 
huolehtimalla jalkojen 

hyvinvoinnista, voidaan 
välttää monet, kiusalliset 

jalkavaivat. 

jalkaterän pienten lihasten voimaa ja hait-
taavat jalkapohjan kantakalvon tavan-
omaista toimintaa. Jäykkärakenteiset ja 
paksupohjaiset kengät puolestaan estävät 
päkiän luonnollisen taipumisen, mikä hei-
kentää jalkaterän ja varpaiden toimintoja 
sekä muuttaa kävelyä. Korolliset kengät 
lisäävät jalkapohjan painotusta niin, että 
päkiälle kohdistuu voimakas kuormitus ja 

varpaiden ja nilkan tavanomainen toimin-
ta estyy.

Hyvät kengät ovat siten sopivan väljät, 
joskin sellaiset, jotka pysyvät hyvin jalas-
sa. Nauhalliset tai tarrakengät ovat usein 
paras valinta. Korkoa ei saisi olla paria 
senttiä enempää. 

Hyvillä kengillä on erittäin iso mer-
kitys lapsille, joilla jalkaterän luiden 

Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock
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Osa 1:  

Apua, mikä jalkojani   vaivaa!

Kuivat ja halkeilevat kantapäät
Mistä kuivuus ja  
halkeamat johtuvat?

Useimmiten syynä on kosteuden puu-
te iholla. Kuiva iho ei jousta eikä iskuis-
sa veny, vaan halkeaa ja aiheuttaa pyki-
miä iholle. Kuivuus voi johtua rasvauksen 
puutteesta tai hyvien rasvojen puutteesta 
ruokavaliossa. Kuivuus voi olla myös pe-
rinnöllistä, jolloin ihon sarveiskerrokses-
ta puuttuu kosteutta sitova ominaisuus, ja 
vettä sitovien rasvojen määrä on niin pie-
ni, että vesi pääsee haihtumaan ja iho kui-
vuu helposti. 

luutuminen jatkuu vielä pitkään jalka-
terän pituuskasvun päättymisen jäl-
keen. Huonosti sopivat kengät voivat 
hidastaa tai heikentää jalkaterän raken-
teiden kehitystä, muun muassa varpai-
den asentoa, sekä heikentää tasapainoa 
ja vaikeuttaa lapsen kävelyä. Irtopohjal-
liset helpottavat lapsilla oikeankokois-
ten kenkien valintaa. 

Kuivien, halkeilevien kantapäiden  
ja jalkapohjien hoito? 

Jalkojen säännöllinen rasvaus on hoidon a 
ja o. Jalat on myös pidettävä puhtaina, jo-
ten pesua ei kannata välttää. Pesuaineen 
voi kosteuden ylläpitämiseksi korvata pe-
rusvoiteella. Suihkun jälkeinen rasvaus-
hieronta on tärkeää, jotta kosteus saadaan 
sidottua ihoon. 

”Suosittelen jaloille ureapitoista jalka-
voidetta, jos iho on kuiva ja halkeileva. Jos 
jalkavoiteen ureapitoisuus on korkea (25 
%), sitä voidaan käyttää kuuriluontoises-
ti niin kauan, kunnes iho normalisoituu”, 
kertoo Virtaharju.

Urea on ihon luonnollinen ja kos-
teuttava ainesosa, joka lisää ihon ky-
kyä varastoida vettä. Se vähentää veden 
haihtumista iholta, auttaa poistamaan 
kuolleita ihosoluja ja vähentää ihon sar-
veistumista.

Kuivia kantapäitä voidaan myös ras-
pata, mutta vain muutaman kerran kuu-
kaudessa. Liiallinen raspaus saa ihon pak-
suuntumaan ja lisää sen sarveistumista. 
Kantapään kuivaa ja hilseilevää ihoa aut-
taa myös tarkoituksenmukainen jalkahoi-
to. Kuivuutta ja halkeilutaipumusta vä-
hentävät kantapään pehmikkeet ja iskuja 
vaimentavat pohjalliset. 

Nauhalliset tai 
tarrakengät ovat usein 

paras valinta. Korkoa ei 
saisi olla paria senttiä 

enempää.
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Mistä känsät, kovettumat ja liikavarpaat johtuvat?

Känsät ja kovettumat ovat tiivistä sarveismassaa. Kovet-
tuma on laaja-alainen, tarkkarajainen, joustamaton ja 
kellertävä ihopaksunnos. Se on ihon oma suojamekanis-
mi hankausta, kuormitusta ja painetta vastaan. Kovettu-
mia muodostuu yleisimmin päkiöille varpaiden tyvini-
velten kohdalle sekä kantapäiden reunamiin. 

Känsä on tarkkarajainen ja nappulalta tuntuva sar-
veistuma. Painettaessa känsä on kipeä, ja kohtisuoraan 
päältä painettaessa kipu tuntuu pistävältä. Känsät muo-
dostuvat kuormitusalueelle, luisen ulokkeen kohdalle 
jalkapohjiin, varpaiden nivelpintojen päälle tai sivuille 
sekä vasaravarpaiden varpaanpäihin. 

Liikavarpaiksi kutsutaan yleisesti jalan etuosassa ole-
vaa känsää tai kovettumaa. Liikavarpaiksi voidaan kut-
sua myös jalkaterän luisia ulokkeita, joita on esim. pik-
kuvarpaan tai ukkovarpaan tyvinivelen sivulla tai päällä. 
Liikavarpaita hoidetaan samaan tapaan kuin kovettumia 
ja känsiä. 

Känsien, kovettumien ja liikavarpaiden hoito?
Kovettumia voidaan kotona raspata hiekkapaperiviilal-
la, joskin raspaus liian usein lisää sarveistumista. Jalka-
höylät ovat usein liian kovakouraisia ja saattavat aiheut-
taa pahoja haavoja ihoon. Raspausta tärkeämpää on ihon 
rasvaus, mieluiten ureapitoisella jalkavoiteella aina pe-
sun jälkeen ja tarvittaessa pari kertaa päivässä. 

Rasvauksen ohella tärkein hoito on ennaltaehkäi-
sy. Geelipohjalliset tai jalkaterapeutin valmistamat tuki-
pohjalliset auttavat silloin, kun kyse on huonosti istuvis-
ta kengistä. Nämä ohjaavat kuormituksen pois ongelma-
alueelta, ja auttavat ehkäisemään kovettumien ja känsien 
muodostumista. Myös säännöllinen jalkajumppa sekä ki-
reiden jänteiden ja lihasten venyttely auttavat vahvista-
malla jalkaterien voimaa ja rakennetta sekä lisäämällä liik-
kuvuutta. Tämä estää virheasentojen syntymisen.  

”Hankalat virheasennot, kuten vasaravarpaat ja vai-
vaisenluut voidaan korjata myös kirurgisin toimenpitein. 
Lisäksi jalkaterapeutti voi valmistaa yksilöllisiä varvas-
tukia, jotka suojaavat mm. vasaravarpaiden päitä ja näin 
ehkäisevät varpaanpäitä liialliselta kuormitukselta ja ko-
vettumien synnyltä.”P

Känsät, kovettumat ja 
liikavarpaat

VOIDE ENNALTAEHKÄISEE kovettumien muodos-
tumista ja pitää kantapäät ja jalat pehmeinä. Kamferi 
virkistää, laskee turvotusta ja viilentää kuumottavia 
jalkoja. Lisäksi voiteen pintaverenkiertoa parantava 
ominaisuus lämmittää kylmiä jalkoja. Kasviöljyt tekevät 
jalkojen ihosta pehmeän ja hyvinvoivan. Levittyy hel-
posti ja imeytyy nopeasti. Hajusteeton. Sopii diabeeti-
koille. Kosmeettinen valmiste.
>Boreas jalkavoide 150 ml

KOSTEUTTAA JA pehmen-
tää kantapäiden kuivaa ja 
halkeilevaa ihoa. Sisältää 
tehoaineina papaijasta 
saatavaa papaiinia, ureaa, 
B5-vitamiinia, Aloe Veraa, 
glyserolia, aminohappo-
ja ja mineraaleja. Anna 
hoitokalvon vaikuttaa 12 
tuntia, esim. yön yli, jonka 
jälkeen pidetään 12 tunnin 

tauko. Tauon jälkeen voidaan kantapäähän laittaa uusi 
hoitokalvo. Jatka hoitoa, kunnes iho on pehmeä ja 
sileä. CE-merkitty terveydenhuollon tuote.  
> Apteekki Hoitokalvo Halkeileville Kantapäille  
6 kpl

TÄYTELÄINEN, RAVITSEVA 
jalkavoide sisältää luonnollista 
Canola-öljyä ja sheavoita, jotka 
pehmentävät ja hoitavat ihoa. 
Imeytyy nopeasti ja tekee 
ihosta pehmeän ja sileän. 24 
tunnin kosteuttava vaikutus. 
Miedosti hajustettu. Kos-
meettinen valmiste.
> ACO Foot Cream Rich  
jalkavoide 100 ml

3  X  JA L AT  K U N TO O N



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 kalsiumkarbonaat-
tia/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

NÄRÄSTÄÄKÖ?

RENNIE. NOPEA JA TEHOKAS APU 
NÄRÄSTYKSEEN JA RUOANSULATUSVAIVOIHIN.
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 kalsiumkarbonaat-

NÄRÄSTYKSEEN JA RUOANSULATUSVAIVOIHIN.

L.FI.M
KT.02.2018.5651

OSA 2 jatkaa jalkavaivojen käsittelyä ker-
tomalla jalka- ja kynsisienien, varvasvälien 
ihomuutoksien ja haavaumien, sisäänpäin 
kasvavien kynsien, vasaravarpaiden ja vaivai-
senluiden hoidosta sekä reumaatikkojen ja 
diabeetikkojen jalkojenhoidosta. 

Syylät
Mikä on syylä?

Syylä (verruca vulgaris) on papillooma-
viruksen aiheuttama ihosairaus. Käsissä, 
varpaissa ja jalkapöydillä syylä on aluk-
si ihonvärinen kohouma, joka kasvaa ja 
muuttuu vaaleaksi, karheaksi ja halkeile-
vaksi, muistuttaen kukkakaalia. Jalkapoh-
jissa syyliä on kahta tyyppiä: yksittäisiä, 
kovettuman ympäröimiä syyliä, ja vieri 
vieressä olevia, sisäänpäin kasvavia, hilsei-
leviä ja pieniä syyliä. Jalkapohjissa olevat 
syylät voivat olla kipeitä. Syyliin voi myös 
muodostua verisuonia, ja kun niitä hioo, 
ne vuotavat verta. 

Syylät voivat tarttua yleisissä tiloissa, 
joissa liikutaan paljain jaloin. Tartuntaa 
voi olla vaikea estää. Syylien raapiminen ja 
pureskelu voivat levittää niitä omalla ihol-
la. Syyliä voi saada missä iässä vain, joskin 
yleisimmin niitä saadaan lapsena ja mur-
rosiässä. Lapsuusajan syylät paranevat ai-
kuisiän syyliä nopeammin. Kehon puolus-

tuskykyä heikentävät lääkitykset ja sairau-
det voivat estää syylien paranemisen. 

”Syylän erottaa känsästä muun muas-
sa kiputuntemuksesta. Syylä kipuilee, kun 
sitä puristetaan sivuilta, ja känsään sattuu 
kohtisuoraan painettaessa. Lisäksi syylä 
voi ilmestyä minne vain ja nopeasti, kun 
taas känsä syntyy ainoastaan kuormitus-
alueelle ja kehittyy hitaasti.”

Syylien hoito?
Syylät paranevat ajan kanssa itsestään, 
kun keho alkaa muodostaa vasta-ainei-
ta papilloomavirusta vastaan. Syyliä voi 
myös yrittää häätää kotikonstein, jolloin 
pieniin ja yksittäisiin syyliin auttaa no-
peimmin syylän jäädytyshoito. Laaja-alai-
sesti levinneet ja rykelmissä kasvavat syy-
lät ovat kotikonstein vaikeammin hävitet-
tävissä. Näissä tapauksissa kokenut lääkäri 
tai hoitaja hoitaa syylät kryo- eli nestetyp-

pijäädytyshoidolla. Syövyttäviä aineita, ku-
ten salisyylihappoa, trikloorietikkahappoa 
tai muurahaishappoa sisältävien valmistei-
den annostelussa tulee olla huolellinen, 
jotta tervettä ihoa ei ärsytetä turhaan. Jal-
katerapeutit voivat myös auttaa syylien 
hoidossa tekemällä jalkapohjien kipeille 
syylille kevennyshoidon, jossa kuormitus 
ohjataan pois kipeältä alueelta. P

PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 5.6.2019  
mennessä ja osallistut 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.  
Lahjakortteja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
26.6.2019 ilmestyvässä lehdessä. 

NIMI:

PUHELIN:  

POSTINUMERO:



Kesäkuun tarjouksena
MagneCit 100 tablettia

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

MagneCit
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

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?

22

Kaiken ikää Anne Stolt Kuvat Shutterstock

Suomi on maailman 
onnellisin, vakain 
ja turvallisin maa. 
Suomi on noussut 
kärkeen myös lasten 
terveydessä.
Lähde: Helsingin yliopisto

H Y VÄT  U U T I S E T

Aivot tarvitsevat putsausta
AIVOIHIN KUTEN muihinkin 
elimiin kertyy aineenvaihdun-
nan seurauksena niin sanottua 
kuonaa, joka on aika ajoin 
puhdistettava pois. Muualla 
elimistössä kuona-aineiden 
poistosta vastaa imunestekier-
to, mutta aivot puhdistautuvat 
muulla tavoin.

Epäpuhtaudet huuhtoutuvat kun aivoselkäydinneste 
virtaa läpi aivokudoksen ja tämä toimii pääasiassa vain unen 
aikana. Järjestelmän tehokkaaseen toimintaan tarvitaan 
syvää, hidasaaltoista NREM-unta. Tutkimus tehtiin USA:ssa, 
Rochesterin yliopistossa.

Lähde: Helsingin yliopisto

Apteekki palvelee
YLI YHDEKSÄN kymmenestä suomalaisesta on tyyty-
väinen apteekkeihin yleisesti ja myös viimeisimpään 
apteekkikäyntiinsä. Etenkin apteekkihenkilökunnan 
ammattitaito ja asiantuntijuus, apteekin sijainti, asioin-
nin helppous, palvelualttius ja neuvonta saivat kiitosta. 
Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tammikuussa 
tekemästä Suomalaisten apteekkiasiointi 2019 –tutki-
muksesta.

Lähde: Apteekkariliitto

Tutkimuksen perusteella voi saada 
lisävuosia, vaikka säännöllisen liikunnan 

aloittaisi vasta 40–60-vuotiaana. 
Lähde: Uutispalvelu Duodecim

23www.hansaplast.fi

MED Sensitive Antibacterial 
Ihanteellinen laastari herkälle 

iholle.

MED Elastic Antibacterial
Leikattava hengittävä 

kangaslaastari.

MED Universal 
Antibacterial

Vettä ja likaa hylkivä 
laastari.

Perhepakkaus
Laastarilajitelma  
koko perheelle. 

1 m x 6 cm 1 m x 6 cm

40 kpl40 kpl

Pitävimmät 
haavanhoitovinkit 
apteekista
Suojaksi laadukkaat 
laastarit -15 %

os
ta

 vähintään 2 tuotetta saat 

Tarjous voimassa kesäkuun ajan.



ACON STAY SOFT LIPS -huulivoiteeseen 
ihastuin heti ensimmäisellä käyttökerralla. Sen 
tuoksu on miellyttävän mieto ja koostumus 
pehmeä. Voiteen tiedoissa luvataan sen anta-
van huulille tehokkaan kosteutuksen 24 tunnin 
ajaksi ja sen se antaakin. Voide jättää kevyen 
kiillon huuliin, samalla hoitaen niitä. Huulivoide 
nimittäin sisältää antioksidantteja, ubikinonia 
ja E-vitamiinia, jolloin se korjaa ja hoitaa huulet 
nopeasti. Varsinkin talviaikaan tämä tuote on 
minulla päivittäin käytössä. Yhden päivän käy-
tön jälkeen huomaa jo valtavan eron.
Eniten tuotteessa pidän siitä, että sitä voi käyttää 
huulikiiltona, eikä huulet kuivu niin kuin useiden 
huulikiiltojen kanssa.  Huulivoide on myös hyvin 
riittoisaa, koska sitä ei tarvitse kuin sipaista hiu-
kan huulille ja se levittyy helposti koko huulelle.

Aurora 24 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.

suosikkini

R I ST I KO N  2 / 1 9  R AT K A I S U

VIIME LEHDEN 2/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat  P. Pöllänen ja 
R. Aho. Onnea voittajille!
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Effipro tappaa kirput ja puutiaiset koirista ja kissoista.  
Annostele yksi pipetti niskaan kerran kuukaudessa. 

fiproniili

Pakkaukset:   Kissa: 4 x 0,5 ml. 
Koirat: 4 x 0,67 ml (2-10 kg painavalle koiralle),  
4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 4 x 2,68 ml (20 - 40 kg).

Saatavilla eläinlääkäriltä tai apteekista ilman reseptiä.

Markkinoija: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila. 
Puh. 09-225 2560. biofarm.fi

Effipro paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: koira ja kissa. Käyttöaiheet 
kohde-eläinlajeittain: Koira: kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen (Der-
macentor reticulatus) hoito. Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartun-
noissa kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin 
(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacetor reticulatus). Jos tiettyjä puutiaislajeja (Rhi-
picephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan iholle, kaikki puu-
tiaiset eivät välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa.  
Kissa: Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaistartuntojen (Dermacentor reticulatus) hoito. 
Valmisteella on enintään 5 viikkoa kestävä insektisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides felis). 
Valmisteella on enintään 2 viikkoa kestävä akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus,Dermacentor reticulatus). Jos eräiden lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus ja 
Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole 
seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää 
2 kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla. Ei saa käyttää 2 kuukautta nuorem-
milla tai alle 1 kg painoisilla kissanpennuilla. Ei saa käyttää sairailla tai sairaudesta toipuvilla eläimillä. 
Haittavaikutukset: Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, 
joka pääasiassa johtuu kantaja-aineesta. Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön 
jälkeen raportoitu ohimeneviä paikallisia ihoreaktioita (ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, 
kutinaa, punoitusta) antokohdassa ja yleistä kutinaa tai karvattomuutta. 

Koirille ja 
kissoille kirppuja  

ja puutiaisia 
vastaan
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SAHAPALMU 
(Serenoa repens) 
tunnetaan monilla eri nimillä. 
Meillä se on tullut tunnetuksi kääpiö- tai 
Sabal-palmuna kasvin aikaisemman nimen 
(Sabal serrulata) vuoksi. Sahapalmu on 
kotoisin Pohjois-Amerikan eteläosista, Flori-
dasta sekä Väli- ja Etelä-Amerikasta. Tämän 
pienikokoisen palmun tunnistaa viuhkamai-
sista lehdistä, joiden reunoissa on pienet ja 
terävät, sahamaiset reunat. Sen hedelmät 
ovat tummanpunaisia ja oliivinkokoisia. 
Keski- ja Etelä-Amerikassa sahapalmua on 
käytetty diureettisena, voimia antavana ja 
rauhoittavana kasvina. 1900-luvun alussa 
sahapalmuteetä käytettiin yleisesti eturau-
hasvaivoihin. 

KÄYTTÖ ROHDOSKASVINA
Rohdoksena käytetään sahapalmun 
marja- eli hedelmäuutetta. 
Sahapalmun hedelmissä on vapaita 
rasvahappoja ja steroleja, mm. 

beetasitosterolia.
Sahapalmun pääasiallisin käyttöaihe on 

eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu eli 
prostatahyperplasia (BPH). Suomessa ap-
teekissa myytävien valmisteiden käyttöindi-
kaatioksi on hyväksytty kasvirohdosvalmiste 
lieviin eturauhasvaivoihin miehille. Sahapal-
mun hedelmäuute on turvallinen eturauha-
sen hyvänlaatuisen liikakasvun itsehoidossa. 
Sahapalmun hedelmäuute vähentää 
eturauhasen solujen liikakasvua estämällä 
testosteronin muuntumista eturauhasen 
soluissa solujen kasvua stimuloivaksi dihyd-
rotestosteroniksi. Se ei kuitenkaan vaikuta 
veren testosteronitasoon eikä muihinkaan 
hormoneihin elimistössä. Uutetta suositel-
laan käytettäväksi yhtäjaksoisesti vähintään 
kuuden kuukauden ajan. Vaikutukset alkavat 
tulla esiin jo noin kuukauden käytön jälkeen 

ja saavuttavat maksimaalisen tehon 3–6 
kuukaudessa. Jatkuvassa käytössä saavutet-
tu teho säilyy hyvin.

Prostaforce 30 kaps.
KESKI-EUROOPASSA yleisesti käytetty 
kasvirohdosvalmiste, joka sisältää saha-
palmun hedelmistä tehtyä uutetta. Lääke 
on tarkoitettu eturauhasen hyvälaatuisen 
liikakasvun aiheuttamien lievien 
oireiden hoitoon. Päiväannos 1 
kapseli päivässä aterian jälkeen. 
Itsehoitolääke. 

Prostaforce sisältää sahapalmu-uu-
tetta. Jos olet allerginen sahapalmulle, 
olet menossa leikkaukseen, sinulla on 
maksan tai munuaisten vajaatoimin-
taa, älä käytä tuotetta. Ei suositella käytettäväksi 
samanaikaisesti muiden hyvänlaatuisen eturauhasen 
liikakasvuun tarkoitettujen lääkkeiden tai antiko-
agulanttien 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.

luonto   
parantaa
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TELFAST® 
VÄSYTTÄMÄTÖN 
ANTIHISTAMIINI

LOMUDAL® 
SILMÄTIPAT

NASACORT® 
NENÄSUMUTE

TELFAST®

VÄSYTTÄMÄTÖN 
ANTIHISTAMIINI

LOMUDAL
SILMÄTIPAT

NASACORT®

NENÄSUMUTE
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TELFAST® 120 mg tabletit kausiluonteisen allergisen nuhan oireisiin. Vaikuttava aine feksofenadiini. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille 
1 tabletti kerran vuorokaudessa ennen ateriaa. Ei raskauden tai imetyksen aikana. NASACORT® 55 mikrogrammaa/annos nenäsumute 
kausiluonteisen nuhan hoitoon. Vaikuttava aine triamsinoloniasetonidi. Yli 18-vuotiaille 2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran päivässä. 
Kun oireet ovat hallinnassa, annostusta voidaan pienentää. Älä käytä NASACORT® valmistetta yli 3 kuukauden ajan keskustelematta lääkärin 
kanssa. Ei raskauden tai imetyksen aikana. LOMUDAL® 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus silmän sidekalvon allergiseen 
tulehduk seen. Vaikuttava aine natriumkromoglikaatti. Aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset: 1-2 tippaa kumpaankin silmään 2 kertaa vuorokaudessa. 
Säilöntäaineettomat kerta-an nospipetit sopivat myös piilolinssien käyttäjille, kysy tarkemmat ohjeet apteekista. Jos olet raskaana tai imetät, 
kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Sano�  Oy. 

allergiaan.fi 

ALLERGIAN HOIDON KOKO PAKETTI

Elä täysillä läpi allergiakauden



T E ST I S S Ä  2  X  AU R I N KO P U I K KO

"AVÈNE tuoksu on tyy-
pillinen, mutta kuitenkin 

hyvin miellyttävä aurinko-
rasvan tuoksu. Tuote imeytyy 

kohtuullisen nopeasti eikä jää tahmaikseksi 
ihon pinnalle. Ostaisin, mutta purkki voisi olla 
hiukan helppokäyttöisempi."       

"ACON aurinkosuoja on hajusteeton. 'Se on 
erittäin miellyttävä käytettävyydeltään. Tuo-
te jättää kuitenkin hieman tahmean pinnan 
iholle. Korkki irtoaa aika helposti, jolloin se 
saattaa sotkea laukussa."  

Testaaja 1: Atooppinen, herkästi kuivuva iho.

"AVÈNE pakkaus toimi hyvin, mutta puikon 
päällä oleva suojakorkki irtosi ja jäi ulomman 
muovikerroksen sisään. Jos tuotetta levittää 
suoraan puikosta, niin se tuntuu tahmealta."    
  

"ACON  AURINKOSUOJASSA  miellytti se, 
että tuote on aika lailla tuoksuton. Rullaus-
mekanismi jumittui loppusuoralla. Sormin 
levitettäessä suuri osa jää sormiin, mutta on 
miellyttävän huomaamaton iholla. Ei jätä 
tahmeaa pintaa."  

Testaaja 2: Aika normaali iho, mutta etenkin 
toinen poskipää punoittaa helposti pienestäkin 
auringosta.

"AVÈNE tuntui 
iholla miellyttävältä 
ja imeytyi ihoon kohtuul-
lisen nopeasti. Sopi hyvin 
myös huulille. Kiva ja värikäs pakkaus. Tästä 
voi tulla uusi suosikkini."   

"ACON tuote ei imeytynyt kunnolla, vaan 
pysyi tahmeana iltaan asti. Iho tuntui ravi-
tulta eikä lainkaan kuivalta, mutta tahmeus 
ei tuntunut hyvältä. Huulien suojana toimi 
todella hyvin."  

Testaaja 3: Couperosa-iho, joka palaa helposti.

AVÈNE 50+ 
AURINGONSUOJA-

PUIKKO

ACO 50+ 
AURINGONSUOJA-

PUIKKO 

AVÈNE YHTEENSÄ 12 PISTETTÄ ACO YHTEENSÄ 10,5 PISTETTÄ
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Aurinko-
suojavoiteet 

Tehokas suoja 
solutasolla

-20%

Kaikki Avène-
aurinkotuotteet

UUTUUDET
B-Protect 30 ml. Ihon sävyä 
tasoittava aurinkosuojavoide.

Sport fluid  100 ml. 
Aurinkosuojavoide urheiluun.Alennus voimassa toukokuun ajan.

Suojaa ihosi 
vesistöjä kuormittamatta

60+ palsta Anne Stolt

KUINKA MONTA GRAMMAA PROTEIINIA?

naudanlihapihvi, 1 kpl (150 g) 44 g
maitorahka, 1 prk (250 g) 28 g
raejuusto, 1 prk (200 g) 26 g
kala, 1 pala (100 g) 25 g

Lähteet: Yle.fi ja Sydan.fi 

Pidemmät yöunet  
ja virkeyttä

PORILAISEN TUTKIMUKSEN 
mukaan proteiinin lisääminen 
ikäihmisten ruokaan toi monia 
hyötyjä. Riittävästi proteiinia 
syöneet liikkuivat ja nukkuivat ai-
empaa enemmän. Myös heidän 
vatsansa toimi paremmin. Faze-
rin ja Porin perusturvan yhdessä 
toteuttamaan Power Meals 
–tutkimukseen osallistui lähes 70 
kotiateriapalvelun asiakasta.

Suomalaisten suositusten 
mukaan proteiinia pitäisi saada 
päivittäin vähintään 1,2 grammaa 
painokiloa kohti eli esimerkiksi 50 
kg painava henkilö tarvitsee 60g 

proteiinia päivässä.  Usein väli-
palaksi syödään pullaa tai leipää, 
mutta tutkimuksessa välipaloiksi 
tarjottiin rahkaa ja pirtelöä. Aiem-
missa tutkimuksissa proteiini on 
annettu muun muassa jauheena.

MISTÄ PROTEIINIA SAA?
Proteiinia on runsaasti lihassa, 
kalassa, maitovalmisteissa ja 
kananmunassa. Hyviä kasvipro-
teiinin lähteitä ovat pavut, linssit, 
herneet, pähkinät ja soijavalmis-
teet. Riittävän proteiinin saannin 
voi turvata myös proteiinijuomil-
la ja -patukoilla.

Liikunta tekee hyvää aivoille.
Ikuista nuoruutta ei tarvinne tavoitella, 
mutta on lohdullista tietää, että aivoja 

voi helposti ja tehokkaasti treenata 
liikunnalla. 

Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, KM, FT, Ikäinstituutti,  
Lähde: Gery.fi

PREDIMED-TUTKIMUKSESSA SYDÄN- ja verisuoni- ris-
kitapahtumien riski väheni 31 % oliiviöljyryhmässä ja 28 % 
pähkinäryhmässä verrattuna vähärasvaisen ruokavalio-
ohjeistuksen saaneeseen ryhmään. Lisäksi aivohalvausten 
määrä väheni 46 % pähkinäryhmässä ja 33 % neitsytoliiviöl-
jyryhmässä. Myös tyypin 2 diabetesta sairastavat hyötyivät 
pähkinälisästä.

Lähde: Gery.fi

Tutkimus Välimeren  
ruokavaliosta

KUN LIIKE ON  
PARASTA LÄÄKETTÄ
Säännöllinen liikunta on olennainen osa kivunhallintaa. 

Liikunnan lisäksi voidaan tarvita lääkehoitoa.

Helposti nieltävä Panadol Forte tarjoaa 
kivun lievitystä parasetamolin avulla.

Voltaren Forte lievittää lihas- ja nivelkipua 
sekä nivelrikosta johtuvaa kipua. 
Annostelu 12 tunnin välein riittää.

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoi-
toon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa 
päivässä. Ei lapsille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön korkeintaan 
3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useam-
min kuin 4 tunnin välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen 
parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö 
aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita 
suun kautta otettavia särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol 
Fortea voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdolli-
simman pientä annosta, joka vähentää kipua ja / tai kuumetta ja käyttää sitä 
mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 
15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 1.12.2018. Perustuu 6.3.2018 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon.
Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli
Vaikuttava aine: diklofenaakkidietyyliamiini. Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä,  
venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelki-
vun ja yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. 
Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin vä-
lein (mieluiten aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai 
limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipu-
lääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 
14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö 
kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä imetysaikana vain lääkärin 
määräyksestä. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä 
antokohdan ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei 
kiputila parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. 
Lue huolella pakkaus seloste. Valmiste yhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 
6.9.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, 
s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Tavaramerkit ovat GSK-konsernin 
omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
12/2018, CHFIN/CHMULBRA/0017/18



Vauvakuume 
38,7 °C

Pauliina Rasi Kuvat Shutterstock

1. Foolihappolisä ostoskoriin
Jo raskautta suunnitellessa kannattaa 
suunnata apteekkiin ja siellä foolihappo-
hyllylle. Moni raskautta toivova jo tietää-
kin, että B-ryhmän vitamiineihin kuuluva 
folaatti ehkäisee sikiön hermostollisia on-
gelmia, erityisesti selkärankahalkion syn-
tymistä. Ravintolisänä folaatti kulkee ni-
mellä foolihappo.

Raskaudesta haaveilevalle ei mikä ta-
hansa foolihappolisä kelpaa. Ensimmäi-
seksi kannattaa tarkistaa, missä muodossa 
foolihappo on: käyttöön kannattaa ottaa 
suoraan elimistössä aktiivinen metyylifo-
laatti, joka imeytyy myös hyvin.

Toiseksi kannattaa tarkistaa fooliha-
pon määrä. Päivittäinen saantisuositus on 
400 mikrogrammaa, ja vaikka foolihappoa 
on monissa monivitamiineissa, määrä voi 
vaihdella valmisteesta toiseen. 

Raskautta toivovan ei kannata lykätä 
folaatin aloittamista positiivisen raskaus-
testin jälkeiseen aikaan, sillä riittävä folaa-
tin saanti on tärkeää nimenomaan alku-
raskaudessa, ensimmäisten neljän viikon 
aikana. Siksi lisää tulisi käyttää jo raskaut-
ta suunniteltaessa. 

Folaattia saadaan runsaasti myös mo-
nipuolisesta ravinnosta. Folaatin tärkeim-
piä lähteitä ovat tuoreet kasvikset, marjat 
ja hedelmät sekä täysjyväviljatuotteet. Eri-
tyisen paljon sitä on vihreissä kasviksissa, 
kuten parsakaalissa ja salaatissa. Folaat-
ti kuitenkin tuhoutuu kuumennettaessa, 
ja suurimmalla osalla suomalaisista sen 

Kun perheen perustamisen 
kuume nousee, tarkista ovatko 
nämä 8 asiaa kunnossa.

saanti jää tutkimusten mu-
kaan alle suositusten.

2. Mitä vaaka kertoo?
Normaalipainoisuus parantaa raskau-
den alkamisen todennäköisyyttä. Ja tä-
mä koskee myös tulevia isiä! Sekä yli- et-
tä alipaino voivat hankaloittaa raskaaksi 
tulemista.

Joskus pieni painonpudotus voi auttaa 
myös tasapainottamaan hormonitoimin-
nan häiriöitä. Esimerkiksi PCOS:stä, po-
lykystisista munasarjoista kärsivillä, pie-
nikin painonpudotus parantaa raskaaksi 
tulemisen todennäköisyyttä.

Normaalipainoisellakin liikunnalli-
set elämäntavat ja kehonkoostumuksen 
parantaminen voivat tasapainottaa hor-
monitoimintaa ja helpottaa raskaaksi tu-
lemista. Hyvä kunto auttaa myös parem-
min jaksamaan raskauden aikana, ja hyvät 
elintavat vähentävät raskaudenaikaisten 
komplikaatioiden, kuten raskausdiabetek-
sen tai verenpaineen nousun riskiä.

3. Lautaselle kuituja ja täysrasvaisia 
maitotuotteita
Normaalipainoistenkin kannattaa kiinnit-
tää huomiota terveelliseen ruokavalioon, 
sillä epäterveellinen ruokailu saattaa häi-
ritä ovulaatiota, vaikkei se näkyisikään 
painossa. Myös vähärasvaisten maito-
tuotteiden runsas käyttö saattaa sekoittaa 
ovulaation – normaalirasvaiset maitotuot-

teet sopivat siis raskautta 
toivovan ruokavalioon hyvin. 

Myös eläinproteiinien korvaa-
minen kasvisproteiineilla voi parantaa 
raskauden todennäköisyyttä

Pidä silti maltti mielessä: säännölli-
sin väliajoin esiin putkahtaa tutkimuk-
sia, jotka kertovat yksittäisen vitamiinin 
tai ravintoaineen ihmeitä tekevistä vai-
kutuksista hedelmällisyyteen. Tärkeintä 
ruokavaliossa on kokonaisuus, ja yleises-
ti monipuolinen ja terveellinen ruokavalio 
tukee myös vanhemmuudesta haaveilevi-
en pyrkimyksiä. Runsaasti kasviksia, mar-
joja ja hedelmiä sekä kuituja, kasvisprote-
iinin lähteitä ja vähärasvaista lihaa. Päälle 
liikuntaa, stressinhallintaa ja hyvää unta. 

4. Lasiin vain vettä
Lasin ja kupin sisällöllä on myös iso vai-
kutus raskaaksi tulemiseen. Alkoholin-
käyttöä kannattaa vähentää tai alkoholis-
ta luopua kokonaan ja jälleen myös isien 
käytös vaikuttaa! 

Runsas kofeiinin saanti saattaa sekin 
heikentää raskaaksi tulemisen mahdolli-
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Hyvä kunto auttaa jaksamaan  
raskauden aikana. Hyvät elintavat 

vähentävät raskaudenaikaisten 
komplikaatioiden riskiä.

suuksia. Rajoita kahvin tai runsaskofeiini-
sen teen juonti yhteen tai kahteen kuppiin 
aamulla. Maistuisiko iltapäivällä kenties 
kupillinen kofeiinitonta?

5. Syynää lääkekaappi
Tulehduskipulääkkeet (esim.  ibuprofeeni) 
   saattaa häiritä raskauden alkamista, joten 
parasetamoli särkylääkkeenä on raskautta 
suunnittelevalle ja raskaana olevalle tur-
vallisempi vaihtoehto. 

Jos käytät säännöllisesti reseptilääk-
keitä, keskustele niiden käytöstä hoita-
van lääkärin kanssa jo ennen raskauden 
alkua. Pitkäaikaissairauksia ei pidä jät-
tää hoitamatta raskauden aikana, mutta 

haitaksi. Jos monivitamiinivalmisteessa 
on mukana pieni rautalisä, se ei haittaa.

Rauta-arvot kyllä monesti putoavat 
raskauden aikana, sillä veren volyymi li-
sääntyy eikä elimistö ehdi tuottaa uusia 
punasoluja samaan tahtiin, eli veri ikään 
kuin laimenee. Hemoglobiinarvoja seura-
taan kuitenkin raskauden aikana säännöl-
lisesti neuvolassa, ja terveydenhoitaja an-
taa ohjeet rautalisän aloittamiseen. 

Sopivan rautalisän löytäminen raskaus-
aikana voi olla hankalaa, sillä jotkut lisät 
voivat aiheuttaa esimerkiksi  ummetusta, 
joka saattaa vaivata odottajaa  muutenkin. 

lääkkeiden sopivuus raskauden aikaiseen 
käyttöön tule huomioida ja tarvittaessa 
lääkitystä muutetaan jo ennen raskauden 
alkamista.

6. Rautalisä vain tarvittaessa
Monet kertovat raskaudenaikaisesta ane-
miasta ja sen aiheuttamasta väsymykses-
tä – olisiko siis hyvä idea ottaa rautakuuri 
jo etukäteen? 

Ei kuitenkaan. Rautaa ei pitäisi kos-
kaan ottaa vain varmuuden vuoksi, ilman 
todettua raudanpuutetta, sillä rauta ker-
tyy elimistöön ja ylimääräinen rauta on 
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B6-VITAMIINIA PAHOINVOINTIIN
Raskauspahoinvointiin auttavat niksit ovat 
monet: tasainen syöminen ja juominen, 
riittävä lepo ja niin edelleen. Myös B6-
vitamiinillisästä saattaa olla apua pahoin-
vointiin. Vitamiinilisää voi siis kokeilla, jos 
pahoinvointi vetää olon kovin heikoksi, 
mutta vain käyttöohjeen mukaisina määri-
nä. Raju, normaalia arkea häiritsevä pahoin-
vointi kannattaa selvittää lääkärin kanssa jo 
varhaisessa vaiheessa. 

MAITOHAPPOBAKTEEREITA
Probioottien merkitystä raskaus- ja vauva-
aikana on tutkittu jonkin verran: tiedetään 
esimerkiksi, että tietyt probiootit voivat 
helpottaa vauvan koliikkia ja vaikuttaa 
vastustuskykyyn positiivisesti. Vauva saa 
alatiesynnytyksen yhteydessä äidiltä 
annoksen hyödyllisiä bakteereja, joiden on 
tutkimuksissa havaittu suojaavan vastasyn-
tynyttä monin tavoin. 

D-VITAMIINIA
Odottajille suositellaan 10 mikrogrammaa 
päivässä koko raskauden ajan, vuodenajasta 
riippumatta. D-vitamiinia saa monista monivi-
tamiinivalmisteista, mutta määrä ja vitamiinin 
muoto kannattaa tarkistaa. Parhaiten elimis-
töön imeytyy D3-vitamiini, joka useimmissa 
valmisteissa on eläinperäinen. Tarjolla on 
nykyään myös kasviperäisiä D3-valmisteita. 
Mikrogrammoja tärkeämpää olisi varmistua 
D-vitamiinin riittävästä tasosta elimistössä ve-
rimittauksen avulla, ja ottaa D-vitamiinia sen 
verran, että puutosta ei pääse syntymään 
raskauden missään vaiheessa. 

HYVIÄ RASVAHAPPOJA
Välttämättömät rasvahapot, kuten omega-
3-rasvahappoihin kuuluvat EPA- ja DHA-rasva-
hapot ovat tärkeitä myös raskauden aikana. 
Yksi tärkeimmistä rasvahappojen lähteistä on 
kala, ja koska joidenkin kalojen syömistä tulee 
raskausaikana välttää, kannattaa välttämät-
tömien rasvahappojen saamiseen kiinnittää 
erityistä huomiota. Omega-3-rasvahappojen 
on todettu olevan hyväksi muun muassa 
sikiön aivojen ja silmien kehitykselle.

7  X  K U N  R A S K AU S  S I T T E N  A L K A A

Jos rautalisä aiheuttaa kurjia vatsaoireita, 
kannattaa kokeilla toista valmistetta ap-
teekin laajasta valikoimasta.

7. Älä koske A-vitamiiniin 
 tai inkivääriin
A-vitamiinin tarve kasvaa raskausaikana 
ja se on ehdottoman välttämätön sikiön 
normaalille kehitykselle, mutta A-vitamii-
nia sisältäviä ravintolisiä ei suositella ras-
kauden aikaiseen käyttöön. Rasvaliukoi-
nen A-vitamiini varastoituu elimistöön, 
ja ylisuuret A-vitamiinimäärät voivat olla 
vaaraksi sikiölle. Myös inkivääriä sisältä-
viä tuotteita kannattaa välttää, sillä vaik-
ka inkiväärin on todettu helpottavan ras-
kauspahoinvointia, se saattaa uusimman 
tiedon mukaan olla haitaksi raskauden al-
kuvaiheessa. 

Jos joidenkin ravintoaineiden saan-
ti mietityttää, kannattaa yksittäisten lisä-
vitamiinien ja -kivennäisaineiden sijaan 
miettiä, olisiko monivitamiinitabletti tar-
peen. Siitä saa tarvittavat vitamiinit so-
pivassa suhteessa. D-vitamiinin saannista 
tulee kuitenkin huolehtia koko raskauden 
ajan vuodenajasta riippumatta. 

Ylipäätään raskaudenaikaisista vitamii-
nilisistä kannattaa keskustella neuvolassa 
tai apteekissa, ja ne kannattaa hankkia ap-
teekista. Farmaseutit osaavat neuvoa oikean 
tuotteen valinnassa, ja tarjolla olevat valmis-
teet ovat varmasti turvallisia käytössä.

8. Tutki, mikä toimii
Kukapa raskautta toivova ei olisi selannut 
läpi netistä löytyviä vinkkejä raskauden 
todennäköisyyden parantamiseen? Joku 
on saanut avun vyöhyketerapiasta ja toi-
nen akupunktiosta. 

Luontaishoitojen tehosta ei ole tutki-
muskriteerit täyttävää tutkimusnäyttöä. 
Niitä voi halutessaan kokeilla, kunhan va-
litsee luotettavan ja ammattitaitoisen hoi-
tajan. Suurin osa raskautta toivovista tu-
lee raskaaksi ensimmäisen vuoden aikana 
ilman poppakonstejakin, mutta apteekis-
sakin myytävä ovulaatiotesti parantaa on-
nistumismahdollisuuksia selvästi.P

KAIKILLE RASKAUT-
TA suunnitteleville ja 
raskaana oleville suosi-
tellaan foolihappolisää 
400 μg vuorokaudessa. 
Foolihappolisän käyttö 
tulisi aloittaa kaksi 
kuukautta ennen ras-
kautta ja jatkaa aina 12. 
raskausviikon loppuun saakka. Yksi Foliren® 
Folaatti -tabletti sisältää 400 μg bioaktiivista 
Quatrefolic®-folaattia, ja se on heti oikeassa 
muodossa elimistön käyttöön. Sopii myös 
vegaaneille. Ravintolisä.
>Foliren® Folaatti 90 tabl.

APTEQ RASKAUSTESTI 
on luotettava, herkkä ja 
helppokäyttöinen valinta 
raskauden testaamiseen 
suoraan virtsasuihkusta. Yli 
99 %:n tarkkuus jo ensimmäi-
senä päivänä kuukautisten 
poisjäännistä ja herkkyys 10 
mIU/ml. Saatavana yhden ja 
kahden testin pakkauksissa. 
CE-merkitty terveydenhuol-
lon laite.
> Apteq Raskaustesti 2 kpl

KAIKKI SIKIÖN kehityksen kannalta tärkeät 
ravintoaineet yhdessä ja samassa kapselissa. 
Natalben Raskaus  sisältää tärkeää fooli-
happoa valmiiksi aktiivisessa Quatrefolic®-
muodossa ja sen lisäksi myös  rautaa, jodia, 
D-vitamiinia, omega-3-rasvahappoja sekä 
14 muuta vitamiinia ja hivenainetta. Ei sisällä 
A-vitamiinia. Ravintolisä.
> Natalben Raskaus 30 kaps.
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Jos iho saisi 
valita

ILMOITUS

Kasvipohjainen dermokosmetiik-
kasarja A-Derma kutsui tammi-
kuussa lehden lukijoita mukaan 

testiryhmään, jossa oli kokeiltavana 
herkän ihon kaurapohjaisia tuotteita.

Kiinnostuksen määrä ylitti odo-
tuksemme, saimme kolmen päivän 
aikana yli 200 hakijaa! Valitsimme 
heidän joukosta 30 eri-ikäistä ja erilai-
sista iho-ongelmista kärsivää testaa-
jaa ja nyt voimme kertoa ensimmäi-
sistä tuloksista.

A-Derma sarjasta löytyvät sopivat 
tuotteet atooppiselle, herkälle ja pu-
noittavalle sekä ärtyneelle ja vaurioi-
tuneelle iholle.

 Tuotteet sisältävät tarkoin valikoi-
tuja, puhtaita raaka-aineita, joista 
jopa 99 % tulee luonnosta. A-Derman 
sisältämä Rhealba®-kaura on valittu 
yli 80 kauralajikkeen joukosta erityi-
sen hyvien ihonhoidollisten ominai-
suuksiensa vuoksi. 

Proteiiniton kauranversouute rau-
hoittaa ihoa ja hillitsee mahdollisia 
tulehdusreaktioita. Se sisältää sapo-
niineja, flavonoideja ja riboflaviineja, 
jotka parantavat ihon vaurioita ja 
vaikuttavat positiivisesti ihon baktee-
riflooraan. Tuotteet valmistetaan 
lääketehtaan standardien 
mukaisesti ja ovat pitkä-
jänteiseen tutkimuksen 
ja tuotekehityksen 
tulosta.

MINUN A-DERMA-TUOTTEENI  
KATRI

Katri on esimiehenä hotelli- ja ravin-
tola-alalla Tampereella. Hänellä on 
erittäin kuiva ja kutiseva atoop-
pinen iho ja talven kuivuus sekä 
kylmyys pahentavat oireita entises-
tään. Katri on testannut atooppisen 
ihon Exomega Control -tuotteita, 
joista ehdottomaksi lempituotteek-
si nousi täyteläisen Balm-voiteen 
lisäksi Exomega Controlin saippua-
aineeton suihkuöljy.

”Exomega Control -tuotteiden 
ansiosta ihostani on tullut pehmeä 
ja ravittu ja olen voinut toteuttaa 
mielin määrin intohimoani eli avan-
touintia ja saunomista. Suihkuöl-
jyn miellyttävän mieto tuoksu on 
plussaa, eikä se ole aiheuttanut 
mitään oireita herkästi reagoivalle 
iholleni. Ihaninta on ollut, että olen 
voinut vähentää ihon rasvausker-
toja, kerta vuorokaudessa riittää. 
Ihoni kutina on rauhoittunut. Olen 
myös ihastunut Balm-voiteen steriiliin 
pakkaukseen ja siihen, ettei tuote 
sisällä säilöntäaineita.”

A-Derma  
on ainutlaatuinen  

kasvipohjaisiin  
aktiiviaineisiin  

pohjautuva  
dermokosmeettinen  

ihonhoitosarja.

MINUN A-DERMA-TUOTTEENI  
SAARA

Helsinkiläisen Saaran ranne 
murtui koiravaljakko-onnet-
tomuudessa ja on leikattu 
kahdesti. Tuorein leikkaushaava 
tehtiin edellisen arven päälle 
ja tikkien poiston jälkeen Saara 
aloitti Epitheliale A-H DUO -voi-
teen käytön. Voide rauhoittaa 
ja korjaa vaurioitunutta ihoa, 
nopeuttaa sen paranemista 
sekä kosteuttaa ja suojaa ihoa 
tehokkaasti. Se vähentää tutki-
tusti arpien muodostumista. 

”Leikkaushaavani parani no-
peasti ja kauniisti. Arvesta tulee 
lähes huomaamaton. Lääkä-
rini ihmetteli kontrollikäynnillä, 
kuinka siisti siitä on tullut.”

MINUN A-DERMA-TUOTTEENI 
EERO

Myös Eerolla on kuiva sekä kutiseva 
iho ja hän on kokeillut lukuisia valmis-
teita ennen Exomega Controllia. 

”Vihdoin löytyi tuote, joka tehoaa 
ihoni kuivuuteen. Ensimmäistä kertaa 
suihkun tai saunan jälkeen iho ei 
kutise.”   

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.

A-DERMA_A.indd   31 10.4.2019   19.59



Maailmalta Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock

Riittävän unen merkityksestä on 
taas saatu lisätietoa. Jo aiemmin on 
tiedetty, että liian vähäinen nukku-
minen lisää pitkässä juoksussa ris-

kiä mm. sydän- ja verisuonitauteihin, erilaisiin 
muistisairauksiin ja masennukseen. Nyt tuo-
re, professori Tiina Paunion johdolla tehty 
suomalaistutkimus viittaa siihen, että unella 
on vaikutusta myös geenien toimintaan. 

Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen yh-
dessä toteuttamassa tutkimuksessa tutkittiin 
kaikkiaan 105, 22–25 -vuotiasta ja univajeesta 
kärsivää miestä. Vertailtaessa tutkimusryh-
mää riittävästi nukkuviin ja samanikäisiin 
miehiin, univaje näkyi selvästi tutkimusryh-
män valkosoluissa. 

Valkosoluista eristettiin niiden DNA, ja 
siitä tutkittiin erityisesti ns. metylaatiota. 
Metylaatio on perimään ja kehon aineen-
vaihduntaan vaikuttava mekanismi, jonka 
toimintaan elintavat – lepo, liikunta, ra-
vinto ja stressitaso – vai-
kuttavat merkittävästi. 

Nuku hyvällä 
omalla tunnolla

Vertailtaessa riittävästi nukkuvien ja univa-
jeesta kärsivien DNA-materiaalia havaittiin, 
että liian lyhyellä nukkumisella oli vaikutus-
ta metylaatioon. Näin ollen voidaan ajatella, 
että valvominen vaikuttaisi perimään ja sen 
ilmentymiseen. 

Vaikka univajeen aiheuttamat muutokset 
eivät periydy, Paunion mukaan tulokset viit-
taavat siihen, että pitkään jatkuva riittämä-
tön nukkuminen vaikuttaa hermostoa sääte-
levien geenien toimintaan. Paunio kuitenkin 
muistuttaa, ettei tutkimus vielä kerro sitä, 
mitä käytännön vaikutuksia näillä havaituil-
la muutoksilla on ja palautuvatko muutokset 
ennalleen riittävän levon jälkeen. Lisäksi hän 
painottaa, että havaitut muutokset nähtiin 
veren valkosoluissa, eikä sen perusteella voi-
da sanoa, nähdäänkö aivojen eri osa-alueilla 
vastaavia muutoksia. 

Lisätutkimusta tarvitaan myös selvittä-
mään johtaako pitkäaikainen univaje pysy-
viin ja myöhemmin havaittaviin terveyden-
tilan muutoksiin. Paunion mielestä mie-
lenkiintoista olisi tutkia myös sitä, miksi 
univajeen vaikutukset ovat niin yksilölli-
siä. Tärkeänä hän pitää erityisesti sitä, että 
unen merkityksestä puhutaan ja sen tärke-
ydestä ollaan kansakunnan tasolla tietoisia. 
Lähde: www.hs.fi/hyvinvointi 6.2.2019, https://www.hs.fi/

hyvinvointi/art-2000005991960.html

Muista kevään tenttikausina, että stressi kuluttaa kehon 
mikroravintoaineita tavanomaista enemmän. Ota tämä huomioon 
päivittäisessä ruokavaliossasi, ja suosi laadukkaita, värikkäitä ja 
ravintorikkaita aterioita – riittävää lepoa unohtamatta.
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KOLIINI SUOJELEE  
SIKIÖN AIVOJA

TUOREESSA AMERIKKALAIS-
TUTKIMUKSESSA on havaittu, 
että koliini – toiselta nimeltään 
B4-vitamiini – suojelee sikiön 
aivoja ja niiden kehitystä silloin, kun raskaana 
oleva nainen kärsii virusperäisestä influenssasta tai 
nuhakuumeesta. 

Journal of Pediatrics -tiedelehdessä julkaistussa 
ja Coloradon yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa toteutetussa tutkimuksessa tutkittiin 
kaikkiaan 162 raskaana olevaa naista, joista 79 oli 
kärsinyt viruksen aiheuttamasta nuhakuumeesta 
tai influenssasta alkuraskauden aikana. Vertailu-
ryhmään kuului 83 raskaana olevaa ja terveenä 
pysynyttä naista. 

Raskaana olevien naisten koliini- ja tulehdusta-
soja tutkittiin raskauden aikana, ja kuukausi synty-
män jälkeen molempien ryhmien vauvat tutkittiin. 
Vauvojen, joiden äidit olivat sairastaneet viruspe-
räisen taudin, tarkkaavaisuus kärsi 27 %. Aivot eivät 
näillä lapsilla lähettäneet reaktiosignaalia. Tätä 
aivojen reaktiivisuuden vähenemistä ei kuitenkaan 
tapahtunut vauvoilla, joiden äitien koliinitasot 
olivat korkeat – huolimatta viruksen aiheuttamasta 
sairastelusta.  

Koeryhmään kuuluvien vauvojen vanhempia 
pyydettiin lisäksi tarkkailemaan lapsiensa käytöstä 
ensimmäisen elinvuoden ajan. Vanhemmilta saa-
tujen raporttien perusteella virusperäisen taudin 
sairastaneen ja alhaisen veren koliinipitoisuuden 
omaavien äitien vauvat olivat keskimäärin heikom-
pia keskittymään, leikkimään rauhallisesti ja halaile-
maan vapaaehtoisesti vanhempiaan. 

Tutkimuksen perusteella koliinilla näyttäisi ole-
van suojaava vaikutus sikiöajan aivojen kehityksen 
kannalta. Koliinia on runsaasti muun muassa ka-
nanmunassa, punaisessa lihassa ja naudanmaksas-
sa sekä tummanvihreissä kasviksissa ja kaaleissa. P

Lähde: www.doctissimo.fr 15.3.2019

http://www.doctissimo.fr/grossesse/news/L-apport-
en-vitamine-B-chez-les-femmes-enceintes-qui-ont-la-
grippe-protege-le-cerveau-du-bebe

Higher Gestational Choline Levels in Maternal Infection 
Are Protective for Infant Brain Development - Robert 
Freedman et al. - The Journal of Pediatrics - article in 
press (accessible en ligne)
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Yllättikö allergia?
Cetirizin-ratiopharm on edullinen apu 
allergian oireisiin. 

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke 
kausiluontoisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä 
allergisten silmä- ja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille 
vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. 
Tutustu pakkausselosteeseen. FI/ALLG/19/0001/1/19

 Nenä- ja silmäoireisiin 

 Nokkosihottumaan

  Vähintään 6-vuotiaille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm



TARJOUKSETTOUKOKUUN

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

Multi-tabs Man tai  
Woman monivitamiini  
60 tabl.
Naisille ja miehille optimoidut,  
omat vitamiini– ja kivennäisaine- 
valmisteet päivittäiseen käyttöön.

Systane Complete  
Silmätipat  
10 ml
Voitelevat silmätipat kaikkeen  
kuivasilmäisyyteen. Rauhoittaa  
ja lievittää oireita nopeasti ja  
pitkäkestoisesti.

Aco Face  
3 + 3 Day Cream  
50 ml
Kuivalle iholle optimaalinen,  
pehmentävä päivävoide, joka  
antaa iholle välittömästi  
lisää kosteutta.

Maitohappobakteeri  
+ B ratiopharm  
100 kaps.
Maitohappobakteerit ja  
vastustuskykyä vahvistavat  
vitamiinit päivittäiseen  
käyttöön.

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

Nutridrink Protein  
4 x 200 ml
Runsasproteiininen ja  
-energinen kliininen ravinto- 
valmiste silloin, kun ruoka ei  
syystä tai toisesta maistu. 

Melarest Extra Vahva  
1,9 mg mansikka tai  
salmiakki-lakritsi  
60 + 15 tabl.
Sarjan vahvimmat melatoniini- 
valmisteet nukahtamisajan  
lyhentämiseen.

Apteq Biotiini Extra  
60 kaps. + Nail Extra  
kynnenvahvistaja  
11 ml kaupan päälle
Vahva ja monipuolinen  
ravintolisä hiusten, kynsien  
ja ihon hyvinvointiin.

SyylEnd liuos 5 ml  
tai Pen 3 ml
Tutkitusti tehokas ja  
kivuton syylähoito, joka  
vie vain muutaman  
sekunnin aikaa.

Nogasin tai Lactrase
100 kaps. + 10 kaps.  
kaupan päälle
Kätevät entsyymivalmisteet  
sulamattomien hiilihydraattien  
tai laktoosin aiheuttamien  
oireiden estoon.

Multivita  
Omegalive Strong  
100 kaps.
Vahva omega-3-kalaöljy- 
valmiste päivittäiseen  
käyttöön aikuisille.
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Tarjoukset voimassa toukokuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.

K ollageenia sisältäviä ravintolisiä on ollut tar-
jolla noin 10 vuoden ajan, ja tänä aikana yhä 
useampi ihonsa hoidosta kiinnostunut on 
myös kokeillut niitä. Kuinka kollageeni vai-

kuttaa elimistössä ja onko siitä apua ihon kimmoisuuden 
palauttamisessa?

Kollageeni on elimistön tärkein tukiproteiini, joka an-
taa kudoksille mekaanisen tuen, joustavuuden ja luille ja 
nivelille iskunvaimennusta. Se on suuri, säiemäinen pro-
teiini, jota esiintyy runsaasti ihossa, verisuonissa, nivelis-
sä ja jänteissä. Elimistön sisältämästä kokonaisproteiini-
määrästä jopa 40 % on kollageenia, mikä kuvastaa hyvin 
kollageenin keskeistä roolia mm. ihon joustavuuden ja 
vetolujuuden muodostamisessa. Kollageenin luontainen 
muodostuminen elimistössä alkaa laskea jo 25 ikävuo-
den jälkeen, ja 40 ikävuoden jälkeen uuden kollageenin 
muodostuminen on jo merkittävästi hidastunut. Tämän 
seurauksena iho menettää kiinteyttä ja joustavuutta, jol-
loin tuloksena on yhä veltompi ja enemmän ryppyjä ja 
juonteita sisältävä iho. Muutokset kuuluvat normaaliin 
ikääntymiseen, sillä tämä, kuten monet muutkin bioke-
mialliset reaktiot hidastuvat ikääntymisen myötä, mutta 
kaikki eivät näy ulospäin samalla tavalla kuin kollageenin 
muodostumisen väheneminen.
Koska kollageeni on kooltaan suuri molekyyli, se ei pysty 
imeytymään iholta ihonalaiskudokseen. Ravintolisänä-
kin nautittava kollageeni on jo valmistuksen yhteydes-
sä pilkottu pienemmiksi palasiksi, lyhyiksi peptideiksi, 
joita ruuansulatuskanavassa pilkotaan vielä pienemmik-
si palasiksi, aina aminohapoiksi asti. Pilkkominen lisää 
valmisteen tehoa ja kliinisissä tutkimuksissa on havait-
tu, että suun kautta nautittujen kollageenipeptidien an-

Hoida ihoasi myös sisäisesti

KLIINISESTI TUTKITTUA kollageenia sisältävä, vahva 
kauneusravintolisä auttaa ylläpitämään nuorekasta ja 
kiinteää ihoa. Se sisältää kollageenia hyvin imeytyväs-
sä peptidimuodossa sekä C-vitamiinia, joka ylläpitää 

kollageenin muodostumista ja edistää solujen 
suojaamista hapetusstressiltä. Ravintolisä.

Helein Strong Collagen 90 + 15 tabl. 

MONIPUOLINEN KOLLAGEENIVALMISTE, joka 
sisältää puhdistettua kalakollageenia. Kollageeni 
lisää ihon kosteutta ja elastisuutta sekä tasoittaa 
juonteita. Sisältää myös C-vitamiinia, joka edistää 
elimistön normaalia kollageenin tuotantoa. 
Biotiini auttaa ihoa pysymään normaa-
lina ja kupari ylläpitää ihon normaalia 
pigmentaatiota. Ravintolisä. 
Apteq Kollageeni Extra 120 tabl.

TO U KO K U U N  TA R J O U S K E S Ä K U U N  TA R J O U S  

siosta ihon kollageenipitoisuus kasvaa, ja vaikutus näkyy 
ihon kunnon paranemisena ja ryppyjen pienentymisenä. 
Kollageenilisää voi käyttää päivittäin tai pitkinä 3-6 kuu-
kauden kuureina välillä taukoa pitäen.P 

Iholla nyt! Kim Nummila Kuvat Shutterstock, valmistajat

Tarjous voimassa kesäkuun 2019 ajan. Tarjous voimassa toukokuun 2019 ajan. 

-25 %-15 %
+ 15 tabl. kaupan 

päälle!



TARJOUKSETKESÄKUUN

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

Nalox  
10 ml
Kynsisienen hoitotuote, joka  
normalisoi paksuuntunutta  
kynttä ja vähentää värjääntymiä 
 samalla kun hoitaa sienen.

Melatoniini Extra Vahva  
ratiopharm 1,9 mg  
100 tabl.
Vahva melatoniinivalmiste  
nukahtamisajan lyhentämiseen ja  
aikaeron yksilöllisten vaikutusten  
lievittämiseen.

MagneCit  
100 tabl. tai purutabl.
Lihaksille, hermoille ja  
luustolle tärkeää  
magnesiumia hyvin  
imeytyvässä muodossa.

Betolvex  
Strong 1,25 mg  
90 kaps.
Vahva ja monipuolinen  
B12-foolihappovalmiste muistin  
ja jaksamisen tueksi sekä  
väsymystä vähentämään.

Iiris Silmätipat  
20 x 0,5 ml
Uudenlaisen koostumuksen  
omaavat silmätipat silmien  
pitkäkestoiseen kosteutukseen. 

Otocur korvasuihke  
30 ml
Hoitoöljy vahatulpan  
poistoon ja ennalta- 
ehkäisyyn. Hoitaa myös  
kutisevat korvakäytävät ja  
estää niiden tulehtumista.

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

Aqualan L  
200 g
Suomen suosituin koko  
perheen perusvoide, joka  
imeytyy nopeasti ja sopii  
myös herkälle iholle.

Minisun Metsämansikka  
tai Villivadelma D3 20 µg  
200 purutabl.
Luonnollisen marjan makuiset  
D-vitamiinitabletit koko perheelle.

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

Sebamed pesuneste  
Face & Body tai  
Olive Face & Body  
1000 ml täyttöpussi
Riittoisa ja ihon kosteustasa- 
painon säilyttävä pesuneste  
päivittäiseen käyttöön.

Leikkaa talteen

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

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.


