


Ledare

Glädje och ljus
Då smakar grillad mat och andra sommar-
delikatesser som kan vara påfrestande för 
matsmältningen. Vissa får halsbränna, andra 
kanske magsymtom. På apoteket får du hjälp 
och råd vid problem i magen och matsmält-
ningskanalen.

I den här tidningen har vi samlat många 
produkter för olika sommarbehov. Dra nytta 
av våra erbjudanden antingen själv eller som 
trevliga sommarsouvenirer till nära och kära. 
Utmärkta produkter att ta med till stugan är 
till exempel en mångsidig bassalva eller en 
dryg tvålfri tvättlösning. Apoteket betjänar 
på ett tryggt sätt, i både regn och solsken.

Njut av sommaren!

Apotekare Liisa Kärkkäinen
Munksnäs apotek

Sommaren i Finland. Bokstavligen. Nu 
har du en utmärkt möjlighet att bekan-
ta dig med närmiljön på din hemort 

och njuta av den somriga naturen. Om du har 
semester hinner du göra många närutflykter.

Förra sommaren rådde en golfboom och 
vi var så ivriga att göra utflykter till natio-
nalparkerna att det ibland till och med var 
rusning på spångarna. På vintern njöt vi av 
det fina skidföret: många hittade skidglädjen 
i vuxen ålder. Kommer månne naturutflykter, 
vandring och tältliv att bli ännu populärare 
i sommar än förra sommaren? 

Vad vi än gör under sommaren är alla slags 
små skador möjliga när man har mindre klä-
der på sig. Förutom solen för sommaren med 
sig myggor, fästingar och olika stora sår och 
skavsår. Om du är förberedd kan du njuta 
mera – besök vårt apotek för att uppdatera 
eller komplettera ditt medicinskåp. Kom 
samtidigt ihåg husdjurens behov. I den här 
tidningen hittar du en artikel om vård av 
sommarskador.

På sommaren är det lätt hänt att måltids-
rytmen och matvanorna avviker från det 
normala. När man har semesterstämning 
känner man ofta att man har lov att njuta. 

“Nu är det dags att 
njuta av den somriga 
naturen”

Stamkundens rabatt:
Uppköp under
kalenderåret

  
rabatt-%

    50 - 100 €  2%
 101 - 200 €  3%
 201 - 300 €  4%
 301 - 500 €  5%
        >500 €  8%

MUNKSNÄS APOTEK
Öppettider:  
må–fre  kl. 8.00 – 18.00 
lö  kl. 9.00 – 15.00

Apoteket är stängt under helg-
dagar samt på jul- och midsom-
marafton och påsklördagen.
Adress:

Professorvägen 2,  
00330 Helsingfors
Telefon:(09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi
www.munkkiniemenapteekki.fi

9,90 €
Tarjous

(norm. 17,25 €)

Tarjous on voimassa kesä-heinäkuun 2021 ajan.

KOKO KEHOLLE 
LÄPI ELÄMÄN

Möller Tupla 
Keho on koneisto joka vaatii voitelua joka 
päivä. Möller Tupla sisältää terveyden 
kannalta välttämättömiä omega-3-rasva-
happoja sekä A-, D- ja E-vitamiinia.

Pienet kalaöljykapselit on helppo niellä. 
Muista Möller Tupla, joka päivä

S Y D Ä M E L L E  |  A I V O I L L E  |  N Ä K Ö K Y V Y L L E



ERBJUDANDET GÄLLER DÅ DU KÖPER 2 KAMPANJPRODUKTER, OCH SÅ LÄNGE LAGRET AV 
RYGGPÅSAR RÄCKER TILL. KAMPANJTIDEN VARIERAR MELLAN APOTEKEN.

NYHET

EN RYGGPÅSE PÅ KÖPET!

ERBJUDANDE SOM GÄLLER ALLA VERMANS JORDGUBBSPRODUKTER:

KKÖÖPP  22  OOCCHH  FFÅÅ
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10 Skäm bort huden
Gör stugans bastu till 
ett härligt spa.

Kräkningar, diarré, 
förlorad aptit?
Professionell hjälp med 
magbesvär hos katter.
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16 Sköna sol
Skydda dig mot strålarna även 
här hemma: solskyddsfaktor 30 är 
inte att överdriva.

28 Ta tag i racketen och 
börja spela
Det är lätt att lära sig 
grunderna i padel.

34 Små blessyrer hör till 
sommaren
Håll hemapoteket och kunskaper-
na i första hjälpen uppdaterade, så 
kan du njuta fullt ut av semestern.

38 För vem lönar det sig att 
beställa ett gentest?
Vi tog reda på vad testerna avslöjar.

bild: Jonas Tana/finpadel.fi

40 Bli kvitt besvärande klåda
Vi listade 10 fakta om jästsvamp-
infektion och hur den behandlas.
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18 Brände du dig?
Svalka solbränd hud med 
dessa produkter.

Behöver 
man testas?
Under de senaste fem åren 
har 36,4 procent av kvinnor-
na i åldern 30–39 år och 21,3 
procent av männen i samma 

åldersgrupp testat sig för 
klamydia.

Källa: Hälsa, funktionsförmåga 
och välfärd i Finland: FinHälsa 

2017

Semester 
med husdjur

1. Tecken på ett bett
Om en huggorm biter ditt husdjur ska du 
snabbt kontakta en veterinär. Det vanligas-
te symtomet är kraftig svullnad i bettområ-
det.  Hunden eller katten blir ofta svag och 
orkeslös. Den kan också kasta upp eller 
dregla.

2. När ska man ge en hugg-
ormstablett?
Man får till exempel inte ge en huggorm-
stablett till en hund som blivit biten av en 
huggorm utan tillstånd av en veterinär. Kor-
tisonet som finns i läkemedlet kan försvåra 
fortsatta undersökningar. I regel behandlas 
ett bett på kliniken med intravenös väts-
kebehandling, smärtlindring och ibland till 
och med motgift mot huggormens gift.

En huggormstablett kan användas för 
att lindra en allergisk reaktion orsakad av 
ett getingstick. Även då lönar det sig att 
konsultera en veterinär innan läkemedlet 
ges.

3. Usch, fästingar
Senast nu är det skäl att uppdatera arse-
nalen för bekämpning av fästingar. Den 
mest traditionella metoden är ett fästing-
halsband eller en lösning som stryks på 
huden. För en hund med tjock päls kan 
det fungera med en spray som sprayas 
på pälsen. Det finns också läkemedel i 
tablettform.

agria.fi, evidensia.fi

Kåda 
läker?
Ämnen  som finns i kåda kan 
möjligen bota infektioner orsa-
kade av MRSA-bakterien. Fors-
kare vid Helsingfors universitet 
har utvecklat en ny typ av bio-
polymer, som när den kommer 
i kontakt med MRSA-bakterien 
dödar den ti l l  nästan hundra 
procent. I biopolymeren har na-
nocellulosa kombinerats med 
föreningar s om härstammar 
från träkåda.

helsinki.fi

22 Allt väl i tarmsystemet?
Tarmhälsan styr hela kroppens 
hälsa.

40
Hemmets 
medicinskåp 
i ordning
○ Fästingpincett

○ Desinfektionsmedel eller antiseptisk gel

○ Hydrokortisonsalva

○ Plåster och förband eller gasbinda

○ Vattentäta plåster för den som tycker om vatten-
lekar

○ Pincett med vassa spetsar

○ Snabbkylpåse för små fotvrickningar

○ Hydrokolloider som liknar skavsårsplåster skyd-
dar brännskador där blåsor uppstår eller andra 
sår som inte blöder så mycket.

○ Kylgeler eller -krämer som finns på apoteket 
hjälper hud som bränts i solen.

Varför 
inte också 
stugans!

ApoteksNytt
En apotekskundtidning som

utkommer med 6 nummer per år.
Fullspäckad med pålitlig

information om hälsa och
välmående. Vi samarbetar

med flera olika 
patientorganisationer.
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www.apteekkinyt.fi
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FÄSTING-
FARA!

Med Fästing-
kroken avlägsnar 

du fästingen enkelt, 
snabbt och på rätt sätt 

från både mänskor 
och djur.

1 2 3
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NÄR KATTEN HAR 
STENAR I MAGEN

Text
Essi Kähkönen
Bilder
Shutterstock

När katten har diarré eller spyr bör du uppsöka 
veterinär snabbt.

Plötsliga mag- och tarmbesvär är 
mycket mer sällsynta hos katter 
än hos hundar. Specialveterinär 

Minna Rinkinen vid veterinärkliniken 
Evidensia Tammiston Eläinsairaala säger 
att orsaken till detta är katters kräsen-
het.

– Jämfört med hundar är katter myck-
et noggrannare med vad de äter.

Hundarna rastas dagligen och de kan 
under promenaden sätta i sig många oli-
ka “delikatesser”. De snusar och ibland 
smakar de på andra hundars lämningar.

Däremot är katterna i Finland i hu-
vudsak innekatter som inte träffar andra 
katter, än mindre vilda djur. Därmed är 
risken att de drabbas av smittosamma 
sjukdomar inte lika hög som för husdjur 
som får röra sig utomhus.

Liksom hundar besväras katter av 
överkänslighet för olika typer av livs-
medel. Illamående, kräkningar och 
magont kan orsakas av att katten svalt 
ett främmande föremål, eftersom vissa 
katter gladeligen sätter i sig allehanda 
föremål så som snören eller öronproppar. 

Är det frågan om tarmstopp?
Om katten kräks är det vanligtvis ett 
tecken på tarmstopp. Då är det redan 
bråttom att bege sig till veterinären.

– Med åldern drabbas katter mycket 
ofta av tumörsjukdomar, och ett tecken 
på detta är upprepade kräkningar under 
en längre tid. Det kan även vara frågan 
om en inflammation i bukspottskörteln 
eller gallvägarna, säger Rinkinen.

En katt med magbesvär kan även 
drabbas av diarré, men desto oftare tap-

Goda bakterier för 
den lilla magen

○ Man kan tillsätta E-vitamin, betakaroten och 
omega-3- och omega-6-fettsyror till kattens 
kost. En uppföljningsstudie visade att katter 
som fått dessa näringstillskott levde cirka ett 
år längre än de som inte fått dem.

○ Mikrober med positiv inverkan på hälsan, så 
som Lactobacillus acidophilus, balanserar 
kattens tarmflora.

○  Det finns inget preparat med hälsosamma 
mikrober som är särskilt avsett för katter. 
Dock kan produkter som innehåller Bifido- 
och Lactobacillusbakterier som är avsedda 
för människor, eller preparat med mjölksyra-
bakterier för hundar, även ges till katter.

Sakkunnig ETT, mikrobiolog Shea Beasley, 
Vetcare Oy

par katten aptiten. Vissa mag-tarm-
kanalbesvär är förknippade med att kat-
ten dricker mer eller mindre än vanligt. 

Avmaska katten som fångar möss
Det lönar sig inte att försöka behandla 
katters magbesvär hemma någon läng-
re tid. En katt klarar sig inte utan mat 
längre än en eller två dagar, så även om 
fasta fungerar för hundar så passar det 
inte för katter. 

En katt som vistas ute är ett kapitel 
för sig. Katten fångar möss och utsätts 

Bakterieprodukter och 
tilläggskost vårdar också 

kattens mage.

därmed för olika mask- och parasit-
sjukdomar. Därför är det nödvändigt att 
regelbundet avmaska katter som rör sig 
utomhus.

I Finland är den vanligaste parasiten 
hos katter spolmask. Katter som fång-
ar gnagare riskerar även att smittas av 
bandmask eller hakmask. Symtom på 
mask är bland annat viktnedgång och 
problem i matsmältningskanalen. ⬣



Acidal 20 mg enterokapsel. Aktiv substans: esomeprazol. 
Kortvarig behandling av refluxsymtom. Dosering: Vuxna: 
1 kapsel dagligen. Kontakta läkare om symtomen inte har 
lindrats efter 2 veckors användning. Kontrollera med läkare 
eller apotekspersonal om läkemedlet är lämpligt för dig, särskilt 
om du använder andra läkemedel eller är gravid. Använd inte 
under amning. Förpackning: 14 kapslar. Läs bipacksedeln 
noggrant före användning. Marknadsförare: Oy Verman Ab

På apoteket har vi ett brett utbud av bra produkter för 
många olika besvär och som stöd för att upprätthålla hälsan 
och välbefinnandet. Nya, bra produkter har kommit eller 
kommer snart ut på marknaden – här några exempel. 
Fråga efter nyheter på apoteket!
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Ceraderm Betaglucan 30 g
Inhemska Ceraderm Betaglucan är avsedd för 
vård av ytliga brännskador och skadad hud. Den 
feta, vattenfria Betaglucan-salvan bildar ett skydd 
för huden som andas, men som ändå minskar 
avdunstningen av fukt och värme från skadad 
hud till ett minimum, hindrar yttre irritationsmo-
ment från att komma åt huden och skyddar 
hudens känsliga nervändar, vilket lind-
rar smärtan i brännskadad hud. 
Salvan innehåller betaglukan ur 
havre, vilket lugnar en irriterad 
hud och lindrar klåda. Den skon-
samma Betaglucan-salvan lämpar 
sig för både vuxna och barn och 
kan användas på hela kroppen, 
även på tunna hudområden (så-
som i ansiktet). Salvan lämpar sig 
också utmärkt för behandling av 
irriterad och torr samt ytterst torr 
hud och hudområden med eksem. 
CE-märkt medicinteknisk produkt. 
Marknadförs av Decem Pharma.

För ytliga brännskador
Ett skydd 

som andas

8 x NYHET
HAp+ sugtablett som ökar 
salivutsöndringen 16 st.
Många läkemedel har muntorrhet som biverkning. 
Kliniskt undersökta HAp+ lindrar muntorrhetssym-
tom och främjar tandhälsan genom att effektivt 
öka salivutsöndringen, till och med 20 gånger 
jämfört med ostimulerad salivproduktion. Tack 
vare det patenterade förhållandet mellan syra och 
kalcium skyddar sugtabletten tandemaljen och 
orsakar inte tanderosion. HAp+ är en CE-märkt 
medicinteknisk produkt. Smakerna är citron, jord-
gubbe-rabarber, ingefära-lime och mint-eukalyptus. 
Marknadsförare Oriola.

Mot symtom på muntorrhet! Torr i 
munnen?

bertil’s Melatoniini 1,9 mg 
+ rauhoittavat yrtit 30 tabl.
bertil´s Melatoniini 1,9 mg + rauhoittavat yrtit 
är en inhemsk mångsidig nyhet för personer 
som lider av sömnsvårigheter. Produktens tre 
aktiva substanser gör det lättare att somna 
och upprätthåller en rofylld sömn. Den höga 
melatoninhalten i produkten bidrar till att 
förkorta insomningstiden, valeria-
na hjälper till att upprätthålla 
en naturlig sömn och läkepas-
sionsblomma lugnar ett oroligt 
sinne. 1 tablett före läggdags 
räcker. Kosttillskottet tillver-
kas i Finland och finns endast 
på apoteket. Marknadsförare 
bertil´s health Oy.

Trippelverkande produkt som stöd för sömnen

Lugn sömn

APTEEKKI Plåster Sensitive
Detta nya plåster fäster utan lim med 
hjälp av ett silikongellager. Därför är 
det smärtfritt att avlägsna plåstret från 
huden. Hypoallergent. Passar känslig och 
även skör hud. Förpackningen innehåller 
ett urval av 10 plåster i följande storle-
kar: 7 cm x 2 cm (6 st.), 7 cm x 2,4 cm 
(2 st.) och 7,5 cm x 5 cm (2 st.). 
Dermatologiskt testat.

För känslig hud
Smärtfri 

borttagning 
från huden

Lacto Seven Strong 30 kaps.
Lacto Seven Strong är en stark mjölksyra-
bakteriekapsel som innehåller 10 miljarder 
bakterier från sju olika mjölksyrabakterie-
stammar. Dessutom innehåller produkten 
vitamin D3, som stärker motståndskraften. 
Bakterierna har ett särskilt Bio-Support™-
skydd, som håller bakterierna levande och 
funktionsdugliga ända fram till tarmen. 
Kapselhöljet är växtbaserat. Marknads-
förare Vitabalans Oy. Mer information: 
lactoseven.fi

För en stark motståndskraft
Mjölksyra-
bakterier

Kevenix desloratadin 5 mg munsönder-
fallande tablett, 10 och 30 tabl.
Kevenix – lindrar allergisk snuva i ett helt 
dygn, utan uttröttande effekt. Tabletten 
sönderfaller i munnen och behöver inte tas 
med vatten eller andra vätskor. Kevenix är 
ett receptfritt läkemedel för behandling av 
allergiska nässymtom. För vuxna och 
ungdomar över 12 år. Aktiv substans 
desloratadin. Dosering: en tablett 
dagligen. Diskutera användningen 
med en läkare eller apoteksperso-
nalen om du har försvagad njur-
funktion, du eller din släkting har 
haft krampanfall, du är gravid eller 
ammar. Använd inte läkemedlet om 
du är allergisk mot något innehålls-
ämne i läkemedlet. Detta läkemedel 
innehåller aspartam. Läs bipackse-
deln noggrant före användning. 
Marknadsförare Sanoswiss.

Lindrar allergisk snuva
Receptfritt 
läkemedel.

Favora-nyheter
Favora Heleyttävä BB-voide SK 30 återfuktar 
och vårdar samt jämnar ut hudens nyans och 
får huden att se jämnt vacker och naturlig 
ut. Skyddar mot skadlig strålning från solen.
En annan nyhet i serien är Favora Kosteut-
tava ja suojaava päivävoide SK 30. Krämen 
skyddar mot skadlig strålning från solen. Be-
tain och hyaluronsyra återfuktar och E-vita-
min skyddar och stärker huden. Favora-serien 
vårdar skonsamt känslig hud. Alla produkter 
är allergimärkta.

För sommarhud BB- och 
dagkräm
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GÖR STUGANS 
BASTU TILL 
ETT LYX-SPA

När du längtar efter ett avbrott i vardagen, reservera 
en sommarkväll för bastubad enligt det långa sche-
mat. Att skämma bort sig som på spa från topp till 
tå garanterar att man för en stund kan glömma allt 

annat.

Text
Ia Luhtanen

Bilder
Shutterstock

�

Drygt ett år har vi levt i ovisshet. Det är inte så 
konstigt att det känns som om rädslan och osä-
kerheten inför framtiden suger också den sista 

musten ur oss. 
En bastu som värms vid stranden av en stilla sjö ger en 

själ och kropp som inte har fått slappna av en fullständig 
andningspaus. Om du ännu kombinerar bastubadet med 
lyxiga vårdprodukter och välgörande naturprodukter, 
hamnar också den finaste skönhetssalongen på andra 
plats. 

Skönhetsvård på sommaren kräver inte användning 
av hela badrumsskåpets innehåll. Ta med dig några favo-
ritprodukter till stugan och komplettera burkarsenalen 
med sådant du hittar på gården eller i skogen. Den här 
årstiden är växter och blommor som mest livskraftiga, 
och det lönar sig att använda dem i hud- och hårvården.

Det lättaste sättet att använda blommor, blad från 
växter och färska örter är att låta dem dra i hett vatten. 
De kan också torkas för senare användning. Bär är lätta 
att krossa och grönsaker kan göras till puré – eller ski-
vas och läggas på huden som sådana. Ingredienser från 
naturen kan också blandas i till exempel bassalva eller 
vårdande olja, så att de blir en hemgjord mask. Inget 
hindrar heller att man gör en mask eller peeling från 
apotekets hylla härligt somrig!

Ansiktsvatten i sprayflaska gör 
huden härligt fräsch under en 
varm sommardag. Alternativt 
kan du hälla ett ansiktsvatten 
som passar din hud i en spray-

flaska och fräscha upp ansiktet 
och kroppen under dagens lopp. 
Du får en extra fräsch känsla om 
du förvarar flaskan i kylskåpet. 
Kylande vattenspray känns sär-

skilt bra på solbränd hud.

Tips!
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SOL

PÅ KÖPET 

KÖP EN ACO SUN  
PRODUKT OCH FÅ  

EN 50 ML DUSCHOLJA

Vid köp av en ACO Sun produkt:  
ACO Caring Shower Oil 50 ml. Erbjudandet gäller i juni.

Begränsad vara. Gäller ej ACO läppcerat. 
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NICORETTE® är ett nikotinpreparat som hjälper mot avvänjningssymtomen vid rökstopp. Innehåller nikotin. Läs bipacksedeln.  
Förvara utom syn- och räckhåll för barn. Då du påbörjar behandlingen ska du sluta röka helt. Om du har en kronisk hudsjukdom  
(gäller endast plåster), en allvarlig hjärt- och kärlsjukdom eller om du är gravid eller ammar, ska du tala med din läkare om behandlingen. 
Ej för personer under 18 år. Marknadsförare: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.   FI-NI-2100048  04/2021 © McNeil 2021

FÖR ETT HÖGT  
NIKOTINBEROENDE

NY FÖRPACKNINGSSTORLEK               80 ST  
SUGTABLETT

BASTUBAD GÖR 
DIG VACKER
I bastun har man tid för rengöring, 
avslappning och skönhet. Värmen 
hjälper till att avlägsna både mus-
kelspänningar och stramhet i hu-
den.

Svetten får slaggprodukter och över-
flödig vätska som samlats i kroppen att 
försvinna effektivt.

Eftersom hudporer och hårstrån 
öppnar sig i värme, kommer ämnena i 
vårdprodukterna åt att verka effektivt. 
Därför lönar det sig att satsa fullt ut på 
bastusessionen och välja till exempel en 
djupverkande vårdande mask till håret 
i stället för en snabbverkande.

Bastumeny
Förberedelser
○ Placera en bastukvast i bastuhinken eller 

droppa doft i vattnet. Ta bort löv som fallit 
från kvasten i vattnet innan du börjar bada, 
så att det inte börjar lukta bränt.

○ Rengör huden från smink och tvätta bort 
stylingprodukter ur håret. Om du använ-
der ett djuprengörande eller skrubbande 
schampo får du maximal effekt av ditt hår-
balsam. Handdukstorka håret och massera 
in en djupverkande vårdprodukt. Svep en 
handduk runt huvudet för att skydda håret 
mot överdriven värme.

○ Tvätta dig, men låt rakhyveln vila tills du har 
slutat att bada bastu. Observera också att 
vaxning eller epilering, där håret avlägsnas 
med rötterna, inte bör göras inom ett dygn 
efter bastubad. Annars kan huden bli irrite-
rad.

�

Gör en 
bastudoft själv!

Placera en handfull örter eller 
blomblad i en luftig tygpåse. 
Låt doftpåsen ligga och dra i 
varmt bastuvatten i cirka tio 

minuter. Du kan också strö blad 
direkt i bastuvattnet och sila 

vattnet innan du kastar 
det på bastuugnen.



Ny
bättre
flaska!

purosilmille.fi

[Den inhemska återfuktande
produkten för ögon ]

Då veterinären tittade på röntgenbil-
derna och konstaterade tyst att unga 
Zuli har artros flög tankarna om-
kring hos esbobon Janina Wallgren. 
Har hunden konstant ont? Hur ser 
prognosen ut? Zuli var bara två år 
gammal. Janina hade fått uppleva två 
aktiva, härliga år med sin ivriga och 
energiska vita herdehund. Diagnosen 
betydde att de genast måste sluta 
med favorithobbyn agility.

“Några dagar tidigare hade jag 
lagt märke till Zulis avvikande 
rörelsemönster på agilitybanan. 
Jag reserverade direkt en tid 
till veterinären”, minns Janina 
händelseförloppet för 11 år 
sedan.

Zuli fick smärtstillande 
medicinering och en ny 
vardag började. Det 
kändes som skrivet i 
stjärnorna då Janina 

Paketet för ett bra liv

Nutrolin®  
HIP & JOINT
En unik produkt för hundens leder. Innehåller 
höga halter av alla centrala näringsämnen. Fisk-
olja, glukosamin och kondroitin av läkemedels-
kvalitet. 
Så här fungerar fiskolja och näringsämnen för 
lederna: En kombination av fiskoljans omega-3 
EPA och DHA, glukosamin och kondroitin för-
hindrar inflammationer samt hämmar funktionen 
av de enzymer som bryter ner brosk. Fiskoljans 
omega-3-fettsyror (EPA och DHA) har även på-
visats dämpa smärta som orsakas av den inflam-
mationsprocess som uppstår i leder med artros 
(Söderlund och Heikkilä, Finsk Veterinäridskrift, 
2019).

Nutrolin®  
SKIN & COAT
Ett patenterat fettsy-
retillskott, alla hundars 
favoritprodukt för 
kontinuerligt bruk eller 
i kurer. Tyglar pälsfäll-
ningen, gör pälsen vack-
er, vårdar huden och 
fungerar som invärtes 
tassalva. Finsk toppro-
dukt av humankvalitet.

ANNONS

fick höra att finska Nutrolin® sökte 
artroshundar för att testa ett nytt led-
tillskott. Produktseriens klassiker, Nut-
rolin® SKIN & COAT, var redan bekant 
för henne eftersom hon alltid sett till 
att hennes hundar har vacker päls och 
välmående hud och trampdynor.

Efter några veckor började Zuli röra 
sig bättre och Janina kunde till och med 
minska på hundens medicinering. Då 
testprodukten, Nutrolin® HIP & JOINT, 
kom ut på marknaden ville Janina abso-
lut fortsätta ge av den. 

“Zulis tillstånd hölls stabilt i sex år 
tack vare Nutrolin®-ledtillskottet, utan 
smärtstillande medicinering. Vi var 
båda så lyckliga då vi kunde återvända 
till våra hobbyn. Vi tävlade i rally-lyd-
nad och lydnad ända tills Zuli var 8 år 
gammal. Zuli är nu 13 år. Som pigg och 
aktiv seniorhund har hon levt livet fullt 
ut”, berättar Janina leende.

Bastubestyr

○ Fotvård går behändigt att göra i bastun. Fyll ett tvätt-
fat med varmt vatten och blanda i fotbadssalt eller 
-koncentrat. Om du vill kan du också strö i lite smör-
blomsblad eller granbarr. Mjuka först upp förhårdnader 
genom att blöta fötterna i vattnet och skrubba därefter 
hälar som blivit gröna av gräsmattan med en grynig 
peeling. Man får använda en ganska kraftig och grov 
peeling till hälarna. Fila slutligen fotsulorna försiktigt.

○ Det går bra att skrubba kroppen och använda en 
mask i bastun, bara man skyddar laven med en 
handduk. En kropp med torr hud tackar om du 
smörjer in den med en blandning av kroppsolja 
och honung innan du går in i bastun. Med en grov 
honungssort får du samtidigt en peeling. Efter 
bastun räcker det att skölja med rent vatten. Huden 
blir återfuktad och sammetslen. Om du använder 
någon annan typ av kroppsmask lönar det sig att 
tvätta bort den med tvål.

○ Stretcha kroppen eller gör till exempel några 
skonsamma bastuyogarörelser. Sitt med fötterna 
på laven i 90 graders vinkel och sträck på ryggen. 
Böj huvudet mot knäna och rulla tillbaka upp med 
rund rygg. Lyft därefter upp hakan på en inandning 
och sänk den mot bröstet på utandningen. Vrid 
ännu överkroppen försiktigt från sida till sida och lyft 
slutligen upp fötterna en stund mot väggen.

○ Sätt fart på den ytliga blodcirkulationen med en 
bastukvast. Börja från handlederna och vristerna 
och förflytta dig mot kroppens mittparti. Piska till 
slut bröstkorgen och ryggen. Placera emellanåt 
ansiktet i bastukvasten och andas djupt – då får du 
gratis aromterapi som bonus.

Eftervård

○ Vad är väl härligare än att hoppa i sjön direkt från 
bastun. Personer med känslig hud bör också på 
sommaren vänta en stund tills värmen har jämnat ut 
sig. Kraftiga temperaturväxlingar kan få huden att 
glöda.

○ Tidpunkten för en ansiktsmask är först efter bastun, 
eftersom masken lätt rinner bort från ansiktet när 
huden svettas och de verksamma ämnena går till 
spillo. Om du svettas mycket efteråt, vänta ett tag 
men låt inte huden torka eller kylas ner för mycket.

○ Ombesörj vätskebalansen och tanka vatten både 
under bastubadet och efteråt.

○ Smörj in huden när den ännu är fuktig efter rengö-
ringen. Då absorberas krämen mest effektivt och 
fukten på huden hinner inte avdunsta.
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Sprayer, krämer, stift - det finns 
mycket att välja på bland solskydds-
produkterna. Också bland funktions 
mekanismerna finns det skillnader.

Kemiska skyddsämnen absorberas av 
huden och filtrerar strålarna genom att 
binda dem till sig. Kemiska skydd sugs 
lätt upp av huden, men just på grund av 
att de absorberas kan de orsaka hudpro-
blem för vissa. För att minimera besvären 
bör personer med känslig hud använda 
produkter utan tillsatta parfymer eller 
färgämnen. Kemiska solkrämer kräver att 
man väntar en halvtimme innan skyddet 
börjar verka.

Fysikaliska filter absorberas inte av 
huden utan blir kvar som en fysisk barriär 
på hudytan och reflekterar bort strålarna. 
Därför kan det vara lite tidskrävande att 
smörja på krämen och den kan synas i 
någon grad, men den ger skydd genast 
när den stryks på huden.

Kemiska eller 
fysikaliska?

SOMMAR OCH SOL – 
VI ÄR REDO!
Du förlitar dig väl inte bara på solskyddskrämer. Var uppmärksam 
på vädret, stället och tiden på dygnet då du utsätts för solen och 
ta hjälp av skyddande kläder.

Text
Ia Luhtanen
Bilder
Shutterstock
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Många finländare har fått vänja vid ett nytt sätt 
att fira sommarsemestern nu när strandse-
mestrarna i fjärran eller vid Medelhavets kus-

ter blivit till närsemester. En sak består dock: det lönar 
sig att packa med solkrämer också när man reser i hem-
landet. Solen skiner också i städerna, så inte heller där 
kan man hoppa över solskyddet.

Strålningen uppkommer obemärkt och sällan tänker 
man på att även i skuggan eller under molniga dagar är 
strålningsmängden nästan hälften av vad den är vid so-
ligt väder. Eller att huvuddelen av den totala strålningen 
under en dag kommer under timmarna vid middagstid 
(klockan 11–15).

Det är bra att hålla sig i skuggan under timmarna 
kring middagstid, och i synnerhet dagar med starkt 
solljus bör man skydda kroppen med långärmade trö-
jor, långbyxor och en bredbrättad hatt.

Sand och vatten reflekterar och förstärker strålning-
en, och huden kan bli bränd även under vatten på upp 
till en meters djup. För strandsemestrare lönar det sig 
dessutom att kontrollera att solkrämen är vattenfast.

Tillräckligt mycket och tillräckligt ofta
Styrkan på solens ultravioletta strålning anges med den 
internationella standardskalan UV-index eller UVI. När 
indexet överstiger 3 är det bäst att skydda sig. I Finland 

Kom åtminstone ihåg detta
1 . Huden blir brun genom en samverkan mellan 

UVA- och UVB-strålar. UVA-strålning får huden 
att åldras, och UVB-strålar ökar cancerrisken.

2. Också i hemlandet bör solskyddsfaktorn helst 
vara minst 30 mitt på sommaren.

3. Ju ljusare hud, desto högre faktor.

4. Lägg till av solskyddsprodukten med ett par 
timmars mellanrum eller oftare om du simmar 
eller svettas.

Titta på skuggan! 
Ju högre solen står på 

himlen, desto kortare är 
din skugga och desto 
större är risken att du 

bränner dig.

sker detta i maj–augusti, och därmed borde solskydds-
faktorn sommartid helst vara minst 30 också hemma i 
Finland. Ju ljusare hud, desto högre faktor.

I medelhavsländerna rör sig UV-indexet under som-
maren mellan 8 och 10. Runt ekvatorn och i bergsked-
jor kan UVI stiga till över 12. De som reser söderut bör 
packa med sig en så hög solskyddsfaktor som möjligt, 
gärna faktor 50. 

UVI-värdena kan du kontrollera på Meteorologiska 
institutets webbplats. Du kan även beställa UVI-prog-
noser direkt till din mobiltelefon.

Skyddsfaktorn ger bara effekt om krämen smörjs på 
i tillräckligt stor mängd och tillräckligt ofta. En enkel 

regel för att minnas hur mycket som behövs är en 
sked: minst en tesked för ansiktet och halsen och 
minst en matsked för vardera arm och ben och för 
ryggen och magen.

Lagom mellanrum mellan smörjningarna är några 
timmar, eller oftare om du simmar eller svettas. Ju 
saltare vatten, desto snabbare löser krämen upp sig. 
Skyddet gnuggas också bort av kläder och sand, eller 
när man torkar sig med handduk.

Skyddstift är användbart
Tunna hudområden som lätt blir brända, till exempel 
på bröstkorgen, öronen och läpparna, bör man vara 
extra noga med att skydda. I synnerhet läpparna tar 
lätt stryk i sommarsolen, eftersom de inte har samma 
skyddande pigment som resten av huden.

Att bränna läpparna kan även öka sannolikheten 
för ett jobbigt sommarbesvär, munsår. Man menar 
att solen väcker herpesviruset. Det beror på att hu-
dens försvar försvagas av UV-strålning.

Ett behändigt knep för kvinnor att skydda läppar-
na är att inför sommaren skaffa ett läppstift som har 
minst solskyddsfaktor 15. Färglösa solskyddsstift med 
hög solskyddsfaktor passar för hela familjen. Stiftet 
kan också enkelt strykas på öronen och näsan. Be 
apotekspersonalen tipsa om de bästa produkterna.

�



ÄVEN RIKTIGA MÄN 
KAN BRÄNNA SIG

En traditionell finländsk man kan kanske tycka att 
solkrämer är för kärringar. Tyvärr bränner sig män lika myck-
et i solen som kvinnor. Bland dem som får hudcancer vid 
högre ålder är männen överrepresenterade.

Lyckligtvis har medvetenheten om riskerna med att brän-
na sig i solen ökat.

– Under de senaste tio åren har det skett en betydande 
förändring till det bättre. Unga eftersträvar inte längre en djup 
solbränna på samma sätt som tidigare generationer – det är 
passé att vara brun, säger MD Ville Kiiski, specialistläkare 
i hudsjukdomar.

Det lönar sig också att börja skydda sig mot solen när 
man är ung, eftersom UV-strålningens effekter ackumuleras 
i hudens minne under hela livet. Ju mer sol, desto tidigare 
åldras huden, blir torr och tunn samt utvecklar tråkiga hud-
förändringar och cancer.

Det allra viktigaste solskyddet är en huvudbonad. En sol-
hatt skyddar de ställen på kroppen som lättast bränns, dvs. 
huvudet, ansiktet, öronen, nacken och halsen. 80 procent av 
basalcellscancerfallen hittas i dessa områden.

En tjock kalufs som täcker öronen och nacken skyddar 
också, men största delen av de finländska männen har inte 
en sådan. Skallighet hos män börjar tyvärr på hjässan, som 
under sommaren är riktad rakt mot solen. Också ett tjockt 
skägg skyddar mot solen, men endast käken.

Alla bara hudområden ska skyddas med solkräm. Det är 
lätt att glömma till exempel handryggarna: hudläkaren be-
rättar att en golfspelares ena hand kan se 20 år äldre ut än 
den andra handen, som har varit täckt av en golfhandske.

– Solen bränner lika mycket när man rör på sig utomhus 
som när man ligger i solstolen, betonar Kiiski.

En ordentlig solskyddskräm har solskyddsfaktorn 50+ på 
försommaren och ska smörjas in utan att snåla. Solskydds-
kräm ska användas hela sommaren och först i september 
räcker det med en fuktighetskräm med solskyddsfaktor.

Om det känns som att krämen fastnar i hårstråna på ett 
otrevligt sätt, pröva en solskyddsspray som är lättare att  
breda ut. Personer med känslig hud bör låta rodnaden efter 
rakning lägga sig innan solskyddskrämen smörjs in.

När man svettas mycket eller simmar mellan varven ska 
solskyddskrämen vara vattenbeständig. Om huden känns 
het efter att man har vistats i solen har en after sun-kräm 
med aloe vera en kylande och lugnande effekt. För hud som 
helt tydligt är röd rekommenderar Kiiski användning av hy-
drokortisonsalva i ett par dagar.

Att sola, simma, svettas i varmt väder och tvätta sig ofta 
torkar också ut huden. Det lönar sig också för sommarmän 
att använda fuktighetskräm, så att huden inte känns stram 
i onödan.⬣

Text Susanna Viljanen
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Skydda framtidenSkydda framtiden

Intense Protect 50+

*Läs mera www.eau-thermale-avene.fi

NYHET 

•   Absorberas på 3 sekunder
•   Ultra vattenfast
•   Lämnar inte huden vit
•   Svider inte i ögonen
•   Oparfymerad
•   För hela familjen, även för gravida
•   För spädbarn över 6 månader

NY INNOVATION

LUKTAR DET BRÄNT?
Brände du dig? Kyl det brända hudområ-
det med gel eller after sun -kräm. Prova 
med hydrokortison för att lindra svedan.

Huden skyddar sig mot UV-strålning genom 
att producera melanin. Att bli brun är alltså 
hudens försvar mot solen. Om du får för my-
cket strålning på för kort tid hinner huden 
inte producera tillräckligt med melanin och 
blir bränd.

När huden blir röd, hettar och svider är 
det en brännskada av första graden. Om du 
får ödem eller blåsor är det en andra gradens 
brännskada. Om du dessutom får feber eller 
blir illamående ska du uppsöka läkare

Lindriga solskador kan du behandla själv. 
Först ska du kyla och återfukta huden ordent-
ligt. Den effektivaste lindringen för brännande 
hud är kylskåpskall after sun - eller fuktkräm. I 
synnerhet geler känns underbara för svidande 
hud. Fukt avdunstar snabbt från bränd hud, så 
lägg på ett nytt lager kräm genast när huden 
börjar strama. 

Vid behov kan huden svalkas med vatten 
eller baddas med kalla handdukar. Det lönar 
sig också att ha en lindrande källvattensspray 
inom räckhåll.

Milda kortisonkrämer lindrar svedan och 
bidrar till att göra huden mindre inflammerad. 
Om smärtan stör nattsömnen, ta värkmedicin. 

De första symtomen, såsom hettande och 
svidande hud, går om på två, tre dagar. Un-
der den tiden är det skäl att undvika direkt 
solljus.⬣

Småttingarna med

Riktigt små barn skyddas i första 
hand med kläder. Vistelse i direkt 
solljus bör undvikas. På apoteket 

finns parfymfria och säkra sol-
skyddsprodukter för barn i lekål-

dern och äldre barn.

Svettigt värre

En solskyddsprodukt som är 
vattenbeständig eller avsedd för 
idrott passar dig, eftersom svet-
ten inte får krämen att försvinna.

Feta krämer 
känns kladdiga

Pröva en emulsionsgel som går 
snabbt att smörja in. Även lotion-

produkter är lättare än krämer.

På väg till beachen 
eller ut på sjön

Vatten och sand reflekterar so-
lens strålning, vilket innebär att 

huden får en ännu större dos av 
UV-strålning. Det är alltså nöd-
vändigt med superskydd. Det 

lönar sig att välja en solskydds-
kräm med skyddsfaktor 50.

Snabbt ut!

En solskyddsprodukt med fysi-
kaliskt skydd blir kvar på hudens 

yta och har genast effekt.

HITTA RÄTT

Bilder Shutt
erstock Välj rätt produkt för varje situation.
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FRÅN APOTEKET.

Marimekko  
Tiiliskivi 
handduk

Iittala 
Kastehelmi
dricksglas

Marimekko  
Räsymatto

bricka

Orions  
produkter och 
bomullskasse

Du får en produktgåva med sex samlarstämplar eller -koder.  
Kampanjprodukten är Orions egenvårdsprodukt som kostar minst 9 euro (läkemedel,  
bassalvor som ersätts av sjukförsäkringen och djurprodukter ingår inte i kampanjen). 

Samlartiden 29.3–4.7.2021.

ANSVARSFULLT 
I SOLEN

I Finland får vi ännu tills vidare njuta av rena sjö-
ar, klippiga havsstränder och vacker natur. När 
sommarsemestern börjar skyndar sig många till 

stugornas stränder eller annars till vattendrag. Där 
är det lätt att komma i avslappnad semesterstäm-
ning. När semestern hägrar tänker man sällan på 
att också valet av solskyddskräm har betydelse med 
tanke på naturen.

I världens vattendrag hamnar tyvärr varje år ton-
vis av sådana solskyddskrämer vars beståndsdelar är 
skadliga för vattendragen och har negativa effekter 
på både vattnet och de organismer som lever där.

Användning av vissa solskyddsprodukter är för-
bjuden till exempel vid semestermål vid Stilla ha-
vet, eftersom i synnerhet de känsliga korallreven 
tar skada av beståndsdelar som löser sig i vattnet. 
Lyckligtvis har ett upplysningsarbete för att skydda 
haven inletts vid många semestermål.

Det är positivt att märka att också apoteks-
branschen redan fäster stor vikt vid miljöfaktorer. 
Användningen av skadliga filter har minskat i många 
solskyddsprodukter och i vissa produkter har vat-
tenlösliga UV-filter avlägsnats helt.

Dessutom fäster de mest miljövänliga serierna 
större vikt än förut vid råvarornas bionedbrytbar-
het och mängden skadliga silikoner har minskats. 

På apoteket får du i varje fall högklassiga och säkra 
solskyddsprodukter till dig själv och dina närståen-
de. Det viktigaste är att ge huden ett så bra skydd 
som möjligt, med så liten belastning på miljön som 
möjligt. Och det är väl ingen som längre lämnar kvar 
en tom burk solskyddskräm på stranden?

PS.
Med tanke på miljön är det bästa möjliga solskyd-
det kläder, skugga och att undvika solen under den 
varmaste tiden på dygnet.

Bilder
Shutterstock

Sommarhåret 
behöver vårdas
Solen och vinden torkar ut håret 
på sommaren och många märker 
senast i slutet av sommaren att 
håret känns torrt och skört. Som-
marhår gillar återfuktande scham-
po, närande balsam och vårdande 
hårmasker.

Man kan då och då smörja in hår-
topparna med skyddande oljebe-
handlingar eller reparerande serum. 
Ett bra sätt att skydda håret och 
hårbottnen från brännande hetta är 
att svepa in huvudet i sommarens 
trendiga silkesscarf, en bredbrättad 
solhatt eller någon annan huvud-
bonad. 

Så här lyckas du med brun utan sol
○ Vårda och återfukta huden omsorgsfullt innan du använder 

produkten. Annars kan slutresultatet bli ojämnt.

○ Kvällen innan kan man göra en lätt peeling och vårda huden 
med en återfuktande mask.

○ Om huden är mycket torr eller har sträva och torra områden, 
lönar det sig att smörja in de torra områdena med fuktighets-
kräm innan man breder ut brun utan sol.

○ Många brun utan sol-produkter utlovar en jämn solbränna 
gradvis, så de är lätta att använda och ger ett naturligt resultat.

Solbränna 
på burk
Själv har jag med åren 
blivit en allt större vän av 
brun utan sol-produkter. 
Det känns inte längre 
lockande att grilla huden i 
solen.

Apoteken har under 
årens lopp börjat sälja 
bra produkter som ger en 
vacker solbränna till och 
med året runt. Det finns 
särskilda produkter för 
kroppen och ansiktet.

 Suvis tips

Kosmetolog Suvi Hakola 
sammanställer kolumnen och 
ger tips för ditt välmående.



22 ApoteksNytt 3 | 2021

VILKEN LÄTTNAD — 
MAGEN FUNGERAR!

LAXOBERON® för behandling av förstoppning. Aktiva substansen 
natriumpikosulfat. Vid regelbunden användning i över en veckas tid, 
vid behandling av barn under 12 år och vid användning under gravid- 
itet, endast enligt läkarens anvisningar. Orsakerna bakom en långvarig 
förstoppning bör alltid utredas. Läs bipacksedeln innan användning. 
Receptfritt på apoteken. Självvårdsläkemedel. Marknadsförs av Sanofi Oy. 
MAT-FI-2100422-1.0 – 04-2021

Snabb hjälp vid tillfällig 
förstoppning.

Effekt inom 6-12 
timmar. LAXOBERON® 
droppar och kapslar 
är enkla att dosera 
individuellt enligt 
eget behov.

VÅR 
KÄRA 
TARM
En välmående tarm är funda-
mentet för en god hälsa. Med 
hjälp av dessa tips hjälper du 
din bakterieflora att må bra.

Text
Kaisa Pastila
Bilder
Shutterstock
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Kom ihåg att mata dina tarmbakterier
Tarmhälsan beror på tillståndet i kroppens 
bakterieflora. Man kan ta hand om sina 
goda bakterier bäst genom att varje dag 
ge dem växtfibrer, dvs. dagligen äta minst 
tre nävar bär och frukt och samma mängd 
grönsaker och rotfrukter. På så sätt 
hålls den hälsofrämjande bakteriefloran 
livskraftig och kan hindra icke-önskade 
bakteriers verksamhet och upprätthålla 
immuniteten.

Om tarmbakterierna inte får tillräckligt 
med växtfibrer som näring, börjar de äta 
slemskiktet som skyddar tarmens yta. 
Om slemmet tunnas ut ökar sannolikhe-
ten för en inflammationsreaktion, eller 
dysbios, skriver Pentti Huovinen, profes-
sor i bakteriologi vid Åbo universitet, i sin 
nya bok Parantavat bakteerit (WSOY).

Dysbios är en bakomliggande orsak till 
många sjukdomar. Sådana är bland annat 
astma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 
cancer, flera sjukdomar i centrala nervsys-
temet såsom Parkinsons sjukdom samt 
tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom. 
Inflammationstillståndet kan också bidra 
till utvecklingen av fetma och allergier.

Mjölksyrabakterier som hjälp
Mjölksyrabakterier kan förbättra tarmens 
bakterieflora, men deras effekt varierar 
från person till person. För vissa kan de ha 
en väldigt positiv inverkan, medan andra 
inte har någon nytta av mjölksyrabakte-
rierna.

Skillnaden beror på att allas bakte-
rieflora ser olika ut. Det finns inte heller 
någon hälsosam tarmbakterieflora som 
är den enda rätta, påminner professor 
Huovinen. För att man med hjälp av 
bakterier ska åstadkomma långvariga 
effekter på tarmsystemets funktion måste 
de användas regelbundet och i tillräckliga 
mängder.

Var ute i naturen
Att vistas i naturen stöder en hälsosam 
bakterieflora. I en finländsk undersökning 
som genomfördes bland barn i dagisål-
dern upptäcktes det att barn gynnas av 
att exponeras för mångsidig skogsnatur i 
samband med dagvården. Barnens bak-
terieflora fick en mångsidigare samman-
sättning och barnens immunitet stärktes. 
Just mångsidighet är ett kännetecken på 
en god bakterieflora. Den bärande tanken 
är: ju mer mångsidiga bakterier vi utsätts 
för, desto bättre möjligheter har vi att leva 
ett friskt liv.

Därför lönar det sig för alla att tillbringa 
tid i skogen och vara i kontakt med 
naturens mikrober. Också ett husdjur kan 
fungera som en viktig källa till bakterier 
från miljön.



Njut av livet 
utan 

halsbränna

Snabb och effektiv 
hjälp mot halsbränna.

För tillfällig halsbränna och matsmältningsbesvär. 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 
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Alflorex® för behandling av IBS 
har visat sig minska följande 
symtom på irritabel tarm (IBS): 
svullen mage och gasbesvär, 
magsmärta samt diarré och för-
stoppning. Endast en kapsel per 
dag. Lämpar sig för kontinuerlig 
användning. CE-märkt medicin-
teknisk produkt (CE 0477). Läs 
bruksanvisningen.
Alflorex 35624 och 35624 är registre-
rade varumärken som ägs av Preci-
sionBiotics Ltd., en del av Alimentary 
Health group.

Alflorex® vid irritabelt 
tarmsyndrom (IBS), 

30 kapslar
MOT IBS-symtom

Inga onödiga antibiotikakurer
Antibiotika bör absolut användas alltid 
när det behövs. Det lönar sig emellertid 
att vara medveten om kurernas inver-
kan på tarmbalansen. Varje antibioti-
kakur ändrar bakteriefloran i värsta fall i 
flera år, säger Pentti Huovinen i sin bok 
Pelastavat bakteerit. Antibiotika dödar 
alltid inte bara dåliga bakterier, utan 
också goda bakterier.

Det lönar sig inte att ta antibiotika i 
onödan eller längre än den fastställda 
tiden. En god nyhet är att användning-
en av antibiotika har minskat i Finland 
under de senaste åren.

Ät inte efter klockan sex på kvällen
Undersökningar har visat att tarmen tack-
ar om man håller en tillräckligt lång paus 
från ätandet under kvällen och natten, 
gärna så mycket som 14 timmar. En rejäl 
paus från maten kan ha en positiv inverkan 
på tarmens bakterieflora. Om man pla-
nerar in allt sitt ätande till exempel mellan 
klockan 8 och 18 och fastar de resterande 
14 timmarna, har man möjlighet att minska 
den låggradiga inflammationen i kroppen, 
vilken är en bidragande faktor vid många 
sjukdomar.

Förutom lindrandet av inflammationstill-
ståndet observerades det i undersök-
ningen att dygnsfasta förbättrade hälsan i 
människans mag-tarmkanal och hjärt- och 
kärlsystem. Fasta påverkade också söm-
nen: människor som fastade sov bättre.

Längre fasta passar visserligen inte 
allas dygnsrytm, men man kan i alla fall 
pröva att tidigarelägga sitt sena kvällsätan-
de med åtminstone en timme.

Håll fast vid matpyramiden
Jämfört med kostrekommendationerna 
äter många av oss för mycket rött kött 
och köttprodukter såsom korv. Det är 
inte bra, eftersom ett alltför ivrigt intag 
av köttprodukter göder de skadliga 
bakterierna i kroppen. På samma sätt 
lönar det sig att använda mindre socker, 
till exempel läskedrycker sötade med 
socker. Även socker göder den dåliga 
bakteriefloran.

En person som är vegetarian löper 
lägre risk att få dysbios, dvs. obalans i 
tarmsystemet, berättar många under-
sökningar. Det är känt att vegetarisk kost 
har en infektionshämmande effekt samt 
en positiv inverkan på tarmens bakterie-
flora och sjukdomsalstrare som kommer 
utifrån. Till exempel i en undersökning 
från Taiwan upptäcktes det att urinvägs-

infektion var betydligt sällsyntare hos 
vegetarianer än hos andra undersök-
ningsdeltagare.

Pentti Huovinen uppmanar inte alla att 
bli vegetarianer, men han rekommende-
rar att man äter enligt kostrekommen-
dationerna. Det är särskilt viktigt att vara 
uppmärksam på mångsidigheten, dvs. 
att man inte alltid äter samma saker. En 
mångsidig användning av grönsaker, 
rotfrukter, baljväxter, fullkornsspannmål, 
frön och nötter är bra.

Även om ens kost inte tidigare har 
varit så värst hälsosam, lovar professorn 
att tarmbakterierna småningom föränd-
ras i en hälsosammare riktning när man 
börjar äta med betoning på grönsaker 
och fibrer.

Nytt om tarmen
Mängden mikrober och dess variationer i mat-
smältningskanalen kan ha en koppling till beteende-
mönster. I en amerikansk studie uppskattade man 
förhållandet i mängden mikrober i tarmen till olika 
beteendemönster kopplade till autism (ASD) samt 
symtom i mag-tarmkanalen.I vissa geografiska om-
råden verkade symtom i matsmältningskanalen vara 
klart större hos ASD-individer än hos neuro-typiska 
individer.

Många saker påverkar tarmens mikrobion bland 
annat bostadsort så genast kan man inte påstå att 
sammansättningen av tarmfloran påverkar beteendet 
– eller beteende symptom påverkar sammansättning-
en tarmfloran. Det behövs mycket mera forskning.

Finska forskare har gjort observationen att mäng-
den av vissa tarmbakterier korrelerar med symtom för 
Parkinsons sjukdom.

Källä:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824197
frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.652617/full
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Pepcid® förebygger halsbränna*

Pepcid® (famotidin) för korttidsbehandling och förebyggande av halsbränna och sura uppstötningar i samband med intag av mat eller dricka. Vuxna och ungdomar över 12 år. 
Rådgör med en läkare före användning om du är gravid eller ammar eller lider av njursvikt eller ofrivillig viktminskning. Läs bipacksedeln. 

 McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  04/2021  © McNeil 2021  FI-PE-2100005

Halsbränna?Halsbränna?
Pepcid® ger en snabb effekt  
Pepcid® ger en snabb effekt  

och hjälper upp till 12 timmar
och hjälper upp till 12 timmar

*i samband med intag av mat eller dricka
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VAR 
OSTOPPBAR  
med Systane®

•  UTAN  
  KONSERVERINGSMEDEL 
•  2X BÄTTRE  
  SMÖRJANDE EFFEKT**

Systane®
ULTRA

*HA och HP-Guar för 2x bättre återfuktning jämfört med enbart HA.
**Jämfört med enbart hyaluronsyra (HA).

•  UTAN  
  KONSERVERINGSMEDEL
•  2X BÄTTRE SKYDD*

Systane®
HYDRATION
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MEDEL

2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.

 ”Magen har bra 
och dåliga perioder”

Kati, 45, som lider av irritabel tarm eller IBS, 
vet hur det är att leva på tarmens villkor.

Jag har haft magbesvär ända sedan jag 
var barn. För tio år sedan förvärrades 
symtomen: jag fick plötslig diarré, smär-
ta, svullnad och illamående. Jag försökte 
fortsätta som vanligt i vardagen, men di-
arrén kom så plötsligt att jag inte vågade 
gå ut genom dörren om jag hade ont i 
magen.

Jag besökte läkare, men mina symtom 
togs inte på allvar. Trots att jag berättade 

att mitt liv hade inskränkts av mitt be-
svär – jag hade till exempel slutat med 
alla hobbyer – uppmanades jag bara att 
härda ut. För tre år sedan krävde jag att 
få bli undersökt. En koloskopi gjordes. 
Därefter fick jag en diagnos: IBS eller 
irritabel tarm.

Först då insåg jag att jag hela tiden 
undermedvetet hade väntat mig att det 
skulle finnas någon mirakelmedicin el-

ler -behandling som skulle bota mig. Jag 
förstod också att det enda jag själv skulle 
kunna göra för att påverka min hälsa var 
att äta rätt. Jag började minutiöst följa 
FODMAP-dieten som rekommenderas 
för IBS-patienter. Läkaren hänvisade 
mig inte till en dietist, trots att det säkert 
hade varit till nytta.

Det ingår i min sjukdom att tarmens 
skick varierar mycket. Det finns bra pe-

rioder när jag kan äta mer fritt – till ex-
empel dricka lite mörkrostat kaffe – men 
det kommer också dåliga perioder. Då 
får jag lätt panik: ’Hjälp, jag kan inte äta 
något alls.’

Jag kan dock nästan alltid äta mina 
säkra maträtter: kokt quinoa och morot, 
lätt pocherade ägg, blåbärssoppa, banan 
och chiafrön.

Skärpt på fester
Förra hösten hade jag min hittills svå-
raste stund med min sjukdom. Jag hade 
nyss fått höra att man misstänkte att jag 
också hade refluxsjukdom. Jag åt syra-
hämmande läkemedel. Jag hade väldigt 
ont i magen. All mat kändes dålig. Jag 
grät mycket. Jag tänkte att jag inte orkar 
leva ett sådant här liv.

Tills jag – än en gång – tog mig sam-
man och påbörjade en superstrikt diet. 
På julen, när det hade gått fyra månader, 
gav jag mig själv tillstånd att äta choklad. 
Till min glädje märkte jag att jag tål det. 
Småningom fick jag tillbaka min tillit. 
Nu ser jag igen tydligt att det trots mag-
bekymren finns många saker i mitt liv 
som jag kan och vill göra.

Jag klarar mig med min sjukdom bara 
jag använder mycket tid till att planera 
livet. Om jag till exempel är på väg på 
fest, börjar jag redan tre dagar innan äta 
endast sådan mat som jag säkert vet att 
jag tål. Under festen lägger jag bara så-
dant som passar mig på tallriken. Om 
det serveras alkohol, smuttar jag bara 
på den. Om jag vågar lyxa till det med 
champagne, vispar jag snabbt bort bubb-
lorna med min egen champagnevisp 
som jag har i handväskan – kolsyra är en 
av de värsta orsakerna till magsmärtor.

Min arbetsplats är fantastisk. Om 
magen är orolig kan jag alltid skicka ett 
meddelande: ’Idag tar det lite längre för 
mig att komma till kontoret.’ Dessutom 
arbetar jag ofta på distans. På arbetsre-
sor tar jag med mig egen mat – bland 
annat havregryn, blåbärssoppa, kamo-
millte, glutenfritt knäckebröd – och en 
egen vattenkokare.

Stress förvärrar mina symtom. Jag 
försöker hantera min stress, även om 
det är svårt på grund av mitt krävande 
arbete. Jag kan till exempel mitt under 
arbetsdagen öppna balkongdörren och 
andas djupt 15 gånger eller gå runt hu-
set, om jag inte har akut diarré. Jag gör 
också mindfulnessövningar och prome-
nerar. Även bastun är en av grundpelar-
na i mitt välbefinnande.

Saknar köttfärssoppa
Till nya IBS-människor säger jag alltid 
att olika saker hjälper olika människor. 
Man måste bara försöka orka leta och 
pröva. För mig är det kanske mor-
gongröt och psylliumfrön som skapar 
störst balans. Jag skulle inte heller våga 
avstå från starka mjölksyrabakterier och 
kosttillskott med matsmältningsenzym.

Ibland drömmer jag om hur härligt 
det skulle vara att slippa tänka på vad 
man stoppar i munnen. Jag skulle vilja 
njuta av helt vanlig mat, som köttfärs-
soppa eller bullar, utan att oroa mig över 
diarré eller magsmärtor. Jag skulle också 
ibland vilja äta på restaurang utan att de 
tror att jag följer någon modediet eller 
klagar i onödan eller annars är en be-
svärlig människa.”

Den intervjuades namn har ändrats.

Text Kaisa Pastila
Bild Shutterstock



I artikelserien behandlar vi hela 
året hur motion påverkar hälsan.
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Text
Kaisa Pastila
Bilder
Jonas Tana/finpadel.fi
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Finländarna har blivit intresserade av padel. Vad är 
det som gör grenen så lockande?

PADEL CHARMAR 
MED SIN ENKELHET

Helsingforsbon Sarianne Vallioniemi, 32, föll för 
padel för fyra år sedan. Första gången prövade 
hon grenen tillsammans med sin man.

– Jag har alltid undvikit racketspel. Därför blev jag för-
vånad över att jag gillade padel så mycket genast från 
början.

Paret hade också tidigare försökt spela tennis tillsam-
mans, men deras olika bakgrunder hade för stor inver-
kan: maken hade spelat tennis sedan junioråldern, medan 
Vallioniemi inte hade någon tennisbakgrund. Trots att 
Vallioniemi var sportig och på allvar försökte bemästra 
spelet, märkte hon att tennis inte skulle bli en meningsfull 
gemensam hobby för dem på grund av nivåskillnaden. 

Padel var däremot annorlunda. För det första märkte 
Vallioniemi genast att racketen var lättare att hantera. 
Planen var också mindre än för tennis, vilket betydde 
att det krävdes mindre kraft i slaget.

– Jag kom genast med i spelet. Det var väldigt moti-
verande. I padel kan spelarna ha olika skicklighetsnivå 
utan att spelet blir lidande.

Redan en nybörjare kan få bollen att hållas länge i rö-
relse. I padel kan bollserierna bli många tiotals slag långa 
och pågå i till och med över en minut. Poäng fås ofta med 
fler beröringar än i tennis.

– De långa bollserierna är en av grenens absoluta kryd-
dor. Det vill säga hur fina räddningar varje spelare kan 
göra och hålla bollen i rörelse, ler Vallioniemi.

Erfarenheter av att lyckas
Veckan efter att Vallioniemi prövat på padel för första 
gången anmälde hon sig till en grundkurs. Därefter har 
farten varit hög: År 2018 började hon tävla på FM-nivå. 
Ett år senare kom hon med i damernas landslag och fick 
representera Finland i EM. Hon började också träna andra.

På tre år har hon som landslagsspelare sett hur padel 
har slagit igenom. Padel har blivit hela folkets gren.

– När jag började visste ingen ännu vad padel var. Idag 
hör jag nästan varje dag att någon vän eller bekants bekant 
har börjat spela. När jag besöker hemmahallen Padel 
House ser jag alltid nya ansikten.

Enligt Vallioniemi byggs nya padelplaner så snabbt att 
det är svårt att hänga med. Hela Finland börjar redan 
vara täckt.

Samma glädje som hon själv en gång i tiden kände när 
hon spelade första gången syns nu också hos dem hon 
tränar. Det fina med padel är enligt Vallioniemi att det 
snabbt ger spelarna erfarenheter av att lyckas. Vem som 
helst kan börja spela, oberoende av idrottsbakgrund. I 
början behöver man fundera väldigt lite på tekniska saker. 
Det är lättare att lära sig grunderna i jämförelse med till 
exempel tennis.

– I padel behöver man inte fundera på exempelvis små 
vridningar av handleden. Man tar tag i racketen som en 
hammare.

I sina egna nybörjargrupper visar Vallioniemi först 
rätt grepp om racketen. Deltagarna lär sig tillsammans 
i vilken riktning racketen rör sig och hur man ska för-
bereda sig för slagen. Efter de grundläggande slagen går 
man igenom reglerna och sedan kan man redan börja 
pröva på att spela.

Sarianne Vallioniemi har lärt ut padel till många olika 
slags spelare. De har varit unga och gamla, har haft en 
bakgrund inom bollspel eller inte, men Vallioniemi har 
märkt en förenande faktor – glädjen över att spela.

Det är lätt för henne att nämna de stunder när hon nju-
ter mest av grenen: veckosluten när hon och tre av hennes 
vänner samlas i hemmahallen i Esbo. Kvinnorna spelar 
så svetten rinner, men har samtidigt roligt på planen.

– I de stunderna påminns jag alltid om glädjen i att röra 
på sig. Det här är en gren där man mår bra, och skrattet 
är absolut en del av grenen.

Till vardags arbetar Vallioniemi som Fustra-tränare.

�

Padel är ett lämpligt spel 
under coronapandemin – 
det är inget problem att 
hålla säkerhetsavstånden 
på planen.
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• När du av någon orsak behöver extra 

vätskeintag är det viktigt att säkerställa 
tillräckligt intag av glukos och elektrolyter, 
alltså salter.

 
• Kosttillskott.

Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo

APTEEKKI
Nesteytys Pore
brustablett 

Glukos Natrium

Kalium

Klorid

Apteekin oma tuotesarja 

Glöm tennismanéren
Om man övergår till padel från tennis, rekommenderar 
Vallioniemi att man tar ett par lektioner.

– Tennis är en bra grund, men det finns också ma-
nér som det lönar sig att träna bort på padelplanen. 
Då får man ut mer av den nya grenen.

Till exempel ”glasbollar” skapar bekymmer för 
många tennisspelare. En glasboll är ett slag där bollen 
studsar från planen till bak- eller sidoväggen. Bollen 
returneras till motståndaren genom att slå den i luften 
efter att den träffat väggen.

Tennisspelare måste lära sig att om bollen flyger 
förbi dig är poängen inte ännu slut, utan kan fortfa-
rande fås via glaset.

Även spelarens egna rörelser måste anpassas till 
den nya planstorleken. I padel förs racketen bakåt och 
framåt med mindre rörelser än i tennis.

Det är inte heller alltid så smart att slå hårt på pa-
delplanen, utan däremot lönar det sig ibland att sakta 
farten och på det sättet få motståndaren ur balans.

I tennis föredrar man slag med överskruv, medan 
man i padel hellre slår bollar med underskruv. ⬣

Blev du intresserad?
Så här kommer du igång
○ Det finns padelhallar i hela landet. I början lönar 

det sig att hyra racket, så att man får testa hur-
dan och hur tung racket som passar i den egna 
handen. Man kan köpa bollar i hallarna.

○ Padel kan spelas av två personer, men oftast 
spelar man fyra, i par. Tävlingspadel spelas 
alltid par mot par.

○ Grenen utvecklar allmänkonditionen samt 
koordinations- och reaktionsförmågan. Den 
förbättrar också den explosiva snabbheten. 

○ Padel spelas innanför plexiglas, som i en 
genomskinlig kub. Reglerna påminner om 
tennis – slaget måste landa i den motsatta ru-
tan och bollen förloras av den som inte längre 
kan returnera den tillbaka till motståndarens 
planhalva – men till skillnad från i tennis får man 
också slå bollen via glasväggen.

○ Du hittar information om padel till exempel via 
Finska padelförbundet eller på webbplatsen 
finpadel.fi. På YouTube finns många internatio-
nella träningsvideor och spelinspelningar som 
man kan titta på för att lära sig mer om grenen.

Mobilat kräm och gel för 
lokalbehandling av muskel- 
och ledsmärtor. De verksam-
ma ämnena lindrar smärta, 
inflammation och svullnad 
samt påskyndar läkningen av 
den skadade vävnaden. Den 
hudvänliga krämen lämpar 
sig för känslig och torr hud 
och kan användas under 
ocklusionsförband tex vid 
idrottsskador.

Mobilat
Mot smärta, inflammation och svullnad

Mobilat kräm och gel för lokalbehandling av muskel- och ledsmärtor. Ak-
tiva substanser: mukopolysackaridpolysulfat, salicylsyra, binjurebarkextrakt 
(motsvarar kortikosteroider). Stryk på Mobilat en eller flera gånger dagligen 
över det smärtande området. Endast på frisk hud. Ej till barn under 12 år utan 
ordination av läkare. Diskutera ett eventuellt fortsatt bruk med läkare om 
besvären blir långvariga. Får ej användas vid allergi mot någon aktiv substans 
eller något hjälpämne. Undvik att få preparatet i ögonen eller på slemhinnor. 
Läs noga igenom bipacksedeln före bruk. Finns att köpa receptfritt på apo-
teken. Förpackningar: 50 g och 100 g. Marknadsförs av: STADA Nordic. 4-2021
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Bepanthen främjar läkningen av mindre skador på huden och slemhinnorna. Aktiv substans dexpantenol. Använd inte om du är överkänslig för något av de 
ämnen preparatet innehåller. Läs bipacksedeln. Bayer Oy.*) Tamro Bright Pharmacy Market, FY 2020. L.FI.MKT.09.2020.6469
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HUR MÅR DU, 
TENNIS?
Padel är inte det enda racketspelet som är på uppgång. 
Också tennis ökar i popularitet.

Coronapandemin – kanske att vi har tillbringat mer 
tid hemma än förut – har fått oss att aktivera oss. Det har 
märkts också vid Finlands Tennisförbund: grupperna fylls 
och föreningarnas medlemsantal har ökat kraftigt.

Enligt Tennisförbundets verkställande direktör Teemu 
Purho kan man till och med tala om en tennisboom. Redan 
länge har planerna runt om i landet varit så populära att 
man måste boka tid redan ett par veckor i förväg om man 
vill spela.

Förutom att hobbytennisen nu har fått fart, är även täv-
lingstennisen på uppgång i Finland. För närvarande är till 
exempel Emil Ruusuvuori, Harri Heliövaara, Henri Konti-
nen, Otto Virtanen, Anastasia Kulikova och Laura Hietaran-
ta framgångsrika på de internationella planerna.

Tävlingstennisen fungerar som en gnista. Synligheten 
som den får lockar nya utövare till föreningarna.

Tennis hade länge ett elitistiskt rykte, men det har man 
lyckligtvis kommit ifrån enligt Purho. Idag vet alla redan att 
det är ganska förmånligt att börja spela. En nybörjarracket 
fås för en hundring och priset för en planbokning är 20–30 
euro, dvs. 10–15 euro per spelare. Under sommarsäsongen 
är det i många städer gratis att använda utomhusplanerna.

Många har också fördomsfritt prövat på grenen. I syn-
nerhet familjer har hittat tennis under coronapandemin.

– En fin sak med tennis är att man kan börja spela i vilken 
ålder som helst. Grenen följer också med under hela livet, 
säger Purho.

I familjegrupperna är de yngsta spelarna tvååringar. 
Världsmästerskap spelas ännu i serien för över nittioår-
ingar.

Text
Kaisa Pastila
Bilder
Shutterstock

Ur ett hälsoperspektiv ökar tennis bland annat uthållig-
heten. Den sociala aspekten av tennis är också en väsent-
lig hälsofrämjande faktor. Dessutom har det observerats 
att spelet är särskilt bra för hjärnan.

– Undersökningar har visat att tennis förbättrar besluts-
förmågan. Under spelet måste spelaren snabbt fatta be-
slut: Vilket slag ska jag välja? Vart ska jag slå bollen? Vilken 
taktik ska jag välja mot den här motståndaren?

Purho ser inte padel som en konkurrent, utan anser sna-
rare att båda grenarna har gynnats av varandra.

– Vi får fler utövare via padel och tvärtom. ⬣

Hjärngympa Lösningen
på sid 41
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Hög kvalitet 

Förmånligt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm

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

Cetirizin-ratiopharm (cetirizin) är ett effektivt receptfritt läkemedel för att 
lindra säsongsbunden och kronisk allergisk snuva, samt 
allergiska näs- och ögonsymptom. För barn under 6 år 
endast enligt läkarordination. Rådgör med din läkare ifall 
du lider av nedsatt njurfunktion, är gravid eller ammar. Läs 
bipacksedeln innan användning. Marknadsförare: 
Teva Finland Oy. MULTI-FI-00241-2-21

 Lindrar näs- och   
 ögonsymptom 

 Lindrar nässelutslag

 För vuxna och barn 
 över 6 år
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FÖR SÄKERHETS SKULL
Sommar är alltid sommar – också 
i dessa exceptionella tider. Man 
känner sig lättare och har lust att 
vara utomhus. Håll hemapoteket 
och kunskaperna i första hjälpen 
uppdaterade, så kan du njuta fullt 
ut av sommaren.
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Sommardagarna fylls lätt av aktiviteter. 
Stugsemester, en utflykt i en nationalpark 
eller häckklippning på den egna gården 
lockar, och ibland sker små olyckor när 
man håller på. Små sår och skråmor är 
typiska sommarbesvär, i synnerhet hos 
barn som flänger överallt med bara ben.

Att lata sig under äppelträdet är kan-
ske lite säkrare, men du vet ju inte när en 
irriterad geting gör just dig till sin fiende.

Om du håller hemapoteket uppdaterat 
är det lätt att ta hand om små sommar-
skador på egen hand.

Bara små sår?
Det går inte alltid att undvika sår vid trädgårds-
arbete eller när barnen leker. Också små sår 
bör rengöras snabbt, och man ska vara särskilt 
noggrann om det finns smuts i såret. Bakterier 
kan göra huden inflammerad. 

Det lönar sig inte att genast använda anti-
septiskt rengöringsmedel i såret, förutom 
vid bettskador. Sådant rengöringsmedel kan 
användas om såret verkar bli inflammerat. 
Vanligtvis räcker det med rent, drickbart kran-
vatten.

Om du stiger på en rostig spik eller får ett sår 
av något annat smutsigt föremål, är ett läkar-
besök inte att överdriva.

Rengör på rätt sätt
Rengör sår under rinnande vatten. Sjövatten kan kännas 
lockande i stugförhållanden, men särskilt i varmt väder förö-
kar sig mikroberna snabbt i sjövatten och är endast till skada 
i såret. Om du inte har tillgång till vatten kan du rengöra såret 
med ett antiseptiskt medel.

Det kan vara bra att täcka såret så att det får läka i lugn 
och ro. På små sår kan man sätta ett plåster, medan större 
sår kräver ett förband.

Vid grillen
En het grill, en glödande plättlagg över öppen eld eller en 
bastuugn kan orsaka en smärtsam brännskada om man inte 
är försiktig. Kraftig smärta berättar inte nödvändigtvis hur 
allvarlig brännskadan är. De lindrigaste brännskadorna, dvs. 
första gradens brännskador, är oftast de mest smärtsamma. 
Tecken på en djupare brännskada är blåsor som kan uppstå 
ännu ett par dagar efter olyckan.

Små och ytliga brännskador kan man ofta sköta själv. Kallt 
vatten fungerar som första hjälpen. Efter det kan man lägga 
ett fuktigt förband på brännskadan för att förhindra att väts-
ka avdunstar. På en liten brännskada kan man pröva en kräm 
som innehåller dexpantenol eller ett hydrokolloidplåster som 
skyddar skadan mot vatten och lindrar smärtan.

Sår på knäna
När ett barn faller på grus eller asfalt kommer det lätt sand 
och smuts i såret. När man faller på asfalt är rengöringen vik-
tigast, eftersom sand kan orsaka en infektion eller tränga in i 
huden och ge upphov till ett bestående ärr.

Om såret är stort och inte kan rengöras hemma till exem-
pel på grund av smärta, lönar det sig att besöka jouren där 
det skadade hudområdet kan rengöras under bedövning.

Stickiga insekter
Kortisontabletter (Kyypakkaus) är standardutrustning för 
den som rör sig i naturen. De fungerar som första hjälpen 
också mot getingstick. Om man är allergisk mot getingstick 
ska man alltid diskutera nödvändiga första hjälpen-åtgärder 
med en läkare.

Salvor som innehåller hydrokortison eller antihistamin 
lindrar klådan vid myggbett. Om man är särskilt känslig lönar 
det sig att ta förebyggande antihistamintabletter redan någ-
ra dagar innan en planerad resa till stugan. Apotekspersona-
len ger råd i valet av en lämplig produkt.

Alltför brännhett
Solbränd hud läker ofta med huskurer, även om huden är öm. 
För att lindra smärtan kan man pröva svalkande geler eller 
krämer som kan köpas på apotek.



Njut av dagen

Enkel att ta 
utan vatten

IMODIUM® 2 mg (loperamid) munsönderfallande tabletter för behandling av akut diarré hos vuxna och ungdomar över 12 år. Använd inte Imodium® om du har hög feber eller 
blod i avföringen, en inflammatorisk tarmsjukdom, allvarlig diarré efter att ha använt antibiotika, bakteriell inflammation i tarmen eller om du har förstoppning. Rådgör alltid med 
din läkare eller apotekspersonal före användning av Imodium® om du är gravid eller ammar. Om symptomen inte lättar efter 48 timmar, sluta använda tabletterna och kontakta 
läkare. Läs bipacksedeln. (Receptfritt på apotek.) Marknadsförare: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  04/2021  © McNeil 2021   FI-IM-2100006

Munsönderfallande tablett

Effekt mot diarré
även inom 1 timme

Sårvårdsprodukter
för sommarsäsongen

ANNONS

Uppdatering av semesterapoteket är ett tecken på 
att sommaren är här! Kom ihåg att förbereda dig 
för små och lite större blessyrer i sommarköket, i 
joggingspåret eller i samband med gårdslekar. 
Små skråmor är inget problem när man har rätt 
produkter hemma.
Det lönar sig att ta alla typer av sår, skärsår och 
skråmor på allvar. Inled sårvården med att stoppa 

blödningen. Avlägsna därefter smuts 
med APTEEKKI Pincetten och rengör 
såret med antiseptisk sårrengöring. 
Produkten vårdar såret skonsamt och 
utan att svida. Täck till slut såret 
med ett plåster eller en vidhäftande 
sårdyna.

I APTEEKKI-produktserien hittar du ett mångsi-
digt utbud av produkter avsedda för sårvård, allt 
från mjuk idealbinda som andas till praktisk 
självhäftande gasbinda, utan att glömma plåster 
av plast eller tyg.
En ny produkt i serien är APTEEKKI Plåster Sensi-
tive, ett limfritt plåster som också passar känsli-

gare hud. Kom ihåg att förbereda dig för släktfes-
ter med transparenta och diskreta skavsårsplås-
ter i handväskan, ifall festskorna skulle skava. Det 
är också bra att skaffa �ngertoppsplåster till 
kocken eller grillmästaren.

Kom även ihåg Kyl/värmedynan i APTEEKKI-produktserien och APTEEKKI Snabbkylpåsen.  

Kyl/värmedyna för �ergångsbruk som kan värmas i 
vattenbad i mikrovågsugn eller förvaras i frysen.

Snabbkylpåse för första hjälpen eller när   
kylbehandling behövs. 

Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo

Är det förgiftning?
○ Symtomen är till exempel illamående och kräkningar, 

hudsymtom, huvudvärk och yrsel, kramper och med-
vetslöshet.

○ Ring Giftinformationscentralen på numret 0800 147 
111. Om symtomen är livshotande, ring nödnumret 
112.

○ Utred vilket ämne som har orsakat symtomen 
och när giftet har hamnat i kroppen. Om du 
inte kan väcka den förgiftade, men personen 
andas normalt, placera personen i stabilt 
sidoläge. Om personen inte är vaken och 
inte andas normalt, inled återupplivning.

○ Om personen har svalt gift, rengör 
och skölj munnen, försök inte få 
personen att kräkas. Ge vid behov 
medicinskt kol.

Ett främmande föremål i en 
vuxens andningsvägar?
1. Böj personens överkropp nedåt, stöd kroppen. Slå kraftigt 

5 gånger med handflatan mellan skulderbladen.

2. Om det främmande föremålet inte kommer ut ur svalget 
och du är ensam på platsen, ring 112.

3. Fortsätt första hjälpen med Heimlichmanövern: Ställ dig 
bakom personen och placera din ena hand knuten under 
personens diafragma. Ta tag i knytnäven med din andra 
hand. Ryck med ett kraftigt grepp bakåt och uppåt. Uppre-
pa vid behov fem gånger.

4. Om föremålet inte lossnar, växla mellan 5 slag mellan 
skulderbladen och 5 ryckningar.

5. Inled återupplivning om personen blir medvetslös och inte 
andas normalt. Meddela nödcentralen om den förändrade 
situationen.

PS. Kan du återuppliva?
Borde du för säkerhets skull repetera grunderna 
i tryck-blåsåterupplivning på nätet? FRK ordnar 
många mer omfattande kurser i första hjälpen 
även som webbinarier.

https://www.rodakorset.fi/forsta-hjalpen/fors-
ta-hjalpen-anvisningar/aterupplivning/

SKÄL ATT 
ÅTERUPPLIVA

Shutterstock
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*Clarke GD, et al. Int J Pharm Pract 2008;16:1-4
Panadol Zapp 500 mg filmdragerad tablett
Aktiv substans paracetamol. För symtomatisk behandling av värk och feber. För 
vuxna och unga över 18 år: 1–2 tabletter högst 3 gånger per dygn. Rekommen-
deras inte för barn och unga under 18 år. För långvarigt bruk endast enligt läkares 
föreskrift. Det bör gå minst 4 timmar mellan doserna. Rekommenderad dos får 
inte överskridas. Använd inte Panadol Zapp om du är allergisk mot paracetamol 
eller något annat innehållsämne i tabletten. Innehåller paracetamol. Inga andra 
läkemedel som innehåller paracetamol eller andra smärtstillande medel får använ-
das samtidigt. Innehåller natrium. Panadol Zapp kan användas under graviditet. 
Du bör använda lägsta möjliga dos som minskar din smärta och/eller din feber 
och använda den under kortast möjliga tid. Egenvårdspreparat. Läs bipacksedeln. 
Sammanfattning av produktresumén 17.2.2021. Baserar sig på produktresumén 
daterad 21.8.2020. Mer information: GlaxoSmithKline, Biskopsbron 9 A, 02230 
Esbo, tfn: 080 077 40 80, e-post: scanda.consumer-relations@gsk.com. Varu-
märken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller 
licensinnehavaren. 04/2021, PM-FI-PAN-21-00044

Snabb 
lindring 

vid huvudvärk

PARACETAMOL
LÄMPLIG FÖR DE 
FLESTA VUXNA*

När det blev möjligt att klarlägga en individs hela 
arvsmassa, eller genom, var förväntningarna 
höga. Tänk om många allvarliga sjukdomar nu 

skulle kunna förebyggas, eftersom man vet vem som 
sannolikt kommer att insjukna.

När det gäller underliggande sjukdomar har gentes-
ten varit en besvikelse. Insjuknandet påverkas näm-
ligen av hundratals olika genkombinationer, av vilka 
vissa ökar benägenheten att insjukna och andra skyd-
dar mot sjukdomen. Riskbedömningen som räknas ut 
med stöd av genomet blir en så komplicerad ekvation 
att den inte kan lösas.

Jari Forsström, medicinsk direktör för Abomics Oy 
som analyserar gentest, säger att släktutredningar och 
traditionella riskräknare fortsättningsvis är mer använd-
bara sätt att förutspå risken att insjukna i till exempel 
kranskärlssjukdom, prostatacancer eller typ 2-diabetes.

– Vi vet också utan att utreda genomet att en ganska 
kort och bastant person som härstammar från Östra 
Finland löper hög risk att insjukna i kranskärlssjukdom. 
Det finns släkter där många har insjuknat i cancer som 
unga, men där ingen gen som ökar benägenheten för 
cancer har hittats, berättar Forsström angående be-
gränsningarna hos gentest.

– Däremot har gentest ofta en stor roll i diagnostise-
ringen och behandlingen av sällsynta ärftliga sjukdomar.

Gentest kunde också vara till nytta i stävjandet av 
coronapandemin. Man har nämligen hittat genvarianter 
som ökar risken för en allvarlig form av corona. I princip 
kunde bärare av en sådan genvariant vaccineras före an-
dra, men det vore naturligtvis också ett politiskt beslut.

Individuell precisionsmedicinering
Om exaktheten hos ett gentest vid förutspående av van-
liga sjukdomar är ungefär i samma klass som en kris-
tallkula, är testen dock till stor hjälp i samband med val 
och justering av medicinering. Generna påverkar hur 
bra ett läkemedel fungerar i vår kropp och hur vi tole-
rerar det. Klarläggande av en så kallad farmakogenetisk 
panel kan berätta vilket läkemedel och vilken dos som 
är effektiv och trygg just för mig.

I God medicinsk praxis-rekommendationerna inför-
des förra året en anvisning om att gentest bör användas 
när man letar efter det mest lämpliga antidepressiva 
läkemedlet för en patient. Läkemedel avsedda för psy-
kiska sjukdomar elimineras ur kroppen via levern och 
används ofta under långa perioder. Ett gentest kan bidra 
till att hitta ett läkemedel som är säkert att använda.

– Å andra sidan är till exempel klopidogrel, som mot-
verkar stroke, ineffektivt hos en tredjedel av patienterna. 
I Finland tar nästan 20 000 personer detta läkemedel 
i onödan, bedömer Jari Forsström.

Han räknar att undersökning av gener som reglerar 
läkemedelseffekterna skulle vara till nytta för cirka tio 
miljoner recept varje år.

Gentest ger dock inte svar på alla läkemedelsfrågor. 
De berättar till exempel inte om en kvinna som lider 
av klimakteriesymtom kan inleda hormonbehandling 
utan rädsla för bröstcancer.

– Att ställa frågor om släktbakgrunden är fortfaran-
de det viktigaste sättet att bedöma den ärftliga risken. 
Det lönar sig att överväga gentest tillsammans med 
en gynekolog eller en läkare som är specialist på ärft-

PUNKTER OM GENTEST
1. Ett gentest kan bidra till att hitta ett läke-

medel som är säkert att använda för just 
dig. Generna påverkar nämligen hur bra 
ett läkemedel fungerar i vår kropp och hur 
vi tolererar det.

2. Gentest ger dock inte svar på alla läkeme-
delsfrågor. De berättar till exempel inte om 
en kvinna som lider av klimakteriesymtom 
kan inleda hormonbehandling utan rädsla 
för bröstcancer.

3. Gentest kunde också vara till nytta i stäv-
jandet av coronapandemin.

3
EN TITT 
I KRISTALLKULAN

liga sjukdomar om cancer förekommer i särskilt stor 
omfattning eller väldigt ung ålder i släkten. Uppskatt-
ningsvis 5–10 procent av bröstcancerfallen beror på en 
ärftlig benägenhet för bröstcancer, berättar Annakaija 
Lappalainen, specialistläkare i kvinnosjukdomar och 
förlossningar på läkarcentralen Aava.

Kan ett test vara till skada?
Man kan vinna på att utreda sitt genom om resultatet 
uppmuntrar till att förändra levnadsvanorna i en hälso-
sammare riktning. Å andra sidan borde det inte behö-
vas något gentest för det, eftersom risken att insjukna 
i våra folksjukdomar, dvs. hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer och till och med depression, minskar om man 
undviker övervikt och rökning, har en mångsidig kost, 
utövar regelbunden motion och har en högst ringa al-
koholkonsumtion.

– Det är svårt att veta i hur hög grad gentesten upp-
muntrar till att förändra levnadsvanorna. Alla vet ju till 
exempel att rökning ökar sjukdomsrisken, men ändå är 
det många som röker, jämför Jari Forsström.

Att utreda sitt genom gör i nuläget plånboken cirka 
500 euro lättare. Om man vill utreda smalare avsnitt av 
genomet klarar man sig med 200–300 euro.

Ett gentest avslöjar benägenhet för sjukdomar, men berättar i själva 
verket inte så mycket om ditt framtida hälsotillstånd. 
Gentestet kan dock vara till stor hjälp i justeringen av medicinering.
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Besvärande klåda i underlivet? Man behöver inte skäm-
mas: tre av fyra kvinnor får åtminstone en jästsvam-
pinfektion innan de fyller 40.
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Produkten kan användas vid alla typer 
av förändringar i bakteriebalansen i 
slidan och urinvägarna. Mjölksyran 

och mjölksyrabakterierna som 
produkten innehåller sänker 
pH-värdet i slidan till en naturlig 
nivå. Detta förhindrar tillväx-
ten av ogynnsamma bakterier. 
Bakteriebalansen i slidan och 
urinvägarna kan förändras av 
olika orsaker. Vanliga orsaker 
är menstruation, graviditet, 
klimakteriet, antibiotikakur 
och samlag. Även överdriven 
intimhygien samt användning av 
tamponger och bindor kan öka 
risken för störningar. De vanli-
gaste symtomen vid störningar i 
bakteriebalansen eller bakteriell 
vaginos är en brännande känsla, 
klåda och ökade flytningar. Läs 
bipacksedeln noggrant.

Vagibalance ratiopharm 
vaginaltabletter 10 st.

För behandling av bakteriell vaginos

FRÅGOR OM 
JÄSTSVAMPINFEKTION

1. Vad är det som kliar i underlivet?
Klåda är det vanligaste symtomet på jästsvampin-
fektion och det lönar sig att ta itu med den snabbt. All 
klåda är ändå inte jästsvamp. Den vanligaste orsaken 
till lindrig klåda är torrhet. Även förändringar i hormon-
balansen under amning och i klimakteriet orsakar klåda.

2. Hur kan man veta att det är fråga om jästsvampin-
fektion?
Förutom klåda skvallrar också rikliga och klimpiga 
flytningar om en jästsvampinfektion. Ibland är infek-
tionen förknippad med beröringskänslighet eller en 
brännande känsla i slemhinnorna vid blygdläpparna 
och slidöppningen.

3. Vad är orsaken till jästsvampinfektion? 
I slidan finns naturligt otaliga mikrober, av vilka 
jästsvampen är en. Ibland rubbas balansen i slidans 
mikroflora och hormoner och jästsvampen kan frodas. 
Orsaken kan vara till exempel stress och nedsatt 
motståndskraft, diabetes, antibiotikakurer eller en 
kost som innehåller mycket socker. Immunsystemet 
försvagas också av läkemedel som används för be-
handling av till exempel ledgångsreumatism och MS. 
Ibland utlöser en ny sexpartner en jästsvampinfektion: 
det är inte fråga om att partnern är smutsig utan om att 
hudbakterierna inte är kompatibla. Situationerna blir i 
regel lugnare med tiden.

4. Hur kan man själv behandla jästsvampinfektion?
Om symtomen är tydliga kan infektionen behandlas 
med salvor och kapslar som förs in i slidan. Dessa fås 
receptfritt på apoteket. Vanligtvis förbättras situatio-
nen efter några dagar. Om infektionen återkommer 

eller blir långvarig, hjälper en medicin mot jästsvamp 
som tas oralt. Den kan också köpas receptfritt på 
apoteket. Om man är gravid lönar det sig att be en 
läkare eller rådgivningen om tips innan man använder 
läkemedel.

5. Hurdana är de receptfria läkemedlen?
Vagitorier används enligt anvisningarna på kvällen. 
Behandlingen fortsätter också under menstruation. 
En emulsionskräm kan hjälpa om klådan är kraftig. 
En kapsel som innehåller flukonazol och tas oralt kan 
interagera med vissa andra läkemedel (till exempel 
warfarin och vissa läkemedel mot diabetes och astma). 
Om du tar dessa läkemedel, diskutera med apotek-
spersonalen innan du börjar använda kapslarna. 

6. Hur kan man förhindra att besväret återkommer?
Försök att konsumera så lite socker som möjligt. En 
god personlig hygien är a och o. Undvik ändå att tvätta 
dig för ofta och använda tvål, eftersom också en över-
driven hygien kan orsaka symtom. Under en infektion 
lönar det sig att undvika även produkter avsedda för 
intimtvätt och nöja sig med vattentvätt. Välj menskopp 
eller tampong som mensskydd. Låt underlivet andas. 
Undvik spända byxor och sov utan trosor. Hur skulle 
det vara om du skulle låta håret i underlivet växa ut? 
Hårlöshet är trendigt, men naturen har kanske tänkt att 
hårväxten har något slags skyddande uppgift. Könshå-
ret kan ha en gynnsam inverkan på slidans mikrobiom.

7. Vad gör jag om infektionen kommer tillbaka?
Olika människor har olika motståndskraft och vissa 
är mer benägna att få upprepade infektioner. Om 
du tidigare har haft jästsvampinfektion i slidan eller 

annars känner igen symtomen kan du själv 
behandla sjukdomen med receptfria läkemedel. 
Boka en tid till läkare om jästsvampinfektionen 
återkommer över tre gånger under ett år eller 
inte försvinner med receptfria läkemedel. Läkaren 
säkerställer att det inte är fråga om något annat 
besvär. Det lönar sig inte att använda läkemedel mot 
jästsvamp i onödan.

8. Profylaktisk läkemedelsbehandling mot jäst-
svamp – hur får man sådan?
Om jästsvampen är av en mycket svår sort och infek-
tionerna återkommer ofta, kan läkaren också ibland 
skriva ut profylaktiska läkemedel mot jästsvamp. 
Profylaktisk läkemedelsbehandling är ovanlig, efter-
som jästsvampen oftast fås under kontroll med andra 
metoder. 

9. Är all klåda i slidan jästsvamp? 
Mindre än hälften av alla kliande symtom är jäst-
svampinfektion. Vid behandling på egen hand bör 
man vara försiktig, eftersom gynekologiska symtom 
också kan ha orsaker som kräver annan behandling 
– till exempel bakteriell vaginos. Det är inte heller bra 
att behandla klåda som beror på torrhet med läke-
medel mot jästsvamp. Det är ganska lätt att känna 
igen en jästsvampinfektion utifrån symtomgruppen.

10. Kan män få jästsvampinfektion? 
Män kan smittas av jästsvampinfektion, men infektio-
nen är mycket mer sällsynt hos män än hos kvinnor. 
 
Källor: yths.fi, aava.fi 
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MOT 
DIARRÈ

Behandla diarrén från början till slut.

Sköt om tarmen.

Vård av diarré. Förhindra antibiotikarelaterad diarré. Aktiv substans Saccharomyces boulardii, stammen CNCM I-745. 
Kontraindikationer: överkänslighet för jäst, en central venkateter, kritiskt sjuka och immunkompromitterade patienter. 
Bekanta dig med bipackssedeln. 
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DEVISOL 20 MCG 
HEDELMÄINEN 

SITRUS, NEUTRAL 
ELLER MUSTIKKA 

200 TABL.
Tryggar det dagliga 

intaget av D-vitamin. 

SMARTLAX 
MAKROGOLI + 

ELEKTROLYYTIT 
ELLER PLAIN 

20 PÅSAR
Makrogol binder till 

sig vatten, mjukar upp 
avföringen och ökar 

mängdentarminnehåll.

SYYLEND PEN 
VÅRTPENNA 3 ML

Doseringspennan som 
är enkel och exakt 

att använda avlägsnar 
vårtor effektivt. 

Används endast en 
gång i veckan.

APTEQ 
B12-VITAMIINI 

1 MG
180 TABL.

Kosttillskott som 
utvecklats bl.a. för äldre 

och vegetarianer. 
Innehåller folsyra.

ALLA RELA-
PRODUKTER

Mjölksyrabakterie-
preparat för daglig 

användning. 
Erbjudandet gäller 
inte Rela Drops-

produkter.

A-VITA HYDRA+ 
20 ML

Nässpray med 
hyaluronsyra för 

återfuktning av näsan 
och som stödbehandling 

vid allergisk snuva.

NALOX 10 ML
En trippelverkande 

effektiv lokal-behandling 
mot nagelsvamp. 

Normaliserar nagelns 
tjocklek och minskar 

nagelns missfärgningar.

APTEEKKI 
ANTICRAMP 
FORCE PORE 

14 TABL. 
Magnesiumcitrat 

+ B-vitaminer 
+ elektrolyter 
dvs. salter i en 

appelsinsmakande 
brustablett.

MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL.
Bidrar till att förkorta 
insomningstiden och 

lindrar individuella 
besvär vid 

tidsskillnader.

BIO-KAROTEN +E 
150 KAPS.

För välmående hy. 
Kapslarna innehåller 

betakaroten och 
E-vitamin som skyddar 
cellerna mot oxidativ 

stress.

OPHTIM EYE 
HYDRA ELLER FORTE 

20X0,5 ML
Återfuktande och 

skyddande ögondroppar 
i engångspipetter. Forte 
är tjockare och främst 

för nattbruk.

HUDVÅRDSSERIEN ACO 
PURE GLOW

Serien förebygger oren hud utan att 
torka ut, samtidigt som produkterna 

reducerar fina linjer och ger din hy en 
naturlig lyster. 

 
 

15,50

(18,74 €, 196,20/1033,33 €/kg)

11,50

(14,63 €, 41,37/43,81 €/)

25,90

(32,89 €)

25,50

(32,88 €, 472,22 €/kg)

-20%

(7,03/38,46 €)

12,00

(16,10 €)

29,90

(37,65 €)

8,00

(10,55 €, 81,63 €/kg)

17,50

(22,58 €)

12,50

(15,06 €, 211,86 €/kg)

10,00

(14,17 €)

(16,10/19,35 €)

-20%

Erbjudanden i juni

Munksnäs apotek



MULTIVITA PLUS 
200 TABL.

Ett multivitaminpre-
parat, utvecklat för 

vuxnas behov.

FIILUS ARKEEN 
MJÖLKSYRABAKTERIER 

30 ST.
Mjölksyrabakterier för 
olika behov i vardagen.

OMEGA7 
HAVTORNSOLJEKAPSEL 

90 ST.
Inhemskt havtornsol-

je-preparat för välmående 
slemhinnor och hy.

AUVOIN 
NÄSSPRAY 20 ML

En vårdande och 
återfuktande nässpray 

för torr näsa.

DIASPORAL-
PRODUKTER 
MED 400 MG 

MAGNESIUM SAMT 
DIASPORAL DEPOT 

300 MG
Preparat med 

magnesiumcitrat för 
välmående muskler 

och nervsystem.

DECUBAL 
CLINIC CREAM 

250 G
För daglig återfuktning 

av torr, känslig och 
atopisk hud på hela 

kroppen.

IIRIS 
ÖGONDROPPAR 

10 ML
Ögondroppar med 
en unik patenterad 

teknologi som 
återfuktar torra ögon 

under en lång tid.

YOTUEL CLASSIC 
ELLER PHARMA 

TANDKRÄM 
50 ML

Avlägsnar missfärgningar 
och mörka fläckar. 

Lämplig för personer 
som lätt får afte. Med 
mint- eller lakritssmak.

BETHOVER B12 
150 TABL.
Det viktiga 

B12-vitaminet för 
minnet, musklerna 

och nerverna.

APTEQ BIOTIINI 
EXTRA 60 KAPS.

Ett starkt och 
mångsidigt biotintillskott 
för hårets, naglarnas och 

hudens välmående.

MELATONIINI 
ORION 1,9 MG 

SVÄLJBAR ELLER 
MUNSÖNDERFALLANDE 

100 TABL. ELLER 
LÅNGVERKANDE 

90 TABL.
Förkortar insomningstiden 
och lindrar effekterna av 
tidsskillnader. Tillgänglig i 

olika former.

FAVORA-
SERIENS PRODUKTER

Med Favoras hudvårdsprodukter 
rengör, vårdar och återfuktar du 

huden skonsamt.

19,90

(24,49 €, 154,26 €/kg)

10,50

(12,82 €)

32,90

(40,02 €, 522,22 €/kg)

9,50

(12,36 €)

-15%

(15,14/20,66 €)

9,90

(13,65 €, 39,60 €/kg)

12,50

(16,44 €)

7,90

(10,18 €)

25,50

(30,19 €)

12,50

(16,34 €)

21,50

(26,37 €)

(9,00/25,76 €)

-20%

Erbjudanden i juli

Munksnäs apotek



Kolla in sommarens
specialerbjudanden!

Erbjudandena gäller 

JUNI och JULI!

AQUALAN L 
200 g

En lätt, återfuktande kräm för hela 
kroppen. Passar för krämtvätt och 

sminkborttagning.

SEBAMED 
Face&Body Wash 
eller Olive refill

1000 ml
En mycket dryg tvättlösning 

för ansiktet och kroppen.

TRIPLE DRY 
antiperspiranter 

för kvinnor och män
50 ml

Effektiva antiperspiranter för 
personer som svettas kraftigt 

eller normalt.

NUTRIDRINK PROTEIN
6 olika smaker, 4x200 ml

Ett kliniskt näringspreparat som är klart att användas 
och avsett för kostbehand-ling av undernäring 

orsakad av sjukdom. Innehåller alla vitaminer och 
mineraler som man behöver dagligen.

ICE POWER GEL
150 ml

En icke-medicinsk behandlingsform för 
smärtlindring. Lindrar smärta och 

inflammationer snabbt och långvarigt.

8,00
(10,47 €, 40,00 €/kg)

16,00
(21,55 €)

9,00
(11,91-12,36 €)

9,00
(11,99 €, 11,25 €/l)

10,00
(13,47 €, 66,67 €/l)



SORBACT SECURE 
plaster 5 st.

Ett hydrofobt mikrobbindande plåster 
som förebygger inflammation i sår. 

Plåstret tål vatten.

NESTEYTYS 
RATIOPHARM 

10 brustabl.
För reglering av vätske- och saltbalansen. 
Färdig lösning med citronsmak innehåller 

glukos och elektrolyter.

Erbjudandena gäller

juni och juli!

HYTTYSÄSSÄ+ 
ELLER PUNKKIÄSSÄ+

50 ml
Luktfritt fästingmedel för hela familjen 

eller ett effektivt myggmedel för 
personer över 17 år.

WONDERM ANTISEPTI 
spray eller lösning

100 ml
För rengöring av små sår, skråmor 

och brännsår. Svider inte.

AVENE SUN INTENSE 
PROTECT SPF50+

150 ml
En lätt och snabbt absorberande 

kräm som återfuktar huden i solen. 
För hela familjen.

5,00
(6,69 €)

11,00
(14,35 €)

8,00
(10,41-10,84 €)

4,00
(5,22 €, 40,00 €/l)

18,00
(22,80 €, 120,00 €/l)

MUNKSNÄS APOTEK
Professorvägen 2
00330 Helsingfors
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