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Pääkirjoitus

Arkirutiinien paluu
ja C-vitamiinia on hyvä olla käden ulottu-
villa flunssan oireiden iskiessä. Muistetaan 
edelleen myös vaalia hyvää käsihygieniaa.

Pidä huolta itsestäsi, olet sen ansainnut! 
Yksi tärkeä tekijä on terveellinen ja moni-
puolinen ruokavalio. Kun lautaselta löytyy 
riittävästi proteiinia, kuituja ja vitamiineja, 
kaikki on mallillaan. Sitä paitsi terveellinen 
ruoka yleensä myös maistuu hyvältä. Ruoka-
valiota voi tarvittaessa täydentää vitamiini- ja 
hivenainevalmisteilla.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista 
eli LOTTA-lista auttaa kartoittamaan eri-
tyisesti iäkkäiden potilaiden lääkehoidon 
riskejä. Tästä kerromme lehdessä lisää. Ap-
teekissamme on tarjolla myös Lääkehoidon 
arviointi- palvelu. 

Palvelemme sinua nyt myös netissä. Voit 
ostaa kaikki apteekkituotteet, kun sinulle 
sopii, sillä verkkoapteekkimme on auki 24/7 
osoitteessa: munkkiniemenapteekki.fi
Tervetuloa tutustumaan apteekkiimme ja 
tarjouksiimme myös verkossa!

Elokuisin terveisin,
Apteekkari Liisa Kärkkäinen
Munkkiniemen apteekki

Kesä ottaa loppukiriään, ja illat alkavat 
pikkuhiljaa hämärtyä. Toivottavasti 
kuitenkin saamme edelleen nauttia 

suotuisista ja lämpimistä päivistä ja ehtisim-
me käydä poimimassa kauden parhaat luon-
non antimet lautaselle sekä pakastimeen.
Joka tapauksessa koulut, päiväkodit, työt tai 
harrastustoiminta nytkähtävät suurimmalla 
osalla meistä liikkeelle, ja lähestyvä syksy 
antaa monelle uutta energiaa.

Koulujen ja päiväkotien alkaessa joka-
vuotinen ongelma – joskus isompi, joskus 
pienempi – on päätäi. Se aiheuttaa mones-
sa perheessä ns. päänvaivaa. Riesaan voi ja 
kannattaa varautua jo etukäteen. Henkilö-
kuntamme antaa parhaat vinkit täitartunnan 
ennaltaehkäisyyn tai hoitoon.

Syksyllä tuntuu inspiroivalta aloittaa uusi 
harrastus tai aktivoida vanha. Liikunta ei ole 
hullumpi vaihtoehto. Yhtäkkiä lisääntynyt 
aktiivisuus voi tuntua kropassa: lihakset 
saattavat alkaa aristaa, tai krampit ja suo-
nenvedot aiheuttavat kiputiloja. Näihinkin 
vaivoihin saat apua apteekista.

Syksyn edetessä iltojen koleus alkaa syr-
jäyttää kesän lämpöä. Elimistömme puolus-
tusjärjestelmä joutuu koetukselle. Jos vas-
tustuskykyä lisäävä D-vitamiini on päässyt 
loppumaan, käytä hyväksesi apteekkimme 
kuukauden tarjoustuotteet. Myös sinkkiä 

“Ruokavaliota voi tarvittaessa 
täydentää vitamiini- ja 
hivenainevalmisteilla”

MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Aukioloajat:
ma-pe klo 8.00 - 18.00
la klo 9.00 - 15.00

Apteekki on suljettu arkipyhinä  
sekä joulu- ja juhannusaattona  
ja pääsiäislauantaina.

Osoite: 
Professorintie 2
00330 Helsinki
Puhelinnumero: (09) 477 0100

info@munkkiniemenapteekki.fi

Ostot 
kalenterivuodessa      alennus -%

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

Kanta-asiakkaan ostohyvitystaulukko:

Verkkoapteekki avoinna 24/7
 www.munkkiniemenapteekki.fi





ApteekkiNyt 4 | 2021

ApteekkiNyt
Kuusi kertaa 

vuodessa ilmestyvä,  
luotettavaa tietoa 

terveydestä tarjoava 
apteekin asiakaslehti.  

Lehti tekee yhteistyötä  
potilasjärjestöjen

kanssa. 
Seitsemäs vuosi kerta. 

Tilaushinta 49 euroa/vuosi.
www.apteekkinyt.fi

Julkaisija ja kustantaja 
Apteekkikustannus Oy

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

www.apteekkikustannus.fi

Vastaava päätoimittaja
ja ilmoitusmyynti 

Samuli Takanen 
puh. 0400 472 929,  
samuli.takanen@ 

apteekkikustannus.fi

Toimituspäällikkö 
Anu Kylvén

anu.kylven@
apteekkikustannus.fi

Ilmoitusaineistot 
ilmoitukset@

apteekkikustannus.fi

AD
Mikko Malo

Graafikko
Suvi Hakola

Painopaikka 
Punamusta Oy, Forssa

Kannen kuva
Shutterstock
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32 ristikon ratkaisu | 43 – 44 elo- ja syyskuun tarjoustuotteet

Vakiot

10 Lisää läsnäoloa
Läsnä oleva mieli osaa keskittyä 
olennaiseen, priorisoida ja käyttää 
aikaa fiksusti.

Lääkehoito tasapainossa?
LOTTA-listan avulla tarkistat sen.7

18 Sydämen syke seikkailee
Näin tunnistat vaarallisen 
rytmihäiriön.

30 Potkua proteiineista
Proteiinit tukevat painonhallintaa 
ja auttavat palautumaan liikunta-
suorituksesta.

34 Korona-aika opetti 
kuntoilemaan kotona
Hauska ja tehokas kotijump-
pa seniorille: sopivat liikkeet 
aloittelijalle, peruskuntoiselle ja 
teräskuntoa tavoittelevalle.

Ajankohtaista Koonnut
Anu Kylvén

Kuvat 
Shutterstock

kuva: Susanna Viljanen

40 Erityisryhmät apteekissa
Kokosimme 7 kysymystä & vastausta 
esteettömyydestä ja saavutettavuu-
desta.
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22 Kosteutta korppuiholle
Ota käyttöön kuorinta, voiteet, 
kuivaharjaus ja muut kätevät 
konstit.

24 Väsymyksen syy 
syömisissä?
Kun arki uuvuttaa, on hyvä 
tarkistaa syömistottumukset. 
Joskus vitamiinilisä on paikallaan.

40

”Jokainen vakavasta sai-
raudesta toipuva tarvitsee 
myönteisyyttä, mutta sen 
seurauksena ei saisi olla 

sinnittelyä yli omien voimava-
rojen. On tietysti ihanaa, kun 
perhe, ystävät ja työkaverit 

kannustavat. He eivät kuiten-
kaan tiedä, mitä sairastunut 

kokee. Aivoverenkiertohäiriön 
vaikutukset eivät usein näy 

päällepäin.”

Aivoverenvuodosta toipuva 
Marianne Helmi, 

Aivoterveys-lehti 1/2021

Alzheimerin taudin tutkimus 
harppasi askeleen eteenpäin, kun 
Oulun yliopiston tutkijat onnistuivat 
kuvaamaan yksityiskohtaisesti 
sen, miten aivojen puhdistusjärjes-
telmää ylläpitävä aivovaltimoiden 
sykintä eli pulsaatio poikkeaa 
Alzheimerin tautia sairastavilla. 
Merkittäviä pulsaation muutoksia 
löydettiin erityisesti muistitoimintoi-
hin liittyviltä aivoalueilta. 

Osassa aivoja, muun muassa 
hippokampuksen ja päälaenloh-
kojen alueella, pulssiaallot kulkivat 
vastakkaiseen suuntaan kuin 
terveillä. Juuri näillä aivojen osilla on 
tärkeä rooli muistitoiminnoissa

Tutkijat havaitsivat, että sy-
käyspulssien saapuessa pulssit 
etenevät Alzheimer-potilailla 
epätasaisesti: pienissä suonissa 
liian nopeasti ja suurissa suonissa 
liian hitaasti

Sitä ei vielä tiedetä, miten päin 
vaikutus toimii – johtuuko aivoja 
heikentävän amyloidiplakin kerty-
minen Alzheimer-potilaan aivoihin 
poikkeavasta pulsaatiosta vai 
aiheuttaako verisuonten ympärille 
kertyvä plakki pulsaatiossa havaitut 
poikkeavuudet.

Oulun yliopisto

Uutta Alzheimerista

29.9.
on maailman 
sydänpäivä.

Pidäthän 
huolta omasta 
sydämestäsi.



Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac ratiopharm 
23,2 mg/g geeli

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen 
hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevammoissa. 
Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. 
Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos 
olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen 
ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 
Lisätiedot: www.laakeohje.� , info� nland@tevapharm.com. Markkinoija Teva 
Finland Oy. MULTI-FI-00209-1-21
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon 
 nyrjähdyksissä ja venähdyksissä

 Annostelu vain 2 kertaa päivässä

 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää

UUTUUS!

Diclofenac ratiopharm 

kivun hoitoon 
 nyrjähdyksissä ja venähdyksissä
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Teksti
ApteekkiNytin toimitus
Kuva
Shutterstock

Onko lääkehoitosi onnistunut ja ajan tasalla? Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut listan, 
joka varmistaa 8 kysymyksen avulla, miten lääkehoito 
on onnistunut.

LOTTA-LISTA 
KERTOO 
LÄÄKEHOIDON 
TOIMIVUUDESTA

Tarkistuslista on tarkoitettu yli 65-vuotiaille 
lääkkeiden käyttäjille. Niin sanottu LOTTA-lista 
kannattaa käydä läpi aika ajoin etenkin, jos on 
iäkäs ja käyttää useita lääkkeitä. Tarkistus-
listassa kysytään muun muassa, puuttuuko 
ihmiseltä ajantasainen lista kaikista käyttämis-
tään lääkkeistä, onko lääkkeen ottamisessa 
joskus vaikeuksia ja puuttuuko lääkehoidosta 
säännöllistä seurantaa, kuten kontrollikäynnit. 
Lista kannustaa pohtimaan, onko viime aikoina 
ollut elämää häiritseviä oireita.

Lista löytyy internetistä osoitteesta fimea.fi 
hakusanalla LOTTA-lista. Paperiversiota voi ky-
säistä apteekeista. Apteekkariliitto on tukenut 
listan kehittämisen taustalla olevaa tutkimusta.

Jos vastaat useaan listan kysymykseen “kyl-
lä” tai “en osaa sanoa”, kannattaa ottaa yhteyttä 
apteekkiin tai tuttuun lääkäriin tai hoitajaan. Yh-
teyttä on hyvä ottaa myös, jos listaa täyttäessä 
herää kysymyksiä.

Lista kannustaa ja aktivoi omasta lääke-
hoidosta huolehtimiseen, kuten laatimaan ja 
ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa, sekä 
seuraamaan oman lääkehoidon vaikutuksia.

fimea.fi

Seleeni

1. Seleeni on soluille tärkeä hivenaine. 
Suomessa on jo pitkään lisätty se-
leeniä lannoitteisiin ja näin varmis-
tettu riittävä saanti väestötasolla. 
Seleeni myös tukee ihon ja hiusten 
hyvinvointia.

2. Jos ei syö kovin monipuolisesti, se-
leenilisä purkista voi olla paikallaan. 
Myös vegaanit tarvitsevat selee-
nilisää, sillä olennaisia seleenin 
lähteitä ovat liha, maito ja maitoval-
misteet.

3. Ole tarkkana: liian suuri seleenian-
nos voi olla jopa myrkyllinen.

Lähde: apteekkari.fi

 ”Se, miten ihminen kohtaa 
ihmisen, kertoo paljon hänen 
kasvustaan tai kasvamatto-

muudestaan. Jokainen oman 
rajallisuutensa tunnistanut ja 
tunnustanut pystyy kunnioit-
tamaan toisen rajallisuutta.”

Satu Lähteenkorva: 
Terveesti tasapainossa 

(Viisas Elämä, 2020)

Supersankarit



VAHVASTI MAITOHAPPOBAKTEEREITA 
VAATIVIMPIIN TILANTEISIIN

4 tutkittua, toisiaan tukevaa maitohappo-
bakteerikantaa
Sisältää glutamiinia ja biotiinia, joka 
ylläpitää limakalvojen hyvinvointia
Sopii sekä päivittäiseen käyttöön, 
että kuuriluonteisesti

www.bioteekki.fi

Meillä apteekissa on paljon hyviä tuotteita avuksi monenlai-
seen vaivaan sekä tueksi terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitä-
miseen. Markkinoille on tullut tai pian tulossa uusia, hyviä 
tuotteita – tässä niistä muutama. Kysy uutuuksia apteekista!
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6 x UUTUUS

Berocca Energy
Berocca Energy -ravinto-
lisät sisältävät kattavan 
koostumuksen vitamiineja 
ja kivennäisaineita. Hy-
vänmakuinen ja virkistä-
vä vitamiinijuoma antaa 
positiivista virtaa arkeen! 
Saatavilla appelsiinin- ja 
marjanmakuisena pore-
tablettina sekä nieltävä-
nä tablettina. Markkinoija 
Bayer.

Energiaa

AURIFEN-korvatipat 7 g
AURIFEN-korvatipat lievittä-
vät ulkoisen korvakäytävän 
kipua ja kutinaa sekä tukevat 
korvan tulehdustilojen pa-
ranemista. Aikuisille ja yli 6 
kuukauden ikäisille lapsille. 
CE-merkitty lääkinnällinen 
laite. Markkinoija Sirowa 
Finland Ltd Oy.

Korvakäytävän kutinaan 6 kk:n iästä 
alkaen

Minisun Monivitamiini 
Pehmonalle Junior sitrus 
60 ja 120 kpl
Raikkaan sitruksen makuinen Mi-
nisun Pehmonalle Junior sitrus 
on helppo tapa varmistaa lapsen 
päivittäinen vitamiinien ja hiven-
aineiden saanti. Pehmonalle sitrus 
sisältää 13:a eri vitamiinia ja kiven-
näisainetta ja sen värit, aromit ja 
makeutusaineet ovat luontaisia. 
Tuote on gluteeniton, laktoositon, 
maidoton, sokeriton, soijaton, hii-
vaton ja sopii myös sitrusallergisil-
le. Annostus: 3–10-vuotiaille 1 kpl/
päivä, yli 10-vuotiaille 2 kpl/päivä. 
Markkinoija Verman.

Raikas 
maku

Bepanthen SensiCalm
Bepanthen SensiCalm antaa nopean avun 
kutinaan ilman kortisonia. Vaikuttaa 30 mi-
nuutissa. Voide sopii koko perheelle. Ei sisäl-
lä hajusteita eikä säilytysaineita. CE-merkitty 
lääkinnällinen laite. Markkinoija Bayer.

Nopea-
vaikutteinen

Ferrion 100 mg 
50 tabl ja 100 tabl
Ferrion 100 mg on vahva, pitkävaikutteinen rau-
ta- ja C-vitamiinivalmiste, jossa rauta on vat-
saystävällisessä bisglysinaattimuodossa. Tuote 
sisältää 100 mg rautaa ja 60 mg raudan imeyty-
mistä tehostavaa C-vitamiinia. Pitkävaikutteisesta 
tabletista rauta vapautuu vasta ohutsuolessa, 
lisäksi valmisteen voi halutessaan ottaa myös 
ruokailun yhteydessä*. Nämä molemmat tekijät 
auttavat vähentämään mahdollista vatsaärsytys-
tä. Pienikokoisen, helposti nieltävän tabletin voi 
tarvittaessa puolittaa. Sopii myös vegaaneille. 
Ravintolisä, markkinoija Orion Pharma.

*maitotuotteet, kahvi ja tee voivat heikentää raudan 
imeytymistä

Sopii myös 
vegaaneille

Uutta virtaa arkeen

Kutinaan ilman kortisonia

Tarpeelliset vitamiinit lapselle

Vatsaystävällinen rauta

Vitaali Rauta 50 mg 
ja 100 mg salmiakin 
makuinen
Rauta edistää normaalia 
punaisten verisolujen ja 
hemoglobiinin muodos-
tumista sekä hapenkulje-
tusta kehossa ja immuu-
nijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Se myös auttaa 
vähentämään väsymystä ja 
uupumusta. Pakkauskoko 
500 ml. Annostus: 15 ml 
päivässä. Vain apteekista.
Valmistettu Suomessa. 
Hankintatukku Oy.

Nestemäinen hyvin imeytyvä
rautabisglysinaatti Fe2+.

Vahvat ja 
vatsaystävälliset 
rautavalmisteet



10 ApteekkiNyt 4 | 2021 ApteekkiNyt 4 | 2021 11

ELÄMÄ ON 
TÄSSÄ JA NYT
Hetkeen pysähtymisellä voi olla yllättäviä 
seurauksia. Hyväksyvän tietoisen läsnä-
olon harjoittelu tekee hyvää mielelle ja 
keholle, koko elämälle.

Teksti 
Susanna Viljanen
Kuvat
Shutterstock

Ihmismieli tykkää vaeltaa. Menneisiin epäonnistumisiin 
tai tulevan suunnitteluun karannut huomio kannattaa 
välillä palauttaa takaisin tähän hetkeen. Elämä tapah-

tuu tässä ja nyt.
Koska aikuinen ihminen harvoin osaa asettua hetkeen, 

läsnäoloa pitää opetella. Erilaisia läsnäoloharjoitteita on käy-
tetty ja tutkittu jo satoja vuosia. Pelkästä muoti-ilmiöstä ei 
siis ole kyse.

Säännöllisesti harjoitettuna hyväksyvällä, tietoisella läsnä-
ololla on paljon myönteisiä vaikutuksia. Tutkimuksissa mind-
fulness-menetelmän on todettu muun muassa vähentävän 
stressiä, masennusta ja ahdistusta, laskevan verenpainetta 
ja lisäävän psyykkistä joustavuutta.

– Hyväksyvä tietoinen läsnäolo vaikuttaa suoraan autono-
miseen hermostoon, eli se auttaa stressinhallinnassa. Veren-
paine laskee, syke rauhoittuu ja hyödyllinen sykevälivaihtelu 
kasvaa. Siksi esimerkiksi sydänpotilaat hyötyvät siitä, Hel-
singin Sydänkuntoutus ry:n kuntoutuspäällikkö, mindful-
ness-ohjaaja Sirpa Tuominen kertoo.

Tutkimusnäyttöä on jopa siitä, että hyväksyvän ja tietoisen 
läsnäolon omaksuminen lisäisi telomeerien uusiutumista. Te-
lomeerit ovat kromosomien rakennuspalikoita, jotka suojaavat 
yleisterveyttä ja vastustuskykyä sekä lykkäävät ikääntymiseen 
liittyvien sairauksien puhkeamista.

Paitsi terveyttä läsnäolon opettelu parantaa elämänlaatua.
– Hyväksyvän, tietoisen läsnäolon harjoittaminen kas-

vattaa aivoissa uusia yhteyksiä, jolloin on helpompi löytää 
uusia ratkaisuja ongelmiin ja omaksua hyvinvointia lisääviä 
toimintatapoja, mindfulness-ohjaajia kouluttava alan koti-
mainen pioneeri Leena Pennanen sanoo.

Hyväksyminen vapauttaa
Ytimekkyyden nimissä aiheesta puhutaan usein vain läsnäolo-
na tai tietoisena läsnäolona. Silloin putoaa pois jotain oleellista 
eli se, että olemassa oleva hetki hyväksytään sellaisena kuin 
se on. Mitään aistimuksia, havaintoja tai ajatuksia ei torjuta, 
vaan niiden annetaan tulla ja mennä sellaisenaan.

– Vaikeinta ja samalla vaikuttavinta on hyväksyminen. Se 
ei tarkoita sitä, ettei ikäville asioille tehtäisi mitään. Nykyhet-
ken hyväksyminen kuitenkin rauhoittaa ja auttaa näkemään, 
mihin voimavarat kannattaa seuraavaksi suunnata, Leena 
Pennanen vakuuttaa.

Sydänkuntoutuksen kuntoutuspäällikkö Sirpa Tuominen 
tietää, miten hankala vakavasti sairaalle on sanoa, että hy-
väksy tämä hetki tällaisenaan.

– Sairastuminen on toki epäreilua, mutta energiaa ei kan-
nata käyttää sairauden vastustamiseen. Kun läsnäolo rau-
hoittaa kehon ja mielen, energiaa vapautuu toipumiseen, 
Tuominen sanoo.

�



Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun 
liittyy korkea kuume, päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi olla streptokokkibakteerin aiheuttama 
angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista.   FI-BAF-2000032   10 /2020   ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
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Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle: 
ACO Foot Cream Rich 100 ml. Tarjous voimassa syyskuun 

ajan kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei 
 koske ACO-huulivoiteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä. 

KAUPAN 
PÄÄLLE 

KAHDEN ACO- 
TUOTTEEN OSTAJALLE

SYYSKUUSSA

JALKAVOIDE 
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5 MINUUTTIA 
PÄIVÄSSÄ
Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on siis 
tavoittelemisen arvoinen asia, mutta 
miten tällaisen taidon voi oppia?

Ulkoisesti läsnäolo näyttää meditoin-
nilta eli ei oikein miltään. Se on lähinnä 
oman hengityksen tai eri aistien tuoman 
tiedon havainnointia istuen, kävellen tai 
liikkeessä. Jooga, pilates ja asahi ovat laje-
ja, jotka sisältävät hyväksyvän ja tietoisen 
läsnäolon elementtejä.

– Oman hengityksen tai aistien havain-
nointi on vaikeampaa kuin luulisi, sillä 
mieli lähtee todella nopeasti vaeltamaan. 
Se ei kuitenkaan haittaa. Karannut mieli 
vain ohjataan takaisin hetkeen aina uu-
delleen ja uudelleen. Hyväksytään se, että 

mielellä on tapana karkailla, mutta opi-
taan kyky ohjailla sitä, mindfulness-oh-
jaajia kouluttava Leena Pennanen kuvaa.

Googlaamalla tietoisen läsnäolon har-
joituksia ja kokeilemalla niitä saa hyvän 
käsityksen aiheesta. Parhaiten läsnäolosta 
saa osan jokapäiväistä arkeaan osallistu-
malla useamman viikon mittaiselle kurs-
sille. Satunnainen meditaatio tai hengi-
tyksen havainnoiminen silloin tällöin ei 
vielä paljon auta.

– Läsnäolon opetteleminen on kuin 
opettelisi uuden kielen: se vaatii toisto-

ja. Harjoittamisen pitää olla säännöllistä, 
mielellään päivittäistä, jotta oppii löytä-
mään oman tapansa saavuttaa läsnäolo. 
Kyse on enemmänkin oivalluksista kuin 
tekniikoista, Sirpa Tuominen sanoo.

– Viisi tai kymmenen minuuttia joka 
aamu riittää antamaan päivälle rauhalli-
semman ja selkeämmän lähdön. Aamul-
la koettuun rauhalliseen ja läsnäolevaan 
tietoisuuteen voi sitten päivän mittaan 
palata.

Mindfulness-ohjaajien 
lupaus: jos käytät 

päivässä 20 minuuttia 
läsnäoloon, saat 2 tuntia 

lisää aikaa, koska opit 
päästämään irti energiaa 

syövästä turhasta 
säheltämisestä.

�
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Läsnäolon kykyä voi ja kannattaa käyttää 
kaikessa elämässä. Silloin arkisetkin koke-
mukset antavat enemmän. Kokeile vaikka 
tätä: nauti maisemasta kaikilla aisteilla, älä 
naputtele siitä postausta someen.

– Hiihtämisen tai juoksemisen kokeminen kai-
killa aisteilla voi tehdä lenkistä mieleenpainuvan ja 
upean elämyksen. Jos vain paahtaa menemään ja 
suorittaa hiihtolenkin, siitä ei välttämättä jää mitään 
mieleen, Sydänkuntoutuksen kuntoutuspäällikkö 
Sirpa Tuominen vertaa.

Kaikilla aisteilla läsnä kannattaa olla myös silloin, 
kun tapahtuu jotain erityisen hienoa tai näkee kau-
niin maiseman. Nykyään moni keskittyy kuvaamaan 
ja somettamaan näkemäänsä. Mutta mitä jos ihan 
jokaista maisemaa ei postaisikaan someen? Olisi vain 
ja katselisi, säilöisi näkemänsä mieleensä, ei Face-
bookiin tai Instagramiin.

Asiaan vihkiytyneet ohjaajat lupaavat, että läsnä-
olon harjoittaminen muuttaa suhtautumista itseen 
ja muihin armollisemmaksi.

– Itse koen esimerkiksi pystyväni parempaan 
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, kun 
keskityn olemaan tilanteessa täysin läsnä. En anna 
mielen vaeltaa siihen, mitä toinen mahtaa minusta 
ajatella tai miten osaisin seuraavaksi sanoa itse jo-
tain viisasta, vaan keskityn todella kuuntelemaan, 
Tuominen sanoo.

Läsnäolon hyödyt

...stressinhallinnassa

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon het-
ket rauhoittavat vagushermoa ja sen 
kautta koko autonomista hermostoa 
välittömästi. Säännöllinen läsnäolon 
harjoittaminen lievittää pitkäkestois-

takin stressiä.

...sairauksien ehkäisyssä ja 
kuntoutuksessa

Stressi on monen sairauden taustalla, 
joten sen vähentämisellä on selkeä 
terveysvaikutus. Läsnäolon harjoit-

tamisella on selkeä yhteys sydän- ja 
verisuonitauteihin: verenpaine laskee, 
sydämen syke rauhoittuu ja hyödylli-

nen sykevälivaihtelu kasvaa.
Stressihormonien laskun tiedetään 

myös ehkäisevän hiljaista tulehdusta, 
autoimmuunisairauksia ja syöpää. 

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon 
harjoittamisen on todettu selkeästi 

lievittävän masennus- ja 
ahdistusoireita.

...lasten kanssa

Aito ja keskittynyt läsnäolo on lap-
selle todella tärkeää. Jos lapsi ei saa 
kaipaamaansa huomiota, hän hakee 

sitä jollain aikuista häiritsevällä tavalla.
Pysähdy katsomaan ja kuunte-

lemaan lasta. Viisi tai kymmenen 
minuuttia täydellistä läsnäoloa usein 
riittää siihen, että lapsi rauhoittuu ja 

voi taas turvallisin mielin jatkaa omia 
puuhiaan.

...parisuhteessa

Tietoinen läsnäolo parisuhteessa 
kasvattaa läheisyyttä ja auttaa 

reagoimaan ristiriitoihin rauhallisesti 
ja rakentavasti. Joustava mieli ei jää 
märehtimään kärsittyjä vääryyksiä 

vaan keksii keinoja löytää yhteisym-
märrys tai kompromissi. Hyväksyvä, 
tietoinen läsnäolo auttaa näkemään 

kumppanin sellaisena kuin hän on, 
mikä yleensä lisää lempeyttä ja 

armollisuutta katseeseen.
Läsnäolon harjoittaminen auttaa 

myös selkiyttämään omia rajoja ja 
sanomaan ”ei”. Jos suhteessa on pal-
jon itselle vahingollisia malleja, niiden 

näkeminen voi johtaa eroonkin.

…työssä

Läsnäoleva mieli osaa keskittyä 
olennaiseen, priorisoida ja käyttää 

aikaa fiksusti. Mindfulness-ohjaajat 
lupaavat, että jos käytät päivässä 

20 minuuttia läsnäoloon, saat kaksi 
tuntia lisää aikaa, koska opit päästä-
mään irti energiaa syövästä turhasta 

säheltämisestä.
Hyväksyvän tietoisen läsnäolon 
harjoittaminen kasvattaa aivojen 

joustavuutta, jolloin luovuus lisääntyy. 
Pääset irti vanhoista, huonoista 

työtavoista ja löydät tilalle parempia.
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Aivojumppaa Ratkaisu
löytyy

sivulta 32.

Läsnäoloa tarvitaan myös koulua tai esikoulua aloittele-
van kanssa. Pysähdy katsomaan ja kuuntelemaan lasta: 
miten hänen päivänsä ihan oikeasti meni?

Aito ja keskittynyt läsnäolo on lap-
selle tärkeää. Erityisesti uudessa elämän-
vaiheessa, joka voi olla pikkuihmiselle 
jännittävä tai jopa ahdistava. Ehkä van-
hempaakin vähän jännittää? Toisaalta uusi 
elämänvaihe voi olla iloa ja intoa täynnä.

Uuden tilanteen voi saada haltuun, kun 
luo selkeän arkirytmin koko perheelle. Ar-
jen rutiinit ovat turvallisia etenkin lapsille. 
Ensimmäinen kouluvuosi on vielä koulutai-
tojen opettelua, joten vanhempien kannat-

taa hillitä suurimpia odotuksiaan ja opettaa 
myös lapselle armollisuutta itseä kohtaan.

Lähikoulunkäynnin alkaminen ja vii-
meistään pipoaika tuovat usein tullessaan 
ei-niin-kivoja kavereita – nimittäin täit. Pää-
täit eivät ole vaarallisia, mutta useimpien 
mielestä vähän iljettäviä.

Jos lapsen koulussa tai päiväkodissa 
on havaittu täitä, toimi ripeästi. Nopeus ja 
huolellisuus ovat täihäädössä ja ennalta-
ehkäisyssä valttia. Jos täitä tulee, vikkelästi 

LÄHTÖLAUKAUS
KOULUTIELLE

aloitettu karkotteen käyttö voi estää vihe-
liäisten pikkuotusten tarttumisen perheen-
jäseniin. Täin havaitseminen hiusten seasta 
on vaikeaa, sillä täysikasvuinen täi on vain 
parin millin pituinen. Joskus tukassa erottuu 
rusehtavia täiden munia eli saivareita.

Täisavotta on sen verran työlästä hom-
maa, että järkevintä on yrittää ehkäistä tar-
tunta etukäteen. Kannattaa välillä kurkata 
lapsen kuontaloon tai kysäistä, kutiseeko 
siellä.⬣

Teksti ApteekkiNytin toimitus
Kuva Shutterstock
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Teksti 
Sanna-Kaisa Hongisto
Kuvat
Shutterstock

Lievistä rytmihäiriöistä ei yleensä 
kannata huolestua, mutta lääkäriin 
pitää mennä, jos vaiva haittaa arkea.

SYDÄMEN 
SYKE 
SEIKKAILEE
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Oletko joskus tuntenut, että sydän muljahtaa tai 
jättää yhden lyönnin väliin? Onko sydämesi 
jyskyttänyt kummallisen kovaa, nopeasti tai 

lyönyt hetken aikaa epärytmiin?  
Todennäköisesti pelkoon ei ole syytä. Kaikkien mei-

dän syke voi joskus olla epätasainen. 
Kun nuori tai työikäinen kokee rytmihäiriöitä, voi 

kyse olla siitä, että elämässä on liikaa stressiä. 
– Stressi vaikuttaa elimistössä moneen asiaan – myös 

sydämeen, kertoo sydänsairauksien erikoislääkäri Harri 
Saarinen Tays Sydänsairaalasta.

Monet nautintoaineet kuten kahvi, tupakka ja alko-
holi nostavat sykettä tilapäisesti, samoin kuin korkea 
kuume ja nestehukka. Naishormoni estrogeenin vajaus 
voi esimerkiksi imettävillä ja vaihdevuosi-ikäisillä ai-
heuttaa kiusallista mutta vaaratonta sydämentykyttelyä.

Joskus työikäisen rytmihäiriöt voivat johtua jopa selän 
ja niskan alueen jännityksistä. Helpotusta muljahteluun 
tai tykyttelyyn voi silloin saada selän liikkuvuusharjoit-
telusta, fysioterapeuttisesta käsittelystä, säännöllisestä 
hieronnasta tai työergonomian parantamisesta.

Sydänfilmi jopa älykellolta
Joskus rytmihäiriö on kuitenkin vakavan sydänsairauden 
oire. Se voi olla merkki myös kilpirauhasen vajaa- tai 
liikatoiminnasta. Siksi lääkärin tutkimuksiin kannattaa 
hakeutua aina, jos tuntemukset haittaavat elämää tai 
ovat kovin voimakkaita. 

Vastaanotolla lääkäri esimerkiksi ky-
selee oireista ja suvun sydänsairauksista, 
kuuntelee sydäntä sivuäänien varalta sekä 
määrää tarvittaessa verikokeita sekä sy-
dänfilmin eli EKG-tutkimuksen. 

EKG paljastaa rytmihäiriön laadun 
vain siinä tapauksessa, että oire sattuu 
tulemaan tutkimuksen aikana. Usein sy-
dämen toimintaa täytyy rekisteröidä pi-
demmän aikaa.

Lääkäri voi lähettää potilaan niin sa-
nottuun Holter-tutkimukseen, jossa rin-
takehälle kiinnitetään vuorokauden ajaksi 
muutamia antureita sekä pieni laite. Jos-
kus sairaalasta tai terveyskeskuksesta voi 
myös saada lainaksi laitteen, joka tekee 
puolen minuutin pituisen EKG-nauhoi-
tuksen, kun potilas asettaa peukalot lait-
teen anturille. Näin sydänfilmin voi ottaa 
itse rytmihäiriön sattuessa.

– Nykyään melko laadukasta sydänfil-
miä voi tallentaa myös älykellolla, josta 
sydänkäyrän voi lähettää omaan sähkö-
postiin ja tarvittaessa tulostaa mukaan 
vastaanotolle, Saarinen kertoo.

Taustalla geenivirhe?
Hätänumeroon 112 kuuluu soittaa, jos 
rytmihäiriön aikana on vaikea olla, sil-
missä sumenee tai taju tuntuu lähtevän.

– Ambulanssin henkilökunta selvittää 
tilanteen, ottaa sydänfilmin ja tekee muut 
tarvittavat toimenpiteet. Jos tilanne ei 
vaikuta huolestuttavalta, henkilökunta 
voi kehottaa menemään omalla autolla 
päivystykseen lisätutkimuksiin tai vasta 

arkena lääkärin arvioon, Saarinen kertoo.
Hyvin harvoin nuoren tai työikäisen 

rytmihäiriö voi johtaa tajunnanmene-
tykseen tai jopa äkkikuolemaan. Näin voi 
käydä esimerkiksi siinä tapauksessa, että 
ihminen kantaa – tietämättään – geeni-
virhettä, joka aiheuttaa sydämen poik-
keavaa sähköistä toimintaa. 

Muljahteluista ei yleensä ole vaaraa
Sydämenlyönti saa tavallisesti alkunsa 
niin sanotusta sinussolmukkeesta, joka 
on sydämen yläosassa sijaitseva rytmi-
keskus. Sieltä viesti kulkeutuu sähköisenä 
käskynä sydämen eteisiin ja kammioihin 
ja leviää lopulta koko sydämen alueelle. 

Rytmihäiriöitä sydämessä syntyy esi-
merkiksi silloin, kun supistumiskäsky 
tulee poikkeuksellisesti jostain muualta 
kuin sinussolmukkeesta. Rytmihäiriöt 
jaetaan yleensä kammio- ja eteisperäisiin 
sen perusteella, mistä käsky lisälyöntei-
hin tulee. Molemmat ovat pääsääntöises-
ti hyvälaatuisia mutta joskus vaarallisia.

Vaarattomissa muljahteluissa sydän 
tuntuu kuin hypähtävän tai pyörähtävän 
rinnassa. Muljahtelut vaativat lääkärin 
hoitoa vain, jos niitä on paljon – tuhansia 
vuorokaudessa.

Sama pätee ”väliin jääviin lyönteihin”. 
Itse asiassa niissäkin on kyse lisälyönneis-
tä: Kun sydän lyö ylimääräisen kerran, 
rytmi ikään kuin nollaantuu. Sitä seuraa 
pieni tauko, jonka voi tuntea lyönnin vä-
liin jäämisenä.

Eteisvärinää voi ehkäistä
Hoitoa vaativista työikäisten rytmihäiri-
öistä yleisin on eteisvärinä. Sitä todetaan 
yleensä yli 40-vuotiailla, ja se yleistyy iän 
myötä. 

Eteisvärinä tuntuu yleensä nopeana ja 
usein epätasaisena tykytyksenä, joka voi 
kestää muutamista minuuteista tunteihin 
tai jopa päiviin. Osalle potilaista eteisvä-
rinä voi jäädä pysyväksi rytmiksi.

Aina eteisvärinä ei aiheuta mitään tun-
tuvia oireita, mutta sitä pitää silti useim-
miten hoitaa veren hyytymistä estävillä 
lääkkeillä.

– Kun eteinen värisee, se ei supistu 
kunnolla, jolloin sydämeen voi muodos-
tua verihyytymä. Jos se lähtee sydämestä 
liikkeelle, se voi päätyä aivoihin ja aiheut-
taa aivoinfarktin, Saarinen kertoo. 

Eteisvärinää voi ehkäistä tutuilla hyvil-
lä elämäntavoilla, kuten liikunnalla, ter-
veellisellä ruokavaliolla, alkoholinkäytön 
vähentämisellä ja tarvittaessa painonpu-
dotuksella.

– Lisäksi uniapnean hyvä hoito vähen-
tää eteisvärinää, Saarinen toteaa.

Toistuvat muljahtelut tai muut ryt-
mihäiriökohtaukset voivat viitata myös 
muihin sydänsairauksiin, kuten sepel-
valtimotautiin, läppävikaan tai sydämen 
vajaatoimintaan. Siksi rytmihäiriöiden 
takia kannattaa hakeutua lääkäriin mel-
ko herkästi.

Lähde: sydan.fi
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Ostoksia 
askel 

kerrallaan
– se on jo

liikkumista!

Liikkumisen iloa!
Kaikki liike on hyvästä. Hyödynnä siis pienetkin hetket 

liikkumiseen ja nauti aktiivisesta elämästä. 
Voltaren Forte on Suomen ostetuin* kipugeeli lihas- ja 
nivelkivun hoitoon. Annostelu 12 tunnin välein riittää. 
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Paniikkihäiriö 
vai rytmihäiriö?
Nuorten rytmihäiriöistä yleisimpiä ovat niin 
sanotut SVT-tyyppiset rytmihäiriöt, jotka se-
koitetaan joskus paniikkihäiriöön.

Niin sanotuissa SVT-tyyppisissä rytmihäiriössä 
(supraventikulaarinen takykardia) tykytys alkaa yhtäkkiä 
kuin napista painamalla. Sydän lyö tasaisesti mutta to-
della nopeasti. Kohtauksen aikana silmissä voi sumeta ja 
kasvoilla tuntua kuumotusta. Kohtaus loppuu yhtä äkisti 
kuin on alkanutkin. 

Tällainen rytmihäiriö syntyy yleensä siksi, että sydä-
messä on poikkeava tai ylimääräinen sähkörata. Ongel-
ma on synnynnäinen, ja sitä voidaan hoitaa lääkkeillä tai 
katkaisemalla ylimääräinen sähkörata.

SVT-tyyppinen rytmihäiriö voi oireilla jo lapsena tai 
nuorena, mutta joskus oireet alkavat vasta myöhemmin 
aikuisiällä.

Nuorilla SVT-tyyppiset rytmihäiriöt sekoitetaan hel-
posti paniikkihäiriöön, sanoo sydänsairauksien erikois-
lääkäri Harri Saarinen.

Joskus vasta sydänlääkärin tutkimus paljastaa, että 
toistuvissa kohtauksissa on kyse sydänperäisestä rytmi-
häiriöstä.

Miten sydämet toimii?
○ Ihmisen sydän on noin nyrkin kokoinen elin, jonka 

tehtävä on ylläpitää verenkiertoa pumppaamalla verta 
eteenpäin. Sydämen lihassolut kykenevät tuottamaan 
sähköimpulsseja, jotka saavat aikaan pumppaustoi-
minnan.

○ Sydämessä on kaksi eteistä ja kaksi kammiota, siis 
yhteensä neljä lokeroa. Kun vähähappinen veri tulee 
laskimoista sydämeen, se virtaa ensin oikean eteisen 
kautta oikeaan kammioon, joka pumppaa veren keuh-
koihin. Keuhkoissa se kulkee ohuita hiussuonia pitkin, 
joiden seinämien kautta imeytyy hengityksen kautta 
tullutta happea veren punasoluihin. 

○ Hapekas veri kulkeutuu keuhkolaskimoiden kautta 
sydämen vasempaan eteiseen, mistä se valuu vasem-
paan kammioon, joka pumppaa sen elimistön isoim-
paan verisuoneen, aorttaan. Sieltä veri kulkee useita 
valtimoverisuonia pitkin elimistöön vieden mukanaan 
happea ja ravintoaineita.

○ Sydämen neljä erilaista läppärakennetta erottavat sy-
dämen lokerot toisistaan. Sydämen omasta verenkier-
rosta huolehtivat sepelvaltimot. Ne kulkevat sydämen 
pinnalla ja haarautuvat tiheäksi pienten verisuonten 
verkostoksi.

○ Sydän lyö lepotilassa normaalisti noin 40–100 
kertaa minuutissa. Rytmihäiriöissä syke voi olla noin 
130–200 tai jopa korkeampi.

Lähde: sydansairaala.fi 

SYDÄN JA 
KILPIRAUHANEN
Kilpirauhashormoni ja etenkin sen liiallinen 
määrä vaikuttaa sydämen sykkeeseen.

Kilpirauhanen on elimistömme kierroslukuja 
säätelevä elin. Jos se toimii heikosti, kroppa käy 
vajaalla ja monet elintoiminnot hidastuvat. Jos 
kilpirauhanen taas ottaa liian kovia kierroksia, 
kehon toiminnot nopeutuvat. Otetaanpa esimer-
kiksi sydän.

Kilpirauhashormoni vaikuttaa suoraan sydämen 
sykkeeseen ja sydänlihaksen supistuvuuteen. Se 
vaikuttaa valtimosuonten sisäpintaa verhoaviin 
endoteelisoluihin: hormonitoiminnan epätasa-
painossa valtimot, jotka supistelevat ja laajenevat 
normaalisti elimistön tarpeiden mukaan, saatta-
vat jäykistyä. Seurauksena verenpaine ja sydämen 
työmäärä muuttuvat.

Liikatoiminta eli hypertyreoosi on paljon harvi-
naisempi sairaus kuin vajaatoiminta, mutta juuri 
liikatoiminta on se, joka todennäköisemmin vai-
kuttaa sydämeen ja verenkiertoon. Tavallisimmat 
oireet ovat lepo- ja rasitussykkeen kiihtyminen 
ja rytmihäiriöt, eli oireet muistuttavat sydämen 
vajaatoiminnan oireita. Jopa 20 prosentilla hy-
pertyreoosipotilaista voidaan todeta eteisvärinä.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutukset ve-
renkiertoon ovat lievempiä ja vaikeammin ha-
vaittavia. Joskus voi olla vaikeata erottaa, milloin 
esimerkiksi väsymysoire on seurausta kilpirau-
hasen vajaatoiminnasta, milloin sydänoireista tai 
normaalista vireystilan vaihtelusta.

Lähde: Sydänliitto
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GOODBYE, 
KORPPUIHO!

Kosmetologi Suvi Hakola 
kokoaa palstalle parhaat 
hyvän olon tärpit juuri 
sinua varten.

Keskikesällä vartalon iho on saanut hengit-
tää ja nauttia raikkaasta ilmasta, kun paksut 
vaatekerrat voitiin hetkeksi unohtaa. Aurin-

ko tekee hyvää iholle oikein annosteltuna, mutta 
valitettavasti UV-säteily saattaa myös kuivattaa ja 
vanhentaa ihoa. Kesän jälkeen iho saattaa näyttää 
samealta.

Mikä onkaan iholle parempaa hoitoa kuin kesä-
päivien ilmakylvyt ja pehmittävä järvivesi! No, kek-
sin ehkä sittenkin muutaman vaihtoehdon. Vartalon 
ihon hoito tosiaan jää kesäaikaan helposti huonolle 
huomiolle.

Sama pätee ympäri vuoden: läträämme seeru-
meita ja voiteita kasvoille antaumuksella, mutta kun 
kaulaan asti päästään, iho ikään kuin loppuu sii-
hen. Unohtuuko sinultakin, että myös vartalon iho 
nauttii huomiosta, hemmottelusta ja viikoittaisista 
ihonhoitorutiineista?

Säännöllinen hoitaminen ja kosteuttaminen pitää 
vartalon ihon kimmoisana, sileämpänä ja tasaisem-
man värisenä.

Samalla kun huikataan heipat kesälle, sanotaan 
hyvästit myös korppuiholle. Nyt on juuri oikea aika 
virkistämää vartalon ihoa kuorinnoilla ja kosteu-
tuksella. Varaa yhtenä iltana viikossa aikaa omalle 
hemmotteluhetkelle.

kuvat
Shutterstock

Hiuksille
kuntokuuri 
kesän jälkeen
Hiukset kaipaavat silloin tällöin kunnon 
tehokuuria. Etenkin kesän jäljiltä, kun 
aurinko ja tuuli ovat saattaneet kuivat-
taa hiuksia. Kesän kuivattamat hiukset 
rakastavat kosteuttavia hoitoaineita, 
naamioita ja öljyjä. Hiukset pitävät 
monipuolisesta ravinnosta, ja meiltä 
apteekista löytyy erityisiä hiusten 
hyvinvointiin suunnattuja lisäravinteita, 
jotka sisältävät mm. sinkkiä, seleeniä 
ja biotiinia. Ne voivat olla oiva apu 
hiusten hyvinvointiin – hyvän hoidon, 
oikeiden hoitoaineiden ja monipuoli-
sen ravinnon tukena.

 Suvi vinkkaa

Voimassa 
syyskuun ajan.

Kesällä vartalon iho on saanut nauttia aurin-
gosta ja ilmakylvyistä täysin siemauksin – ja 
vähän kuivua huomaamatta. Nyt on aika 
hemmotella ihoa.

Kuivaa päänahkaa voi 
myös kuoria kevyes-
ti – mutta hoida ensin 

mahdolliset auringon-
polttamat ja päänahan 

tulehdukset pois.

Kuivaharjaa kuonat 
liikkeelle
Kerran viikossa tehty vartalon ihon kuorin-
ta piristää ja sillä on muitakin myönteisiä vaikutuk-
sia ihoon. Kuorinta pehmittää ihoa ja auttaa pois-
tamaan kuolleita ihosoluja sen pinnalta. Kuorinta 
tasoittaa ihon väriä ja voi edesauttaa kosteuttavien 
ja tehoaineiden ainesosien imeytymistä.

Rikkinäistä ja tulehtunutta ihoa ei saa kuoria, ja 
erittäin herkkäihoisen kannattaa testata kuorin-
ta-ainetta ensin pienemmälle ihoalueelle.

Moni vannoo myös päivittäisen kuivaharjauk-
sen nimeen. Eikä ihme! Kuivaharjaus vilkastuttaa 
verenkiertoa ja laittaa kuona-aineet mukavasti 
liikkeelle. Kuivaharjaus onnistuu pehmeällä luon-
nonharjalla tai karheammalla pyyhkeellä. Kuorinta 
ja kuivaharjaus kannattaa tehdä ylöspäin suuntau-
tuvilla, pyörivillä liikkeillä.

Jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus tai käytät 
säännöllistä lääkitystä, niin juttelethan hoitavan 
lääkärisi kanssa ennen kuin otat kuivaharjaami-
sen osaksi päivittäisiä rutiinejasi. Jotkut sairaudet 
ja lääkkeet voivat nimittäin ohentaa tai herkistää 
ihoa. Silloin ahkera kuivaharjaaminen voi tehdä 
iholle hallaa.

Myös vartalon iho 
kaipaa kosteutta
Kroppa janoaa kosteutta aurinkoisen 
kesän jälkeen – etenkin jos otat kuo-
rinnan säännölliseksi rutiiniksi. Paras 
tapa käyttää vartalovoiteita ja öljyjä on 
suihkun jälkeen, kun iho on vielä vähän 
kostea: voide imeytyy parhaiten ja auttaa 
ihoa säilyttämään kosteuden.

Kesällä ja alkusyksyllä ainakin mi-
nä tykkään käyttää kevyempiä voiteita, 
kun taas ilmojen viiletessä iho tuntuu 
kaipaavan tuhdimpia voiteita ja salvoja. 
Apteekista saa hyviä vinkkejä, kun etsii 
itselleen toimivaa voidetta vartalon ihon 
hoitoon.
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VÄSYMYKSEN SYY 
SYÖMISISSÄ?
Kun arki uuvuttaa, on hyvä tarkistaa syömistottu-
mukset. Monipuolinen ruoka ja säännölliset 
ateriavälit taittavat väsymykseltä pahimman terän.

Teksti 
Essi Kähkönen
Kuvat
Shutterstock
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Asiantuntijoina ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta 
sekä laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Kaipainen Ylä-Savon Sotesta

Aina veto poissa ja vähän nuutunut 
olo. Liikut ja nukut riittävästi? Ehkä syötkin 
mielestäsi ihan hyvin. Mutta syötkö 
sittenkään? Milloin väsymyksen syy on 
syömisissä?

Selvitimme, mitä ja miten kannattaa 
syödä, jotta väsymys ei valtaa.

Ravintoaineet kohdilleen
Hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat koostavat 
päivittäisen ravintomme. Jotta pysyy 
virkeänä, niitä on syytä saada ruuasta 
juuri oikeassa suhteessa. Tunnet varmaan 
lautasmallin: tukeudu siihen.

Turhan moni syö liian yksipuolisesti ja 
korvaa proteiineja ja kuitupitoisia, hyviä hii-
lihydraatteja niin sanotuilla höttöhiilareillla. 
Jotkut taas elävät runsaasti huonolaatuis-
ta rasvaa sisältävällä eines- ja roskaruual-
la. Kun kiire käy päälle, tuntuu niin helpolta 
napata suklaapatukka tai kourallinen 
sipsejä.

Harmi vain, että niukkakuituinen, soke-
ripitoinen ja kovaa rasvaa sisältävä ravinto 
ei pidä verensokeria tasaisena, vaan 
verensokeri aaltoilee päivän mittaan ylös 
alas. Kun näin käy, ei ihme, että väsyttää.

Olisiko ihan yhtä helppo napata pikavä-
lipalaksi pähkinöitä tai pari satsumaa?

Ruokailurytmi haltuun
Jaksamisen salaisuus on ateriarytmi. Yri-
tä pitää kiinni säännöllisestä syömisestä 
eli syö noin 3–5 tunnin välein. Vanha tuttu 
marssijärjestys on yhä käyttökelpoinen: 
aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja 
iltapala.

Moni skippaa aamiaisen ja siirtää sen 
osaksi lounasta. Iltapäivän edetessä pää 
alkaa nuokahdella. Kyse on jälleen veren-
sokerin heilahtelusta: jos ateriavälit ve-
nyvät liian pitkiksi, keho ei saa ravinnosta 
riittävästi energiaa. Ja sitten uuvuttaa.

Jos aamulla ja päivällä ei syö riittävästi, 
iltaisin tulee syötyä aivan liikaa ja kalori-
pitoisesti.

Folaatti voi virkistää
Eniten puutetta suomalaisilla on 
folaatista. Tutkimusten mukaan vain 
viisi prosenttia suomalaisista naisista ja 
parikymmentä prosenttia miehistä saa 
sitä ruuastaan riittävästi. Foolihappo 
on folaattia vastaava, keinotekoisesti 
valmistettu vitamiini, jota käytetään 
ravintolisissä.

Folaatin ja foolihapon puute saattaa 
aiheuttaa niin sanottua megaloblastista 
anemiaa, jonka oireita voivat olla väsy-
mys, ihon kalpeus ja ärtyisyys. Usein 
anemian ja väsymyksen taustalla voi olla 
myös B12-vitamiinin puute, sillä B12-vita-
miinia tarvitaan folaatin imeytymiseen.

Folaatin puute johtuu yksipuolisesta 
ruuasta. Emme syö riittävästi täysjyvävil-
jatuotteita, kasviksia, marjoja ja hedel-
miä. Vaikka suomalaiset ovat leipäkan-
saa, liian harva valitsee täysjyväleipää tai 
muita täysjyväviljatuotteita. Täysjyvässä 
on runsaasti ravintokuitua – ja niissä vil-
jatuotteissa, joissa on kuitua, on yleensä 
myös folaattia.

Tutkimuksissa on huomattu sekin, et-
tä ruisleivän käyttö on vahvasti jakautu-
nut ikäluokittain: iäkkäämmät syövät yhä 
runsaasti ruisleipää, mutta nuoremmat 
eivät. Alkaako vanha myytti suomalai-
sista ruisleivän rakastajina vähitellen 
hiipua?
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Pegulos
itsehoitolääke ummetuksen hoitoon

*Käypähoitosuositus

 Kätevät annospussit 

Makrogoli ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*

 Neutraalinmakuinen

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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Pegulos 6 g ja 12 g jauheet annospusseissa oraaliliuosta varten on tarkoitettu umme-
tuksen hoitoon aikuisille ja yli 2-vuotiaille sekä kuivuneen, suolessa pitkään ol-
leen ulostekovettuman pehmentämiseen yli 12-vuotiaille. Alle 8-vuotiaille lapsille 
6 g annospussit. Ei alle 2-vuotiaille. Vaikuttavana aineena on makrogoli 4000. 
Valmisteen voi sekoittaa haluamaansa kylmään tai kuumaan juomaan. Erikseen 
pakatut jauhepussit ovat kätevät käyttää. Älä käytä Pegulosta, jos olet allerginen 
makrogolille, sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
viasta johtuva tukkeuma, puhkeama suolen seinämässä, vakava tulehduksellinen 
suolistosairaus tai vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu pakkausselostee-
seen ennen valmisteen käyttöä. Itsehoitolääke. Markkinoija: Teva Finland Oy. Li-
sätietoja: www.terveysportti.� , info� nland@tevapharm.com. MULTI-FI-00244-2-21

• Aikuisille ja yli 
7-vuotiaille lapsille*

• Annostus 1 tabletti 
päivässä

• Sisältää 13 tärkeää 
vitamiinia 
ja 8 kivennäisainetta

Koko 
perheen
moni-
 vitamiini*

Terveelliset elämäntavat ja 
monipuolinen ja tasapainoinen 
ruokavalio ovat tärkeitä. Ravintolisää 
ei tule käyttää monipuolisen ruoka-
valion korvikkeena.  Tavaramerkit 
ovat GSK-konsernin omistamia 
tai sille lisensoituja. ©2021 
GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 
06/2021. PM-FI-MUL-21-00017.

• Aikuisille ja yli 

Kipeä keho on väsynyt
D-vitamiinin liian niukka saanti näyttää tutkimusten 
mukaan vaikuttavan luuston kunnon ohella kehon infek-
tioherkkyyteen. Toisin sanoen D-vitamiinin puutostila 
altistaa tulehdussairauksille, ja kipeä keho on luonnolli-
sesti väsynyt.

A-vitamiini ja etenkin sen esiaste karotenoidit on 
puolestaan yhdistetty samantyyppisiin kehon hapetusre-
aktioihin kuin C-vitamiini. Jos A-vitamiinin saanti on koh-
dallaan, elimistön aineenvaihdunnallinen stressi pysyy 
aisoissa – kuten oletettavasti väsymysoireetkin.

Ei ole olemassa ihmevitamiinia, joka pelastaa pielessä 
olevat ravitsemustottumukset, mutta tietyissä tilanteissa 
vitamiinilisästä voi olla hyötyä. Selkeimmät suositukset 
koskevat D-vitamiinia, josta on kansalliset saantisuosituk-
set – niitä on hyvä noudattaa.

Piristystä C:stä
C-vitamiini kulkee kansan suussa ”pirteysvitamiinina”, ja 
on loogista ajatella, että sitä se tietyssä mielessä onkin. 
Tämä johtuu siitä, että C:tä on runsaasti kasviksissa, mar-
joissa ja hedelmissä, joissa on vitamiinien lisäksi paljon 
myös flavonoidisia yhdisteitä. C-vitamiini ja flavonoidiset 
yhdisteet yhdessä hillitsevät elimistön hapettumisre-
aktioita ja aineenvaihdunnallista stressiä. Jos stressi on 
voimakas, ihminen tuntee olonsa väsyneeksi ja vetämät-
tömäksi.

Lisää vitamiineja
Vitamiinien saanti on hyvä tarkistaa – etenkin B-ryhmän 
vitamiinien. Jos B-vitamiineja saa liian vähän, hermoston ja 
kropan energia-aineenvaihdunta ei suju tarpeeksi hyvin – 
ja yksi oire voi olla väsymys.

Osa saa yhä liian vähän D-vitamiinia, vaikka sen saanti 
onkin vuosien saatossa parantunut. Samoin on laita 
A-vitamiinin.

Myös C-vitamiinin saanti takkuaa: Miehet saavat C-vi-
tamiinia keskimäärin vähemmän kuin naiset. Tämä johtuu 
siitä, että miehet pudottavat kasvikset ja hedelmät liian 
usein lautaseltaan.

Viinittely vähemmälle
Riittävästi unta, säännöllisesti liikuntaa, ravitsevaa ruokaa 
ja mielekästä tekemistä. Hyvinvoinnin resepti on pitkälti 
siinä. Mutta sitäkään ei pidä unohtaa, mitä kurkkuun 
kulauttaa.

Päivän päätteeksi lasi tai pari viiniä tai olutta voi tuntua 
rentouttavalta, mutta silloin päätyy helposti uupumuksen 
noidankehään. Alkoholi on keskushermostoa lamaava 
aine, joka kohtuullisinakin annoksina raukaisee. Vaikka vii-
nittely avittaisi nukahtamista, alkoholilla ryyditetty yöuni ei 
ole yhtä virkistävää kuin normaali uni – aamulla väsyttää.

Kahvi taas piristää, ja kofeiinia on runsaasti myös ener-
giajuomissa. Jotkut ovat herkempiä kofeiinin piristävälle 
vaikutukselle kuin toiset, joten heidän ei kannata juoda 
kahvia enää illansuussa. Kofeiini voi haitata nukahtamista 
ja olla syypää seuraavan päivän uuvahtaneeseen oloon. 



VÄRIÄ LOPPUKESÄN 
GRILLIIN

Uhkaako grillin ääressä vietetty kesä kasvattaa vatsa-
kumpua? Keskivartalolihavuus ja grillimakkaroiden muka-
na tuleva kova rasva tekevät huonoa sekä yleis- että mies-
kunnolle, joten lomalla lihomista kannattaa hillitä.

Simppeli keino keventää on lisätä lautaselle kasviksia. 
Ne vievät tilaa siltä raskaammalta tavaralta ja kuitujen 
ansiosta myös pitävät näläntunteen pitkään poissa. Moni-
puolinen kasvisten syöminen kohentaa veren rasva-arvoja, 
jotka grillimakkaraa popsiessa tahtovat kallistua huonon 
puolelle.

– Vegaaniksi ei tarvitse ryhtyä, mutta kun joka aterialle 
muiluttaa mukaan edes jotain kasvista, suosituksen mu-
kainen puoli kiloa päivässä tulee vaivihkaa täyteen, ravit-
semusterapeutti Maaria Haltsonen kannustaa.

Alkuruokana, salaatissa tai välipalana kannattaa – lie-
veilmiöiden uhallakin – herkutella kotimaisilla tuoreilla her-
neillä. Niissä on vaikuttava lista hyödyllisiä aineita: proteii-
nia, kuitua, C-vitamiinia, folaattia, kaliumia, magnesiumia, 
B-ryhmän vitamiineja… Ravinteikasta tavaraa.

Grilliin pihvin tai makkaran kaveriksi voi heittää vaikkapa 
tomaatteja. Niiden sisältämä lykopeeni tekee hyvää veri-
suonille ja pienentää eturauhassyövän riskiä. Kypsentämi-
nen tehostaa lykopeenien imeytymistä.

Halkaise tomaatit, sipaise öljyä ja ripauta halkaisupin-
nalle vähän suolaa ja pippuria, nakkaa grilliin. Pian lihalla 
on maukas lisuke.

Jos grillissä tai savustimessa kypsyy kalaa tai kanaa, 
kokeile niiden kaverina ruoansulatusta vauhdittavaa fen-
kolia. Sama käsittely kuin tomaatille ja lopuksi muutama 
pisara sitruunamehua päälle.

Raavaan miehen kasvispakkiin kuuluu myös eri värisiä 
sipuleita. Kasvisten väri kertoo niissä olevista hyödyllisistä 
yhdisteistä, flavonoideista. Mitä enemmän eri värejä, sen 
parempi. Helppo tapa nauttia monipuolisesti kasviksia on 
pilkkoa eri lajeja sekaisin folionyyttiin, lorauttaa päälle öljyä 
ja mausteita ja nakata nyytti grilliin tai uuniin.

Hifistelijä silppuaa höyryävän nyytin päälle tuoreita yrt-
tejä. Kyllä kehtaa tarjota vieraillekin!

Jos minkään väriset kasvikset eivät kerta kaikkiaan me-
ne kurkusta alas, tilannetta kannattaa paikata monivitamii-
nilla. Apteekissa farmaseutti tietää suositella tilanteeseen 
sopivaa valmistetta.

D-vitamiinia tulee keskikesällä auringostakin, mutta ilto-
jen pimetessä sitä on hyvä alkaa ottaa purkista. D-vitamii-
nin puutos on yhdistetty infektioihin, syöpään, hermoston 
rappeumatauteihin ja verenkiertoelimistön sairauksiin. 
Joidenkin tutkimusten mukaan D-vitamiini saattaisi myös 
nostaa testosteronin tasoja, mikä ainakin keski-iässä ja 
sen jälkeen olisi oikeinkin hyvä juttu. ⬣

Teksti Susanna Viljanen

AJANKOHTAISET SINKKI
JA C-VITAMIINI SYKSYYN!
AJANKOHTAISET SINKKI
JA C-VITAMIINI SYKSYYN!

APTEEKKI
C-vitamiini
+ sinkki Pore 20 poretabl.
Vahva annos 1000 mg C-vitamiinia
ja 15 mg sinkkiä.
Kolme raikasta makua: appelsiini,
vadelma tai mustaherukka.

Sinkki ja c-vitamiini edistavät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Mistä niitä saa?
○ D-vitamiinin parhaat lähteet ovat kala, vitaminoi-

dut leipärasvat, vitaminoidut maitovalmisteet ja 
kasvijuomat sekä kananmuna.

○ C:tä saa parhaiten kasviksista, hedelmistä, mar-
joista ja perunasta.

○ B2:n eli riboflaviinin hyviä lähteitä ovat maksa, 
maitovalmisteet ja täysjyvävilja. B1:n eli tiamiinin 
päälähteet ovat erityisesti täysjyväviljavalmisteet, 
liha, kasvikset ja pellavansiemenet. Täysjyvävil-
jasta kertyy myös folaattia.

○ A-vitamiinia saa parhaiten kasviksista, leipäras-
voista, kananmunankeltuaisesta ja maksaruuista.

○ Oivia proteiinin lähteitä ovat kasviproteiinit, vaalea 
liha ja kala.

○ Hyviä hiilihydraatteja sisältävät täysjyväviljaval-
misteet, kasvikset, juurekset, hedelmät ja marjat.

○ Rautaa saa tehokkaimmin liharuuista ja täysjyvä-
viljasta.

○ Jos tuntuu, että oma ruokavalio ei ole tarpeeksi 
monipuolinen, kannattaa ottaa rinnalle apteekin 
vitamiinivalmisteita ja ravintolisiä. 

IDOFORM CAPS 
MAITOHAPPOBAKTEERIVALMISTE

PÄIVITTÄISEEN 
KÄYTTÖÖN
Sisältää maailman tutkituimpia 

maito happobakteerikantoja 
mm. L. rhamnosus (LGG) 

ja Bifi dobacterium (BB-12®).

Ravintolisä. Terveelliset elämäntavat sekä monipuolinen 
ja tasapainoinen ruokavalio ovat tärkeitä. Ravintolisää 
ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena.
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille 
lisensoituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 

03/2021. PM-FI-IDF-21-00003.

Rauta ruokkii kroppaa
Joskus vetämätön olo selittyy matalilla rauta-ar-
voilla. Rauta osallistuu sydämen ja lihasten ruokki-
miseen veren punasolujen sisältämän hemoglobii-
nin välityksellä. Jos rautaa on elimistössä niukasti, 
kehittyy anemia. Anemiasta taas seuraa muun 
muassa väsymys.

Jos olet jatkuvasti väsynyt ja epäilet raudanpuu-
tetta, lähde lääkäriin.



Teksti 
Essi Kähkönen
Kuvat
Shutterstock

Proteiinit ovat kehon tärkeitä rakennuspalikoita. Saat 
valkuaisaineet helposti talteen syömällä monipuolisesti 
ihan tavallista ruokaa, kertoo laillistettu ravitsemuste-
rapeutti Anette Palssa.

POTKUA 
PROTEIINEISTA
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Asiantuntijana laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa Terveystalosta. 
Lähteenä on käytetty myös fineli.fi-sivustoa.

1. Proteiinit – kropan tärkeät huoltojoukot
Proteiinit eli valkuaisaineet ovat keholle välttämättömiä 
rakennusaineita. Lihassolut, entsyymit, monet hormo-
nit ja elimistön monenlaiset kuljettaja-aineet tarvitsevat 
proteiineja toimiakseen. Solutasolla proteiinit vastaa-
vat typpi-, neste- ja emästasapainon ylläpitämisestä. 
Proteiinit tukevat myös hyvin painonhallintaa ja autta-
vat palautumaan liikuntasuorituksesta.

2. Saanti kohdilleen
Keskivertosuomalaisen pitäisi saada 75–100 grammaa 
proteiinia päivässä, kehon painosta riippuen. Määrän 
saa täyteen, jos syö toisella pääaterialla esimerkik-
si broilerifileen ja toisella kalaa tai kasviproteiineja ja 
popsii sen lisäksi riittävästi proteiinipitoisia lisukkeita ja 
välipaloja. Päivällä vihanneksia ja vaikkapa ohraa tai tä-
ysjyväriisiä, juomaksi maitolasillinen tai pari. Iltapalaksi 
juustolla ja keitetyllä munalla päällystetty ruisleipäpala.

3. Näistä niitä saa
Proteiinipitoisuudeltaan hyviä ruokia ovat muun muas-
sa juustot, liha, soijarouhe, merilevä, kala ja kananmu-
na. Kasvikunnan tuotteita suosivalle mainioita proteii-
ninlähteitä ovat esimerkiksi täysjyvävilja, soijatuotteet, 
palkokasvit, pähkinät ja siemenet. Teollisista kasvi-
proteiinivalmisteista kuten nyhtiksestä, härkiksestä ja 
seitanistakin saa mukavasti proteiinia. THL:n ylläpitä-
mältä fineli.fi-sivustolta voi tarkistaa raaka-aineiden ja 
elintarvikkeiden ravintosisällöt, muun muassa proteii-
nipitoisuuden.

4. Iso hyöty painonhallinnassa
Proteiinit ovat painonhallitsijan paras kaveri. Jos pudo-
tat painoa, valitse laadukkaita proteiineja: esimerkiksi 
kalaa ja palkokasveja. Herkuttele samalla vihannek-
silla ja täysjyväviljoilla ja käytä ruuanlaitossa pehmeitä 
rasvoja.

Laihduttajan on hyvä muistaa, että nälkäkuurit eivät 
koskaan onnistu. Yksi syy tähän on se, että jos pro-
teiininpuute jatkuu viikkotolkulla, keho alkaa irrottaa 
lihaksissa olevaa varastovalkuaista elämää ylläpitä-
vien prosessiensa turvaamiseksi. Toisin sanoen: kun 
on nipistetty rajusti ravintoaineiden, myös proteiinien, 
määrästä, paino toki putoaa – mutta ei niinkään rasva-
kudoksesta, vaan lihasmassasta. Kadotettua lihasta 
on vaikea hankkia takaisin, liikakilot sen sijaan palaavat 
jojolaihduttajan vyötärölle takuuvarmasti.

�



Tutkitusti tehokas, 
kosteuttava intiimivoide 

joka on kehitetty ja 
valmistettu Suomessa. 

Vain apteekista.
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5. Erityisen tärkeitä ikäihmisille
Ikääntyville proteiinien riittävä saanti on tuiki tärkeää. 
Moni kotonaan asuva vanhus syö yksipuolisesti, ja lau-
taselta katoavat herkästi juuri proteiinit. Välipalaksi lei-
pää tai pullaa, ruuaksi vähän perunaa ja salaattia. Illalla 
ei enää ole oikein nälkäkään. Vähitellen lihakset katoa-
vat, ja kun niin käy, vanhus kaatuu helposti. Tuloksena 
on usein luunmurtuma ja jopa sairaalakierre.

Vaikka jääkaappikyylän rooli tuntuisi nololta, omais-
ten kannattaa välillä tarkkailla ikäihmisen syömisiä. 
Varmista hyvässä hengessä, että mummolla tai papal-
la on tarpeeksi proteiinia lautasellaan joka päivä.

Apteekista saatava proteiinilisä on kätevä täyden-
nys yksipuoliseen ruokavalioon.

UBIKINONIN 
MONET 
HYÖDYT
Koentsyymi Q10, joka tunnetaan 
myös ubikinonina, on paljon 
käytetty ravintolisä. Oletko kos-
kaan kuullut, miksi niin monet 
käyttävät sitä päivittäin?

Ubikinoni on vitamiinin kaltainen 
aine, jota elimistö tuottaa itse 
maksassa. Lapsilla ja nuorilla 

elimistö on ubikinonin suhteen omava-
rainen, mutta sen tuotanto alkaa hiipua 
jo 20-vuotiaana, ja 70-vuotiailla maksa 
muodostaa ubikinonia jopa 50 % vähem-
män kuin tuotannon huippuvuosina. 
Lisäksi elimistön ubikinonin kulutus 
kasvaa monissa nykyihmiselle yleisis-
sä, mutta elimistölle poikkeuksellisissa 
tilanteissa, kuten stressin aikana, paljon 
urheillessa sekä sairastaessa.

Ubikinonia saa myös ruoasta, mutta 
vain vähäisiä määriä. Sian maksa on yksi 
ubikinonipitoisimmista raaka-aineista. 
Jos elimistöään haluaisi ravita päivittäin 
100 mg:lla lisäubikinonia, tulisi maksaa 
syödä 0,5 kg joka päivä. Suuren kulutuk-
sen aikana tai oman tuotannon hiipuessa 
lisäubikinoni onkin kätevintä napata 
ravintolisänä.

Suuri tarve sydämessä

Ubikinonia on ihmisillä huomattavan 
suuria määriä sydänlihaskudoksessa. 
Yksi ubikinonin tärkeimmistä tehtävistä 
elimistössä on olla tukena solujen ener-
giantuotannossa eräänlaisena energian 
katalysaattorina.

Ubikinoni auttaa soluja muuntamaan 
ravinnon rasvaa, hiilihydraatteja ja pro-
teiinia ATP:ksi (adenosiinitrifosfaatti), 
joka on energian molekyylimuotoinen 
varastomuoto. Tämä ATP:tä hyödyntävä 
energia-aineenvaihdunta tapahtuu so-
lujen sisällä mitokondrioissa, jotka ovat 
solujen omia energiavoimalaitoksia.

Erityisen paljon energiaa kuluttaa 
sydän, joka työskentelee lepäämättä 

ILMOITUS

pumpaten verta ja ravinteita ympäri 
elimistöä. Sydänlihassoluissa onkin 
poikkeuksellisen paljon mitokondrioita 
kattamassa vaativaa energiantarvetta. 
Ubikinoni onkin tärkeä aine sydämen 
toiminnalle.

Ubikinonin ja statiinien yhteys

Yksi tärkeä ja monilta unohtuva asia on 
ubikinonin ja kolesterolin yhteys. Näi-
den aineiden valmistusreitti maksassa on 
niin samankaltainen, että kun kolestero-
lin tuotanto maksassa estetään koles-
terolia alentavalla statiinilääkityksellä, se 
vähentää myös ubikinonin tuotantoa.

Elimistön tarve ubikinonille on 
jatkuva, joten jos sen tuotanto häiriintyy, 
elimistön ubikinonipitoisuus laskee no-
peasti. Monissa tieteellisissä tutkimuk-
sissa onkin selvitetty, voisiko ubikinoni-
valmisteiden käyttö estää liian matalan 
ubikinonitason syntymisen.

Erityinen valmistustapa ratkaisee 
imeytymisen ongelmat

Ubikinonin käyttö ravintolisänä voi 
ratkaista liian alhaisesta ubikinonipitoi-

Ubikinoni ja seleeni

○ Seleeni tukee ubikinonin aktiivi-
sen toiminnan mahdollistavaa 
entsyymitoimintaa.

○ Seleeni ja ubikinoni ovat toinen 
toistaan vahvistava tehopari.

○ Suositellaan otettaviksi ate-
rioiden yhteydessä, mieluiten 
aamupalalla.

suudesta johtuvat ongelmat. Ubikinonin 
tehokas käyttö ravintolisänä ei ole kui-
tenkaan aivan helppoa, sillä se liukenee 
veteen huonosti, mikä vaikeuttaa mer-
kittävästi sen imeytymistä. Imeytymätön 
ubikinoni ei pääse vaikuttamaan, ja 
hyödyntämätön osa poistuu sellaisenaan 
suoliston läpi. Myös lämpötila on vaikut-
taa ubikinonin imeytymiseen, sillä jo alle 
49 °C:ssa ubikinonimolekyylit takertuvat 
toisiinsa ja muodostavat suuria kiteitä, 
jotka eivät voi imeytyä.

Pharma Nordin Bio-Qinon Q10 on 
maailmanlaajuisesti laajalti käytetty 
ubikinonivalmiste. Pharma Nord on 
ratkaissut ubikinonin imeytymisongel-
man kehittämällä erityisen valmistus-
tavan, joka hyödyntää erilaisia öljyjä ja 
patentoitua lämpökäsittelymenetelmää. 
Valmistusmenetelmällä pystytään vaikut-
tamaan kiteiden pintarakenteeseen siten, 
että kiteiden on mahdollista liueta koko-
naan normaalissa ruumiinlämpötilassa, 
jolloin ne pystyvät imeytymään vatsasta. 
Tämä valmistustapa takaa Bio-Qinon 
Q10:lle hyvän imeytyvyyden ja tehon ja 
on sen suuren suosion salaisuus.
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Sarjassa kerromme liikunnan 
vaikutuksista terveyteen.

Teksti
Susanna Viljanen
Kuvat
Susanna Viljanen & Shutterstock
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Moni oppi koronarajoitusten aikana kun-
toilemaan kotona. Etenkin ikäihmisille se 
tulee tarpeeseen, jos kotoa on hankala 
lähteä ja kuntosalin kynnys liian korkea.

KOTONA
KUNTOON

�

Kotikuntoilun ei tarvitse olla mi-
tään ihmeellistä. Jo tuolijumppa 
voi riittää pitämään paikat kun-

nossa, kun treenaa säännöllisesti kolme 
varttia kaksi kertaa viikossa.

Jos 45 minuuttia tuntuu liian kovalta 
rääkiltä, sen voi jakaa viiden minuutin 
pätkiin. Napsi liikuntavälipaloja pitkin 
päivää: aamulla kävelyä, päivällä voima-
harjoittelua ja liikkuvuutta, iltapäivällä 
taas askelia. Illan voi ottaa rennosti.

Kun jumppaat, tee liikkeitä rauhalli-
sesti 10–15 toistoa tai niin monta kuin 
suinkin jaksat. Pidä pieni paussi ennen 
uutta sarjaa. Tee pari kolme sarjaa ker-
ralla tai pitkin päivää.

Perusterve yli 65-vuotias voi ihan hyvin 
treenata uupumukseen asti. Vasta siinä 
vaiheessa, kun viimeiset toistot tuntuvat 
raskailta, kunto alkaa kasvaa.

Kuvausmallina Turun Länsikeskuksen Elixiassa 
jumppasi 71-vuotias Mirja Mannevuo.

Liikunta nollassa – aloita tästä
Jos et pääse kotoa liikkeelle, päivittäisten askelten määrä 
jää vähiin. Minimitavoitteen eli 5 000 askelta voi saada 
täyteen kotonakin kävelemällä huoneesta toiseen. Myös 
tuolilla istuen voi ”marssia” reippaasti. Tässä toimivat 
viiden minuutin pätkät. Kun niitä tekee monta päivän 
mittaan, askeleita karttuu.

Tasapaino-ongelmista kärsivän kannattaa tehdä 
aerobinen treeni istuen tai selällä maaten: nosta jalat irti 
maasta ja tee niillä pyöräilyliikettä. Kun väsyt, pidä pieni 
paussi ja pyöräile sitten lisää. Saa hengästyä!

Kävelyssäkin tarvitaan jalkavoimia. Voimista etureisiä 
tuolilla istuen nostamalla jalkoja vuorotellen vaakatasoon 
ja alas. Älä päästä jalkaa lattiaan asti vaan nosta saman 
tien uudelleen.

Reisiä voimistaa myös tuolilta nousu. Jos tarvitset 
tukea, nojaa käsillä reisiin. Kun nousu sujuu ilman tukea, 
laita kädet ristiin rinnalle.

Vahvista pohkeita seisten nousemalla varpaillesi ja 
takaisin. Ota tukea pöydänreunasta, jos tarvitset. Liikkeen 
voi tehdä myös istualtaan. Kun se alkaa tuntua helpolta, 
ota syliin lisäpaino.

Liikkuvuutta ylläpitää nivelten käyttäminen. Nosta 
käsivarsia pään päälle, pyöritä olkapäitä, kyynärvarsia, 
ranteita ja nilkkoja, koukista lonkkaa ja polvea, kierrä 
selkärankaa ja päätä, taivuta selkää. Jos tuntuu kipua, 
pienennä liikettä.

VARPAILLE NOUSU ISTUEN

Helppoja jumppia netissä:

○ Ikäinstituutin sivuilla osoitteessa 
ikainstituutti.fi on simppeleitä jump-
pia.

○ Yle Areenasta löydät Jumppahetki-oh-
jelman silloin, kun olet jumppatuulella.

○ Monen kaupungin liikuntatoimi tai ikäih-
misten palvelut ovat tehneet helppoja 
jumppavideoita Facebookiin.
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Kipu ja turvotus jaloissa voi johtua muun muassa 
pinnallisista laskimotukkotulehduksista, ihonalaisis-
ta verenpurkaumista eli mustelmista tai erilaisista 
ruhjevammoista. Hirudoid forte on mukopolysak-
karidipolysulfaattia (MPS) sisältävä voide tai geeli, 
joka imeytyy nopeasti ihon läpi kudoksiin, missä se 
vaikuttaa tasaisesti ja pitkään.

Valmiste parantaa paikallista verenkiertoa ja estää 
pinnallisten verisuonitukosten muodostumista, 
nopeuttaa niiden liukenemista, hillitsee tulehdusta 
ja vähentää turvotusta. Lääke vaikuttaa hepariinin 
tavoin eli estää pinnallisten hyytymien syntymistä 
verisuoniin, joten sitä voidaan käyttää myös mustel-
mien ja ruhjevammojen hoitoon.

Hirudoid fortea voi käyttää yhdessä fysikaalisten 
hoitojen ja voidetta okkluusiosidoksen kanssa. Lää-
kettä voi käyttää myös raskauden aikana ja imetyk-
sen yhteydessä. Saatavilla apteekista ilman reseptiä.

Hirudoid forte 4,45 mg/g emulsiovoide ja geeli pinnallisten laskimotukko-
tulehdusten hoitoon, laskimotulehdusten ennaltaekäisyyn ja hoitoon se-
kä mustelmien ja ruhjevammojen hoitoon. Sivele Hirudoid fortea 3-5 cm 
hoidettavalle alueelle kerran tai useita kertoja päivässä. Emulsiovoidetta 
voidaan käyttää myös okkluusiosidosten alla. Varottava geelin joutumista 
limakalvoille ja avoimiin haavoihin. Vaikuttava aine: Mukopolysakkaridi-
polysulfaatti. Vaivojen pitkittyessä neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Pak-
kauskoot 30 g, 50 g ja 100 g. Markkinoija STADA Nordic. 5-2021

Hirudoid forte
Väsyneet, kipeät tai turvonneet jalat? 

Mustelmia?
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Peruskuntoiselle
Aerobista kuntoa kasvattaa pari kertaa viikossa tehty 
HIIT-treeni: juokse paikallasi niin ”lujaa” kuin pystyt tai kul-
je rappusia reippaasti puolen minuutin ajan, pidä minuutin 
tai puolentoista mittainen tauko ja aloita alusta. Tee 4 
tällaista kierrosta. Aikaa kuluu vain muutama minuutti, 
mutta sydän ja verisuonet kiittävät.

Voimaharjoitteluksi sopivat tutut jalkojen nostot istuen 
ja pohkeille nousut, mutta käytä lisäpainoa. Kirjoilla 
täytetty selkäreppu toimii lisäpainona myös kyykätessä: 
kyykky on hyvä liike kaikille, joilla ei ole pahoja polvivai-
voja.

Kokeile myös askelkyykkyjä: ota pitkä askel eteen ja 
laskeudu etummaisen jalan varassa kyykkyyn, nouse 
ylös ja astu toisella jalalla eteen. Askelkyykky vaatii tasa-
painoa. Voit ottaa tukea vaikka pöydän reunasta.

Olkapäät ja käsivarret vahvistuvat, kun punnerrat käsi-
varsia suoriksi ylös käsipainon tai juomapullon kera. Kun 
toistot alkavat tuntua tylsältä, lisää painoa!

Tasapainoa voit harjoittaa tandem-asennossa eli 
seisomalla yhdellä jalalla niin, että toinen jalka on edessä 
kantapää kiinni toisen varpaissa. Katso, että saat jostain 
tarvittaessa tukea ja sulje silmät. Kuinka pitkään pysyt 
tasapainossa?

Kohti kovaa kuntoa
Jos sinulla ei ole liikkumista haittaavia rajoituksia, tee 
askelkyykkyjä eteenpäin kävellen, lisäpainon kanssa tai 
takaperin. Se haastaa myös tasapainoa.

Ylävartaloa voi kehittää punnerruksilla ja kulmasou-
dulla. Kulmasoutu sujuu näin: nojaa toinen käsi tuolin-
reunaan, ota toiseen kahvakuula tai puukoppa. Astu 
lisäpainon puoleisella jalalla vähän taakse ja ala nostella 
painoa ylös niin, että lapaluu saa liikettä.

Selkä ja keskivartalo jumpataan maassa maaten. 
Makaa mahallasi ja nosta vuorotellen ylös lattiasta jalkoja 
ja ylävartaloa. Kädet voi ojentaa eteen tai laittaa ristiin 
niskan päälle.

Selällä maaten voit tehdä vatsarutistuksia, joissa 
hartiat nousevat maasta. Ole tarkka, että liike tuntuu 
vatsalihaksissa!



Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

AntiCramp purutabletti

Magnesium ja B-vitamiinit edistävät lihasten
ja hermoston normaalia toimintaa.

Ravintolisä.

Uutuusmaku eksoottiset hedelmät

Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit  

Magnesium

Foolihappo

B1

B2

B6

B12

LIHAKSIA PAHIMMAN VARALLE
Liikkumalla hankittu hyvä kunto auttaa pysymään terveenä. 
Säännöllinen lihasten jumppaaminen ehkäisee esimerkiksi
kakkostyypin diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja.

Säännöllisen liikunnan puute altis-
taa sairauksille. Hyvä aerobinen kunto 
ja riittävä lihasmassa suojaavat ikäihmis-
tä esimerkiksi koronaviruksen vakavalta 
muodolta, kertoo Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopis-
tonlehtori, dosentti Simon Walker.

– Hyväkuntoinenkin voi sairastua va-
kavasti, mutta hän toipuu katastrofista 
paremmin ja todennäköisemmin enti-
selleen. Esimerkiksi syöpäpotilaalla li-
hasmassan vähyys ennustaa huonompaa 
selviytymistä.

Lihasmassasta kannattaa huolehtia 
siksikin, että lihassoluilla on muitakin 
tehtäviä kuin liikuttaa kehoa. Ne ylläpitä-
vät perusaineenvaihduntaa eli kuluttavat 
energiaa ja polttavat rasvaa levossakin. 

Mitä enemmän lihasta, sitä helpommin 
paino pysyy kurissa.

Lihassolut tasapainottavat verensoke-
ria, verenpainetta ja kolesterolia. Sään-
nöllinen lihasten jumppaaminen ehkäisee 
kakkostyypin diabetesta sekä sydän- ja 
verisuonitauteja.

Tarvitset lihaksia myös tasapainossa 
pysymiseen. Hyvä lihaskunto ehkäisee 
kaatumisia ja loukkaantumisia.

Iän myötä lihasmassa pyrkii kutistu-
maan. Säännöllisellä lihasvoimaharjoit-
telulla lihaskadon voi pysäyttää ja kääntää 
kehityksen toiseen suuntaan. Aika monta 
syytä uhrata vähän aikaa lihaskuntohar-
joittelulle!

Dementiaa ehkäisee erityisesti aero-
binen eli hengästyttävä liikunta. Tanssi, 

suunnistus ja muut keskittymistä vaativat 
lajit ovat parhaita, mutta ihan tavallinen 
kävelykin saa veren kiertämään aivoihin 
asti. Matalatehoinen aerobinen liikunta 
kuten kävely pitää yllä kaikkien kudosten 
terveyttä ja tukee erityisesti verenkierto- 
ja hengityselimistöä.

Näiden lisäksi pitää voidella niveliä 
käyttämällä niitä päivittäin. Ikäihmisen 
ei tarvitse olla telinevoimistelija, mutta 
tarvittaessa on taivuttava ja kierryttävä 
kohtuullisesti.

Kun kädet, jalat ja pää ovat kunnossa, 
iäkäskin ihminen pärjää itsenäisesti ko-
tona ja voi nauttia elämästään.



ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas itsehoi-
tolääke migreenikohtausten oireiden hoitoon sekä kivun ja kuumeen 
lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg 
painaville, vähintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain 
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Perustuu 22.4.2020 päivättyyn valmisteyhteen-
vetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. 
MULTI-FI-00145-11-20.

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreenikohtausten oireiden hoitoon.

Teksti 
Anu Kylvén
Kuva
Shutterstock

Lääkkeiden käytön oikeudellisuuden varmistaminen 
on apteekkien tehtävä. Se onnistuu, vaikka asiakkaalla 
olisi esteitä apteekissa asiointiin tai äidinkielenä joku 
muu kuin jokin Suomen virallisista kielistä.

1. Miten ihmisten tasavertaisuus näkyy apteekeissa?
Apteekkien eettisissä ohjeissa sanotaan, että kaikkia 
asiakkaita palvellaan tasavertaisesti. Siihen pyritään, ja 
sen eteen tehdään töitä. Apteekeissa esimerkiksi kiinni-
tetään paljon huomiota esteettömyyteen.

2. Mitä konkreettinen esteettömyys apteekeissa on?
Esimerkiksi portaattomuutta, leveitä kulkuväyliä ja auto-
maattisesti aukeavia ovia. Tilat pyritään järjestämään niin, 
että apuvälineiden kanssa pääsee liikkumaan mahdol-
lisimman vaivattomasti eikä tuotteita tarvitse kurkotella 
liian korkealla olevilta hyllyiltä.

Helpointa se on toteuttaa, jos apteekki pääsee suun-
nittelemaan omat toimitilansa alusta asti. Moni apteekki 
kuitenkin toimii vuokralla valmiissa tiloissa, joten käytän-
nön esteettömyys pyritään toteuttamaan olosuhteisiin 
nähden parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Miten korona-aika on vaikuttanut apteekkien pal-
veluihin tältä osin?
Apteekit kehittävät palvelujaan asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Korona-aikana osa apteekeista on kehittänyt 
esimerkiksi kotiinkuljetuspalveluita. Viime ja tämän vuo-
den poikkeusaikoina on myös tarjottu puhelinasiointia 
heille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkoapteek-
kia. Tarvitsemansa tuotteet on voinut tilata puhelimitse 
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Asiantuntijana Henna Kyllönen, Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori 
ja lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntija

ja noutaa nopeasti apteekin pihasta. Henkilökunta on 
vienyt ostokset autoon maksupääte mukanaan. Vahva 
tunnistautuminen puhelimessa vaatii käyttäjältä teknistä 
osaamista ja verkkopankkitunnuksia. Pandemian aikana 
on poikkeuksellisesti voinut tilata ostokset puhelimitse 
ilman niitäkin.

4. Miten aistivammaiset huomioidaan?
Tärkeän lääketiedon pitää välittyä, vaikka asiakas ei näkisi 
lukea. Siksi lääkkeiden ulkopakkauksissa pistekirjoitus 
on jo hyvän aikaa ollut pakollinen. Lääketietokeskuksen 
palvelu osoitteessa lääkeinfo.fi sisältää lukuisten lääkkei-
den, myös koronavirusrokotteiden, pakkausselosteet. Ne 
ovat tekstimuodon lisäksi ladattavissa äänitiedostona.

5. Mitä muita apuja on etäasioiville ihmisille?
Tiettyjä sairauksia sairastaville, esimerkiksi astmaati-
koille tai keuhkoahtaumatautia sairastaville, on luotu niin 
sanottuja linkkikokoelmia, jotka sisältävät tietoa kysei-
sestä sairaudesta, neuvoja ja vertaistukea. Apteekki voi 
lähettää sen asiakkaalle sähköpostitse. Linkkikokoelmat 
palvelevat myös esimerkiksi kuulovammaisia.

Asiakkaiden sähköpostiosoitteita ei kerätä tai tallen-
neta muuta tarkoitusta varten.

6. Entä jos asiakas ei osaa kotimaisia kieliä tai englantia?
Farmasian henkilökunnalla on paljon mahdollisuuksia 
opiskella oman alan sanastoa monella kielellä. Jos yhteis-
tä kieltä ei ole, otetaan avuksi sanakirja, elekieli ja lopulta 
tulkkaus. Apteekeilla on käytössään piktogrammeja eli 
kuvallisia lääkkeiden käyttöä kuvaavia ohjeistuksia.

Jos apteekin teknisestä henkilökunnasta joku osaa asi-
akkaan äidinkieltä, esimerkiksi venäjää tai somalin kieltä, 
hän voi auttaa tulkkaamisessa, vaikkei lääkeneuvontaa 
saakaan antaa. Kun saa palvelua omalla äidinkielellään, 
tilanne on rennompi ja on helpompi kysyä kaikki mielessä 
olleet asiat.

7. Miten palveluiden tai lääketiedon saavutettavuuteen 
voisi itse vaikuttaa?
Lääketietoon, saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen 
liittyviä asioita pohtii ja kehittää lääkeinformaatioverkos-
to. Se on avoin verkosto, jossa on mukana lääkkeiden 
käyttäjiä, ja sitä ylläpitää lääkeviranomainen Fimea. 
Lääkeinformaatioverkostolle voi välittää tarpeita ja ke-
hitysehdotuksia.

MITEN APTEEKKI 
PALVELEE ERITYISRYHMIÄ?

KYSYMYSTÄ & VASTAUSTA 
ESTEETTÖMYYDESTÄ JA 
SAAVUTETTAVUUDESTA

Linkkivinkki
apteekki.fi/

apteekin-neuvot/
annosteluvideot





MULTIVITA 
MAGNESIUMSITRAATTI

150 MG 90 TABL. 
TAI 175 MG 80 TABL.

Sopii esim. urheilevien ja 
kuntoilevien ravitsemuksen 

tueksi palautumaan 
fyysisestä rasituksesta. 

MULTIVITA 
OMEGALIVE 

STRONG 100 KAPS.
Vahvan annoksen 

omega-3-rasvahappoja 
sisältävä kalaöljykapseli.

BETOLVEX B12 
1,25 MG STRONG 

90 KAPS.
Vahva ja monipuolinen 
B12-vitamiinivalmiste. 
Sisältää mm. 400 mcg 

foolihappoa.

ACO SPOTLESS DAILY 
FACE WASH 

200 ML
Puhdistusgeeli rasvai-
selle ja epäpuhtaalle 

iholle. Puhdistaa 
ihohuokoset syvältä 

estäen finnejä ja 
mustapäitä.

MINISUN 
MONIVITAMIINI 
VAHVA 120 TAI 
EXTRA VAHVA 

90 TABL.
Kaikki tärkeät vita-

miinit ja hivenaineet 
yhdessä tabletissa.

OTRIVIN NATURAL 
ALOE VERA 

50 ML
Puhdistaa, kosteuttaa 
ja rauhoittaa ärtynyttä 

nenäkäytävää.

BEPANTHEN EYE 
10 ML

Kosteuttaa, rauhoittaa 
ja hoitaa kuivia silmiä.

MELAREST EXTRA 
VAHVAT 1,9 MG 

100 TABL. TAI 
PITKÄVAIKUTTEINEN 

90 TABL.
Vahvat melatoniinit 

nukahtamisen avuksi.

AVÈNE CICALFATE+ 
40 ML

Suojaava hoitovoide 
herkälle, vaurioitu-
neelle ja ärtyneelle 

iholle.

MAITOHAPPOBAKTEERI+B 
RATIOPHARM 

100 KAPS.
Maitohappobakteerit ja 
vastustuskykyä tukevat 

B-vitamiinit samassa 
kapselissa.

MINISUN 
PEHMONALLET 

120 KPL TAI 
TÄHTIMARJA 

200 TABL. 
Etenkin lapsille 

suunnatut hyvän- 
makuiset monivitamiinit.

DEVISOL 20 MCG 
HEDELMÄINEN 

SITRUS, NEUTRAL TAI 
MUSTIKKA 200 TABL.

Turvaa päivittäinen 
D-vitamiinin saanti.

12,90

(15,49 €, 68,25/105,74 €/kg)

18,50

(22,33 €, 129,37 €/kg)

23,50

(30,44 €)

9,50

(13,49 €, 47,50 €/l)

18,90

(22,64 €, 135,00-194,85 €/kg)

6,90

(9,41 €)

14,50

(17,46 €)

21,00

(25,54 €)

8,50

(9,60 €)

18,50

(23,80 €)

18,90

(22,64 €, 78,75-171,82 €/kg)

(18,74 €)

15,50

Elokuun tarjoukset

Munkkiniemen apteekki



MULTIVITA PLUS 
200 TABL.

Aikuisten tarpeisiin 
suunniteltu 

monivitamiinitabletti.

MAGNECIT 100 
TABLETIN 

PAKKAUKSET
Hyvin imeytyvää 

magnesiumsitraattia 
sekä B6-vitamiinia 
purutablettina tai 

helposti nieltävänä 
tablettina.

BEVITA EYE PRO 
20X0,5 ML PIPETIT 

TAI PULLO 
10 ML

Kosteuttaa, voitelee ja 
suojaa kuivia silmiä.

RELA TABS TAI 
RELA CAPS 

MAITOHAPPOBAKTEERIT 
30 KPL

Hyvänmakuiset 
purutabletit tai 
nieltävä kapseli.

POSIVIL FLUZINK 
ANIS, VERIAPPELS. 

TAI SITRUUNA-
LAKRITSI 
40 TABL.

Imeskelytabletit 
lieventämään flunssan 

ensioireita 
sekä lyhentämään 
oireiden kestoa. 

BETHOVER 
B12-VITAMIINI TAI 
B12+FOOLIHAPPO 

150 + 20 TABL.
Päivittäisen 

B12-vitamiinin ja 
foolihapon saannin 

turvaamiseen ja 
muistin tueksi.

MINISUN 20 MCG 
D-VITAMIINIT 

200 TABL.
Helppo tapa varmistaa 

riittävä D-vitamiinin 
saanti ympäri vuoden.

SOUVENAID 
LAATIKKO 
24X125 ML, 

3 ERI MAKUA
Varhaisen 

Alzheimerin taudin 
ruokavaliohoitoon.

NASO 
SEESAMIÖLJY 

TAI FRESH 
SEESAMIÖLJY 

10 ML
Nenäsuihkeet 

kosteuttamaan ja 
voitelemaan nenän 
kuivia limakalvoja.

APOBASE CREME 
TAI OILY CREME 

250 G
Perusvoiteet ihosi 

päivittäiseen 
kosteuttamiseen

PLANTUR 39 
FYTOKOFEIINISHAMPOO 
OHUILLE JA HAURAILLE 

HIUKSILLE 
250 ML

Ohuille ja hauraille 
hiuksille tarkoitettu 

fytokofeiinishampoo.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.

Hiusjuuren täsmäravinne, 
joka vahvistaa hiuksia ja 

ravitsee hiusjuurta.

19,90

(24,49 €, 154,26 €/kg)

11,00

(14,46 €, 64,71-90,16 €/kg)

-15%

(15,20/17,51 €)

11,90

(13,65 €)

10,00

(13,38 €)

25,90

(30,19-30,92 €, 479,63 €/kg)

15,50

(18,20 €)

70,00

(99,26 €, 23,33 €/l)

7,50

(10,66 €)

9,50

(12,89 €, 38,00 €/kg)

16,00

(20,84 €, 64,00 €/l)

(107,64 €, 467,46 €/kg)

79,00

Syyskuun tarjoukset

Munkkiniemen apteekki



Tarjoukset voimassa 
vain verkkoapteekissa!

10 €
(norm. 19 €)

A-derma lahjapakkaus

6 €
(norm. 9,19 €)

Sebamed liquid face&body,
Olive face&body sekä hydrating

300ml pumppupullo.

12 €
(norm. 27,49 €) 

jos tuotteet ostetaan erikseen

ACO FACE 
Daily Cleansing Gel 

& Day Cream 
200ml + 50ml

munkkiniemen
apteekki.fi



Tarjoukset voimassa 
vain verkkoapteekissa!

munkkiniemen
apteekki.fi

10 €
(norm. 13,92 €)
Betolvex 50tabl

8 €
(norm. 11,27 €)

Minisun D-vitamiini 10 mikrog 
Junior nalle 100 purutabl.

11,50 €
(norm. 16,10 €)

A-vita hydra+ 
nenäsuihke 20ml
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