


Vårt vackra hemland

F inland är ett avlångt land, vilket 
man verkligen lägger märke till i 
maj! I de södra delarna kan man 
redan få njuta av varma och so-

liga dagar, medan man i Lappland fortfa-
rande kan stå på skidor. Tänk om vi skul-
le satsa på ekologiska resor inom vårt eget 
land nu i sommar i stället för att göra långa 
flygresor utomlands? I detta vårnummer av 
vår tidning kommer vi med en del tips för 
härliga vandringsresor till Lappland under 
sommaren.

Enligt studier är vi finländare rätt så la-
ta med att ta hand om våra fötter. Undra 
på det – då våra fötter göms i strumpor 
och skor under största delen av året! Då 
sandaltiden nalkas, lägger vi märke till oli-
ka skönhetsfel och besvär som uppkom-

mit under vinterhalvåret. I detta nummer 
har vi tagit hjälp av en sakkunnig för att 
kunna presentera ett faktapaket med råd 
för en rejäl vårstädning av fötter och tår. 

Ett ämne som varit framme i nyheter-
na rätt ofta på sistone, är den kraftiga ned-
gången i antalet barnafödslar här i Fin-
land. Nya bebisar och medborgare behövs 
för att vi ska kunna upprätthålla den ser-
vice vi blivit vana vid att få i vårt välfärds-
samhälle, men det här med att ”skaffa” 
barn är inget man kan tvinga på någon, 
och inte alltid heller någon helt enkel och 
rätlinjig process. Om tiden är inne och ba-
byfebern slagit till, bläddra då litet längre 
fram i tidningen och läs våra tips inför en 
möjlig graviditet.

Varma vårhälsningar från apoteket

 LÄS MER PUNKKIKLINIKKA.FI/MITEN-SUOJAUTUA
Ett fästingbett kan utsätta dig för borrelios eller TBE (fästingburen encefalit). TBE är en sällsynt, 

men som värst allvarlig sjukdom. Om du bor eller vistas längre tider i ett riskområde och 
tillbringar mycket tid ute i naturen, kan det vara skäl att ta ett vaccin mot fästingburen encefalit. 

Vaccinet skyddar inte mot borrelios. Mera information om riskområden och upprätthållande 
av vaccinskyddet finns på finska på adressen punkkiklinikka.fi

Du kan skydda dig mot TBE genom att låta dig vaccineras. Vaccinet skyddar inte mot borrelios.
TBE eller fästingburen encefalit (fästingburen hjärninflammation, Kumlingesjukan, på engelska tick-borne encephalitis).

PP
-T

CV
-F

IN
-0

01
8-

07
03

20
19

JAG SKYDDA MIG 
BEHÖVER
M      T TBE?   

16

12

06
28

Innehåll

FA STA  S PA LT E R

06 Upplev Lapplands
  trolska
  skogslandskap
 Läs våra tips till en härlig, somrig  
 vandringssemester!

12 Avigsidan med solen
 Vad göra om jobbet kräver att man  
 ständigt är ute i solen, eller om  
 huden helt enkelt inte tål de varma  
 strålarna?

05   Aktuellt
11 Nyheter
21  Korsord – svara och vinn!
23  Axplock
24 Lösning till korsordet
 i nr 2/19
27 60+
32 Nyheter från världen
34 Hudnytt!

16   Del 1: Hjälp – vad är 
det för fel på mina 
fötter?

  Efter en lång vinter kräver fötterna 
upputsning inför sommaren.

28  Babyfeber, 38,7 °C
 Slog babyfebern till? Kolla att   
 följande 8 punkter är under 
 kontroll.

Redaktion
Utgivare Puremo Oy

Förläggare Maxel Pharma Oy

Ansvarig chefredaktör, 
annonsförsäljning 

Kim Nummila, puh. 040 508 3398 
kim.nummila@laatuapteekit.fi

Chefredaktör 
Anne Stolt, puh. 040 529 2483 

anne.stolt@puremo.fi

Art Director 
Josefina Hatara 

(moderskapsledig)

Marika Slade

Grafisk designer 
Pia Hytönen

Redaktörer Virve Järvinen,  
Liisa Kuittinen, Marimiina Pykälistö 

och Pauliina Rasi 

Redaktionens assistent  
Betty Stolt

Översättning Nina Nummila

Repro Tuukka Palmio

Tryck Forssaprint

Pärmbild: Jari Pekkarinen/ 
Vastavalo.net

Nästa nummer av 
Laatuapteekit- 
kedjans kund-

tidning utkommer 
den 26.6.2019.

SPARA
PÄRMEN

MED
ERBJUDANDEN!

3



        

FORSKAD
KLIN

ISKT

MJÖLKSYREBAK
TE

RI
E

 

4

Aktuellt Anne Stolt Bild Shutterstock
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Björkdoft och  
bastukvastar

BASTU PASSAR ÄNDÅ  
INTE ALLA

Febersjuka personer ska inte gå 
i bastun. Vid en förkylning kan 
ett ångbad visserligen öppna 

luftvägarna, men då ska man inte 
utsätta sig för bastuns värme.

Små bebisar ska inte heller tas 
till bastun, eftersom kroppens 

värmeregleringssystem inte ännu 
utvecklats helt. 

Bastubad under graviditet och 
amning är inte till skada. P

BASTU + MOTION
Hälsonyttan av bastubaden är delvis 

desamma som vid lättare motion, 
men allra bäst blir det om man kombi
nerar bastubad med en rörlig livsstil.

Bastun hjälper musklerna att 
 återhämta sig efter ett motions
pass. En aktivare blodcirkulation 

tillför musklerna syre, och det 
blir  dessutom lättare att stretcha 

 musklerna då de är varma.

STRESSEN BLIR KVAR PÅ 
BASTULAVEN

Finländare mediterar eller hål
ler egna mindfulnesspauser på 
bastulaven. Sinnet får ro, musk

lerna slappnar av, och vardagens 
brådska glöms bort. 

Då man går i bastun, lämnas klocka 
och tidtabeller utanför. Bastu

badet är ett utmärkt tillfälle för att 
koncentrera sig enbart på sin egen 

andning och att koppla av.

MED ”VIHTA” ELLER ”VASTA”?
I västra Finland daskar man sig med 
en vihta, i östra Finland med en vas
ta. Gränsen går ungefär tvärs genom 

Päijänne sjö genom hela Finland. 
Gammal folktro säger att man ska starta 
från huvudet och fortsätta nedåt längs 
kroppen för att köra ut alla sjukdomar. 
Den bästa tiden att binda bastukvastar 
infaller kring midsommar, och då man 

torkar sina kvastar, kan man sedan 
använda dem längs hela vintern.

Det har forskats en hel del 
kring bastu badandets 
hälsoeffekter, och 
man vet bland 

annat att bastubadandet 
har en gynnsam inver
kan på cirkulationsorga
nen genom att det ökar 
den perifera blodcirkula
tionen och sänker blod
trycket. Dessutom har bas
tubadandet konstaterats 
minska vävnadernas insulin
resistens, och bland annat lindra 
smärtorna vid reumatiska sjukdomar. 

Bastubad torkar inte ut huden, trots 
att man kunde tro det, utan i stället för
bättrar bastandet hudens skyddsbar
riär, vilket gör att huden inte torkar ut 
lika lätt. Rikliga bastubad är också till 
hjälp vid många hudbesvär, såsom pso

riasis. En studie som sträckte sig 
över 15 år visade att de som badar 
dagligen löper en mer än hälften 
mindre risk för stroke än de som 
badar en gång i veckan.

Somac Control lindrar 
symtomen på halsbränna  

i ett dygn åt gången.
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13,49 €
0,96 €/tabl.

SOMAC Control®-enterotabletter på 20 mg. Aktiv substans: pantoprazol. För kortvarig 
behandling av refluxsymtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar) hos vuxna. 

Kontakta läkare om symtomen inte har försvunnit efter en kontinuerlig behandling på 
två veckor eller om symtomen varar längre än fyra veckor. Använd inte produkten om 

du är under 18 år, gravid eller ammar. Läs bipacksedeln före användning.  
Mer information: Takeda Oy, www.takeda.fi

Grillsäsongen börjar

Låt inte  
magsyran 
överraska
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Upplev Lapplands trolska     skogslandskap
Lapplands underbara fjällmarker lockar 
till vandring och låter oss njuta av naturens 
välgörande kraft. Här våra tips till en härlig, 
somrig vandringssemester! 

Liisa Kuittinen Bilder Shutterstock, Paula Sieppis 
och Helena Varis hemalbum

upplevelse för vem som helst att komma 
ut i den lapska naturen, och alla kan njuta 
av naturens välgörande inverkan – obero-
ende av ålder. 

”Det går fint att ta med barnen upp i 
fjällen. Fjällen erbjuder även dem en hel 
del att titta på och att uppleva”, säger hon.

Ett överflöd av vandringsstigar
Paula Sieppi bor invid Finlands populäraste 
nationalpark, Pallas-Yllästunturi. Inom detta 
parkområde finns sommartid olika utmärkta 
vandringsleder på sammanlagt 340 km.

I Pallas-Yllästunturi nationalpark kan 
man göra såväl långa vandringar på flera 
dagar som korta endagsutflykter. I Pallas 
är exempelvis den populäraste dagsrutten 
den s.k. Taivaskerorutten på 9 km. Denna 
vandringsled går upp till Pallasområdets 
högsta topp, Taivaskero (809 m), och hela 
vandringen kräver ca 3 timmar.

Paula Sieppi uppmanar alla att ta med 
sig ett tält och stanna ute i fjällandskapet 
över åtminstone en natt.

”Att sova under bar himmel är en verk-
lig upplevelse”, säger hon.

Sieppi vill ändå påminna om att man 
bara får övernatta på utmärkta ställen. Om 
man inte orkar eller vill bära med sig ett 
tält, kan man också övernatta i ödestugor.

”Utbudet av ödestugor i nationalpar-
ken är brett.”

Inget skäl att oroa sig över  
ilskna flygfän
Många undviker Lappland sommartid av 
rädsla för de lapska myggorna och knot-
ten. Paula Sieppi tycker det är onödigt.

”Inte behöver man vara rädd för dem 
inte. Det finns goda, fungerande myggme-
del att köpa”, säger hon.

Uppe i fjällen finns för övrigt inga 
mygg. Därför tar sig också renarna upp i 
fjällen till sommaren. Nere i dalarna mel-
lan fjällen kan man däremot stöta på flyg-
fän. Mängden varierar dock årligen.

”Det lönar sig att torka bort svetten 
och lägga på myggmedel innan man tar sig 

Lappland erbjuder obegränsa-
de möjligheter för den som är 
intresserad av naturen. Miljön 
fascinerar och hänför med sin 
mångsidighet och artrikedom.

Så konstaterar vildmarks- och natio-
nalparksguiden Paula Sieppi, som bor i 
Ylläs. Hon tycker att exempelvis hennes 
egna hemtrakter kring Pallas och Ylläs i 
västra Lappland är ett ”otroligt praktfullt” 
och mångsidigt område. Här finns många 
olika, fina naturområden, såsom trädlösa 
fjällmarker och utbredda kärrområden.

”Vi har höga höjder, men också ut-
sträckt lågmark”, säger Sieppi. 

”Gammal skog finns det också. Alldeles 
invid Ylläs finns exempelvis skogsområ-
den med tallar som är över 300 år gamla.”

Luften kring Sieppis hemtrakt har ock-
så bevisats vara världens renaste.

”Även vattnet är rent. Då vi är ute i 
skogen dricker vi direkt från bäckarna. 
Rinnande vatten går fint att dricka – även 
om det naturligtvis ändå alltid är på egen 
risk”, säger Sieppi.

Sieppi rekommenderar en natursemes-
ter i Lappland för hela familjen. Det är en 

Forststyrelsen rustar upp 
ödestugorna i Lappland 
under sommaren. Medan 
reparationsarbetet pågår,  
är stugorna inte i  
användning. Läs mer här: 
https://www.utinaturen.fi/
stugor/.
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Upplev Lapplands trolska     skogslandskap
ner från fjälltopparna. Särskilt bakom öro-
nen, i nacken och hårfästet lönar det sig 
att skydda sig med antingen kläder eller 
medel”, säger Sieppi.

Midnattssolen är en upplevelse
Den lapska vandringssäsongen startar i ju-
ni och varar fram till slutet av september. I 
juni-juli får resenärerna uppleva de långa, 
ljusa sommarnätternas magi.

”Midnattssolen är en upplevelse för 
den som bor i södra delarna av vårt land”, 
säger Paula Sieppi.

Den lapska sommaren charmar också 
med sin frid och tystnad. Då man vandrar på 
de mest populära vandringsstråken kan man 
naturligtvis stöta på andra vandrare, men om 
man vill ha total frid och ro, lönar det sig att 
söka sig litet längre ut i ödemarken.

”Ute i ödemarken kan man till och med 
vandra en hel vecka utan att stöta på en 
enda människa”, berättar Sieppi.

Paula Sieppi ordnar naturutfärder i 
Pallas-Yllästunturi nationalpark. Under 

dessa utfärder lär man sig se på den lapska 
naturen med helt nya ögon. Dessa utfär-
der arrangeras via naturcentret Kellokas 
vid Ylläs.

”Växtriket är mångsidigt och härligt. 
Då man böjer sig ner och tar sig en närma-
re titt, kan man upptäcka en massa nytt.”

Utöver vandringar och andra utflykter 
erbjuder Lappland också övriga aktivitets-
möjligheter under sommaren. Man kan 
exempelvis åka hit för att paddla eller fis-
ka. Även cykling är idag populärt.

”Exempelvis i trakten kring Ylläs finns 
det en rejäl mängd cykelrutter”, säger Sieppi.

Naturen piggar upp
En av Laatuapteekit kedjans apotekare, 
Helena Varis, kom till Muonio år 1981 för 
att jobba ett år, och blev kvar på den resan. 
Traktens underbara natur gjorde ett starkt 
intryck på henne.

”Den här ljuvliga naturen var orsaken 
till att jag stannade”, säger Varis, som fung-
erat som apotekare i Muonio sedan 2001.

Visste du att det finns många apotek som 
hör till Laatuapteekit-kedjan i Lappland?Kolla här: 

www.laatuapteekit.fi/laatuapteekit

Fotot på Helena Varis togs i Malla 
 naturreservat i Kilpisjärvi. I natur-
reservaten får man bara röra sig 
längs utmärkta stigar.

Varis uppskattar den rena, orörda na-
turen och ödemarksvyerna. Hon har en 
egen stuga ute i lapska armen, dit hon tar 
sig för att vila och ladda sina batterier.

”Ett veckoslut där är så effektivt, att man 
känner sig helt som en ny människa när 
man åker tillbaka hem igen”, säger Varis.

Varis rekommenderar speciellt Pallas 
och Kilpisjärvi för den som reser till väst-
ra Lappland. Fina mål kring Kilpisjärvi är 
fjället Saana och Malla naturreservat.

”Malla naturreservat kräver inte lika 
god kondition som att ta sig upp på  Saana 
fjäll.”

Vad ska man packa med sig?
Vad ska man ta med sig på en vandringsre-
sa? Paula Sieppi säger att man  åtminstone 
ska ha med sig en första hjälpen-   
för packning.

”Och den ska innehålla plåster, skav-
sårsplåster och kådsalva”, säger Sieppi.

Kådsalva rekommenderar Sieppi för 
sår och småskråmor.

”Om man exempelvis råkar skära sig i 
fingret, lönar det sig att stryka på kåd salva 
så såret inte blir inflammerat”, konstate-
rar hon.

Dessutom är karta, kompass och red-
skap för elduppgörning bra att ta med. 
Sieppi rekommenderar även våtdukar för 
hand- och intimtvätt, solskyddskräm och 
solglasögon. Skärmmössa eller solhatt är 
också bra att ha.

”Skorna är även viktiga. Ta inte med 
dig skor som du inte gått in ordentligt”, 
tipsar Sieppi.

Apotekare Helena Varis säger att som-
marresenärer ofta kommer in för att kö-
pa åtminstone myggmedel och skavsårs-
plåster. Hon rekommenderar också en tub 
med kortisonsalva, antihistaminstift eller 
-tabletter och ormtabletter i ryggsäcken. 
Dessa kan vara till hjälp om myggen kom-
mit åt att bita till ordentligt.

Varis brukar också ta med sig en liten 
första hjälpen-förpackning med idealbin-
da, sårkompresser och idrottstejp, samt 
för säkerhets skull diarrémedicin, då hon 
beger sig ut.

”Diarrémedicinen är lätt att bära, men 
om magen kommer i olag mitt under en 
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DET ÄR lätt att bege sig ut på vandringar i 
nationalparkerna, eftersom parkerna är fyllda 
av väl utmärkta rutter och rastställen där man 
också kan göra upp eld. I Lappland finns det 
sju nationalparker:

1 Pallas-Yllästunturi nationalpark
En nationalpark som breder ut sig över fyra 
olika kommuners områden – Kittilä, Kolari, 
Muonio och Enontekis. Särskilt känd för 
vandringsleden Hetta-Pallas på 55 km. Även 
många goda dagsrutter på området!

2 Urho Kekkonens nationalpark
Urho Kekkonens nationalpark ligger i Enare, 
i norra Lappland. Här finns ett rikligt utbud 
av dagsrutter. Enklast tar man sig till dem via 
Saariselkä eller Kiilopää.

3 Lemmenjoki nationalpark
Lemmenjoki nationalpark är den största 
nationalparken i Finland. Parkens västra 
och södra delar utgörs av äkta ödemark. De 
utmärkta vandringsstråken går i Lemmenjoki-
dalen. Hit tar du dig enklast via Njurkulahti, 
därifrån man sommartid kan få skjuts med 
motorbåt till ödestugan i Ravadasjärvi och till 
Kultahamina.

4 Pyhä-Luosto nationalpark
Pyhä-Luosto nationalpark ligger i tre kommu-
ner i mellersta Lappland: Sodankylä, Pelko-
senniemi och Kemijärvi. Denna nationalpark 
är känd för sina trädlösa fjäll och raviner.

5 Riisitunturi nationalpark
Riisitunturi nationalpark i Posio i södra Lapp-
land är särskilt känd för sina snötyngda vinter-

skogar (med s.k. tykkylumi, vilket på svenska 
kallas upplega). Här finns en vandringsled på 
4,3 km, som tar en upp på Riisitunturi.

6 Oulanka nationalpark
Cirka 40 % av Oulanka nationalpark ligger i 
Lappland. Den mest kända rutten är Karhun-
kierros (Björnrundan) på 82 km. En fin 
dagsutflykt utgör Pieni Karhunkierros (Lilla 
Björnrundan) på 12 km.

7 Bottenvikens nationalpark
Den lilla Bottenvikens nationalpark ligger i 
yttre skärgården vid Kemi och Torneå. Om 
somrarna kan man ta sig dit bara med båt 
eller kajak.

fjällvandring, är vägen till apoteket lång och otrevlig”, sä
ger hon.

Ett rymdlakan ska man också gärna ha med sig.
”Det är nog det allra viktigaste”, säger Helena Varis.

”Om man råkar ut för någon olycka som gör att man in
te kan ta sig därifrån på egen hand utan måste stanna kvar 
och vänta på hjälp, kan rymdlakanet förhindra hypotermi 
(nedkylning).”

Paula Sieppi säger att man ska planera in tillräckligt kor
ta dagsetapper om man tänker vandra en längre tid. Dags
etappernas längd beror förstås ändå på vandraren själv.

”För somliga är 30 km en barnlek, men man ska vand
ra helt enligt sin egen kondition och inte ta i för mycket”, 
påpekar Sieppi.

”Det allra viktigaste är att njuta av sjäva resan, beundra 
landskapen och utforska växtligheten medan man går.”P

Nationalparkerna i Lappland

HYTTYSÄSSÄ+ är ett av de mest effektiva 
insektsmedel som finns på marknaden. 
Innehåller Finlands mest använda substans, 
DEET (50 %). Sprayen ger skydd i upp till 
9 timmars tid. Praktisk på resan – både i 
tropiska länder med malaria och zikavirus 
och uppe i Lappland. Lämpar sig för alla över 
17 år. Dryg sprayflaska. Biocid.
> Hyttysässä+ 50 ml

GENOMSKINLIGA, DISKRETA och vatten-
fasta skavsårsplåster som ger omedelbar 
lindring av smärta och tryck. Förpacknin-
gen innehåller 5 plåster. Finns med plåster 
av samma storlek och som förpackning 
med olika storlekar i samma förpackning. 
Skavsårsplåstren innehåller hydrokolloid-
material som skapar en optimal omgivning 
för blåsor och skavsår att läka i. Plåstren ger 
också skydd mot smuts och mikrober. CE-
märkt medicinteknisk produkt.
>Apteekki Rakkolaastari 5 st 

2  X  H JÄ L P  F R Å N  A P OT E K E T

Paula Sieppi ordnar 
 naturutflykter i Pallas-
Yllästunturi national-
park om somrarna. 
Vintertid har hon ett 
litet café i Ylläs.
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itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22.

Kyypakkaus tabletter. Som första hjälp vid reaktioner orsakade av ormbett, bi- eller getingsting. Följ bruksanvisningen och kontakta alltid läkare vid 
fall av ormbett. Aktiv substans: hydrokortison 50 mg. Förpackningsstorlek: 3 tabletter.  
 
Histec 10 mg tablett. För behandling av näs- och ögonsymtom vid säsongsbunden och året runt förekommande allergisk snuva samt för behandling 
av kroniskt nässelutslag. Verksamt ämne: cetirizin. Dosering: Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett en gång dagligen. 6–12 år: 1/2 tablett 2 gånger 
dagligen. Rådgör med läkare om du har njursjukdom, är gravid eller ammar. Förpackningar: 10, 30 och 100 tabletter, 14 och 28 sugtabletter. 
 
Burana 400 mg, ibuprofen. Burana lämpar sig för de flesta, men om du fått en allergisk reaktion av något annat smärtstillande medel, om du har 
magsår, någon njur- eller leversjukdom eller är gravid, ska du tala med läkare innan du använder Burana. Burana 400 mg får inte användas under 
graviditetens sista trimester och inte heller ges till barn som väger mindre än 20 kg. Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter. burana.fi  
 
Pantyson Hydrokortisonet (1%) i Pantyson krämen minskar klåda, rodnad och svullnad. Dexpantenolet i sin tur gör att huden läker snabbare. Pantyson 
används för allergiska hudreaktioner och atopiska eksem, behandling av solbränd hy och för insektbett. Förpackningsstorlekar 10 g, 20 g och 100 g.    
 
Picorion 5 mg tabletit ja 7,5 mg/ml tipat Picorion 5 mg tabletter och 7,5 mg/ml droppar för kortvarig behandling av funktionell förstoppning. Verk-
samt ämne natriumpikosulfat. Vid över en veckas kontinuerligt bruk, för barn under 12 år och gravida endast enligt läkares ordination. Vid långvarig 
förstoppning bör orsaken till den utredas. Kan användas under amning. Doseringen anpassas individuellt. Tabletter: Startdos 1 tablett på kvällen. 
Maximaldosen är 2 tabletter per dygn. Droppar: Startdos för vuxna är 14 droppar. Vid behov ökas eller minskas dosen. Maximala dygnsdosen är 28 
droppar. Kontrollera produktens lämplighet på apoteket. Förpackningsstorlekar: 10 och 20 tabl. och 20 ml droppar.  
 
Bekanta dig noggrant med bipacksedeln.  4/
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Bekymmersfri  
sommar från apoteket!

FRÅN APOTEKET.

Kom ihåg! 

 Kyypakkaus 50 mg 3 tabl.

 Burana 400 mg 30 tabl.

 Histec 10 mg 30 tabl.

 

 Pantyson 20 g

 Picorion 5 mg 10 tabl., 20 tabl.,  

      och 7,5 mg/ml droppar 20 ml.



En frisk andedräkt 
för känsliga  
munnar
SB12 SENSITIVE MUNSKÖLJ har i 
studier visat sig både täcka in och 
förebygga en obehaglig andedräkt i  
12 timmars tid. Dessutom minskar 
 produkten ilningar i 
tänderna. Unik och 
patenterad samman-
sättning med kariesfö-
rebyggande fluor. För 
dagligt bruk. Kosmetisk 
produkt.
> SB12 Sensitive  
munskölj 500 ml

Välbekanta Rela i 
nytt format
DE BEKANTA Rela Tabs tuggtabletter-
na finns nu även i form av små, svälj-

bara kapslar. En kapsel innehåller 100 
miljoner frystorkade och levande 

Lactobacillus reuteri Protectis® -
mjölksyrebakterier. Vegansk kap-

sel, som vid behov kan öppnas. 
Rela Caps är tryggt att använda 

och lämpar sig för alla åldrar 
– även för den som följer en 

FODMAP-diet.
 > Rela caps 30 kaps. SLUT PÅ  

FÖRSTOPP NINGEN
Den förnyade Smartlax-serien har 
utökats med olika produkter som 
lämpar sig fr.o.m. 1 års ålder. 
Dospåsarna med makrogol är 
praktiska, och dessutom lätta att 
dosera även till barn eftersom de 
ska blandas i vätska. Rektallösning-
en i form av mikrolavemang ger 
snabb hjälp (inom 5–15 minuter) 
vid tillfällig förstoppning, och 
lämpar sig därför väl ute på stu-
gan eller under utlandsresor. I serien 
ingår också en laktuloslösning med hallonsmak 
som aktiverar tarmrörelserna och även lämpar 
sig för små barn, från 1 år uppåt. CE-märkta 
medicintekniska produkter.
>Smartlax: En produktfamilj mot  
förstoppning

SOLSKYDD FÖR  
MOTIONÄREN
AVÈNE SPORT fluid 50+ 
är ett ytterst vatten- och 
svettfast alternativ som 
utvecklats speciellt med 
tanke på solskydd under 
idrottsprestationer. Läm-
par sig utmärkt för aktiva 
män och kvinnor. Tunn 
konsistens, uppfriskande, 
så gott som fri från olja. 
Kladdar inte. Milt parfy-
merad kosmetisk produkt.
> Avène Sport Fluid 100 ml

ETT EFFEKTIVT SOL-
SKYDDSALTERNATIV 
FÖR ANSIKTET
Denna lätta solskyddslotion för ansiktet ger 
ett brett skydd mot såväl UVA- 
som UVB-strålning. Dämpar 
glans och ger huden en vacker, 
matt yta utan att täppa till 
porerna. Förhindrar uppkom-
sten av finnar. Lämpar sig väl 
för normal och blandhy, samt 
utmärkt även under makeup. 
Kosmetisk produkt.
> ACO Sun Face Fluid Matti-
fying SPF 30 solskydd för 
ansiktet 40 ml

Mikroorganismernas balanserade 
funktion utgör en essentiell del 
av hela kroppens välmående. Då 
mikrobfloran i tarmen är i balans, 
mår vi också bättre själva. De nya precisionsmikrobprepara-
ten i serien SYMBIOSYS® är avsedda för att upprätthålla ett 
allmänt välmående i utmanande livssituationer. Levereras 
i praktiska dospåsar. Innehåller varken gluten eller laktos. 
Lämpar sig för veganer. I serien ingår 5 olika produkter. Finns 
endast på apoteken. Kosttillskott. > SYMBIOSYS® 

Mikrober för 
ett gott liv

HJÄLP MOT ALLERGISK 
SNUVA - UTAN TRÖTTHET
Fexofenadine ratiopharm 120 mg filmdrage-
rade tabletter är ett receptfritt läkemedel för 
behandling av allergiska symtom. Den aktiva 
substansen heter fexofenadinhydroklorid. 
Fexofenadine ratiopharm är avsett för lindring av 
symtom på säsongbunden allergisk snuva hos 
vuxna och barn fr.o.m. 12 år. En tablett per dag 
räcker till! Fexofenadine ratiopharm finns att få 
i förpackningar på 10, 30 och den rejält tilltagna 
storleken på 100 tabletter. Bruk av Fexofenadine 
ratiopharm rekommenderas inte i samband 
med graviditet eller amning. Läs noga igenom 
bipacksedeln. Marknadsförs av: ratiopharm Oy.  
Receptfritt läkemedel. FI/ALLG/19/0003/2/19
Fexofenadine ratiopharm 120 mg 

Nyheter! Sammanställt Kim Nummila Bilder tillverkarna

SNABB LINDRING FÖR 
IL ANDE TÄNDER
Sensodyne Rapid Relief ger, precis som nam-
net säger, snabb lindring för ilande tänder 
redan inom 60 sekunder. Tandkrämen ger 
dessutom ett långvarigt skydd. Effekt redan 
efter första användningen. Krämen inne-
håller tenn- och natriumfluorid som aktiva 
beståndsdelar. Ett långvarigt skydd fås då 
man borstar tänderna med krämen två gång-
er dagligen. Med kraftig mintsmak, som ger 
en ren och fräsch känsla. Kosmetisk produkt.
> Sensodyne Rapid Relief  
tandkräm 75 ml
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ACO190405FI8 Perrigo Suomi Oy | www.aco.fi

-20 %
ACO  

SOLPRODUKTER

PRESENTERAR

SOLSÄKER

 
Erbjudandet gäller i maj och i juni.  

Erbjudandet gäller ej  
ACO läppbalsam.
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Hur viktigt anser du det vara att man 
skyddar sig mot solen? 

Ett ordentligt skydd är viktigt både för 
den dagliga orken och med tanke på häl-
san i det långa loppet. Antalet fall av hud-
sjukdomar som orsakats av solen är sta-
digt ökande. Därför är det särskilt viktigt 
att den som jobbar utomhus ser till ett 
adekvat skydd.

Bromsmannens tips till en lyckad dag i 
Borgbackens nöjespark?
Ett glatt humör och tillräckliga förbere-
delser räcker gott till. Soliga dagar lönar 
det sig att kolla var dricksvattenposterna 
finns. Dessutom är det bra att tänka på att 
man köar till vissa attraktioner direkt un-
der bar himmel. På Borgbacken finns även 
en del inomhusattraktioner och en vatten-
dito, så man har möjlighet till mångsidiga 
upplevelser och till att dra sig in i skuggan 
för en stund. Ja, och minst ett åk i den le-
gendariska berg-och-dalbanan hör ju ab-
solut alltid till!

Tarja Kankaanpää-Salonen har en populär inred-
ningsblogg, Keltainen talo rannalla (d.v.s. Det gula 
huset på stranden; www.keltainentalorannalla.
blogspot.com).

Solsken och vitiligo 

Tarja Kankaanpää-Salonen insjuknade 
i vitiligo (leukodermi) strax i början av 
2000-talet. Tidigare hade hon aldrig upp-
levt några problem av solen. Hon är ljus-
hyad, så hon hade alltid sett till att skyd-
da sig ordentligt och bland annat undvikit 
att utsätta sig för de allra hetaste strålar-
na kring middagstid. Vi frågade Tarja hur 
hennes hudsjukdom inverkar på varda-
gen, särskilt om somrarna.

Vad är vitiligo?
Vitiligo beror på att kroppens eget im-
munförsvar av någon orsak börjar mot-
arbeta de celler som producerar melanin-
pigment i huden, d.v.s. melanocyterna. 
Detta gör att vita fläckar, som småningom 
växer i omfång, börjar bildas. Mina egna 
handflator är redan helt vita ända upp till 
handlederna. Vitiligo är en såtillvida spe-
ciell sjukdom, att fläckarna uppstår sym-
metriskt över kroppen.

Vilka symtom orsakar vitiligo?
Vitiligo orsakar inga andra symtom än de 
ljusa fläckarna. Fläckarna kliar inte, och de 
gör inte ont. Den estetiska sidan av sjuk-
domen är naturligtvis inte trevlig, och jag 
skäms ofta över mina vita fläckar – särskilt 
sommartid då resten av huden får en lätt 
solbränna. Vitiligo-fläckar uppkommer 
typiskt också runt ögon och mun, men 
min sjukdom har inte framskridit så långt 
ännu.

Hurdan är sommaren  
för dig med vitiligo?
Vitiligo är något man måste komma ihåg 
hela tiden. Sommartid är det stressande, 
även om såväl sommaren som solen är 
härliga. Regniga dagar ger dock uppfris-
kande variation för mig. Om somrarna 
undviker jag att vistas ute kring middags-

Då man har vitiligo måste 
man vara extra noggrann 

med solskyddet.

tid, och jag utför helst alla jobb på egna-
hemshusets gård under tidiga morgnar el-
ler senare kvällar, då solskenet inte är så 
kraftigt.

Hur skyddar du dig mot solen?
Då man har vitiligo måste man vara ex-
tra noggrann med solskyddet, eftersom de 
vita fläckarna helt saknar skyddande pig-
ment och därför bränns lätt. Solskydds-
krämer med hög faktor är nummer ett. 
Så även en skyddande klädsel. Sommartid 
använder jag alltid krämer med skyddsfak-
tor 50. Under den mörka tiden av året be-
hövs inget extra skydd, utom under riktigt 
soliga vinterdagar.

Kan du alls njuta av solen?
Jag kan vistas i solen då jag ser till att skyd-
da mig ordentligt. Det är förstås irriteran-
de att alltid smörja in sig med tillräckliga 
mängder solkräm, så ibland väljer jag helt 
enkelt att använda långärmade blusar och 
svala långbyxor och att hålla mig i skug-
gan i stället. I solen måste jag också se till 
att ha tillräckligt täckande skoplagg, efter-
som jag har vita fläckar också på fötterna. 
Dessutom försöker jag hålla handflatorna 
i skugga, så jag brukar köra bil med hand-
skar också sommartid.
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AVIGSIDAN
med solen

Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock,  
Borgbacken och hemarkiv

Vad göra om jobbet kräver att man ständigt är 
ute i solen, eller om huden helt enkelt inte tål de 
varma strålarna? Vi intervjuade tre personer 
som, av en eller annan orsak, får kämpa mot vår 
gulstrålande vän.

Matias Laine är en av de legendaris-
ka bromsmännen som åker i Borgback-
ens berg-och-dalbana i Helsingfors. Som-
maren tillbringas alltså ute, i ur och skur. 
Arbetet kräver uppmärksamhet och kun-
skap, en god samarbetsanda och en förkär-
lek för arbetet. Bromsmännen får årligen 
ge upp till 800 000 människor oförglöm-
liga upplevelser i den gamla  at traktionen, 
samtidigt som de bidrar till att hjälpa 
Borgbacken uppnå sitt årliga mål för in-
samling till barnskyddsarbetets kassa. Vi 
frågade  Matias om hur solen inverkar på 
hans dagar.

Hur många timmar tillbringar  
du ute i solen varje dag? 
Vi jobbar huvudsakligen enligt Borgback-
ens öppethållningstider. Solsken och var-
ma dagar ökar mängden besökare, och då 
är varje arbetspass högst 2 timmar åt gång-

en. Under solvarma dagar kommer jag att 
tillbringa som mest 9–10 timmar i solen.

Vilka är de goda och dåliga sidorna 
med ett arbete utomhus?
De goda sidorna med ett utomhusarbete 
i solsken är vi säkert alla överens om. De 
flesta vill väl säkert vara utomhus då so-
len skiner och luften är varm. Ännu bätt-
re då man kan kombinera utomhusvistel-
sen med nytta, d.v.s. jobb. Å andra sidan är 
solsken också uttröttande och innebär ris-
ker. Om man inte är förberedd och inte tar 
hand om sig själv eller sina arbetskamra-
ter i solen, kan olyckan vara framme.

Vad ska en bromsman tänka på och 
observera under sina arbetspass?
Då man tillbringar långa stunder i solen 
är det viktigt att hålla koll på både hur 

Hela sommaren är en  
enda berg-och-dalbana 

man själv och ens arbetskompisar mår. 
Det är viktigt att se till att ingen måste 
vara ute i solskenet om hen börjar kän-
na sig svag. Vi har lyckligtvis goda möjlig-
heter att flexibelt ordna med extra pau-
ser och vilostunder i svalare utrymmen 
om tiden i solen börjar bli alltför påfres-
tande. Vi tar hand om varandra och ser 
till att alla kommer ihåg att både äta och 
dricka tillräckligt.

Hur skyddar du dig  
och din hud mot solen?
Solskyddskrämer går det åt minsann. 
Många bromsmän använder dessutom nå-
gon form av huvudbonad som extra skydd. 
Även solglasögon behövs i det starka sol-
ljuset. Också billiga solglasögon ger skydd 
mot UV-strålarna, så det är ingen kost-
nadsfråga.
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V I S ST E  D U ?

ENLIGT STATISTIKEN har antalet hudcan-
cerfall ständigt ökat under de senaste åren. 
Hudmelanom, som är den farligaste typen av 
hudcancer, konstateras allt oftare hos unga 
vuxna. Risken för melanom ökar särskilt om 
huden bränns upprepade gånger, och allra 
skadligast är solens brännskador för barn. 
Tendensen till de två mindre farliga varianter-
na av hudcancer ökas däremot av den totala 
summan av exponering för solens UV-strålar.

Även om finländare idag i genomsnitt 
skyddar sig allt bättre mot solen, är ändå 
den ökade exponeringen för solens strålar 
hos de yngre generationerna oroväckande. 
Strålsäkerhetscentralen (STUK) undersökte 
detta genom en enkät riktad till över 1 000 
personer i åldern 15–79 år. Undersökningen 
avslöjade att finländarnas resor, särskilt till 
varmare länder, har ökat i betydande grad 
under de senaste åren.

Antalet personer som bränt sig själva i 
solen är också oroväckande. Nästan hälften 
(43 %) av alla som deltog i studien, och som 
rest någonstans under de senaste fem åren, 
uppgav att de bränt sig i samband med minst 
en av sina södernresor. Var tionde uppgav 
sig få brännskador varje, eller nästan varje, 
gång. Många av de tillfrågade hade också 
uppsökt solarium.

”Solarium ger inget skydd mot solen, 
utan det ökar ytterligare på den totala mäng-
den UV-strålning – och därmed risken för 
hudcancer”, säger en av inspektörerna vid 

Strålsäkerhetscentralen, Anne Höytö.
Höytö poängterar vikten av att se till ett 

tillräckligt skydd, särskilt i samband med 
södernresor. Det bästa solskyddet för såväl 

barn som vuxna är skugga och en täckande 
klädsel. Solskyddsfaktorn ska vara minst 30 då 
man reser söderut eller vistas utomhus i början 
av sommaren här i hemlandet. Den som haft 
hudcancer ska använda solskyddskrämer från 
apoteken med en faktor på 70–100 om de inte 
kan undvika solens strålar på något annat sätt. 
För små barn rekommenderas solkrämer med 
ett s.k. fysikaliskt skydd, som reflekterar solens 
UV-strålar bort från huden.

Källor: www.mediuutiset.fi 12.2.2019 och  
Duodecim 

Lotsbåtsförare – i alla väder

Peter Liljeström är en av de uppskattade 
lotsbåtsförarna vid Gråhara fyr. Han skjut-
sar lotsar till de båtar som ska anlägga 
Helsingfors, eller åka ut på öppnare vat-
ten igen. Trettio år ute på havet har gjort 
Peter till en riktig sjöbjörn, som också får 
uppleva solens negativa sidor.

Hurdant är jobbet som lotsbåtsförare 
och hur inverkar vädret på ditt arbete?
Jobbet är omväxlande, och man får upp-
leva årstidernas växlingar på nära håll. 
Från oktober-november fram till februari 
är det mörkt och dystert. Vindarna viner, 
det regnar och stormar. Då vill man verk-
ligen inte vara utomhus helt frivilligt. Men 
till våren vänder det. Flyttfåglarna kom-
mer, och sedan får vi uppleva de långa, lju-
sa och varma sommardagarna. Detta har 
verkligen en stor inverkan på både ork och 
aktivitetsnivå. Om somrarna är det härligt 
med ett utomhusarbete. Havsvattnet sval-
kar skönt och det blir inte för hett ens un-
der de varmaste dagarna. 

Hur skyddar du dig mot en stekande 
sommarsol och de strålar som reflek
teras via vågorna?
Solglasögon är ett oumbärligt hjälpme-
del på sjön. Havets glittrande skimmer an-
stränger ögonen och ger lätt huvudvärk. 
Från och med tidig vår använder jag dess-
utom starka solskyddskrämer med fakto-
rer på ca 30–40, och jag stryker på nya la-
ger flera gånger om dagen. Jag får vara sär-
skilt uppmärksam på att skydda näsan och 
öronen. Mot slutet av sommaren brukar 
skyddsfaktor 15 räcka till, och då behöver 
jag inte bättra på lagret så ofta under da-
gen. Om somrarna ser jag också alltid till 
att ha någon huvudbonad, och tillräckligt 

med vatten att dricka titt som tätt. Under 
riktigt varma dagar har jag lyckligtvis möj-
lighet att dra mig inomhus i skugga och 
svalka.

Utgör solen en utmaning för dig?
Jag lider av soleksem som återkommer 
varje vår. Utslagen lindras då jag använder 
krämer med hög skyddsfaktor, och de blir 
också lindrigare mot slutet av sommaren. 
Soleksemen ger mig typiska symtom som 
klåda, en hettande känsla och hudrodnad, 
och utslagen uppkommer också då huden 
inte alls bränns. De bästa botemedlen ut-
över tillräckligt höga skyddsfaktorer är 
skugga och en täckande klädsel.

Sjöfararens tips till den som ska ut på 
sjön i sommar?
Tanka vätska, allra helst vatten, så det 
räcker. Börja dricka redan på morgonen. 
Salthaltig mat är också viktigt. Ute på ha-
vet är skyddskrämer med hög faktor och 
solglasögon oumbärliga. P

U T  I  S O L E N

EN SOLSKYDDSKRÄM särskilt 
utvecklad för ljuskänslig hy. 
Förebygger hudcancer (förutom 
melanom). Förebygger även 
aktiniska keratoser (solkerato-
ser) och de åldrandeprocesser 
som solen orsakar i huden. 
Kompositionen känns behaglig 
på huden, krämen sugs fort upp 
och lämnar ingen kladdig yta. Oparfymerad. 
CE-märkt medicinteknisk produkt.
>Avène SunsiMed 80 ml
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* en egenvårdsprodukt med ett värde på minst 9 euro
Kampanjen gäller egenvårdsprodukter (inte mediciner). På apoteket får du ett samlarkort och en stampel för varje kampanjprodukt från Orion som du köper. 

Skicka kortet på posten i enlighet med anvisningarna. Kampanjtid 29.4.–31.7.2019.
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Fyra alternativ, värda à ca 30 €: Arabias Muminmugg och Hackmans Mumin-kaffesked • Marimekkos portmonnä och  
Favoras läppbalsam • Marimekkos kasse • Finlaysons necessär och Orions produkter (Fiilus Arkeen C + Zn 30 tuggtabl.,  

Aqualan Plus 30 g, Sebamed Olive Face & Body Wash 200 ml)

ÖVER 100 KAMPANJPRODUKTER*!

Köp kampanjprodukter från Orion och få en produktgåva. 

Så här känner du igen en kampanjprodukt
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* en egenvårdsprodukt med ett värde på minst 9 euro
Kampanjen gäller egenvårdsprodukter (inte mediciner). På apoteket får du ett samlarkort och en stämpel för varje kampanjprodukt  

från Orion som du köper. Skicka kortet på posten i enlighet med anvisningarna. Samlartid 29.4–31.7.2019.

ÖVER 100 KAMPANJPRODUKTER*!

Köp kampanjprodukter från Orion och få en produktgåva

Så här känner du igen en kampanjprodukt.

Martta, 87 
Samlarkampanjen är en gammal, god bekant sedan länge. Deltar 
alltididen.Jagbesökerapoteketsåpassofta,attgodaprodukt
gåvorärenvälkommenextraförmån.Jagbeställeroftasamlar
gåvornatillminabarnbarn,somstuderar.Självharjagredanså
mycketavalltdärhemma.

Ritva, 49 
Kommerintealltidensihåghelakampanjen,menpersonalenpå
mittnärapotekpåminnermiglyckligtvisdåjagtittarindär.Oftablir
detavattköpaytterligareettparextraprodukterjagbehöver,så
jagfårkortetfylltavstämplar.Underårensomgåttharjaglyckats
fåIittalasTaikaburkitreolikafärgerredan!

Anna, 26 
Jaghardeltagitikampanjenbaraettpargångerännu,menmina
erfarenheterärpositiva.Detärlättattsamlastämplar,ochgåvan
kominomutsatttid.Samlarkortetfickmigatthandlamerinhemska
produkter.Tidigarehadejaginteenskänttillhurpassmångsidigt
Orionsurvalär.

Varför intesserar Orions 
samlarkampanj?

©
 M

oo
m

in
 C

ha
ra

ct
er

sTM

itsehoitoapteekki.fi

* en egenvårdsprodukt med ett värde på minst 9 euro  
Kampanjen gäller egenvårdsprodukter (inte mediciner). På apoteket får du ett samlarkort och en stämpel för varje kampanjprodukt  
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FÅ EN PRODUKTGÅVAKöp kampanjprodukter* från Orion

Fyra alternativ, värda à ca 30 €:
Arabias Muminmugg och Hackmans Mumin-kaffesked

Marimekkos portmonnä och Favoras läppbalsam
Marimekkos kasse

Finlaysons necessär och Orions produkter  
(Fiilus Arkeen C + Zn 30 tuggtabl., Aqualan Plus 30 g, Sebamed Olive Face & Body Wash 200 ml)
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Den långa vintern och 
tjocka vinterskor och 
strumpor gör att fötter
na om våren ofta är både 
torra och spruckna. Dess

utom kan de tunga vinterkängorna ha 
inverkat på själva fotställningen, och 
vårtor ha smittat via inomhusgympan. 
Vi frågade en prisbelönt fotterapeut, 
Tarja Virtaharju, om hur de allra vanli
gaste fotbesvären ska behandlas.

Problem orsakade av fel typ av skor
”Skorna är av stor betydelse för fotbladets 
och tårnas normala rörelser och funktion. 
Skorna ändrar automatiskt på fötternas 
rörelser i förhållande till ett barfotaläge, 
de inverkar på benbyggnaden i fötterna, 
och de gör det svårare för oss att ta emot 
känselintryck från underlaget vi går på”, 
sammanfattar Virtaharju.

Problemen med skor av fel storlek och 
modell är den utmaning de utgör för fot
bladets muskler och benbyggnad, som ju 
måste vänja sig vid skorna. Detta kan le
da till bestående felställningar och orsa

Del 1:  
Hjälp – vad är det  
 för fel på mina     fötter?

Efter en lång vinter 
kräver fötterna 
upputsning inför 

sommaren. Genom att 
välja skor som sitter väl 

och ta hand om sina fötter 
kan man undvika många 

ovälkomna fotbesvär.

ka smärtor i fotblad, tår och trampdynor. 
Skor av fel modell försvagar också styr
kan i de små musklerna och stör plantar
fascians normala funktion. Stela och 
tjockbottnade skor förhindrar tramp
dynornas rullning, vilket försämrar fot
bladets och tårnas funktion samt ändrar 
gångstilen. Skor med klack ger en vikt
fördelning där trampdynorna belastas 

kraftigt, och tårnas och vristens normala 
funktion förhindras.

Goda skor är följaktligen tillräck
ligt rymliga, även om de ändå ska hänga 
med i steget. Skor med snören eller 
kardborreband är oftast bäst. Klack
en ska i ideal fall inte överskrida ett par 
centimeter.

Rätt sorts skor är av ytterst stor be

Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

16

Del 1:  
Hjälp – vad är det  
 för fel på mina     fötter?

Torra och spruckna hälar

Varför spricker hälarna?

Oftast är det frågan om brist på fukt. En 
torr hy är inte tillräckligt elastisk för att 
kunna tänjas vid påfrestning, vilket gör att 
den helt enkelt spricker. Torra hälar kan 
också bero på en brist på goda fetter i fö
dan, eller på att man inte smörjer in sina 
fötter med fukttillförande salvor tillräck
ligt ofta. Ibland är torra hälar också ärft
ligt. Då saknar hornlagret helt enkelt sin 
förmåga att binda fukt, och mängden fukt
bindande fett i fötterna är så liten, att vat
ten kommer åt att avdunsta och huden 
lätt torkar ut.

tydelse då det gäller barn, eftersom fo
tens förbeningsprocess till och med 
fortsätter ännu en god tid efter att fo
ten slutat växa på längden. Illasittande 
skor kan försämra eller fördröja utveck
lingen av fotbladet (bl.a. tårnas ställ
ning) och försämra balansen samt gö
ra det svårare att gå. Lössulor kan vara 
till god hjälp för att få rätt skostorlek då 
det gäller barn.

Hur ska man vårda torra och  
spruckna hälar och fotsulor?  

Ett regelbundet bruk av salvor och krämer 
är a och o. Dessutom ska fötterna hållas 
rena. För att inte torka ut fötterna med 
tvätten, kan man ersätta tvålen med bas
salva. Efter att man duschat är det vik
tigt att massera in fötterna ordentligt med 
 salva/kräm för att binda fukten i huden.

”Jag brukar rekommendera fotsal
vor med urea i fall där huden är torr och 
sprucken. Om ureahalten i salvan är hög 
(25 %), kan man använda den som en kur 
till dess att huden normaliserats”, säger 
Virtaharju.

Urea är ett naturligt återfuktande äm
ne som förbättrar hudens förmåga att 
lagra vatten. Urean minskar också av
dunstningen, hjälper till att avlägsna dö
da hudceller och dämpar hornhudens för
tjockningsprocess.

Torra hälar kan man också raspa, men 
bara några gånger per månad, eftersom ett 
alltför ivrigt raspande får huden att för
tjockas. Fotvård är också ett bra alternativ 
om hälarna är torra och fjällar. Olika mju
ka och dämpande inlägg och sulor mins
kar risken för sprickor i hälarna.

Skor med snören eller 
kardborreband är oftast 

bäst. Klacken ska i 
idealfall inte överskrida 

ett par centimeter.
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Vad beror olika valkar, förhårdnader och  
liktornar på?

Valkar och förhårdnader är helt enkelt en tät massa av 
hornceller. Med förhårdnader avses rätt så utbredda, 
gulskiftande, oelastiska och tydligt avgränsade områ-
den av förtjockad hud. Här är det frågan om hudens egen 
skyddsmekanism mot skav, belastning och tryck. För-
hårdnader uppkommer oftast på trampdynorna, kring 
tårnas första leder och längs kanterna av hälen.

En liktorn är en tydligt avgränsad förhårdnad som 
känns som en liten knapp i huden. Liktornar gör ont då 
man trycker på dem, och det sticker till om man tryck-
er på dem direkt uppifrån. Liktornar uppkommer på 
områden som belastas, vid beniga utskott på fotsulor-
na, på ledytorna eller sidorna av tårna, eller på spetsen 
av en hammartå. Olika beniga utskott kring lilltåns eller 
stortåns basled kan också kallas för liktornar.

Liktornar ska vårdas på samma sätt som andra för-
hårdnader och valkar.

Hur ska valkar, förhårdnader och liktornar  
behandlas?
Förhårdnader kan raspas med fotfil av sandpapper, men 
filandet ökar tyvärr ofta uppkomsten av hornceller. Fot-
hyvlar är ofta alltför effektiva, och kan orsaka sår. Vikti-
gare än att raspa, är det att smörja in fötterna ordentligt 
(gärna med någon ureahaltig fotkräm) varje gång man 
tvättat dem och vid behov ett par gånger per dag.

Utöver fotkrämerna mot direkta symtom, är förebyg-
gande åtgärder allra viktigast. Gelsulor eller stödsulor 
tillverkade av fotterapeuter är till hjälp om skorna an-
nars sitter illa. Dessa styr belastningen bort från de mest 
utsatta områdena, och hjälper till att förebygga uppkom-
sten av nya förhårdnader och liktornar. Regelbunden fot-
gymnastik och stretchning av spända senor och muskler 
är också till hjälp, eftersom detta ger mer kraft åt fötter-
na och ökar rörligheten. Gympan förebygger också fel-
ställningar och förebygger på så vis förhårdnader och lik-
tornar. 

Valkar, förhårdnader 
och liktornar KRÄMEN FÖREBYGGER förhårdnader och håller 

hälar och fötter mjuka och lena. Med uppfriskande 
kamfer, som dessutom minskar svullnader och svalkar 
varma fötter. Krämen förbättrar också den ytliga blod
cirkulationen, vilket å sin sida ger värme för kalla fötter. 
Innehåller växtoljor som gör huden mjuk och välmå
ende. Lätt att applicera, sugs fort upp. Oparfymerad. 
Lämpar sig för diabetiker. Kosmetisk produkt.
>Boreas Fotkräm 150 ml

TILLFÖR FUKT och mjuk
gör torr och sprucken hud 
på hälarna. Med papain ur 
papaya, urea, vitamin B5, 
Aloe vera, glycerol, amino
syror och mineralämnen. 
Låt det vårdande membra
net verka i 12 timmar, t.ex. 
över en natt. Håll sedan 
en paus på 12 timmar, 
varefter du vid behov kan 

lägga på ett nytt vårdande membran. Fortsätt använda 
membranen tills fötterna är mjuka och släta. CEmärkt 
medicinteknisk produkt. 
> Apteekki Vårdande membran för spruckna hälar 
6 st

EN FYLLIG OCH NÄRANDE 
fotkräm med naturlig canola
olja och sheasmör, vilka mjuk
gör och vårdar huden. Sugs 
fort upp och lämnar huden 
mjuk och slät. Med en fukt
tillförande effekt som varar i 
24 timmar. Milt parfymerad. 
Kosmetisk produkt.
> ACO Foot Cream Rich  
fotkräm 100 ml

3  X  F ÖT T E R N A  I  S K I C K



DEL 2, med information om fot- och na-
gelsvamp, hudförändringar och sår mellan 
tårna, nageltrång, hammartår och hallux 
valgus samt fotvård för reumatiker och 
diabetiker, följer senare.

Vårtor
Vad är en vårta?

Vårtor (verruca vulgaris) är hudåkommor 
orsakade av papillomvirus. Vårtor som 
förekommer på händer, tår och fotblad, 
är till en början hudfärgade upphöjningar 
som sedan växer, blir ljusare, strävare och 
spricker. Vårtorna påminner litet om blom
kål till sin struktur. De vårtor som uppkom
mer på fotsulorna kan antingen vara en
samma vårtor med en förhårdnad runt om, 
eller grupper av många tätt sittande små 
vårtor som fjällar och växer inåt. Vårtor på 
fotsulan kan vara ömma och sjuka. Vissa 
vårtor kan bilda blodkärl, och då blöder de 
om man filar dem.

Vårtor kan smitta i allmänna utrym
men där man rör sig barfota, och smittan 
kan vara svår att undvika. Om man skra
par eller biter på sina egna vårtor, kan det
ta få dem att spridas till andra områden av 
kroppen. Vårtor kan man råka ut för i vil
ken ålder som helst, men vanligast är det 

bland barn och tonåringar. Barndomsvår
tor läks i allmänhet snabbare än dem man 
får i vuxen ålder. Läkemedel och sjukdo
mar som försämrar immunförsvaret kan 
göra att vårtorna inte försvinner.

”Man kan skilja på vårtor och liktornar 
bland annat på basen av smärtan. En vårta 
gör ont då man klämmer om den från sidor
na, medan liktornar gör ont då man tryck
er på dem rätt uppifrån. En vårta kan upp
komma var som helst, och fort dess utom; 
medan liktornar uppkommer långsamt och 
bara på sådana områden som belastas.”

Hur ska vårtor behandlas?
Vårtor läks av sig själv om en tid, då krop
pen börjar bilda antikroppar mot papillom
viruset. Man kan också försöka göra sig av 
med små, enstaka vårtor med hjälp av kryo
terapi (frysbehandling) på egen hand, men 
mer utbredda besvär och vårtor som fö

rekommer i små grupper, är svåra att be
handla hemma. I sådana fall kan en erfa
ren läkare eller sjukskötare ge mer effektiv 
frysbehandling. Om man tar till  produkter 
som innehåller frätande ämnen, såsom 
 salicylsyra, triklorättikssyra eller myrsy
ra, ska man vara mycket noggrann så ing
en vätska droppar på frisk hud och kom
mer åt att irritera den. Fotterapeuter kan 
 också hjälpa till genom att styra belastning
en bort från de områden som är sjuka och 
ömma. 

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

RETURNERA KORSORDETS LÖSNING till ditt eget Laatuapteekki 
senast den 5.6.2019, så deltar du i utlottningen av ett presentkort  
på 50 euro. Laatuapteekit lottar ut sammanlagt två kort. Lösningen 
publiceras i  följande nummer, som utkommer den 26.6.2019.

NAMN:

TELEFON:  

POSTNUMMER:



» Mot sendrag och kramper
» För en lugn nattsömn
» För musklernas och nervsystemets

välmående
» Till idrottaren

MagneCit

Erbjudande i juni:
MagneCit 100 tabletter.

För hela familjens öron!

Använd Otocur
• för att avlägsna och förebygga

vaxproppar
• i torra och kliande öron
• som skydd mot irritation då

du simmar
• mot irritation orsakad av

hörapparater

TILLVERKAS I 
FINLAND

Enkelt att hålla öronen rena med vår inhemska 
Otocur-spray!

Täppt i öronen?

Magnesiumcitrat med ett gott upptag + B6

Axplock Anne Stolt Bilder Shutterstock

Finland är världens 
lyckligaste, stabilaste 

och tryggaste land. 
Finland har även gått 

upp i topp då det 
gäller barnens hälsa.

Källa: Helsingfors universitet

G O DA  N Y H E T E R

Hjärnan behöver rensas
PRECIS SOM i andra organ, samlas 
det slagg till följd av kroppens 
ämnesomsättning också i våra 
hjärnor. Lymfans cirkulation i 
kroppen ser till att slaggämnena 
kommer bort från de övriga 
organen, men för hjärnans del 
går det till på ett annat sätt.

Hjärnans slaggämnen rensas 
nämligen bort då ryggmärgsvätska strömmar genom den, 
och detta är en mekanism som fungerar huvudsakligen bara 
då vi sover. För att rengöringsmekanismen ska fungera effek-
tivt, behöver vi få tillräckligt av s.k. lugn NREM-sömn. Denna 
studie utfördes vid universitetet i Rochester (USA).

Källa: Helsingfors universitet

Aptoteket står till tjänst
ÖVER 9 av 10 finländare är nöjda med apoteken över-
lag, och även med sitt senaste besök på apoteket. 
Särskilt personalens yrkeskunnighet och sakkunskap, 
apotekets läge, personalens servicebenägenhet, 
rådgivning och hur enkelt det är att sköta sina uppköp 
fick rosor i undersökningen. Undersökningen, Suoma-
laisten apteekkiasiointi 2019, utfördes av Taloustutki-
mus Oy i januari.

Källa: Finlands Apotekareförbund

Enligt studieresultat kan man få fler 
levnadsår även om man skulle starta  

med regelbunden motion först kring en 
ålder av 40–60 år.

Källa: Uutispalvelu Duodecim
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www.hansaplast.fi

MED Sensitive Antibacterial 
Idealiskt plåster för känslig hud.

MED Elastic Antibacterial
Tygplåster som andas.  

Kan klippas i lagom bitar.

MED Universal 
Antibacterial

Vatten- och smuts-
frånstötande plåster.

Familjeförpackning
Ett urval olika plåster  

för hela familjen. 

1 m x 6 cm 1 m x 6 cm

40 st40 st

Pålitliga 
sårvårdstips från 
apoteket
Skydda såren med 
plåster av hög kvalitet -15 %

kö

p m
inst 2 produkter och få

Erbjudandet gäller under juni månad.



ACO STAY SOFT LIPS är ett läppcerat jag blev 
förtjust i genast första gången jag använde det. 
Doften är behagligt mild och ceratet mjukt. Pro-
dukten sägs tillföra läpparna fukt i 24 timmars 
tid, och det stämmer nog. Läppceratet lämnar 
en lätt glans på läpparna och vårdar dem väl. 
Produkten innehåller antioxidanter, ubikinon 
och vitamin E, vilket gör att ceratet korrigerar 
och vårdar läpparna mycket fort. Särskilt vinter-
tid behöver jag denna hjälp varje dag. Och man 
ser en stor skillnad redan efter bara en dag.

Det jag gillar allra mest är att läppceratet ock-
så fungerar som läppglans, och att läpparna inte 
torkar ut på samma sätt som med många läpp-
glanser. Ceratet är också mycket drygt, eftersom 
man bara behöver stryka på ett tunt lager och 
ceratet lätt breder ut sig över läpparna.

Aurora 24 år

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

min favorit

KO R S O R D E T S  LÖ S N I N G  2 / 1 9

I UTLOTTNINGEN av presentkorten  
à 50 euro vann P. Pöllänen och R. Aho.  
Vi gratulerar vinnarna!
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Effipro dödar loppor och fästingar hos hundar och katter.
Applicera i djurets nacke en pipett en gång i månaden. 

fipronil

Förpackningar:   Katt: 4 x 0,5 ml. 
Hund: 4 x 0,67 ml (vikt 2-10 kg),  
4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 4 x 2,68 ml (20 - 40 kg).

Receptfritt från din veterinär eller från apoteket.

Marknadsförare: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 
03600 Karkkila. Tfn. 09-225 2560. biofarm.fi

EFFIPRO 100 mg/ml spot-on lösning  Aktiv substans: Fipronil. Djurslag: katt och hund. Användn-
insområden: Mot loppor (Ctenocephalides spp.) och fästingar (Dermacentor reticulatus).  Hundar: 
Insekticid effekt mot nya vuxna loppor persisterar i 8 veckor. Produkten har en kvarstående effekt 
upp till 4 veckor mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). 
Katter: Produkten har en kvarstående insekticid effekt i upp till 5 veckor mot loppor (Ctenocephalides 
felis). Produkten har en kvarstående akaricid effekt upp till 2 veckor mot fästingar (Rhipicephalus 
sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Om vissa fästingarter (Rhipicephalus sangu-
ineus och Ixodes ricinus) finns närvarande då produkten appliceras kan eventuellt en del fästingar 
överleva i mer än 48 timmar men kan avdödas inom en vecka. Kontraindikationer: hundar: Skall 
inte användas på valpar under 2 månaders ålder eller som väger under 2 kg då data saknas. katter: 
Skall inte användas på kattungar under 2 månaders ålder och/ eller kattungar som väger under 1 
kg, då tillgängliga data saknas. Skall ej användas på sjuka (tex systemisk sjukdom, feber…) eller 
konvalescenta djur. Skall ej användas på kanin då detta kan orsaka biverkningar och död. Använd 
inte produkten vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller några utav hjälpämnena. 
Biverkningar:  Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av ökad salivavsöndring 
observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. I sällsynta fall har övergående 
hudreaktioner vid applicationsstället (hudmissfärgning, lokalt håravfall, lokal klåda, rodnad) och gene-
rell klåda eller håravfall rapporterats.

För hundar och 
katter mot loppor 

och fästingar

3-2019

SÅGPALM 
(Serenoa repens) är en växt 
med många olika namn. Hos oss har den 
också kallats sågpalmetto eller Sabalpalm, 
på grund av dess tidigare officiella namn 
(Sabal serrulata). Sågpalmen härstammar 
från de södra delarna av Nordamerika, från 
Florida, samt från Central- och Sydamerika. 
Denna lilla palm är känd för sina plymlika 
blad med små, vassa, sågbladslika kanter. 
Frukterna är mörkröda, och i storleksklass 
med oliver. I Central- och Sydamerika har 
sågpalm använts som diuretika, som en växt 
som ger kraft och som lugnar. I början av 
1900-talet användes sågpalmsté rätt allmänt 
mot prostatabesvär.

ANVÄNDNING SOM NATURLÄKE-
MEDEL
De växtbaserade läkemedlen med 
sågpalm innehåller extrakt av 
palmens frukter. Sågpalmens frukter 
innehåller fria fettsyror och steroler, 

bl.a. beta-sitosterol.
Det huvudsakliga användningsända-

målet för sågpalm är godartad prostata-
förstoring, det vill säga prostatahyperplasi 
(BPH). De produkter som säljs på apoteken 
i Finland har godkänts som växtbaserade 
läkemedel för behandling av lindriga prosta-
tabesvär hos män. Sågpalmsextrakt är ett 
tryggt alternativ för egenvård av prosta-
taförstoring. Sågpalmsextraktet minskar 
prostatacellernas överdrivna tillväxt genom 
att hindra testosteronet från att omvandlas 
till tillväxtstimulerande dihydrotestosteron i 
prostatan. Det inverkar dock inte på testos-
teronhalten i blodet, och inte heller på övriga 
hormonhalter i kroppen. Extraktet rekom-
menderas för fortgående bruk i högst 6 må-
nader i sträck. Effekterna blir synliga redan 

inom cirka en månad efter behandlingsstart, 
och produkterna når sin maximala inverkan 
inom 3 - 6 månader. Den effekt som uppnås 
med fortgående behandling bibehålls väl.

Prostaforce 30 kaps. 
Ett allmänt använt växtbaserat läkemedel i 
Centraleuropa. Innehåller extrakt ur frukter 
från sågpalm. Detta läkemedel är avsett för 
behandling av lindriga prostatasymtom vid 
godartad prostata hyperplasi hos män. Do-
sering: 1 kapsel dagligen efter en 
måltid. Egenvårdsläkemedel.

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

bot ur  
naturen
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TELFAST® 120 mg -tabletter vid säsongsbunden allergisk snuva. Aktiv substans fexofenadin. Till vuxna och barn över 12 år 1 tablett per dygn innan måltid. Bör ej användas 
under graviditet eller amning. Läs bipacksedeln innan användning. Receptfritt läkemedel. Marknadsförs av Sano�  Oy.

TELFAST® ett antihistamin mot allergiska 
symtom som inte tröttar

 symtomlindring inom en timme

 24 h effekt

 icke-sedativt antihistamin



AVÈNE SAMMANLAGT 12 POÄNG ACO SAMMANLAGT 10,5 POÄNG

"AVÈNE solskyddsstift 
har en typisk, men ändå 

behaglig solskyddsdoft. 
Produkten sugs upp relativt 

fort och lämnar ingen kladdig yta. Skulle 
kunna tänka mig att köpa, men en burk 
skulle kanske vara lättare att använda."  

"ACOS solskyddsstift är oparfymerat. 
Produkten är mycket behaglig att använda. 
Den lämnar ändå en lätt klibbig yta på min 
hud. Locket lossnar relativt lätt, så stiftet kan 
komma åt att lämna fettspår i handväskan."  

Testperson 1: Atopisk hud som lätt blir torr.

"AVÈNE förpackning fungerade annars väl, 
men det lilla skyddslocket direkt ovanpå 
stiftet lossnade, för att sedan kila fast sig inuti 
ytterhöljet. Solskyddet känns ”klistrigt” att 
breda ut direkt från stiftet."   

"ACOS SOLSKYDDSSTIFT får ett stort plus 
för sin doftfrihet. Rullmekanismen hakade 
upp sig då man sköt ut stiftet helt. Om man 
applicerar solskyddet med fingrarna, blir 
en stor del kvar på fingertopparna, men 
solskyddet lämnar t.ex. ingen glansig yta på 
huden och det känns inte heller kladdigt."  
 

Testperson 2: Relativt normal hud, även om ena 
kinden lätt blir rödskiftande i solen.

"AVÈNE stift 
kändes behagligt 
på huden och sögs 
upp relativt fort. Lämpar 
sig även på läpparna. Trevlig och färggrann 
förpackning. Denna kunde bli min favorit." 

"ACOS SOLSKYDD sögs inte upp ordentligt, 
utan lämnade en kladdig hinna ända till 
kvällen. Min hud kändes välnärd och inte ett 
dyft torr, men kladdigheten kändes inte bra. 
Fungerade super som skydd på läpparna."  

Testperson 3: Couperosa; hud som lätt bränns 
i solen.

V I  T E STA D E  2  X  S O L S K Y D D S ST I F T

AVÈNE 50+  
SOLSKYDDSSTIFT

ACO 50+ 
SOLSKYDDSSTIFT
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En gåva från naturen

Solkrämer

Effektivt skydd 
på cellnivå

-20%

Alla Avène 
solkrämer

NYHETER 
B-Protect 30 ml 

Solskyddskräm som jämnar 
ut hudens nyanser.

Sport fluid  100 ml 
Solskyddskräm för sport.

Rabatten gäller endast maj månad

Skyddar huden med 
respekt för havet

MIL JÖVÄNLIGT VAL
Mera information www.avene.fi

60+ Anne Stolt

HUR MÅNGA GRAM PROTEIN FINNS DET I…?

en biff av nötkött (150 g) 44 g
en burk mjölkkvarg (250 g) 28 g
en burk grynost (200 g) 26 g
en bit fisk (100 g) 25 g

 
Källor: Yle.fi och Sydan.fi 

Längre nattsömn och 
piggare dagar

ENLIGT EN STUDIE UTFÖRD I 
BJÖRNEBORG, ger ett tillskott av 
proteiner många nyttoeffekter 
för äldre. De som i studien åt 
tillräckliga mängder proteiner 
rörde på sig mer och sov längre 
än tidigare. Deras tarmfunktion 
var också bättre. Denna Power 
Meals-studie, som utfördes som 
ett samarbete mellan företaget 
Fazer och Björneborgs vård- och 
omsorgsenhet, inkluderade näs-
tan 70 av hemmåltids servicens 
kunder.
Enligt finländska rekommen-
dationer ska man dagligen få 
minst 1,2 gram proteiner per 
vikt i kilogram, vilket innebär att 

exempelvis en person på 50 kg 
behöver 60 g proteiner per dag. 
Ofta blir det kanske en bulle eller 
brödskiva till mellanmål, men 
under studiens gång serverades 
kvarg och olika shakes i stället. I 
tidigare studier har tillskottspro-
teinerna serverats bl.a. i form av 
pulver.
VARIFRÅN FÅR MAN  
PROTEINER?
Proteiner finns det rejält av i kött, 
fisk, mjölkprodukter och ägg. 
Goda proteinkällor ur växtriket 
är bönor, linser, ärter, nötter och 
sojaprodukter. Ett tillräckligt pro-
teinintag kan också tryggas med 
proteindrycker eller -stänger.

Motion gör gott för hjärnan.
Man behöver inte eftersträva en evig 

ungdom, men det är skönt att veta att 
motion också ger enkel och effektiv 

träning för hjärnan.
Minna Säpyskä-Nordberg, planerare, ped.mag., fil. dr, Äldreinstitutet 

Källa: Gery.fi

I PREDIMED-STUDIEN konstaterades risken för hjärt- och 
kärlhändelser ha minskat med 31 % i gruppen som fick olivolja 
och med 28 % i den grupp som fick nötter i jämförelse mot 
den grupp som instruerats att följa en fettsnål diet. Antalet 
fall av stroke minskade också med 46 % i den grupp som fick 
nötter och med 33 % i den grupp som fick olivolja. Även typ 
2-diabetiker hade nytta av nöttillskottet.

Källa: Gery.fi

En studie gällande  
medelhavsdieten
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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



Babyfeber  
38,7 °C

Pauliina Rasi Bilder Shutterstock

1. Tillskott med folsyra på inköpslistan
Styr stegen mot apotekens vitaminhylla re-
dan i planeringsskedet; för som många sä-
kert redan vet, är folat viktigt för att före-
bygga problem i fostrets nervsystem – och 
särskilt då neuralrörsdefekter. Då man letar 
efter kosttillskott med folat, ska man kolla 
efter folsyra i innehållsförteckningen.

Det är också viktigt att välja rätt prepa-
rat. För det första lönar det sig att kolla i 
vilket format folsyran ingår. Välj helst ett 
preparat med metylfolat, som sugs upp väl 
och som är i en form som kroppen kan till-
godogöra sig direkt som sådan.

Ta också en titt på mängden folsyra. 
Den rekommenderade dagliga dosen lig-
ger på 400 mikrogram, men trots att folsy-
ra ingår i många multivitaminpreparat, kan 
mängden variera och ibland vara för liten.

Den som drömmer om en familjetillök-
ning, ska inte vänta med att börja använda 
folat fram till dess att graviditetstestet vi-
sar positivt. En tillräcklig folathalt är näm-
ligen särskilt viktig strax i början av gravi-
diteten, under de allra första fyra veckor-
na. Därför är det viktigt att använda folat 
redan innan man blir gravid.

Folat finns också i mångsidig föda. 
De allra viktigaste folatkällorna utgörs 
av färska grönsaker, bär och frukter samt 
fullkornsprodukter. Särskilt mycket finns 
det i gröna grönsaker, såsom broccoli och 
sallad. Folat förstörs dock vid uppvärm-
ning, och därför blir intaget hos de flesta 
finländare på en alltför låg nivå.

Slog babyfebern till? Kolla  
att följande 8 punkter är 
under kontroll.

2. Koll på vågen
En normal vikt förbättrar 
chanserna att bli gravid. Detta gäl-
ler också blivande pappor! Såväl under- 
som övervikt gör det svårare att bli gravid.

Ibland kan till och med en mycket liten 
viktnedgång hjälpa att förbättra kroppens 
hormonbalans och på så vis underlätta en 
graviditet. Detta gäller exempelvis kvinnor 
med polycystiska ovarier (äggstockar).

Även normalviktiga kan balansera si-
na hormonella funktioner och öka chan-
serna till en graviditet genom att iaktta en 
rörlig livsstil och förbättra sin kroppssam-
mansättning. En god kondition ger också 
mer kraft att klara av graviditetens på-
frestningar, och goda levnadsvanor mins-
kar risken för olika komplikationer, såsom 
graviditetsdiabetes och förhöjt blodtryck.

3. Fibrer och helfeta mejeriprodukter
Även normalviktiga ska fästa uppmärk-
samhet vid en hälsosam kost, eftersom 
ohälsosamma matvanor kan störa ovula-
tionsprocessen även då dessa inte syns på 
vågen. Ett rikligt bruk av fettsnåla mejeri-
produkter kan också störa ovulationerna, 
så normalfeta  produkter passar utmärkt 
då man önskar bli gravid.

Ett utbyte av djurproteiner mot växt-
proteiner kan också förbättra chanser-
na till en graviditet. Men använd alltid 
ditt eget sunda förnuft i kostplaneringen! 
Med  jämna mellanrum dyker det nämligen 

 också upp bl.a. stu-
dieresultat som talar om 
enstaka vitaminer eller närings-
ämnen som ska göra underverk för fer-
tiliteten. Kom då ihåg att det allra viktigas-
te ändå är helheten. I det stora hela ger en 
mångsidig och hälsosam kost det stöd den 
som drömmer om barn behöver. Man kom-
mer långt med rejäla doser grönsaker, bär 
och frukter samt fibrer, goda växtprotein-
källor och fettsnålt kött; i kombination 
med motion, stresskontroll och god sömn.

4. Bara vatten i glaset
Inte bara den fasta födan, utan också inne-
hållet i ditt glas inverkar på chanserna att 
bli gravid. Det lönar sig absolut att skära 
ned på alkoholkonsumtionen eller att låta 
bli alkoholen helt och hållet. Detta gäller 
även de blivande papporna!

Ett rikligt intag av koffein kan också 
försämra chanserna till en graviditet. Be-
gränsa mängden kaffe och te, som ju också 
innehåller rejäla mängder koffein. En eller 
två koppar om morgnarna bör räcka till. 
Kanske en kopp koffeinfritt sedan på ef-
termiddagen?
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En god kondition ger också mer kraft 
att klara av graviditetens påfrestningar, 

och goda levnadsvanor minskar 
risken för olika komplikationer, såsom 

graviditetsdiabetes och förhöjt blodtryck.

5. Ta en titt i läkemedelsskåpet

Antiinflammatoriska smärtstillande me-
del (t.ex. ibuprofen)  kan försämra chan-
serna att bli gravid, så den som önskar bli 
(eller redan är) gravid ska hellre ta parace-
tamol mot värk eller feber. 

Den som regelbundet använder recept-
läkemedel ska diskutera dessa mediciner 
med sin läkare i god tid före en eventuell 
graviditet. Kroniska sjukdomar ska abso-
lut inte lämnas obehandlade, men läkaren 
kan behöva byta ut något läkemedel till ett 
alternativ som är säkrare i samband med 
en graviditet.

Detta beror på att blodvolymen ökar så 
pass fort att kroppen inte hinner tillver-
ka nya röda blodkroppar i samma takt, vil-
ket i sin tur gör att blodet späds ut. Därför 
följs hemoglobinet upp på rådgivningen, 
och hälsovårdaren/barnmorskan  ger när-
mare instruktioner om när och hur man 
ska ta eventuella järntillskott.

Det kan dock vara svårt att hitta ett rik-
tigt lämpligt järntillskott i samband med en 
graviditet. En del preparat orsakar förstopp-
ning, vilket gravida kvinnor kan lida av även 
annars. Om järntillskottet orsakar obehag-
liga magsymtom, lönar det sig att uppsöka 
apoteket och fråga efter andra alternativ.

6. Järntillskott endast vid behov 

Många känner av anemi och trötthet under 
sin graviditet. Kunde det alltså löna sig att 
ta en järnkur redan i förebyggande syfte?

Svaret är enkelt: nej! Järntillskott ska 
man aldrig ta bara för säkerhets skull 
 utan konstaterad järnbrist. Järn hör näm-
ligen till de ämnen som ansamlas i krop-
pen, och överlopps järn är till skada. En 
del multivitaminpreparat innehåller järn, 
men dessa mängder är så pass små, att de 
inte är skadliga.

Ett känt faktum är dock också, att järn-
halterna ofta sjunker under en graviditet. 
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VITAMIN B6 MOT ILLAMÅENDE
Knepen mot graviditetsillamående är många: 
en jämn måltidsrytm, tillräcklig vila mm. Även 
ett tillskott med vitamin B6 kan vara till hjälp. 
Pröva alltså gärna på ett vita mintillskott om 
illamåendet gör dig matt, men håll dig till de 
rekommenderade doserings anvisningarna. 
Ett kraftigt illamående, som stör den normala 
vardagen, ska absolut diskuteras med en läkare 
redan i ett tidigt skede. 

MJÖLKSYREBAKTERIER
Betydelsen av probiotika för graviditeten och 
bebistiden har undersökts i viss mån. Man 
känner till att exempelvis vissa typer av probio-
tika kan underlätta bebisens kolikbesvär och 
inverka positivt på immunförsvaret. Bebisen får 
en rejäl dos nyttiga bakterier av sin mamma i 
samband med en s.k. normal förlossning, och 
dessa bakterier har i studier konstaterats skyd-
da den nyfödda bebisen på många vis. 

VITAMIN D
Ett D-vitamintillskott på 10 mikrogram per dag 
rekommenderas under hela graviditetstiden, 
oberoende av årstid. Vitamin D finns i många 
multivitaminpreparat, men det lönar sig att 
kontrollera vitaminmängderna och vilka vita-
minföreningar som ingår i preparaten. Vitamin 
D3 är den form som tas upp allra bäst i kroppen. 
De allra flesta produkter innehåller vitamin D3 av 
animaliskt ursprung, men numera finns även ve-
getabiliska vitamin D3-alternativ. Ännu viktigare 
än att stirra sig blind på mängderna vitamin D3 
i produkterna, är det ändå att följa upp vitamin 
D3-halten i kroppen med hjälp av blodanalyser, 
så att man kan ta en lagom mängd vitamin och 
förebygga uppkomsten av en eventuell brist.

GODA FETTSYROR
De essentiella fettsyrorna, såsom omega-3-fett-
syrorna EPA och DHA, är också viktiga under en 
graviditet. En av de viktigaste källorna till dessa 
fetter är fisk, men eftersom man ska undvika 
vissa typer av fisk under en pågående graviditet, 
kan det vara bra att ta de essentiella fettsyrorna 
i form av kosttillskott. Omega-3-fettsyrorna har 
konstaterats vara till nytta för utvecklingen av 
bl.a. fostrets hjärna och ögon.

7  X  DÅ  G R AV I D I T E T E N  B Ö R JAT

7. Inga vitamin A-preparat och ingen 
ingefära
Behovet av vitamin A ökar under gravidi-
teten, och detta vitamin är helt oumbär-
ligt för en normal utveckling hos fostret. 
Kost tillskott med vitamin A rekommen-
deras ändå inte under en pågående gra-
viditet, eftersom detta fettlösliga vita-
min ansamlas i kroppen och alltför stora 
A-vitamin mängder kan vara farliga för fos-
tret. Även produkter med ingefära ligger 
på listan över ämnen man bör undvika, 
trots att ingefära konstaterats kunna un-
derlätta graviditetsillamående. Detta ef-
tersom ingefära enligt nya rön kan vara 
skadligt i början av en graviditet. 

Om du grubblar över om du får till-
räckligt av något visst födoämne, lönar 
det sig att överväga ett multivitamintill-
skott i stället för att satsa på tillskott med 
bara något visst, enstaka vitamin eller vis-
sa mineralämnen. Glöm ändå inte bort att 
se till ett tillräckligt intag av vitamin D un-
der hela graviditeten, oberoende av årstid. 

Diskutera alla eventuella vitamintill-
skott på rådgivningen eller apoteket, och 
satsa på att skaffa dina eventuella tillskott 
från apoteken. Den farmaceutiska perso-
nalen kan hjälpa till med valet av lämpli-
ga produkter, och kan också tala om hur 
preparaten ska användas på ett tryggt sätt.

8. Ta reda på vad som fungerar
Visa mig den som går i familjetillöknings-
drömmar, och som inte skulle ha surfat 
runt på nätet efter tips och råd för att för-
bättra chanserna till en graviditet? En del 
upplever sig ha fått hjälp av zonterapi, 
 andra av akupunktur.

Effekten av de olika s.k. naturmetoderna 
har inte visats i studier, men dessa kan man 
naturligtvis gärna pröva på, bara man  väljer 
någon pålitlig och yrkeskunnig utförare. 
Största delen av dem som önskar bli gravi-
da lyckas inom ett år, helt utan några extra 
åtgärder. Ibland kan dock ett ovulationstest 
från apoteket vara till god hjälp på vägen. P

ETT TILLSKOTT på 
400 μg folsyra per dag 
rekommenderas till alla 
gravida kvinnor. Bruk 
av detta tillskott ska 
inledas två månader 
före önskad graviditet 
och fortsättas fram 
till slutet av den 12:e 
graviditetsveckan. En 
Foliren® Folaatti-tablett innehåller 400 μg 
bioaktivt Quatrefolic®-folat, som är i en form 
som direkt kan utnyttjas av kroppen. Lämpar 
sig även för veganer. Kosttillskott.
>Foliren® Folaatti 90 tabl.

APTEQ RASKAUSTESTI 
är ett pålitligt, känsligt och 
lättanvänt graviditetstest som 
kan utföras direkt i urin-
strålen. Korrekt resultat med 
över 99 % säkerhet redan 
den första dagen då men-
struationen uteblivit. Testets 
känslighet ligger på  
10 mIU/ml. Finns att få i 
förpackningar med ett eller 
två tester. CE-märkt medicin-
teknisk produkt.
> Apteq Raskaustesti 2 st

ALLA VIKTIGA näringsämnen för fostrets 
utveckling i en och samma kapsel. Natalben 
Raskaus innehåller folsyra i form av färdigt 
aktivt Quatrefolic®-folat, järn, jod, vitamin 
D, omega-3-fettsyror och 14 andra vitaminer 
och mineralämnen. Innehåller inte  
vitamin A. Kosttillskott.
> Natalben Raskaus 30 kaps.
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Om din hud 
fick välja

ANNONS

Den växtbaserade dermo
kosmetikserien ADermas fin
ländska team bjöd i januari in 

läsare till en testgrupp, som skulle få 
pröva på havrebaserade produkter 
för känslig hud. 

Intresset överskred alla förväntning
ar, och på tre futtiga dagar kom 
över 200 ansökningar in! Av dessa 
valdes 30 personer i olika åldrar och 
med olika hudproblem till testet, och 
här kommer nu de första resultaten.  

I produktserien ADerma ingår 
lämpliga alternativ för såväl atopisk, 
känslig, rödskiftande, irriterad som 
skadad hud.

Produkterna innehåller noggrant 
utvalda och rena råvaror, varav upp 
till 99 % kommer direkt ur naturen. 
Rhealba®havren har valts ur ett 
urval på över 80 olika havresorter just 
för dess goda hudvårdsegenskapers 
skull.

Det proteinfria havreskottextraktet 
lugnar huden och dämpar eventuel
la inflammatoriska reaktioner. Extrak
tet innehåller saponiner, flavonoider 
och riboflaviner, vilka läker hudska
dor och har en positiv inverkan på 
hudens bakterieflora. Produkterna 
tillverkas i enlighet med de stan
darder som gäller för läkeme
delsfabriker, och de är ett 
resultat av ett långsik
tigt forsknings och 
produktutveck
lingsarbete.

MIN A-DERMA-PRODUKT 
KATRI

Katri fungerar som förman inom 
hotell och restaurangbranschen 
i Tammerfors. Hon har en atopisk, 
ytterst torr och kliande hud, som 
blir bara värre i vinterkyla och torr 
luft. Katri har prövat på Exomega 
Controlprodukterna, som är avsed
da för en atopisk hy. Den fylliga 
Balmsalvan och Exomega Controls 
tvålfria duscholja kom att bli hennes 
absoluta favoriter. 

”Exomega Controlprodukterna 
har gjort min hud mjukare och gett 
huden den näring den behöver. 
Dessutom har jag kunnat idka mig åt 
min absoluta passion: vinterbad och 
bastu. Duscholjans behagligt milda 
doft är ett plus, och den har inte or
sakat några symtom i min annars så 
känsliga och reaktiva hud. Det allra 
härligaste är att jag kunnat skära 
ned på antalet gånger jag behövt 
stryka på salva. En enda ordentlig 
smörjning per dag har räckt till. Klå
dan har också lugnat sig. Dessutom 
gillar jag Balmsalvans sterila förpack
ning och det faktum att produkten 
inte innehåller konserveringsmedel.

A-Derma  
är en unik  

dermokosmetikserie 
baserad på  

växtbaserade aktiva 
ämnen.

MIN A-DERMA-PRODUKT 
SAARA

Helsingforsbon Saara bröt sin 
handled i en slädhundsolycka, 
och handen har opererats två 
gånger. Det senaste snittet 
gjordes ovanpå föregående 
operationsärr, och efter att 
stygnen tagits bort, började 
Saara använda Epitheliale AH 
DUOsalvan. Salvan lugnar och 
reparerar en skadad hud, gör 
läkningsprocessen snabbare, är 
effektivt fukttillförande och ger 
ett gott skydd. Dessutom har 
salvan i studier visat sig minska 
uppkomsten av ärr.

”Mitt operationssår läkte snabbt 
och vackert. Ärret kommer att 
bli så gott som omärkbart. Min 
läkare var glatt överraskad över 
hur snyggt det blivit”.

Produkterna innehåller varken alkohol, eteriska oljor eller färgämnen. Den största delen av produkterna är dessutom oparfymerade. 
Mängden ingredienser har skurits ned till ett minimum för att undvika risken för allergiska reaktioner. Alla produkter är tillverkade i 
Frankrike, i enlighet med de standarder som gäller för läkemedelsfabriker. Tillverkare: Pierre Fabre DermoCosmétique Nordic.

MIN A-DERMA-PRODUKT 
EERO

Eeros hud är torr och kliande. Han hade 
prövat på ett otal produkter innan han 
fick börja med Exomega Control. 

”Äntligen en produkt som har effekt 
på min torra hud. För första gången 
kliar inte huden efter dusch eller bastu.”
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Nyheter från världen Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

Åter dags för ny information om be-
tydelsen av en tillräcklig sömn! Se-
dan tidigare vet vi ju, att för litet 
sömn i det långa loppet ökar risken 

för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, olika min-
nesstörningar och depression, men nu tyder en 
färsk, finländsk studie ledd av professor Tiina 
Paunio på att sömnen också är av betydelse för 
genernas funktion.

I denna studie, som utfördes som ett sam-
arbete mellan Helsingfors universitet, Insti-
tutet för hälsa och välfärd samt Arbetshälso-
institutet, undersöktes sammanlagt 105 män i 
åldern 22–25 år som led av sömnbrist. Då man 
jämförde resultaten mot en kontrollgrupp av 
män i samma ålder utan sömnproblem, sågs 
sömnbristen alldeles tydligt i de vita blod-
kropparna hos studiepopulationen.

Forskningsgruppen lät sedan isolera DNAt 
ur de vita blodkropparna, och undersökte sär-
skilt den s.k. metylationen. Metylation är en 
mekanism som inverkar på arvsmassan och 
kroppens ämnesomsättning, och som 
påverkas kraftigt av våra 
levnadsvanor, såsom vila, 

Sov med gott 
samvete

motion, näring och stressnivå. Då man jämför-
de DNA-materialet från gruppen som sov till-
räckligt mot materialet från dem med sömn-
brist, kunde man konstatera att en alltför kort 
sömn inverkade på just metylationen. På så vis 
kan man alltså tänka sig, att ett vakande skulle 
kunna inverka på arvsmassan och dess uttryck 
i kroppen.

Även om de förändringar som orsakas av 
sömnbristen inte nedärvs, tyder resultaten 
på att en långvarig sömnbrist kunde inverka 
på de gener som styr nervsystemets funktion. 
Paunio vill dock påpeka, att denna studie inte 
ännu säger något om vilken praktisk betydel-
se de konstaterade förändringarna kan ha, och 
om de eventuellt återställs till det normala ef-
ter en tillräcklig vila. Hon vill också betona att 
förändringarna  syntes i de vita blodkroppar-
na, och att man inte på basen av dessa resultat 
kan säga om motsvarande förändringar också 
kan ses i olika områden av hjärnan.

Fler studier behövs dessutom för att reda 
ut om en långvarig sömnbrist kan orsaka be-
stående förändringar i hälsotillståndet. Enligt 
Paunio vore det intressant att också undersö-
ka varför effekterna av en alltför kort sömn är 
så väldigt individuella. Hon anser i vilket fall 
som helst, att det är viktigt att tala om söm-
nens betydelse, och att vi är medvetna om 
dess betydelse för befolkningen i stort. P 

 
 
 
 
Källa: www.hs.fi/hyvinvointi 6.2.2019 
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005991960.
html

Kom ihåg att stress tär på halterna av mikronäringsämnen i 
kroppen! Observera detta i den dagliga kosten och satsa på 
högkvalitativa, färggranna och näringsrika måltider – och glöm 
inte bort den viktiga vilan.
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KOLIN SKYDDAR 
FOSTRETS HJÄRNA

I EN FÄRSK, amerikansk studie 
observerade man att kolin, som 
också kallas vitamin B4, skyddar 
hjärnan hos foster, och skyddar 
hjärnans utveckling i fall där den gravida kvinnan 
lider av influensa eller förkylningar orsakade av 
virus.

I studien, som presenterades i den vetenskap
liga tidskriften Journal of Pediatrics och som utför
des vid den medicinska fakulteten vid universitetet 
i Colorado, undersöktes sammanlagt 162 gravida 
kvinnor, varav 79 insjuknade i någon virusorsakad 
förkylning eller i influensa under de tidiga gravidi
tetsveckorna. Jämförelsegruppen utgjordes av de 
83 gravida kvinnor som förblev friska. 

I studien jämfördes kolinhalterna och inflamma
tionsvärdena under graviditetens gång. En månad 
efter förlossningen undersöktes dessutom bägge 
gruppernas bebisar. Av de spädbarn, vars mammor 
hade insjuknat i någon virusorsakad sjukdom, upp
visade 27 % försämrad uppmärksamhet. Hjärnorna 
hos dessa barn sände helt enkelt inte korrekta 
reaktionssignaler. En sådan nedgång i reaktiviteten 
sågs däremot inte hos bebisar till de mammor vars 
kolinhalter varit höga – oberoende av om dessa 
mammor haft någon virussjukdom eller inte.

Föräldrarna till försöksgruppens barn uppma
nades dessutom att följa upp sina barns beteenden 
under deras första levnadsår. Enligt de rapporter 
som kom in, var koncentrationsförmågan, förmå
gan att leka i lugn och ro och att frivilligt krama sina 
föräldrar sämre hos de barn vars mammor haft 
någon virussjukdom och vars kolinhalt varit låg.

På basen av studieresultaten ser det ut som om 
kolin kunde ha en skyddande inverkan på hjärnans 
utveckling hos fostren. Kolin finns det rejält av i 
bland annat hönsägg, rött kött och nötlever, mörk
gröna grönsaker och olika kålsorter. P

Källa: 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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Lider du av allergi?
Cetirizin-ratiopharm är ett förmånligt 
sätt att behandla allergiska symptom.

Cetirizin-ratiopharm (cetirizin) är ett effektivt receptfritt läke-
medel för att lindra säsongsbunden och kronisk allergisk 
snuva, samt allergiska näs- och ögonsymptom. För barn un-
der 6 år endast enligt läkarordination. Rådgör med din läka-
re ifall du lider av nedsatt njurfunktion, är gravid eller ammar. 
Läs bipacksedeln innan användning. FI/ALLG/19/0002/1/19

 Lindrar näs- och   
 ögonsymptom 

 Lindrar nässelutslag

 För vuxna och barn 
 över 6 år
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Hög kvalitet 

Förmånlingt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm



ERBJUDANDEN
I MAJ

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

Multi-tabs Man eller  
Woman multivitamin  
60 tabl.
Optimala multivitamin- och  
spårämnespreparat för dagligt  
bruk. En version för män, och  
en för kvinnor.

Systane Complete  
ögondroppar  
10 ml
Smörjande ögondroppar för  
torra ögon. Lugnar och lindrar  
snabbt. Långverkande droppar.

Aco Face  
3 + 3 Day Cream  
50 ml
En optimal, mjukgörande  
dagkräm för torr hud. Med  
omedelbar återfuktande effekt. 

Maitohappobakteeri  
+ B ratiopharm  
100 kaps.
Mjölksyrebakterier och 
vitaminer som förstärker 
immunförsvaret.  
För dagligt bruk.

Apobase Creme  
eller Oily Creme  
250 g
Fuktbevarande och mjukgörande  
baskrämer för dagligt bruk.  
Lämpar sig för hela kroppen.

Nutridrink Protein  
4 x 200 ml
Kliniskt näringspreparat  
som ger ett rejält tillskott  
av proteiner och energi då  
maten inte smakar.

Melarest Extra Vahva  
1,9 mg mansikka eller 
salmiakki-lakritsi  
60 + 15 tabl.
Produktseriens starkaste  
melatoninpreparat. Förkortar 
insomningstiden.

Apteq Biotiini Extra  
60 kaps + Nail Extra  
nagelförstärkare  
11 ml på köpet
Starkt och mångsidigt kost- 
tillskott för ett friskt och  
välmående hår, vackra naglar och en strålande hud.

SyylEnd lösning 5 ml  
eller Pen 3 ml
Smärtfri vårtbehandling  
vars effekt visats i studier. 
Klart på bara några sekunder.

Nogasin eller Lactrase 
100 kaps. + 10 kaps.  
på köpet
Praktiska enzympreparat som  
förhindrar obehagliga symtom  
orsakade av laktos eller kolhydrater.

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

Sp
ar

a 
sid

an

Våra erbjudanden gäller i maj 2019 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.

Kosttillskott med kollagen har funnits på mark-
naden i cirka 10 års tid, och under denna tid 
har allt fler även prövat på dessa. Hur inver-
kar kollagenet i kroppen, och kan det vara till 

hjälp för att återställa hudens elasticitet?
Kollagen är kroppens viktigaste stödprotein. Det ger 
våra vävnader ett mekaniskt stöd och elasticitet, samt 
stötdämpning för leder och benbyggnad. Så pass myck-
et som 40 % av kroppens totala proteinmängd utgörs 
av kollagen, vilket ger en bild av hur centralt detta äm-
ne är för bl.a. hudens elasticitet och dragstyrka. Krop-
pens egen kollagenproduktion börjar sjunka redan ef-
ter 25-årsstrecket, och då man fyllt 40, är uppkomsten 
av nytt kollagen redan betydligt långsammare än förut. 
Detta leder till att huden förlorar sin fasthet och spänst, 
blir allt slappare, rynkigare och mer fårad. Dessa föränd-
ringar hör till kroppens normala åldrandeprocess, då al-
la biokemiska processer i våra kroppar blir långsammare 
med åren. Alla dessa förändringar är dock inte lika synli-
ga på utsidan som bristen på uppkomst av nytt kollagen.
Kollagenmolekylen är mycket stor, och därför kan den 
inte tas upp i kroppen via huden. Det kollagen som in-
går i kosttillskotten vi kan köpa, är också färdigspjälkat i 
mindre bitar (korta peptider), vilka sedan spjälkas i än-
nu mindre beståndsdelar i matsmältningskanalen (ända 
ned till aminosyror). Denna spjälkning ökar preparatens 
effekt, och kliniska studier har visat att kollagenpeptider 
som tas via munnen förmår öka hudens kollagenhalt – 

Ta hand om din  
hud även inifrån

ETT STARKT skönhetstillskott med kliniskt undersökt 
kollagen. Hjälper till att upprätthålla en ungdomlig 
och fast hy. Med kollagen i en peptidform som tas 
väl upp i kroppen, samt vitamin C, som bidrar till 

normal kollagenbildning och till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress. Kosttillskott.

Helein Strong Collagen 90 + 15 tabl. 

ETT MÅNGSIDIGT kollagenpreparat med renat 
fisk kollagen. Kollagenet ökar hudens fukthalt och 
elasticitet samt jämnar ut fåror. Innehåller även 
vitamin C, som bidrar till normal kollagenbildning; 
biotin, som bidrar till att bibehålla en normal 
hud; och koppar, som bidrar till hudens 
normala pigmentering. Kosttillskott.
Apteq Kollageeni Extra 120 tabl. 

E R B J U DA N D E  I  M A J E R B J U DA N D E  I  J U N I   

vilket blir synligt som en friskare hud med mindre 
rynkor. Kollagentillskott kan tas dagligen, eller som 
längre kurer på 3–6 månader med pauser emellan.P

Hudnytt Kim Nummila Bilder Shutterstock, tilverkarna

Erbjudandet gäller under hela juni månad 2019. Erbjudandet gäller under hela maj månad 2019. 

-25 %-15 %
 + 15 tabl. på 

köpet!



Fiilus Arkeen  
30 tuggtabl./kaps.
Starka mjölksyrebakterie- 
preparat i form av kapslar  
eller välsmakande tugg- 
tabletter. För hela familjen.

Nalox  
10 ml
Vård för svampangripna naglar.  
Preparatet normaliserar  
förtjockade naglar och minskar  
missfärgningarna samtidigt som  
det ger behandling mot svampen.

Melatoniini Extra Vahva  
ratiopharm 1,9 mg  
100 tabl.
Ett starkt melatoninpreparat för  
en kortare insomningstid och  
lindrande av individuella besvär  
vid jetlag.

MagneCit  
100 tabl. eller tuggtabl.
Magnesium för muskler, nerver  
och benbyggnad. I ett format  
som tas väl upp i kroppen.

Betolvex  
Strong 1,25 mg  
90 kaps.
Ett starkt och mångsidigt  
vitamin B12- och folsyrepreparat  
som stöd för minne och ork.

Iiris ögondroppar  
20 x 0,5 ml
Nya ögondroppar med en  
sammansättning som tillför  
ögonen långvarig fukt.

Otocur öronspray 30 ml
Vårdande oljespray som  
förebygger och avlägsnar  
vaxproppar. Fungerar också  
som behandling av klåda i  
hörselgången och förhindrar  
hörselgångsinflammationer.

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

Aqualan L  
200 g
Finlands populäraste bassalva.  
Lämpar sig för hela familjen.  
Sugs snabbt upp och passar  
även en känslig hud.

Minisun Metsämansikka  
eller Villivadelma D3 20 µg  
200 tuggtabl.
D-vitamintabletter för hela familjen.  
Med naturlig bärsmak.

Priorin Extra  
180 kaps.
Kosttillskott för hårrötterna.  
Aktiverar tillväxten och minskar  
håravfallet.

Sebamed tvättlösning  
Face & Body eller  
Olive Face & Body  
1000 ml i påfyllningspåse
Dryg tvättlösning för dagligt bruk.  
Upprätthåller hudens fuktbalans.

Spara sidan

ERBJUDANDEN

I JUNI

Våra erbjudanden gäller i juni 2019 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.


