


Pääkirjoitus

ja muut täydennykset matka-apteekkiisi 
hyvissä ajoin, niin voit nauttia lomastasi 
rennoin mielin.

Munkkiniemen apteekki täyttää 80 
vuotta 17.2.2022. Apteekki on vuosi-
kymmenten kuluessa vaihtanut sijaintia ja 
muutaman kerran omistajaa. Apteekki on 
uudistunut ja kehittänyt palveluitaan asi-
akkaidensa tarpeiden ja terveydenhuollon 
vaatimusten myötä. Palvelemme nykyisin 
myös verkkoapteekissa munkkiniemenap-
teekki.fi

Olisimme mielellämme juhlineet vuosi-
päiväämme asiakkaidemme kanssa kahvi-
tarjoilun merkeissä, mutta olosuhteet eivät 
valitettavasti sitä salli. Haluamme kuitenkin 
juhlistaa apteekin merkkipäivää erilaisin juh-
latarjouksin. Voit tutustua juhlatarjouksiim-
me apteekin nettisivuilla, Facebookissa ja 
Instagramissa sekä apteekissamme paikan 
päällä.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme 
kuluneista vuosikymmenistä!

Nähdään apteekilla!

Apteekkari Liisa Kärkkäinen
Munkkiniemen apteekki

Vuoden ensimmäisen asiakaslehtem-
me myötä apteekkimme henkilö-
kunta haluaa toivottaa sinulle hyvää 

alkanutta vuotta! Vuoden mittaan tulemme 
käsittelemään lehdessämme monipuolisesti 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Jokaisessa numerossa on esimerkiksi Lii-
kunnan ilo -sarjan juttu, jossa kerromme eri 
liikuntamuodoista ja niiden terveysvaikutuk-
sista. Tavoitteemme on kannustaa jokaista 
löytämään terveellinen, itselleen sopiva ja 
iloa antava liikkumisen muoto.

Moni meistä kokee ihon kuivuvan eri-
tyisesti näin talviaikaan. Kylmä pakkasilma 
saattaa yllättää ulkoilijan ja aiheuttaa pahim-
millaan jopa ihon paleltumia. Kokosimme 
tähän lehteen vinkit paleltumien ehkäisyyn ja 
hoitoon. Muistathan, että apteekkimme am-
mattilaiset osaavat auttaa sinua löytämään 
laajasta ja laadukkaasta valikoimastamme 
oikeat tuotteet juuri sinun ihosi hoitoon. Sa-
malla saat neuvot ja vinkit tuotteiden oikean-
laiseen käyttöön. Tule rohkeasti juttelemaan 
ihonhoidosta tai muista terveyteen liittyvistä 
asioista – olemme täällä Sinua varten!

Pimeimmän vuodenajan jäljiltä on hyvä 
kiinnittää huomiota riittävään D-vitamiinin 
saantiin. Valikoimistamme löydät omaan ja 
perheenjäsentesi tarpeisiin oikeat tuotemuo-
dot ja vahvuudet.

Nyt alkaa olla aika valmistautua myös lä-
hestyvään talvilomaan. Hae rakkolaastarit 

Lämmin kiitos 
asiakkaillemme kuluneista 
vuosikymmenistä!

Ostot 
kalenterivuodessa      alennus -%

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

Kanta-asiakkaan ostohyvitystaulukko:

18,90€
(norm. 23,27€)

Tarjous voimassa
1.2.2022 - 31.3.2022

87,50€/Kg  I  107,73€/Kg
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Verkkoapteekki avoinna 24/7
 www.munkkiniemenapteekki.fi

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
Parkkipaikkoja apteekin edessä!

Puhelinnumero: (09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi

MUNKKINIEMEN APTEEKKI 80 VUOTTA!



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.fi , infofi nland@tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00529-11-21

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon 
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä

 Annostelu vain 2 kertaa päivässä

 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli

Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai 

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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ApteekkiNyt
Kuusi kertaa 

vuodessa ilmestyvä,  
luotettavaa tietoa 

terveydestä tarjoava 
apteekin asiakaslehti.  

Lehti tekee yhteistyötä  
potilasjärjestöjen

kanssa. 
Kahdeksas 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

APTEEKKI

5 ajankohtaista | 20 asiamies | 21 ristikko | 24 kaunis olo  
38 ristikon ratkaisu | 43 – 44 helmi - ja maaliskuun tarjoustuotteet

Vakiot

12 Suojaa iho pakkaselta
Ja hoida talven kurittamaa 
ihoa huolella.

Flunssa painaa päälle?
Ota täsmäavuksi sinkki 
ja C-vitamiini.8

18 Talvi yllätti ulkoilijat
Näin tunnistat paleltuman 
ensimerkit.

26 Mikrotreeni on uusi 
taukojumppa
Pikainenkin liikunta 
on hyödyksi.

kuva: Jussi A
lakoskela 

30 Riemua laduilla
Hiihtäminen aiheuttaa 
parhaimmillaan hurmoksen.
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22 Mitä on intuitiivinen 
syöminen?
Unohda kontrolli ja 
löydä ruokarauha.

40 Kuivasilmäisyys on yksi 
yleisimpiä silmävaivoja
10 faktaa kuivista silmistä.

36 Vuotava vai tukkoinen?
Nenä voi vaivata muitakin kuin 
allergikkoja. Me annamme hoitokonstit.

Ajankohtaista Koonnut
Anu Kylvén

Kuvat 
Shutterstock

40

Pitkittynyt olkapääkipu on työ-
kyvyttömyysriski, johon pitäisi puuttua 
ajoissa, sanotaan Helsingin yliopistos-
sa, Helsingin yliopistollisessa sairaa-
lassa ja Työterveyslaitoksella tehdyssä 
väitöskirjatutkimuksessa.

Jo neljän kuukauden sairauspoissa-
olo olkapääsairauden takia johtaa käy-
tännössä työelämästä poistumiseen.

helsinki.fi

kittuaTut
Ei paniikkia unesta
”En nuku aina hyvin mutta en 

enää panikoi siitä. Yksi huonosti 
nukuttu yö ei haittaa, seuraava 

voi olla parempi. Lumevaikutus-
ta tai ei, mutta minulle on ollut 

apua magnesiumista ja melato-
niinista noin tunti ennen sän-

kyynmenoa. Viileässä huonees-
sa uni tulee helpommin.”

Muusikko Lenni-Kalle Taipale, 
Hyvä terveys 13/2021

Rakkaat rutiinit
Peruskunnon kohentaminen, kiireen 
ja kaaoksen vähentäminen tai hiukan 
terveellisemmin syöminen. Vai mikä on 
sinun ikuinen haaveesi ja tavoitteesi?

Jos haluat muutosta, tavoitteiden asetta-
minen on väärä tapa, sanoo yhdysvaltalainen 
James Clear suositussa kirjassaan Pura 
rutiinit atomeiksi. Clear neuvoo keskittymään 
menetelmään eli käytännön rutiineihin.

Pienillä muutoksilla on valtava vaikutus, eli 
rutiinit ovat itsensä kehittämisen korkoa korolle 
-ilmiö. Prosentin parannus päivittäisissä rutii-
neissa vaikuttaa pitkällä aikavälillä isosti.

Mutta miten niitä 
rutiineja muutetaan?
 
James Clearin mukaan näin:
1. Tee rutiinista ilmeinen.
2. Tee siitä houkutteleva.
3. Tee siitä helppo.
4. Tee siitä tyydyttävä.

James Clear: Pura rutiinit atomeiksi –
näin saat aikaan muutoksen, joka pysyy 
(Tuuma-kustannus 2020)



D-vitamiini

1. Edistää luuston hy-
vinvointia ja vähentää 
esimerkiksi verenpainet-
ta nostavan reniinin tuotantoa. D-vitamiinin 
puutos on yhdistetty lukuisiin sairauksiin kuten 
infektioihin, diabetekseen, syöpään ja veren-
kiertotauteihin. Pieni D-vitamiinipitoisuus voi 
suurentaa masennuksenkin riskiä.

2. Tärkein muoto on D3-vitamiini (kolekalsiferoli), 
jota kesäisin syntyy ihossa auringon ultravi-
olettisäteilyn vaikutuksesta. Kesäinen D-vi-
tamiinivarasto loppuu parissa kuukaudessa, 
joten talvella tarvitaan suun kautta otettavaa 
D-vitamiinilisää. Ruuasta D-vitamiinia on vai-
kea saada riittävästi.

3. Tutkimuksissa on havaittu D-vitamiinin reilun 
lisäannoksen (20–25 mikrog/vrk) estävän 
ikääntyneiden luiden haurastumista (osteopo-
roosia) ja luunmurtumia.

Supersankarit

○ 14 % suomalaisista tupakoi 
päivittäin.

○ 2/3 tupakoitsijoista haluaisi 
lopettaa.

○ Tupakointi heikentää mo-
nien lääkkeiden, esimerkiksi 
astmalääkkeiden, tehoa.

Super-lehti 12/2021

3 faktaa 
tapaturmista
○ Noin joka viidennellä suomalaisella 

on ollut terveyspalveluja vaatinut 
tapaturma vuoden aikana.

○ 80 vuotta täyttäneet naiset kuuluvat 
kotitapaturmien riskiryhmään.

○ 30–39-vuotiaat miehet ovat liikunta-
tapaturmien riskiryhmää.

THL:n FinTerveys 2017 -tutkimus



Nielusuihke

YSKÄN JA KURKUN
ÄRSYTYKSEN 
ENSIOIREISIIN

Ehkäisee oireiden pahenemista

BISOLDUO® Spray nielusuihke lievittää Spray nielusuihke lievittää 
vilustumisen ensioireita kuten kuivaa yskää vilustumisen ensioireita kuten kuivaa yskää 
ja kurkun ärsytystä.ja kurkun ärsytystä.

Käyttö on suositeltavaa aloittaa heti Käyttö on suositeltavaa aloittaa heti 
ensimmäisten oireiden ilmaantuessa, mikä ensimmäisten oireiden ilmaantuessa, mikä 
auttaa ehkäisemään oireiden pahenemista. auttaa ehkäisemään oireiden pahenemista. 
100 % luonnolliset ainesosat.100 % luonnolliset ainesosat.

BISOLDUO® spray nielusuihke on CE-merkitty lääkinnällinen valmiste. 
Valmisteen sisältämät Ectoin®, rohtosalkoruusu ja hunaja lievittävät kuivaa yskää 
ja ärtynyttä kurkkua sekä estävät oireita paikallisesti pahenemasta. Ei alle 2-
vuotiaille. Käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija STADA Nordic. 12-2021.

UUTUUS

FLUNSSALLE 
KYYTIÄ

Teksti
ApteekkiNytin toimitus
Kuvat
Shutterstock

Nokka tukossa ja veto poissa? Viruksen 
aiheuttaman nuhakuumeen paranemi-
nen kestää aikansa, mutta oireita voi 
lievittää ja oloa helpottaa monella kons-
tilla. Hanki lääkekaappiin ainakin sinkki ja 
C-vitamiini.

D-vitamiini
Tukee immuunijärjestelmää ja vastustuskykyä. Etenkin 
talviaikaan D-vitamiinilisä on monelle hyödyksi.
 
Sinkki
Sinkkiasetaattia sisältävät valmisteet voivat lyhentää 
flunssan kestoa noin vuorokauden ja parhaassa ta-
pauksessa kolme päivää. Sinkkiä kannattaa alkaa ottaa 
välittömästi flunssaoireiden alettua.

Kun tilanne on päällä, sinkkiannostus saisi olla noin 
80 milligrammaa päivässä.
 
C-vitamiini
C-vitamiini tukee normaalia vastustuskykyä. Run-
sas määrä C-vitamiinia saattaa ehkäistä flunssaa tai 
lyhentää jo alkaneen flunssan kestoa ja nopeuttaa 
toipumista. 
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Flunssa tulossa? Ota FluAcute Zinc+ kätevä 
suusuihke. Aloita käyttö  heti 24 tunnin si-
sällä ensioireista. Lyhentää flunssan kestoa 
ja lievittää  oireita.

APTEEKKI 
FluAcute Zinc+ 20 ml

Flunssaa vastaan
Nuhaa, kurkkukipua ja pientä kuu-
metta. Vähän jyrän alle jäänyt olo. Ky-
se ei välttämättä ole mistään vakavasta: 
kausiflunssat nimittäin ovat yhä keskuu-
dessamme. Kun ihminen on saanut nega-
tiivisen tuloksen koronatestissä, oireiden 
syypää on yleensä ollut joku tavallinen 
flunssavirus. Nuhakuumetta aiheuttavat 
peräti sadat eri virukset.

Flunssan leviämisen hillitsemisessä 
toimivat viime aikoina kovin tutuiksi 
tulleet konstit: huolellinen käsienpesu, 
hihaan yskiminen ja omien kasvojen kos-
kettelun välttäminen.

Hyvä vastustuskyky voi auttaa välttä-
mään flunssatartunnan. Vastustuskykyyn 
voi itse vaikuttaa syömällä monipuoli-
sesti, liikkumalla ja lepäämällä tarpeek-
si. Hyvä uni tukee vastustuskykyä, koska 

immuniteettia tukevat tapahtumat sijoit-
tuvat lepoaikaan.

Viruksen aiheuttamiin ylähengitys-
teiden infektioihin ei ole olemassa var-
sinaista lääkettä, joka automaattisesti 
parantaisi taudin. Tärkeimmät flunssan 
hoitokeinot ovat edelleen lepo ja runsas 
juominen. Fiksu sairastaa kotona eikä läh-
de tartuttamaan muita.

Lääkehoitoa voidaan tarvita, jos on ke-
hittynyt bakteerin aiheuttama jälkitauti.

Vaikka olo olisi miten kurja, kannattaa 
yrittää juoda ja syödä, jotta immuunipuo-
lustus saa tarvitsemaansa energiaa – se 
vauhdittaa paranemista. Nenäsumutteet 
taltuttavat tukkoisuutta ja helpottavat si-
ten oloa. Nenäsumutteet sopivat tuot-
teesta riippuen jo 1–2 vuoden ikäisille 
lapsille.
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Influenssan oireet vaihtelevat
Influenssaviruksen päätyypit A ja B ai-
heuttavat vuosittain talvisaikaan epide-
mioita ihmisissä. Oireet ovat hyvin sa-
mankaltaisia kuin tavallisessa flunssassa, 
mutta erityisesti influenssaan viittaavat 
tavallista ankarammat oireet, erityises-
ti lihaskivut ja korkea kuume. Oireiden 
kirjo ja voimakkuus vaihtelevat paljon.

Jotain hyvää koronapandemiasta ja sen 
aiheuttamista poikkeustoimista: THL:n 
mukaan influenssa-aktiivisuus vuonna 
2021 oli maapallolla selvästi vähäisempää 
kuin aiempina vuosina.

Tälle talvikaudelle THL hankki suo-
malaisia varten 500 000 rokoteannosta 
enemmän kuin vuosi sitten.

Lähteet: Duodecim ja THL

3tärkeintä



UUSI

Meillä apteekissa on paljon hyviä tuot-
teita avuksi monenlaiseen vaivaan sekä 
tueksi terveyden ja hyvinvoinnin yllä-
pitämiseen. Markkinoille on tullut tai 

alkuvuonna tulossa uusia, hyviä 
tuotteita – tässä niistä muutama. 

Kysy uutuuksia apteekista!
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UUTUUS

Excilor FORTE kynsisienihoito 30 ml
Excilor FORTE kynsisienihoito alentaa välittömästi 
kynnen pH-arvoa, mikä tekee ympäristöstä epä-
suotuisan kynsisienen kasvulle. 
Läpäisee kynnen ja vapautuu 
vähitellen 24 tunnin kulues-
sa TransActive+-teknologian 
avulla. Välitön väriä kirkastava 
ja tasoittava vaikutus. Levite-
tään kerran päivässä, viilausta ei 
tarvita. Soveltuu käytettäväksi 
kynsilakan kanssa. CE-merkitty 
lääkinnällinen laite. Markkinoija 
Sirowa Finland Ltd Oy.
*kynsisilsa, lievä tai keskivaikea kynsisieni

Berocca Immunity -poretabletit
Uusi Berocca Immunity vahvistaa vastustuskykyä. Tarkoin 
räätälöity koostumus sisältää korkean pitoisuuden C-vita-
miinia, sekä D-vitamiinia, sinkkiä ja muita vastustuskyvyn 
vahvistamiselle tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita. 
Poretablettien makuna herkullinen appelsiini. Pakkaus-
koot 15 ja 30 poretablettia. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 
lapsille 1 poretabletti/päivä. Ravintolisä. Ravintolisiä ei 
pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten 
elämäntapojen korvikkeena. Ei raskaana oleville tai imet-
täville. Ei sovellu henkilöille, joilla on munuaissairaus 
tai hemokromatoosi. Bayer Oy. A-, B6-, B9-, B12-, C- ja 
D-vitamiini sekä seleeni, kupari, rauta ja sinkki edistävät 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. C- ja E-vitamii-
ni, seleeni, kupari ja sinkki edistävät solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Vastustuskykyä vahvistamaan Monipuolinen 
pore

Nasment 1 mg/ml nenäsumute 10 ml
Nasment 1 mg/ml nenäsumute on ksylome-
tatsoliinia sisältävä lääke nuhan tai poskion-
telotulehduksen yhteydessä ilmenevän nenän 
tukkoisuuden oireenmukaiseen, tilapäiseen 
hoitoon. Annostus: 1 suihke tarvittaessa mo-
lempiin sieraimiin enintään 3 kertaa vuorokau-
dessa enintään 10 vuorokauden ajan. Nasment 
on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneille 
ja sitä vanhemmille. Nasment sisältää 
mentolia. Vaikuttava aine ksylometat-
soliini. Älä käytä valmistetta, mikäli 
olet allerginen ksylometatsoliinille 
tai valmisteen apuaineille, jos sinul-
la on silmänpainetauti tai olet ollut 
hiljattain nenän tai suun kautta suo-
ritetussa leikkauksessa. Ei raskaana 
oleville. Tutustu huolellisesti pakkaus-
selosteeseen.
Markkinoija Orion Pharma.

Itsehoito-
lääke

Pitkään jatkuneen kynsisienen 

hoitoon*

Nenän tukkoisuuteen

RELA-tipat 8 ml
Uudistuneet RELA-tipat sisältävät 
kahta tutkittua ja korkealaatuista 
bakteerikantaa. Päiväannos (5 tippaa) 
sisältää 3 miljardia maitohappobak-
teeria. RELA TIPAT D-VITAMIINI sisäl-
tää lisäksi 10 mikrogrammaa D-vita-
miinia. Uudistuneet RELA-tipat eivät 
sisällä palmuöljyä, ja ne valmistetaan 
Suomessa. Markkinoija Verman.

Suomessa 
valmistettu

BioGaia Gastrus 30 tabl.
Uusi BioGaia Gastrus on vahva, kahden Lactobacillus 
reuteri -maitohappobakteerikannan (L. reuteri DSM 17938 
ja L. reuteri ATCC PTA 6475*) yhdistelmä. Molemmat 
kannat esiintyvät luontaisesti ihmiselimistössä ja säilyvät 
tutkitusti elävänä läpi ruuansulatuskanavan. *L. reuteri 
ATCC PTA 6475 -kanta on eristetty suomalaisesta 
äidinmaidosta. Miedosti man-
dariininmakuinen purutabletti. 
Annostus on 1–2 purutablettia 
päivässä tarvittaessa tai kuurina 
vähintään 2 viikon ajan. Glutee-
niton, maidoton, laktoositon ja 
hiivaton. Ei sisällä eläinperäisiä 
aineita. Ravintolisä.

Lisää hyvien bakteerien määrää

Maitohappobakteerit 

D-vitamiinilla tai ilman

Mandariinin-
makuinen Kynnet 

kuntoon

Parodontax Complete 
Protection Whitening 75 ml
Valkaiseva parodontax Complete 
Protection Whitening -hammastah-
na edistää ienterveyttä ja vahvistaa 
hampaita kahdeksalla eri tavalla. Se 
auttaa pysäyttämään ja estämään ien-
ten verenvuodon* ja poistaa plakkia 4 
kertaa tehokkaammin.** Markkinoija 
GSK Consumer Healthcare Finland Oy.

* Kahdesti päivässä yhtäjaksoisesti käytettynä.
** Ienten verenvuodon pääsyy. Valmistetta ver-

rattu tavalliseen hammastahnaan.

Hampaille ja ikenille
Miniderm Duo
Miniderm Duo on hellävarainen ja te-
hokosteuttava perusvoide, joka vah-
vistaa, suojaa ja rauhoittaa kuivaa ihoa. 
Sisältää yhdistelmän 20 % glyserolia ja 
2 % karbamidia, joka sitoo tehokkaasti 
kosteutta ihoon ja vahvistavat ihon 
läpäisyestettä. Helpottaa ihon kui-
vuutta ja kutinaa. Miellyttävä käyttää, 
levittyy helposti ja imeytyy nopeasti. 
Hajusteeton. Kaikille ihotyypeille, eri-
tyisesti kuivalle ja atooppiselle iholle. 
Sopii kaikenikäisille: vauvoille, lapsille ja 
aikuisille. Pakkauskoot 100, 210 ja 500 g. 
Markkinoija Perrigo Finland Oy.

Koko 
perheelleTehokosteuttava perusvoide

Uusi 
hammastahna
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Asiantuntijana kosmetologi Anu Paananen

Tuntuuko tutulta: peilikuva näyttää 
valjulta, ja kasvoillekin vaikuttaa 
yllättäen ilmestyneen muutama 

vuosi lisää? Kylmä ei vanhenna, mutta 
kuivattaa ihoa niin, että siihen voi ilmes-
tyä pieniä pintaryppyjä. Koska ihossa on 
niukasti kosteutta, se ei myöskään heijas-
ta valoa – niinpä kasvojen sävy muuttuu 
helposti harmahtavaksi. Vielä kun au-
ringonsäteet ovat tähän aikaan vuodesta 
kortilla, yleisilme saattaa olla aika apea.

Iho kaipaa talvella kokonaisvaltaisem-
paa huolenpitoa kuin lämpimään vuo-
denaikaan. Kuivuus aiheuttaa myös sen, 
että iho herkistyy ja oikuttelee eri tavoin. 

– Tärkein juttu on ihon kosteutus niin 
ulkoisesti kuin sisäisestikin, tähdentää 
kosmetologi Anu Paananen.

– Pohjatyöt kuntoon eli rasvausta, ve-
den juontia ja omega-öljykapselit käyt-

töön hyvin kuivaihoiselle. Myös C-vita-
miinia kannattaa napsia, sillä se on todel-
linen ihovitamiini ja antaa iholle hehkua, 
Paananen neuvoo.

Rasvaa ja kosteutta
Voisi kuvitella, että kannattaa valita sitä 
paksumpi voide, mitä korkeampi on pak-
kaslukema. Asia ei kuitenkaan ole näin 
yksinkertainen. 

Perusvoiteiden kyljessä oleva numero 
kertoo tuotteen rasvaprosentin, mutta 
pelkkään rasvan määrään ei tule tuijot-
taa. Kuivasta ihosta haihtuu vettä, joten 
enemmän merkitystä on sillä, että voi-
teessa on kosteutta sitovia ja kosteuden 
haihtumista estäviä aineita. Itse voide-
pohja voi tällöin olla hyvinkin kevyt. 
Esimerkiksi atooppiseen ihoon kovin 
rasvainen voide ei välttämättä imeydy, 

jolloin siitä ei ole apuakaan. Silloin on 
hyvä ottaa käyttöön erikoisperusvoide, 
jossa on mukana vaikkapa karbamidia. 
Karbamidi auttaa pehmittämään ihoa 
pehmentämällä sen ulointa kerrosta, 
jolloin voide pääsee läpäisemään ihon 
pinnan paremmin.

Pukkaako paukamaa? 
Ilmojen viiletessä voi siloposkiselle-

kin ilmaantua yhtäkkinen näppyongel-
ma, kun tali jää pintakuivuuden vuoksi 
jumiin ihon alle. Erityisesti tätä kuti-
sevaa talviaknea esiintyy suun- ja ne-
nänpielissä.

Kun ihon pinta pysyy kosteutettuna 
ja joustavana, ihon oma tali pääsee ihon 
pinnalle hoitamaan ihoa, eikä tukkeu-
mia tule.

Samasta syystä ns. pakkasvoiteet – ne 
perinteiset lapsuudesta tutut vedettö-
mät rasvat – kannattaa unohtaa. Mi-
neraaliöljypohjaisina ne muodostavat 
hengittämättömän kalvon ja saattavat 
pahentaa tilannetta. Vedettömät voiteet 
on syytä jättää käyttämättä myös siksi, 
että niiden kanssa iho voi kylmettyä, 
jos ihon ja voiteen väliin jäävä kosteus 
pääsee palelluttamaan ihon ja todellinen 
pakkasen purevuus jää huomaamatta.

Pureva pakkanen ja kuiva sisäilma verottavat ihon kos-
teusvarastoja. Kuivuudesta saa usein alkunsa moni muu-
kin talviajan ongelma. Ennaltaehkäise ja ratkaise kylmän 
kauden ihopulmat oikealla hoidolla ja sopivilla tuotteilla.

Teksti 
Ia Luhtanen
Kuvat
Shutterstock

KAMPOIHIN 
KUIVUUDELLE



Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle:  
ACO Deo Caring 3in1 50 ml. Tarjous voimassa maaliskuun 

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

KAUPAN 
PÄÄLLE 

MAALISKUUSSA
KAHDEN ACO-TUOTTEEN  

OSTAJALLE

DEO CARING 3in1
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Tarjous voimassa helmikuun ajan tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Ferrion
Rautavalmiste 
sinun näköiseesi 
elämään

Vahva & pitkävaikutteinen

Vatsaystävällinen

Sisältää rautabisglysinaattia   
sekä raudan imeytymistä    
tehostavaa C-vitamiinia

Sopii otettavaksi yhdessä ruoan   
kanssa tai ilman

UUTUUS

-15%

2. Kuori kirkkaaksi
Nopea ja toimiva keino hilseilevän ja elot-
toman sävyisen ihon tasoittamiseen ja 
heleyttämiseen on kuorinta. Sen jälkeen 
voiteetkin pääsevät imeytymään tehok-
kaammin. Käytä kuorintaa kuitenkin mal-
tilla ja valitse omalle ihollesi sopiva laatu: 
rakeinen tai rakeeton tai ehkä molemmat 
samassa tuotteessa.

3. Satsaa seerumiin
Kosteuttavat seerumit ovat loistava lisä kui-
vuuden kukistamiseen. 

Saatat jopa pärjätä normaalisti käyttä-
mälläsi voiteella koko talvikauden, jos lisäät 
ekstrakosteutta eli seerumia sen alle. Vielä 
parempi, jos kosteustiivisteessä on mukana 
öljyjä, kuten omega-rasvahappoja, jotka si-
tovat kosteutta ihoon. Samalla iho saa öljyjen 
ansiosta kaunista, valoa heijastavaa hehkua.

Öljypohjaisia seerumeja löytyy apteekin 
valikoimista useita, ja niitä voi laittaa voiteen 
alle, sekaan tai jopa päälle. Voiteen jälkeen 
käytettynä öljy antaa paremman suojan 
kosteuden haihtumista vastaan.

4. Testaa öljyjä
Tiesitkö, että öljy toimii myös meikin kans-
sa? Kun hierot tipan tai pari öljyseerumia 
kasvoille ennen meikkivoidetta, meikki 
levittyy iholle notkeammin. Voit myös ti-
pauttaa seerumia meikkivoiteen sekaan, 
jolloin meikistä tulee hoitavampi. Öljyä voi 
sekoittaa myös kasvonaamioiden sekaan. 
Kaikenlainen kikkailu on sallittua!

C-vitamiinipitoiset tehotipat taas antavat 
hipiälle heleyttä kirkastavien ja kuorivien 
ominaisuuksiensa johdosta. 

5. Suojaa meikillä
Meikkivoiteet ovat loistavia pakkassuojia, 
sillä ne antavat iholle yhden lisäsuojaker-
roksen. Meikkivoiteet ovat hoitavia ja koos-
tumukseltaan yleensä kosteusvoiteita pak-
sumpia. Usein meikeissä on mukana vielä 
aurinkosuoja, mikä ilahduttaa heijastavilla 
talvihangilla ulkoilevaa. 

6. Helli ihoa
Suloisentuoksuinen hemmotteluhetki kas-
vonaamioineen antaa henkistä piristystä 
pimeään vuodenaikaan – ja saa ihon tuntu-
maan ihanalta! Rentoutuessa myös pahin 
ihon kiristely hellittää ja jännitysrypyt siliä-
vät, jolloin peiliinkin on mukavampi katsoa.

1. Pese hellästi
Vesipesua ei tarvitse pelätä, mutta ihoa ei 
tulisi hangata ja hinkata, ettei sen pinta rik-
koonnu. Moni voi saada avun ihon kuivuu-
teen pelkästään pesutuotteita vaihtamalla. 
Jos ihoa kiristelee, kannattaa kokeilla voi-
de- tai öljypesuaineita. Apteekkien valikoi-
mista löytyy vaihtoehtoja niin kasvoille kuin 
vartalolle.

On hyvä tarkistaa, että puhdistustuot-
teen pH on 5,5 tai hieman alle.

Muista myös, että iho rasvaa itse itseään. 
Hyvä talvineuvo onkin jättää joskus aamu-
pesu väliin, ja antaa yön aikana ihon tuotta-
man oman rasvan jäädä ihon pinnalle suo-
jaksi. Tee siis kasvojen puhdistus välillä vain 
iltaisin ja levitä hoitovoide päälle.

Sama toimii vartalon ihon kanssa. Suih-
ku kerran vuorokaudessa riittää useimmille, 
koska hikoilu on kylmällä vähäistä.

TALVEN HOITORUTIINIT



Kokeneille

Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine 
dekspantenoli. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. 
Lue pakkausseloste. *) IQVIA, Dry skin MAT 09/2021. LMR-CH-20210927-55

Pehmeämmälle iholle

Lasten  
suosikki-
vitamiinit 

-15 %
Pehmeä, pureskeltava,

nallenmuotoinen
kalsium-D3-vitamiinivalmiste

Pehmeä, pureskeltava,
nallenmuotoinen

monivitamiini sisältää
13 vitamiinia ja kivennäisainetta

Hauska monimakupakkaus. 
Sisältää 14 päivittäin tarvittavaa 

vitamiinia ja kivennäisainetta

ja

Tarjous koskee tuotteita: Multivita Naminalle kalsium+D3 
90 kpl, Multivita Naminalle monivitamiini 120 kpl ja  

Multivita Juniori MIX 200 kpl. Tarjous voimassa helmikuun 
ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää. 11
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APTEEKISTA.

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

Superkosteuttajat
Etsi näitä aktiiviaineita purkin tai tuubin kyljestä:

Karbamidi eli urea 
○ Kosteuttaa ja pehmentää ihoa, jolloin voiteet pääse-

vät imeytymään paremmin. Tuo apua parkkiintuneelle 
ja kutisevalle ihoa.

Keramidi
○ Vähentää veden haihtumista iholta ja vahvistaa ihoa. 

Ihon luontaisen suojakerroksen ainesosa.

Hyaluronihappo  
○ Tehokosteuttaja, joka sitoo itseensä vettä sataker-

taisesti oman painonsa verran. Suosittu etenkin 
seerumeissa.

Kaura 
○ Tämän hetken hittiraaka-aine. Sisältää hyviä rasva-

happoja, sitoo kosteutta ja ehkäisee tulehduksia. 
Rauhoittavana ja hellävaraisena ei ärsytä herkkää-
kään ihoa.

Glyseriini eli glyseroli
○ Yleisesti käytetty, vesiliukoinen humektantti eli 

kosteuttaja, joka parantaa ihon kosteustasapainoa ja 
korjaa ihon pintakerrosta. Auttaa muita tehoaineita 
imeytymään ihoon.

Ksylitoli 
○ Kosteuttaa ja estää tulehduksia säätelemällä ihon 

bakteerikantaa. Toimii hyvin herkistyneellä ja rikkou-
tuneella iholla. Ohuen geelimäinen koostumus.

Huomioi huulet
Yksi talviajan kroonisista murheenkryy-
neistä on rohtuneet huulet. 

Ohut huulten iho kuivuu ja menee hel-
posti rikki kylmällä ilmalla. Koska huulten 
verenkierto on vilkasta, huulia voi kuu-
mottaa ja ikävästi tykyttää pakkasella.

Huulilla ei ihon tapaan ole muun tali-
rauhasia, jotka tuottaisivat omaa rasvaa. 
Siksi tarvittava kosteus ja rasva täytyy 
tuoda ulkopuolelta. Kokeile pika-avuksi 
sokeri-öljykuorintaa röpelöisille huulille. 
Sen jälkeen hoitavista aineista on suu-
rempi hyöty.

Toimiva kikka on taputella huulten 
iholle ohutta, kosteuttavaa silmänym-
pärysvoidetta tai kosteusseerumia ja 
levittää sen päälle kosteuden lukitseva 
huulivoide tai perusvoide esimerkiksi yön 
ajaksi.

Vältä huulien lipomista!

Varovaisuutta, herkkäihoiset
Kylmä supistaa verisuonia ja lämpö laajentaa niitä, joten 
rajut lämpötilan vaihtelut saavat ihon helposti helotta-
maan – jopa niin, että pintaverisuonet voivat napsahtaa 
poikki ja aiheuttaa pysyvän punoituksen eli couperosan. 
Ohut- ja herkkäihoisten kannattaa siis suojata ihoaan 
erityisen tunnollisesti. 

Pakkassääntö!
Levitä suojavoide tunti tai pari 
ennen ulos menoa, jolloin sen 

sisältämä kosteus ehtii haihtua 
eikä viilene iholle. 



Ihon hyvinvointiin!

Nopeasti
imeytyvä

VARTALOVOIDE

  Jokaisen ihon täydellisen
 hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

12 h 
kosteuttava 

SUIHKUÖLJYRasvapitoisuus 

20 %

Locobase on tutkitusti varma valinta niille, 
joiden iho kaipaa tavallista perusvoidetta 
enemmän pysyäkseen pehmeänä, sileänä 
ja ehjänä. Locobase-voideperhettä on 
käytetty jo sukupolvien ajan kuivan ja 
halkeilevan ihon hoitoon. 

APTEEKISTA.

Uutuutena sarjaan tulevat nykyisten 
erikoisvoiteiden lisäksi:
Everyday Special Shower Oil -suihkuöljy sekä 
Everyday Special Body Lotion –vartalovoide. 
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Asiantuntijana kosmetologi Anu Paananen

Älä anna 
pakkasen purra!
Kun mittarissa on reippaasti miinusasteita ja tuuli 
tuiskuttaa, iho on herkkä kylmettymiselle. Tunnista 
paleltumisen ensimerkit ja hoida iho hellästi takai-
sin normaalitilaan.

Teksti 
Ia Luhtanen
Kuva
Shutterstock

Joka vuosi toistellaan, että talvi yllätti autoilijat, 
mutta voi se yllättää ulkoilijankin. Etenkin urheillessa 
iho saattaa paleltua huomaamatta: hiki ja kosteus 
jäätyvät iholle nopeasti, vaikka hiihtäjän tai lenkkeilijän 
iho tuntuisi lämpimältä.

Saman helposti tekevät paksut ”pakkasvoiteet”, 
jotka eivät päästä ihon tuottamaa kosteutta haihtu-
maan. Normaali suojaava kasvovoide on hyvä, mutta 
se kannattaa levittää tunti tai pari ennen ulos menoa, 
jotta voiteen sisältämä kosteus ehtii haihtua.

Lämpömittarin lukema ei kerro koko totuutta. Viima 
voimistaa kylmyyden tuntua, ja mitä voimakkaampi 
pakkasen ja tuulen yhteisvaikutus on, sitä nopeammin 
paleltuma syntyy. Siksi kannattaa katsoa ennemmin 
sääpalveluiden tuntuu kuin -lukemaa kuin pakkasas-
teita.

Iho muistaa
Fiksu ehkäisee ennalta ja säästyy vaivalta. Kerran 
paleltunut iho nimittäin paleltuu helposti uudelleen – ja 
tarvitsee jatkossa entistä enemmän suojausta.

Ensisijainen ja paras keino pakkasta vastaan 
on vaatetus. Huivi, huppu, pipo tai vaikka kasvojen 
suojaaminen käsineillä. Vältä hiostavia tai liian kireitä 
vaatteita tai kenkiä. Ihon ja vaatteen väliin tulisi jäädä 
ilma-aukkoja.

Suosi väljää vaatetusta ja kerrospukeutumista. 
Valitse hengittäviä materiaaleja, kuten luonnonkuituja 
sekä teknisiä kankaita, jotka siirtävät kosteuden pois 
iholta. Märät vaatteet lisäävät paleltumisen riskiä.

Miltä paleltuma tuntuu?
Kylmällä ilmalla ihon lämpötila laskee ja pintaveren-
kierto heikkenee. Kylmettynyt kohta muuttuu ensin 
punakaksi, sen jälkeen vaalean laikukkaaksi ja siinä 
tuntuu nipistelyä. Niin kauan kuin ihoa kihelmöi, kudos 
ei ole vaurioitunut, mutta sisälle kannattaa lähteä heti. 
Siinä vaiheessa, kun ihosta on hävinnyt tunto tai siinä 
on kovaa kipua, joka ei häviä tunnissa, alue on ehtinyt 
paleltua syvemmältä ja voi vaurioitua pysyvästi.

Hoida näin

○ Ensiavuksi paleltumaa voi lämmittää noin 40-as-
teisessa vedessä 20–30 minuuttia. Kasvoja voi 
painella vaatteella tai kämmenillä.

○ Jos tunto ei palaa tunnissa, käy lääkärissä.

○ Ota tulehdusta helpottavaa kipulääkettä, jos on 
tarvetta.

○ Jos ihoon on tullut pintavaurioita, aloe vera -voide 
voi auttaa. Varo hankaamasta ihoa.

Kuinka pahasti kävi?

Paleltumat luokitellaan palovammojen tapaan 
asteikolla 1–4.

Aste 1 

Lievässä paleltumassa kylmettynyt kohta punoit-
taa, sitä pistelee ja siihen voi ilmestyä valkoisia 
läikkiä. Oireet häviävät muutamassa tunnissa.

Aste 2

Iho voi muuttua entistä punaisemmaksi ja turvota, 
mutta on kuitenkin liikkuva ja joustava. Oireet kestä-
vät yleensä pidempään. Vaurio on yhä pinnallinen.

Aste 3

Syvässä paleltumassa ihon pinta on kovettunut 
ja tunnoton. Ihoa kiristää, ja kipu on voimakasta. 
Rakkuloita voi nousta.

Aste 4

Iho on vaurioitunut niin pahasti, että se on muuttu-
nut tummaksi. Koska kudos ei enää elä, paleltunut 
alue voidaan pahimmassa tapauksessa joutua 
amputoimaan.



TIPPA LINSSISSÄ 
PAKKASELLA

K un iso mies itkee pakkasessa, ei välttämättä ole 
syytä suureen huoleen. Kylmä ja kuiva ilma laukai-
see silmässä kyynelten erityksen, joka loppuu muu-

tamassa minuutissa, kun silmä tottuu uusiin olosuhteisiin. 
Mitä enemmän pakkasta tai viimaa, sitä enemmän silmät 
aluksi vuotavat.

Jos kyyneleitä valuu kylmässä häiritsevän paljon ja tippa 
tahtoo nousta linssiin sisätiloissakin tietokonetta, kännyk-
kää tai televisiota tuijotellessa, kyse saattaa olla kuivasil-
mäisyydestä, jota silmät yrittävät kompensoida erittämällä 
lisää kyyneliä. Silmä voi myös tuntua kuivalta, tai siinä voi 
olla olevinaan roska, jota ei kuitenkaan peilissä näy.

Valitettavasti hätätilanteessa eritetyt kyyneleet ovat 
liian ohutta litkua voitelemaan kunnolla: liikaa vettä, liian 
vähän rasvaa. Itku ei siis auta tässäkään tilanteessa, mutta 
kosteuttavista silmätipoista, -geelistä tai -voiteesta voi olla 
apua. Kerro apteekissa, miten silmien kuivuminen vaivaa, 
niin sieltä neuvotaan oikea tuote.

Silmien kuivuminen ja sitä myötä vetistäminen on ikään-
tyessä lisääntyvä vaiva. Myös sairaudet ja pienemmätkin 
elimistön häiriötilat voivat aiheuttaa silmien kuivumista. 
Silloin pidempiaikaisen helpotuksen tuova apu voi löytyä 
sisäisesti otettavasta omega-öljystä, joka auttaa silmää 
tuottamaan rasvaisempaa kyynelnestettä.

Joskus kuivasilmäisyys voi johtua lääkityksestä tai sai-
raudesta. Jos käytät säännöllisesti vaikkapa antihistamii-
neja tai verenpainelääkettä, apteekista tai lääkäriltä kan-
nattaa kysyä, voiko silmien vuotaminen johtua siitä.

Pakkanen ja kuiva sisäilma kuivattavat myös ihoa eten-
kin nyt, kun olemme oppineet pesemään käsiä jatkuvasti. 
Omega-öljykapselit saattavat auttaa kuivuudesta hilseile-
vää ihoakin, mutta ensiavuksi kannattaa hankkia käsien-
pesualtaan viereen pumppupullo nopeasti imeytyvää kos-
teusvoidetta – jota voi laittaa myös kasvoille ja vartalolle 
– ja käyttää sitä aina käsipesun jälkeen.

Jos käytät perusvoidetta ympäri vuoden, vaihda talvella 
rasvaisempaan versioon.

Ne, joille jatkuva rasvalla läträäminen ei maita, ostavat 
apteekista ammattikäyttöön kehitettyä käsivoidetta, joka 
ei pestessäkään häviä käsistä kokonaan. Tätä voidetta ei 
tarvitse laittaa kuin ehkä kerran päivässä.

Pakkaseen mennessä paras suoja iholle ovat vaatteet. 
Silmiä voi suojata kylmältä viimalta hupulla tai vaikka las-
kettelulaseilla – tai mennä sinne hiihtolenkille vasta, kun 
pakkanen ja tuuli hiukan hellittävät.⬣

Lähteet: itsehoitoapteekki.fi, instru.fi

Teksti Susanna Viljanen

Aivojumppaa Ratkaisu
löytyy

sivulta 38.
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Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansikka, Strepsils 
Menthol, Strepsils Mint ja Strepsils Sitrus ovat antiseptisiä imeskelytabletteja, jotka lievittävät suu- 
ja nielutulehdusten oireita. Vaikuttavat aineet: amyylimetakresoli ja 2,4-diklooribentsyylialko-
holi. Strepsils Mentholissa lisäksi levomentoli. Annostus: 1 tabl. joka 2. tai 3. tunti. Suositeltua 
annostusta ei saa ylittää. Strepsils Mint: Ei alle 12-vuotiaille lapsille ja yli 12 v. lapsille korkeintaan 
8 tabl./vrk. Muut Strepsils-maut: Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja 
& Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Menthol ja Strepsils Mint sisältävät sakkaroosia, mikä 
on huomioitava henkilöillä, joilla on diabetes. Strepsils Mansikka ja Strepsils Sitrus makeutetaan 
sakkariininatriumilla, isomaltilla (1,83 g/tabl) ja nestemäisellä maltitolilla (458 mg/tabl) ja ne sopi-
vat diabeetikoille, joskin makeutusaineiden määrät on huomioitava. Makeutusaineiden liiallisella 
käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intole-
ranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen minkään Strepsils-valmisteen ottamista. Jos olet yliherk-
kä jollekin valitsemasi Strepsils-valmisteen sisältämälle aineosalle, älä käytä kyseistä valmistetta. 
Strepsils Mint -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, muiden osalta käytössä raskaus- ja 
imetysaikana tulee noudattaa varovaisuutta. Haittavaikutuksina on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, 
vatsakipua, pahoinvointia, epämukavaa tunnetta suussa ja ihottumaa (yleisyys: tuntematon). 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Resepti-
vapaa itsehoitolääke. Lisätietoja: RB Health Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo.  
Puh. 029000 9200. PVM: 8/2021

Älä anna  
kurkkukivun  
pilata pelejä
Muista

Amyylimetakresoli ja 
2,4-diklooribentsyylialkoholi
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-Nielutulehduksen oireita lievittävä
-Antibakteerinen ja viruksia torjuva
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Asiantuntijana johtava ravitsemusterapeutti Tarja Himberg, Terveystalo

Teksti 
Devy Nagalingam
Kuvat
Shutterstock

Rennosti kohti 
pysyvää painonhallintaa

3 AJATUSTA 
INTUITIIVISESTA 
SYÖMISESTÄ

1. Ahmimisen taustalla on kontrolli
Rankka työpäivä takana – nyt olen ansain-
nut palan suklaakakkua! Kuulostaako tutul-
ta? Vai vaanitko pakonomaisesti, ettet vain 
tulisi syöneeksi valkoista sokeria?

Ruuan ei pitäisi olla palkinto tai rangais-
tus. Toisaalta ruuan antamasta nautinnos-
ta ei myöskään pitäisi tuntea syyllisyyttä. 
Kiellettyjen ruokien ja rajoitusten sijaan 
intuitiivisessa syömisessä halutaan luoda 
joustava ja salliva suhde ruokaan.

Johtava ravitsemusterapeutti Tarja 
Himberg Terveystalosta kertoo, että mo-
net kuvittelevat painonhallinnan onnistuvan 
vain riittävällä itsekurilla ja ruokaa kontrol-
loimalla.

– Pelätään, että ilman kontrollia homma 
lähtee lapasesta ja ihminen paisuu kuin pul-
lataikina, kuvailee Himberg monen laihdut-
tajan ajatusmaailmaa ja lisää, että taistelu 

nälkää vastaan on aina tuhoon tuomittu.
Nälkä on ihmisen perusvietti, ja jos sitä ei 

kuuntele oikein, se voi johtaa hallitsematto-
maan syömiseen, mielitekoihin ja ahmimis-
kohtauksiin. Tiukka kontrolli kääntyy yleen-
sä lopulta vain laihduttajaa itseään vastaan.

Tyypillistä on, että lounaalla ja päivälli-
sellä syödään liian vähän, ja siksi illalla näl-
kä on kasvanut suureksi. Niin suureksi, että 
jääkaapista syödään, mitä sattuu – usein 
hyvin energiapitoista ruokaa. Kehkeytyy 
laihduttajan noidankehä.

Jatkuva laihduttaminen ja siinä epäon-
nistuminen on myös henkisesti raskasta.

– Kun laihduttamiskierteen saa lopulta 
katkaistua, vapautuu valtavasti energiaa 
elämän muille alueille, kuten sosiaalisiin 
suhteisiin, liikuntaan ja riittävään uneen, 
Himberg sanoo.

2. Kaikki ruoka on sallittua
Intuitiivisen syömisen idean taustalla on ta-
voite saavuttaa elimistön normaali energia-
tasapaino. Päivät ovat erilaisia, ja energian-
tarve vaihtelee, joten joka päivä ei tarvitse 
syödä saman verran.

Ruuan ei myöskään täydy olla kaiken 
aikaa laadultaan täydellistä. Kokonaisuus 
ratkaisee. Suklaa ja pizza voivat kuulua 
intuitiivisen syöjän ruokavalioon yhtä lailla 
kuin hedelmät ja vihannekset.

– Mitä vähemmän kieltoja ja rajoituksia 
on, sitä vähemmän tulee hallitsemattomia 
mielitekoja. Rajoitukset johtavat helposti re-
psahtamiseen, se taas häpeään ja epäon-
nistumisen kokemuksiin, Himberg sanoo.

Jonkun korviin intuitiivinen syöminen voi 
kuulostaa rajattomalta mässäilyltä ja ateria-
rytmin hylkäämiseltä – jos kerran mikään ei 

ole kiellettyä. Kehon tuntemukset kuitenkin 
viestivät, mitä se tarvitsee: mahdollisimman 
monipuolista ruokaa, herkutteluhetkiä 
unohtamatta.

Laihduttajaa piinaava kielletty herkku 
muuttuu sallituksi, kun oppii, että ei ole 
olemassa hyviä tai pahoja ruokia. Tarja 
Himberg kertoo, että joku voi virheellisesti 
mieltää tavallisenkin perusruuan kielletyksi.

– Ei uskalleta syödä esimerkiksi perunaa 
riittävästi, vaikka keho tarvitsisi polttoainet-
ta. Toisaalta varastoon syöminenkin on tut-
tu ilmiö: syödään varmuuden vuoksi, koska 
normaalia nälän tunnetta ei haluta kokea, 
Himberg toteaa.

Omia nälkäviestejä kannattaa kuulos-
tella jo ennen, kuin ryhtyy suunnittelemaan 
ateriaa. Apuna voi käyttää nälkäasteikkoa, 
joka auttaa arvioimaan nälän määrää. 

Asteikon avulla opitaan välttämään ääri-
tilanteet, kuten liian kova nälkä tai ähkyyn 
syöminen.

3. Opettelu vaatii aikaa
Intuitiivinen syöminen ei ole dieetti, eikä sitä 
kannata ryhtyä toteuttamaan vain laihdu-
tusmielessä. Se auttaa kohti pysyvämpää 
tervettä ruokasuhdetta, tunnesyömisen lo-
pettamista ja positiivista minäkuvaa. Siinä 
sivussa painonhallinta kuitenkin muuttuu 
helpommaksi.

Ravitsemusterapeutti Tarja Himbergin 
mielestä intuitiivinen syöminen sopii kaikille. 
Jotkut ihmiset omaksuvat intuitiivisen syö-
misen lähes luonnostaan, toisilla työstettä-
vää riittää pitkäksi ajaksi. Jos elämässä on 
paljon stressiä tai muuta huolta, kannattaa 
opettelu siirtää myöhemmäs.

Intuitiivista syömistä harjoitellessa voi 
aluksi tuntua, että nälkä- ja kylläisyysviestit 
ovat hukassa ja omaan kehoon on vaikea 
luottaa. Mitä keho nyt kertookaan?

Syömällä tasaisin väliajoin ja riittävästi 
voi opettaa kehoa reagoimaan ruokaan 
niin kuin kuuluukin. Oppimiseen vaikuttavat 
monet tekijät, esimerkiksi vuosia kestänyt 
laihdutushistoria vaikeuttaa tunnistamaan 
kehon viestejä.

Yleensä kestää muutamia viikkoja, kun-
nes ihminen oppii tunnistamaan oman 
nälkänsä ja alkaa luottaa kehonsa viestei-
hin. Heti kun nälkäsignaalit viriävät on aika 
luopua kellosta. Pienin askelin pääsee kohti 
rennompaa syömistä ja pysyvää painon-
hallintaa. 

Intuitiivinen syöjä syö, kun on nälkä ja lopettaa kun on kylläinen. 
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen toteuttaminen vaatii 
useimmilta harjoittelua ja uuden tavan suhtautua ruokaan. 
Ravitsemusterapeutti sanoo, että omia nälkä- ja kylläisyys-
viestejä kuuntelemalla voi löytää avaimet ruokarauhaan ja 
pysyvään painonhallintaan.

Plackers Twin on hammaslankaimissa on vah-
va Tuffloss® -lanka, joka ei rispaannu. Tuffloss® 
 hammaslanka on niin vahvaa, että sitä voi 
käyttää useamman kerran. Hammaslankaimes-
sa on kaksi Tuffloss®-lankaa, jotka puhdistavat 
hammasvälit erittäin tehokkaasti. Puhdistuksen 
viimeistelee varressa oleva hammastikku, jolla 
saa stimuloitua ikeniä ja puhdistettua hampai-
den purupinnat. Hammasvälien puhdistus aut-
taa ehkäisemään ientulehduksia ja hampaiden 
menetyksiä. Tämän takia hammaslääkärit suo-
sittelevat hammasvälien puhdistusta päivittäin. 
Kaikkien Plackers hammaslankaimien kädensijat 
on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista. 
Markkinoija Perrigo Suomi.

Plackers Twin
Hammasvälit puhtaiksi
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AIKUINEN 
NAINEN – 
ÄLÄ LINTSAA 
IHONHOIDOSSA!

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

Kun ikää kertyy, moni huomaa 
ihossaan muutoksia. Iho voi tun-
tua vaativammalta, ja sen raken-

ne muuttuu. Koska luontaisten rasvojen 
määrä vähenee, iho tuntuu kuivemmalta 
ja ohuemmalta kuin ennen.

Juuri kuivuminen on usein se ihan en-
simmäinen muutos, joka paljastaa, että 
ei tässä enää ihan nuoria olla. Puhdistus-
tuotteet kannattaa silloin vaihtaa hellä-
varaisempiin ja hoitaviin, kosteusvoiteet 
astetta ravitsevimpiin.

Pelkkä kosteutus ei enää riitä vaan 
ikääntyvä iho kaipaa myös ihon toiminto-
ja – kuten ihon aineenvaihduntaa – tuke-
via ravintoaineita ja hoitavia tehoaineita.

Kuvat
Shutterstock

Sähköiset 
hiuksen kuriin
Rits räts! Talvella hiukset sähköis-
tyvät tai pitkään pipon alla oltuaan 
latistuvat. Kuivalla pakkasilmalla 
hiukset kaipaavat extrakosteuttavia 
tuotteita ja tarvittaessa hiuksiin 
jätettäviä hoitoaineita. Nopeana 
pika-apuna voit sipaista käsivoidet-
ta käsiin ja siitä suoraan hiuksiin.

 Suvi vinkkaa
Ikääntyminen on usein ihan kiva juttu. Tulee armollisemmaksi 
itseään ja muita kohtaan. Huomaa, mitkä asiat elämässä ovat 
olennaisia ja keskittyy niihin. Mutta iholle vuodet eivät aina tee 
hyvää. Onneksi huolellisella ihonhoidolla voi pelastaa paljon.

3 x 
hoida oikein
1. Tuotteet vaihtoon
Viidenkympin kieppeillä, tai vähän ennenkin, 
moni nainen huomaa ihonsa herkistyvän. 
Ulkoiset ärsykkeet vaikuttavat voimakkaammin, 
joten iho on herkempi niin kylmälle ja viimalle 
kuin kuumuudelle ja auringolle. Myös sopimaton 
ruoka, stressi ja ilmansaasteet valitettavasti 
usein heikentävät ihon kuntoa.

Joskus tulee ikäviä yllätyksiä, kun entinen 
luottotuote rupeaakin ärsyttämään ihoa ja jopa 
nostattaa näppyjä tai punoitusta.

Ihon reaktiot kannattaa ottaa tosissaan. 
Konmari-tyliin sanotaan entisille luottovoiteille 
kiitokset yhteisistä vuosista ja hyvästellään ne. 
Ja ei muuta kuin sopivammat tuotteet tilalle.

2. Keväthangille mieli?
Hormonitoiminnan muutokset saattavat aiheut-
taa iholle herkemmin pigmenttimuutoksia eli 
vaikkapa kesakkoja ja läikkiä. Iho valitettavasti 
muistaa nuoruuden ahkerat auringonotot ja 
muistuttelee niistä vuosien viiveellä. Iholla olevat 
läikät tummenevat varsinkin keväisin, ja niitä voi 
ilmaantua lisää.

Viimeistään viidenkympin jälkeen kannattaa 
suojata iho auringolta jo hyvissä ajoin ennen 
keväthangille menoa. Jotkut käyttävät aurin-
kosuojaa sisältäviä tuotteita läpi vuoden, itse 
suosittelen niiden käytön aloittamista viimeis-
tään, kun ensimmäiset auringonsäteet alkavat 
lämmittää keväthangilla.

Yleisesti en kannusta auringon ottamiseen. 
Jos kaipaa päivetystä, suosittelen mieluummin 
tarttumaan laadukkaisiin itseruskettaviin.

3. Kiinteyttä ja kasvojumppaa
Ihon uusiutumiskyky heikkenee iän myötä. Se 
näkyy esimerkiksi ihon sameutena, ja joskus 
ihon väri näyttää ainakin omaan silmään har-
mahtavalta. Jos iho alkaa näyttää samealta, ko-
keile kirkastavia ja kevyesti kuorivia tehohoitoai-
neita tai hellävaraista entsymaattista kuorintaa. 
Niitä on hyvä käyttää kuuriluonteisesti.

Vuodet saavat aikaan muutakin: iho veltostuu, 
juonteet syvenevät ja ihon kimmoisuus vähe-
nee. Kiinteyttävien hoitotuotteiden lisäksi Ihon 
elinvoimaa ja aineenvaihduntaa kannattaa lisätä 
kevyellä hieronnalla tai hauskalla kasvojumpalla, 
joka virkistää ja saa taatusti hymyn huulille.
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Kasvojen ja kaulan iholle. Ikääntyvää 
ihoa kiinteyttävät, silottavat ja kos-
teuttavat voiteet sisältävät vahvan 
annoksen A-vitamiinia sekä useita 
muita tehoaineita. Levitetään puh-
taalle kasvojen ja kaulan iholle. Mie-
dosti hajustettu.

Hoitava päivävoide
Kevyt ja hyvin imeytyvä hoitava päivä-
voide päivittäiseen käyttöön. Kosteut-
taa, hoitaa ja suojaa ihoa. Sisältää useita 
tehoaineita: A- ja E-vitamiinia, allantoii-
nia, glyserolia sekä hyaluronihappoa. 
A-vitamiinipitoisuus: 2997 KY/g / 0,1 %.

Hoitava yövoide
Täyteläinen ja erittäin hoitava, hyvin 
imeytyvä yövoide päivittäiseen käyt-
töön. Hoitaa, suojaa ja ravitsee ihoa. 
Sisältää useita tehoaineita: A- ja E-vita-
miinia, arganöljyä, pantenolia, sheavoita 
sekä hyaluronihappoa. A-vitamiinipitoi-
suus: 10157 KY/g / 0,3 %.

APTEEKKI Kauneus 
Hoitavat päivä- ja yövoiteet 

100 ml
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Myös kollageenin muodostuminen ja 
ihon elastisuus vähenevät, joten iho ry-
pistyy helpommin ja kadottaa kiintey-
tensä.

Aikuisen naisen iho vaatii hellää ja 
huolellista huolenpitoa. Nyt ei ole aika 
lintsata ihonhoidossa – ja nyt viimeistään 
kannattaa satsata laadukkaisiin tuottei-
siin. Hellit myös mieltäsi, jos teet ihon-
hoidosta säännöllisen ja rauhoittavan 
rutiinin.

Ota omaa aikaa, unohda päivän kiireet 
ja hoida ihoa kaikessa rauhassa: huomioi 
kasvojen lisäksi kaula ja decoltee. Kan-
nattaa lisätä hoitorutiineihin myös te-
hoseerumit ja hemmottelevat naamiot.
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Tehokas apu 
lihas- ja nivelkipuun
Annostelu 12 tunnin välein riittää

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli
Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheilu-
vammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja 
nivelkivun ja yli 18-vuoti aille nivelrikosta joh tuvan 
kivun lyhyt aikaiseen paikallishoitoon. Vaikuttava aine 
diklofenaakki. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle 
alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten 
aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutu-
mista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet 
allerginen diklofenaa kille, muille tulehduskipulääk-
keille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä 
Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää 
raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö 
kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä 
imetysaikana vain lääkärin määräyksestä. Mahdolliset 
haittavaiku tuk set ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä 
antokohdan ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä 
allergisia reakti oita. Jollei kiputila parane tai se pahe-
nee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. 
Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteen veto -
lyhen nelmä 5.10.2018. Perustuu 30.6.2021 päivättyyn 
valmis  te yhteenvetoon. 
Lisätiedot:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, 
Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, 
s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavara- 
merkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisen-
soituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 
09/2021, PM-FI-VOLT-21-00052 
*IQVIA Suomi Apteekkien ulosmyyntipaneeli arvossa  
TD 08/2021

www.voltaren.fi

MIKROTREENI ON 
ENEMMÄN KUIN 
TAUKOJUMPPAA

Liikunta ei ole tärkeää – se on vält-
tämätöntä. Näin muistuttaa Riku 
Aalto tuoreessa kirjassaan Mikrot-

reenit. Aalto on fysioterapeutti ja perso-
nal trainer, jolla on huojentava sanoma: 
lyhyestäkin kehon liikuttelusta on hyötyä.

Maailma on muuttunut passiivisek-
si paikaksi. Aalto täräyttää kirjassa, että 
elämämme kulkee tuolista toiseen eikä 
arjesta selviytyminen edellytä enää juuri 
minkäänlaista fyysistä ponnistelua. Silti 
moni kokee itsensä ylikuormittuneeksi 
ja haikailee stressittömämpää elämää – 
lisää aikaa rasituksesta palautumiselle.

Aallon mielestä me tarvitsemme liiket-
tä enemmän kuin palautumista.

– Pelkän, että istumme ja makaamme 
itsemme pian jalattomiksi, jos emme ym-

märrä kuormituksen ja liikunnan lisää-
misen olevan toimintakyvyn säilymiselle 
välttämätöntä, hän kirjoittaa.

Liika istuminen ja yleinen fyysinen 
passiivisuus tekevät hallaa aineenvaih-
dunnalle sekä tuki- ja liikuntaelimistölle. 
Tulee jäykkyyttä ja nivelongelmia.

Asia konkretisoituu usein dramaatti-
sesti. Äkillinen sairauskohtaus, oireileva 
rasitusvamma, ei-toivottu diagnoosi tai 
yleiskunnon romahtaminen herättää ti-
lanteeseen, johon olisi kannattanut rea-
goida jo ennalta.

Palautumista tai aktivointia
Onneksi Riku Aallolla on iloinen sanoma: 
liikunnan hyödyt eivät tule vain kovasta 
tehosta ja pitkäkestoisesta tekemisestä, 

”Tauot ovat sitä tehokkaampia, 
mitä useammin niitä on. Kahden 

minuutin tauko puolen tunnin 
välein on parempi kuin kahdek-

san minuutin tauko parin tunnin 
välein.”

Riku Aalto

UKK-instituutin liikkumisen 
suositus aikuisille

Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta 
liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 
minuuttia viikossa. Samat terveyshyödyt saa 
myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. 
Tällöin liikkumisen määrä on 1 tunti 15 minuuttia 
viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi har-
joittaa vähintään kaksi kertaa viikossa. 

Uudistetusta liikkumisen suosituksesta on 
poistunut vaade vähintään 10 minuuttia kestä-
vistä liikkumishetkistä. Nyt riittävät jo muuta-
man minuutin pätkät kerrallaan. 

UKK-instituutti

vaan lyhytkin aktivointi riittää – kunhan 
keho saa sitä tarpeeksi usein. Aalto puhuu 
mikrotreeneistä eli lyhyistä harjoituksis-
ta, jotka aktivoivat kropan ja mielen.

Mikrotreenin idea on linjassa UKK-ins-
tituutin pari vuotta sitten päivittyneen ai-
kuisten liikkumisen suosituksen kanssa. 
Myös siinä todetaan jo parin minuutin 
liikuntasuorituksen vaikuttavan hyvin-
vointiin.

Mikrotreenit-kirjassa jokainen tree-
ni koostuu kolmesta liikkeestä, jotka on 
kuvattu selkeästi. Jos on kiire tai voimat 
vähissä, yksi kolmen liikkeen mittainen 
treeni riittää. Kutakin liikettä tehdään 
10–20 toistoa.

Pienimmillään mikrotreeniä on se, et-
tä istumatyötä tekevä nousee hetkeksi 

jalkeille. Aalto sanoo, että tuolista ylös 
nouseminen aktivoi kehon isot lihakset, 
jolloin energiankulutus kasvaa hujauk-
sessa. Kun lihakset aktivoituvat, elimis-
tö alkaa käyttää verenkierron sokereja 
ja varastorasvoja entistä aktiivisemmin 
energiaksi.

Vaikutukset eivät jää pelkästään fyysi-
siksi: mikrotauko voi auttaa vähentämään 
koettua stressiä ja parantamaan vireyttä. 
Etätyötä tekevänkin kannattaa ottaa mi-
krotreenit tavaksi.

Mikrotreenistä tulee mieleen vanha 
kunnon taukojumppa, mutta Aalto mää-
rittelee käsitteen vähän laajemmin. Mi-
krotreenit mukautuvat ihmisen vireyteen 
ja voimavaroihin. Kun kaipaa elpymistä 
ja parempaa palautumista, mikrotreenit 

voivat olla rentoutusharjoituksia, veny-
tyksiä ja lempeää liikettä. Kun taas hyvin 
palautuneena kaipaa aktiivisempaa otetta, 
kannattaa valita toiminnallisia lihaskun-
to- ja liikkuvuusharjoituksia sekä sykettä 
nostavia liikesarjoja.

Lähde: Riku Aallon kirja Mikrotreenit – 
liikunnan uusi aikakausi (Docendo 2021)

Hylkää tuoli aina välillä ja pyri tauottamaan istumista lyhyillä 
mikrotreeneillä. Pieni annoskoko toimii myös liikunnassa.

Teksti 
Anu Kylvén
Kuva
Shutterstock

Seuraavalla sivulla

Maailman helpoin 

kotitreeni

>>
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MAINOS

imakalvo-ongelmat ilme-
nevät usein kuivuuden 
tunteena silmissä, nenäs-
sä, suussa tai intiimialueil-

la. Kuivumiseen voivat vaikuttaa 
monet seikat, kuten erilaiset lää-
kitykset, allergiat, vaihdevuodet, 
ikääntyminen, stressi tai heikko-
laatuinen ravitsemus. 

Limakalvojen kuivuus voi hel-
pottaa taudinaiheuttajien pääsyä 
elimistöön. Voidakseen hyvin 
limakalvot tarvitsevat ravinnosta 
runsaasti ja säännöllisesti tiettyjä 
rasvahappoja.

Ihmiskehossa on noin 200 m2  
limakalvoja, joiden hyvinvoinnista 
kannattaa huolehtia. 
Limakalvot koostuvat ohuesta 
solukerroksesta, joka peittää 
mm. ruuansulatuskanavaa, 
hengitysteitä, intiimialueita 
ja silmiä. 

Limakalvo-
ongelmat 
ilmenevät 

useimmiten 
kuivuuden 
tunteena

MAINOS

Omega7™ SBA24 -kaksoistyrni-
öljy auttaa tutkitusti

Tyrniöljy on limakalvoille erityisen 
hyödyllinen. Omega7™ 
SBA24 on kliinisesti 
tutkittu kaksoistyrniöl-
jy, jossa on yhdistetty 
tyrnin ravitsemukselli-
sesti arvokkaan marjan 
hedelmälihan ja sie-
menten öljy. 

Tämän korkealaatuisen tyrni-
öljyn valmistuksessa Torniossa 
käytetään ainoastaan villinä 

Omega7™ SBA24 -kaksoistyrniöljykapselit
• Suomen suosituin Omega7-valmiste limakalvojen hyvinvoinnille
• Kehitetty, valmistettu ja tutkittu Suomessa
• Saatavilla apteekeistain

fo

”Omega7 on minun suosikkini!” - Janina Fry, yrittäjä ja äiti

L

Aikuinen nainen 
- hyvinvoivat 
limakalvot 
parantavat 
elämänlaatuasi

kasvaneita tai luomuviljeltyjä 
tyrnimarjoja. 

Omega7™-tuotesarjasta saat 
limakalvojesi hyvinvointia 
täydentävät rakennus-
aineet. Tuotteet sopivat 
myös vegaaneille, ja ne 
ovat saatavilla apteekeista.

MAAILMAN HELPOIN 
KOTITREENI

Kokeile kesken päivän vaikka näitä kolmea liikettä – 
helpommalla et pääse.

1. Heilautus puolelta toiselle
Aluksi keppi (harjanvarsi tai jää-
kiekkomaila käy myös!) on lantion 
edessä, polvet hieman koukussa. 
Heilauta keppiä laajassa kaaressa 
puolelta toiselle. Ajattele, että piirrät 
ilmaan suuren U-kirjaimen.

1. Seiso tuolin takana lantiolevyisessä haara-asennossa. 
Pidä kevyesti kiinni selkänojasta. 

2. Tee kyykky selkä suorana. 
3. Jatka liikettä aaltomaisesti ja nouse lopulta varpaille 

pohjelihaksia jännittäen. Liike kohdistuu reisiin, paka-
roihin ja pohjelihaksiin. 

Kuvat
Apteekkikustannus

Hartiaseudun huoltotreeni

1. Istu jalkapohjat tukevasti lattiassa. Pyöristä selkää 
ja halaa jalkojasi tuomalla käsivarret ristiin säärien 
päälle.

2. Ojenna selkä ja avaa kädet vartalon sivuille peukalot 
edellä. Jatka liikettä vuorotahtiin. Liike tukee selän ja 
rintarangan liikkuvuutta.

Halaus ja avaus

2. Saksausliike
Pidä leveä ote kepistä ja nosta keppi 
suorille käsille vartalon eteen. Kierrä 
keppiä puolelta toiselle ja tee laajaa 
saksausta.

3. Keihäspyöritys
Pidä keppi ensin lantion edessä. 
Kierrätä keppiä käsivarret suorina 
laajassa kaaressa pään ympäri. 
Vaihda välillä suuntaa.

Jalkakyykky ja varpaillenousu

Liikkeiden 
ohjeet kirjasta Mikrotreenit
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Sarjassa kerromme liikunnan 
vaikutuksista terveyteen.
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LATU AUKI IHAN 
KAIKILLE

Maastohiihto on suomalaisille rakas laji, joka sopii lähes 
kaikille – jos pystyt kävelemään, pystyt hiihtämään.  
Kroppa kiittää hiihtäjää paremmalla kunnolla ja tasapainolla.

Kun kevättalven aurinko loistaa 
hangella lukemattomina pieni-
nä timantteina ja suksi suhisee 

jalan alla, elämä hymyilee. Vaikka kou-
luaikaisista hiihtokilpailuista olisi jäänyt 
suuhun karvas maku, hiihdolle kannattaa 
antaa toinen mahdollisuus. Moni asia on 
nykyään toisin.

– Jos ei ole päivittänyt suksia vaikka 30 
vuoteen ja kokeilee nykyaikaisia välinei-
tä, yllättyy iloisesti. Perinteinen hiihto on 
ihan toisenlaista nykyaikaisella karvasuk-
sella, joka ei lipsu mutta luistaa monen-
laisella kelillä, hiihtovalmentaja Laura 
Jarva vakuuttaa.

Jarvan mielestä hiihto on ehdottomas-
ti välineurheilua. Ei niin, että välineiden 
pitäisi olla mahdollisimman kalliit ja hie-
not, mutta kuitenkin kunnolliset ja toi-
mivat. Itselle sopivia suksia voi testata 
vaikka suksivuokraamossa ennen kuin 
tekee ostoksia.

Ladulle kannattaa lähteä jo oman ter-
veyden takia. Hiihtäminen tekee nimit-
täin hyvää ihan koko keholle: lihaksille, 
nivelille, hengitys- ja verenkiertoelimille, 
mielellekin.

– Jo se, että tasapainoillaan suksen 
päällä liu’un ajan haastaa kroppaa. Hiih-
täessä käytetään kaikkia kehon lihasryh-
miä ja paljon sellaisia lihaksia, jotka eivät 
tavallisessa arjessa saa ärsykkeitä, Laura 
Jarva sanoo.

Myös vastuksen säätely on helppoa. 
Aloittelija hiihtää tasaisessa maastossa 
ja rauhallisesti, kovakuntoinen valitsee 
pitkiä tai jyrkkiä ylämäkiä.

Pienemmin on parempi
Harrastajan kannattaa nauttia aurinkoi-
sesta päivästä lumisessa luonnossa ihan 
kaikessa rauhassa. Ei tarvitse eikä kannata 
hiihtää niin lujaa kuin pystyy.

– 95 prosenttia harrastajahiihtäjistä 
hiihtää liian lujaa ja tekee liikaa töitä ja-
loilla ja käsillä. Kun tehdään isoja liike-
ratoja, kädet ja alaselkä väsyvät nopeasti, 
Jarva varoittaa.

Vaikka välineet kiinnitetään kehon ää-
riosiin, suurin työ pitäisi tehdä keskellä. 
Oikealla tekniikalla hiihtäessä liike lähtee 
vatsalihaksista. Hiihdonopettaja neuvoo 
pienentämään sekä liikkeitä että itseään.

– Kun hiihtää hiukan kyyryssä ja kä-
det tosi koukussa, on kaikkiin suuntiin 
pienempi ja matalampi. Silloin pääsee 

Teksti
Susanna Viljanen
Kuva
Shutterstock

nojaamaan koko keholla sauvoille ja py-
syy paremmin tasapainossa, Jarva sanoo.

– Horjuminen on hiihtäjän pahin vas-
tus. Mitä paremmin pysyt tasapainossa, 
sitä pidempään pystyt liukumaan – ja liu-
ku on se, mikä vie eteenpäin.

Hän neuvoo kuuntelemaan omaa krop-
paa: miltä liike tuntuu, missä se tuntuu? 
Jos joku lihas tekee erityisen paljon töitä, 
millä muilla lihaksilla sen kuormaa voi-
si keventää? Omaan kehoon keskittyvä 
hiihtäminen toimii myös meditaatiohar-
joituksena.

Hyvää tekniikkaharjoittelua on myös 
jättää välillä sauvat pois. Tasapaino pa-
ranee, ja pystyy liukumaan pidempään. 

Seuraavaksi voi kokeilla etenemistä 
pelkillä tasatyönnöillä: pidä molemmat 
sukset maassa ja laita koko kehon paino 
sauvoille.

Anna keholle aikaa
Vaikka Etelä-Suomen lyhyt hiihtokausi 
houkuttelee ottamaan lumesta kaiken 

ilon irti, Laura Jarva kannustaa tekemään 
keholle alussa huolellisen sisäänajon.

– Moni harrastaja ihmettelee alkutal-
vesta, miten kunto onkin päässyt kesän 
aikana rapistumaan. Ei se kunto ole mi-
hinkään kadonnut, mutta yhtä monipuo-
lista rasitusta kuin hiihtäessä ei oikein 
tule mistään muusta tekemisestä. Käsien, 
jalkojen ja keskivartalon yhteistoimintaa 
pitää vähän herätellä.

Kahden tunnin hiihtoretken sijaan en-
silumilla kannattaa tehdä puolen tunnin 
testihiihtoja pari kertaa viikossa. Näin 
päällimmäiseksi ei jää tunne, että olipa 
raskasta, en kyllä jaksa ihan heti uudes-
taan.

– Kun käyttää pari viikkoa totutteluun, 
loppukausi on paljon kivampi ja pystyy 
nauttimaan hiihtämisestä enemmän, Lau-
ra Jarva vakuuttaa.

Hiihto sopii terveysliikunnaksi 
kaikille perusterveille ja useim-
mille muillekin. Esimerkiksi ni-
velvaivoista kärsiviä ilahdut-
taa, että niveliin ei kohdistu 
samanlaisia iskuja kuin juos-
tessa tai jopa kävellessä.

>>

Hiihtämistä rakastava Lau-
ra Jarva lomailee ja suksii 
mielellään Saariselän mai-
semissa. Kuva on julkaistu 
aiemmin Innostu hiihdosta! 
-kirjassa. (Kuva: Jere Alén)



Nicorette® lievittää tupakanhimoa

NICORETTE® on lääke avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste. Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. 
Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee vain laastareita), sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille. Markkinoija 
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy   FI-NI-2100139   12/2021   © McNeil 2021

HIIHTO ON 
NAUTINTO
Yli 2 000 kilometriä vuodessa hiihtävä Mauri Alakoskela, 64, 
neuvoo hiihtämään maltillisella vauhdilla. Silloin jaksaa pidem-
pään ja ehtii nauttia niin maisemista kuin liikunnan riemusta.

Kuvat
Jussi Alakoskela
Shutterstock

Mauri Alakoskela ke-
huu karvasuksia, joita 
ei tarvitse voidella.

>>

Marraskuun lopulla, kun suurin osa suomalaisista ei ollut vielä 
latua nähnytkään, Mauri Alakoskela oli jo hiihtänyt 600 kilometriä. 
Alkuvauhtia kauteen hän haki Saariselältä, jossa 10 päivän aikana 
kertyi 380 kilometriä. Heti Saariselältä tultua oli edessä jokavuoti-
nen Vuokatin viikko.

Talven edetessä Alakoskela on päässyt hiihtämään lähempänä 
kotimaastojaan Etelä-Pohjanmaalla. Lapualainen on hiihtänyt ko-
ko ikänsä kilpaa ja pitkiä matkoja. Hiihtotapahtumassa hän saattaa 
sivakoida satakin kilometriä kerralla.

Tänä talvena Alakoskela aikoo osallistua 
vain yhteen pitkään hiihtoon kilpasarjassa, 
sillä 64-vuotiaana ei kilpavauhti enää niin 
kiinnosta.

– Nykyään hiihdän mielelläni kiirettä pi-
tämättä. Etenkin Lapin laduilla on mukava 
välillä ihailla maisemia ja pysähtyä vaikka 
välipalalle latukahvilaan, Alakoskela sanoo.

– Suomalaiset hiihtävät usein kuntoon-
sa nähden liian lujaa. Hiihto on mukavaa ja 
hauskaa, kun vähän säännöstelee vauhtia 
ja pitää sykkeen aika tasaisena. Nousut voi 
ihan hyvin kävellä suksilla ja pysähtyä välillä 
katselemaan ympärilleen. Ei hitautta tarvit-
se hävetä.

Laturetket houkuttavat aktiivista liikkujaa 
edelleen, ja hän suosittelee hiihtotapahtu-
miin osallistumista kaikille muillekin. Kun 
ilmoittautuu laturetkelle tai kisaan, saa 
päämäärän, joka motivoi lähtemään hiihto-
lenkille pitkin talvea.

Sauna kruunaa euforian
Sukset ja tyylin Alakoskela valitsee kelin 
mukaan. Kun lämpötila pyörii nollan tuntu-
massa, on helpompi hiihtää vapaalla tyylillä 
luistellen. Hyvällä hiihtokelillä maittaa perin-
teinen tyyli.

– Vaihtelen hiihtotyyliä, koska päivittäin 
hiihtäessä lihakset rasittuvat. Vapaa tyyli 
kuormittaa eri paikkoja kuin perinteinen, jo-
ten vaihtelulla saa kaikki lihakset käyttöön.

Usein perinteinen hiihto kuormittaa 
enemmän ylävartaloa ja luisteluhiihto jal-
koja.

Kymmenien tuhansien hiihtokilometrien 
mies sanoo, että ulkoilmassa liikkuminen 
pitää terveenä. Flunssaa hän ei ole sairas-
tanut vuosiin.

Vaikka ladulla ollaan usein omissa olois-
sa, hiihto on myös sosiaalinen harrastus. 
Tapahtumissa, latukahviloissa ja lenkin jäl-
keen tavataan muita hiihtäjiä.

– Hiihtomatkoilla minulla on aina vaimo 
mukana. Hän ei hiihdä yhtä pitkiä lenkkejä, 
mutta lähdemme ja tulemme hiihtämästä 
samaan aikaan, ja menemme sitten yhdes-
sä saunaan, Alakoskela kertoo.

– Kun on ensin nauttinut liikunnasta raik-
kaassa ulkoilmassa, sauna kruunaa sen 
euforisen olon, joka hiihtämisestä tulee!



HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN

Panadol ja Otrivin

PANADOL FORTE 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireen-
mukaiseen hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tab lettia 4–6 
tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Ei lapsille ja alle 
18-vuotiaille nuorille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan 
käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suosi teltuja annoksia ei 
saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin 
välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen 
parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, 
sillä liiallinen käyttö aiheut taa haittaa maksalle. Muita para- 
setamolia sisältäviä valmis teita tai muita särkylääkkeitä ei 
saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää 
raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mah-
dollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai 
kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja 
mahdollisimman harvoin. Hyvin harvoin on ilmennyt vakavia 
ihoreaktioita. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 
15 kpl. Valmisteyhteenveto lyhennelmä 17.2.2021. Perustuu
19.4.2021 päivättyyn valmiste yhteenvetoon. 

OTRIVIN (kaikki muodot) aikuiset ja lapset
Otrivin nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhas-
sa ja poskiontelotulehduksessa. Vaikuttava aine ksylo metatsoliini. 
Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta 
tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän 
ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista 
nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 
kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jol-
lekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanu-
haa, atrofinen nuha tai ahdaskulma glaukooma tai jos sinulle 
on äskettäin tehty jokin nenä-nielu alueen leikkaus, älä käytä 
Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai 
kysy neuvoa apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla 
on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. 
Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kui-
vumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoin vointia voi esiintyä 
haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääke-
alan turvalli suus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue 
huolella pakkausseloste. Itsehoitolääke. Valmisteyhteenvetojen 
lyhennelmä 17.11.2020. Perustuu 04/2020 – 06/2020 päivät-
tyihin valmiste yhteenvetoihin.

Kipuun ja 
kuumeeseen

Avaa tukkoisen nenän jo 
muutamassa minuutissa

PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissai-
rauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky. Ai-
kuisille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 
3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. 
Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosteluoh-
jetta ei saa ylittää. Annospussin sisältö liuotetaan kuumaan 
veteen ja juodaan lämpimänä. Älä käytä Panadol Hotia, jos 
sinulla on fenyyliketonuria, tai jos olet allerginen paraseta-
molille tai valmisteen apuaineille. Käytä varoen, sillä liiallinen 
käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia 
sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää 
samanaikaisesti. Valmistetta voi käyttää raskauden ja ime-
tyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä 
annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää 
sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pak-
kausseloste. Pakkauskoko 12 ja 30 annospussia. Valmiste-
yhteenvetolyhennelmä 28.9.2020. Perustuu 25.8.2020 päivät-
tyyn valmisteyhteenvetoon.

Lisätiedot: 
GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavara-
merkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 

UUSI PAKKAUS 
vaihtuu vähitellen 
alkuvuodesta 2022

10/2021, PM-FI-OTRI-21-00129

Vitaali Rauta 50 mg ja
100 mg salmiakin makuinen

VA I N  A P T E E K I S TA

Vitaali VAHVAT JA VATSAYSTÄVÄLLISET RAUTAVALMISTEET

Nestemäinen hyvin imeytyvä 
rautabisglysinaatti Fe2+ 

Rauta edistää normaalia punaisten verisolujen 
ja hemoglobiinin muodostumista sekä hapen-
kuljetusta kehossa ja immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. 

Annostus: 
50 mg–100 mg /15 ml päivässä.

suomalaisen lääketehtaan laatua

Pakkasessa hissukseen
Kun lämpömittarin elohopea vajoaa näyttämään 
kovia pakkaslukemia, hiihtäjän kannattaa unohtaa 
kaikkein rajuimmat spurtit ja rauhoittaa tahtia.

– Kovilla pakkasilla voi tehdä pitkääkin lenkkiä, 
mutta kevyemmällä kuormituksella ja oman kunnon 
mukaan. Oloaan kannattaa myös tarkkailla. Jos 
tulee hengenahdistusta, hengityksen vinkumista tai 
rintakipua, pitää heti reagoida eli levätä, kunnes oire 
menee ohi, ortopedi, urheilulääkäri Tapio Kallio 
sanoo.

Jos ihmisellä on altistavia perussairauksia, yli 20 
asteen pakkasilla hiihtäminen alkaa olla riskialtista 
touhua. 30 pakkasasteessa hiihtäminen aiheuttaa 
jo hankaluuksia melkein kaikille.

Herkimmin pakkasesta ärtyvät hengitystie-elin-
ten sairaudet kuten astma ja keuhkoahtauma, mutta 
myös sydäntaudit ja diabetes altistavat kylmän 
vaikutuksille. Pelkkä pakkanen ei sinänsä aiheuta 
vaikkapa rytmihäiriöitä, mutta jos on niihin taipu-
musta, kylmä voi lisätä oireilua.

Jos hiihtolenkille tekee kovasti mieli, vaikka pak-
kanen paukkuu, Kallio neuvoo käyttämään aptee-
keissa myytävää hengityssuojainta, joka esilämmit-
tää ulkoilman ennen kuin se pääsee keuhkoihin.
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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

KurkkukipuunKurkkukipuun
3-tehoinen Bafucin!3-tehoinen Bafucin!

sokeriton yli 5-vuotiaille

desinfioi

puuduttaa

lievittää kurkun ärsytystä

Voi ei  Voi ei  

– kurkku kipeänä
– kurkku kipeänä

Teksti 
Essi Kähkönen
Kuvat
Shutterstock

Tukkoinen tai karstoittunut nenä on ikävä vaiva. 
Onneksi hoitokonsteja löytyy.

Asiantuntijana yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen Terveystalosta

Nenästä riesaa? Ihmisen nenä tuottaa limaa litrasta 
puoleentoista vuorokaudessa. Aika-
moinen määrä! Silti limantuottoa ei 

lainkaan havaitse, jos nenä on terve. Lima 
kulkeutuu huomaamattomasti värekar-
vojen avittamana nieluun ja aina maha-
laukkuun asti.

Nenän tuottamalla limalla on tärkeä 
rooli esimerkiksi puolustuskyvyn yllä-
pitämisessä. Se kuskaa mukanaan ym-
päristöstä nenän limakalvoille kertyneitä 
epäpuhtauksia ja antaa suojaa nenänielun 
limakalvoille.

Ellei limaa erittyisi, virukset ja bak-
teerit pääsisivät tartuttamaan ihmiseen 
normaalia helpommin erilaisia infekti-
oita. Myös ilmansaasteet ja tupakansa-
vu saisivat kuivilla limakalvoilla aikaan 
enemmän vahinkoa.

Ehkä tutuin infektion aikaansaama 
riesa on flunssanuha. Nenän limakalvoille 

on päässyt taudinaiheuttajia, jotka ovat 
saaneet limakalvoilla aikaan tulehdusre-
aktion. Tukkoisuus johtuu siitä, että tu-
lehtuneet limakalvot turpoavat. Siitä seu-
raa nuhan kenties se harmillisin seuraus: 
nenän kautta hengittäminen hankaloituu.

Sittenkin allergiaa?
Lämpötilanvaihtelut, mausteiset ruuat, 
kuiva pakkasilma, tupakansavu, ilmas-
tointi sekä ympäristön kemikaalit ovat 
esimerkkejä nenää ärsyttävistä ulkoisista 
tekijöistä.

Tällaisista tekijöistä oireilevalla on niin 
kutsuttu vasomotorinen nuha, jota kut-
sutaan myös nimellä idiopaattinen nuha.

Vasomotorisessa nuhassa nenä voi 
vuotaa vesimäistä eritettä, ei kuitenkaan 
aina. Yhtä hyvin nenän limakalvot voi-
vat kuivua ja tuntua jopa karstoittuneil-
ta. Nuha voi pitkittyä. Joillekin kehittyy 

krooninen poskiontelotulehdus, joka 
ylläpitää nuhaa ja tukkoisuutta.

Pitkään kestäneen ja omahoitoon rea-
goimattoman nuhan syyt on aina hyvä 
selvittää. Lääkäriin kannattaa lähteä, jos 
nuha alkaa toden teolla häiritä elämää.

Joskus ympärivuotinen nuha voi olla 
allergian peruja, ja huolellinen omahoito 
auttaa jo pitkälle.

Allergisen nuhan oireita ovat nenän 
kutina ja aivastelu. Nenä ei välttämättä 
ole koko ajan tukossa, vaan se vuotaa ve-
simäistä eritettä. Vuotavat ja kutisevat 
silmät kuuluvat usein pakettiin.

Allergiaoireiden helpottamiseksi on 
järkevää välttää allergian aiheuttajaa, 
kuten oireet laukaisevan eläimen lähel-
lä oleskelua.  Allergiaoireet saa yleensä 
kuriin apteekin itsehoitovalmisteilla.

>>



TALVI-ILMAN KUIVATTAMA NENÄ?
Valitse hoitava öljypohjainen suihke tai

kevyemmin kosteuttava öljytön sumute.

A-
vitamiiniA-
vitamiini

E-
vitamiini

See-
sami-
öljy

Öljytön

Deks-
pante-
noli

Hieno-
jakoinen
sumute

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo-merkitty lääkinnällinen laite
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Jonkinasteista 
allergista 

nuhaa potee 
arviolta joka 

kolmas 
suomalainen.

Konstit on monet
Flunssanuhan helpottajat

○ Tukkoista flunssanuhaa voi hoitaa avaavilla ksylometatso-
liini- ja oksimetatsoliini-sumutteilla. Ne supistavat nenän 
verisuonia, ja nenän kautta hengittäminen helpottuu.

○ Ksylometatsoliinia voi aikuinen käyttää valmisteesta riippu-
en korkeintaan 7 tai 10 vuorokautta putkeen, oksimetatsolii-
nivalmistetta korkeintaan 5–7 vuorokauden ajan.

○ Aikuisille on olemassa yhdistelmävalmiste tukkoisuuteen ja 
nenän vuotoon. Valmisteessa on avaavaa ksylometatsoliinia 
ja muodostumista vähentävää ipratropiumbromidia. 

○ Hypertoniset suolaliuokset helpottavat tukkoisuutta ja pois-
tavat nestettä turvonneista sivuonteloista.

 

Kuivan tai karstoittuneen nenän kaverit

○ Apteekissa on paljon kostuttavia valmisteita kevyistä 
keittosuolatipoista tuhdimpiin öljyisiin vaihtoehtoihin sekä 
nenävoiteisiin. Niissä on hyödynnetty esimerkiksi A-vitamii-
nia, dekspantenolia, aloe veraa, ksylitolia ja seesamiöljyä.   

○ Suurin osa kosteuttavista valmisteista soveltuu myös pienille 
lapsille. 

○ Nenän huuhtelussa suosi hanaveden sijaan merivesi- tai 
keittosuolaliuoksia. Avuksi annosteluun kannattaa hankkia 
sarvikuonokannu.

 Asiantuntijana proviisori Joonas Salo

Nenä tukossa?
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden 
lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu 
säilytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on 
ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml)  vahvuus 
on tarkoitettu aikuisille ja yli 10-vuotiaille ja 
miedompi (0,5 mg/ml) 2-10–vuotiaille lapsille. 
Alle 10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 
5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 
7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. 
MULTI-FI-00143-11-20

 Nopeasti tehoava

 Säilöntäaineeton

 Oma vahvuus lapsille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm



Teksti 
Anu Kylvén
Kuvat
Shutterstock

Kuivasilmäisyys on yksi yleisimpiä silmävaivoja. 
Kuivumista aiheuttavat muun muassa silmän ra-
kenne, kuiva sisäilma, ikääntyminen sekä jotkut 
lääkkeet ja sairaudet.
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Asiantuntijana Jussi Paterno, 
silmätautien erikoistuva lääkäri

1. Mikä saa silmät kuivumaan?
Silmät kuivuvat, jos kyynelnestettä kehittyy liian vähän 
tai sitä haihtuu liikaa. Kyynelnestettä haihtuu liikaa, jos 
luomirako on liian suuri, silmiä räpytellään kovin harvoin, 
kyynelneste on laadultaan huonoa tai jos ympäristötekijät 
kiihdyttävät haihtumista.

2. Mitkä ympäristötekijät saavat kyynelnesteen ehty-
mään tai haihtumaan?
Esimerkiksi kuivassa saunassa istuskelu haihduttaa kyy-
nelnestettä. Myös pöly, koneellinen ilmastointi ja kova 
tuuli kuivattavat silmiä. Talvipakkaset pahentavat kui-
vumista, koska sisäilman suhteellinen kosteus vähenee 
voimakkaasti.

3. Mitkä sairaudet tai lääkkeet voivat aiheuttaa silmien 
kuivumista?
Diabetes tai kilpirauhasen häiriöt voivat olla yhteydessä 
silmien kuivumiseen ja lääkkeistä esimerkiksi keskusher-
mostoon vaikuttavat lääkkeet, nesteenpoistolääkkeet, 
antihistamiinit ja beetasalpaajat. Leikatut silmät oireilevat 
usein kuivasilmäoirein.

KYSYMYSTÄ 
KUIVISTA 
SILMISTÄ10

4. Miten yleistä kuivasilmäisyys on?
Oire on yleinen, mutta itsehoidolla yleensä hyvin hoidetta-
vissa. Kuivasilmäisyyttä esiintyy hieman tutkimustavasta 
riippuen jopa puolella väestöstä.

5. Milloin kuivasilmäisyys on vakava juttu?
Potilaan itsensä mielestä todennäköisesti silloin, kun se 
aiheuttaa häiritsevän oireen. Silmälääkärin näkökulmasta 
myös silloin, jos se aiheuttaa näkemiseen vaikuttavia 
vaurioita. Onneksi tällainen vaikea kuivasilmäisyys on 
harvinaista.

6. Kenelle kuivasilmäisyys on tyypillistä?
Kun ikää tulee, silmät kuivuvat helpommin. Yhdysvaltalai-
sen aineiston mukaan yli 80-vuotiaista 19 prosenttia kärsii 
hankalaoireisista kuivista silmistä ja alle 60-vuotiaista vain 
8 prosenttia. Suomessa luvut saattavat kuivan sisäilman 
ja talvipakkasten vuoksi olla suuremmat.

Naisilla oireet lisääntyvät vaihdevuosi-iän kohdalla. Se 
johtuu hormonitoiminnan melko nopeasta muutoksesta, 
joka vaikuttaa myös silmäluomien reunassa oleviin tali-
rauhasiin. Nämä talirauhaset tuottavat kyynelnesteen 

pinnalle sarveiskalvoa ja sidekalvoa voitelevia rasvayh-
disteitä, joka estävät tehokkaasti kyynelnesteen haih-
tumista. Näiden rasva-aineiden vähentymisestä seuraa, 
että silmät kuivuvat herkemmin. Miesten hormonitoiminta 
muuttuu hitaammin, mutta ikääntyneillä muutokset ovat 
samanlaisia riippumatta sukupuolesta.

7. Miten silmien kuivumista voi arjessa ehkäistä?
Silmälaseja käyttävän kannattaa päivittää vahvuudet ajan 
tasalle. Näyttöpäätetyötä tekevän on hyvä sijoittaa näyt-
tö niin, että katse suuntautuu alaspäin. Ylös katsoessa 
kyynelnestettä haihtuu enemmän, koska luomirako on 
silloin suurempi. Tämänhetkisen ymmärryksen mukaan 
lukeminen tai näytön katseleminen sinänsä ei lisää silmien 
kuivuutta, mutta jos on silmäsairauksia tai käyttää epä-
sopivia silmälaseja, silmät joutuvat koville: silloin joutuu 
tihrustamaan pidempään ja räpyttelee vähemmän – ja 
silmät kuivuvat herkemmin.

8. Miten kuivia silmiä voi hoitaa itse?
Apteekin itsehoitovalmisteilla. Kosteuttavat silmätipat 
lieventävät oireita ja helpottavat oloa. Silmille tarkoitetut 
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 Mitä, jos silmät vuotavat jatkuvasti?
Se on paradoksaalinen vaiva, joka tavallisesti ker-
too silmien kuivuudesta. Kuivahtanut silmänpinta 
synnyttää roskan tunteen. Vuotaminen on silmien 
suojamekanismi esimerkiksi silmään menneiden 
roskien poishuuhtelemiseksi. Vuotava kyynel-
neste on erilaista kuin tavallinen kyynelneste. 
Se on hyvin nestemäistä, koska siitä puuttuu 
proteiineja ja lipidejä. Vetinen neste ei voitele sil-
mää kunnolla, vaan valuu pois ja silmä ärtyy lisää. 
Kuiville silmille tarkoitetut kosteuttavat silmäti-
pat auttavat vuotaviin silmiin, vaikka se saattaa 
tuntua oudolta. 

Joskus vuotamisen aiheuttaa ahdas tai 
tukkeutunut kyyneltiehyt, tai silmän luomien 
virheasento. Jos kuivasilmäisyyden tiheä hoito 
kosteutustipoilla ei auta, kannattaa hakeutua 
silmälääkärin vastaanotolle.

lämpimät kääreet tekevät silmäluomien talirauhasissa 
olevasta rasva-aineesta juoksevampaa, joten sitä pääsee 
paremmin kyynelnesteeseen. Valmisteissa on eroja, ja 
apteekin henkilökunnalta saa hyvät neuvot esimerkiksi 
kertakäyttöpipettien turvalliseen käyttöön.

9. Kannattaako kuivia silmiä huuhtoa vedellä?
Ei. Vesi ei vastaa hyvänlaatuista kyynelnestettä vaan 
huuhtoo viimeisetkin suojaavat proteiinit ja rasva-aineen 
pois silmistä.

10. Mistä erottaa parhaiten, onko kyse kuivasilmäisyy-
destä vai allergisista silmäoireista?
Allergian paljastaa punoitus. Silmä reagoi allergiaan 
tulehduksen välityksellä. Toki joskus vaikeampi kuiva-
silmäisyyskin voi aiheuttaa ärsytystä ja tulehdusta, jos 
kyynelneste väkevöityy tai sitä on hyvin niukasti. Aller-
giaan yleensä liittyy myös nenäoireita, ja allergian oireet 
tulevat kausittain.



Suomalaisten oma aurinko



BEPANTHEN EYE 
20X0,5 ML

Kosteuttavat 
silmätipat kätevissä 

kerta-annospipeteissä.

KAIKKI SB12 
500 ML SUUVEDET
Neutraloi pahanha-
juisen hengityksen 

aiheuttajat. Vaikutus 
jopa 12 h.

MINISUN 50 MCG 
200 TABL.

D-vitamiini päivit-
täiseen käyttöön 
ja kuureina silloin, 
kun keho tarvitsee

erityistä tukea.

DERMALOG 
EMULSIOVOIDE 

200 ML
Normaalin ja kuivan 

ihon tehokosteu-
tukseen, kasvoille 

ja vartalolle. Hajus-
teeton. Joutsen- ja 

Allergy Certified-mer-
kintä.

PERSKINDOL KYLMÄ-
LÄMMIN GEELI 
100 ML, SPRAY 

150 ML TAI THERMO 
HOT GEELI 100 ML

Perskindol Active 
kylmä-lämpötuotteet 

lihaskipuun ja nivelille tai 
Thermo Hot Gel lämmit-
tävä geeli lihasjumeihin. 

NASOLIN 
A-VITAMIN 

HOITAVAT JA 
KOSTEUTTAVAT 
NENÄSUIHKEET 

10-20 ML
Kosteuttavat ja 

hoitavat nenäsuihkeet 
kuivan ja karstaisen 

nenän hoitoon.

RELA TABS 
TAI RELA CAPS 

MAITOHAPPOBAKTEERIT 
90 KPL

Hyvänmakuiset 
purutabletit tai 
nieltävä kapseli.

POSIVIL 
FLUZINK, 

3 ERI MAKUA
Imeskelytabletit 

lieventämään flunssan 
ensioireita sekä 

lyhentämään oireiden 
kestoa.

BEROCCA 
IMMUNITY 

30 PORETABL.
10 tärkeää vastustus-

kykyä vahvistavaa 
vitamiinia ja kiven-
näisainetta yhdessä 

poretabletissa.

AVENE 
SOOTHING EYE 

CONTOUR CREAM 
10 ML

Hajustamaton, 
rauhoittava silmänym-
pärysvoide herkälle ja 
jopa ärtyneelle silmä-

nympärysiholle.

MELAREST EXTRA 
VAHVAT 1,9 MG 

100 TABL. TAI 
PITKÄVAIKUTTEINEN 

90 TABL.
Vahvat melatoniinit 

nukahtamisen avuksi.

BETOLVEX 
STRONG 1,25 MG 

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

foolihappoa.

MULTIVITA PLUS 
250 TABL.
Aikuisten 

tarpeisiin suunniteltu 
monivitamiinivalmiste.

11,90

(14,17 €)

16,90

(19,90 €, 33,80 €/l)

22,50

(26,68 €)

7,70

(10,16 €, 38,50 €/l)

14,90

(19,64 €, 99,33-149,00 €/l)

7,50

(10,21 €)

25,50

(30,19 €)

10,00

(13,52 €)

16,50

(18,82 €, 111,49 €/kg)

19,50

(22,66 €)

21,50

(25,54 €)

23,50

(30,44 €)

(24,49 €, 129,63 €/kg)

21,00 Helmikuun tarjoukset

Munkkiniemen 
apteekki
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MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 
100 TABL.

Auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja 

lievittämään aikaeron 
yksilöllisiä vaikutuksia.

BEKO STRONG B12 
+FOOLIHAPPO +B6 

150 TABL.
Nieltävä tai mustik-

ka-karpalon makuinen 
purutabletti.

SALUTEM LASTEN 
JA AIKUISTEN 

HAMMASTAHNAT 
70 G

Aikuisille fluorilla tai 
ilman. Lasten versiossa 

fluoria 1000 ppm.

MINISUN 
JUNIOR 10 MCG 
D-VITAMIINIT 

60-100 KPL
Hyvänmakuiset pures-

keltavat ravintolisät 
D-vitamiinin saannin 
turvaamiseen erityi-

sesti lapsilla.

DEVISOL 50 MCG 
200TABL. 

D-VITAMIINIT
Lisääntyneeseen 

D-vitamiinin 
tarpeeseen.

APTEEKKI 
FLUACUTE ZINC+ 

20 ML 4 ERI MAKUA
Sinkkiasetaattia 

sisältävä suusuihke 
lievittämään flunssan 
oireita ja lyhentämään 

sen kestoa.

MAITOHAPPOBAKTEERI+B 
RATIOPHARM 

100 KAPS.
Maitohappobakteerit 

ja vastustuskykyä tukevat 
B-vitamiinit samassa 

kapselissa.

OMEGA7 
TYRNIÖLJYKAPSELI 

90 KPL
Kotimainen tyrniöljy-
valmiste limakalvojesi 
ja ihosi hyvinvointiin.

APTEEKKI 
HOITAVAT 

NENÄSUIHKEET 
10-25 ML

Kosteuttaa ja hoitaa 
nenän kuivia 
limakalvoja.

AQUALAN PLUS, 
L TAI DUO 

200 G
Kosteuttavat 
perusvoiteet.

MINISUN 
MONIVITAMIINIT 

VAHVA 120 
TAI JUNIOR 

TÄHTIMARJA 
200 TABL.

Tärkeät vitamiinit ja 
hivenaineet yhdessä 

tabletissa.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.

Hiusjuuren täsmära-
vinne, joka vahvistaa 

hiuksia ja ravitsee 
hiusjuurta.

OPHTIM EYE 
HYDRA TAI FORTE 

20X0,5 ML
Kosteuttavat ja suojaavat 

silmätipat uudelleen-
suljettavissa pipeteissä. 
Paksumpi Forte etenkin 

yökäyttöön.

17,50

(22,58 €)

25,50

(33,09 €, 268,42-671,05 €/kg)

6,50

(8,40 €, 92,86 €/kg)

9,00

(11,27 €, 75,00/163,64 €/kg)

21,90

(26,68 €, 280,77/1684,62 €/kg)

15,00

(21,55 €)

18,50

(23,80 €)

33,50

(40,82 €, 531,75 €/kg)

7,00

(9,64/10,18 €)

7,90

(10,77 €, 39,50 €/kg)

18,90

(22,64 €, 135,00/171,82 €/kg)

79,00

(107,64 €, 467,46 €/kg)

(14,18 €)

10,00
Maaliskuun tarjoukset

Munkkiniemen 
apteekki
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