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KUN KISSAN 
VATSAA  
KIVISTÄÄ

TALVILOMA
REISSU  
LÄHESTYY –
Muistithan 
rokotukset

KÄYTÄ  
KOSMETIIKKAA 

LUOVASTI!

HAE HOITOA 
RANKKAAN  

RASKAUS
PAHOIN 

VOINTIIN

  
ASEIKSI FLUNSSAAN

MUKANA 
RISTIKKO

RAIKAS SUU  
HELPOSTI

8 vinkkiä: 

C-vitamiini 
ja sinkki



itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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KAMPANJA-
TARJOUS* -15%

APTEEKISTA

devisol.fi

Kampanja kestää lokakuun ajan.  
Kampanjassa mukana olevat tuotteet: DeviSol 20 mikrog 200 tabl., 

DeviSol Strong 50 mikrog 200 tabl., DeviSol Strong 100 mikrog 100 tabl. ja DeviSol MIX 200 tabl.
*Tarkista kampanjoissa mukana olevat apteekit: itsehoitoapteekki.fi
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**Muodostaa suojakerroksen hampaiden vihlovien 
alueiden pinnalle. Käytä kahdesti päivässä saadak-
sesi pitkäkestoisen suojan vihlontaa vastaan.

Sensodyne Repair & Protect  
-hammastahna korjaa**, vahvis taa 
ja suojaa hampaitasi vihlonnalta 
kahdesti päivässä käytettynä.

Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2018 
GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 08/2018, CHFIN/CHSENO/0021/18
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Kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvä,  
luotettavaa tietoa 
terveydestä tarjoava 
apteekin asiakaslehti.  
Lehti tekee yhteistyötä  
potilasjärjestöjen 
kanssa. Neljäs vuosi kerta. 
Tilaushinta  
49 euroa/vuosi. 

. . . Flunssa kuriin 
Muista ottaa sinkkiä heti 
ensimmäisten flunssan 
oireiden ilmaantuessa.

. . . Äijäpalsta
Kääk, miesflunssa iski.

. . . Lähes kaikki  
sallittu
Kosmetiikkatuotteista 
on moneksi. Leikittele ja 
pane luovuus peliin.

. . . Rokotukset  
kuntoon ajoissa
Lämpimissä maissa 
kannattaa varautua 
hepatiitti A:han, joka 
tarttuu esimerkiksi ruuan 
välityksellä.

. . . Istumatyöntekijän 
pelastus
Kuminauhajumppa 
toimii myös kun
toutuksessa ja 
ehkäisee urheilu
vammoja.

. . . Haiseeko 
hengi
tys vai 
vihlooko 
hampaita?
5 + 3 vinkkiä  
suunhoitoon.

. . . Kaunis olo
Ota vitamiinit ihon iloksi.

. . . Outoja  
vatsavaivoja?
Gluteeniyliherkkyys on 
vielä lääketieteellisesti 
epäselvä ilmiö.

. . . Kissan mahaa  
kivistää

Vanhalla kissalla 
pitkään jatkunut 

oksentelu voi 
kieliä jopa 

kasvai
mesta. 18

34

koonnut: Anu Kylvén  
 kuvat: BigStock

Älä uuvu, 
omaishoitaja
”Yksi tapa käsitellä ja ennalta
ehkäistä uupumusta on miettiä 
omaishoitosuhteen alussa omia 
rajoja. Onko esimerkiksi jokin 
hoitotoimenpide sellainen, jossa 
oma raja hoitajana kulkee? Pystyn
kö hoitamaan täysin vuoteenomaa 
läheistä?”

Omaishoitajaliiton kehittämispäällikkö 
Merja Kaivolainen
Lähellä-lehti 2/2018

”Diabetes 
liitännäis
kuluineen 
maksaa  
yhteis

kunnalle

 2,5  
miljardia 
euroa eli  

15 %  
terveyden

huollon 
kuluista.”

Juha Tuominen, 
HUSin uusi  

toimitusjohtaja  
kaipaa  

järjestelmällisyyttä  
diabeteksen  

hoitoon.
(Lännen Media) 

Uupumuksesta  
uudella tavalla
Ulla Donner on vanginnut täydellisesti epämää
räisen alakulon. Sen tunteen, kun mikään ei jak
sa innostaa. Kaikilla muilla tuntuu olevan upea 
elämä täynnä mahdollisuuksia. Itsellä ei mitään. 
Ihmisten joukossa on niin irrallinen olo, että ko
tiin linnoittautuminen tuntuu huojentavalta.

Vaikka Spleenish kuvaa luovalla alalla työs
kentelevää nuorta kaupunkilaista, varhaiskes
kiikäinenkin samastuu – kokemukset ovat niin 
tunnistettavia. Sarjakuvaromaani Spleenishin 
ironiset huomiot maailmasta kirvoittavat mo
net naurut, ja kirjan räiskyvä punavalkoinen 
kuvakerronta koukuttaa.

Ulla Donner: Spleenish 
(Schildts&Söderströms 2017)

10.10.  
on maailman  

mielenterveyspäivä.
Kysy kaverilta,  

miten hänellä menee.

14.11. 
maailman 
diabetes-

päivä

UNI- ja  
rauhoittavina  

lääkkeinä  
käytettyjen  
bentsodi

atsepiinien ja 
niiden kaltaisten 

lääkkeiden  
käyttö voi lisätä  

hieman  
Alzheimerin 
taudin riskiä. 
Älä koskaan 

käytä lääkkeitä 
turhaan.

Itä-Suomen  
yliopisto



Calcichew® D3 Extra appelsiini 500 mg/20 mikrog, purutabletti. D-vitamiinin ja kalsiu-
min puutteen ehkäisyyn ja hoitoon iäkkäillä. D-vitamiini- ja kalsiumlisä osteoporoosin 
hoidon tukena, jos potilaalla on D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen riski.  Ei lapsille. 

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: www.calcichew.fi.

PÄIVITTÄINEN KALSIUM & D-VITAMIINI
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 IMETTÄMISEN aikana runsaasti alkoholia käyttänei
den lapset pärjäävät muita heikommin älykkyystesteis
sä, kertoo australialainen tutkimus. Äidinmaidossa on 
alkoholia aina saman verran kuin äidin veressä, ja se 
myös poistuu samaa tahtia.

hs.fi

Miksi suu kuivuu?
Suun kuivuminen johtuu siitä, että sylkirauhaset eivät 
tuota riittävästi sylkeä. 
Vähäinen syljeneritys lisää bakteerikasvua suussa, 
joten hampaiden reikiintymisen riski kasvaa. Myös 
eroosio eli hammaskiilteen syöpyminen on todennä
köisempää. Tietysti kuiva suu myös tuntuu kurjalta, ja 
suuhun jää helpommin ruuantähteitä.

Tavallisimmin suun kuivumista aiheuttavat lääk
keet, esimerkiksi useat masennus, verenpaine, ast
ma ja allergialääkkeet. Jos käytät useampaa kuin nel
jää lääkeainetta, kuivan suun riski kasvaa olennaisesti. 
Myös tupakointi, suun kautta hengittäminen ja eli
mistön kuivuminen voivat vaikuttaa kuivuuden tun
teeseen suussa.

1. Valitse hammas
tahnoja, joissa ei ole 
vaahtoavaa natrium
lauryylisulfaattia.

2. Älä käytä alkoholi
pitoisia suuvesiä.

3. Vältä sokeria sisältä
viä välipaloja ja  
happamia tuotteita.

4. Vältä tupakkaa ja  
alkoholia. 

5. Käytä ksylitolituottei
ta ruuan jälkeen.

6. Juo usein vettä. 
Huuhdo suu  
ruokailun jälkeen.

7. Kokeile kostuttaa 
suun limakalvoja  
sivelemällä niille  
ruokaöljyä.

8. Käytä herkän ja  
kuivan suun  
tuotteita (esim. 
kostuttavat geelit ja 
suusuihkeet), joita 
saa apteekeista.

9. Jos suun kuivuus 
johtuu esimerkiksi 
lääkkeistä, kannattaa 
keskustella  
lääkärin kanssa, 
onko lääkitystä  
mahdollista vaihtaa.

hammaslaakariliitto.fi
fluxfluor.fi

Hoida näin
1. 

Fosfori on kalsiumin jälkeen ihmiselimistön 
runsain kivennäisaine, ja noin 85 prosenttia 
fosforista on luustossa kalsiumfosfaattina. 
Fosfori on elimistössä myös solujen välittö
mänä energianlähteenä toimivan ATP:n eli 

adenosiinitrifosfaatin osa.

2.  
Fosforia tarvitaan soluissa useiden muiden 

yhdisteiden rakenneosana sekä happo
emästasapainon säätelyssä. Fosfori on 

muun muassa luuston ja hampaiden yksi 
rakennusaine. Ihminen tarvitsee fosforia 

noin 600 mg vuorokaudessa.

3. 
Fosforia on useimmissa elintarvikkeissa. 

Ruoista ja raakaaineista eniten fosforia on 
vehnäleseissä, sulatejuustoissa, kurpitsan

siemenissä ja hampunsiemenissä.

fineli.fi

  
FOSFORI

AJANKOHTAISTA



Kolmivaikutteinen NOVANIGHT®-ravintolisä auttaa nukahtamaan ja nukkumaan rauhallisemmin läpi yön.

Ravintolisä. Suositeltava vuorokausiannos on 2 kapselia. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruoka valion korvikkeena. Lääkärin 
valvonnassa olevien henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten on kysyttävä neuvoa lääkäriltä ennen ravintolisän käyttöä. Markkinoija Sanofi  Oy. SAFI.NVN.18.05.0314 09/2018

HYVÄ YÖ, VIRKEÄ PÄIVÄ.

?
LYHENTÄÄ NUKAHTAMISAIKAA
melatoniini

VÄHENTÄÄ YÖLLISIÄ HERÄÄMISIÄ
sitruunamelissan ja tuliunikon kasvi uutteet

RAUHOITTAA
rohtopassion kasviuute

AJANKOHTAISTA

Nelli Neuroosi käsittelee ja välittää viestejä aivoissa. 
Mauri Magrofagi on elimistön syöjäsolu.

Ei pakottamalla
Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä internetpoh
jainen Onnikkapainonhallintaohjelma tukee pysyvien 
elämäntapamuutosten saavuttamista 
vaikuttamalla laihduttajan 
ajatuksiin ja asenteisiin. 

Sovellus ohjaa käyt
täytymistä tehtävien 
ja muistutusten avulla: 
rohkaisemalla, suostut
telemalla ja palkitsemal
la. Erityistä ohjelmassa on 
se, että tavanomaisen ruo
kavalio ja liikuntaohjauksen 
ohella se kiinnittää huomiota 
syömiskäyttäytymiseen, esimer
kiksi tunnesyömiseen, syömisen 
tietoiseen hillintään, impulssisyö
miseen ja ahmimiseen.

Ohjelmaa käyttäneiden paino pu
tosi ja useimmilla se säilyi saavute
tulla tasolla koko kahden vuoden seu
rantajakson ajan.

Laajempaan valtakunnalliseen käyt
töön Onnikkasovellus saadaan ensi ke
sään mennessä.

”Kuoleman vaara on minulle todellinen koko ajan. Se tulee mikä tulee.  
En mieti kuolemaa, kun menen nukkumaan.  

Kun herään, saan iloa siitä, että hengitän ja olen.”

ALS:ia sairastava Frans Enroth, Kotiliesi 17/2018

ANNA OLLA
Ärsyttäviä tilanteita  
kotona tai töissä?  
Näin ratkaiset  
ristiriidat:

◆  Anna asian olla.
◆  Kuuntele ensin.
◆  Kyseenalaista itsesi.
◆  Mieti oikeita taustasyitä.

Karla Nieminen: 
Olet hyvä tyyppi 
– opas sujuviin 
ihmissuhteisiin 
(Otava 2017)

Seksin saama 
huomio on 
kohtuuton, sillä 
harva todella on vain 
seksin puutteessa. 
Rakkauden puutteessa 
sitäkin useampi.

psykoterapeutti 
Maaret Kallio blogissaan
maaretkallio.com

oulu.fi
kaleva.fi

IMODIUM PLUS®  
helpottaa RIPULIN  
lisäksi: 

✚

✚

✚

IMODIUM PLUS® (loperamidi ja simetikoni) Akuutin ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, turvotuksen ja ilmavaivojen hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä  Imodium®-valmistetta, jos sinulla 
on korkea kuume, ulosteissasi on verta, sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli, bakteeriperäinen suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos 
olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriisi. Lue pakkausseloste. 
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.   FI/IM/17-1478   12/2017    © McNeil 2017

Kun käsienpesu ei riittänyt
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Syksyn kiinnostavat ja hyödylliset 
uutuustuotteet esittelyssä.10 � UUTUUS

 

ZYX
Zyx® on tehokas lääke kurkkukipuun. Se 
hoitaa tulehdusta ja puuduttaa paikallisesti. Nyt saa-
tavilla raikas uutuusmaku, Zyx® Eukalyptus!

Zyx® Eukalyptus 3 mg -imeskelytabletit on tarkoitet-
tu suun ja nielun kivun ja ärsytyksen lievittämiseen. 
Vaikuttava aine bentsydamiini. Annos: 1–3 tablettia 
vuorokaudessa. Oireiden jatkuessa ota yhteys lää-
käriin. Ei alle 6-vuotiaille, raskaana oleville tai imet-
täville. Tutustu 
huolella pak-
kausselostee-
seen. Markki-
noija: Mylan 
Finland Oy.⬣

BETOLVEX VEGE JA SUGAR BALANCE 
B12-VITAMIINIT

Betolvex Vege B12-vitamiini on kehitetty 
kasvisruokavalion tueksi, erityisesti ve-
gaaneille B12-vitamiinin ja D2-vitamii-
nin saannin turvaamiseen. Pieni, nieltä-
vä tabletti. Vaikuttavat aineet ja määrät: 

1 mg syanokobalamiinia (B12-vitamiini) ja 
20 μg D2-vitamiinia. Ei eläinperäisiä aines-
osia. Pakkauskoot 30 ja 90 tablettia.

Betolvex Sugar Balance on kehitetty sokeri-
tasapainon tueksi. B12-vitamiinin, kromin ja 
D3-vitamiinin saannin turvaamiseen. Pieni, 
nieltävä tabletti. Vaikuttavat aineet ja mää-
rät: 1 mg syanokobalamiinia (B12-vitamii-
ni), 20 μg D3-vitamiinia (kolekalsiferoli) ja 
120 μg kromia (pikolinaatti). Pakkauskoko 
100 tablettia. Uutuuksien markkinoija: ra-
tiopharm Oy.

IDUN Minerals Magna Lengthening 
Mascara 12 ml 
Huikaisevan pitkät ja erotellut ripset! 
Palkitun Magna-tuoteperheen 
uusi ripsiväri on suunniteltu eri-
tyisesti lyhyille ripsille. Pieni ja 
siro harjasosa tekee levittämises-

tä helppoa ja tarkkaa. 100 % vegaaninen, sovel-
tuu herkkäsilmäisille ja piilolinssien käyttäjille. 

IDUN Minerals Face Primer Iris 26 ml 
Silkkinen meikinpohjustusaine luo täydellisen 
pohjan meikille ja auttaa meikkiä kestämään 
kasvoilla koko päivän. Levitetään ennen meik-
kivoidetta. Sisältää antibakteerista hiilipuuteria. 
100 % vegaaninen. Soveltuu kaikille ihotyypeille, 
myös herkkäihoisille.

 RAVINTOLISÄT 

 RUOKAVALION 

 TUEKSI 

 C-VITAMIININ 

 SAANNIN 

 VARMISTAMISEEN 
 KURKKUKIPUUN! 
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Ducray-
uutuudet

 NESTEMÄINEN INKIVÄÄRI 

 JOKAISEEN PÄIVÄÄN 

MULTIVITA ASCORBIN 
C-PORE 1 g 20 kpl

Appelsiinin makuinen, pirteäs-
ti poreileva Multivita Ascorbin 
Pore sisältää 1 000 mg C-vita-
miinia. C-vitamiini kohentaa 
vastustuskykyä, toimii elimistös-
sä antioksidanttina ja vähentää 
väsymystä ja uupumusta. Soke-
riton, hiivaton, gluteeniton, lak-
toositon. Ei sisällä 
soijaa, liivatetta 
tai eläinperäisiä 
aineosia.

Pore -
tabletti

Pienet  
nieltävät 
tabletit

PHYSIOMER MENTHOL
Physiomer Menthol on luon-
nollinen vaihtoehto lääkkeel-
lisille avaaville nenäsumutteil-
le. Tuote sisältää hypertonista 
merivettä, eukalyptuksen ja 
myrtin eteerisiä öljyjä sekä 
rantaminttu-uutetta, jotka vä-
hentävät tukkoisuutta tehok-
kaasti. Nenäsumute avaa ja 
puhdistaa nenäkäytävät sekä 
estää bakteerien ja virusinfek-
tioiden leviämisen.

 LÄÄKKEETÖN NENÄSUIHKE 

Helposti 
mukana Alhaisessa lämpötilassa uutettu luomu-

inkivääri helppokäyttöisessä muodossa. 
Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. Ei 

suositella raskaana oleville. Annostus aikui-
sille 20 tippaa kaksi kertaa päivässä, lapsille 
10 tippaa kaksi kertaa päivässä. Tipat voidaan 
nauttia lämpimään tai kylmään juomaan se-
koitettuna. Tuote on laktoositon, alkoholiton, 

sokeriton, gluteeniton, säilöntä-
aineeton sekä vegaaninen. Ei 

sisällä makeutusaineita. 
Ravintolisä. Markkinoija: 
VIDACOS Oy.      

DR.MUCHE´S INKIVÄÄRITIPAT 20 ml

IDUN MINERALS  
-UUTUUDET

100 % 
vegaaniset

 KUTISEVALLE IHOLLE 

SENSINOL-PUHDISTUS-
ÖLJY JA SENSINOL- 
VARTALOVOIDE

DUCRAY Sensinol Soothing Body Lotion
Kosteuttava ja hellävarainen vartalovoide 
rauhoittaa ihon kutinaa ja ärtymystä sekä 
kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Kevyt ja no-
peasti imeytyvä hellävarainen koostu-
mus. Hajusteeton.

DUCRAY Sensinol Soothing 
Cleansing Oil

Saippua-aineeton pesuöljy kutisevalle iholle. 
Aktiiviaine Polidocanol (Laureth-9) on tun-
nettu kutinaa rauhoittavista ominaisuuksis-
taan. Hellävarainen pesupohja sisältää run-
saasti kosteuttavia ja ravitsevia öljyjä. Estää 
kovan veden kuivattavaa ja ärsyttävää vaiku-
tusta iholle. Miellyttävä koostumus ja kevyt 
tuoksu. Biohajoava koostumus.

Lääke

Luontainen 
makeutusaine

UUSI PEHMEÄ JA PURESKELTAVA MONIVITAMIINI

EI SISÄLLÄ 
A-VITAMIINIA

UUSI PEHMEÄ JA PURESKELTAVA

LASTEN KALSIUM +  
D-VITAMIINI- 
VALMISTE

UUTUUDET APTEEKISTA

*B1- ja B12-vitamiinit edistävät hermoston normaalia toimintaa. 
Pantoteenihappo (B5-vitamiini) edistää normaalia henkistä suorituskykyä.

 MEIKKEJÄ MYÖS 

 HERKKÄIHOISILLE 

Luonnolli-
nen vaihto-

ehto

UUTTA



teksti:  
Jaana Tapio 
kuvat: 
BigStock

Kutittaako 
kurkussa, vetääkö 
alkava tauti 
voimattomaksi? 
Hae taudin 
taltuttamiseen 
helpotusta 
apteekista. 
Varma valinta on 
yhdistelmä sinkki 
ja C-vitamiini. 
Mutta olisiko 
D-vitamiinista 
lisäapua?

 12     

NAPPAA 
SINKKIÄ HETI 

ENSIMMÄISTEN 
FLUNSSAN 
OIREIDEN 

ILMAANTUESSA. 
TAUDIN PÄÄSTYÄ 
PAHAKSI SINKKI-

KÄÄN EI ENÄÄ TEE 
IHMEITÄ. 

Huilaa huolella. 
Parantuminen 
vauhdittuu, kun 
maltat levätä.

Sinkistä ja 
C-vitamiinista apua 

flunssakauteen

 ApteekkiNyt   13

Sinkillä on tutkimuksissa to-
dettu vaikutusta flunssan kes-
ton lyhenemiseen. Sinkki-
imeskelytableteilla voi lyhentää 
taudin kestoa jopa kolme päi-
vää. Tärkeintä on, että sink-
kipurkille lähdetään heti en-
simmäisten flunssan oireiden 
ilmetessä, sillä taudin jo pääs-
tyä pahaksi sinkkikään ei enää 
tee ihmeitä.

– Sinkkivalmisteissa on 
eroja. Kun on tutkittu 
tabletteja, joiden imes-
kely kestää 15–30 mi-
nuuttia, vaikutus on 
ollut merkittävä. Teho 
ei välttämättä ole sama 
sellaisella tabletilla, joka 
liukenee suussa jo viides-
sä minuutissa, kertoo lääkäri 
ja Helsingin yliopiston tutkija 
Harri Hemilä.

Hemilä on tutkinut, miksi 
joissakin tutkimuksissa sinkis-
tä on ollut apua flunssaan, toi-
sissa taas ei. Syyksi on selvinnyt 
muun muassa se, että annostus 
saa olla reilu, vähintään 80 mil-
ligrammaa sinkkiä päivässä.

– Jos hoitoaika on kerral-
laan 1–2 viikkoa flunssan 
yhteydessä, yliannostus-
ta ei tarvitse pelätä. Li-
säksi sinkin jatkuvasta 
syömisestä ei tiedetä 
olevan hyötyä.

Hemilän mukaan ei ole 
tiedossa, onko sinkkitablet-
tien ja -suihkeiden tehossa 
eroa. Asiaa ei ole tutkittu, mut-
ta hän ei näe syytä epäillä nie-
lusuihkeiden tehoa. 

SINKKIÄ SUUHUN 
HETI TAUDIN ALUSSA

�

NASO-RATIOPHARM  
1mg/ml 10 ml

    Helpotusta  
  limakalvojen  

  turvotukseen
Naso-ratiopharmin vaikuttava aine ksy-

lometatsoliinihydrokloridi vähentää nenän 
ja nielun alueen limakalvojen turvotus-

ta, mikä helpottaa nuhapotilaan hen-
gittämistä nenän kautta. Valmiste on 

tarkoitettu mm. nuhasta johtuvan 
nenän tukkoisuuden tilapäiseen 

hoitoon. Tutustu huolella lääk-
keen pakkausselosteeseen. 

Markkinoija ratiopharm Oy.

BION3 IMMUN RESTORE  
20 tabl.

Vastustuskyvyn tueksi
Bion®3 Immun RESTORE flunssan ennal-

taehkäisyyn ja nopeampaan toipumiseen. 
Sen sisältämät maitohappobakteerit, C-vitamii-

ni, sinkki- ja histidiini vahvistavat luontaista vas-
tustuskykyä. Annostelu on yksi tabletti 
päivässä ja se sopii myös 

raskaana oleville sekä 
imettäville. Laktoosi-

ton, gluteeniton ja 
hiivaton ravintolisä.

HOT HONEY KIDS  
20 annospussia

Hunaja yskää hillitsemään
Erityisesti pienille lapsille kehitetty kuuma-

juomajauhe, joka sisältää kuivattua hunajaa, C-
vitamiinia ja sinkkiä. Juomassa on pienille lapsille 

sopivat määrät C-vitamiinia ja sinkkiä, jotka edistävät 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Juoma on 
miedon hunajan makuinen ja makeutettu luonnollisil-

la fruktoosilla ja sak-
karoosilla. Juoman 

kellertävä väri on 
peräisin kasvipe-

räisestä luteii-
nista. Ravin-

tolisä. 

Apu apteekista



  Tarttuuko flunssa 
     myös pelkästä    
  hengitysilmasta?

Bisol Natural tai Novo night

 M arylandin yliopisto uutisoi kesällä, että flunssa 
voi tarttua myös pelkän hengitysilman välityk-

sellä. Ei siis tarvittaisi aivastelua ja yskimistä levittä-
mään tautia pisaratartuntana tai viruksesta saastunei-
den pintojen koskettelua.

Tutkijoiden mukaan tiheä käsienpesu ja nenälii-
na yskimisen ja aivastamisen suojana eivät olekaan 
riittäviä suojia flunssan tartuttamista vastaan, vaan 
flunssan ensipäivinä olisi syytä jäädä kotiin pois mui-
ta tartuttamasta.

Harri Hemilä muistuttaa, että vaikka tutkimustulos 
voi olla oikea, on syytä miettiä, miten suuri käytännön 
merkitys asialla on.

– Virukset voivat tarttua ennen oireiden alkamista 
sekä niiden loppumisen jälkeen. Flunssan voi saada 
myös oireettomalta viruksen kantajalta. Nämä ovat 
asioita, joiden kanssa pitää vain elää. 

C-VITAMIINIA REILUINA ANNOKSINA

Myös C-vitamiinin on osoitettu lyhentävän fluns-
san kestoa. Joidenkin tutkimusten mukaan hyöty 
on varsin vähäinen, mutta Hemilän mukaan tämä 
saattaa selittyä sillä, että tutkimukset on tehty 
pienillä, vain 1 gramman C-vitamiiniannoksilla. 
Flunssan alkaessa kannattaakin kokeilla selvästi 
isompia annoksia. 

– Omille potilailleni suosittelen 6 gramman an-
nosta päivässä, Hemilä kertoo. 

Esimerkiksi yhdessä C-vitamiiniporetabletissa 
on tyypillisesti 1 gramma C-vitamiinia. 

C-vitamiinin jatkuvasta popsimisesta ei tiedetä 
olevan hyötyä, joten ”kuuri” kannattaa aloittaa täs-
mäiskuna flunssan oireiden alkaessa.

– Kokonaisuutena on vahva 
näyttö, että C-vitamiinil-
la on vaikutusta fluns-
san, mutta sen käytän-
nön merkitys flunssan 
hoidossa on vielä epä-
selvä. 

D-VITAMIINIA PIMEÄÄN AIKAAN
Hiljattain on uutisoitu, että myös D-vitamiini tor-
juisi flunssaa. Harri Hemilän mukaan näyttö on 
kuitenkin vähäistä.

– Tutkimus oli meta-analyysi, jonka mukaan D-
vitamiini vähentäisi flunssien lukumääriä noin 10 
prosenttia, mikä on pieni vaikutus, Hemilä sanoo.

D-vitamiinin ei siis kannata odottaa olevan ih-
melääke flunssaan, mutta pimeään vuodenaikaan 
sitä kannattaa syödä purkista, jos sitä ei kerry riit-
tävästi ravinnosta. D-vitamiini ylläpitää yleister-
veyttä.

– Voimme kääntää asian toisinpäin. Ihmiset saa-
vat talvella vain vähän auringonvaloa ja D-vitamii-
ni on turvallista ja halpaa, joten miksi emme söisi 
sitä talvella?  ⬣

Hatsshhiu! Reipas 
niistäminen aiheut-
taa tartuntavaaran 
kahden metrin sä-
teellä, aivastamises-
ta puhumattakaan.

TErvetuloa 
parempi olo

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja in� uenssaan liittyvi-
en hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu voide, josta ruu-
miinlämmössä vapautuu lääkitseviä höyryjä. Voidaan käyttää myös 
höyryhengitykseen. Vaikuttavat aineet levomentoli, raseeminen 
kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille 
ja yli 2-vuotiaille lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos 
olet raskaana tai imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huolel-
la pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn valmiste-
yhteenvetoon. Markkinoija ratiopharm Oy. FI/VCK/17/0011/11/17.

KAKSIVAIKUTTEINEN VICKS VAPORUB 
TUKKOISEEN NENÄÄN JA YSKÄÄN

KAIKEN TYYPPISIIN YSKIIN 
– YKSI RATKAISU

Rauhoittaa yskän

Suojaa limakalvoja

Ohentaa limaa

BISOLNATURAL® Complete on CE-hyväksytty lääkinnällinen valmiste. Valmisteen sisältämät Plantago lanceolatan polysakkaridifraktio, 
timjamin fl avonoidifraktio ja hunaja lievittävät sekä kuivaa yskää että limaista yskää. Aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija Sanofi  Oy.

SAFI.BISO10.18.07.0387 08/2018

UUSI

Kun et tiedä, millainen 
yskä sinulla on
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Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

AUUUUUUUUU
AUUUUUUUUU
AUUUUUUUUU
AUUUUUUU
Se kätevä särkylääke.

Sitruunanmakuinen. 
Voidaan ottaa ilman nestettä.

ibuxin 400 mg jauhe. Lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen lyhytai-
kaiseen, oireenmukaiseen hoitoon. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii 
aikuisille ja yli 12-vuotiaille ja yli 40 kg painoisille nuorille. Neuvotte-
le lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai 
olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Perustuu 23.8.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Markkinoija ratiopharm Oy. FI/
POTC/18/0004/1/18

”Pari viikkoa 
sitten syksyinen 
koleus pääsi 
rankaisemaan.”

TODELLA KIPEÄ

 N autin syksystä. Luonto on värikäs ja tuok-
suu muutokselta kivan kesän jälkeen. Ilto-
jen pimentyessä on mukava laittaa takkaan 
tulet ja röhnöttää sohvalla lempisarjoja 

katsellen.
Syksyisistä keleistä huolimatta ja vaimon sekä ka-

veriporukan kannustamana olen saanut itseni kuiten-
kin vetämään lenkkarit jalkaan yllättävänkin monesti. 
Usein kynnys siihen on rehellisesti sanottuna ollut 
melkoinen, mutta aina se on jälkikäteen tuntunut to-
della palkitsevalta. Happirikkaassa ilmassa hölkkäämi-
nen vaihtelevan kokoisessa porukassa on kivaa – muu-
taman kilometrin matka taittuu lähes huomaamatta.

Tein virheen. Pari viikkoa sitten syksyinen koleus 
pääsi rankaisemaan. Jäin hikilenkin jälkeen pihal-
le nostelemaan kesäkalusteita talvisäilöön ja vilus-
tutin itseni. Aamuinen kurkkukipu oli ensimmäinen 

oire, ja orastava 
päänsärky kol-
kutteli ohimoita. 
Lounaan jälkeen 
vuoti jo kärsäkin, 
mutta työpäivä 
tuli hoidettua.

Tö iden  jä l -
keen olo tuntui 
kuumeiselta, jo-
ten mittaria et-
simään, nollatu-
loksella. Koska 
itse olin erittäin 
aggressiivisen ja 
rajun miesfluns-

san runtelemana sohvan pohjalla, sai vaimo lähteä 
apteekkiin hankkimaan sopivia flunssalääkkeitä ja tie-
tenkin markkinoiden parasta kuumemittaria.

Pussiin vaimo oli apteekin henkilökunnan avustuk-
sella löytänyt särkylääkettä, kurkkutabletteja sekä sink-
kiä ja C-vitamiinia. Ja se kuumemittari, se oli hieno 
ja tekninen. Epäilen kuitenkin 
sen kalibrointia edelleen, sillä 
horkassa suorittamieni kahden 
mittauksen keskiarvo oli 37,5. 
Miesflunssaa. ⬣

ÄIJÄcorner

Äijäpalstaa 
isännöi Tapani, 55,  
”tavalliseksi  
suomalaiseksi 
mieheksi” itseään 
kuvaava työssä käyvä 
perheenisä.  
Palstallamme 
Tapsa pohtii 
hyvinvointia 
äijävinkkelistä.

Ristisanatehtävä tarjoaa  
aivojumppaa ja ajanvietettä.

Ratkaisu 
löytyy  

sivulta 40.

RISTIKKO
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perässä
kärkkymisiä

Nilsiän
neito

ilkeä

ai-
na-
kin

salamoin
OSAAN KYLLÄ

LÖYTÄÄ TÄÄLTÄ
IHONHOITOON TARVIT-

SEMANI AINEET
IHAN ITSE-
NÄISESTI!

MINÄ OSAAN
TARKKAILLA
ASIAKKAAN

TARPEITA SIVUSTA
NIIN, ETTÄ AUTAN
TARVITTAESSA
PALJONKIN!

KOS-
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KEKSI

WIR-
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HAN-
PÄIVÄI-
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YO-

TUTKIN-
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LAU-
LAJA
LUOTI

JYRSIVIÄ
TYTTÖ
JA TUN-
TURI

-PORRAS

IDEO-
LOGIA

SE-
PÄLTÄ
MATTI
USEIN

ARVOS-
TETTU
KOO-
MIKKOKANOISTAAN

KUULU ILMAN
OTTO-
PIS-

TETTÄ

AINO-
AS-

TAANHERJA-
PUHEET VOITTO-

KUPONKI
LOMP-

SASSA?

2.
PER-

SOONA

OKA-
MOTON
NIMISIÄ
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teksti: Ia 
Luhtanen 
kuvat: 
BigStock

Kosmetiikka
tuotteista 
voi saada irti 

enemmän kuin 
uskoisi, sillä lähes 

jokaisen purkin ja 
tuubin sisältö soveltuu 
useampaan kuin 
yhteen tarkoitukseen. 
Leikittele, kokeile  
ja ylläty.

 V oiteiden, geelien 
tai öljyjen hyö-
dyntäminen eri 
tavoin on paitsi 
kätevää, myös 

fiksua. Kun yksi tuote 
käy moneen, se ke-

ventää niin ostosku-
luja kuin reissukan-
tamuksiakin. 
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VOITEISTA     
   ON        
   MONEKSI

Perusvoide pesee ja hoitaa
Yksi monipuolisimmista multikäyttötuotteista on pe-
rusvoide. Sillä, kuten ihoöljyllä tai kosteusgeelilläkin, 
voi tehdä lähes kaikki tarvittavat hoitotoimenpiteet 
päästä varpaisiin.

Yleisin tapa on meikin poistaminen: hiero perus-
voidetta kasvoille ja pyyhi pumpulilla pois. Näppärää 
siinäkin mielessä, ettei iholle tarvitse levitellä enää erik-
seen voidetta puhdistuksen päätteeksi. 

Yhtä lailla voide sopii käsien tai miksei jalkojenkin 
”kuivapesuun” talouspaperin tai pyyhkeen kanssa. Mo-
net kuivaihoiset ja atoopikot käyttävät perusvoidetta 
myös vesipesun yhteydessä suihkugeelin sijaan.

1. 

�

Tee tuoksuva vartalo
voide sekoittamalla pari 

tippaa tai suihkaisua 
lempihajuvettäsi aptee
kin hajustamattomaan 

vartalovoiteeseen.

▶ Silmänympärysvoide so
veltuu ohuen koostumuksen
sa vuoksi huulille ja huulten 
ympärille.
▶ Arveluttaako itserusketta
jan käyttö, koska iholla on kar
heita läikkiä? Sekoita rusketta
jan joukkoon kosteusvoidetta, 
niin väri ei nappaa kiinni kui
viin kohtiin.

▶ Kokeile rauhoittavaa ja 
viilentävää after sun tuo
tetta karvojen poistamisen 
jälkeen ehkäisemään ihon 
ärty mistä.
▶ Jos hame sähköistää suk
kahousujen pinnan, sivele 
sukkisten päälle kosteusvoi
detta.

Testaa myös näitä!

-20 % 
PURE GLOW -TUOTTEET

31.10. ASTI

PURE GLOW
E S I T TÄ Ä

HELEYTTÄÄ JA TASAPAINOTTAA 
AIKUISEN SEKAIHON

• EHKÄISEE EPÄPUHTAUKSIA   
IHOA KUIVATTAMATTA

• VÄHENTÄÄ JUONTEITA

UUTUUS!
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Vinkki



NOSTO.

Kotispa kylppäriin
Perusvoide saattaa tuntua melko arkiselta 

tuotteelta, mutta se on mitä mainioin perus-
ta hemmotteluhoidoille. Helppo kuorinta-aine syntyy 
yhdistämällä perusvoidetta sekä sokeria tai suolaa tah-
naksi. Voide toimii sellaisenaan myös naamiona, kun 
sitä levittää reilun kerroksen.

Valitse koostumus ihotyypin ja ihon kunnon mu-
kaan. Kun hipiä kaipaa kosteutta, valitse vähemmän 
rasvainen laatu. Paksummat voiteet tuovat iholle peh-
meyttä.

Jos haluat, sekoita mukaan vielä muutama tippa öljyä 
tai kosteusseerumia.

Juttu toimii myös toisinpäin, eli kosteuttavia tai peh-
mentäviä naamioita voi käyttää voiteina. Tuhdimmat 
hoitonaamiot ajavat täydellisesti yövoiteen asian.

Huomioi kuitenkin, että naamio on voide- tai gee-
limäinen. Savipohjaisia, iholle kuivuvia 
tai kalvomaisen pinnan tekeviä tuot-
teita ei tule jättää kasvoille suosi-
teltua vaikutusaikaa pidempään.

Sheivaa pehmeästi
Koostumukseltaan kevyt perusvoide tai var-
taloöljy toimii suihkussa loistavasti myös 

sheivaamisen yhteydessä. Paksummat ja ras-
vaisemmat voiteet sen sijaan tukkivat höy-

län helposti.
Mukavaa on sekin, että toi-

menpiteen jälkeen iho jää peh-
meän kosteutetuksi.

Hiuksille myös
Koska päänahka kuivuu siinä missä muu-

kin iho, perusvoidetta voi levitellä tarvittaessa 
mainiosti hiuspohjaankin.

Lisäksi voiteella on helppo silottaa hiusten 
pörröinen pinta ja harottavat latvat. Käytä ke-
vyttä emulsiota, niin tukasta ei tule rasvaisen 
näköistä.

PERUSVOITEET JA ÖLJYT SOPIVAT 
IHON PUHDISTUKSEEN, 

NAAMIOIDEN JA KUORINTOJEN 
POHJAKSI SEKÄ AVITTAMAAN 

KARVOJEN POISTOA.

2. 

3. 

4. 

Hiusten hoitoaine  
on vartalovoiteen  

tapaan passeli apu  
sheivaukseen. 

Kasvoille tai vartalolle 
tarkoitettu kosteussuihke 

sopii edellispäivän 
kampauksen uudelleen

muotoiluun. Sumuta  
suihketta hiuksiin ja  

kohenna käsin. 

� Saat taatusti hikoilunkes
tävän poskipunan taput
telemalla huulipunaa pos
kipäille. 

� Tee silmänrajaukset ripsi
värillä siveltimen kanssa. 
Valitse vedenkestävä laa
tu, jos silmäsi vuotavat 
helposti.

� Liian tumma, paksu tai 
kuivan tuntuinen meik-
kivoide? Kosteusvoidetta 
joukkoon, niin sävy vaa
lenee ja koostumus keve
nee sekä pehmenee. ⬣

3 meikkitärppiä

Thealoz duo

AKTIIVISEEN 
ARKEEN 

PITKÄVAIKUTTEINEN 
MONIVITAMIINI
 13 vitamiinia ja 13 hivenainetta
 Ainesosat vapautuvat 
tasaisemmin pitkin päivää

 Yksi kapseli päivässä riittää

Apteekistasi
Ravintolisä
Markkinoija ratiopharm Oy

FI/VOTC/17/0005/1/17

SILMÄLÄÄKÄRIEN

ENITEN
SUOSITTELEMA

Thealoz Duo 10 ml:
CE-merkitty lääkinnällinen valmiste kohtalaisen tai vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon. Trehaloosi 3 g, 
natriumhyaluronaatti 0,15 g, natriumkloridi, trometamoli, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytetty vesi 
ad 100 ml. Yksi tippa kumpaankin silmään tasaisesti pitkin päivää aina tarvittaessa. Oireiden pahentuessa 
käänny lääkärin puoleen. Fosfaatiton, hypotoninen, säilytysaineeton. Apteekista ilman reseptiä.

ThFi20180813-349

Vinkki

Vinkki
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teksti:  
Jaana Tapio 
kuva: 
BigStock

Lapset saavat 
rokotusohjelman 

rokotteet kätevästi 
neuvolasta, mutta 
muista huolehtia 

rokotesuojasta myös 
matkalle.
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MATKAROKOTTEET 
KUNTOON AJOISSA! 
LÄMPIMISSÄ MAISSA 
ON SYYTÄ VARAUTUA 

HEPATIITTI A:HAN.

Vähän se vain 
kirpaisee.

Pidä huolta        
    rokotesuojasta

LASTEN JA NUORTEN  
KANSALLINEN 
ROKOTUSOHJELMA

◆ Rotavirus

◆ Aivokalvontulehdus,  
keuhkokuume,  
veren myrkytys ja  
korvatulehdus  
(pneumokokki  - 
konjugaatti PCV)

◆ Kurkkumätä,  
jäykkä kouristus,  
hinkuyskä, polio  
ja Hib-taudit, kuten  
aivokalvontulehdus,  
kurkunkannentulehdus  
ja verenmyrkytys  
(Viitos rokote  
(DTaP—IPV-Hib)

◆ Tuhkarokko, sikotauti,  
vihurirokko (MPR)

◆ Kausi-influenssa  
(vuosittain)

◆ Vesirokko

◆ Kohdunkaulan syöpä 
(HPV, tytöt) ⬣

 K ansallinen rokotus-
ohjelma sisältää tark-
kaan harkitun valikoi-
man rokotteita, joita 
lapset saavat heti ensi 

kuukausistaan lähtien neuvolas-
ta ja myöhem-
min koulusta. 
Uusimmat li-
säykset rokote-
ohjelmaan ovat 
tyttöjen HPV-
rokote kohdun-
kaulan syöpää 
vastaan sekä 
vesirokkoroko-
te. Neuvolan ja 
koulun kaut-
ta lapset saavat 
rokotteet maksutta.

Uusia rokotteita päätyy listalle 
silloin tällöin huolellisen harkinnan 
tuloksena. Ylilääkäri Tuija Leino 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Infektiotautien torjunta ja rokotuk-
set -yksiköstä kertoo, että päästäk-
seen kansalliseen rokotusohjelmaan 
rokotteen on oltava turvallinen, sen 
on oltava tehokas poistamaan ky-
seessä oleva tauti ja taudin on olta-
va merkittävä joko vaarallisuutensa 
tai yleisyytensä vuoksi. Lisäksi ro-
kottamisen on oltava kustannusvai-
kuttavaa.

– Nyt harkitaan poikien HPV-
rokotteen lisäämistä listalle, koska 
on tullut uutta tietoa viruksen ai-
heuttamista sairauksista myös po-
jille tyttöjen kohdunkaulansyövän 
lisäksi, Leino kertoo.

Matkarokotteet hyvissä ajoin
Jos perheen talviloma suuntautuu 
eksoottisille seuduille, kannattaa 

matkajärjestelyissä ottaa hyvissä 
ajoin huomioon myös matkaroko-
tukset. Esimerkiksi Keski-Afrikassa 
ja Etelä-Amerikassa esiintyy kelta-
kuumetta, ja missä tahansa lämpi-
mämmissä maissa on syytä varau-

tua hepatiitti 
A:han eli mak-
satulehdukseen, 
joka tarttuu esi-
merkiksi ruuan 
välityksellä. 

– Vaikka ve-
ren ja suojaa-
mattoman sek-
sin välityksellä 
tarttuva hepa-
tiitti B ei leviä 
yhtä herkästi, 

moni ottaa yhdistelmärokotteen, 
joka suojaa molemmilta taudeilta. 
Sen antama suoja on elinikäinen, 
Leino kertoo. 

Leinon mukaan uusia rokotteita 
sekä kausi-influenssarokotetta ote-
taan Suomessa varovaisemmin kuin 
vakiintuneempia lapsuusiän rokot-
teita, joiden kattavuus Suomessa on 
alueesta riippuen yli 95 prosentin 
luokkaa. 

Leinon mukaan kaikista rokot-
teista voi tulla sivuvaikutuksia, ku-
ten pistopaikan kipeytymistä, aller-
gisia reaktioita tai pyörtymistä. Jos 
kyseessä on elävä rokote, se voi ai-
heuttaa taudin oireita lievänä. 

– Yleensä sivuvaikutukset ovat 
lieviä ja ohimeneviä. Rokottami-
nen on nerokas tapa saada immu-
niteetti sairastamatta tautia. Esi-
merkiksi vesirokon vakava muoto 
voi tulla kenelle tahansa, eikä voi 
etukäteen tietää, kenen kohdalle 
arpa osuu.



teksti ja 
kuvat: 
Susanna 
Viljanen

Jos etsit lajia, jolla voit 
hoitaa lihaskuntoasi 
missä vain, milloin 
vain ja kaikissa 
elämäntilanteissa, 
kokeilepa 
kuminauhajumppaa. 
Kuminauha ei paljon 
paina taskussa tai 
käsilaukussa, ja 
treenaamaan mahtuu 
vaikka pukuhuoneessa.

 Perinteisesti kuminau-
hajumppa on yhdistetty 
vammoista ja leikkauk-
sista kuntoutumiseen, 
mutta viime aikoina 

vastuskuminauhat ovat olleet yhä 
kovemmassa nosteessa myös kun-
tosaleilla ja aktiiviurheilijoiden 
treeneissä.

– Varsinkin miehet ovat aiem-
min naureskelleet niin kuminau-
ha- kuin keppijumpalle tai pilatek-
selle ja joogalle. Nyt yhä useampi 
on hoksannut, miten hyvää lihas-
huoltoa kuminauhajumppa on ihan 
kaikkien lajien tukena, naantalilai-
nen Pirjo Järvenranta vakuuttaa.

Jo vuosikymmeniä vastuskumi-
nauhan kanssa itse jumpannut Pirjo 
kertoo hyödyntäneensä kuminau-

haa ahkerasti myös lentopalloval-
mentajan roolissa.

– Lentopallotyttöjen kanssa käy-
timme paljon kuminauhaa vastuk-
sena lämmittelyssä. Kentälle pääsi 
usein vasta vähän ennen peliä, mut-
ta kuminauhan kanssa tytöt saivat 
lämmiteltyä käsien ja yläselän li-
hakset iskuun jo pukuhuoneessa. 
Kuminauhat kulkevat helposti mu-
kana treenikassissa, ja harjoitukset 
mahtuu tekemään hyvinkin pienes-
sä tilassa.

Lentopalloilijoiden on tärkeää 
lämmitellä hartioiden seutu hyvin 
ennen peliä, sillä rajut iskulyönnit 
rasittavat olkapäitä ja yläselkää. 
Kuminauha tarjoaa lämmittelyyn 
paitsi vastusta myös tukea: esi-
merkiksi iskulyöntiä jäljittelevässä 

ojennuksessa se pitää liikeradan 
kohdallaan.

Samat harjoitukset muuten aut-
tavat pitämään ihan tavallisenkin 
liikkujan yläkropan kunnossa.
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”KUN TEKEE PIENELLÄ 
VASTUKSELLA  

PALJON TOISTOJA,  
LIHAKSET PYSYVÄT  
KÄYTTÖKUNNOSSA 
MUTTA EIVÄT ALA 

PULLISTELLA.”

Liikkeelle
Sarjassa kerromme 
liikunnan vaikutuksista 
terveyteen.

LIHAKSET  
KUNTOON

Lämmittely tehdään kevyellä 
vastuksella ja pitkinä sarjoina. Täl-
lä periaatteella saadaan myös kiin-
teät ja kauniit lihakset.

– Itse käytän kuminauhaa ennen 
kaikkea lihaskunnon ylläpitämi-
seen. Kun tekee pienellä vastuksel-
la paljon toistoja, lihakset pysyvät 
käyttökunnossa mutta eivät ala pul-
listella – ei kasva sämpylöitä kaina-
loihin, Pirjo Järvenranta myhäilee.

Jämäkämpääkin vastusta
Paitsi kevyttä ja kiinteyttävää har-
joittelua kuminauhan kanssa voi 
toki tehdä rankempaakin treeniä. 
Silloin valitaan nipusta se jämä-
kämpi kuminauha, joka tarjoaa 
raskaamman vastuksen. Vastusta 
voi säätää tarpeen mukaan myös 

TREENAA MISSÄ JA 
MILLOIN TAHANSA

Lentopalloval-
mentaja Pirjo 
Järvenranta 
suosittelee kumi-
nauhajumppaa 
näyttöpääte- ja 
istumatyöläisille.

Kuminauha kulkee 
kätevästi mukana 
salireissulla.

KOHTUULLISESTI 
ON RIITTÄVÄSTI

 ”K uminauhan kanssa jump-
paaminen on turvallista 
myös liikuntaa aloittaville 

tai ikääntyville kuntoilijoille. Lapset ja 
nuoret, joille ei vielä suositella kovaa 
punttitreeniä, voivat hankkia sillä tur-
vallisesti lihasvoimaa. Hellävarainen 
kuminauhajumppa sopii myös raskaa-
na oleville, joiden pitää ottaa harjoitte-
lussaan huomioon se, että raskaushor-
monit pehmentävät kudoksia, Malho 
muistuttaa.

– Jokaisen istumatyötä tekevän olisi 
hyvä ottaa rutiiniksi muutama niskan 
ja selän kestovoimaa lisäävä kuminau-
hajumppaliike, ja kaikille keski-ikään 
ehtineille olisi hyödyllistä vahvistaa ol-
kapään alueen tukilihaksia kuminau-
hajumpalla ennen kuin olkapäävaivat 
alkavat.

Kirsi Malho kertoo, että olkapään ja 
olkaniveltä ympäröivän kiertäjäkalvo-
simen kuntoutuksessa kuminauhaa 
käytetään lähes aina pienten tukilihas-
ten aktivoimiseen ja vahvistamiseen. 
Jumppa on monesti parempi hoito 
kuin leikkaus.

Vastuskuminauhan kanssa voi tree-
nata myös istualtaan. Jalkavammakaan 

ei siis ole este kuminauhan avulla 
jumppaamiselle.

Kolme treeniä viikossa
Kirsi Malho ja lentopallovalmentaja 
Pirjo Järvenranta lupaavat, että jos 
harjoittelee säännöllisesti kolme ker-
taa viikossa, simppeli koko kehon ku-
minauhajumppa riittää ylläpitämään 
lihaskuntoa. Kun tämän lisäksi vielä 
kävelee, pyöräilee tai ui, kroppa pysyy 
kunnossa. Terveyden ylläpitämiseen 
riittää loppujen lopuksi hyvin koh-
tuullinen määrä liikuntaa.

Koko kehon treeniin riittää viisi tai 
kuusi hyvää liikettä. Jokaista liikettä teh-
dään vaikkapa kymmenen kerran sar-
joina ja 3–5 sarjaa pienillä tauoilla. Tai 
sitten voi tehdä peräkkäin yhden sarjan 
kaikkia liikkeitä ja tätä kiertoharjoittelua 
sen 3–5 kierrosta.

Harjoitusta kannattaa muuttaa 
muutaman viikoin välein. Liikkei-
tä löytyy netistä lähes rajattomasti 
googlaamalla ”kuminauhajumppa” 
tai ”vastuskumiharjoitteet”. Etenkin 
jälkimmäisellä hakusanalla saa myös 
aktiiviurheilijalle suunnattuja harjoit-
teluohjeita..

Fysioterapeutti Kirsi Malho suosittelee kuminauhaa 
jumppavastukseksi ihan kaikille.
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LYHYT MUTTA 

TEHOKAS TREENI

 K un pidät ryhdin hyvänä 
koko kuminauhaharjoit-
telun ajan, treenaat myös 

keskivartalon lihaksia joka liikkeen 
yhteydessä. Treeni on tehokkainta, 

kun et päästä nauhaa missään 
vaiheessa ihan löysäksi ja 

jarrutat liikettä myös  
palautusvaiheessa.

PAKAROITA  
VAHVISTAVA  
HARJOITE
Sido kuminauhan päät 
vaikkapa painavan pöy-
dän jalkaan. Sujauta jalka 
lenkkiin. Vie jalkaa taakse-
päin vain sen verran, että lan-
tio pysyy suoraan eteenpäin ja 
tunnet jännityksen pakarassa. Ylä-
vartalo pysyy suorassa. Liike vahvis-
taa pakaroita ja lisää lantion alueen 
hallintaa. ⬣

Fysioterapeutti Kirsi Malho Naantalin Kunto-
keskuksesta laati ApteekkiNytin lukijoille viiden 
liikkeen ”päästä varpaisiin” -jumpan, jolla kuka 
tahansa pääsee lihaskuntoharjoittelun alkuun. 
Tämä jumppa sopii erityisesti näyttöpäätteel-
lä töitä tekeville ja kaikenikäisille aloitteleville 
kuntoilijoille.

YHDEN KÄDEN SOUTU
Solmi kuminauhan toinen pää ovenkahvaan. 
Asetu käyntiasentoon sopivalle etäisyydelle 
niin, että toinen jalka on edessä. Vedä vastak-
kaisen käden kyynärpää vartalolinjaan. Tunnet 
jännityksen yläselässä, lavan ja selkärangan vä-
lissä. Liike aktivoi ja vahvistaa lavan ja olkapään 
alueen lihaksia.

KULMASOUTU
Seiso jalat hartioiden leveydellä ja aseta kuminau-
ha molempien jalkojen alle. Ota molemmilla käsillä 
kuminauhan päistä kiinni ja taivuta vartaloa hieman 
eteenpäin. Pidä selkä suorana. Vie molempia kyynär-
päitä vartalolinjaan, rutista lavat yhteen. Liike vah-
vistaa yläselkää ja yläraajoja.

KYYKKY
Aseta kuminauha molempien jalko-

jen alle. Vie lantiota taakse ikään kuin 
istuisit, vie samalla kädet etuviistoon. 

Voit muuttaa liikettä viemällä kädet ala-
viistoon tai yläviistoon. Pidä hartiat takana. 
Liike haastaa koko vartalon.

KESKIVARTALOA VAHVISTAVA 
HARJOITE
Asetu selinmakuulle, vie kuminauha lanti-
olle. Pidä molemmilla käsillä kuminauhan 
päitä kiinni lattiassa. Nosta lantio ylös, jän-
nitä pakarat. Tuo hitaasti alas. Kuminauha 
tuo liikkeeseen lisävastuksen. Liike vahvis-
taa keskivartaloa, pakaroita ja alaraajoja.

lyhentämällä tai pidentämällä nau-
haa. Onkin harhaluulo, että kumi-
nauha olisi vain kevyt treeniväline.

– Jäykemmällä nauhalla treena-
taan esimerkiksi jalkakyykkyä ja 
maastavetoa. Niissäkin kuminau-
ha sekä antaa vastusta että tukee 
oikeaa liikerataa eli ehkäisee louk-
kaantumisia, Pirjo Järvenranta 
huomauttaa.

– Moni vastuskuminauhan kans-
sa tehtävä liike aktivoi tehokkaasti 
keskivartalon lihakset. Voimakas 
keskivartalo on tärkeä asia ihan 
kaikille ja erityisesti urheilijoille: oi-
keastaan kaikissa lajeissa voima ja 
kestävyys lähtevät keskivartalosta.

Kuminauhan kanssa voikin teh-
dä ihan kunnon treenin koko var-
talolle. Ei ihme, että siitä on tullut 
suosittu kapistus myös kuntosaleil-
la, jossa niillä sekä lämmitellään 
että treenataan.

Unohdetut lihakset käyttöön
Jopa varsinaisen treeninsä isoilla 
raudoilla tekevät voimailulaji-
en harrastajat arvostavat vas-
tuskuminauhaa. Sillä tehtävät 
harjoitukset nimittäin aktivoivat 
ja vahvistavat erityisesti pieniä tu-
kilihaksia, jotka joutuvat treenissä 
kovalle koetukselle. Kuminauha-
jumppa siis ehkäisee urheiluvam-
moja.

– Arjessa ja tavanomaisessa kun-
toilussa käytämme ehkä kymmentä 
prosenttia kaikista lihaksistamme. 
Kuminauhalla pystyy tekemään 
liikkeitä, jotka aktivoivat myös niitä 
muuten käyttämättä jääviä lihaksia, 
Pirjo Järvenranta sanoo.

– Itsekin työurani toimistotyö-
tä tehneenä suosittelen tosi lämpi-
mästi kuminauhajumppaa kaikille 
näyttöpääte- ja istumatyöläisille. Se 
pitää niskan, hartiat ja lapalihakset 
kunnossa, jolloin jaksaa pitää hyvän 
ryhdin yllä koko työpäivän ajan.

5 liikettä 
päästä  
varpaisiin

1. 

2. 

3. 
5. 

4. 
TEE JOKAISTA 
LIIKETTÄ 10–20 

TOISTOA JA  
1–3 SARJAA.

KUMINAUHAJUMPPA 
EHKÄISEE URHEILU-

VAMMOJA.



teksti: Essi 
Kähkönen 
kuvat: 
BigStock

Kuka putsaa 
parhaiten?

Kirvelyä, punoitusta, 
vihlaisuja – oireet 
kertovat, että 
jokin on mennyt 
suunhoidossa pieleen. 
Asiantuntija kokosi 
listan yleisimmistä 
suuhygieniamokista. 
Hän myös kertoo, 
miten hampaita ja 
ikeniä on syytä hoitaa.
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2. HAMMASVÄLIEN 
PUTSAUS UNOHTUU

Muista ikenet. Sairaiden ientasku-
jen kautta haitalliset suubakteerit 
vilahtavat muualle elimistöön ja 
voivat vaikuttaa jopa sydän- ja ai-
voinfarktien syntyyn.

Jopa puolet aikuisista potee tie-
tämättään hampaiden kiinnitysku-

1. HAMPAAT PESTÄÄN 
LIIAN HARVOIN

Hyvään hammashygieniaan kuu-
luu se, että ottaa hammasharjan 
käteen kaksi kertaa päivässä. Pese 
hampaat aamuin illoin pehmeällä 
hammasharjalla tai sähköhammas-
harjalla ja käytä fluorihammastah-
naa. Älä tingi aamupesustakaan!

dostautia eli parodontiittia. Yksi syy 
on huono suuhygienia. Parodontii-
tin ensimmäinen oire on yleensä 
verenvuoto ikenistä, mutta aina 
oireita ei ole. Huolellisella suuhy-
gienialla parodontiitin eteneminen 
saattaa pysähtyä. Ensin tarvitaan 
kuitenkin hammaslääkärin hoitoa.
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Apu apteekista
GUM-hammasväliharjat

Hammasvälien  
puhdistukseen
GUM Soft Picks Advanced -har-
jatikut puhdistavat tehokkaasti ja 
turvallisesti hammasvälit. Entistä 
ergonomisemman muotoilun 
ansiosta myös takahampaiden 
välit on helppo puhdistaa. 
Kaikenkokoisille hammas-
väleille koossa small, re-
gular ja large.

FLUX FRESH MINT SUUVESI 
500 ml

Raikas hengitys
Fluoria sisältävä (0,2 % 

NaF) alkoholiton suuvesi, 
jolla on osoitettu vaikutus 
pahanhajuiseen hengitukseen. 
Kätevä puristettava pullo takaa 
tarkan annostelun. Makuna 
raikas minttu.

SB12 Spray

Kätevästi mukaan
SB12 Spray -suusuihke raikas-
taa hengityksen välittömästi, 
missä vain. Sen patentoitu koos-
tumus ehkäisee pahanhajuista hen-
gitystä aiheuttavia rikkikaasuja (VSC) 
joka päivä. SB12 Spray antaa suuhun 
raikkaan tunteen nopeasti tilanteesta 
riippumatta. Tuotetta suihkutetaan 
suuhun 1–2 suihkausta 2–3 kertaa 
päivässä. Riittoisasta 15 ml pul-
losta saa noin 150 suihkausta. 

EROON HALITOOSISTA

Pahanhajuinen hengitys eli halitoosi voi johtua 
huonosta suuhygieniasta, suun tulehduksesta, 
kuivasta suusta, refluksitaudista tai vaikkapa 
hengitystieinfektiosta. Myös valkosipuli, tupa-
kointi ja alkoholin liikakäyttö aiheuttavat hali-
toosia. Jos käytössäsi on kolme lääkettä tai use-
ampia, on hyvin mahdollista, että suusi kuivuu.  

Kuivaa ja tunkkaiselle tuoksahtavaa suuta voi 
hoitaa apteekista saatavilla kuivan suun tuot-
teilla. Kokeile vaahtoamatonta hammastahnaa, 
suuhun suihkaistavaa keinosylkeä ja suun lima-
kalvoille yöksi levitettävää kuivan suun geeliä. 
Ksylitolituotteiden säännöllinen käyttö kannat-
taa.

VÄLINEILLÄ ON VÄLIÄ
◆ Kova hammasharja voi vahin-

goittaa ikeniä ja hampaita. Suosi 
pienipäistä, pehmeää harjaa, sil-
lä se pystyy parhaiten puhdista-
maan ahtaatkin kohdat.

◆ Valitse hammasvälien putsauk-
seen vahattua ja liuskamaista 
hammaslankaa, hammasvä-
liharjoja tai hammastikkuja. 
Käteviä ovat myös varrelliset 
hammaslankaimet, sillä yletyt 
sellaisella myös takimmaisiin 
hammasväleihin. ⬣

Hoitaa hellävaraisesti koko perheen korvat!
Tutkitusti tehokas Otocur korvien hoitoon

• Vahatulpan poistoon ja ennaltaehkäisyyn
• Kuiviin ja kutiseviin korviin
• Suojaa uimarin korvat veden ärsytykseltä 
• Soveltuu koko perheelle, myös vauvoille 6 kk 

iästä alkaen 

VALMISTETTU
SUOMESSA

Helppo ja näppärä suihke 
aikuisille ja lapsille

Hellävarainen 
tippapullo erityisesti 

vauvoille

 » Riittoisa 200 nieltävän  
tabletin pakkaus » Hyvä appelsiinin maku

 » 100 purutabletin pakkaus

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit
 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Lihasten ja hermoston hyvinvointiin
 » Liikuntaa harrastaville

Raikas 
purutabletti

Nieltävä 
tabletti

Asiantuntijana 
dosentti, erikois-
hammaslääkäri 
Susanna Paju, suu- 
ja leukasairauksien 
osasto, Helsingin 
yliopisto. Lähteenä 
myös Suomen 
Hammaslääkäri-
liitto.

 
3. HAMPAAT PESTÄÄN 
HUTAISTEN 
 

Kunnon harjaus vaatii jopa 
kuusi minuuttia tavalli-

sella hammasharjalla, 
sähköisellä 2–3. Aloi-

ta takahampaista kielen 
puolelta. Harjan pitäisi olla 

vinossa kulmassa ienreunaa 
vasten. Harjaa 2–3 hampaan 

ryhmiä pienillä nykytysliikkeillä 
tai pitämällä sähköhammasharjaa 

kevyesti ja painamatta hampaiden 
päällä.

4. HAMPAAT 
ALTISTETAAN USEIN 
HAPPOHYÖKKÄYKSILLE

 

Happohyökkäyksessä suun 
bakteerit tuottavat soke-

reista ja muista hiilihyd-
raateista happoja, jotka 
liuottavat mineraaleja 
irti hammaskiilteestä. 

Sokeristen ja happami-
en juomien lipittäminen ja 

napostelu tekee hampaistol-
le hallaa: kuluttaa ja aiheuttaa 

reikiä. Syö siis kolmen, neljän 
tunnin välein ja käytä täysksylito-
lia ruokailun jälkeen.  

 
5. HAMMASLÄÄKÄRISSÄ 
KÄYDÄÄN LIIAN 
HARVOIN

 
Vuosittaisista hammaslääkärikäyn-
neistä ei kannata tinkiä. Hammas-
lääkäri tutkii suusta muutakin 
kuin reiät: hän katsoo, onko suus-
sa ientulehdusta, hampaiden ku-
lumisesta johtuvaa eroosiota, pu-
rentavikoja tai limakalvovaurioita. 
Hoitotulokset ovat sitä parempia, 
mitä varhemmin suun ongelmiin 
päästään tarttumaan.

KUNNON PESU  
TAVALLISELLA HARJALLA 

VAATII JOPA  
6 MINUUTTIA.
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Apu apteekista

ACO RENEWING FACE OIL  
30 ml

Ravitseva kasvoöljy
Renewing Face Oil on ainutlaatuinen 

sekoitus luonnollisia, miellyttävän kevyen 
tuntuisia öljyjä. Ravitsee, suojaa ja kosteut-

taa ihoa, pehmentää ja antaa uutta hehkua. 
Sisältää valkohilpansiemenöljyä ja Canola-öljyä 
sekä antioksidanttina toimivaa Q10:tä ja E-vi-

tamiinia. Sopii kaikille ihotyypeille. Miedosti 
hajustettu. Dermatologisesti testattu. 

Käyttö: Lämmitä muutama pisara 
kämmenten välissä ja levitä kasvoille 

tai sekoita kosteusvoiteesi joukkoon. 
Käytä aamuin illoin.

 
⬣
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KAUNIS OLO

”Vitamiineilla on pal-
jon ihon hyvinvointia 
ylläpitäviä tehtäviä. 
Varsinkin ikääntyvää 
ihoa kannattaa ra-
vita ulkoisesti, ja vi-
tamiineja sisältävät 
kosmetiikkatuotteet 
sopivat siihen hyvin.

Itselleni valitsen 
juonteita silottavaa 
A-vitamiinipitoista yö-
voidetta ja silmänym-
pärysvoidetta. Päivi-
sin käytän suojaavaa 
ja kosteuttavaa E-vita-
miinia sisältävää voi-
detta.

C-vitamiinipitoisia 
tuotteita, kuten kas-
vovettä, seerumeita 
tai voiteita, suositte-
len väsyneelle tai au-
ringon rasittamalle 
iholle kirkastamaan ja 
heleyttämään.

Apteekista löytyy 
esimerkiksi C-vitamii-
nia sisältävä 10 päivän 
seerumikuuri. Kuuri 
kannattaa tehdä pari 
kertaa vuodessa, kos-
ka se piristää ihoa.

Kasvoöljyistä on 
tullut suosittuja. Ohu-
et ja hyvin imeytyvät 
öljyt sisältävät yleensä 
runsaasti vitamiineja. 
Kun säät syksyn mit-
taan viilenevät, muis-
ta öljyt – niin kasvoille 
kuin vartalolle.”

Päivi Ahmavuori
kosmetologi

ASIAN▪ 
TUN▪ 
TIJA  
VINK▪ 
KAA

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

Saisiko olla vitamiinicocktail?

Rauhoitusta, virkistystä 
vai kimmoisuutta? 

Valitse ihollesi 
sopivimmat vitamiinit.

C-VITAMIINI KIRKASTAA JA  
ANTAA IHOLLE HEHKUA.

 V itamiineja tut-
kitaan ihonhoi-
dossa entistä 

enemmän. Nykyään 
tiedetään, että riittä-
vän monipuolisella ja 
värikkäällä ravinnolla 
on suotuisa vaiku-
tus ihon yleiskun-
toon. Myös ulkoisesti 
käytettäviin ihonhoi-
totuotteisiin usein 
lisätään vitamiineja 
tehostamaan hoito-
aineinen vaikutuksia 
sekä hoitaman ihoa. 
Tunnetko jo nämä 
apulaiset?

A eli arvokkaasti 
ikääntyvä rouva  
Anti-Age
A-vitamiini saa ihon näyt-
tämään levänneeltä ja ta-
soittaa ihon väriä. A-vi-
tamiinia käytetään usein 
ikääntyvän ihon hoito-
tuotteissa, sillä se sti-
muloi ihon kollageeni- ja 
elastiinituotantoa. Kol-
lageeni ja elastiini ovat 
kudosten kestävyyttä ja 
kimmoisuutta tukevia 
proteiineja. A-vitamiini 
myös kosteuttaa ja uudis-
taa ihoa sekä normalisoi 
talirauhasten toimintaa.

Napakka C-vitamiini 
aktivoi ja piristää
Kun B-ryhmän vitamiineilla 
on enemmän hoivaavia ja 
rauhoittavia ominaisuuksia, 
niin pirtsakka C laittaa tuule-
maan. Tämä tehopakkaus on 
oiva apu varsinkin väsyneelle 
ja samealle iholle – se antaa 
iholle kirkkautta ja kuulautta. 
Aktiivinen C on tehokas an-
tioksidantti ja se osallistuu 
muun muassa kollageenin 
muodostumiseen ja aktivoi 
keramidien tuotantoa ihon 
luontaisessa suojakerrok-
sessa. Lisäksi se vilkastuttaa 
ihon mikroverenkiertoa.

Hoivaavat B-vitamiinit
B-ryhmän vitamiinit auttavat ihoa voi-
maan paremmin: ne suojaavat ja rau-
hoittavat. Lisäksi B-ryhmän vitamiinit 
hillitsevät ihon rasvoittumista ja näppy-
jen syntymistä. 

B-vitamiinit toimivat monenlaisissa 
purnukoissa. Niitä voi olla niin kasvoille 
kuin hiuksille ja päänahalle tarkoitetuis-
sa tuotteissa.

Erityisesti B3-vitamiini (niasiini) rau-
hoittaa ihon punoitusta, ja B5-vitamiini 
(pantenoli) edistää ihon pintavaurioiden 
paranemista. Lisäksi etenkin pantenoli 
kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Pantenolia 
käytetään usein myös hiustenhoitotuot-
teissa, sillä se rauhoittaa ja kosteuttaa 
päänahkaa sekä vahvistaa hiuksia.

E elämää nähneelle 
aikuiselle naiselle 
E-vitamiinia käytetään kos-
metiikassa aika paljon. Erityi-
sesti sitä on ikääntyvän ihon 
tuotteissa, sillä se hidastaa 
ihon vanhenemista. Lisäksi 
E-vitamiini saattaa edistää 
ihoärsytysten paranemista, 
ja se kosteuttaa ja suojaa 
ihoa tehokkaasti.

Dee niin kuin D-vitamiini
D-vitamiini on jo lähes kaikil-
le tuttu, ja varsinkin pimeäl-
lä vuodenajalla sen riittävään 
saantiin kannattaa kiinnittää 
huomiota. Tiesitkö, että tär-
keä D edistää myös ihon hy-
vinvointia? D-vitamiini pitää 
ihon kimmoisana ja vauhdit-
taa ihon aineenvaihduntaa. 
Se voi myös rauhoittaa ihon 
tulehduksia.

HELEIN MULTIVITAMIN FOR 
BEAUTY 60 tabl.

Vitamiineja ihon hyväksi
Ravintolisä sinulle, joka halu-

at tehokkaasti tukea ihosi heleyttä 
ja hiustesi sekä kynsiesi vahvuutta. 

Energia-aineenvaihduntaa edistävä 
koostumus palauttaa ihon peh-

meäksi ja säteileväksi. Ihon uu-
distumista lisäävät vitamiinit ja 

hivenaineet suojaavat ikään-
tymismuutoksilta. Sisältää 

mm. biotiinia, sinkkiä ja 
luonnollista piitä.

OMEGA7-TYRNIÖLJYKAPSELI

Erikoisöljy iholle ja  
limakalvoille

Omega7-kaksoistyrniöljy sisältää moni-
puolisen cocktailin hyviä rasvahappoja, kas-

visteroleita ja antioksidantteja. Sekä tyrnin he-
delmälihaöljystä että tyrnin siemenöljystä koostuva 

kaksoistyrniöljy uudistaa ja vahvistaa limakalvoja. Ihon 
ja solukalvojen rakennusaineiden saanti ravinnosta on 

tärkeää limakalvojen hyvinvoinnin ja vastustuskyvyn 
ylläpitämiseksi. Kaksois-

tyrniöljy hoitaa, ravit-
see ja uudistaa myös 

ihoa. Pakkauskoot 
60 ja 150 kapselia. 

Ravintolisä.
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Ryhtyisinkö 
gluteenittomalle? Mitä 
terveysvaikutuksia 
siitä seuraisi? 
Lue asiantuntijan 
vastaukset ja vinkit.

Gluteeniton ruokavalio 
on nyt hitti. Mutta 
millaisia väärinkäsityksiä 
gluteenittomuuteen voi liittyä?
Gluteenittomuusinnostuksessa 
ovat monella menneet sekaisin 
gluteeni ja hiilihydraatit. Luullaan, 
että gluteenittomuus on yhtä kuin 
vähähiilarinen dieetti. Itse asiassa 
gluteeni on vehnän, ohran ja rukiin 
varastoproteiini. Ruuanvalmistuk-
sessa gluteeni antaa rakennetta eli 
sitkoa.

Herkkävatsaiselle gluteeni voi 
joskus aiheuttaa outoja tuntemuk-
sia vatsaan, mutta sitäkin useam-
min niitä aiheuttavat niin kutsutut 
FODMAP-yhdisteet. FODMAPit 
ovat paitsi viljoissa myös muun 
muassa hedelmissä olevia huonos-
ti elimistöön imeytyviä hiilihydraat-
tiyhdisteitä.

Voiko gluteenittomuuteen 
hurahtaa turvallisesti?
Kyllä vain. Jos syöt täysjyväriisiä, 
hirssiä tai kvinoaa, kauraa tai tat-
taria, ei vehnän, ohran ja rukiin 
eli kolmen gluteenipitoisen viljan 
poisjättämisestä koidu ongelmaa.
Jos tuntuu, ettei kuitua silti kerry 
tarpeeksi, lisäavuksi kannattaa ot-
taa psylliumkuitu. Sitä saa aptee-
keista ja ruokakaupoista.

KUITU PITÄÄ  
KOLESTEROLIA 

AISOISSA JA SEN 
RIITTÄVÄ SAANTI 
EHKÄISEE PAKSU
SUOLEN SYÖPÄÄ.

Trendikkäät 
smoothie- ja 
puurokulhot 

sopivat  
yleensä 
herkkä-

vatsaisellekin.

gluteeniton 
ruokavalio 

– villitys vai 
vakavasti 

otettava juttu?

            MITÄ ON GLUTEENI-  
            YLIHERKKYYS?

◆ Jotkut ihmiset saavat oirei-
ta gluteenista, vaikka heillä 
ei ole todettu keliakiaa. Glu-
teeniyliherkkyys on lääketie-
teellisesti epäselvä ilmiö ja 
siinä voi olla kyse myös är-
tyvän suolen oireyhtymästä.

◆ Ärtyvän suolen tai gluteeni-
yliherkkyyden oireet muis-
tuttavat keliakiaa. Ero 
ke liakiaan on siinä, että lää-
kärintutkimus tai suolen tä-
hystys eivät paljasta mitään 
varsinaista sairautta.

◆ Moni gluteeniyliherkkä saa 
oireita myös esimerkiksi pa-
vuista, herneistä, paprikasta 
ja sipulista. Suolisto tuppaa 
kehittämään kaasua ja vat-
sa on usein pinkeä kuin jal-
kapallo.

◆FAKTA 
1
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GLUTEENI
YLIHERKKYYS VOI 

OLLA YHTEYDESSÄ 
IBS:ÄÄN ELI  

ÄRTYVÄN SUOLEN  
OIREYHTYMÄÄN.

Mitä vaaraa gluteenittomasta 
ruokavaliosta voi olla ei-
keliaakikolle?
Moni gluteenin lautaseltaan karsi-
nut ei osaa korvata ohraa, ruista ja 
vehnää muilla täysjyvätuotteilla, jo-
ten ravintokuidun saanti voi vähen-
tyä liikaa. Vähäinen kuidun saanti 
aiheuttaa helposti ummetusta. 
Täysjyväviljatuotteet ovat myös hy-
viä B-ryhmän vitamiinien, sinkin, 
seleenin ja rau-
dan lähteitä.
Riittävän ravin-
tokuidun saan-
ti on elinehto 
suolistomme 
m i l j a r d e i l l e 
mikrobeille. Ra-
vinnosta saata-
va kuitu pitää 
kolesterolia ai-
soissa ja sen 
riittävä saanti 
ehkäisee paksu-
suolen syöpää.

Voiko perusterve ihminen 
vahingoittaa suoli nukkaansa, 
jos lähtee gluteenittomalle 
dieetille? Voiko se jopa laukaista 
keliakian?
Kuulostaa tuulesta temmatulta aja-
tukselta. Keliakian ja siihen liittyvän 
suolinukkavaurion taustalla on pe-
rinnöllinen alttius. Keliakia on au-
toimmuunitauti.

          
           NÄIN     
           VÄHENNÄT    
           HÖTTÖHIILAREITA 

◆ Korvaa valkoiset viljatuotteet 
täysjyväviljatuotteilla. Katso, 
että ostamassasi leivässä on 
kuitua vähintään 6 %.

◆ Hyviä ravintokuidun lähtei-
tä ovat myös marjat, hedel-
mät, kasvikset, pähkinät ja 
siemenet.

◆ Karsi pois sokeriset mehut 
ja limpparit. Älä turhaan pel-
kää keinomakeutettuja tuot-
teita.

Asiantuntijana 
ETM, terveyden-
hoitaja, ravitse-
mussuunnittelija 
Heli Salmenius-
Suominen, Gery 
ry. Lähteenä myös 
terveyskirjasto.fi.

Kaupan hyllyillä on tätä nykyä melko mukavasti 
gluteenittomia elintarvikkeita, kuten gluteenitonta 
leipää pakasteena, keksejä sekä gluteenittomia jau-
hoja, kertoo Keliakialiiton tuoteasiantuntija Marjo 
Jokinen.

Jokisen mukaan keliaakikot kaipaisivat silti 
kauppoihin suurempaa valikoimaa gluteenitto-
mia on-the-go-tuotteita, kuten valmiiksi pakattuja 
kolmioleipiä ja muuta pikkusuolaista.

– Myös kahvilat ja ravintolat saisivat tarjota ny-
kyistä runsaammin gluteenittomia vaihtoehtoja.

Entäpä, kun keliaakikko suuntaa viihteelle – löy-
tyykö ravintoloista ja baareista nykyisin gluteeni-
tonta olutta? Toki, vastaa Jokinen.

– Keliaakikon kannattaa varmistaa juoman so-
pivuus pullon kyljestä: gluteenittoman oluen tun-
nistaa gluteenittoman tuotteen merkistä, joka on 
yliviivattu viljantähkän symboli.

Keliakialiitto pitää verkkosivuillaan listaa glutee-
nittomista tuotteista.
keliakialiitto.fi ⬣

Keliaakikko 
kaljalla

◆FAKTA 
2

Tattarijauho, 
mantelijauho, 
amaranttijauho, 
riisijauho ja 
kikhernejau-
ho (kuvassa 
vasemmalta 
oikealle) voivat 
olla vatsays-
tävällisempiä 
vaihtoehtoja.

Gluteenitto-
man tuotteen 

tunnistat tästä 
merkistä.
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Kissat kärsivät vatsavaivoista harvemmin 
kuin koirat, mutta kun kissa ripuloi tai 

oksentelee, kannattaa lemmikin kanssa 
lähteä nopeasti eläinlääkäriin.

 K issoilla äkillisesti alkaneet vatsa- ja suo-
listovaivat ovat paljon harvinaisempia 
kuin koirilla. Erikoiseläinlääkäri Minna 
Rinkinen Evidensia Tammiston Eläin-
sairaalasta kertoo, että syynä tähän on 

kissan nirsous.
– Kissa on koiraan verrattuna paljon tarkempi siitä, 

mitä se syö.
Suomalaiset kissat ovat pääsääntöisesti kotikissoja, 

eivätkä ne tapaa muita kissoja, saati luonnonvaraisia 
eläimiä. Niinpä niitä ei uhkaa tartuntatautien vaara sa-
malla tavalla kuin ulkona käyviä lemmikkejä.

Kissoja vaivaavat koirien tapaan erilaiset ruoka-ai-
neyliherkkyydet. Pahoinvointiin, oksenteluun ja ma-
hakipuun voi syynä olla myös nielty 
vierasesine, sillä jotkut kissat ovat 
hanakoita syömään kaikenlaista ta-
varaa, kuten naruja tai korvatulppia. 

Kun kissa oksentaa ja ripuloi
Jotkut kissat oksentelevat karva-
palloja säännöllisesti eikä niillä sil-
ti ole mitään hätää. Muu oksentelu 
voi olla merkki suolistotukoksesta. 
Silloin kissalla on jo kiire eläinlää-
käriin.
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 – vatsaan 
sattuu!

HYVÄT BAKTEERIT 
HELLIVÄT MYÖS KISSAN 
VATSAA
 
◆ Kissan ruokavalioon voi lisätä E-vitamiinia, 

beetakaroteenia sekä omega-3- ja omega-
6-rasvahappoja. Eräässä seurantatutki-
muksessa ne kissat, jotka olivat saaneet 
näitä lisäravinteita, elivät noin vuoden kau-
emmin kuin kissat, jotka eivät syöneet li-
säravinteitta.

◆ Terveysvaikutteiset mikrobit, kuten Lacto-
bacillus acidophilus, tasapainottavat kis-
san suolistomikrobistoa.

◆ Kissoille ei ole tarjolla omaa, lajikohtaista, 
terveysvaikutteisia mikrobeja sisältävää 
valmistettaan. Kissoille voidaan kuiten-
kin antaa ihmisille tarkoitettuja, Bifido- ja 
Lactobacillus-bakteereja sisältäviä valmis-
teita tai koirille suunnattuja maitohappo-
bakteereja. 

Asiantuntijana 
ETT, mikrobiologi Shea Beasley, Vetcare Oy.

Miaaauuuuu

KOIRIEN  
MAITOHAPPO

BAKTEERIVALMISTEET 
SOPIVAT USEIN MYÖS 

KISSOILLE.

UutuusKramppeja?

Valmistettu Suomessa.

Tutkimusten mukaan krampit 
johtuvat lihaksiston ja her-
moston yhteistyön häiriöstä.

Crampexin ainutlaatuinen koostu-
mus vaikuttaa hermoston ja lihaksis-
ton toimintaan:

•magnesiumsitraatti edistää lihaksien 
normaalia toimintaa

•kliinisesti tutkittu1 B-vitamiiniyhdistelmä 
edistää hermoston normaalia toimintaa

1. Chan P, et al. J Clin Pharmacol. 1998;38(12):1151-4.

�



teksti: Anu Kylvén l kuva: BigStock

hyvinvointiLemmikin
RISTIKON RATKAISU

SIVULTA 17

– Vanhenevalla kissalla kasvainsairaudet ovat hyvin 
yleisiä, ja yksi merkki kasvaimesta onkin pidempään 
jatkunut oksentelu. Kyseessä saattaa olla myös haima- 
tai sappitietulehdus, Rinkinen sanoo.

Vatsavaivainen kissa saattaa myös ripuloida, mutta 
sitä useammin kissa menettää ruokahalunsa. Joihinkin 
maha-suolikanavasairauksiin liittyy lisääntynyt tai vä-
hentynyt juominen. 

Hiirestävä kissa ja loiset
Kissan mahaongelmia ei kannata kovin pitkään hoi-
della kotikonstein.
– Kissa ei esimerkiksi kestä ravinnotta yhtä kahta päi-
vää pidempään, joten koirilla toimiva kotihoitokeino 
eli paastottaminen ei kissoille sovi.  

Ulkona käyskentelevä kissa on oma lukunsa. Kissa 
hiirestää ja joutuu siksi alttiiksi mato- ja loistartun-

noille. Ulkoilevan kissan sään-
nöllinen matohäätö on tarpeen.

Suomessa kissojen yleisin si-
säloinen on suolinkainen. Jyr-
sijöitä pyydystävällä kissalla on 
riski saada myös heisi- tai haka-

matotartunta. Mato-oireita ovat 
muun muassa laihtuminen ja ruo-

ansulatuskanavan ongelmat. ⬣

Dronbits tabl. ja Drontal® comp. Forte vet. tabl.: Febanteeli, pyranteeliembonaatti, pratsikvanteli. Koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiiney-
den kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Drontal® vet. tabl.: Pyranteeliembonaatti, pratsikvanteli. Kissojen pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää 
alle 6 viikon ikäisillä kissanpennuilla. Droncit® vet. tabl.: Pratsikvanteli. Koirien ja kissojen heisimatojen häätöön. Welpan® vet. oraalisuspensio: Febanteeli, pyran-
teeli. Koiranpentujen ja enintään vuoden ikäisten koirien pyörömatojen häätöön. Markkinoija: Orion Pharma Eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

HÄÄDÄ LEMMIKIN 
SISÄLOISET KERRALLA!
Drontal-tuotesarjan lääkkeet tehoavat kerta-annoksena kaikenkokoisten  
ja -ikäisten koirien ja kissojen sisäloisiin. Sarjassa on sopiva vaihtoehto  
jokaisen lemmikin tarpeisiin. Drontal puree tehokkaasti kaikkiin yleisimpiin  
sisäloisiin sekä myös ekinokokkiin. Apteekista ilman reseptiä.

drontal.fi

0
7/

20
18

Koiran tai kissan hampaat saa parhaiten 
pidettyä puhtaana harjaamalla niitä 
säännöllisesti.

 K oiran ja kissan hampaita pi-
täisi harjata säännöllisesti. 
Tiedetään – mutta käytän-

nössä se vain tuntuu kovin han-
kalalta. Varsinkin jos pikkupentua 
ei sinnikkäästi totuta hampaiden-
hoitoon, harjan sujauttaminen 
suuhun voi myöhemmin olla työn 
ja tuskan takana.

Harjaamiseen ja sen opette-
luun uhrattu aika kuitenkin pal-
kitsee. Ja vanhankin kissan tai 
koiran voi totuttaa puuhaan, vain 
pientä kärsivällisyyttä tarvitaan.

Toisille eläimille plakkia ja 
hammaskiveä kertyy herkemmin 
kuin toisille, aivan kuten omista-
jillakin. Koirien ja kissojen ylei-
simpiä terveydellisiä ongelmia 
ovat hammasvaivat, yleensä ien-
tulehdus ja hampaan kiinnitysku-
doksen tulehdus. Tulehduksista 
kärsii tyypillisimmin vanha, pieni-
kokoinen koira. Ahtaat hammas-
välit ja pehmeä ruoka lisäävät 

sairastumisriskiä. Usein pa-
hanhajuinen hengitys paljas-
taa, että jotain on vialla.

Tulehduksen aiheuttaa ham-
paan pinnalle plakki. Kun ollaan 
jo tulehdusvaiheessa, plakki voi-
daan poistaa eläinlääkärin vas-
taanotolla ja sen jälkeen kotona. 
Plakinpoiston jälkeen ien para-
nee itsestään, mutta tulehdus 
uusiutuu helposti, ellei hampai-
ta puhdisteta säännöllisesti.

Ennaltaehkäisynäkin päivittäi-
nen harjaus on ykkönen. Vaikka 
se kuinka työläältä tuntuu, ota 
se vaikka osaksi iltarutiineja: 
harjaa ensit omat hampaasi 
ja sitten lemmikin.

Käytä lemmikeille suun-
niteltua kiilamaista harjaa 
tai pehmeää vauvojen ham-
masharjaa. Älä käytä ihmisten 
hammastahnoja: nielty fluori 
voi ärsyttää eläimen ruoansula-
tuskanavaa.

TOIMI NÄIN
Pidä harjaa 45 asteen  

kulmassa ikeneen nähden,  
niin että harjakset menevät ien-

taskuihin. Harjaa pyörivin  
liikkein. Kun totutat pentua 
puuhaan, harjaa vain yksi  

hammas kerrallaan ja  
palkitse lemmikki heti 

 leikkituokiolla.

Pahanhajuisen 
hengityksen  
aiheuttajia  
koiralla
◆ Hammaskivi
◆ Suu- tai  

ientulehdus
◆ Nielu-

tulehdus
◆ Sokeritauti
◆ Virtsa-

myrkytys ⬣

Lähde: Sari Haikka:  
Koiran uusi kotilää-
käri (Gummerus)

HAISKAHTAAKO?

VANHAKIN OPPII

MAGNESIUM

BIOTIINI
FOOLIHAPPO

C-VITAMIINI

B12

B-VITAMIINEJA

SINKKI
VÄSYTTÄÄKÖ?

LISÄÄ VIRTAA PÄIVÄÄSI

B- ja C-vitamiinien ja sinkin puutostilat ja lisääntynyt tarve. 1 tabletti päivässä. 
Ei alle 11-vuotiaille. Valmistetta ei tule käyttää jos olet yliherkkä jollekin tuotteen 

sisältämälle aineelle, on liikaa kalsiumia tai magnesiumia elimistössä, munuaistauti, 
virtsakivitauti tai raudan varastoitumistauti, sinulla on lisääntynyt virtsan oksaalihappo 

pitoisuus, munuaisten vajaatoimintaa tai glukoosi-6-fosfataasidehydrogenaasin puutos, koska 
valmiste sisältää C-vitamiinia. Lue pakkausseloste. Bayer Oy

#) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, OTC segments: multivitamins, other vitamin B products, YTD 5/2018.



teksti:  
Anu Kylvén 
kuva: 
BigStock Noroviruksessa kuu-

kaudesta toiseen. 
Täydellinen toivot-
tomuuden tunne 
jokaisena aamuna, 

kun toivoo heräävänsä ilman pa-
hoinvointia muttei koskaan herää.

Muun muassa tältä voi tuntua, 
kun sairastaa hyperemeesiä. Hy-
peremeesi tarkoittaa raskaudenai-
kaista vakavaa pahoinvointia, joka 
useimmiten vaatii sairaalahoitoa. 
Potilas kärsii runsaasta pahoin-
voinnista ja oksentelusta, jotka es-
tävät riittävän ravinnonsaannin ja 
nesteytyksen. Pahoinvointi alkaa 
tavallisimmin raskausviikoilla 4–6.

– Isoin ero tavalliseen raskauspa-
hoinvointiin on se, että hyperemee-
si lamaannuttaa täysin. Normaali-
elämä jää taka-alalle, eikä ihminen 
ole toimintakykyinen. Oireiden kir-
jo on laaja. Osa pystyy hädin tuskin 
liikkumaan, työnteosta puhumatta-
kaan, kertoo Hyperemeesi ry:n pu-
heenjohtaja Mira Šuštar.

Hyperemeesillä on oma tauti-
luokitus (Hyperemesis gravidarum, 
raskausoksentelu ja aineenvaihdun-
tahäiriö) mutta ei vielä Käypä hoi-
to -suositusta. Ammattilaisten on 
välillä vaikea diagnosoida sairaut-
ta. Uusimpien tutkimusten mukaan 
hyperemeesi johtuu istukan erittä-
misen kasvuproteiinien säätelyn 
häiriöstä.

Tavallisen aamupahoinvoinnin 
sijaan hyperemeesistä kärsivä saat-

taa oksentaa jopa useita kymmeniä 
kertoja päivässä. Ympärivuorokau-
tinen kova pahoinvointi voi estää 
riittävän nesteen- ja ravinnonsaan-
nin, joten hyperemeesipotilailla on 
aliravitsemuksen riski.

Usein hyperemeesi laantuu ras-
kausviikkoon 21 mennessä, mutta 
osalla se voi jatkua koko raskaus-
ajan. Hyperemeesistä kärsivä nai-
nen saattaa joutua vuodepotilaaksi 
jopa kuukausien ajaksi. Tärkein hy-
peremeesin hoitomuoto on nestey-
tys ja oikeanlainen lääkitys.

Aliravitsemuksen riski
Vaikea raskauspahoinvointi voi altis-
taa aliravitsemukselle sekä äidin että 
sikiön. Äidin hyvä ruokavalio luo pe-
rustan sikiön kehitykselle ja kasvulle 
sekä myöhemmälle terveydelle. Ras-
kauden aikana monen ravintoaineen 
tarve kasvaa. Vaikeasta raskauspa-
hoinvoinnista kärsivät naiset saa-
vuttavat suositeltuja ravintoaine- ja 
energiansaantitasoja vain harvoin.

Mira Šuštar sanoo, että sairau-
den lamaannuttavuutta on vaikea 

HYPEREMEESISTÄ  
EI PARANNU  

TAHDONVOIMALLA.

Hyperemeesi vie 
raskaudesta ilon

Lähteet:  
hyperemeesi.fi  

ja Kehittyvä  
elintarvike 3/2018

”Hyperemeesi ei ole heikkoutta. Se on saira-
us, jonka puhkeamiseen ei voi itse vaikuttaa.”

”Positiivista oli tilanteen vakavuuden ym-
märtänyt neuvolalääkäri, joka laittoi lähet-
teen yliopistolliseen sairaalaan aluesairaalan 
sijasta. Hänen pitkällä työurallaan ei ole tul-
lut ikinä näin vaikeaa tilannetta (pahoinvoin-
tia) vastaan ja hän sanoikin, että ensi ker-
ralla toimitaan ihan eri tavalla eikä päästetä 
tilannetta näin pahaksi. Taysin asiantunteva 
henkilökunta yritti kaikin keinoin auttaa. Sain 
nesteytystä, ravintoliuosta, lääkehoitoja.”

”Multa kysyttiin vasta raskausviikolla 37, mi-
ten voin henkisesti. Nauroin, että jos olisit 
kysynyt samaa viikolla 16, olisit saanut toi-
senlaisen vastauksen… silloin yön pimeim-
pinä tunteina mietin aborttia, että tuska ja 
huono olo loppuisi.” ⬣

Tältä se tuntuu

Sitaatit on poimittu Hyperemeesi ry:n Minä haluan 
kertoa sinulle -kampanjasta. hyperemeesi.fi

Vaikka perheen 
lapsiluku ei olisi 

täynnä, kolmannes 
hyperemeesin läpi-
käyneistä perheis-

tä ei uskaltaudu 
uuteen raskauteen.

ymmärtää, jos ei ole itse käynyt sa-
maa läpi.

– Kun raskaus on todella rankka, 
ei helpota, jos tuttava sanoo ”kyllä 
palkinto on sen arvoinen”. Hypere-
meesipotilaalle raskaus voi olla jopa 
hengenvaaralinen, jos oireisiin ei 
saa hoitoa. Henkinenkin kuormit-
tavuus on iso, koko perheelle.
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