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Stamkundens rabatt:
Uppköp under
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    50 - 100 €  2%
 101 - 200 €  3%
 201 - 300 €  4%
 301 - 500 €  5%
        >500 €  8%

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

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

Adress:

Professorvägen 2,  
00330 Helsingfors
Parkeringsplatser framför apoteket!
Telefon: (09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi

18,90€
(norm. 23,27€)
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31702268_Berocca_Avoin_mainospohja_vaaka_210x70mm_FI_Apteekkikustannus_curv.indd   131702268_Berocca_Avoin_mainospohja_vaaka_210x70mm_FI_Apteekkikustannus_curv.indd   1 7.7.2021   12.187.7.2021   12.18

Nätapotek öppet 24/7
www.munkkiniemenapteekki.fi

produkter och styrkor för ditt eget och dina 
familjemedlemmars behov.

Nu börjar det också vara dags att förbereda 
sig för det kommande sportlovet. Komplet-
tera ditt reseapotek med skavsårsplåster och 
andra produkter i god tid, så kan du slappna 
av och njuta av din semester.

Munksnäs apotek fyller 80 år den 
17.2.2022. Apoteket har under dessa år-
tionden både flyttat och bytt ägare några 
gånger. Apoteket har förnyats och utveck-
lat sina tjänster enligt kundernas behov och 
hälsovårdens krav. Idag betjänar vi även på 
nätet munkkiniemenapteekki.fi

Vi skulle gärna ha bjudit våra kunder på 
kaffe på årsdagen, men det är tyvärr inte möj-
ligt på grund av de nuvarande omständig-
heterna. Vi vill ändå fira årsdagen med olika 
jubileumserbjudanden. Du kan bekanta dig 
med våra erbjudanden på nätet, Facebook, 
Instagram och på apoteket.

Ett varmt tack till alla våra kunder för de 
gångna årtiondena!

Vi ses på apoteket!

Apotekare Liisa Kärkkäinen
Munksnäs apotek

I samband med årets första kundtidning 
vill personalen på vårt apotek önska dig 
en god fortsättning på det nya året! Un-

der året kommer vi på ett mångsidigt sätt att 
behandla frågor med anknytning till hälsa 
och välbefinnande i vår tidning.

Varje nummer innehåller till exempel en 
artikel i serien Motionsglädje, där vi berättar 
om olika motionsformer och deras hälsoef-
fekter. Vårt mål är att uppmuntra alla att hitta 
en hälsofrämjande, lämplig motionsform 
som ger glädje.

Vi är många som upplever att huden torkar 
ut särskilt under vinter. Den kalla luften kan 
överraska dem som rör sig utomhus och i 
värsta fall till och med orsaka frostskador på 
huden. I den här tidningen har vi samlat tips 
för att förebygga och behandla frostskador. 
Kom ihåg att proffsen vid vårt apotek kan 
hjälpa dig att hitta rätt produkter för vård av 
just din hud i vårt omfattande och högklas-
siga sortiment. Samtidigt får du också råd 
och tips om hur du använder produkterna på 
rätt sätt. Kom modigt och prata om hudvård 
eller annat som har att göra med hälsan – vi 
finns här för Dig!

Efter den allra mörkaste årstiden är det 
bra att fästa vikt vid ett tillräckligt intag av 
D-vitamin. I vårt sortiment hittar du rätt 

Ett varmt tack till alla 
våra kunder för de gångna 
årtiondena!

MUNKSNÄS APOTEK 80 ÅR!



När det händer och sker...
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g gel

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g gel. För lokal, symtomatisk behandling av smärta vid akuta sträckningar, vrickningar och kontusioner 
orsakade av trubbiga skador. Läkemedlet är avsett för korttidsbehandling. Verksamma ämnet är diklofenak. För vuxna och 
ungdomar på minst 14 år. Rådgör med din läkare, om du är gravid eller ammar. Använd inte om du är allergisk mot något av 
innehållsämnena i läkemedlet. Förpackningsstorlekarna är 50, 100 och 150 g tub. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före 
användning. Baserar sig på produktresumén daterad 10.6.2020. Mera information: www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.fi . 
Marknadsförs av Teva Finland Oy. MULTI-FI-00535-12-21

 Antiinflammatorisk smärtstillande 
gel för symtomatisk lindring vid 
sträckningar och vrickningar

 Dosering endast 2 gånger dagligen

 Behaglig att breda ut och lätt att använda

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g gel

För lokal, symtomatisk behandling av smärta vid akuta sträckningar, vrickningar och kontusioner 
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Två bra orsaker att välja ratiopharm

Hög kvalitet Förmånligt pris
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12 Skydda huden mot köld
Vårda omsorgsfullt huden 
som lider av vintern.

Står förkylningen 
vid dörren?
Ta zink och C-vitamin som 
precisionsbehandling.

8

18 Vintern överraskade 
motionärerna
Så här känner du igen de 
första tecknen på en köldskada.

26 Mikroträning är den 
nya pausgymnastiken
Också korta motionsstunder 
är till nytta.

bild: Jussi A
lakoskela 

30 Glädje i spåret
Skidning orsakar 
i bästa fall eufori.
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22 Vad är intuitivt ätande?
Glöm kontrollen och 
hitta matfriden.

40 10 fakta om torra ögon
Torra ögon är ett av de 
vanligaste ögonbesvären.

36 Rinnande eller täppt?
Näsan kan besvära också andra 
än allergiker. Vi har vårdknepen.

40

Långvarig axelsmärta är en 
arbetsoförmögenhetsrisk som man i 
god tid bör ingripa i, konstateras det i 
en doktorsavhandling som gjorts vid 
Helsingfors universitet, Helsingfors 
universitetssjukhus och Arbetshälsoin-
stitutet.

Redan en sjukfrånvaro på fyra må-
nader på grund av axelsjukdom leder i 
praktiken till att man lämnar arbetslivet.

helsinki.fi

Ingen panik 
med sömnen

”Jag sover inte alltid bra, men jag 
får inte längre panik över det. En 
dålig natt är inte så farligt, nästa 

natt kan vara bättre. Placeboeffekt 
eller inte, men jag har fått hjälp 

att ta magnesium och melatonin 
cirka en timme före läggdags. I ett 
svalt rum är det lättare att somna.”

Musikern Lenni-Kalle Taipale, 
Hyvä terveys 13/2021

Älskade rutiner
Att förbättra grundkonditionen, mins-
ka stressen och kaoset eller äta lite 
hälsosammare. Vilka är dina eviga drömmar 
och mål?

Om du vill åstadkomma en förändring är 
måluppsättning fel sätt att gå tillväga, säger 
amerikanen James Clear i sin populära bok 
1 %-metoden. Clear ger rådet att fokusera på 
metoden, dvs. de praktiska rutinerna.

Små förändringar har en enorm effekt. Ru-
tinerna är således ett ränta på ränta-fenomen 
när det gäller självutveckling. En förbättring på 
en procent i de dagliga rutinerna har en stor 
inverkan på lång sikt.

Men hur förändrar 
man rutiner?
 
Enligt James Clear gör 
man så här:
1. Gör rutinen uppenbar.
2. Gör den lockande.
3. Gör den enkel.
4. Gör den tillfredsställande.

James Clear: 1 %-metoden – 
små förändringar, stora resultat 
(Akademius Förlag 2021)

ApoteksNytt
En apotekskundtidning som

utkommer med 6 nummer per år.
Fullspäckad med pålitlig

information om hälsa och
välmående. Vi samarbetar

med flera olika 
patientorganisationer.

Åttonde årgången.
Prenumerationspris 49€/år.

www.apteekkinyt.fi
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Apteekkikustannus Oy
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D-vitamin

1. Bidrar till skeletthälsan. 
Dessutom minskar den 
till exempel produktio-
nen av renin som höjer blodtrycket. Brist på 
D-vitamin har kopplats till talrika sjukdomar, 
såsom infektioner, diabetes, cancer och 
kärlsjukdomar. En låg d-vitaminnivå kan också 
öka risken för depression.

2. Det viktigaste D-vitaminet är D3-vitamin (ko-
lekalciferol) som bildas i huden på sommaren 
till följd av solens UV-strålar. Efter sommaren 
tar D-vitaminlagret slut på ett par månader, så 
under de mörka månaderna behöver vi D-vita-
mintillägg som tas via munnen. Det är svårt att 
få tillräckligt med D-vitamin från maten.

3. Studier har visat att en rejäl extra dos av 
D-vitamin (20–25 mikrog/dag) förhindrar 
benskörhet (osteoporos) och benfrakturer 
hos äldre.

Superhjälte

○ 14 % av finländarna röker 
dagligen.

○ 2/3 av rökarna skulle vilja 
sluta.

○ Rökning försämrar effekten 
hos många läkemedel, till 
exempel astmamediciner.

Super-lehti 12/2021

3 fakta om 
olyckor
○ Cirka var femte finländare har varit 

med om en olycka som krävt hälso-
tjänster under året.

○ Kvinnor som fyllt 80 år tillhör risk-
gruppen för olyckor i hemmet.

○ 30–39-åriga män tillhör riskgruppen 
för idrottsolyckor.

THL:s undersökning FinHälsa 2017



BISOLNATURAL® Complete Poliflav M.A.-komplex: Polysackaridfrak-
tion från Plantago lanceolata (Svartkämpar) och flavonoidfraktion från 
timjan. Honung. Hostsirap. Medicinteknisk produkt klass IIa. Lindring 
av hosta, både rethosta och slemhosta, och särskilt hosta orsakad av 
infektioner i de övre lu�vägarna. För vuxna och barn från 1 år. För mer 
information se bipacksedeln.
Marknadsförs av STADA Nordic. 12-2021 

FÖR BARN

 LINDRAR BÅDE RET-

100%
naturlig

ÖVER 1 ÅR

HOSTA OCH SLEMHOSTA

INNEHÅLLER 
HONUNG

BORT MED 
FÖRKYLNINGEN

Text
ApoteksNytts redaktion
Bilder
Shutterstock

Är näsan täppt och energin försvunnen? 
Det tar sin tid att återhämta sig från en 
förkylning orsakad av virus, men det 
finns många sätt att lindra symtomen 
och må bättre. Skaffa åtminstone zink 
och C-vitamin till medicinskåpet.

D-vitamin
Stöder immunförsvaret och motståndskraften. I syn-
nerhet på vintern har många nytta av D-vitamintillskott.
 
Zink
Preparat som innehåller zinkacetat kan förkorta förkyl-
ningstiden med cirka ett dygn och i bästa fall tre dagar. 
Det lönar sig att ta zink genast när förkylningssymto-
men börjar.
När förkylningen pågår är det bra om zinkdosen är 
cirka 80 milligram per dag.

C-vitamin
C-vitamin främjar en normal motståndskraft. Rikligt 
med C-vitamin kan förebygga förkylning eller förkorta 
en förkylning som redan börjat och påskynda åter-
hämtningen.
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Förkylning på väg? Ta den praktiska 
munsprejen FluAcute Zinc+. Börja 
användningen inom 24 timmar efter de 
första symtomen. Förkortar förkylningen 
och lindrar symtomen.

APTEEKKI 
FluAcute Zinc+ 20 ml

Mot förkylningSnuva, halsont och lite feber. Man 
känner sig lite överkörd. Det är inte nöd-
vändigtvis fråga om något allvarligt: sä-
songsförkylningarna finns nämligen fort-
farande mitt ibland oss. När en person 
har fått ett negativt coronatestresultat 
har orsaken till symtomen i regel varit 
ett vanligt förkylningsvirus. Det finns 
upp till hundra olika virus som orsakar 
förkylning.

Knep som har blivit väldigt välbekanta 
under den senaste tiden fungerar också 
för att stävja spridningen av förkylningar: 
noggrann handtvätt, att hosta i armvecket 
och undvika att vidröra ansiktet.

En god motståndskraft kan bidra till 
att man slipper förkylningssmitta. Man 
kan själv påverka motståndskraften ge-
nom att äta mångsidigt, röra på sig och 
vila tillräckligt. En god sömn stöder mot-

ståndskraften, eftersom mekanismer som 
stöder immuniteten aktiveras vid vila.

Mot virusorsakade infektioner i övre 
luftvägarna finns inget egentligt läkeme-
del som automatiskt skulle bota sjuk-
domen. Den viktigaste vården är fortfa-
rande att vila och dricka mycket vätska. 
Det är smart att vara hemma när man 
är sjuk och inte gå ut och smitta andra.

Läkemedelsbehandling kan behövas 
om man har utvecklat en följdsjukdom 
orsakad av bakterier.

Trots att man känner sig eländig lö-
nar det sig att försöka dricka och äta för 
att immunförsvaret ska få den energi det 
behöver – då blir man snabbare frisk. 
Nässprayer råder bot på täppt näsa, vil-
ket gör att man mår bättre. Beroende på 
produkten lämpar sig nässprayer också 
för barn i åldern 1–2 år.
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Influensasymtomen varierar
Influensavirusets huvudtyper A och B 
orsakar varje år epidemier hos människan 
under vintern. Symtomen liknar väldigt 
mycket en vanlig förkylning, men i syn-
nerhet svårare symtom än vanligt, särskilt 
muskelsmärta och hög feber, tyder på att 
det är fråga om influensa. Symtomen har 
mycket varierande spektrum och styrka.

Coronapandemin och undantagsåtgär-
derna den orsakat har också lett till något 
bra: enligt THL var influensaaktiviteten 
på jorden år 2021 betydligt mindre än 
tidigare år.

Inför den kommande vintern har THL 
skaffat 500 000 fler vaccindoser till fin-
ländarna än för ett år sedan.

Referenser: Duodecim och THL

De3viktigaste



NYTT

SNABBVERKANDE                     IBUPROFEN*

På apoteket har vi ett brett utbud av 
bra produkter för många olika 

besvär och som stöd för att upprätthålla 
hälsan och välbefinnandet. Många nya, 

bra produkter har kommit eller kommer 
att komma ut på marknaden och vi 

presenterar några av dem här. 
Fråga efter nyheter på apoteket!
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8 x 
NYHET

Excilor FORTE nagelsvampbehandling 
30 ml
Excilor FORTE nagelsvampbehandling sänker ome-
delbart nagelns pH-värde, vilket gör miljön ogynn-
sam för tillväxt av nagelsvamp. 
Tränger igenom nageln och fri-
görs gradvis inom 24 timmar med 
hjälp av TransActive+-teknolo-
gin. Gör genast nageln klarare 
och jämnare. Påförs en gång per 
dag, ingen filning behövs. Kan 
användas med nagellack. CE-
märkt medicinteknisk produkt. 
Marknadsförs av Sirowa Finland 
Ltd Oy.
* lindrig eller medelsvår nagelsvamp

Berocca Immunity brustabletter
Nya Berocca Immunity stärker motståndskraften. Den 
noggrant skräddarsydda sammansättningen innehåller 
mycket C-vitamin samt D-vitamin, zink och andra vita-
miner och mineralämnen som är viktiga för stärkande av 
motståndskraften. Brustabletter med läcker apelsinsmak. 
Förpackningsstorlekar 15 och 30 brustabletter. För vux-
na och barn över 12 år 1 brustablett/dag. Kosttillskott. 
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till 
en varierad kost och hälsosamma levnadsvanor. Ej för 
gravida eller ammande. Passar inte personer som har 
en njursjukdom eller hemokromatos. Bayer Oy. A-, B6-, 
B9-, B12-, C- och D-vitamin samt selen, koppar, järn och 
zink främjar immunsystemets normala funktion. C- och 
E-vitamin, selen, koppar och zink främjar skyddandet av 
cellerna mot oxidativ stress.

Stärker motståndskraften Varierad 
brustablett

Nasment 1 mg/ml nässpray 10 ml
Nasment 1 mg/ml nässpray är ett läkemedel 
som innehåller xylometazolin för symtomenlig, 
tillfällig behandling av täppt näsa i samband 
med snuva eller bihåleinflammation. Dose-
ring: 1 sprayning vid behov i båda näsborrar-
na högst 3 gånger per dygn under högst 10 
dygn. Nasment är avsett för personer som är 
12 år eller äldre. Nasment innehåller 
mentol. Aktiv substans xylometazo-
lin. Använd inte produkten om du 
är allergisk mot xylometazolin eller 
produktens hjälpämnen, om du har 
glaukom eller nyligen har opererats 
via näsan eller munnen. Ej för gravida. 
Läs bipacksedeln noggrant.
Marknadsförare Orion Pharma.

Receptfritt 
läkemedel

För behandling av långvarig 

nagelsvamp*

För täppt näsa

RELA-droppar 8 ml
De förnyade RELA-dropparna 
innehåller två undersökta och 
högklassiga bakteriestammar. 
Dagsdosen (5 droppar) innehåller 
3 miljarder mjölksyrabakterier. 
RELA-DROPPAR D-VITAMIN 
innehåller dessutom 10 mikro-
gram D-vitamin. De förnyade 
RELA-dropparna innehåller inte 
palmolja och tillverkas i Finland. 
Marknadsförs av Verman.

Tillverkad 
i Finland

BioGaia Gastrus 30 tabl.
Nya BioGaia Gastrus är en stark kombination av två Lacto-
bacillus reuteri-mjölksyrabakteriestammar (L. reuteri DSM 
17938 och L. reuteri ATCC PTA 6475*). Båda stammarna 
förekommer naturligt i människokroppen och hålls bevisli-
gen levande genom hela matsmältningskanalen. *L. reuteri 
ATCC PTA 6475-stammen har isolerats från finländsk 
modersmjölk. Tuggtablett med 
mild mandarinsmak. Doseringen 
är 1–2 tuggtabletter per dag vid 
behov eller som en kur i minst 
2 veckor. Glutenfri, mjölkfri, lak-
tosfri och jästfri. Innehåller inga 
animaliska ämnen. Kosttillskott.

Öka antalet goda bakterier

Mjölksyrabakterier 
med eller utan D-vitamin

Mandarinsmak
Tånaglarna 

i skick

Parodontax Complete 
Protection Whitening 75 ml
Den blekande tandkrämen Parodontax 
Complete Protection Whitening främ-
jar tandköttshälsan och stärker tän-
derna på åtta olika sätt. Tandkrämen 
hjälper till att stoppa och förebygga 
tandköttsblödning* samt avlägsnar 
plack 4 gånger effektivare.** Mark-
nadsförs av GSK Consumer Healthcare 
Finland Oy.

* kontinuerlig användning två gånger per dag
** den huvudsakliga orsaken till tandköttsblöd-

ning vid jämförelse av produkten med vanlig 
tandkräm

För tänder och tandkött
Miniderm Duo
Miniderm Duo är en mild och effektivt 
återfuktande baskräm som stärker, 
skyddar och lugnar torr hud. Innehåller 
en kombination av 20 % glycerol och 
2 % karbamid som effektivt binder 
fukt i huden och stärker hudbarriären. 
Lindrar torr och kliande hud. Behaglig 
att använda, appliceras lätt och absor-
beras snabbt. Oparfymerad. För alla 
hudtyper, särskilt torr och atopisk hud. 
Lämplig för alla åldrar: spädbarn, barn 
och vuxna. Förpackningsstorlekar 100, 
210 ja 500 g. Marknadsförs av Perrigo 
Finland Oy.

För 
hela familjenEn återfuktande baskräm

Ny 
tandkräm
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Expert: kosmetolog Anu Paananen

Känns det bekant: spegelbilden ser 
blek ut och ansiktet verkar ock-
så plötsligt ha åldrats några ex-

tra år? Kylan gör inte huden äldre, men 
torkar ut huden så att små ytliga rynkor 
kan uppstå. Eftersom huden innehåller så 
lite fukt, reflekterar den inte heller ljus – 
därför får ansiktet lätt en gråaktig nyans. 
Då solstrålarna dessutom är begränsade 
den här tiden på året kan utseendet vara 
ganska dystert.

På vintern behöver huden mer heltäck-
ande omvårdnad än under den varma års-
tiden. Torrheten leder också till att huden 
blir känsligare och reagerar på olika sätt. 

– Det viktigaste är att återfukta huden 
både inifrån och utifrån, preciserar kos-
metolog Anu Paananen.

– Grundarbetet ska vara i sin ordning, 
dvs. smörj in huden, drick vatten och ta 

omega-kapslar om du har mycket torr 
hud. Det lönar sig också att ta C-vitamin, 
eftersom det är en verklig hudvitamin 
som ger huden lyster, råder Paananen.

Fett och fukt
Man kunde kanske tänka sig att man ska 
välja en tjockare kräm ju fler köldgrader 
det är utomhus. Det är emellertid inte 
så enkelt. 

Siffran på bassalvornas förpackning 
beskriver produktens fettprocent, men 
man ska inte stirra sig blind enbart på 
fettmängden. Vatten avdunstar från torr 
hud, och därför har det större betydelse 
att krämen innehåller fuktbindande äm-
nen som förhindrar att fukten avdunstar. 
Själva krämen kan då också ha en mycket 
lätt konsistens. En väldigt fet kräm kanske 
inte absorberas i till exempel atopisk hud. 

Då är den inte heller till någon hjälp. I 
sådana fall lönar det sig att använda en 
specialbassalva som innehåller till ex-
empel karbamid. Karbamid bidrar till att 
göra huden mjukare genom att mjuka 
upp hudens yttersta lager så att krämen 
lättare kan tränga igenom hudens yta.

Uppstår utslag?
När vädret blir kallare kan också släta 
kinder plötsligt få problem med finnar, 
när yttorrheten leder till att talg stängs 
in under huden. Denna kliande vinter-
akne förekommer i synnerhet i mungi-
porna och vid näsvingarna.

Om hudens yta hålls återfuktad och 
smidig, kan hudens egen talg komma ut 
på hudens yta och vårda huden utan att 
porerna täpps till.

Av samma orsak lönar det sig att 
glömma s.k. köldkrämer – de där tradi-
tionella vattenfria krämerna som man 
kommer ihåg från barndomen. De är 
mineralbaserade och bildar därför en 
hinna som gör att huden inte kan andas, 
vilket kan förvärra situationen. Man bör 
också avstå från att använda vattenfria 
krämer eftersom de kan göra huden kall 
om fukten mellan huden och krämen 
kommer åt att kyla huden. Då märker 
man inte hur kallt det faktiskt är.

Bitande köld och torr inneluft tär på hudens fuktlager. 
Också många andra vinterproblem börjar med torrhet. 
Förebygg och hantera den kalla säsongens hudproblem 
med rätt hudvård och lämpliga produkter.

Text
Ia Luhtanen
Bilder
Shutterstock

MOTVERKA 
TORRHETEN



Vid köp av två ACO produkter:  
ACO Deo Caring 3in1 50 ml. Erbjudandet  

gäller i mars på deltagande apotek.  
Gäller ej ACO läppbalsam. Begränsad vara.
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KÖP TVÅ  
ACO PRODUKTER  
I MARS OCH FÅ

DEO CARING 3in1
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Erbjudande är i kraft i februari eller så länge som produkterna räcker.

Stark & långverkande

Magvänligt

Innehåller järnbisglycinat och 
C-vitamin, som förbättrar 
absorptionen av järn

Kan tas med eller utan mat

Ferrion
Ett järntillskott 
i din stil

11
/2
02
1

NYHET

-15%

1. Mild tvätt
Man behöver inte vara rädd för att tvätta med vatten, men 
huden bör inte gnuggas och skrubbas, eftersom ytan kan 
skadas. Många kan få hjälp mot torr hud enbart genom att 
byta rengöringsprodukter. Om huden känns spänd lönar 
det sig att pröva rengöringskrämer eller -oljor. I apotekets 
sortiment finns alternativ för både ansiktet och kroppen.

Det är bra att kontrollera att rengöringsprodukten har ett 
pH-värde som är 5,5 eller något lägre.

Kom också ihåg att huden producerar eget fett. Ett bra 
vinterråd är att ibland låta bli att tvätta ansiktet på morgonen 
och låta fettet som huden producerat under natten bli kvar 
som skydd på hudens yta. Rengör alltså ansiktet endast på 
kvällen och smörj in huden med en vårdande kräm.

Samma princip fungerar också för huden på kroppen. Att 
duscha en gång per dag är tillräckligt för de flesta, eftersom 
man svettas ganska lite när det är kallt.

2. Skrubba fram lystern
Ett snabbt och fungerande sätt att få fjällande och livlös 
hud jämn och klar är att göra en peeling. Efter en peeling 
kan också krämerna absorberas effektivare. Använd dock 

VÅRDRUTINER PÅ VINTERN
peeling med måtta och välj en sort som passar din hud: 
med eller utan korn eller kanske både och i samma produkt.

3. Satsa på serum
Återfuktande serum är ett utmärkt tillägg för att råda bot 
på torrheten. 

Det kan till och med hända att du klarar dig hela vintern 
på den kräm du normalt använder om du tillför extra fukt 
under den, dvs. ett serum. Det är ännu bättre om f u kt-
koncentratet innehåller oljor, t.ex. omega-fettsyror, som 
binder fukt i huden. Samtidigt får huden ett vackert, ljusre-
flekterande skimmer tack vare oljorna.

Det finns många olika oljebaserade serum i apotekets 
sortiment och de kan tillföras under krämen, blandas med 
krämen eller till och med smörjas ovanpå. Olja som an-
vänds efter krämen ger ett bättre skydd mot fuktavdunst-
ning.

4. Testa olja
Visste du att olja också fungerar tillsammans med 
make-up? Om du smörjer in några droppar oljeserum i 
ansiktet före din foundation, är det lättare att jämna ut ma-

ke-upen på huden. Du kan också droppa 
serum i din foundation. Då blir make-upen 
mer vårdande. Olja kan också blandas i an-
siktsmasker. Alla knep är tillåtna!

Superdroppar med C-vitamin ger för sin 
del lyster åt huden tack vare sina upplju-
sande och peelande egenskaper. 

 5. Skydda med make-up
Foundation-krämer är ett utmärkt skydd 
mot kölden, eftersom de ger huden ett 
extra skyddslager. Foundation är vårdan-
de och har i regel en tjockare konsistens 
än fuktkrämer. Ofta innehåller foundation 
också solskydd, vilket gläder den som rör 
sig ute i den strålande vintersnön.

6. Skäm bort huden
En egen stund där du skämmer bort huden 
med väldoftande ansiktsmasker är upp-
muntrande för själen under den mörka års-
tiden – och får huden att kännas underbar! 
När du slappnar av lättar också de värsta 
spänningarna i huden och stressrynkorna 
slätas ut. Då är det också trevligare att se 
sig i spegeln.



För de erfarna

Bepanthen främjar läkningen av mindre skador på huden och slemhinnorna. Aktiv substans 
dexpantenol. Använd inte preparatet om du är överkänslig för något av de ämnen preparatet 
innehåller. Läs bipacksedeln. *) IQVIA, Dry skin MAT 09/2021. CH-20211123-90

För mjukare hud

Barnens 
favorit  

vitaminer

-15 %
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Mjukt, tuggbart,
nalleformat

kalcium-D3-vitaminpreparat

Mjukt, tuggbart, nalleformat 
multivitaminpreparat 

som innehåller 
13 vitaminer och mineralämnen

Rolig förpackning med många 
smaker. Innehåller 14 vitaminer 

och mineralämnen som vi 
dagligen behöver

Erbjudandet gäller följande produkter: Multivita Naminalle 
kalcium+D3 90 st, Multivita Naminalle Multivitamin 120 

st och Multivita Juniori MIX 200 st. Erbjudandet är i kraft i 
februari eller så länge kampanjprodukterna räcker till.

FRÅN APOTEKET.

itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22.

Superåterfuktare
Leta efter dessa aktiva substanser på burkens 
eller tubens sida:

Karbamid, dvs. urea
○ Återfuktar och mjukar upp huden så att krämerna 

kan absorberas bättre. Hjälper vid mycket torr och 
kliande hud.

Keramid
○ Minskar avdunstningen av vatten från huden och 

stärker huden. En beståndsdel i hudens naturliga 
skyddslager.

Hyaluronsyra 
○ Effektiv återfuktare som binder hundra gånger mer 

vatten än sin egen vikt. Populär särskilt i serum.

Havre
○ Den populäraste råvaran just nu. Innehåller bra fett-

syror, binder fukt och förebygger inflammationer. Är 
lugnande och milt, irriterar inte ens känslig hud.

Glycerin, dvs. glycerol
○ En allmänt använd vattenlöslig humektant, dvs. åter-

fuktare, som förbättrar hudens fuktbalans och repa-
rerar hudens ytskikt. Hjälper andra aktiva substanser 
att absorberas i huden.

Xylitol
○ Återfuktar och förhindrar inflammationer genom att 

reglera hudens bakterieflora. Fungerar bra på känslig 
och skadad hud. Tunn, gelaktig konsistens.

Kom ihåg läpparna
Ett av de eviga bekymren under vintern 
är nariga läppar. 

Den tunna huden på läpparna torkar 
lätt och går sönder när det är kallt i luften. 
Eftersom läpparna har en livlig blodcir-
kulation, kan läpparna kännas varma och 
bulta obehagligt vid köldgrader.

Till skillnad från den övriga huden har 
läpparna inga talgkörtlar som producerar 
eget fett. Därför måste fukten och fettet 
som behövs tillföras utifrån. Pröva en 
socker-oljepeeling som expresshjälp 
mot fnasiga läppar. Därefter har du större 
nytta av vårdande ämnen.

Ett fungerande knep är att dutta in en 
tunn, återfuktande ögonkräm eller ett 
fuktserum i läpparna och sedan smörja in 
läpparna med ett fuktbindande läppbal-
sam eller en fuktbindande bassalva till 
exempel över natten.

Undvik att slicka på läpparna!

Var försiktiga, ni som har 
känslig hud
Kyla gör att blodkärlen drar ihop sig och värme utvidgar 
blodkärlen. Därför kan kraftiga temperaturväxlingar lätt 
leda till att huden börjar rodna – till och med så myck-
et att de ytliga blodkärlen kan gå sönder och orsaka 
bestående rodnad eller couperosa. Personer med 
tunn och känslig hud bör alltså skydda sin hud särskilt 
omsorgsfullt.

Köldregel!
Smörj in huden med en 

skyddande kräm en eller ett 
par timmar innan du går ut så 

att fukten i krämen hinner 
avdunsta och inte kallnar 

på huden. 



Lättabsorberad
BODY LOTION

Upprätthåller perfekt 
alla hudtypers välmående.

12  
återfuktande 
DUSCHOLJAFetthalt 

20 %

Kliniska studier har visat att Locobase är ett 
säkert val för dig som behöver något mer än 
en vanlig hudvårdskräm för att hålla huden 
mjuk, smidig och intakt. Locobase-krämerna 
har använts i generationer mot mycket torr 
och sprucken hud.

FRÅN DITT APOTEK.

Serien av specialkrämer 
kompletteras med nyheterna:
Everyday Special Shower Oil-duscholja samt
Everyday Special Body Lotion-fuktkräm.
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För en välmående
 hud!

timmars
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Expert: kosmetolog Anu Paananen

Låt inte kölden 
bita dig!
När termometern visar ordentliga minusgrader och 
vinden viner är huden känslig för att bli kall. Känn 
igen de första tecknen på köldskador och vårda 
varsamt din hud tillbaka till normalläget.

Text 
Ia Luhtanen
Bild
Shutterstock

Varje år upprepas det att vintern överraskar 
bilföraren, men den kan också överraska dem som rör 
sig utomhus. I synnerhet när man idrottar kan huden frysa 
utan att man märker det: svett och fukt kallnar snabbt på 
huden, även om skidåkarens eller löparens hud skulle 
kännas varm.

Samma sak händer också lätt med tjocka ”köldkrämer”, 
som inte låter den fukt huden producerar avdunsta. En 
normal skyddande ansiktskräm är bra, men det lönar sig att 
smörja in den en eller ett par timmar innan man går ut, så att 
fukten som krämen innehåller hinner avdunsta.

Siffran på termometern berättar inte hela sanningen. 
Vinden gör att det känns ännu kallare och ju kraftigare 
samverkan mellan köld och vind är, desto snabbare uppstår 
en köldskada. Därför lönar det sig att snarare titta på hur 
många grader vädertjänsterna säger att det känns som, än 
på hur många minusgrader det är.

Huden kommer ihåg
Det är smart att förebygga och undvika besvär. En hud som 
en gång har fått en köldskada fryser lätt igen – och behöver 
i fortsättningen ännu mer skydd.

Det primära och bästa skyddet mot kyla är kläder. Hals-
duk, huva, mössa eller att skydda ansiktet med handskarna. 
Undvik kläder eller skor som är för spända eller gör att du 
svettas. Det ska finnas lufthål mellan huden och kläderna.

Prioritera lösa kläder och lager på lager. Välj material 
som andas, till exempel naturfibrer och tekniska tyger, 
vilka transporterar bort fukten från huden. Våta kläder ökar 
risken för köldskador.

Hur känns en köldskada?
Vid kallt väder sjunker hudens temperatur och den ytliga 
blodcirkulationen minskar. Det nedkylda stället blir först rött, 
får sedan ljusa fläckar och det kniper i huden. Så länge som 
man har myrkrypningar i huden är vävnaden inte skadad, 
men det lönar sig att genast gå in. I det skede då huden har 
förlorat känseln eller man känner stark smärta som inte 
går över inom en timme har området hunnit bli nedkylt på 
djupet och kan få bestående skador.

Behandla så här

○ Som första hjälpen kan köldskadan värmas med 
cirka 40-gradigt vatten i 20–30 minuter. Man 
kan trycka ett klädesplagg eller handflatorna 
mot ansiktet.

○ Om känseln inte återkommer inom en timme, 
besök en läkare.

○ Ta ett antiinflammatoriskt smärtstillande läke-
medel om det behövs.

○ Om huden har fått ytliga skador kan en aloe 
vera-kräm hjälpa. Undvik att gnugga huden.

Hur farligt är det?

Köldskador klassificeras på samma sätt som 
brännskador på skalan 1–4.

Grad 1 

Vid en lindrig köldskada blir det nedkylda stället 
rött, det sticker i huden och vita fläckar kan uppstå. 
Symtomen försvinner på några timmar.

Grad 2

Huden kan bli ännu rödare och svullen, men är 
ändå rörlig och smidig. Symtomen varar i allmänhet 
längre. Skadan är fortfarande ytlig.

Grad 3

Vid en djup köldskada har hudens yta blivit hård 
och känsellös. Det stramar i huden och smärtan är 
kraftig. Det kan uppstå blåsor.

Grad 4

Huden är så svårt skadad att den har blivit mörk. 
Eftersom vävnaden inte längre är levande kan det 
skadade området i värsta fall behöva amputeras.



TÅRAR I ÖGONEN 
NÄR DET ÄR KALLT

N är en stor karl gråter vid köldgrader finns det inte 
nödvändigtvis någon orsak att vara orolig. Kall och 
torr luft aktiverar tårproduktionen i ögat. Tårarna slu-

tar att rinna efter några minuter när ögat har vant sig vid de 
nya förhållandena. Ju mer kyla eller vind, desto mer rinner 
ögonen i början.

Om det rinner så mycket tårar vid kallt väder att det stör 
och det också bildas tårar inomhus framför datorn, mobilen 
eller teven, kan det vara fråga om torra ögon. Då försöker 
ögonen kompensera torrheten genom att utsöndra mer tå-
rar. Ögat kan också kännas torrt, eller så kan det kännas som 
att det finns skräp i ögat, men inget syns i spegeln.

Tyvärr är tårar som utsöndras i en nödsituation för tunna 
för att smörja ordentligt: för mycket vatten, för lite fett. Det 
hjälper alltså inte att gråta i den här situationen, men åter-
fuktande ögondroppar, -gel eller -salva kan vara till hjälp. 
Berätta på apoteket på vilket sätt torra ögon stör dig, så ger 
personalen råd om rätt produkt.

Torra och därmed rinnande ögon är ett besvär som ökar 
när man blir äldre. Även sjukdomar och mindre störningar i 
kroppen kan orsaka torra ögon. Då kan man få mer långvarig 
lindring av omega-olja som tas invärtes. Omega-olja hjälper 
ögat att producera fetare tårvätska.

Ibland kan torra ögon bero på medicinering eller sjukdom. 
Om du regelbundet tar till exempel antihistaminer eller blod-
trycksmedicin lönar det sig att fråga apotekspersonalen el-
ler en läkare om dina rinnande ögon kan bero på det.

Kyla och torr inomhusluft torkar också ut huden, i synner-
het nu när vi har lärt oss att ständigt tvätta händerna. Ome-
ga-kapslar kan också hjälpa mot hud som fjällar på grund 
av torrhet, men som första hjälpen lönar det sig att skaffa en 
pumpflaska med snabbabsorberad fuktkräm att ställa bred-
vid tvättfatet. Välj en typ som kan användas också i ansiktet 
och på kroppen och använd den alltid efter handtvätt.

Om du använder bassalva året runt ska du byta ut den till 
en fetare version under vintern.

Den som inte har lust att kladda med fuktkräm jämt och 
ständigt köper en speciell handkräm från apoteket. En så-
dan handkräm, som är utvecklad för professionellt bruk, 
försvinner inte helt från händerna trots att man tvättar dem. 
En sådan kräm behöver kanske smörjas in endast en gång 
per dag.

När man går ut i kölden är kläderna det bästa skyddet för 
huden. Ögonen kan skyddas mot kall vind med en huva el-
ler till exempel slalomglasögon – eller så tar man den där 
skidturen först när kölden och vinden har avtagit en aning.⬣

Källor: itsehoitoapteekki.fi, instru.fi

Text Susanna Viljanen

Lösningen
på sid 38.
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Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Mansikka, Strepsils 
Menthol, Strepsils Mint och Strepsils Sitrus är antiseptiska sugtabletter som lindrar symtom på 
inflammationer i mun och svalg. Aktiva substanser: amylmetakresol och 2,4-diklorobensylalkohol; 
i Strepsils Menthol dessutom levomentol. Dosering: 1 tabl. med 2–3 timmars mellanrum. Rekom-
menderad dosering får ej överskridas. Strepsils Mint: Ej för barn under 12 år, och högst 8 tabl./dag 
till barn över 12 år. Övriga smaker: Ej till barn under 6 år. Strepsils Appelsiini, Strepsils Hunaja & 
Sitruuna, Strepsils Inkivääri, Strepsils Menthol och Strepsils Mint innehåller sackaros, vilket bör  
observeras av diabetiker. Strepsils Mansikka och Strepsils Sitrus sötas med sackarinnatrium, isomalt 
(1,83 g/tabl.) och maltitol (458 mg/tabl.). De lämpar sig för diabetiker, men mängden sötningsmedel 
bör beaktas. Ett överdrivet intag av sötningsmedel kan ha en milt laxerande effekt. Om du inte tål 
vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar någon Strepsils-tablett. Ta inte Strepsils om 
du är allergisk mot något innehållsämne i den smakvariant du valt. Strepsils Mint ska inte tas under 
på gående graviditet; för de övriga smakvarianterna gäller en normal försiktighet i samband med 
graviditet och amning. Rapporterade biverkningar: överkänslighetsreaktioner, magont, illamående, 
obehagskänslor i munnen och hudutslag (förekomst okänd). Läs noga igenom bipacksedeln. Om 
symtomen fortgår ska läkare kontaktas. Receptfritt egenvårdsläkemedel. För närmare uppgifter  
kontakta: RB Health Nordic A/S, Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo. Tel. 029000 9200. 
Datum: 8/2021

Amyylimetakresoli ja 
2,4-diklooribentsyylialkoholi
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-Lindrar symtom vid svalginfektioner
-Antibakteriell, tar kål på virus

Ont i halsen?  
Låt det inte  
sätta stopp  
för spelen!
Kom ihåg
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Expert: ledande näringsterapeut Tarja Himberg, Terveystalo

Text
Devy Nagalingam
Bilder
Shutterstock

I sakta mak mot 
en bestående viktkontroll

3 TANKAR 
OM INTUITIVT 
ÄTANDE

1. Bakgrunden till hetsätande är kontroll
En tung arbetsdag ligger bakom mig – nu 
har jag förtjänat en bit chokladkaka! Låter 
det bekant? Eller övervakar du tvångsmäs-
sigt att du under inga omständigheter äter 
vitt socker?

Maten borde inte vara en belöning eller 
ett straff. Å andra sidan borde man inte hel-
ler känna skuld över den njutning maten 
ger. Intuitivt ätande innebär att man i stället 
för förbjudna födoämnen och begräns-
ningar vill skapa ett flexibelt och tillåtande 
förhållande till mat.

Ledande näringsterapeut Tarja Himberg 
från Terveystalo berättar att många fö-
reställer sig att viktkontroll endast lyckas 
genom tillräcklig självdisciplin och kontroll 
över maten.

– Man är rädd för att allt ska gå överstyr 
utan kontroll och att man ska pösa som en 
deg, beskriver Himberg många bantares 
tankevärld och tillägger att en kamp mot 
hungern alltid är dömd att misslyckas.

Hunger är en grundläggande drift hos 
människan och om man inte lyssnar på 
den på rätt sätt kan det leda till okontrolle-
rat ätande, matbegär och hetsätning. Strikt 

En intuitiv ätare äter när hen är hungrig och slutar när 
hen är mätt. Det låter enkelt, men för de flesta krävs 
det träning och ett nytt förhållningssätt till mat för att 
klara av det. Näringsterapeuten säger att man genom att 
lyssna på kroppens hunger- och mättnadssignaler kan 
hitta nycklarna till ett bekymmersfritt ätande och en 
bestående viktkontroll.

Plackers Twin är en tandtrådsbygel med en 
stark Tuffloss®-tandtråd som inte fransar sig. 
Tuffloss®-tandtråden i Plackers tandtrådsbyg-
lar är så stark att byglarna kan användas flera 
gånger. Plackers Twin har dubbla Tuffloss®-trå-
dar för extra effektiv rengöring mellan tän-
derna. För kompletterande rengöring, använd 
tandstickan som är infälld i handtaget. Använd 
denna för att stimulera tandköttet och rengöra 
tändernas tuggytor. Mellanrumsrengöring bi-
drar till att motverka tandköttsinflammation 
och tandlossning. Tandläkare rekommenderar 
därför daglig rengöring mellan tänderna. Till-
verkad av återvunnen plast. Markkinoija Perrigo 
Suomi.

Plackers Twin
Rent mellan tänderna
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Tkontroll börjar vanligen till slut motarbeta 
bantaren.

Det är typiskt att man äter för lite lunch 
och middag och att hungern därför blir för 
stor på kvällen. Så stor att man äter vad 
man hittar i kylskåpet – ofta mycket ener-
girik mat. Så skapas bantarens onda cirkel.

Att ständigt banta och misslyckas är 
också psykiskt påfrestande.

– När man till slut lyckas bryta bant-
ningscirkeln frigörs enormt mycket energi 
till andra områden av livet, såsom sociala 
relationer, motion och tillräcklig sömn, säger 
Himberg.

2. All mat är tillåten  
Bakgrunden till idén om intuitivt ätande är 
att uppnå en normal energibalans i krop-
pen. Dagarna är olika och energibehovet 
varierar. Därför behöver man inte äta lika 
mycket varje dag.

Maten måste inte heller hela tiden vara 
av perfekt kvalitet. Det är helheten som av-
gör. Choklad och pizza kan ingå i en intuitiv 
ätares kost på samma sätt som frukt och 
grönsaker.

– Ju färre förbud och begränsningar det 

finns, desto mer minskar de okontrollera-
de begären. Begränsningar leder lätt till 
återfall, vilket i sin tur leder till upplevelser 
av skam och misslyckande, säger Himberg.

Vissa kan tycka att intuitivt ätande låter 
som obegränsat frossande och frångåen-
de av måltidsrytmen – om inget ändå är för-
bjudet. Kroppens signaler berättar emeller-
tid vad den behöver: så mångsidig mat som 
möjligt, men också att unna sig.

En förbjuden godsak som plågar ban-
taren blir tillåten när man lär sig att det 
inte finns någon bra eller dålig mat. Tarja 
Himberg berättar att någon felaktigt kan 
definiera också vanlig vardagsmat som 
förbjuden.

– Man vågar inte äta till exempel tillräck-
ligt med potatis, trots att kroppen behöver 
bränsle. Å andra sidan är det också ett känt 
fenomen att äta mer än man behöver: man 
äter för säkerhets skull, eftersom man inte 
vill uppleva normala hungerkänslor, konsta-
terar Himberg.

Det lönar sig att lyssna på sina hunger-
signaler redan innan man börjar planera 
måltiden. Som hjälp kan man använda 
hungerskalan, som gör det lättare att be-

döma hungerns omfattning. Med hjälp av 
skalan lär man sig att undvika extrema si-
tuationer, t.ex. alltför stor hunger eller att äta 
sig alltför mätt.

3. Det tar tid att lära sig
Intuitivt ätande är inte en diet och bör inte 
genomföras enbart i syfte att gå ned i vikt. 
Intuitivt ätande bidrar till att man får ett mer 
bestående sunt förhållande till mat, slutar 
med känslomässigt ätande och får en po-
sitiv jagbild. Vid sidan om blir dock även 
viktkontrollen lättare.

Enligt näringsterapeut Tarja Himberg pas-
sar intuitivt ätande alla. Vissa människor tar 
till sig intuitivt ätande nästan helt naturligt, 
medan andra måste jobba på det en lång 
tid. Om man har mycket stress eller andra 
bekymmer i livet, lönar det sig att flytta pro-
cessen till ett senare tillfälle.

När man tränar på intuitivt ätande kan 
det till en början kännas som att hunger- 
och mättnadssignalerna är försvunna och 
att det är svårt att lita på den egna kroppen. 
Vad berättar kroppen nu?

Genom att äta med jämna mellan-
rum och tillräckligt mycket kan man lära 
kroppen att reagera på mat som den ska. 
Många faktorer påverkar hur man lär sig 
intuitivt ätande. Till exempel kan en bant-
ningshistoria som omfattar många år göra 
det svårt att känna igen kroppens signaler.

I allmänhet tar det några veckor innan 
man börjar känna igen sin hunger och bör-
jar lita på kroppens signaler. Genast när 
hungersignalerna fungerar är det dags att 
sluta titta på klockan. Små steg leder mot 
ett mer avslappnat ätande och en beståen-
de viktkontroll. 



24 ApoteksNytt 1 | 2022

VUXNA 
KVINNA – 
FUSKA INTE MED 
HUDVÅRDEN!

Itakt med att åren går märker många för-
ändringar i sin hud. Huden kan kännas 
mer krävande och dess struktur för-

ändras. Eftersom mängden naturliga fetter 
minskar känns huden torrare och tunnare 
än förut.

Just torrheten är ofta den allra första för-
ändringen som avslöjar att man inte är så ung 
längre. Då lönar det sig att byta till mildare 
och mer vårdande rengöringsprodukter och 
snäppet mer närande fuktkrämer.

Enbart återfuktning räcker inte längre ut-
an en äldre hud behöver också näringsämnen 
som stöder hudens funktioner, till exempel 
hudens ämnesomsättning, och vårdande ak-
tiva substanser.

Bilder
Shutterstock Pli på 

elektriskt hår
Sprak sprak! På vintern blir håret 
elektriskt eller platt efter att ha varit 
länge under mössan. I den torra vin-
terluften behöver håret produkter 
som är extra återfuktande och vid 
behov vårdande ämnen som inte 
sköljs bort. Som en snabb hjälp kan 
du smörja in handkräm i händerna 
och sedan direkt dra händerna 
genom håret.

Att åldras är ofta riktigt trevligt. Man blir mer förlåtande mot 
sig själv och andra. Man märker vad som är väsentligt i livet och 
koncentrerar sig på det. Men åren är inte alltid bra för huden. 
Lyckligtvis kan mycket räddas med omsorgsfull hudvård.

3 x 
vårda rätt
1. Byt produkter
Ungefär kring femtio, eller också lite innan dess, 
märker många kvinnor att huden blir känsligare. 
Yttre irritation har större inverkan, vilket innebär 
att huden är känsligare för såväl köld och vind 
som hetta och sol. Även olämplig mat, stress och 
luftföroreningar försämrar tyvärr ofta hudens 
skick.

Ibland får man obehagliga överraskningar, när 
en tidigare pålitlig produkt börjar irritera huden 
och till och med ger upphov till prickar eller 
rodnad. 

Det lönar sig att ta hudens reaktioner på allvar. I 
äkta Konmari-anda tar vi farväl av våra tidigare fa-
voritkrämer och säger tack för alla år tillsammans. 
Sedan är det bara att ersätta dem med lämpligare 
produkter.

2. Lockar vårsnön?
Förändringar i hormonverksamheten kan leda till 
att huden lättare får pigmentförändringar, som till 
exempel fräknar eller fläckar. Huden kommer ty-
värr ihåg flitigt solande i ungdomen och påminner 
om det med många års fördröjning. Fläckarna på 
huden blir mörkare i synnerhet på våren och fler 
fläckar kan uppstå.

Senast efter femtio lönar det sig att skydda 
huden mot solen redan i god tid innan man går ut i 
vårsnön. Vissa använder produkter med solskydd 
året runt, men själv rekommenderar jag att man 
börjar använda dem när de första solstrålarna 
börjar värma i vårsnön.

I allmänhet uppmuntrar jag inte till att sola. Om 
man vill bli brun rekommenderar jag hellre en 
högklassig brun utan sol-produkt.

3. Spänstighet och ansiktsgymnastik
Hudens förmåga att förnya sig blir sämre med 
åldern. Det syns till exempel som grumlig hud 
och ibland tycker man åtminstone själv att huden 
ser gråaktig ut. Om huden börjar se grumlig ut, 
pröva lätt peelande intensivbehandlingar som gör 
huden klarare eller en skonsam enzympeeling. 
Dessa produkter bör användas som en kur.

Åren åstadkommer också annat: huden blir 
slappare, linjerna blir djupare och huden blir min-
dre elastisk. Förutom åtstramande vårdprodukter 
lönar det sig att öka hudens livskraft och ämnes-
omsättning med lätt massage eller rolig ansikts-
gymnastik, som är uppiggande och garanterat 
ger ett leende på läpparna.
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Fuktar åldrande hud och gör den fas-
tare och slätare. Innehåller en stark 
dos A-vitamin samt flera andra verk-
samma beståndsdelar. Appliceras på 
ansikte och hals på ren hud. Milt par-
fymerad.

Vårdande dagkräm
Lätt dagkräm som absorberas snabbt, 
för dagligt bruk. Fuktar, vårdar och skyd-
dar huden. Innehåller flera verksamma 
beståndsdelar: A- och E-vitamin, allan-
toin, glycerol och hyaluronsyra. A-vita-
minhalt: 2997 IE/g / 0,1 %.

Vårdande nattkräm
Fyllig och mycket vårdande nattkräm 
som absorberas snabbt, för dagligt 
bruk. Vårdar, skyddar och ger näring åt 
huden. Innehåller flera verksamma bes-
tåndsdelar: A- och E-vitamin, arganolja, 
pantenol, sheasmör och hyaluronsyra. 
A-vitaminhalt: 10157 IE/g / 0,3 %.

APTEEKKI Kauneus 
Vårdande dag- och nattkrämer 

100 ml
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Även kollagenbildningen och hudens 
elasticitet minskar, vilket leder till att huden 
lättare får rynkor och förlorar sin fasthet.

En vuxen kvinnas hud kräver mild och 
omsorgsfull omvårdnad. Nu är inte rätt tid 
att fuska med hudvården – och senast nu 
lönar det sig att satsa på högklassiga pro-
dukter. Du vårdar också ditt sinne om du 
gör hudvården till en regelbunden och ro-
givande rutin.

Ta dig egen tid, glöm dagens brådska och 
vårda huden i lugn och ro: kom förutom 
ansiktet också ihåg halsen och dekolletaget. 
Det lönar sig också att inkludera effekt-
serum och sköna masker i vårdrutinerna.

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

 Suvis tips
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Effektiv hjälp mot 
muskel och ledvärk

Användning med 12 timmars 
mellanrum är tillräcklig.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
För personer över 14 or för kortvarig lokal behand
ling av muskel och ledvärk orsakad av stukningar, 
försträckningar, idrottsskador eller överansträng
ning och för personer över 18 år för kortvarig lokal 
behandling av smärta till följd av artros. Aktiv sub
stans: diklofenakdietylamin. Voltaren Forte gelen 
masseras försiktigt in i området där det gör ont, gånger 
per dag med 12 timmars mellanrum (helst morgon och 
kväll). Använd endast på frisk hud. Undvik att få gel 
i ögonen eller på slemhinnor. Använd inte Voltaren 
Forte om du är allergisk mot diklofenak, andra anti
inflammatoriska smärtstillande läkemedel eller något 
hjälpämne i dett läkemedel. Får inte användas av barn 
under 14 år. Får inte användas under de tre sista gra
viditetsmånaderna. Får användas endast på läkarordi
nation under de sex första graviditetsmånaderna och 
under amning. Eventuella biverkningar är vanligen 
lindriga och övergående hudreaktioner på det be
handlade området. I mycket sällsynta fall kan aller
giska reaktioner förekomma. Vänd dig till läkare om 
smärtan inte lindrats eller om den blivit värre efter en 
veckas behandling. Läs bipacksedeln noggrant. Sam
manfattning av produktresumén 5.10.2018. Baserar sig 
på produktresumén daterad 30.6.2021.

Mer information:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, 
Biskopsbron 9 A, 02231 Esbo, tfn: 0800 77 40 80, epost: 
scanda.consumerrelations@ gsk.com, www.voltaren.fi. 
Varumärkena ägs av eller är licensierade till GSK 
oncernen. ©2021 GSKkoncernen eller licensinne
havaren. 09/2021, PMFIVOLT2100052
*IQVIA:s partiförsäljningsvärde YTD 08/2021

www.voltaren.fi

MIKROTRÄNING 
ÄR MER ÄN
PAUSGYMNASTIK

Motion är inte viktigt – det är 
absolut nödvändigt. Det på-
minner Riku Aalto om i sin 

färska bok Mikrotreenit. Aalto är en fy-
sioterapeut och personal trainer med ett 
lugnande budskap: att röra på kroppen 
korta stunder är också till nytta.

Världen har förändrats till en passiv 
plats. I sin bok kastar Aalto fram påstå-
endet att vårt liv går från stol till stol och 
att det inte längre krävs nästan någon 
form av fysisk ansträngning för att klara 
vardagen. Ändå känner sig många över-
belastade och längtar efter ett mer stress-
fritt liv – mer tid att återhämta sig från 
belastningen.

Enligt Aalto behöver vi rörelse mer än 
återhämtning.

– Jag är rädd för att vi snart sitter och 
ligger oss till en kropp utan fötter om vi 
inte förstår att det är absolut nödvändigt 
för bibehållande av funktionsförmågan 
att öka belastningen och motionen, skri-
ver Aalto.

För mycket sittande och en allmän fy-
sisk passivitet är till skada för ämnesom-
sättningen samt stöd- och rörelseorga-
nen. Man blir stel och får problem med 
lederna.

Detta konkretiseras ofta på ett dra-
matiskt sätt. En plötslig sjukdomsattack, 
symtom på en belastningsskada, en oön-
skad diagnos eller kraftigt försämrad all-
mänkondition gör att man blir varse en 
situation som man borde ha reagerat på 
redan tidigare.

”Pauserna är effektivare ju oftare 
de infaller. En två minuters paus 

med en halvtimmes mellanrum är 
bättre än en åtta minuters paus 

med ett par timmars mellanrum.”
Riku Aalto

UKK-institutets motions- 
rekommendation för vuxna

Enligt rekommendationen ska man röra på 
sig så att pulsen stiger, dvs. utöva rask motion, 
2 timmar och 30 minuter i veckan. Samma 
hälsofördelar uppnås också genom att öka mo-
tionens effektivitet så att den blir ansträngande. 
Då ska man röra på sig 1 timme och 15 minuter i 
veckan. Muskelkonditionen och rörelsekontrol-
len bör tränas åtminstone två gånger i veckan.  

I den nya motionsrekommendationen har 
kravet om motionsstunder som pågår i åtmins-
tone 10 minuter tagits bort. Nu räcker det med 
några minuter åt gången. 

UKK-institutet

Återhämtning eller aktivering
Lyckligtvis har Riku Aalto ett glädjebud-
skap: fördelarna med motion uppstår 
inte bara vid hård effekt och långvarig 
aktivitet, utan även kortvarig aktivitet 
räcker – så länge kroppen får röra på sig 
tillräckligt ofta. Aalto talar om mikroträ-
ning, dvs. korta övningar som aktiverar 
kroppen och sinnet.

Idén med mikroträning är i linje med 
UKK-institutets rekommendation om 
motion för vuxna, som uppdaterades för 
ett par år sedan. Även där konstateras det 
att redan en motionsprestation på några 
minuter påverkar hälsan.

Mikroträning i sin minsta omfattning 
är att en person som har ett stillasittande 
arbete stiger upp en stund. Aalto säger 

att kroppens stora muskler aktiveras när 
man stiger upp från stolen, vilket leder till 
att energiförbrukningen ökar på ett nafs. 
När musklerna aktiveras börjar kroppen 
aktivare använda sockret i blodet och det 
lagrade fettet som energi.

Effekterna är inte enbart fysiska: en 
mikropaus kan hjälpa att minska den upp-
levda stressen och förbättra aktiviteten. 
Om man distansarbetar lönar det sig att 
göra mikroträning till en vana.

Mikroträning påminner om gammal 
hederlig pausgymnastik, men Aalto defi-
nierar begreppet på ett lite bredare plan. 
Mikroträning anpassas efter personens 
aktivitetsnivå och resurser. Om man be-
höver piggas upp och återhämta sig bätt-
re kan mikroträningen bestå av avslapp-

ningsövningar, stretchning och varsam 
rörelse. En person som återhämtat sig 
bra behöver ett aktivare grepp. Då lönar 
det sig att välja funktionella muskel- och 
rörlighetsövningar samt pulshöjande rö-
relseserier.

Källa: Riku Aaltos bok Mikrotreenit – 
liikunnan uusi aikakausi (Docendo 2021)

Skippa stolen mellan varven och försök ta pauser i sittandet 
med hjälp av korta mikroträningspass. Små portioner fungerar 
också när det gäller motion.

Text 
Anu Kylvén
Bild
Shutterstock

Nästa sida

Världens enklaste 

hemmaträning

>>
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ANNONS

lemhinnebesvär uppt-
räder ofta som torrhet i 
ögonen, näsan, munnen 
eller underlivet. Torrheten 

kan bero på många olika saker, till 
exempel på läkemedel, allergier, 
klimakteriet, åldrande, stress eller 
dålig kost. 

Torra slemhinnor kan göra det 
lättare för sjukdomsframkallande 
bakterier och virus att ta sig in i 
kroppen. För att må bra behöver 
slemhinnorna regelbundet rikligt 
med specifika fettsyror ur kosten.

I människokroppen finns 
cirka 200 m2 slemhinnor vars 
välbefinnande vi måste sörja för. 
Slemhinnorna består av ett tunt 
cellskikt som bland annat täcker 
mag-tarmkanalen, luftvägarna, 
underlivet och ögonen.

Slemhinne-
besvär 

uppträder 
oftast som 

torrhet.

ANNONS

Omega7™ SBA24 -dubbelhav-
tornsolja med bevisad effekt

Havtornsolja är speciellt gynn-
sam för slemhinnor. 
Omega7™ SBA24 är en 
kliniskt testad dubbel-
havtornsolja som in-
nehåller näringsmässigt 
värdefull olja både från 
bärets frö och fruktkött.  
   Vid tillverkningen av 
denna högklassiga havtornsolja 
i Torneå används endast hav-

Omega7™ SBA24 -dubbelhavtornsoljekapslar 
• Finlands populäraste Omega7-preparat för slemhinnornas 
välbefinnande • Utvecklad, tillverkad och testad i Finland
• Finns på apotekin

fo

”Omega7 är min favorit!”  – Janina Fry, företagare och mamma

S

Se hit, du vuxna 
kvinna – friska 
slemhinnor 
förbättrar din 
livskvalitet

tornsbär som växer vilt eller som 
är ekologiskt odlade.  Produktse-
rien Omega7™ innehåller byg-
gstenar som är viktiga för dina 

slemhinnors välbefinnan-
de. Produkterna lämpar 
sig även för veganer, och 
de saluförs på apotek.

VÄRLDENS ENKLASTE 
HEMMATRÄNING

Pröva till exempel de här tre rörelserna under dagens lopp 
– det kan inte bli enklare.

1. Gunga från sida till sida
Håll först en käpp (ett borstskaft 
eller en ishockeyklubba fungerar 
också!) framför höften med något 
böjda knän. Gunga käppen i en stor 
båge från sida till sida. Tänk dig att 
du ritar ett stort U i luften.

1. Stå bakom en stol med fötterna i bredd med höften. 
Ta ett lätt tag om ryggstödet. 

2. Böj knäna med rak rygg. 
3. Fortsätt rörelsen som en våg och stig slutligen upp 

på tårna så att du spänner vadmusklerna. Rörelsen 
riktas mot låren, sätesmusklerna och vadmusklerna. 

Bilder
Apteekkikustannus

Underhållsträning för axelpartiet

1. Sitt med fotsulorna stadigt mot golvet. Böj ryggen och kra-
ma dina ben genom att placera armarna i kors under låren.

2. Räta på ryggen och öppna armarna mot kroppens sidor 
med tummarna först. Fortsätt att göra rörelserna i tur och 
ordning. Rörelsen stöder rörligheten i ryggen och bröstkor-
gen.

Krama och öppna

2. Saxrörelse
Ta ett brett tag om käppen och lyft 
upp den framför kroppen med raka 
armar. Vrid käppen från sida till sida 
och gör en stor saxrörelse.

3. Spjutrotation
Håll först käppen framför höften. 
Rotera käppen med raka armar i en 
stor båge runt huvudet. Byt riktning 
mellan varven.

Böj knäna och stå på tårna

Rörelsernas 
anvisningar 
från boken 

Mikrotreenit



I artikelserien behandlar vi hela 
året hur motion påverkar hälsan.
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SPÅRET ÄR ÖPPET 
FÖR PRECIS ALLA

Längdskidåkning är en kär sport bland finländarna och pas-
sar nästan alla – om du kan gå, kan du skida. Kroppen tackar 
skidåkaren med bättre kondition och balans.

När vårsolen lyser som oräkneliga 
diamanter i drivan och skidor-
na viner under fötterna ler livet. 

Även om skoltidens skidtävlingar har ef-
terlämnat en bitter smak i munnen, lö-
nar det sig att ge skidåkningen en andra 
chans. Mycket är annorlunda nuförtiden.

– Om man inte har uppdaterat skidor-
na på 30 år och prövar modern utrust-
ning blir man glatt överraskad. Traditio-
nell skidåkning är något helt annat med 
dagens skinskidor som inte halkar utan 
glider i många olika fören, påpekar skid-
tränare Laura Jarva.

Enligt Jarva är skidåkning absolut en 
utrustningssport. Inte så att utrustning-
en måste vara så dyr och fin som möjligt, 
men ändå så att den är ändamålsenlig 
och fungerar. Innan man köper skidor 
kan man testa vilka skidor som passar 
bäst till exempel vid en skiduthyrning.

Det lönar sig att ta sig ut i spåret re-
dan för den egna hälsans skull. Skidning 
är nämligen bra för precis hela kroppen: 
musklerna, lederna, andnings- och blod-
cirkulationsorganen, ja också för sinnet.

– Redan det att man håller balansen 
på skidorna medan man glider framåt är 
en utmaning för kroppen. När man ski-
dar använder man alla muskelgrupper i 
kroppen och många sådana muskler som 
inte får någon stimulans i den vanliga var-
dagen, säger Laura Jarva.

Det är också lätt att justera motståndet. 
En nybörjare skidar i plan terräng och i 
lugn takt, en person med god kondition 
väljer långa eller branta uppförsbackar.

Mindre är bättre
En hobbymotionär bör njuta av en so-
lig dag i snöig natur i lugn och ro. Man 
behöver inte och ska inte heller skida så 
snabbt man kan.

– 95 procent av hobbyskidåkarna ski-
dar för fort och arbetar för hårt med be-
nen och armarna. När man gör stora rö-
relsebanor blir armarna och nedre ryggen 
snabbt trötta, varnar Jarva.

Även om utrustningen fästs vid krop-
pens yttersta delar borde det största ar-
betet utföras vid kroppens mitt. Med rätt 
teknik utgår skidningsrörelsen från mag-
musklerna. Skidläraren ger rådet att gö-
ra både rörelserna och kroppen mindre.

– När man skidar en aning hopkrupen 
och med armarna väldigt böjda, är man 
mindre och kortare i alla riktningar. Då 

Text
Susanna Viljanen
Bilder
Shutterstock

kan man stöda hela kroppen på stavarna 
och hålla balansen bättre.

– Att vackla är skidåkarens värsta mot-
stånd. Ju bättre du kan hålla balansen, de-
sto längre kan du glida – och glidningen 
är det som för dig framåt.

Hon ger rådet att lyssna på kroppen: 
hur känns rörelsen, var känns den? Om 
någon muskel arbetar särskilt hårt, vil-
ka andra muskler skulle kunna lätta på 
belastningen? Skidåkning med fokus på 
den egna kroppen fungerar också som 
meditationsövning.

Det är också bra teknikträning att 
ibland skida utan stavar. Balansen för-
bättras och man kan glida längre.

Därefter kan du pröva att ta dig fram-
åt med enbart jämna stavtag: håll båda 
skidorna i marken och lägg hela kropps-
vikten på stavarna.

Ge kroppen tid
Även om den korta skidsäsongen i Södra 
Finland gör att man vill glädja sig över 

snön så mycket man kan, uppmanar Lau-
ra Jarva att man vänjer kroppen ordent-
ligt i början.

– Många hobbyskidåkare förundrar 
sig i början av vintern över hur kondi-
tionen har kunnat försämras så myck-
et under sommaren. Konditionen har 
inte försvunnit någonstans, men det är 
egentligen ingen annan aktivitet som är 
lika mångsidigt ansträngande som skid-
åkning. Samarbetet mellan armarna, be-
nen och kroppens mittparti måste väckas 
upp en aning.

I stället för en två timmars skidtur lö-
nar det sig att göra en halvtimmes test-
skidningar några gånger i veckan när den 
första snön har fallit. Då blir inte den do-
minerande känslan att det är tungt och 
att man inte orkar skida igen på ett tag.

– Om man vänjer sig under några veck-
or är resten av säsongen mycket roliga-
re och man njuter mer av skidåkningen, 
försäkrar Laura Jarva.

Skidåkning passar som hälso-
motion för alla grundfriska 
och även de flesta andra. Till 
exempel kan personer med 
ledbesvär glädja sig över 
att lederna inte utsätts för 
samma slags stötar som vid 
löpning eller till och med pro-
menader.

>>

Laura Jarva, som älskar skid-
åkning, semestrar och skidar 
gärna i landskapet vid Saa-
riselkä. Bilden har tidigare 
publicerats i boken ”Innostu 
hiihdosta!”. (Bild: Jere Alén)
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NICORETTE® är ett nikotinpreparat som hjälper mot avvänjningssymtomen vid rökstopp. Innehåller nikotin. Läs 
bipacksedeln. Förvara utom syn- och räckhåll för barn. Då du påbörjar behandlingen ska du sluta röka helt. Om du har en 
kronisk hudsjukdom (gäller endast plåster), en allvarlig hjärt- och kärlsjukdom eller om du är gravid eller ammar, ska du tala 
med din läkare om behandlingen. Ej för personer under 18 år. Marknadsförare: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  
FI-NI-2000039  06/2020   © McNeil 2020

smak av bär 

smak av mint

Lindrar  
röksuget inom  
30 sekunder

(2 x 1 mg -dos)

Välj din  
egen favorit

SKIDÅKNING ÄR 
EN NJUTNING
Mauri Alakoskela, 64, skidar över 2 000 kilometer om året 
och ger rådet att skida i måttlig takt. Då orkar man längre 
och hinner njuta av både landskapet och motionsglädjen.

Bilder
Jussi Alakoskela
Shutterstock

Mauri Alakoskela 
gillar skinskidor, som 
inte behöver vallas.
Bild: Jussi Alakoskela

>>

I slutet av november, när största delen av finländarna ännu inte 
hade sett ett skidspår, hade Mauri Alakoskela redan skidat 600 
kilometer. Han fick en snabb start på skidsäsongen i Saariselkä, 
där han skidade 380 kilometer på 10 dagar. Genast när han kom 
hem från Saariselkä åkte han iväg på sin årliga vecka i Vuokatti.

I takt med att det blir allt mer vinter får Alakoskela skida närmare 
sina hemknutar i Södra Österbotten. Lappobon har skidat hela sitt 
liv, både i tävlingar och längre sträckor. Under skidevenemang kan 
han staka sig fram till och med hundra kilometer per gång.

Den här vintern kommer Alakoskela att 
delta i endast en lång tävlingsserie i skid-
åkning – som 64-åring är han inte längre så 
intresserad av att tävla.

– Numera skidar jag hellre utan brådska. 
I synnerhet i Lapplands skidspår är det 
trevligt att ibland beundra landskapet och 
till exempel stanna vid ett spårcafé för ett 
mellanmål, säger Alakoskela.

– Finländarna skidar ofta för fort i för-
hållande till sin kondition. Skidåkning är 
en trevlig och rolig gren bara man reglerar 
farten lite och håller pulsen ganska jämn. 
I backar kan man gärna gå med skidorna 
och ibland stanna upp och se sig omkring. 
Man behöver inte skämmas över att man 
är långsam.

Alakoskela som är aktiv motionär lock-
as fortfarande av längre skidturer och han 
rekommenderar också alla andra att delta 
i skidevenemang. När man anmäler sig till 
ett skidevenemang eller en tävling får man 
ett mål som motiverar till skidåkning under 
hela vintern.

Bastun är kronan på verket i euforin
Alakoskela väljer skidorna och stilen enligt 
föret. När temperaturen är omkring noll-

strecket är det lättare att skida fristil. Vid 
bra skidföre är det traditionell stil som gäller.

– Jag växlar mellan olika skidstilar, efter-
som musklerna ansträngs när man skidar 
varje dag. Fristil belastar andra ställen än 
traditionell stil, vilket innebär att alla musk-
ler kommer till användning om man växlar 
mellan stilarna.

När man skidar ofta, är traditionell stil 
mer belastande för överkroppen och fri stil 
mer belastande för benen.

Med tiotusentals skidkilometrar bakom 
sig säger Alakoskela att man hålls frisk av 
att röra på sig utomhus. Han har inte varit 
förkyld på många år.

Även om man ofta är ensam i spåret är 
skidåkning också en social hobby. Man 
träffar andra skidåkare under evenemang, 
på spårcaféerna och efter skidrundan.

– På skidresor har jag alltid min fru med 
mig. Hon skidar inte lika långa sträckor, men 
vi startar och slutar skida samtidigt och går 
sedan i bastu tillsammans, berättar Alakos-
kela.

– När man först har njutit av motion i fris-
ka luften, är bastun kronan på verket i den 
euforiska känsla man får av skidåkningen!



PANADOL FORTE 1000 mg filmdragerad tablett
Innehåller paracetamol. För symtomatisk behandling av värk 
och feber hos vuxna. Doseringen för vuxna är ½–1 tablett 
med 4–6 timmars mellanrum, högst 3 gånger om dagen. Ej 
för barn och ungdomar under 18 år. Kontinuerlig användning 
högst 3 dagar i följd utan läkarordination. Rekommenderade 
doser får inte överskridas. Ta inte en tablett oftare än med 
4 timmars mellanrum. Använd inte Panadol Forte om du är 
allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne 
i tabletten. Använd med försiktighet, eftersom paracetamol 
orsakar leverskador om intaget är för stort. Inga andra pre
parat som innehåller paracetamol eller andra smärtstillande 
medel får användas samtidigt. Panadol Forte kan användas 
under graviditet och amning. Du bör använda lägsta möjliga 
dos som minskar din smärta och/eller din feber och ta den 
under så kort tid och så sällan som möjligt. I mycket sällsyn
ta fall har allvarliga hudreaktioner uppkommit. Receptfritt 
läkemedel. Läs bipacksedeln. Förpackningsstorlek: 15 tabl. 
Sammanfattning av produktresumén 17.2.2021. Baserad på 
produktresumén daterad 19.4.2021. 

OTRIVIN (alla former) vuxna och barn
Otrivin nässprayer för lindring av nästäppa vid snuva och bi
håleinflammation. Aktiv substans: xylometazolin. För vuxna och 
barn över 12 år 1 mg/ml nässpray vid behov, högst 3 gånger 
om dagen i högst 10 dagar. För barn i åldern 1–11 år, under 
en vuxens överin seende, 0,5 mg/ml nässpray vid behov, bero
ende på ålder 1–2 eller högst 3 gånger om dagen i högst 5 
dagar. Använd inte Otrivin om du är överkänslig mot något 
innehållsämne i preparatet, om du har rhinitis sicca, atrofisk 
rinit eller trång vinkelglaukom eller om du nyligen genomgått 
en operation i näs svalgområdet. Diskutera användningen av 
preparatet med läkare eller apotekspersonal om du använder 
andra läkemedel eller om du har någon långvarig sjukdom. 
Ska inte användas under graviditet. Under amning enligt 
läkares anvisningar. Huvudvärk, torr nässlemhinna, brännande 
känsla i näsan eller illamående är biverkningar som kan före
komma. Rapportera misstänkta biverkningar till Säkerhets och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (www.fimea.fi). 
Läs bipacksedeln noga. Receptfritt läkemedel. Sammanfattning 
av produktresuméerna 17.11.2020. Baserad på produktresu
méerna daterade 04/2020 – 06/2020.

PANADOL HOT 500 mg/dos pulver till oral lösning
Innehåller paracetamol. Vid feber och värk i samband med 
förkylningssjukdomar, vid influensa, huvudvärk och muskel
värk. För vuxna (över 18 år) 1–2 dospåsar med 4–6 timmars 
mellanrum, högst 3 gånger om dagen. Dosintervallet ska 
vara minst 4 timmar. Rekommenderas inte för barn och un
gdomar under 18 år. Rekommenderad dos får inte överskri
das. Innehållet i dospåsen löses i hett vatten och intas medan 
drycken är varm. Använd inte Panadol Hot om du har fenyl
ketonuri eller om du är allergisk mot paracetamol eller mot 
något hjälpämne i preparatet. Använd med försiktighet, efter
som paracetamol orsakar leverskador om intaget är för stort. 
Inga andra preparat som innehåller paracetamol eller andra 
smärtstillande medel får användas samtidigt. Preparatet kan 
användas under gravi ditet och amning. Du bör använda 
lägsta möjliga dos som minskar din smärta och/eller din 
feber och använda den under kortast möjliga tid. Receptfritt 
läkemedel. Läs bipacksedeln. Förpackningsstorlek: 12 och 30 
dospåsar. Sammanfattning av produktresumén 28.9.2020. 
Baserar sig på produktresumén daterad 25.8.2020. 

Mer information: 
GlaxoSmithKline, Biskopsbron 9 A, 02231 Esbo, tfn: 080 077 40 80, epost: scanda.consumerrelations@gsk.com. 
GSK koncernen äger eller har licens för varumärkena. ©2021 GSK koncernen eller licensinnehavaren. 10/2021, PMFIOTRI2100129

Panadol och Otrivin

LINDRING 
AV VÄRK OCH NÄSTÄPPA

Öppnar upp en täppt näsa 
på bara några minuter

Mot värk 
och feber

DEN NYA 
FÖRPACKNINGEN 

 kommer att ändras under 
början av 2022

Vitaali Rauta 50 mg och
100 mg med salmiaksmak

E N DA S T  F R Å N  A P OT E K

Vitaali STARKA OCH MAGVÄNLIGA JÄRNPREPARAT

Järnpreparat i vätskeform, i väl 
absorberbar bisglycinatform Fe2+ 
Järn befrämjar det normala bildandet av röda 
blodkroppar och hemoglobin samt transporten 
av syre i kroppen och immunsystemets normala 
funktion. 

Dosering: 
50 mg-100 mg /15 ml per dag.

Finländskt läkemedelsföretags kvalitet

Ta det lugnt i kölden
När termometerns kvicksilver börjar visa många mi-
nusgrader lönar det sig för skidåkaren att glömma 
de allra hårdaste spurtarna och sänka farten.

– Det går att skida långt också vid sträng kyla, 
men med lättare belastning och med beaktande av 
den egna konditionen. Man ska också vara upp-
märksam på hur det känns. Om man får andnöd, 
pipig andning eller bröstsmärta ska man genast re-
agera, dvs. vila tills symtomen har försvunnit, säger 
ortoped och idrottsläkare Tapio Kallio.

Om man har underliggande sjukdomar, börjar 
skidåkning i över 20 minusgrader vara en riskfylld 
aktivitet. Att skida i 30 minusgrader innebär redan 
svårigheter för nästan alla.

Sjukdomar i andningsorganen, såsom astma 
och kronisk obstruktiv lungsjukdom, ger lättast 
symtom vid köldgrader, men även hjärtsjukdomar 
och diabetes är en riskfaktor vid köld. Enbart kölden 
i sig orsakar inte till exempel rytmstörningar, men 
om man har benägenhet att få rytmstörningar kan 
kölden öka symtomen.

Om man är väldigt sugen på att åka ut och skida 
trots att det är sträng kyla, ger Kallio rådet att 
använda ett andningsskydd som säljs på apoteket, 
som förvärmer den kalla luften innan den kommer in 
i lungorna.
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Bafucin® och Bafucin® Mint. För desinfektion av mun och svalg. För vuxna och barn över 5 år. Sötningsmedel sorbitol som har en milt laxerande effekt. 
Kontakta läkare om halsontet är förknippat med hög feber, huvudvärk, illamående eller om halsontet är ihållande eftersom det kan vara fråga om angina. 
Läs bipacksedeln. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  FI-BAF-2000036   10 /2020   ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

För halsontFör halsont
trippelverkandde Bafucin!trippelverkandde Bafucin!

sockerfri över 5 år
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bedövar

lindrar irritation i halsen
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– ont i halsen

Text
Essi Kähkönen
Bilder
Shutterstock

En täppt eller fjällande näsa är ett tråkigt besvär. 
Som tur finns det metoder att sköta det.

Expert: Jaakko Halonen, specialistläkare i allmänmedicin på Terveystalo

Besvär med näsan? Din näsa producerar en till en och 
en halv liter slem per dygn. En 
ganska stor mängd! Ändå lägger 

du inte märke till slemproduktionen, om 
näsan är frisk. Slemmet färdas obemärkt 
ner i svalget med hjälp av flimmerhår och 
därifrån ända till magsäcken.

Slemmet som näsan producerar har en 
viktig roll i till exempel upprätthållandet 
av motståndskraften. Slemmets uppgift 
är att föra med sig orenheter från omgiv-
ningen som har samlats i näsans slemhin-
nor. Samtidigt skyddar slemmet slemhin-
norna i näsan och svalget.

Om inget slem skulle utsöndras, skulle 
virus och bakterier kunna smitta dig med 
olika infektioner lättare än normalt. Även 
irriterande ämnen, såsom luftförorening-
ar eller tobaksrök, skulle åstadkomma 
mer skada på torra slemhinnor.

Kanske det mest bekanta besväret av 
en infektion är förkylningssnuva. Sjuk-

domsalstrare har hamnat på slemhin-
norna i näsan och åstadkommit en in-
flammationsreaktion på slemhinnorna. 
Täpptheten beror på att de inflammerade 
slemhinnorna sväller. Det leder till kan-
ske den mest förargliga följden av snuva: 
det blir svårare att andas genom näsan.

Ändå allergi?
Temperaturväxlingar, kryddig mat, torra 
köldgrader, tobaksrök, ventilation och 
kemikalier i omgivningen är exempel på 
yttre faktorer som irriterar näsan.

En person som får symtom av sådana 
faktorer lider av så kallad vasomotorisk 
snuva, som också kallas idiopatisk snuva.

Vid vasomotorisk snuva kan ett vatten-
liknande sekret rinna ur näsan, dock inte 
alltid. Det kan också hända att slemhin-
norna i näsan blir torra och till och med 
känns skorviga. Snuvan kan bli långva-
rig. Vissa utvecklar kronisk bihåleinflam-

mation, vilken upprätthåller snuvan och 
nästäppan.

Det är alltid viktigt att ta reda på or-
sakerna till långvarig snuva som inte re-
agerar på egenvård. Det lönar sig att be-
söka en läkare om snuvan börjar störa 
vardagen.

Ibland kan snuva som pågår året runt 
bero på allergi. Då kommer man redan 
långt med omsorgsfull egenvård.

Kliande näsa och nysningar är symtom 
på allergisk snuva. Näsan är inte nödvän-
digtvis täppt hela tiden, utan utsöndrar 
ett vattnigt sekret. Rinnande och kliande 
ögon ingår ofta i samma paket.

För att lindra allergisymtomen är det 
förnuftigt att undvika sådant som orsa-
kar allergi, till exempel att vistas nära 
djur som utlöser symtomen.  Allergi-
symtomen kan i regel stävjas med egen-
vårdspreparat från apoteket.

>>



 TORR NÄSA AV VINTERLUFTEN?
Välj en vårdande oljebaserad sprej eller en lättare fuktande oljefri sprej.

Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo-märkt medicinteknisk produkt

A-
vitamiini

A
Vitamin-

E
Vitamin-

Sesam-
olja

Oljefri

Dexpantenol

Finfördelad
spray

LÖSNING TILL KORSORDET PÅ SID 21

Uppskattningsvis 
var tredje 

finländare lider av 
någon grad av 

allergisk snuva.

Flera olika knep
Hjälp vid förkylningssnuva

○ Nästäppa vid förkylningssnuva kan behandlas med 
xylometazolin- och oxymetazolinsprayer som öppnar 
upp näsan. De gör så att blodkärlen i näsan drar ihop sig. 
Då blir det lättare att andas genom näsan.

○ Xylometazolin får användas högst 10 dagar i sträck och 
oxymetazolinsprayer i högst  5–7 dagars tid.

○ För vuxna finns ett kombinationspreparat för täppthet 
och rinnande näsa. Preparatet innehåller xylometazolin 
som öppnar upp näsan och ipratropiumbromid som 
minskar slembildningen.

○ Hypertoniska saltlösningar lindrar täpptheten och 
avlägsnar vätska från de svullna bihålorna.

 Den torra eller fjällande näsans kompisar

○ På apoteket finns det många återfuktande preparat, från 
lätta koksaltdroppar till mer bastanta oljiga alternativ 
och nässalvor. I dessa används till exempel A-vitamin, 
dexpantenol, aloe vera, xylitol och sesamolja.  

○ Största delen av de återfuktande preparaten lämpar sig 
också för små barn.

○ Välj havsvatten- eller koksaltlösningar i stället för kran-
vatten när du sköljer näsan. Det lönar sig att skaffa en 
nässköljningskanna som hjälp vid doseringen.

 Expert: provisor Joonas Salo

Täppt i näsan?
Naso-ratiopharm öppnar en täppt näsa.

Naso-ratiopharm  är en nässpray avsedd för 
tillfällig behandling av nästäppa. Utan konser-
veringsmedel. Aktiv substans: xylometazolin. 
Den starkare styrkan på 1 mg/ml är avsedd för 
vuxna och barn över 10 år och den svagare 
på 0,5 mg/ml för barn i åldern 2–10 år. Kan 
användas till barn under 10 år högst 5 dagar 
i följd och till barn över 10 år högst 7 dagar i 
följd. Bruk under graviditet och amning endast 
i enlighet med instruktioner av läkare. Bekanta 
dig noga med bipacksedeln före bruk. Recept-
fritt läkemedel. Marknadsförs av: Teva Finland 
Oy. MULTI-FI-00143-11-20

Snabb effekt

Utan konserveringsmedel

Egen styrka för barnen

Hög kvalitet 

Förmånligt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm
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Text
Anu Kylvén
Bilder
Shutterstock

Torra ögon är ett av de vanligaste ögonbesvären. 
Torrheten orsakas av bland annat ögats konstruk-
tion, torr inomhusluft, åldrande samt vissa läke-
medel och sjukdomar.
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Expert: Jussi Paterno, läkare som 
specialiserar sig på ögonsjukdomar

1. Vad får ögat att bli torrt?
Ögonen blir torra om för lite tårvätska bildas eller för 
mycket tårvätska avdunstar. Tårvätska avdunstar i för 
stor utsträckning om ögonspringan är för stor, ögonen 
blinkar väldigt sällan, tårvätskan är av dålig kvalitet eller 
miljöfaktorer påskyndar avdunstningen.

2. Vilka miljöfaktorer får tårvätskan att minska eller 
avdunsta?
Till exempel att sitta i en torr bastu gör att tårvätska av-
dunstar. Även damm, maskinell ventilation och hård vind 
torkar ut ögonen. Vinterköld förvärrar uttorkningen, ef-
tersom inomhusluftens relativa fuktighet sjunker kraftigt.

3. Vilka sjukdomar eller läkemedel kan orsaka torra 
ögon?
Diabetes eller störningar i sköldkörteln kan ha ett sam-
band med torra ögon och av läkemedlen inverkar till ex-
empel läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, 
vätskedrivande läkemedel, antihistaminer och betablock-
erare. Torra ögon är ofta ett symtom i opererade ögon.

FRÅGOR 
OM TORRA 
ÖGON10
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Vad ska man göra om ögonen 
ständigt rinner? 
Det är ett paradoxalt besvär som vanligen skvall-
rar om torra ögon. Om ögats yta är torr, uppstår 
en känsla av att man har skräp i ögat. Att rinna är 
ögonens skyddsmekanism för att till exempel skölja 
bort skräp som hamnat i ögat. Rinnande tårvätska är 
annorlunda än vanlig tårvätska. Den är mycket vatt-
nig, eftersom den saknar proteiner och lipider. Den 
vattniga vätskan smörjer inte ögat ordentligt, utan 
rinner bort och ögat blir ännu mer irriterat. Återfuk-
tande ögondroppar avsedda för torra ögon hjälper 
mot rinnande ögon, trots att det kan verka märkligt. 

Ibland orsakas rinnandet av en trång eller tilltäppt 
tårkanal, eller av att ögonlocken har fel position. 
Om tät behandling av torra ögon med återfuktande 
droppar inte hjälper, lönar det sig att uppsöka en 
ögonläkare.

4. Hur vanligt är torra ögon? 
Symtomet är vanligt, men är i regel lätt att behandla på 
egen hand. Beroende på undersökningssättet förekom-
mer torra ögon hos så mycket som hälften av befolk-
ningen.

5. När är torra ögon allvarligt?
Enligt patienten själv sannolikt när torrheten orsakar 
störande symtom. Ur ögonläkarens synvinkel också om 
torrheten orsakar skador som påverkar synen. Lyckligtvis 
är en sådan svår form av torra ögon sällsynt.

6. Hos vem är torra ögon ett typiskt symtom?
När man blir äldre blir ögonen lättare torra. Enligt mate-
rial från USA lider 19 procent av personer över 80 år av 
torra ögon med svåra symtom och endast 8 procent av 
personer under 60 år. I Finland kan siffrorna vara större 
på grund av den torra inomhusluften och vinterkölden.
Hos kvinnor ökar symtomen i samband med klimakteriet. 
Det beror på en ganska snabb förändring av hormonfunk-
tionen, som också påverkar talgkörtlarna vid ögonlock-

ens kant. Dessa talgkörtlar producerar 
fettföreningar på tårvätskans yta som 
smörjer hornhinnan och bindhinnan och 
förhindrar effektivt att tårvätska avdunstar. 
När dessa fettämnen minskar, blir ögonen 
lättare torra.

Männens hormonfunktion förändras 
långsammare, men samma förändringar 
sker hos äldre personer oberoende av kön.

7. Hur kan man förebygga torra ögon i 
vardagen?
Den som använder glasögon bör hålla 
styrkorna uppdaterade. Den som arbetar 
framför en skärm bör placera skärmen så 
att blicken är riktad nedåt. Mer tårvätska 
avdunstar när man tittar uppåt, eftersom 
ögonspringan då är större. Enligt det man 
i nuläget känner till blir ögonen inte torrare 
enbart av att läsa eller titta på en skärm, 
men om man har ögonsjukdomar eller 

använder olämpliga glasögon är ögonen 
hårt ansträngda: då måste man kisa längre 
och blinkar lätt mindre – och ögonen blir 
lättare torra. 

8. Hur kan man själv vårda torra ögon?
Med apotekets egenvårdsprodukter. Åter-
fuktande ögondroppar lindrar symtomen 
och gör att det känns bättre. Varma om-
slag avsedda för ögonen gör fettämnet i 
ögonlockens talgkörtlar mer lättflytande, 
och då kommer det lättare ut i tårvätskan. 
Det finns skillnader mellan olika produkter 
och apotekspersonalen ger goda råd om 
till exempel säker användning av engångs-
pipetter.

9. Lönar det sig att skölja torra ögon med 
vatten?
Nej. Vatten motsvarar inte tårvätska av 
god kvalitet, utan sköljer bort också de 

sista skyddande proteinerna och fettäm-
nena från ögonen.

10. Hur skiljer man bäst mellan torra ögon 
och allergiska ögonsymtom?
Allergin avslöjas av att ögonen är röda. 
Ögat reagerar på allergi genom en in-
flammation. Visserligen kan också ett 
svårare fall av torra ögon orsaka irritation 
och inflammation, om tårvätskan blir mer 
koncentrerad eller det finns väldigt lite av 
den. Allergi är i allmänhet också förknip-
pad med nässymtom och allergisymtomen 
uppstår vid vissa tider på året.
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BEPANTHEN EYE 
20X0,5 ML

Återfuktande 
ögondroppar 
i behändiga 

engångspipetter.

ALLA SB12 
500ML 

MUNVATTEN 
Neutraliserar orsakerna 

till dålig andedräkt. 
Verkar i till och med 12 h.

MINISUN 50 MCG 
200 TABL.

D-vitamin för daglig 
användning och som 

kur när kroppen 
behöver särskilt stöd.

DERMALOG 
KRÄM 
200 ML

För effektiv 
återfuktning av normal 

och torr hud, för 
ansiktet och kroppen. 

Oparfymerad. 
Svanenmärkt och Allergy 

Certified-märkt.

PERSKINDOL KYLMÄ-
LÄMMIN GEELI 100 ML, 

SPRAY 150 ML ELLER 
THERMO HOT GEELI 

100 ML
Perskindol Active-

kyl-värmeprodukter för 
muskelsmärta och leder eller 

Thermo Hot Gel-värmegel för 
muskelspänningar.

NASOLIN 
A-VITAMIN 

VÅRDANDE OCH 
ÅTERFUKTANDE 

NÄSSPRAYER 
10-20 ML

Återfuktande och 
vårdande nässprayer 
för vård av torr och 

fjällande näsa.

RELA TABS ELLER 
RELA CAPS 

MJÖLKSYRABAKTERIER 
90 ST.

Välsmakande tuggtabletter 
eller sväljbar kapsel.

POSIVIL FLUZINK, 
3 OLIKA SMAKER
Sugtablett för att 

lindra de första 
symtomen på 
förkylning och 

förkorta symtomens 
varaktighet.

BEROCCA 
IMMUNITY 

30 BRUSTABL.
10 viktiga 

immunitetsstärkande 
vitaminer och 

mineralämnen i 
en brustablett.

AVENE 
SOOTHING EYE 

CONTOUR CREAM 
10 ML

Oparfymerad, 
lugnande ögonkräm 

för känslig och t.o.m. 
irriterad hud kring 

ögonen.

MELAREST 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL. 
ELLER 

PITKÄVAIKUTTEINEN 
90 TABL.

Starkt melatonin som 
hjälper dig somna.

BETOLVEX 
STRONG 1,25 MG 

90 KAPS.
Kraftfullt och 

mångsidigt B12-pre-
parat. Innehåller bl.a. 

400 mcg folsyra.

MULTIVITA PLUS 
250 TABL.

Ett multivitaminpreparat, 
utvecklat för vuxnas 

behov.

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 Erbjudanden i februari

Munksnäs apotek
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MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 
100 TABL.

Bidrar till att förkorta 
insomningstiden och 

lindrar individuella 
besvär vid 

tidsskillnader.

BEKO STRONG 
B12 +FOLSYRA +B6 

150 TABL.
Sväljbar tablett eller 

tuggtablett med 
blåbärs- och 

tranbärssmak.

SALUTEM 
TANDKRÄMER 
70 G FÖR BARN 

OCH VUXNA
För vuxna med eller 

utan fluor. Versionen 
för barn innehåller 

1 000 ppm fluor.

MINISUN 
JUNIOR 10 MCG 
D-VITAMINER 

60-100 ST.
Tuggbara kosttillskott 
som smakar gott. För 
att trygga intaget av 

D-vitamin särskilt hos 
barn.

DEVISOL 50 MCG 
200 TABL. 

D-VITAMINER
För ökat 

D-vitaminbehov.

APTEEKKI 
FLUACUTE ZINC+ 

20 ML 
4 OLIKA SMAKER

Munspray som 
innehåller zinkacetat 
för att lindra symtom 

på förkylning och 
förkorta förkylningen.

MAITOHAPPOBAKTEERI+B 
RATIOPHARM 

100 KAPS.
Mjölksyrabakterier och 
B-vitaminer som stöder 

motståndskraften 
i samma kapsel.

OMEGA7 
HAVTORNSOLJEKAPSEL 

90 ST.
Inhemskt 

havtornsolje-preparat 
för välmående 

slemhinnor och hy.

APTEEKKI 
VÅRDANDE 

NÄSSPRAYER 
10-25 ML

Återfuktar och 
vårdar näsans torra 

slemhinnor.

AQUALAN PLUS, 
L ELLER DUO 

200 G
Återfuktande 

baskrämer.

MINISUN 
MULTIVITAMINER 

VAHVA 120 
ELLER JUNIOR 
TÄHTIMARJA 

200 TABL.
Viktiga vitaminer och 
spårämnen i samma 

tablett.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.
Specifika 

näringsämnen för 
hårrötterna för att 

stärka håret.

OPHTIM EYE 
HYDRA ELLER FORTE 

20X0,5 ML
Återfuktande och 

skyddande ögondroppar 
i engångspipetter. Forte 
är tjockare och främst 

för nattbruk.

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
Erbjudanden i mars

Munksnäs apotek
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