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Med männen i fokus

H ur mår den finländska mannen 
idag? Många tycker att läget är 
helt okej, men i vissa hänseen-
den skiljer sig de finska män-

nen helt tydligt från sina nordiska grannar. 
Vår sakkunniga Timo Strandberg, profes-
sor i geriatrik, talar ur forskningssynpunkt 
om hur männens hälsa och levnadsvanor 
förändrats under årens lopp, och om vilka 
de största utmaningarna kommer att vara 
under de närmaste åren. Många tips för al-
la män alltså.

Irriterad tjocktarm (IBS) är ett knepigt 
besvär som drabbar minst var tionde fin-
ländare. Besväret är i och för sig ofarligt, 
men det kan ställa till med problem och 

hinder i den normala vardagen. Vår artikel 
tar upp information om vad man känner 
till om detta tarmbesvär, och om hur man 
kan försöka lindra de ovälkomna magsym-
tomen med hjälp av olika produkter som 
finns att köpa receptfritt på apoteken.

Mot slutet av året blir dagarna allt 
kortare, och feststämningen stiger! Vårt 
”manstema” kommer med tips på gåvor 
till farsdagen, och i månadsskiftet novem-
ber-december (den 29.11–5.12.2019) firar 
vi en Black Friday-vecka med olika härliga 
erbjudanden. Kom också ihåg att apoteks-
kosmetik fungerar som utmärkta julklap-
par till familj och vänner.

Med önskan om en skön senhöst!
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Aktuellt Anne Stolt Bild Shutterstock

FÄRGGRANNA MÅLTIDER
En så pass liten åtgärd som en 

större mängd grönsaker på tallriken 
hjälper till att göra dieten smalare. 
Lägg speciellt märke till hur ofta du 

tar till delikatesser.

DAGS ATT RÖRA PÅ SIG
Motion behöver inte alltid vara direkt 

idrott, utan även fysisk vardagsaktivitet 
räknas. Utevistelser i vardagen är 

 också positivt för humöret.

FIMPA OCH LÅT KORKEN  
FÖRBLI STÄNGD

Hjälp till rökstopp finns att få på 
apoteken. Släck törsten med vatten 
och låt bli att dricka alkohol – eller 
begränsa åtminstone alkoholen till 

verkliga fester och höjdpunkter.
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.fi Tidigare blev människorna offer 
för smittosamma sjukdomar 
som pest, syfilis och tuberku-

los. Numera orsakas våra vanligaste 
folksjukdomar främst av vår livsstil, 
och ofta ligger en övervikt bakom be-
svären.

Hjärt- och kärlsjukdomar, olika 
typer av cancer, diabetes och kro-
niska lungsjukdomar står idag för 
mer än hälften av alla dödsfall i Fin-
land. Minskad rökning, minskad fö-
rekomst av blodtryckssjukdom och 
högt kolesterol, samt en förbättrad 
vård av dessa, har visserligen mins-
kat förekomsten av ovan nämnda 
sjukdomar, men den ökade tenden-
sen till övervikt har satt käppar i hju-
let för den positiva utvecklingen. 
Övriga kroniska folksjukdomar i Fin-
land är astma och allergier, minnes-
sjukdomar, besvär i stöd- och rörel-
seapparaten och psykiska problem.

Livsstilsval kan ofta förebygga vå-
ra folksjukdomar, även om arvsan-
lagen också inverkar i vissa fall. Läs 
t.ex. mer på sid 16–17 om hur man 
kan upptäcka sin eventuella 

Dagens folksjukdomar  
och vår livsstil

risk att insjukna i diabetes. Enligt 
en finsk studie kan redan en vikt-
nedgång på 5 % halvera risken för 
diabetes hos den med övervikt. 
Viktminskningen kan uppnås med 
hjälp av förändringar i kosten och 
motionsvanorna. ■

Erbjudandet gäller till slutet av december 2019
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HUR MÅR
den finska mannen?

Spelar åldern  
någon roll?
Det stämmer att hälsobekymren i allmän-
het får väckarklockan att ringa först kring 
50-årsåldern. Detta betyder ändå inte, att inte 
yngre finländska män också borde ta sig en 
titt i spegeln. Stillasittande, övervikt och dålig 
kost syns även i statistiken bland män i åldern 
18–29 år, och ökar risken för många olika 
livsstilssjukdomar.

•  25 % äter ”dåligt”, rör på sig för litet och 
använder tobaksprodukter

•  Nästan 50 % av alla unga män är överviktiga 
och skadlig bukfetma förekommer hos var 
femte

•  30 % har en tydligt förhöjd halt av LDL-
kolesterol

• 16 % lider av högt blodtryck

• 21 % av alla unga män idkar ingen motion 
Endast 8 % äter tillräckligt grönsaker

•46 % av de unga männen tillbringar mer än 
3 timmar av sin dagliga fritid framför olika 
skärmar.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FinnTerveys 
2017-studien

Övervikt i medelåldern

Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

Den finska mannen mår idag både bra och illa. De 
dåliga faktorerna är sådana man kan göra en hel 
del åt för att förbättra situationen. Därför efter-
lyser Strandberg förebyggande åtgärder.

”Förekomsten av riskfaktorer och dagens 
kroniska kärlsjukdomar är inte naturliga åldersförändrin-
gar. Dessa förekommer inte inom primitiva kulturer”, säger 
Strandberg.

Dessa riskfaktorer är särskilt förknippade med dåliga mat-
vanor och för litet fysisk aktivitet. Enligt Strandberg bör man 
fästa uppmärksamhet vid dessa senast kring en ålder av 40–50 
år. Färska studier visar att även yngre borde skärpa sig, efter-
som barndomens kost blir synlig i kärlhälsan redan kring 30 år.

De finländska männens ”success story”
Positiva nyheter är däremot det faktum att dödsfall orsaka-
de av kranskärlssjukdomar minskat betydligt bland arbetsföra 
män. Här ligger de finländska männen inte längre på interna-
tionell toppnivå. Östeuropa och utvecklingsländerna har tagit 
över i ledningen.

”En nedgång på 80 % kan förklaras med minskad tobaks-
rökning, sänkt kolesterol och blodtryck, samt omställningar i 
kosten”, förklarar Strandberg.

Denna positiva utveckling har gjort att finländska män när-
mat sig sina västra grannländer i detta hänseende. Men än är 
det inte dags att hurra, för övervikten har i stället ökat. Över-
vikt är en betydande riskfaktor, då den ökar risken för bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Övervikt för-
sämrar också livskvaliteten och gör det svårare att röra på sig 
samt att orka på jobbet.

Enligt professorn i geriatrik, Timo Strandberg, utgörs 
de största utmaningarna för de finländska männen av 
övervikt och en alldeles för låg nivå av fysisk aktivitet. 

Genom att ingripa på dessa, kan man förebygga många 
livsstilssjukdomar i senare ålder.

6
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FÖRKYLNING PÅ VÄG?

Direkt vid första symtonen
FluAcute Zinc+ 

Praktiskt munspray!

Förkortar förkylning och lindrar symtomen

Alltför mycket,  
och alldeles för god mat
Orsaken till den ökande vikten är den gam-
la, trista sanningen om att man äter mer 
än man förbrukar. Idag är maten bara allt-
för god, och det finns för mycket av det go-
da. Modetrender rör dessutom till det hela, 
och gör ofta ätandet onödigt komplicerat.

”Det finns inga nya rön då det gäller 
hälsosam kost, och ätandet borde därför 
inte vara så komplext och svårt”, betonar 
Strandberg.

En finländsk variant av medelhavs-
dieten med råvaror ur vår egna natur är 
fortfarande den kost som anses mest häl-
sosam – och som dessutom är mycket en-
kel att följa. En rejäl mängd grönsaker, 
högt fiberinnehåll och goda, mjuka fetter 
hjälper oss att hålla koll på vikten och ger 
kroppen ett mångsidigt urval av de bygg-
stenar och skyddande ämnen som behövs.

Strandberg vill dessutom påminna om 
vikten av att vara fysiskt aktiv. Aktivite-
ten spelar en stor roll i viktkontrollen, och 
särskilt då man blir äldre är det viktigt att 

upprätthålla muskelkondition för att kun-
na fortsätta fungera.

”Fysisk aktivitet behövs varje dag. Var-
dagsmotion kan inte ersättas med några få 
träningstillfällen per vecka.”

Stress inverkar på hälsan
Levnadsstandarden har ökat, kulturen är 
mer splittrad och den s.k. traditionella 
mansrollen har förändrats, vilket inverkat 
på männens upplevelser av stress och ut-
maningar i vardagen. Läget har förändrats 
drastiskt sedan den omedelbara och konk-
reta stress som männen upplevde under 
krigsåren och i det efterkrigstida Finland.

”Stress är starkt förknippat med riskfak-
torer, eftersom stress förändrar metabolis-
men och inverkar på bl.a. uppkomsten av 
metabolt syndrom och förhöjt blodtryck.”

Idag orsakas stress ofta av arbetslös-
het, ensamhet och oro för den egna socia-
la ställningen eller för förlust av den eg-
na hälsan. Strandberg påminner dock om 
att stressens inverkan på hälsan i hög grad 
beror på hur man upplever stress och hur 

man anpassar sig till nya situationer. Även 
arvsanlagen kan inverka.

”Svenska män sägs ha ett digrare s.k. 
socialt kapital än de finländska. Person-
ligen tror jag att detta åtminstone delvis 
har sitt ursprung i de väst-europeis-
ka generna, som är allmännare i 
Sverige än hos oss.”

Generna får ändå inte bli ett svep-
skäl till att inte ta itu med problemen. 
Den finländska mannen behöver både 
högkvalitativ näring och motion samt en 
god förmåga att anpassa sig och att klara 
stress för att klara av de risker som ökar 
med en stigande ålder.
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FÖRKYLNING PÅ VÄG?

Direkt vid första symtonen
FluAcute Zinc+ 

Praktiskt munspray!

Förkortar förkylning och lindrar symtomen

Besvär med hosta?
Ambroxol ratiopharm – hjälper vid slemhosta!

 Praktisk och hygienisk 
doseringsspruta i 
förpackningen

 Med smak av jordgubbar

 Även en egen styrka för 
barn i åldern 6-12 år

NYHET!

Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml & 6 mg/ml oral lösning är ett receptfritt läkeme-
del för behandling av slemhosta hos vuxna och barn över 12 år (6 mg/ml) 
och barn mellan 6 och 12 år (3 mg/ml). Den aktiva substansen är ambro-
xolhydroklorid. Använd inte Ambroxol ratiopharm till barn under 
6 år, om du är allergisk mot ambroxol, du är gravid eller ammar. 
Bekanta dig noga med bipacksedeln före bruk. Marknadsförare:  
Teva Finland Oy. FI/OTC-CH/19/0155/10/19.
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Hög kvalitet 

Förmånlingt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm

Rör på påkarna, 
gode man!
De finländska männens fysiska aktivitetsnivå 
har följts upp sedan 1972 med hjälp av tre oli-
ka förfrågningar. De data som samlats under 
dessa närapå 50 år talar sitt tydliga språk:

”Den fysiska påfrestning som det dagliga 
arbetet och resorna till och från arbetsplatsen 
innebär har minskat, men å andra sidan upp-
ger männen att de rör på sig mer under sin fri-
tid nu”, konstaterar chefen för UKK-instituut-
ti, medicine doktor Tommi Vasankari

Endast 20 % rör på sig tillräckligt
De enkätbaserade mätningarna har sedan år 
2009 kompletterats med studier utförda med 
mer objektiva mätinstrument, och resultaten 
är mer än nedslående. Endast kring 20 % av 
männen i arbetsför ålder rör på sig tillräck-
ligt, d.v.s. överskrider det uppsatta aktivitets-
målet per vecka.

INKOMSTEN ÄR INTE AV AVGÖRANDE BETYDELSE 
FÖR SKILLNADERNA I MÄNNENS HÄLSA

Skillnaderna mellan olika finländska män har ökat under de 
senaste 25 åren. Höginkomsttagare lever i medeltal till 82 
år, medan den förväntade livslängden för dem med lägre 
inkomst ligger kring 73 år. Pengar allena är dock inte orsak till 
skillnaden. Den förväntade livslängden påverkas främst av 
levnadsvanor och boendemiljö. Dessutom inverkar skol-
ningsgrad, arbetslöshet, kulturell bakgrund, arvsanlag och 
utbudet av hälso- och sjukvårds-service inom närområdet.   
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
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Dessutom är motion till glädje för humöret. I stu-
dier har motion till och med visat sig ha mer effekt än 
antidepressiva läkemedel.

”Trots att objektiva mätare för humör och sinne-
lag saknas, känner man till att en av de omedelbara ef-
fekterna av motion är ett uppsving för humöret.”

Lagom utmaningar i vardagen
Ett bestående problem är att på ett naturligt sätt för-
söka öka vardagsmotionen i en värld där man hela ti-
den försöker göra livet allt enklare och mindre an-
strängande med hjälp av teknologiska lösningar.

”Vardagen ska ge lagom mycket utmaningar, och 
vikten av att vara aktiv bör betonas för att alla ska 
förstå hur mycket vi faktiskt behöver röra på oss i var-
dagen.”

Hälsoteknologi, skattemorötter som ökar intres-
set för motion och ökade möjligheter till fysisk akti-
vitet i stadsmiljö är nyckelord som stressfritt kunde 
smyga in motion i vardagen också hos de män som 
annars är passiva. Vasankari betonar också betydelsen 
av individuell handledning samt uppmanar männen 
att låta utföra en objektiv mätning av sin kondition 
för att kunna lägga upp konkreta mål. T

Alltför litet fysisk aktivitet står 
oundvikligen i direkt förhållande 

till övervikt. Cirka 2,5 miljoner fin-
ländare är överviktiga, och av männen 

dras varannan med övervikt och buk-
fetma. Var fjärde räknas som statistiskt 

sett fet (BMI över 30). Med europeiska 
mått sett, tillhör de finländska männen de 

fetaste.
”En tillräcklig fysisk aktivitet hjälper till 

att förebygga övervikt, och är ett enkelt sätt att 
öka energiförbrukningen samt att bli av med ki-

lon som satt sig kring midjan”, påminner Vasan-
kari.

En likartad trend kan idag ses också bland un-
ga män. Beväringarnas uthållighetskondition har 
försvagats särskilt sedan millenieskiftet. Orsa-
kerna är delvis genetiska, men det största prob-
lemet är brist på daglig aktivitet.

”Barn och unga ger sina kroppar allt min-
dre fysisk ansträngning, och då de uppnår bevä-
ringsåldern är de i medeltal 7 kg tyngre än mots-

varande unga män i början av 1990-talet.”

”Motion är medicin med  
många positiva biverkningar”

Hälsonyttan begränsas inte enbart till en förbättrad 
vikt-kontroll eller ett upprätthållande av funktions-
förmågan, även om dessa naturligtvis är av stor be-
tydelse.

”Fysisk aktivitet inverkar också positivt på socker-
ämnesomsättning och fettvärden, vilket förebygger 

många olika livsstilssjukdomar.”

Å R  2 0 1 7  
VA R  D E N  F Ö RVÄ N TA D E 

L I V S L Ä N G D E N  F Ö R 
F I N L Ä N D S K A  
M Ä N  7 8 ,9  Å R

Källa: Eurostat

Typiska sjukdomar  
och dödlighet bland 
män i arbetsför ålder
VAR FEMTE man i arbetsför ålder lider av 
någon sjukdom eller annat besvär som begrän-
sar arbets- eller funktionsförmågan. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är vanligast, och akuta hjärtin-
farkter typiska bland män. Av alla män över 
30 år, uppger i medeltal 11 % att de lider av 
diabetes.

Sjukdomar i stöd- och rörelseapparaten 
samt depressioner är däremot litet mer säll-
synta hos män än hos kvinnor. Var femte man 
upplever problem med stöd- och rörelseorga-
nen, medan cirka 4 % lider av svår depression.

Männen leder klart statistiken över dödsfall 
i arbetsför ålder. Så pass mycket som 70 % av 
alla dödsfall i denna ålder utgörs av män. Då 
man ser till den europeiska nivån, är särskilt 
dödsfallen bland unga män i arbetsför ålder 
stor. Den vanligaste döds orsaken är störningar i 
hjärta och blodcirkulation  
(26 %), följt av tumörer (23 %) och dödsfall 
p.g.a. alkohol (17 %). 75 % av alla som begår 
självmord är män.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
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dier har motion till och med visat sig ha mer effekt än 
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Lagom utmaningar i vardagen
Ett bestående problem är att på ett naturligt sätt för-
söka öka vardagsmotionen i en värld där man hela ti-
den försöker göra livet allt enklare och mindre an-
strängande med hjälp av teknologiska lösningar.

”Vardagen ska ge lagom mycket utmaningar, och 
vikten av att vara aktiv bör betonas för att alla ska 
förstå hur mycket vi faktiskt behöver röra på oss i var-
dagen.”

Hälsoteknologi, skattemorötter som ökar intres-
set för motion och ökade möjligheter till fysisk akti-
vitet i stadsmiljö är nyckelord som stressfritt kunde 
smyga in motion i vardagen också hos de män som 
annars är passiva. Vasankari betonar också betydelsen 
av individuell handledning samt uppmanar männen 
att låta utföra en objektiv mätning av sin kondition 
för att kunna lägga upp konkreta mål. T

Alltför litet fysisk aktivitet står 
oundvikligen i direkt förhållande 

till övervikt. Cirka 2,5 miljoner fin-
ländare är överviktiga, och av männen 

dras varannan med övervikt och buk-
fetma. Var fjärde räknas som statistiskt 

sett fet (BMI över 30). Med europeiska 
mått sett, tillhör de finländska männen de 

fetaste.
”En tillräcklig fysisk aktivitet hjälper till 

att förebygga övervikt, och är ett enkelt sätt att 
öka energiförbrukningen samt att bli av med ki-

lon som satt sig kring midjan”, påminner Vasan-
kari.

En likartad trend kan idag ses också bland un-
ga män. Beväringarnas uthållighetskondition har 
försvagats särskilt sedan millenieskiftet. Orsa-
kerna är delvis genetiska, men det största prob-
lemet är brist på daglig aktivitet.

”Barn och unga ger sina kroppar allt min-
dre fysisk ansträngning, och då de uppnår bevä-
ringsåldern är de i medeltal 7 kg tyngre än mots-

varande unga män i början av 1990-talet.”

”Motion är medicin med  
många positiva biverkningar”

Hälsonyttan begränsas inte enbart till en förbättrad 
vikt-kontroll eller ett upprätthållande av funktions-
förmågan, även om dessa naturligtvis är av stor be-
tydelse.

”Fysisk aktivitet inverkar också positivt på socker-
ämnesomsättning och fettvärden, vilket förebygger 

många olika livsstilssjukdomar.”

Å R  2 0 1 7  
VA R  D E N  F Ö RVÄ N TA D E 

L I V S L Ä N G D E N  F Ö R 
F I N L Ä N D S K A  
M Ä N  7 8 ,9  Å R

Källa: Eurostat

Typiska sjukdomar  
och dödlighet bland 
män i arbetsför ålder
VAR FEMTE man i arbetsför ålder lider av 
någon sjukdom eller annat besvär som begrän-
sar arbets- eller funktionsförmågan. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är vanligast, och akuta hjärtin-
farkter typiska bland män. Av alla män över 
30 år, uppger i medeltal 11 % att de lider av 
diabetes.

Sjukdomar i stöd- och rörelseapparaten 
samt depressioner är däremot litet mer säll-
synta hos män än hos kvinnor. Var femte man 
upplever problem med stöd- och rörelseorga-
nen, medan cirka 4 % lider av svår depression.

Männen leder klart statistiken över dödsfall 
i arbetsför ålder. Så pass mycket som 70 % av 
alla dödsfall i denna ålder utgörs av män. Då 
man ser till den europeiska nivån, är särskilt 
dödsfallen bland unga män i arbetsför ålder 
stor. Den vanligaste döds orsaken är störningar i 
hjärta och blodcirkulation  
(26 %), följt av tumörer (23 %) och dödsfall 
p.g.a. alkohol (17 %). 75 % av alla som begår 
självmord är män.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
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ETT ALLMÄNT använt växtbaserat läkemedel i 
Centraleuropa. Innehåller extrakt ur frukter från 
sågpalm. Detta läkemedel är avsett för behand- 
ling av lindriga prostatasymtom vid godartad 
prostata hyperplasi hos män. Dosering: 1 kapsel 
dagligen efter en måltid. Egenvårdsläkemedel.
>Prostaforce 30 kaps.

Prostaforce innehåller extrakt av sågpalm. Om du är 
allergisk mot sågpalm, ska genomgå någon planerad 
operation, eller lider av lever- eller njursvikt, ska du 
inte använda preparatet. Rekommenderas inte i kom-
bination med anti koagulantia eller andra läkemedel 
avsedda för behandling av godartad prostatahyper-
plasi. 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.

EN UPPFRISKANDE 2-in-1 duschgel för hår och 
hud. Lätt och frisk doft för män. Innehåller naturligt 
återfuktande ingredienser som hindrar hud och hår 
från att torka ut, samt lämnar hud och hår mjuka 
och lena. Parfymerad, kosmetisk produkt.
>ACO For Men Hair & Body Wash duschgel 200 ml

EN KRAFTIGT kylande muskelgel som lindrar mus-
kelsmärtor, -svullnad och -inflammation samt hjälper 
musklerna att återhämta sig efter ansträngning. Gelens 
magnesium löser upp muskelspänningar.
CE-märkt medicinteknisk produkt. Tillverkas i Finland.
>Synomax Lihasgeeli 100 ml

ETT MULTIVITAMINPREPARAT för 
den aktiva mannen. Innehåller alla 

viktiga vitaminer och spårämnen i en 
enda tablett. Särskilt rikligt innehåll av 
vitaminer som stärker immunförsvaret. 
Dessutom ubikinon Q10, som är viktigt 
för kroppens energiproduktion, och 

blåbärsextrakt för ögonen. 1 tablett dagligen. 
Kosttillskott.
>Minisun Monivitamiini Vahva 120 tabl.
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VINTER I    FRISYREN
Vintern är tuff för håret. 
Hårbottnen blir lätt 
torr och kliande, håret 
elektriskt. Särskilda 
vinterrutiner kan dock 
underlätta.

Virve Järvinen Bild Shutterstock

Använd mössa i vinterkylan. 
Mössan ger kroppen skydd, 
men frisyren gläds definitivt 
inte med resten av kroppen 
i detta hänseende. Håret läg-

ger sig platt, medan elektricitet sedan får de 
översta lagren att stå rätt ut när man tar av 
sig mössan. Ett fritt svall utan mössa skulle 
säkert vara bättre för håret också vintertid?

Forskaren och kandidaten i naturve-
tenskap Annikki Hagros-Koski vid Hår- 
Akademin har inget emot mössor. Även 
håret mår bättre av mössa i vinterkylan.

”10–15 procent av håret består av vat-
ten, vilket fryser i kyla. Om man inte skyd-
dar sitt hår, blir det därför skört.”

Inomhus ska man dock ta av sig mös-
san och låta hårbottnen andas. Problem 
med hårbotten och skalp är betydligt vär-
re än en tillplattad frisyr.

”Den torra vinterluften torkar ut hår-
bottnen. En torr hårbotten kliar, känns 
stram, fjällar och blir lätt inflammerad. 
Dessutom kan vi människor själva förvär-
ra torkan med våra egna val.”

12
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VINTER I    FRISYREN
Tvätt två gånger i veckan
En stor del av besvären i hårbottnen kun-
de förebyggas genom förändringar i hår-
vården, och särskilt då i tvättandet.

”Vi finländare tvättar håret alltför of-
ta. Två gånger i veckan räcker för de fles-
ta. Ett alltför ivrigt tvättande tar bort nä-
ringen, d.v.s. den syrliga hinna av talg och 
svett som de goda bakterierna i hårbott-
nen behöver.”

Då bakteriefloran i hårbottnen utarmas 
kommer skadliga bakterier åt att ta över, 
vilket leder till en bakteriell inflammation. 
Denna inflammation orsakar klåda och en 
värmekänsla i hårbottnen, vilket vi lätt 
tolkar som tecken på smutsigt hår.

”Symtomen får oss att tvätta håret än-
nu oftare, vilket upprätthåller inflamma-
tionstillståndet. Uppskattningsvis nio per-
soner av tio har någon grad av inflamma-
tion i hårbottnen, och hos de allra flesta är 
inflammationen självorsakad.”

Håret och hårbottnen reagerar på tor-
ka på samma sätt som ansiktshuden. Även 
här försöker talgkörtlarna göra sitt ytters-
ta för att huden inte ska bli knastertorr. I 
en torr hårbotten kör talgkörtlarna igång 
och producerar mängder av talg, vilket gör 
håret fett.

”Om man drar ner på tvättgångerna, 
kommer läget att lugna sig och talgkört-
larna att minska sin produktion inom ett 
par veckor. Dessutom ska håret faktiskt 
innehålla en del fett. Fettet ger ett levande 
utseende och gör håret böjligt.”

En slant schampo
Det finns ingen orsak att överdriva mäng-
den schampo då man tvättar håret. En 
klick som motsvarar en euros slant i hand-
flatan räcker till. En större mängd gör in-
te håret renare, utan ofta blir då en del 
osköljt kvar i håret.

Om håret är en aning längre, ska man 
helst tvätta det med huvudet nedböjt. 
Detta för att få in sina fingrar genom håret 
och ned till hårbottnen.

”Vi talar om att tvätta håret, men i själ-
va verket borde vi tvätta hårbottnen”, be-
tonar Hagros-Koski.

Håret ska inte gnuggas och gnidas. Hå-
ret blir rent då man lägger till vatten och 
klämmer om stråna med utspätt scham-
po. Ett balsam som förebygger elektricitet, 
kompletterar tvätten. Balsamet ska app-
liceras med händerna i rent, handdukstorrt 
hår och sedan klämmas in i stråna med fing-
rarna. Innan balsamet sköljs ur med svalt 
vatten, är det viktigt att kamma igenom hå-
ret så balsamet breds ut ordentligt. Det svala 
vattnet får fjällen på hårstrånas yta att slutas, 
så vatten inte kan avdunsta ur håret.

”Om håret är i mycket dåligt skick, kan 
man till sist lägga till ett balsam som läm-
nas kvar i håret. En sådan typ av balsam 
räcker dock inte ensamt.”

Hårbottnen kan fuktas med hårolja 
ibland. Håroljan tvättas lätt bort ur håret 
vid följande tvätt om man först applicerar 
schampot och fuktar håret först efter detta.

Skydda hårbottnen
Om håret känns trist och otrevligt mellan 
tvättarna, kan man använda torrschampo. I 
så fall ska man välja ett alternativ i vätske-
form, eftersom pulverschampon täpper till 
hårsäckarna.

”En överdriven belastning av hårbott-
nen med torrschampo, hårlack och övriga 
stylingprodukter stoppar tillförseln av sy-
re och näring till hårbottnen. Om man an-
vänder dessa produkter, ska man satsa på 
ett djuprengörande schampo.”

Den som använder stylingprodukter 
ska helst tvätta håret med djuprengöran-
de schampo minst två gånger i månaden. 
Om stylingprodukterna är en daglig rutin, 
ska djuprengörande schampo användas 
varje vecka.

Belastningen på hårbottnen kan mins-
kas om man doserar stylingprodukterna 
via handflatan och sedan klämmer in dem 
i håret med huvudet vänt nedåt. Då kom-
mer stylingprodukten att hamna där den 
ska. 
”Särskilt vintertid är det viktigt att inte 
använda för mycket stylingprodukter, då 
dessa torkar ut håret ytterligare. De be-
handlingar som utförs av yrkespersonal 
är en annan sak, eftersom de vet hur ofta 

KETOCONAZOL RATIOPHARM 20 mg/ml 
shampo är avsett för behandling av sebor-
roiskt eksem och mjäll i hårbottnen 
hos ungdomar och vuxna. Aktiv 
substans: ketokonazol. Diskutera 
eventuellt bruk med läkare om du 
har ökat håravfall, om du är gravid 
eller ammar, eller om du är över-
känslig mot någon av ingredien-
serna i schampot. Receptfritt 
egenvårdsläkemedel. Läs noga 
igenom bipacksedeln.
Marknadsförs av: Teva Finland Oy
>Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml 
shampo; 60 eller 100 ml 

PRIORIN HJÄLPER håret att 
hållas friskt och livskraftigt. 
Kapslarna tillför hårrötterna 
näring inifrån och ger stöd 
för både struktur och till-
växt.  Schampot är avsett för 
dagligt bruk och innehåller 
naturliga växtextrakt och provi-
taminet B5. Priorin lösningen är 
ett gott alternativ för en effektiv 
utvärtes behandling. Bästa möj-
liga resultat uppnås genom en kombination 
av de olika produkterna. Kapslarna är kos-
ttillskott, schampot och lösningen kosmetiska 
preparat.
>Priorin Extra kapslar: 60, 120 eller 180 kaps.
>Priorin Shampo: 200 ml
>Priorin lösning för hårbottnen: 50 ml 

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

ETT PREPARAT med ett rejält  
innehåll av biotin och zinkbisgly-
cinat, vilka är viktiga ämnen för 
bibehållandet av ett normalt hår och 
normal hud; zink dessutom för att 
bibehålla normala naglar. Innehåller 
även vitamin B6, som bidrar till en 
normal cysteinsyntes. Cystein är 
en naturlig del av hårets byggsten, keratin. 
Produktens pantotensyra (B5) är viktig för 
cellernas naturliga förnyelseprocess, och 
bambuextraktet har ett rikligt innehåll av 
naturligt kisel. Kosttillskott.
>Apteq Biotiini Extra 60 kaps.
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man kan använda vissa medel och hur håret kan 
och ska formas.”

Föda för håret
Håret får sin näring via blodcirkulationen. En 
hälsosam och mångsidig kost ger också stöd för 
hår och hårbotten. Låt födan innehålla rikliga 
mängder färggranna grönsaker, frukt och bär; 
fullkornssäd och en del fisk, men håll nere mäng-
den rött kött.

”Av de enskilda näringsämnena är speciellt 
vitamin D, magnesium och omega-3-fettsyror 
viktiga för hårets välmående. Om man inte får 
dessa ämnen ur sin föda, behövs kosttillskott.”

Håret behöver också jod. Vi finländare lider 
ofta av en lindrig brist på jod. En halv liter mjölk-
produkter och några skivor ost per dag samt ett 
par, tre hönsägg och fiskmåltider per vecka räck-
er till för att täcka största delen av vårt jodbehov. 
Resten fås via saltet i maten; under förutsättning 
att man använder salt med jod förstås.

”Ett överskott av fosfater gör håret skört. För 
mycket mjölkprodukter, färdiga mat rätter med 
rikliga mängder fosfater, och stora mängder kola- 
drycker kan leda till ett alltför stort intag.”■

H U R  M Å N G A  S T R Å N  K A N  M A N  
F Ö R LO R A  U TA N  AT T  D E T  Ä R  O N O R M A LT ?

HÅRET VÄXER i cykler. En del strån vilar, en del växer, en del dör och trillar 
av. Dagligen tappar vi alla mellan 50 och 100 strån. Skillnaden mellan ett 
normalt och ett vårdkrävande håravfall kan ibland vara svår att konstatera. 
Hudläkare brukar använda sig av ett lätt ”luggningstest” där färre än fem 
strån ska lossna från hårbottnen.

Annikki Hagros-Koski anser att detta test inte är tillräckligt som enda 
diagnostiska kriterium för ett onormalt håravfall, eftersom luggningen 
också får friska strån att brista och fastna i händerna hos den som utför 
testet.

”Ett överdrivet håravfall innebär att ovanligt många hårstrån nått 
slutet av sin livscykel och lossnar från hårbottnen. Tillståndet klarnar 
endast med hjälp av mikroskopiska undersökningar av hårrötterna.”

Om hårbottnen mår dåligt förkortas hårstrånas livscykel, och ovan-
ligt många strån lossnar samtidigt.

”Eftersom ett enda hårstrå kan leva i upp till fyra år kommer påfrest-
ningar att bli synliga först om en tid. Brist på B-vitaminer samt psykisk 
och fysisk stress, såsom en kraftig viktnedgång eller någon allvarlig 
sjukdom, kommer att synas i håret först efter ett antal månader.
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STÄRKANDE NATT-
KRÄM särskilt för 
åldrande hud efter 
klimakteriet. Ger 
livskraft, lyster och elasticitet. 
Fräsch sammansättning med rosaskiftande 
pigment som ger extra skimmer. Med en lätt 
doft av rosor. Hypoallergen, lämpar sig även 
för känslig hud. Kosmetisk produkt.
> Vichy Neovadiol Rose Platinum  
nattkräm 50 ml

Nyheter!     Sammanställt av Kim Nummila Bilder tillverkarna

DERMOKOSMETIK I 
JULKL APP!
Avène- och A-Derma-produkterna är avsedda 
för känslig hud och baserade på naturens 
egna råvaror. De skyddar, återfuktar och 
lugnar huden. Avène är en fransk hudvårds-
serie baserad på lugnande vatten från en 
hälsokälla. A-Derma-produkterna är avsedda 
för hela familjen och baserade på havrens 
vårdande egenskaper. Inom A-Derma-serien 
finns alternativ till tvätt, skydd och näring för 
en känslig hud. Kosmetiska produkter.
> Avène och A-Derma  
i julklappsförpackningar 

BASSALVA MED  
PROBIOTIKA
EN FYLLIG bassalva med extrakt från Lacto-
coccus lactis-celler. Förnyar huden och för-
stärker hudens immunförsvar. Cellextraktet 
ger stöd för hudens skyddsbarriär mot yttre 
stressfaktorer. Med glycerol, som upprätt-
håller fuktbalansen, och karitésmör som 
mjukgör och vårdar huden. Oparfymerad. 
Kosmetisk produkt.
Probicare 200 g

RATIOPHARM LANSERAR två preparat 
med ambroxol för receptfri egenvård av 
slemhosta (produktiv hosta). Ambroxol 
ratiopharm 3 mg/ml 100 ml oral lösning 
för barn i åldern 6–12 år och Ambroxol 
ratiopharm 6 mg/ml 100 ml oral lösning 
för vuxna. Med smak av jordgubbar. Aktiv 
substans: ambroxolhydroklorid. Varje 
förpackning innehåller även en praktisk do-
seringsspruta. Ge inte Ambroxol ratiopharm 

till barn under 6 år. 
Produkten får inte heller 
användas vid allergi mot 
ambroxol eller i samband 
med graviditet eller amning. Läs noga 
igenom bipacksedeln före bruk. Recept fritt 
egenvårdsläkemedel. Marknadsförs av: 
ratiopharm Oy. FI/OTC-CH/19/0096 08 19
> Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml 100 ml   
> Ambroxol ratiopharm 6 mg/ml 100 ml

NU FINNS välundersökta Minisun D- 
Vitamiini också i högklassig extra virgin 
olivolja. Vitamin D är en viktig byggsten 
för benstommen och för upprätthål-
landet av motståndskraften. Dessa små 
kapslar är lätta att svälja. Innehåller inga 
bestånds delar av glutenhaltig säd. Laktos-
fria, jästfria kapslar utan färgämnen och 
konserveringsmedel. Kosttillskott.
Minisun D3-Vitamiini 100 mikrog.  
Oliiviöljy 100 kaps.

NY LIVSKRAFT  
FÖR HUDEN

CARMOLIS-SERIEN HAR 
utökats med örtkarameller i 
de efterlängtade smakalterna-
tiven lakrits och salmiak. Lakrits-
karamellen är mildare och mjukare i smaken, 
medan salmiakalternativet har ett stänk av 
cayenne och lämpar sig för den som gillar 
eldig salmiak. De hårda örtkaramellerna 
innehåller samma välbekanta blandning av 
eteriska örter som örtdropparna. Carmolis 
Örtdroppar är ett traditionellt och mycket 
uppskattat preparat som Karmelitordens 
munkar tillverkade i sitt klosterapotek redan 
på 1600-talet. Livsmedel.
> Carmolis Örtkarameller med lakrits och 
Salmiak örtpastiller

VÄLSMAKANDE  
FISKOLJA

NU KOMMER en ny produkt till serien 
Minisun Omega-3 Junior. Gelébitar 

med tuttifruttismak och omega-3-fett-
syror samt vitamin D, som är viktiga för 

tillväxt och utveckling. De mjuka gelé-
bitarna tillverkas av fiskolja producerad 

enligt principerna för hållbar utveckling. 
Kosttillskott.

> Minisun Omega-3 Junior Tuttifrutti  
45 gelébitar

Nu kommer det första receptfria 
preparatet med ambroxol! 

MAGNESIUM I  
NYTT FORMAT
NYA DIASPORAL DEPOT är ämnad särskilt 
för stressrelaterade muskelspänningar. Stark 
tvåskiktstablett med magnesium och en 
kombination av fyra B-vitaminer. Den 
snabblösliga delen av tabletten frigör 
omedelbart magnesium och vitaminer-
na B2 och B12, medan det andra skiktet 
frigör magnesium och vitaminerna B1 
och B6 småningom, med jämn hastig-
het under loppet av flera timmar.  
En tablett per dag. Både snabb och långver-
kande effekt. Kosttillskott.
> Diasporal Depot 30 tabl.

ÖRTGODIS I  
FINL ÄNDSK 
SMAK

STARKT  
D-VITAMINPREPARAT 
MED GOTT UPPTAG
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 är inget att leka med
PREDIABETES

 är inget att leka med
Marimiina Pykälistö Bild Shutterstock

En knapp miljon  
finländare tillhör  
riskgruppen

Risken för prediabetes ökas av 
samma faktorer som risken för typ 
2 diabetes. Arvsanlagen spelar en stor 
roll, men utöver det är övervikt, för litet 
fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor 
och sömnbrist faktorer som öKar risken för 
prediabetes.

”Ett ökat midjemått, vilket skvallrar om fett 
kring de inre organen och fettlever, är en särskilt 
betydande riskfaktor.”

Trots att de undersökningar som kartlagt mäng-
den personer med prediabetes är nästan tio år gam-
la, kan man på basen av dem uppskatta att prediabe-
tes är litet vanligare än diabetes. Uppskattningsvis ca 
15–20 % av männen och 10–15 % av kvinnorna har pre-
diabetes. Dessa procentuella andelar innebär totalt en 
knapp miljon finländare. 

De livsviktiga levnadsvanorna
Prediabetes behöver inte nödvändigtvis leda till diabe-
tes – inte ens i sådana fall där arvsanlag och tendens är 
kraftiga. Levnadsvanorna är nämligen av mycket stor 
betydelse. 

”En hälsosam, fiberrik och mångsidig kost med oli-
ka grönsaker och mjuka fetter, regelbunden motion 

”Prediabetes är en smått konstgjord term. I 
praktiken innefattar denna term de per-
soner som löper en ökad risk att insjukna 
i diabetes”, säger överläkaren vid Diabe-

tesförbundet i Finland, Pirjo Ilanne-Parikka.
Sådana riskgrupper utgörs av personer med förhöjd 
blodsockerhalt, vilket kan konstateras som ett förhöjt 
fasteglukosvärde eller en försvagad förmåga att tåla 
socker i ett s.k. sockerbelastningstest.

En del av ett metabolt syndrom
Prediabetes är inte någon egentlig fristående sjuk-
dom, utan termen avser ett riskskede som föregår 
uppkomsten av diabetes. Prediabetes kopplas också 
ihop med s.k. metabolt syndrom, så redan prediabe-
tes i sig innebär ändå en ökad risk för hjärt- och kärl-
sjukdomar.

Prediabetes konstateras ofta av arbetshälsovården 
via rutinmässiga blodprov. Utöver de typiska kontrol-
lerna av fasteglukos och sockerbelastning, kan man 
också mäta mängden glykosylerat hemoglobin (ett 
test som används vid uppföljningen av diabetes). Om 
mätresultaten är förhöjda, men ännu inte överskrider 
gränserna för diabetes, talar man om prediabetes.

”Avsikten med undersökningarna gällande even-
tuell prediabetes är inte att stämpla människor, utan 
att kartlägga en eventuellt ökad risk i god tid, så att 
själva sjukdomen möjligtvis kan förebyggas”, påmin-
ner Ilanne-Parikka.

Prediabetes är ett tillstånd  
som ska tas på allvar, eftersom det 
talar sitt tydliga språk om en ökad 
risk för diabetes. De mest effektiva 
åtgärderna utgörs av hälsosamma 

levnadsvanor och vid behov av 
bantning.
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och ett minskat midjemått är åtgärder som hjälper till 
att normalisera blodvärdena och hålla prediabetesen i 
schack.”

Enligt en studie utförd i början av 2000-talet kan en 
viktminskning på enbart fem kilo minska risken för dia-
betes med mer än 50 %. Den allmänna rekommendatio-
nen lyder dock på en viktnedgång på i medeltal 5–15 % 
av kroppsvikten. Risken minskar också om man låter bli 
att röka och håller sin alkoholkonsumtion på en (allra 
högst) måttlig nivå. 

”Utöver årliga kontroller av blodsockret, är det också 
bra att i samband med prediabetes kontrollera halten av 
vitamin D i blodet då och då. Detta eftersom det ser ut 
att förekomma ett samband mellan D-vitaminbrist och 
uppkomsten av typ 2 diabetes. Man har ändå inte kun-
nat förebygga diabetes ens med hjälp av stora doser vi-
tamin D.”

Läkemedel är inte lösningen
Prediabetes ska inte i första hand behandlas med läke-
medel, utan behandlingen ska utgå från förändringar i 
livsstilen. I en del fall kan läkemedel som stödjer en vikt-
nedgång vara till nytta, men effekten går omedelbart för-
lorad då man slutar ta medicinen. T

Siffror gällande prediabetes 
och en förhöjd diabetesrisk

Blodvärden som tyder på prediabetes:
Fasteglukosvärde: 6,1–6,9 mmol/liter
Nedsatt sockertolerans: 7,8–11 mmol/liter  
efter måltid eller vid ett sockerbelastningstest 
på två timmar
Glykosylerat hemoglobin (HbA1c):  
42–48 mmol/liter

Diabetesförbundets risktest:
https://www.diabetes.fi/terveydeksi/diabetek-
sen_ehkaisy/riskitesti (på finska)

Om du får mer än 12 poäng rekommenderas 
blodprov för att få en uppfattning om din 
egentliga risk att insjukna i diabetes, eller för att 
eventuellt diagnostisera en diabetes som inte orsakar symtom. 
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Blåsor och andra små 
förändringar i svalget är inte 
alltid helt oskyldiga. De kan 
exempelvis vara tecken på 
respiratoriska papillom (papillom 
i struphuvudet), vilket är en typ 
av godartade, men besvärliga 
tumörer.

Marimiina Pykälistö Bild Shutterstock
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Respiratoriska papillom  
– vad är det?

”Papillom i struphuvudet är en 
sällsynt sjukdom som orsakas 
av HPV-viruset (human papillo-

ma virus)”, säger Ahmed Geneid, som är 
specialistläkare inom foniatri, öron-, näs- 
och halssjukdomar vid Helsingfors univer-
sitetscentralsjukhus. 

Det finns några olika typer av papil-
lomvirus som orsakar sjukdomen. Dessa 
kan börja växa på stämbanden, och de or-
sakar då främst godartade tumörer. Till-
växthastigheten kan vara långsam eller 
mer aggressiv, och i vissa fall stannar den 
av helt och tumören kan till och med för-
svinna av sig själv. Hos en del patienter 
återkommer papillomet gång på gång, och 
om dessa tumörer inte behandlas kan de 
växa sig så pass stora att de inverkar på 
rösten och försvårar andningen.

”Hittills har man inte sett något sam-
band mellan livsstil och uppkomsten av 
dessa tumörer, utan den orsakande fak-
torn har alltid varit HPV som aktiveras 
hos en del personer och då orsakar detta 
besvär”, konstaterar Geneid.

I ytterst sällsynta fall kan denna typ av 
godartade papillomtumörer också föränd-
ras och bli elakartade.

Långvarig och oförklarlig heshet
De tydligaste och vanligaste tecknen på 
papillom i struphuvudet är förändringar i 
rösten och en känsla av trånga andnings-
vägar. Typiskt är en hes röst där hesheten 
inte beror på någon förkylning och den in-
te går över på ett par veckor.

”Vid långvarig heshet ska man alltid 
undersöka struphuvudet, särskilt stäm-
banden”, påpekar Geneid.

Hos barn ger tumörtillväxten sym-
tom i ett betydligt tidigare skede än 
hos vuxna, eftersom struphuvudet 
hos barn är så pass mycket mindre.  
Barn, särskilt då pojkar, kan också utveck-
la så kallade stämbandsknutar till följd av 
högljutt skrikande och annan ansträng-
ning av rösten. Sådana knutar leder också 
till heshet, men de går över med tiden då 
barnet växer eller undviker att skrika.

I DECEMBER 2017 upptäckte jag att min 
röst blivit hes. Några veckor senare hade 
jag nästan ingen röst alls. Jag behandlades 
med antibiotika och kortison ända tills jag 
uppsökte en specialistläkare inom öron-, 
näs- och halssjukdomar. Då fick jag en 
remiss till universitetscentralsjukhuset, 
eftersom inget fel i svalget hittades.

Då specialistläkaren inom foniatri, 
öron-, näs- och halssjukdomar, Ahmed 
Geneid, undersökte mitt svalg, fann han tre 
olika stora blåsor bakom stämbanden. Han 
var säker på att det var frågan om papil-
lom, och bokade till för operation.

Ingreppet utfördes, och papil-
lomtumörerna togs bort. Efter en tid 
återställdes också min röst. Ett år senare 
slog hesheten till igen, och denna gång 
hade jag redan mina egna aningar om vad 
det var frågan om. Sjukdomen var tillbaka, 
och det blev dags för en ny operation där 
flera godartade tumörer bakom stämban-
den togs bort. Operationen gick väl även 
denna gång.

Min läkare är mycket sakkunnig! Han 
konstaterade att det är vanligt med återfall. 
En del kan få nya tumörer redan om tre 
månader, medan andra kanske får besvär 
om ett år. En del personer klarar sig med 
en enda episod. Sjukdomen beror på ett 
virus som man inte kan rå på. Man kan 
inte heller undvika smittan på något vis. 
Jag hoppas att jag skulle tillhöra den grupp 
som inte får fler återfall, men nu vet jag vad 
som behövs om jag blir hes igen.

Raili 77 år

Jag blev verkligen 
skrämd, då rösten 
plötsligt försvann

Tre åldrar då sjukdomen är vanligare

Papillom i struphuvudet bryter oftare ut i 
tre olika åldrar; för det första hos barn un-
der 5 år som smittats redan vid förloss-
ningen. Denna typ är betydligt mer säll-
synt än papillom i vuxen ålder.

”Hos barn under 3 år är sjukdomen of-
ta aggressiv, och en godartad tumör kan 
inverka i betydande grad på både andning 
och röst."

Det andra skedet av sjukdomsdebut 
infaller mellan 20 och 40 år. Här är det 
mest typiska första symtomet en röst-
förändring som även utomstående läg-
ger märke till. Rösten blir hes och sträv, 
och en del patienter upplever det som 
om de har något överlopps i svalget.  
Den tredje toppen utgörs av personer över 
65 år, även om papillom i denna ålder är 
mer sällsynt än hos yngre vuxna.

Behandling och prognos
Behandlingen utgörs i första hand av ett 
kirurgiskt ingrepp, som idag i allmänhet 
utförs med laser. Resultatet är i medeltal 
mycket gott.

”Om papillomet återkommer upprepa-
de gånger, mer än 4  gånger per år, över-
vägs behandling med lokala antivirala lä-
kemedel.”

Vid laseringreppet avlägsnas tumör-
vävnaden. Direkt efter ingreppet är rösten 
ännu hes, även om hesheten är lindrigare 
än före operationen. Småningom kommer 
rösten sedan att börja fungera allt bättre, 
för att slutligen normaliseras.

”Om patienten behöver upprepade in-
grepp, är skaderisken naturligtvis förhöjd, 
och en lätt heshet kan bli bestående.”

Det är bra att komma ihåg att antalet 
återfall eller kirurgiska ingrepp inte inver-
kar på risken för att papillomet ska för-
ändras och blir elakartat. Hittills har ve-
tenskapen tyvärr inga svar på frågan var-
för papillomtumörerna återkommer hos 
en del personer, medan andra blir av med 
besväret efter en gång. ■
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UPPBLÅSTHET
Vet du känslan?BE GOOD TO YOUR BODY

 Behandlar och förebygger symtomen på    
 känslig tarm syndrom (IBS)

 Lindrar smärtsam uppblåsthet och känsla av obehag  
 och tryck i tarmområdet orsakad av luftbesvär

UPPBLÅSTHET & IBS-SYMTOM

Innehåller simetikon och pepparmynts-
olja

En irriterad tarm är 
nyckfull och kan kräva 

olika typer av behandling 
i olika situationer för att 

bli nöjd igen.

Ibland går tarmen i totalstrejk, 
ibland får den dig att rusa till toalet-
ten stup i kvarten. Däremellan blir 
magen som en uppblåst ballong, du 
har ont och alla kläder känns trånga. 

Vid irriterad tarm tar magen över och gör 
vardagen trist och knepig. Ibland kan den 
som lider av magbesvär till och med behö-
va psykologhjälp. Men, lyckligtvis finns det 
vissa knep man kan ta till för att få sin ma-
ge på bättre humör. Allt beror på vilken typ 
av trilskande mage man har att göra med.

Virve Järvinen  Bild  Shutterstock

”Vid irriterad tarm, d.v.s. IBS, varie-
rar såväl tarmfunktion som symtom. En  
diarré kan övergå i förstoppning inom en 
vecka”, säger överläkaren inom gastroen-
terologi, Markku Voutilainen, vid Åbo 
universitetscentralsjukhus.

Eftersom symtomen kan variera från 
den ena ytterligheten till den andra, va-
rierar även behandlingen från en vecka till 
en annan. En lös mage lugnas med andra 
metoder än en som vägrar fungera. Ibland 
känns det som om tarmen inte ens själv 
vet hur den vill ha det.

”IBS kan variera mellan diarré- och för-
stoppningsfaser, men kan också vara en 
kombination av bägge samtidigt.”

Ett fel i motoriken
För att den mat vi sätter i oss ska trans-
porteras vidare genom magtarmkanalen 
mot ”utloppet”, måste muskelcellerna i 
tarmväggen dras samman. Vårt autonoma 
nervsystem (det man inte själv kan styra) 
tar hand om denna funktion, men vid ir-
riterad tarm är funktionen störd. Patien-
ter med IBS har livligare tarmrörelser som 

ETT BESVÄR, 
många alternativa behandlingar
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håller i sig längre än vanligt särskilt efter 
måltiderna.

”Ingen vet varför tarmens motorik för-
ändras, och inte heller vad det är som får 
symtomen att gå igång. Resultaten vid 
gastroskopi och laboratorieprov är helt 
normala hos den som lider av IBS.”

Ibland kan IBS uppkomma som en 
följdsjukdom efter någon tarminfektion 
orsakad av bakterier eller virus, ibland kan 
symtomen orsakade av divertikulit (diver-
tikelinflammation) stanna kvar trots att 
själva sjukdomen redan är över.

”Patienter med IBS uppvisar föränd-
ringar i tarmens mikrobflora, men vi vet 
inte om detta är en orsak till besväret eller 
en följd av detta.”

Tarm och hjärna sänder meddelanden 
till varandra, och tarmmikroberna funge-

ETT BESVÄR, 
många alternativa behandlingar

ERBJUDANDE

-15%

Eftersom våra 
 behov är olika

MAN& WOMAN

Multi-tabs Man & Woman
Multivitamin- och mineralämnestabletter 
särskilt avsedda för män och 
kvinnor under 50 år.

60 st/förpackning

Erbjudandet gäller 
i november månad.

Pfizer ApS Consumer Healthcare  •  Multi-tabs.fi     
PP-MUL-FIN-0283

Hälsosamma levnadsvanor och en 
mångsidig, balanserad kost är viktiga. 
Kosttillskott kan inte ersätta en 
mångsidig kost.
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rar här som sändebud. Då tarmfloran för-
ändras, uppkommer störningar i informa-
tionsflödet till hjärnan.

”Kontakten mellan tarm och hjärna 
blir störd, vilket gör att människan lät- 
tare än vanligt känner av tarmens och 
magsäckens rörelser – och dessa upplevs 
då ofta som smärta”, tillägger Voutilainen. 

Kosten utgör det  
viktigaste botemedlet
IBS behandlas i första hand med en kost 
ur vilken man utesluter s.k. FODMAP-kol-
hydrater. Sådana finns bland annat i råg, 
vete, korn, kål, lök, äpple, baljväxter och 
i en del av de artficiella sötningsmedlen.

”En lämplig kost minskar svullnad och 
gasbesvär och är till nytta vid alla olika ty-
per av IBS.”

Kosten är dock inte den enda typen av 
livsstilsbehandling. Rask motion sätter 
fart på en slö tarm, medan lugna motions-
former lugnar en livlig tarm. Olika typer 
av övningar för stresskontroll och sinnes-
ro kan också minska symtomen.

”Förutom genom vissa livsstilsföränd-
ringar, kan IBS behandlas med läkemedel 
och kosttillskott, vilka finns att köpa re-
ceptfritt på apoteken.”

Probiotika och pepparmint mot smärta
Bakterier av stammarna bifido och lacto-
bacillus samt jäst av stammen saccharomy-

ces kan lindra den smärta som orsakas av 
en svullen mage. Detta beror antagligen 
på att dessa mikrober förändrar samman-
sättningen i tarmens mikrobflora. Den 
möjliga effekten kan observeras inom någ-
ra veckor.

Smärta orsakad av svullnad kan också 
lindras med kapslar innehållande peppar-
myntsolja. Kapslarna får tarmarnas släta 
muskulatur att slappna av, vilket lindrar 
smärtan.

Psylliumfiber binder å sin sida vätska 
i tarmen, vilket lindrar eventuell diarré. 
Dessutom ökar fibrerna tarminnehållet, 
och förebygger på så vis förstoppning.

”Om IBS ofta orsakar diarré, kan man 
tillfälligtvis ta till läkemedel med lopera-
mid (exempelvis vid flygresor). Lopera-
mid får dock inte användas om diarrén 
är förknippad med feber, om man obser-
verar blod i avföringen, eller om magsym-
tomen är långvariga och orsaken inte har 
utretts.”

Om tarmen vägrar fungera, är laxerme-
del med makrogol ett skonsamt alternativ. 
De gör tarminnehållet mjukare och under-
lättar passagen.

”För den med magbesvär är 
det ofta ändå en tröst att veta 
att IBS är ofarligt. Detta besvär 
ökar inte risken för tarmcancer 
eller andra sjukdomar.”T

ALFLOREX ® är ett bifido-
bakteriepreparat för konti-
nuerligt bruk. Den används 
för att öka antalet nyttiga 
bifidobakterier i tarm-
kanalen i samband med te.x 
en FODMAP-diet. En unik, 
vetenskapligt välstuderad 
stam 35624. Produkten är 
gluten- och laktosfri, innehåller inte inulin. 
Passar även för veganer. Endast på apotek. 
>Symbiosys Alflorex 30 kaps. 

SYMTOMEN VID IBS (irriterad 
tarm) försämrar livskvaliteten 
och stör det normala vardagsli-
vet. Diplomag® IBS-produkterna 
är alternativ som fungerar både 
vid diarré- och förstoppnings-
betonad IBS. Diplomag® IBS 
Diarré innehåller bentonit-
lera och simetikon, medan 
Diplomag® IBS Förstoppning 
innehåller makrogol 3350, 
psyllium och simetikon som 
aktiva substanser. Bägge pre-
paraten är CE-märkta medic-
intekniska produkter.
>Diplomag® IBS Diarré  
30 kaps. 
>Diplomag® IBS Förstoppning  
20 dospåsar

GELSECTAN ÄR avsett särskilt för diarrébeto-
nad IBS och som behandling av diarré orsa-
kad av läkemedel eller en överkänslig tarm. 
Gelsectan minskar tarmens ökade permeabi-
litet. Preparatets kombination av xyloglukan 
och växtproteiner bildar ett epitelskydd i 
tarmen och xylo-oligosackariderna i produk-
ten ökar tillväxten av de nyttiga bifidobakte-

rierna i tarmen. 
CE-märkt medicin-
teknisk produkt
>Gelsectan 60 kaps.

3  X  N Ö J DA R E  M AG E
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Senaste vinter var mitt hår i uselt skick och  
naglarna spruckna och sköra. Olika kome-

tikprodukter gav ingen hjälp, men då ett kom-
pisgäng träffades fick jag tips om att testa på 
biotin. Jag köpte ett starkt biotinpreparat på 

apoteket, Helein Strong Biotin+. Förväntade mig inga 
snabba resultat, men blev glatt överraskad då mina 
naglar tycktes starkare redan efter ett par veckor.  
Håret förändrades också mot det bättre, och t.o.m. 
min man konstaterade att det såg mycket mer 
levande ut.

För min del inverkar årstidsväxlingarna en hel del 
på både hår och naglar, men nu i höst tänkte jag ta 
mig en biotinkur redan innan besvären slår till. Jag var 
verkligen mycket nöjd med produkten, och rekom-
menderar den därför gärna också till andra.

Heli 42 år

Skicka in tips om din egen favoritprodukt med motive-
ringar 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

Axplock Kim Nummila/Anne Stolt Bilder Shutterstock
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I UTLOTTNINGEN av presentkorten  
à 50 euro vann T. Muikku och V. Friis.  
Vi gratulerar vinnarna!

Vem som helst kan lida av stress, människor eller djur.
Djur kan försöka uttrycka stress på sitt eget sätt, men vi 
känner inte alltid igen det. I avsaknad av ett gemensamt 
språk, måste vi tolka deras onormala beteende.

Det mest förekommande tecknet på stress hos husdjur är 
förändrat beteende: överdrivet slickande, tillbakadragen-
het, plötslig aggression, ömhet/rädsla, märkning med urin 
eller avföring, överdrivet skrapande eller till och med 
aptitlöshet.

Stress kan orsakas av förändringar i hemmet: ett nytt 
husdjur, ett nytt hem, förlust av en vän, ensam hemma 
eller stressande beteende från ägaren. Stress kan också 
orsakas av förändringar i miljön och utanför hemmet: 
fyrverkerier och högt ljud eller rörelser, resor eller besök 
hos veterinären.
Om du misstänker stress hos ditt husdjur kan du enkelt 
söka lättnad till det på apoteket.

Pet Remedys lugnande (djuret blir inte sömnigt) e�ekt 
börjar omedelbart. Pet Remedy som innehåller valeriana 
och lugnande eteriska oljor �nns både i spray�aska och en 
plug-in avgivare. Den långsamma avgivningen, i upp till 8 
veckor, påverkar ett område på cirka 60m2. 
Resandet kan, å andra sidan, underlättas genom att spraya 
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Remedy är inte samma sak som djurspeci�ka feromoner: 
Pet Remedy är snabbverkande och är lämplig för dägg-
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Vid oro
Naturlig
Snabbverkande

  
läs mera: biofarm.�

Vem som helst kan lida av stress, människor eller djur.  
Djur kan försöka uttrycka stress på sitt eget sätt, men vi 
känner inte alltid igen det. I avsaknad av ett gemensamt 
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Om du misstänker stress hos  
ditt husdjur kan du enkelt söka  
lättnad till det på apoteket.

Pet Remedys lugnande (djuret blir inte sömnigt)  
effekt börjar omedelbart. Pet Remedy som  
innehåller  valeriana och lugnande 
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och en plug-in avgivare. Den 
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Lider mitt djur av stress?
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för människor och djur. I de officiella God 
medicinsk praxis-rekommendationerna om-
nämns honung som ett fullgott alternativ som 
hostdämpande medel hos barn med akuta 
infektioner i luftvägarna. Fler studier gällande 
effekt och verkningsmekanism krävs ännu, 
men på basen av den informa- 
tion som redan finns att tillgå, kan man kons-
tatera att honung är ett tryggt medel mot 
hosta ända från 1-års ålder.

Källa: hunaja.fi

bot ur  
naturen

Apteq Mielikki Yskähunaja 200 ml är ett tryggt 
och effektivt alternativ vid akut hosta hos barn 
över 1 år som uppfyller rekommendationerna i God 
medicinsk praxis. Preparatet innehåller 0,7 g medi-
cinsk honung per milliliter. Honungen i kombination 
med glycerol bildar en hinna på hostreceptorerna i 
svalget, vilket dämpar hostretningarna. En honung av 
medicinsk kvalitet i rinnande format, som är lätt att 
dosera och vars sammansättning undersökts på både 
kemisk och mikrobiologisk väg. Tillverkas i Finland. 
CE-märkt medicinteknisk produkt. 
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För til lfällig halsbränna och alltför sur mage. Doseringsanvisning för vuxna och över 12-åriga barn: 1-2 tabletter söndertuggas eller får långsamt smälta i  munnen 
vid behov. Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen (8 g kalciumkarbonat/dygn). Kontakta läkare vid långvariga symptom. Personer med nedsatt 
njur funktion eller förhöjda kalciumvärden i blodet bör rådgöra med läkare innan behandling med Rennie påbörjas. Rennie ska inte användas av personer med 

överkänslighet mot produktens innehållsämnen. Läs bipacksedeln.  Bayer Oy *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, Heartburn, MAT 08/2019

HALSBRÄNNA?

SNABB OCH EFFEKTIV HJÄLP MOT HALSBRÄNNA.

HONUNG ÄR ett naturligt sötningsmedel 
som honungsbina (Apis mellifera) produce-
rar ur nektar. Honung har en lång tradition 
inom folkläkekonsten, och det har använts 
exempelvis för behandling av sår och smärre 
allergiska hudreaktioner. Honung innehål-
ler mer än 200 olika ämnen. Andelen olika 
sockerarter ligger i medeltal på 70 % och 
vattenhalten på mindre än 20 % av honun-
gens vikt. Mängden enzymer, mineraler och 
polysackarider är ca 5 %. Honungens enzy-
mer producerar bland annat ämnen som 
förhindrar bakteriernas tillväxt (t.ex. antisep-
tisk väteperoxid som tillverkas av honungens 
glukosoxidasenzym)
KAN HONUNG HJÄLPA VID HOSTA? 
De antiseptiska egenskaperna hos honung 
har utnyttjats i många hudvårdsprodukter 
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Inga fingrar i öronen!
Om man putsar sig i öronen efter dusch 
eller simning och snabbt drar ut fingret igen, 
finns det risk för öronskador till följd av det 
undertryck som uppstår. Möjliga symtom är 
övergående smärta, tinnitus eller försämrad 
hörsel.

Källa: Umeå universitet

BOREAS  
FOTKRÄM  

150 ML

ACO INTENSIVE 
FOOT CREAM  

100 ML

BOREAS FOTKRÄM  ACO INTENSIVE FOOT CREAM 

S M I T TA R 
T U R I S T D I A R R É ?

I en färsk doktorsavhandling konstateras att 
76 % av de resenärer som deltog i en studie 
hade bakterier som orsakar turistdiarré i 
sin kropp oberoende av om de uppvisade 
symtom eller inte.

Källa: Helsingfors universitet

Sädesslagen inverkar
Enligt en färsk finländsk studie inverkar an-
vändningen av olika sädesslag på insjuknan-
det i ärftlig typ 1 diabetes bland de barn som 
löper ökad risk för denna sjukdom. De som åt 
rikliga mängder havre, vete eller råg hade en 
ökad sannolikhet för diabetes.

Mer forskning behövs dock. För närvaran-
de rekommenderas säd till barn i lekåldern, 
och just nu finns inga planer på att ändra 
på dessa rekommendationer på basen av 
forskningsresultaten.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL) Småleendets kraft
Nu är det officiellt konstaterat. Ett 
leende är av betydelse för hälsan. I en 
30-årig studie utförd vid Berkeleys uni-
versitet i Kalifornien konstaterades att 
ett småleende minskar stress, får en att 
må bättre och leva längre. Leendet ger 
upphov till välbehagskänslor. Hjärnan 
behöver varken pengar eller choklad, 
ett barns leende är värt 2 000 choklad-
stänger eller 17 500 euro.

Källa: Yle.fi
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För til lfällig halsbränna och alltför sur mage. Doseringsanvisning för vuxna och över 12-åriga barn: 1-2 tabletter söndertuggas eller får långsamt smälta i  munnen 
vid behov. Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen (8 g kalciumkarbonat/dygn). Kontakta läkare vid långvariga symptom. Personer med nedsatt 
njur funktion eller förhöjda kalciumvärden i blodet bör rådgöra med läkare innan behandling med Rennie påbörjas. Rennie ska inte användas av personer med 

överkänslighet mot produktens innehållsämnen. Läs bipacksedeln.  Bayer Oy *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, Heartburn, MAT 08/2019

HALSBRÄNNA?

SNABB OCH EFFEKTIV HJÄLP MOT HALSBRÄNNA.

Om du kan ta dig upp  
för 4 trappavsatser i rad 

utan att stanna och pausa 
är ditt hjärta antagligen  

i skick.
Källa: Daily Mail, resultat ur en amerikansk 

studie

27

BOREAS FOTKRÄM förebygger uppkomsten av 
förhårdnader och håller hälar och fötter mjuka. 
Med uppfriskande kamfer, som minskar svullnad 
och svalkar hettande fötter. Ökar även den ytliga 
blodcirkulationen, vilket å sin sida ger behaglig 
värme åt frusna ben. Lätt att breda ut, sugs upp 
fort. Oparfymerad. Lämpar sig även för diabetiker.
Testgruppens kommentarer: 
”Gillar kräm på burk, då man inte av misstag kom-
mer åt att klämma ut för mycket.”
”En lätt kräm. Sugs upp väl, ger skön värme åt 
frusna ben.”
”Doften påminner om mormors kamferliniment. 
Bra för dagligt bruk.”
”Räckte inte till för mina knastertorra hälar. Lätt att 
använda dock.”

ACOS FYLLIGA, oparfymerade fotkräm tillför 
effektivt fukt på djupet och mjukgör förhårdnader. 
Långvarigt fukttillförande. Förhindrar uttorkning 
och håller huden elastisk och fuktig. Dryg att an-
vända. Sugs fort upp utan att lämna kladdig känsla.
Testgruppens kommentarer: 
”Känns rätt tjock, men sugs ändå förvånansvärt 
fort upp i torra hälar.”
”Applicerade om kvällarna, och fötterna var mjuka 
och sköna på morgonen.”
”Rätt dryg att använda. Plus för att den är doftfri.”
”Djupa hälsprickor fick inte tillräckligt fukt, men 
mina torra fotsulor blev mjuka och fina.”

Bra att veta: 

En daglig tvätt är a och o 
för fotvården. Förebyg-

gande behandling hindrar 
problem från att uppstå eller 

förvärras. En frisk hy som 
får tillräckligt med fukt ger 

också bättre skydd mot t.ex. 
fotsvamp. Sök vård i tid om 

du får problem med dina 
fötter.
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KROPPEN 
tillbaka på rätt  
köl igen
Kan man göra något för 
att underlätta kroppens 
återhämtning efter graviditet 
och förlossning? Vad ska man 
undvika för att inte orsaka mer 
skada än nytta? Här några tips 
för att hjälpa kropp och själ 
tillbaka till det normala igen! 

Pauliina Rasi  Bilder Shutterstock

Väck bäckenbottnens muskulatur  
direkt efter förlossningen
Ta hand om dig själv:
En graviditet och förlossning utgör en rejäl 
påfrestning för bäckenbottnen. Foststrets 
vikt trycker på, så en gympakur för denna 
region är viktig också efter ett kejsarsnitt.
Om man tränat upp sina muskler redan 
före förlossningen, är det oftast lättare 
att hitta dem igen; men det kan ändå kän-
nas som om man inte har någon koll på  
bäckenbottnens muskulatur överhuvud-
taget efter förlossningen.

En försiktig träning av muskulaturen 
kan startas redan ett dygn efter förloss-
ningen. Börja då med att försiktigt känna 
dig för, och försök spänna musklerna som 
om du skulle försöka stoppa urinstrålen. 

Spänningen ska hållas i cirka 5–10 sekun-
der, och övningen sedan upprepas.

Då du lyckas spänna musklerna bå-
de i liggande och sittande läge, kan du 
små-ningom också börja träna stående 
eller gående. Öka på antalet upprepning-
ar och övningsgånger per dag. Ungefär 30 
upp-repningar 3–4 gånger per dag är ett 
gott mål. Många mammor har upptäckt 
att ett gott knep för regelbunden träning 
är att göra övningarna varje gång då man 
ammar.

Var försiktig:
Inled träningen försiktigt och lyssna på 
din kropp. Om du fått svåra bristningar i 

samband med förlossningen, ska du inte 
börja träna innan ca 1 vecka efter förloss-
ningen, eftersom träningen annars kan va-
ra till direkt skada. 

Kom ihåg:
Problem med lättare urininkontinens och 
gasbesvär försvinner i allmänhet inom 
ett år med hemmaträning, men var femte 
mamma lider ändå av dessa problem också 
längre fram. Sök hjälp av fysioterapeut eller 
gynekolog om besvären håller i sig och den 
egna träningen inte hjälper. Fysioterapeu-
ten kan också t.ex. använda en apparat som 
mäter musklernas knipkraft, vilket kan gö-
ra det lättare att hitta rätt muskler.

28
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Ta hand om dig själv:
Kroppen behöver också annan lättare motion för att 
komma igång så fort detta bara känns bra. Många 
börjar genom att gå ut med barnvagnen. Långa pro-
menader kan till en början orsaka tryck och smärta i 
underlivet. Lyssna därför till din egen kropp. Det är 
helt godtagbart att hålla sig inomhus och vila med 
bebisen ett tag i början.

Motion hjälper dock mot den trötthet de splitt-
rade nätterna orsakar, och ger ofta också ett lyft för 
sinnet. Du kan dessutom småningom återuppta an-
dra motionsformer som du idkat före bebisens an-
komst. Lättare muskelträning för överkroppen känns 
ofta bra. Även lugnare grenar som yoga och pilates 
passar bra för nyblivna mammor.

Om du får ont i ryggen av träningen är orsaken 
ofta svaga muskler i bäckenbotten och mage. Då är 
det speciellt viktigt att träna och försöka förstärka 
dessa.

Ta dig tid att promenera
Var försiktig:
Ta det lugnt i början om du börjar med någon ny mo-
tionsform. Också en lugn gren kan kännas svår om 
man inte har tidigare erfarenhet av denna. Det är 
därför ofta lättast att börja med grenar man idkat re-
dan tidigare. Låt löpning och hopp eller snabba vänd- 
ningar vänta tills bäckenbottnen och magmuskler-
na hunnit återhämta sig. De raka magmusklerna dras 
ifrån varandra under graviditeten, och man ska där-
för inte träna dem innan de hunnit återfinna sitt nor-
mal- läge igen.

Kom ihåg:
Alla graviditeter är olika, och så även återhämtningen 
efteråt. Om du kunde störta iväg till gymmet direkt 
från förlossningssalen efter ditt första barn, ska du 
inte känna dig dålig om det verkligen inte lyckas efter 
förlossning nummer två. Din egen kropp får fungera 
som din kompass och leda dig rätt.

Ta hand om dig själv:
Många kvinnor minns ännu länge efter sin am-
ningsperiod hur man kunde äta mängder av kex 
och gräddbakelser och ändå få vikten att rasa. Am-
ning kräver en otrolig mängd kalorier, och i själva ver-
ket är det i detta skede man borde äta för två. Amningen ökar  
energiförbrukningen med ungefär en måltid per dag, medan gra-
viditeten till och med i slutskedet ökar förbrukningen med bara 
en enda ostsmörgås.

Gå ändå inte in för att skaffa dig din extraenergi via delikatesser 
och söta drycker. Åtminstone inte enbart. Om kroppen skriker ef-
ter kolhydrater, kan du försöka med fullkornsbröd, gröt, pasta eller 
kolhydrathaltiga grönsaker, såsom batat, potatis och majs.

Avokado är, tack vare sina gOda fettsyror, ett superalternativ 
för en ammande mamma. Även nötter tillför goda fetter samt 
proteiner och fibrer till kosten.

Var försiktig:
Ett järntillskott kan vara på sin plats om man förlorat mycket 
blod i samband med förlossning eller kejsarsnitt. Men ta inte till-
skottsjärn utan att först höra dig för med apoteks- eller hälso-
vårdspersonal, eftersom järn ansamlas i kroppen.

Kom ihåg:
Se till ett tillräckligt intag av kalcium och vitamin D, och ta vid 
behov till kosttillskott. Multivitaminpreparat rekommenderas 
bl.a. till den som ammar tvillingar och vid tätt på varandra föl-
jande graviditeter.

Avokado är god näring 
för den som ammar

29
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Låt sömnen  
bli nummer ett
Ta hand om dig själv:

Vila hjälper dig att läkas, men hur ska man 
kunna sova gott med ett knyte som väcker 
en med några timmars mellanrum?

Förutom bebins väckningssignaler, är 
den nyblivna mammans sömn också i öv-
rigt relativt lätt. Trots att bebisen småning-
om lär sig sova längre snuttar, återkom-
mer inte mammans tidigare sömnförmåga 
i riktigt samma takt. Orsaken är hormo-
nell. Östrogenhalten i kroppen rasar efter 
förlossningen och under amningsperioden, 
vilket försämrar sömnkvaliteten. Föränd-
ringen påminner om den som senare upp-
levs i övergångsåldern, då många kvinnor 
drabbas av sömnlöshet. Efter en förlossning 
är dock besvären av övergående art.

Var försiktig:
Om sömnlösheten besvärar under en 
längre tid, blir det lätt till en vana som det 
är svårt att bli kvitt. Tala i god tid med råd-
givningen eller din gynekolog ifall sömnen 
blir ett problem som försämrar livskvali-
teten. De kan hjälpa dig och rekommende-
ra en lämplig behandling.

Kom ihåg:
Olika naturliga knep kan förbättra sömnen. 
Om bebisen väcker dig, kan hen kanske sova 
i ett annat rum? Eller kanske din partner kan 
ta hand om en del av de nattliga upp-stig-
ningarna? Den nyblivna mamman kan kan-
ske få sova i gästrummet någon natt?

Ta hand om dig själv:
Såret efter ett kejsarsnitt kräver uppmärk-
samhet för att läkas väl. Sätt igång och rör på 
dig så fort du fått tillstånd till det, eftersom 
också en lätt rörelse främjar sårläkningen.  
Duscha såret 5–10 minuter per dag. Torka 
ärret noggrant efter duschen, men använd 
inga sårförband eller salvor. Luftbad hjäl-
per däremot såret att läkas.

Sammanväxningar kan bildas i snitt-
såret. Dessa orsakar smärta, och i värsta 
fall kan de göra det svårt att bli gravid på 
nytt. Fysioterapi mot ärrbildning kan fö-
rebygga dessa besvär.

Var försiktig:
Även om återhämtningen kräver att man 
kommer igång och rör på sig, är det ändå 
viktigt att skydda magmusklerna. Res dig 
upp ur liggande ställning via sidoläge och 
hjälp till med armarna så du inte tar i för 
mycket med magen.

Kom ihåg:
Det är lätt hänt att man aktar sitt ömman-
de sår så pass mycket att resten av krop-
pen blir stel och öm. Det kan också vara 
svårt att hitta bekväma amningsställning-
ar då man snittats. Om amningen är viktig 

Motverka sammanväxningar efter ett kejsarsnitt

Ta hand om dig själv:
Det är ytterst vanligt med olika bristning-
ar i samband med en förlossning. Största 
delen av alla som genomgår en s.k. natur-
lig förlossning drabbas av dessa. Lindri-
ga bristningar av första och andra graden 
läks vanligen av sig själva, och kräver inget 
mer än en normal efterkontroll. Eventuel-
la stygn sätts också i allmänhet med tråd 
som smälter bort.

Duscha yttre bristningar alltid då du 
går på toaletten och klappa huden torr. 
Luftbad är också bra för läkningen. Då 
stygnen smultit bort, kan ärrvävnaden 
gnidas in med olja som gör den smidigare.
Svårare bristningar av tredje och fjärde 
graden går dock ända in till slutarmus-
keln, så det är viktigt att ta väl hand om 
dessa. Här är även träningen av bäcken-
bottnen mycket viktig för att man inte se-
nare ska drabbas av problem med sänkt 
bäckenbotten eller inkontinens.

Bristningar kräver vila
Var försiktig:
Om man sitter på en badring kan detta 
ytterligare öka smärtan och svullnaden 
i bristningarna, och detta rekommende-
ras därför inte. Försök undvika att sitta så 
långt möjligt, och utnyttja exempelvis ett 
halvliggande läge i stället. Amningen lyck-
as väl även i liggande ställning.
Vid svåra bristningar ska man inleda sin 
motion mycket försiktigt. Träningen av 
bäckenbottnens muskulatur kan starta 
ca en vecka efter förlossningen, men mer 
fartfyllda grenar som löpning eller dans 
får vänta tills magmuskler och bäckenbot-
ten återhämtat sig. Vänta alltså minst tre 
månader med dessa.

Kom ihåg:
Om bristningarna orsakar avföringsinkon-
tinens, ska du vända dig till läkare. Besvä-
ret kan korrigeras väl om du får hjälp till 
räckligt fort.

för dig, ska du inte tveka att be barnmor-
ska eller amningsskötare om hjälp. Dessa 
experter känner till vilka knep som kan få 
amningen att fungera också i sär-skilda si-
tuationer.

Lindrar smärta

Dämpar svullnad

Anti-inf lammatorisk

HALSONT?

Bertolix!
SÄG HEJ TILL

(benzydaminhydrochlorid)

Bertolix® (benzydaminhydrochlorid) 3 mg/ml , receptfritt läkemedel,  munhålespray för behandling av smärta, 
svullnad eller irritiation i munhåla och svalg. För vuxna över 18 år. Rådfråga läkare om symtom förvärras eller 
inte förbättras inom 3 dagar. Använd ej under graviditet och amning. Om du får en allergisk reaktion, avsluta 
behandlingen och kontakta sjukvården. Behandling i max 7 dagar. Läs bipacksedeln noga. Vid frågor om 
våra läkemedel se fass.se eller kontakta www.bausch.se. BER/SE/1910/0086

Lokalbedövande
munhålespray

Finns nu i
två storlekar,
15 ml & 30 ml
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Ta hand om dig själv:

Hela världen och livet förändras efter för-
lossningen – särskilt om barnet är det för-
sta. Hormonerna ställer ofta till det yt-
terligare, och man kan känna sig ömsom 
gråtmild, ömsom lycklig, aktiv eller hand-
fallen.

Allt detta är helt normalt. Den hor-
monella omställningen är som störst un-
der de första två veckorna efter förloss-
ningen då graviditetshormonerna byts ut 
mot amningshormoner. Då är det lätt hänt 
att man känner sig nedstämd och upple-
ver ”baby blues”. Ge dig själv tid att vän-
ja dig vid din nya livssituation och se till 
en mångsidig kost, motion och vila i lagom 
doser.

Nedstämdhet i  
ett par veckor hör till

Var försiktig:

Kom ihåg att den nedstämdhet som or-
sakas av hormonerna är tillfällig. Om du 
däremot känner dig nedstämd ännu fle-
ra veckor efter förlossningen, kan du ha 
drabbats av förlossningsdepression. Detta 
går inte över av sig självt. Vänd dig därför 
exempelvis till rådgivningen.

Kom ihåg:
Du är inte ensam! Andra i samma situa- 
tion kan hjälpa och stödja dig i de stora för- 
ändringarna och ge dig ett bättre själv-för-
troende i din nya roll. Du kommer nog att 
klara skivan! ■

Källa: Terveyskylä.fi

Lindrar smärta

Dämpar svullnad

Anti-inf lammatorisk

HALSONT?

Bertolix!
SÄG HEJ TILL

(benzydaminhydrochlorid)

Bertolix® (benzydaminhydrochlorid) 3 mg/ml , receptfritt läkemedel,  munhålespray för behandling av smärta, 
svullnad eller irritiation i munhåla och svalg. För vuxna över 18 år. Rådfråga läkare om symtom förvärras eller 
inte förbättras inom 3 dagar. Använd ej under graviditet och amning. Om du får en allergisk reaktion, avsluta 
behandlingen och kontakta sjukvården. Behandling i max 7 dagar. Läs bipacksedeln noga. Vid frågor om 
våra läkemedel se fass.se eller kontakta www.bausch.se. BER/SE/1910/0086

Lokalbedövande
munhålespray

Finns nu i
två storlekar,
15 ml & 30 ml
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Nyheter från världen Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

Nya läkemedel mot  
Ebola ger en bety-dande 
minskning av dödligheten.  

Källa: WHO.

En kinesisk-amerikansk studie 
ger nytt hopp för den som drab-
bats av Parkinsons sjukdom. 

För närvarande finns nämligen inga lä-
kemedel som kan bromsa sjukdoms-
förloppet i betydande grad.

Resultaten från en färsk studie 
publicerades i början av september i 
Journal of Clinical Investigation. Stu-
dien utfördes som ett samarbete mel-
lan Universitetet i Iowa och institutet 
för hjärnsjukdomar i Peking, och re-
sultaten uppvisade tydliga tecken på 
att ett visst läkemedel mot godartad 
prostataförstoring också kunde tän-
kas bromsa upp förloppet vid Parkin-

Läkemedel mot  
Parkinsons sjukdom

sons sjukdom. Läkemedlet i fråga, terazo-
sin, ser ut att aktivera ett enzym som bå-
de bromsar upp och förhindrar celldöd i 
hjärnan.

I studien deltog sammanlagt 2 880 män. 
Alla deltagare hade både Parkinsons sjuk-
dom och prostataförstoring, mot vilken de 
tog terazosin. Dessa män jämfördes mot 
15  409 personer som använde något an-
nat läkemedel mot sin prostataförstoring. 
Resultaten visade att det undersökta läke-
medlet mot prostataförstoring också hade 
effekt på Parkinsons sjukdom.

På basen av dessa resultat kommer kli-
niska studier med läkemedlet att starta re-
dan detta år. Inom en nära framtid bör vi 

få reda på om detta läkemedel kan tänkas 
bli åtminstone en ny dellösning i behand-
lingen av Parkinsons sjukdom.

Källa: Mediuutiset 19.9.2019
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Kroniskt trötthetssyndrom har varit 
en relativt mystisk, okänd och spe- 
ciell sjukdom, som småningom bör-

jar klarna för forskarna. I april samlades 
forskare, vars projekt finansierats av det 
amerikanska Natural Institute of Health, 
för att informera om betydande framsteg 
inom ämnet. Detta omfattande projekt har 
genomförts vid olika forskningscenter, bl.a. 
vid Harvard University. Projektet är ytterst 
viktigt, eftersom trötthetssyndromet en-
bart i USA är ett problem som rör upp till 
2,5 miljoner människor. Även i Finland ökar 
antalet drabbade hela tiden. 

Det kanske mest betydelsefulla resulta-
tet hittills har varit upptäckten av ett sam-
band mellan kroniskt trötthetssyndrom 
och kroppsliga mekanismer som motsva-
rar vinterdvala. Forskare observerade att 
kroppsfunktionerna hos de personer som 

lider av syndromet drog sig tillbaka till 
ett tillstånd som påminner om vinterdva-
lan hos vissa djur. Detta kunde konsta-
teras särskilt i form av betydligt minska-
de mängder av flera olika ämnesomsätt-
ningsprodukter, och som en försämrad 
energiproduktion och förmåga till utnytt-
jande av energi hos cellerna. Liknande för-
ändringar hos djur i vinterdvala förknip-
pas med kroppens naturliga skyddsmeka-
nismer, d.v.s. det är ett försök att försvara 
sig mot yttre hot genom att tillfälligtvis ge 

Nya idéer till  
diagnostisering av 
kroniskt  
trötthetssyndrom 

upp en del av funktionsförmågan för att 
skydda de livsviktiga funktionerna.

Utöver kroppsfunktioner som efter- 
apar vinterdvala sågs även immunologiska 
förändringar samt förändringar i både det 
centrala och det perifera nervsystemets 
funktion hos de patienter som led av kro-
niskt trötthetssyndrom. De neuroinflam-
matoriska förändringarna kan orsakas av 
exempelvis någon virusinfektion, neuro-
toxiner (”nervgifter”) eller kronisk stress. 
Även tarmsystemet spelar en roll: Man 
fann nämligen ofta mer inflammationsö-
kande än skyddande bakteriestammar hos 
dem med trötthetssyndrom än hos friska 
referenspersoner. 

Alla dessa fynd bekräftar det faktum 
man redan konstaterat, det vill säga  att 
kroniskt trötthetssyndrom är en verklig 
sjukdom som ska tas på allvar. Resulta-
ten ökar även förståelsen för varför sjuk-
domen kan ta sig så många olika uttryck. 
Dessutom ger fynden hopp om att man 
inom en nära framtid ska kunna finna ge-
mensamma, godkända kriterier för både 
diagnostisering och vård av sjukdomen, 
samt mer effektiva behandlingsmetoder 
än hittills.

Källa: Potilaan lääkärilehti 10.9.2019

32-33_SVmaailmalta_6_19.indd   32 12.10.2019   19.30



Nya läkemedel mot  
Ebola ger en bety-dande 
minskning av dödligheten.  

Källa: WHO.

33

Forskare vid Karolinska Institutet i Sverige har undersökt 
varför vår vikt ökar med stigande ålder, även om vi inte 
skulle ändra på våra motions- eller måltidsvanor. Orsa-

ken ser ut att vara en förändrad omsättning av lipider. Med 
detta avses den hastighet med vilken de fetter kroppen produ-
cerar och de vi får ur födan förbränns och försvinner ur krop-
pen.

Sammanlagt 54 män och kvinnor deltog i en studie där 
de följdes upp under en period på i medeltal 13 år. I studien 
deltog även 41 kvinnor som genomgått en fetmaoperation. 
Dessa kvinnor följdes upp i 4–7 års tid efter ingreppet. 

Resultaten visade att lipidernas omsättningshastighet 
minskade hos alla, oberoende av om vikten gick upp eller 
ned. De som inte kompenserade nedgången i lipidomsätt-
ningen genom att äta mindre, blev i medeltal 20 % tyngre. Av 
de kvinnor som genomgått fetmaoperation lyckades enbart 
de kvinnor i sin viktkontroll, vars lipidomsättning varit för-
delaktig redan före operationen. 

Det ser alltså ut som om det vore ytterst viktigt att upp-
rätthålla, och gärna till och med öka sina motionsvanor samt 
se till att det dagliga kaloriintaget inte ökar då man blir äldre.

Källa: Mediuutiset 17.9.2019

Varför ökar vikten  
då vi blir äldre?

PANADOL FORTE 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia.Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. 
Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuoro-
kaudessa. Ei lapsille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön korkeintaan 
3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useammin 
kuin 4 tunnin välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen para-
setamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa 
haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä 
ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja imetyksen 
aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja 
/ tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pak-
kausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 1.12.2018. Perus-
tuu 6.3.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydessä, influ-
enssa, päänsärky ja lihassärky. Aikui sille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 4–6 tunnin välein 
korkeintaan 3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. Ei suositella 
alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosteluohjetta ei saa ylittää. Annospussin 
sisältö liuotetaan lämpimään veteen. Älä käytä Panadol Hotia, jos sinulla on fenyyli-
ketonuria, tai jos olet allerginen parasetamolille tai valmisteen apuaineille. Käytä va-
roen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä 
valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Valmistetta voi 
käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä 
annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen 
aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 12 annospussia. Valmisteyh-
teenvetolyhennelmä 27.4.2018. Perustuu 7.1.2019 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

OTRIVIN
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nu-
hassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarvittaessa korkein-
taan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen 
sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglau-
kooma tai jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielu alueen leikkaus, älä käytä 
Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa apteekista, 
jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää 
raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivu-
mista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. 
Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 
(www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 
5.6.2019. Perustuu 13.2.2019 päivättyihin valmiste yhteenvetoihin.

Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, 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. 10/2019, CHFIN/CHMULBRA/0015/19 

Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!
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AVÈNES NYA anti-age-serie har utvecklats för 
att ge en åldrande hud mer fasthet, ett  
lyft och näring. Produkterna fördröjer åld-
randeprocesserna genom en kombination 
av unika, patenterade aktiva substanser. 87 % 
av deltagarna i en testgrupp uppgav sig vara 
nöjda redan efter 5 dagar. I serien ingår dag- 
och nattkräm, tonande dagkräm, serum och 
ögonkräm. Ögonkrämen är oparfymerad.
>Avène DermAbsolu-produktserien

Suckar du över de svunna släta och fasta anlets-
drag du en gång hade? Vad händer med huden 
då vi blir äldre? Finns det något man kan göra? 

Frågor som obevekligen dyker upp senast i 40-årsål-
dern då ålderstecknen börjar synas i hudens struktur. 
Hudens struktur och funktioner förändras tyvärr all-
tid med en stigande ålder. Yttre faktorer, såsom sol-
ljus och rökning, kan avsevärt skynda på förändringar-
na, men även arvsanlagen spelar in. Förändringarna är 
alltså individuella, och en del av oss kan skatta sig lyck-
ligare än andra i detta hänseende.

Förlust av kollagen och fett
Produktionen av hudens viktigaste stödprotein, kol-
lagen, börjar minska redan kring 25-årsåldern. Även 
mängden elastin, som står för elasticiteten, börjar da-
la. Lagret av underhudsfett i ansiktet tunnas ut och 
blodcirkulationen minskar, vilket gör sårläkningen 
och cellernas förnyelseprocess långsammare än för-
ut. Huden blir rynkig, blåmärken uppkommer lättare, 
och pigmentfläckar blir synliga. Solens UV-strålning 
söndrar kollagenets struktur, vilket får huden att bli 
slapp i förtid.

Hjälper anti-age-produkter? 
En god anti-age-produkt sugs väl upp i huden, till-
för fukt, gör huden klarare, samt återupplivar blod-
cirkulation och elasticitet. De förändringar som skett 
i underhudsvävnaden kan inte korrigeras med hjälp 
av anti-age-preparat, men produkter som återfuktar 
och ökar elasticiteten får ändå ansiktet att se yngre 
ut. S.k. återupplivande preparat strävar till att öka  

EN ANTI-AGE-PRODUKTSERIE som gör 
huden fastare, minskar mängden ryn-
kor och ger ett ungdomligare utseende: 
Milt parfymerade dag- och nattkrämer 
för normal och torr hud. Oparfymerad 
ögonkräm som minskar mängden rynkor 
och dämpar mörka ringar under ögonen. 
Oparfymerat serum som tillför fukt på 
djupet, ökar elasticiteten och fyller ut 
rynkor.
>ACO Face Anti Age Lift & Fill- 
 produktserien 

E R B J U DA N D E  I  N OV E M B E R E R B J U DA N D E  I  D EC E M B E R

blodcirkulationen och cellernas förnyelseprocess, och 
därför lämpar sig dessa i allmänhet inte för den med 
couperosa. Ämnen som jämnar ut rynkor, och pigment 
som återspeglar ljus, ger huden ett jämnare och fastare 
utseende. Åldersförändringar kan också bekämpas med 
kollagen som tas via munnen; i sådana former som sugs 
upp väl. En åldrande hud behöver mycket fukt, och där-
för är det viktigt att be om professionell hjälp vid val av 
rengörings- och vårdande produkter alltid då sådan finns 
att tillgå. T

Skönheten är  
förgänglig 

Hudnytt Kim Nummila Bilder Shutterstock, tillverkarna

Erbjudandet gäller under hela december månad 2019. Erbjudandet gäller under hela november månad 2019.
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ERBJUDANDEN

I NOVEMBER

Allt ok.

Minisun 20 µg D-vitamin 
200 tabl.
Välsmakande D-vitamintabletter 
som tryggar det dagliga behovet. 
För hela familjen.

Vichy Neovadiol  
Magistral vårdande kräm  
50 ml
En sammetslen kräm som tillför  
fukt och näring och ger huden  
en fyllig känsla. För kvinnor som  
passerat klimakteriet.

Apteq Fluzinc  
72 tabl.
Sugtabletter med zink mot de 
första förkylningssymtomen. 
Lämpar sig för alla över 12 år. 
Förkortar sjukdomsförloppet 
och lindrar symtomen.

Rela Tabs 30 tabl. eller  
Rela Caps 30 kaps.
Välsmakande mjölksyrebakterie- 
preparat i förebyggande syfte  
mot magbesvär. För hela familjen.

Apteq B12-vitamiini  
metylkobalamin 1000 µg  
100 tabl.
B12-folsyrepreparat för ett ökat 
vitaminbehov. Effektivt upptag.  
Med hallonsmak.

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

SB12 munskölj  
500 ml
Unik patenterad samman- 
sättning som stoppar en  
obehaglig andedräkt i upp  
till 12 timmars tid. 

Iiris ögondroppar  
10 ml
Nya ögondroppar med en  
sammansättning som tillför  
ögonen långvarig fukt.

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100 sväljbara eller  
munsönderfallande tabl.
Ett starkare melatoninpreparat  
för att förkorta insomningstiden.

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

Arthro Ledkräm  
120 g
Unik kräm för lokalt bruk.  
Lindrar smärtkänslor och  
svullnad i kroppens små leder.

Ducray Kertyol PSO  
125 ml eller Kelual DS  
100 ml schampo
Specialschampon som lämpar sig  
för att lugna en mjällande, irriterad  
eller kraftigt kliande hårbotten. 

   
Sp
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Våra erbjudanden gäller i november 2019 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETSKom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.



ERBJUDANDEN

I DECEMBER

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

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

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

Bepanthen Eye  
ögondroppar  
20 x 0,5 ml
Fuktande ögondroppar  
för torra, irriterade och  
trötta ögon. För omedelbar  
lindring och långvarig fukt.

Apteq Biotiini Extra  
60 kaps.
Starkt och mångsidigt  
kosttillskott för ett friskt  
och välmående hår, vackra  
naglar och en strålande hud.

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

Sebamed tvättlösningar  
1000 ml
Dryg tvättlösning för dagligt  
bruk. Upprätthåller hudens  
fuktbalans. 

Melarest Extra Vahva  
1,9 mg eller Mint  
100 tabl. eller Pitkä- 
vaikutteinen 90 tabl.
Starka melatoninpreparat. För att  
förkorta insomningstiden eller  
förlänga sömnen.

Naso Seesamiöljy eller 
Fresh Seesamiöljy  
ratiopharm 10 ml
Fuktande nässprayer utan  
konserveringsmedel. Fuktar och  
smörjer torra nässlemhinnor.

Salutem tandkräm  
75 ml
Tandkrämer som lämpar sig  
för känsliga munslemhinnor  
och personer med tendens  
till aftor. Skummar inte.  
Lämpar sig även för barn.

Bethover B12 + Foolihappo  
150 tabl. 
Sugtabletter med bärsmak, som  
tryggar det dagliga behovet av  
vitamin B12 och folsyra; fungerar  
även som stöd för minnet.

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

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

Spara sidan

APOTEKETS
Kom och se våra 

erbjudanden 
på apoteket.


