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Do re mi fa sol!
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Från Hjärtat – Nummer 3/2022

Sol och semester? Ingen oro! 
Sommarhjälpen är här. 

Så väljer du rätt solskydd och 
smörjer på rätt sätt.

Råd och tips om hur du får en skön 
sommar, trots pollenallergi.

5

Skav, stick, svid, kli och bränn – om 
man tittar på vad en farmaceut har 
att säga om sommar, kunde man tro 
att den var mer förfärlig än härlig.
Till och med när vädret är så fi nt att 
man vill sjunga: do re mi fa sol står vi 
på Hjärtat redo med skoskavsplåster 
och solkrämsförmaningar. Men alla 
råden har sin poäng: Om vi får hjälpa 
dig med det kloka och praktiska får 
du mer tid till det lekfulla och 
sommarlata. 

Under rubriken Sommarhjälpen har 
vi samlat allt som kan behövas från 
maj till september. Ett slags 

sommarens Första hjälpen: inte bara 
plåster och bandage utan nästan allt
som kan tänkas för dina bästa 
sommardagar, och nätter. Här hittar 
du produkterna, råden och tipsen 
från topp till tå. Vi hjälper dig till rätt 
mängd och styrka på solskydd. Tipsar 
om bra BUS, alltså produkterna som 
gör dig brun utan sol, ett väldigt bra 
fusk som skonar din ömtåliga hud 
från solens åldrande strålning. Vi 
ger dig råd om rätt kroppsvård när 
årstiden öppnar upp för uteliv, med 
sol, vind och vatten, och berättar hur 
du bäst vårdar sommarens sår, bett 
och stick. Vi hjälper dig att förhindra 
eller lindra Montezumas hämnd. 

Och självklart ger vi gärna råden 
som gör att även den som är allergisk 
får njuta av den varma årstiden. 
Så titta efter Sommarhjälpen, ett lätt 
sätt att göra full rättvisa åt säsongen. 

Extra varma hälsningar, från Hjärtat 
Ermal, leg. apotekare
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Säsongens nya.
Allt hos Apotek Hjärtat har en tanke – det ska hjälpa, 
inspirera eller förenkla i ditt liv. Här är lite av allt nytt du 
kan hitta hos oss. Säsongens nya, från Hjärtat.

SNÄLLA 
TAMPONGER
Tamponger berikade 
med tre olika stammar av 
mjölksyrabakterier som 
balanserar underlivets 
bakteriefl ora. Storleken 
passar dig med måttlig 
blödning. 

LUGNANDE INTIMVÅRD
Indy Beauty grundades 
och drivs av infl uencern 
och författaren Therése 

Lindgren. Senast ut bland 
produkterna är denna 

mjukgörande intimolja med 
havtornsextrakt som ger en 

skön, lugnande känsla. 
100 procent vegansk 

och parfymfri. 

KLIMATMEDVETEN TVÅL
Med en ljuvlig doft av 

chaikryddor och olja från 
fänkål och kardemumma är 

denna tvål mjukgörande, 
återfuktande och por-

rensande. Tvålen görs av 
bland annat restproduk-
ter från framställning av 

chai-syrup.

TRÖTT OCH TORRT HÅR?
Med schampo och balsam 
från Revolution Haircare kan 
håret återfå lyster och styrka. 
Massera försiktigt in i håret från 
rot till topp (två gånger med 
schampot) och skölj sedan ur. 

Revolution 
Haircare Plex 
4 Schampo, 
250 ml, 149ª 

Revolution 
Haircare Plex 
5 Conditioner, 
250 ml, 149ª 

Indy Beauty Intimate 
Cleansing Oil, 125 ml, 
96ª  (129ª ) 

UpCircle 
Chai Soap 
Bar Fennel & 
Cardamom, 
100 g, 59ª  

Ellen Probiotisk 
Tampong Light, 14 st, 
74ª   (99ª )

LYX FÖR ANSIKTET
Känns hyn torr och lysterfat-
tig? Denna produkt återfuktar 
på djupet med nio vårdande 
oljor. Tillsätt en droppe i 
ansiktskrämen, eller massera 
ansiktet med oljan på kvällen.

Bagliora Glow 
Nutrients Oil, 
30 ml, 625ª  

Ett av Up Circles mål är att 
ta tillvara på ingredienser 
som annars skulle slängas.

Endast på 
apotekhjärtat.se

Endast på 
apotekhjärtat.se

Endast på 
apotekhjärtat.se
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 solprodukter 

25% 
vid köp av 2

Äntligen är solen tillbaka för oss att njuta av. Passa därför på 
att köpa det som behövs nu när solsäsongen börjar igen, så att 
solskyddet redan fi nns på plats när det är bråttom ut.

Fyll på solförrådet.

 solprodukter 

25%
vid köp av 2

 Eucerin   Sensitive Protect Dry Touch Sun Gel-Cream spf 30      200 ml   229ª  

 Ida Warg   Self-Tanning Mousse   150 ml   175ª     ACO   Sun Mousse spf 30   Oparfymerad   150 ml   219:90    Hjärtats   Sollotion spf 30   Oparfymerad  
 200 ml   149ª     Hjärtats   Barn Sollotion spf 50+   Oparfymerad   125 ml   139ª     Evy   Sunscreen Mousse spf 50   Oparfymerad   100 ml   219ª     Eucerin  
 Sensitive Protect Dry Touch Sun Gel-Cream spf 30   200 ml   229ª     Finns i fl era varianter.
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Äntligen är tiden för lata dagar på solvarma klippor och 
ka� e på uteserveringar här. Välj solskydd – och smörj på 
rätt sätt för bästa e� ekt. 

Så väljer du 
rätt solskydd. 

OLIKA KONSISTENS
Sollotion, mousse, spray eller stift. 
Välj sort efter vad du ska göra. 
På sol- och badsemester är en 
vattenresistent lotion eller mousse 
bra, båda är lätta att applicera över 
hela kroppen. För ett hårigt bröst kan 
en spray vara enklare att smörja in. 
Ett stift underlättar när du vill stryka 
på hög solskyddsfaktor på små 
områden, som ögonlock eller näsa, 
ute på sjön till exempel. 

SOLA SÄKERT 
En bra grundregel är att alltid 
använda minst solskyddsfaktor 30. 
Och gärna högre än så för ansiktet, 
där huden är lite känsligare. Kom 
också ihåg att du med fräknig hud 
och ljust eller rött hår är extra känslig 
för solen. Det är också klokt att inte 
vistas i solen mellan 11 och 15, då den 
är som starkast. Komplettera gärna 
solskyddskrämen med kläder, hatt 
eller keps och solglasögon. 

SNÅLA INTE
Det är vanligt att smörja för lite 
och för sällan. En kupad hand med 
solkräm till hela kroppen är en bra 
tumregel. Om du badar mycket eller 
är i stark sol är det bra att smörja in 
sig på nytt varannan timme. 

Njut av sommarvärmen, och 
kanske ett glas myntavatten i 
skuggan då och då!

Det behövs ofta mer 
solkräm än du tror. En 
handfull solkräm till hela 
kroppen är ett bra mått.

Två typer av solskydd
Fysikaliskt skydd – Lägger sig som 
en hinna på huden, refl ekterar bort 
solstrålarna och skyddar direkt. 
Passar känslig hud och barn. 

Kemiskt skydd – Absorberar solens 
strålar och är lättare att applicera. 
Har ofta hudvårdande egenskaper 
och skyddar efter cirka 20 minuter.



 solprodukter 

25% 
vid köp av 2

Brun
utan sol.

Om solen uteblir.
Du kan ändå få den där solkyssta 
looken med lite hjälp på vägen.

Solskydd för de minsta.
Vi har stift för både små och stora
näsor, och den stora tuben samt
spray för dagar på stranden.
Allt som behövs för en bra
sommar, helt enkelt.

Alltid ansiktet.
Nu kan det vara dags att uppdatera 
med solskydd särskilt för ansiktet som 
möter solens starka strålar allra först. 25% 

vid köp av 2

För 
ansiktet.

 ACO   Kids Sun Stick spf 50   Oparfymerad   8 g   88ª     Eucerin   Sensitive Protect Kids Sun Lotion spf 50+   Oparfymerad   150 ml   179ª     Evy   Sunscreen Mousse 
Kids spf 50   Oparfymerad   150 ml   249ª     Hjärtats   Barn Solmousse spf 50   Oparfymerad   150 ml   189ª      ACO   Sun Kids Sensitive Sun Cream spf 30   Oparfymerad  
 100 ml   199:90    La Roche-Posay   Anthelios Kids Sollotion spf 50+   Oparfymerad   50 ml   175ª      Finns i fl era varianter.

 ACO   Sun Lip Balm spf 30   Vanilj   4,70 g   55ª     Vichy   Idéal Soleil Dry Touch Solcreme spf 30   50 ml   169ª     Evy   Sun Daily UV Face Mousse spf 30   75 ml   219ª  
 Apolosophy   Instant Self Tanning Body   Oparfymerad   150 ml   119ª      Ida Warg   Self-Tanning Spray   150 ml   179ª     ACO   Self Tanning Lotion   150 ml   149ª   
Finns i fl era varianter.

Brun
utan sol.

Om solen uteblir.
Du kan ändå få den där solkyssta 
looken med lite hjälp på vägen.

Alltid ansiktet.
Nu kan det vara dags att uppdatera 
med solskydd särskilt för ansiktet som 
möter solens starka strålar allra först. 25%

vid köp av 2

ansiktet.

 solprodukter 

25%
vid köp av 2

spray för dagar på stranden.
Allt som behövs för en bra

ID ACO 26, Vichy 88, EVY 132. Hjärtats 76, Apolosophy 389, IdaW 393, ACO 424 
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Hantera solen som 
den stjärna hen är.
Riskera inte skinnet bara för att solen äntligen visat sig. 
Hjärtats Sol skyddar och vårdar med spf 15–50, vitamin E och 
aloe vera. Välj mellan vårdande ansiktskräm, mousse, spray 
och återfuktande lotion. Alla ger dig fotostabila uv-filter som 
är riktigt vattenresistenta. Hälsningar från Hjärtat.

Nyhet!
Sollotion spf 50
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Mot sommarens 
retstickor.
Det är inte bara det sköna vädret som kommer nu. Knott, mygg 
och skavsår brukar också dyka upp under den här perioden. 
Se till att vara redo redan innan så att sommaren blir så behaglig 
som det bara går.

Fråga oss 
om råd. 

Vi hjälper dig.

 Salvequick   Plåster Family Mix   26 st   32:90    Sorbact   Compress Sterilt förband   4×6 cm   3 st   79ª     MyggA   Roll-On   50 ml   105ª     After Bite     14 ml   69ª    
 Compeed   Skavsårsplåster Mixpack   5 st   69ª    

 Mildison   Lipid Kräm   1%     15 g     51ª    Receptfritt läkemedel med hydrokortison som är klådstillande och antiinfl ammatoriskt vid lindriga eksem t ex på grund av 
insektsbett eller solsveda. Om symtomen inte har förbättrats efter 1 vecka, kontakta läkare för rådgivning. Från 2 år.    Tiger Balsam   Soft   Salva   25 g     75ª    Receptfritt 
läkemedel för behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckning, stukning/vrickning, samt vid insektsbett och för lindring av symtom i 
övre luftvägarna vid förkylning. Från 8 år. 

För utförlig information om receptfria läkemedel, se bipacksedeln på fass.se

Fråga oss 
om råd. 

Vi hjälper dig.
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Oavsett om du är hemma, i stugan eller reser landet runt 
i sommar är det klokt att ladda upp med ett hemmaapo-
tek. Stick och bett kan vara besvärliga. Får du ett skrubb-
sår behöver det göras rent. Och om olyckan skulle vara 
framme i form av ett ormbett är det viktigt att tänka rätt. 
Så här lindrar och agerar du. 

GETING- BI- OCH HUMLESTICK 
Ett stick av geting, bi eller humla kan göra oväntat ont. Det 
är vanligt att bli svullen och få en rodnad. Om gadden fast-
nat i huden är det bra att försöka få bort den. Ibland kan det 
svida och klia, då kan du badda med alsolgel. Vid kraftiga 
reaktioner, eller om du exempelvis blivit stucken i munnen, 
ska du söka läkarvård. 

BRÄNNÄSSLOR 
Brännässlor är inte farliga, men det kan kännas obe-
hagligt att bränna sig. Det är vanligt att få nässelutslag 
och du kan känna en stickande och brännande känsla i 
huden. Skölj med kallt vatten, och stryk på ett kylbalsam 
eller hydrokortisonkräm vid behov. 

SKRUBBSÅR
Sommarspring i benen är härligt, men kan också orsaka 
ett och annat skrubbsår. Det är viktigt att göra rent ett 
skrubbsår så att det inte blir infekterat. Tvätta händer-
na och skölj sedan såret i kranvatten. Tvätta försiktigt 
med tvål och vatten och ta bort rester av grus, jord eller 
smuts. Låt lufttorka och sätt på ett plåster. Om du inte har 
tillgång till vatten kan du använda sårtvätt. Gör det ont 

Så lindrar 
du sår, bett 
och stick.
Ibland gör sommaren lite ont. Getingar, 
brännässlor och skrubbsår hör de varma 
månaderna till. Med några goda råd på vägen 
och ett sommarapotek kan du njuta av 
semestern i lugn och ro. 

Rengöring, ett plåster  
och några tröstande 
ord gör gott. 

att rengöra såret kan du även smörja med en lokalbe-
dövande salva. 

HUGGORMSBETT
Ett ormbett kan leda till olika reaktioner. Vissa får en 
mindre svullnad, medan andra kan bli allvarligt sjuka. 
Det är viktigt att alltid åka till sjukhuset för observa-
tion, eftersom du inte kan veta hur du reagerar. Ha 
sällskap, håll den bitna kroppsdelen stilla och högt, rör 
inte bettstället och försök att vila tills du får vård. 

• Plåster, skavsårsplåster

• Sårtvätt

• Lokalbedövande salva

• Alsolgel/alsolsprit 

• Handsprit

• Våtservetter 

• Hydrokortisonkräm

• Solskydd 

• Kylbalsam

• Allergitabletter

• Åksjuketabletter

• Värk- och feber-
 nedsättande medicin

• Febertermometer

• Myggmedel

• Fästingmedel

• Vätskeersättning

• Stoppande läkemedel
 vid diarré 

• Pincett 

• Personliga läkemedel

Sommarapoteket

Klipp ut och spara!

Har du allt som behövs för sommarens äventyr? 
Ta en titt i apotekslådan hemma, och komplettera 
med det som saknas. 
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dem levererade till dörren – oavsett om du tillbringar 
dagarna i sommarstugan eller hemma. 

RESA UTOMLANDS MED MEDICIN 
När resmålet ligger utanför Sverige och du behöver ta 
med dig medicin är det viktigt att ta reda på vilka regler 
som gäller. Det kan skilja mellan länder hur mycket 
eller vilka läkemedel du får resa med – eller vilka intyg 
som behövs. Ett tips är att kontakta landets ambassad 
innan avresa för information. Om dina läkemedel 

är narkotikaklassade och du ska resa till ett 
land inom Schengen behöver du ett 

Schengenintyg. Det kan du få utskrivet 
på ett av våra apotek. 

Du ska kunna styrka att medicinen 
är utskriven för dig. Ta med 
läkemedlet i originalförpackning 
med apoteksetiketten där ditt och 
läkarens namn syns. 

Och kom ihåg att alltid packa dina 
läkemedel i handbagaget så de inte 

riskerar att komma bort. Där får du även ta 
med fl ytande läkemedel, som exempelvis insulin. 

Sist men inte minst: Njut av semestern, spara gärna 
ner de viktiga appar och nummer som vi listat nedan, 
och kom ihåg – Hjärtat fi nns alltid nära dig. 

Njut av en trygg 
sommar med Apotek 
Hjärtats app. 

Sommarhjälpen 
På apotekhjärtat.se har vi samlat tips och 
råd kring alltifrån sårvård, solskydd, allergi, 
fotvård och intimproblem.

Scanna QR-koden 
för att komma till 

Sommarhjälpen på 
apotekhjärtat.se 

APPAR OCH 
SAJTER:
• Apotek Hjärtat: 
I vår app kan du 
utföra apoteks-
ärenden och få 
leverans hem 
eller till närmaste 
apotek. 

• MinDoktor: Trä� a 
en läkare online 
via appen – dygnet 
runt, året om. 

• UD Resklar: En 
app med rese-
information om 
världens länder, 
som telefonnum-
mer och adresser 
till sjukhus och 
ambassader. 

• Minsoltid.se: 
Strålsäkerhetsmyn-
digheten hjälper 
dig beräkna soltid 
så du undviker att 
bränna dig, men 

kom ihåg att alltid 
sola med sunt 
förnuft. 

TELEFON:  
• Vårdguiden: 1177 
i Sverige eller 
+46 771 11 77 00 om 
du är utomlands. 

• SOS Alarm: 112 
i hela EU (utanför 
EU gäller andra 
nummer, kolla upp 
innan du reser). 

Appar, sajter och nummer att spara

Kom ihåg! Glöm inte ditt EU-sjukförsäkringskort när du reser 
i Europa. Med kortet får du tillgång till nödvändig vård om 
olyckan är framme. Beställs hos Försäkringskassan. 

Sommaren 
är räddad. 
Sommar, sol, semester – och recept. Vad gör 
du när din medicin tar slut i sommarstugan 
och hur ska du tänka vid utlandsresor? Här har 
vi samlat allt du behöver veta inför ledigheten.

Sommarsemestern är en välbehövlig paus från varda-
gen, och en period där vi kan samla både fi na minnen 
och energi. Men även under lediga dagar kan medicin, 
rådgivning eller sjukvård behövas. 

OM DU BEHÖVER VÅRD 
Det är aldrig kul att bli sjuk eller skadad, allra minst 
under semestern när du kanske inte ens är hemma. 
Oavsett om du är i Sverige eller utomlands kan du få 
rådgivning av läkare online via vår samarbetspartner 
Min Doktor. De är tillgängliga dygnet runt, året om, via 
sin app. Du kan även vända dig till den lokala sjukvården 
för rådgivning och hjälp, både i Sverige och utomlands. 
Om du är i Sverige kan du, via Apotek Hjärtats app, 
beställa nödvändiga produkter eller recept och få 



Har du lagt märke till Välvald-symbolen på vissa produkter 
när du handlar hos oss? Det är en gemensam guide  
för alla svenska apotek som sätter press på läkemedels-
bolagen genom att premiera de bolag som är öppna 
med hur de arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Så 
håll utkik nästa gång du handlar. För varje gång du väljer 
Välvald så hjälper du hela apoteksbranschen att ställa  

högre krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete  
hos våra leverantörer. Ett apotek kan göra skillnad, men 
tillsammans kan vi skapa förändring. 

De utvalda är väl valda. 
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Under sommaren sprids många 
pollensorter i luften. Olika sorters gräs, 
gråbo och andra växter blommar. För 
att undvika de största allergibesvären 
är det viktigt att ta sina mediciner i god 
tid, redan under våren. 

– Om du upplever allergiska besvär 
och symtomen är milda och kortvariga 
kan du behandla med antihistaminer 
i form av tabletter, ögondroppar eller 
nässpray. Vid mycket besvär från nä-
san, som exempelvis nästäppa, brukar 
nässpray med kortison hjälpa bra, 
säger Ermal. 

Under dagtid är pollenhalterna som 
högst. Därför kan det också vara klokt 
att planera sin tid utomhus, särskilt om 
du ska vistas i naturnära miljöer. 
– Under tidiga morgnar och senare 
kvällar är luftfuktigheten högre. 
Fukten binder pollen och minskar 
pollennivåerna i luften. 

För att få rätt och snabb lindring 
är det även viktigt att skilja på allergi 
och förkylning. Allergi brukar pågå 
under fl era veckor, eller månader, och 
återkommer under samma period 
varje år. Symtomen är ofta rinnsnuva, 
nästäppa och kliande ögon. Det är 
vanligt att känna sig trött. Vid en 
förkylning blir du i stället bättre inom 
några dagar. 

– Det är viktigt att ta sina mediciner 
under hela pollensäsongen. Men om 
inga receptfria läkemedel hjälper inom 
ett par veckor ska man kontakta läkare. 

Under sommaren är vi många som njuter av att vara 
närmare naturen. Men för den pollenallergiske kan 
denna tid också vara besvärlig. Ermal, legitimerad 
apotekare på Apotek Hjärtat, ger goda råd om hur 
du förebygger och lindrar besvären. 

Lindra 
sommarens 
allergi.

• Håll fönster och dörrar 
stängda under dagen 
då pollenhalterna är 
som högst. Vädra på 
morgonen, senare på 
kvällen eller efter regn 
då halterna är låga.

 • Om du är ute i naturen och 
känner besvär – byt kläder när 
du kommer hem. Tvätta gärna 
kläderna och ställ undan 
skorna. 

• Undvik kontakt med husdjur 
som fått pollen i pälsen. Om 
du har en egen hund eller katt 
är det klokt att skölja deras 
päls efter att de varit utomhus.

 • Pollen fastnar lätt i håret. 
Ta en dusch och tvätta håret 
innan läggdags, så tar du inte 
med dig pollen till sängen. 

• Håll koll på pollenprognosen 
dag för dag. Då kan du följa 
halterna av olika sorters pollen  
i hela Sverige, och anpassa 
och planera dina aktiviteter 
utifrån det. 

Ermal tipsar: 

5 goda råd för 
pollenallergiska

du förebygger och lindrar besvären. 

• Håll fönster och dörrar 
stängda under dagen 
då pollenhalterna är 
som högst.

Ermal tipsar: 

5 goda råd för 
pollenallergiska



 179ª  
 Allegra     
 Filmdragerade 
tabletter   120 mg  
 Receptfritt läkemedel med 
fexofenadin. Lindrar symtom 
vid allergisk hösnuva såsom 
kliande, rinnande eller täppt 

näsa och röda, rinnande och kliande ögon. Kontakta sjukvården om du inte 
mår bättre inom 7 dagar. Används inte i mer än 3 månader utan kontakt 
med läkare. Från 12 år.   30 st 

Receptfria läkemedel. För utförlig information om receptfria läkemedel, se bipacksedeln på fass.se

Ögondroppar

Tabletter

Nässpray

Receptfria läkemedel. För utförlig information om receptfria läkemedel, se bipacksedeln på fass.se

Receptfria läkemedel. För utförlig information om receptfria läkemedel, se bipacksedeln på fass.se

 119ª  
 Nasonex   
Nässpray   50 µg/dos  
 Receptfritt läkemedel med 
mometason för behandling 
av allergiska besvär från 
näsan (nästäppa, rinnsnuva, 
nysningar, klåda). Kontakta 
läkare om du inte blir bättre 
inom 14 dagar. Från 18 år.      
 60 doser 

 59ª  
 Lomudal     
 Ögondroppar   20 mg/ml  
 Receptfritt läkemedel med 
natriumkromoglikat. Vid tillfälliga 
allergiska besvär med kliande, 
rinnande, röda och svullna ögon. 
Kontakta sjukvården om du inte 
får e� ekt av läkemedlet inom 
några dagar.     
 5 ml 

 93ª  
 Livostin      
Ögondroppar   0,5 mg/ml  
 Receptfritt läkemedel med 
levokabastin. Vid tillfälliga 
allergiska besvär med kliande, 
rinnande, röda och svullna ögon. 
Kontakta sjukvården om du inte 
får e� ekt av läkemedlet inom 
några dagar.     
 4 ml 

 105ª  
 Lomudal     

 Ögondroppar Endosbehållare   40 mg/ml  
 Receptfritt läkemedel med natriumkromoglikat. 
Vid tillfälliga allergiska besvär med kliande, 
rinnande, röda och svullna ögon. Kontakta 
sjukvården om du inte får e� ekt av läkemedlet 
inom några dagar.     
 20 st 

 119ª  
 Otrason   Nässpray  
 50 µg/dos  
 Receptfritt läkemedel med 
fl utikason som används vid 
snuva och nästäppa orsakad 
av allergi mot t ex pollen, 
sk hösnuva, djur eller damm. 
Kontakta sjukvården om 
du inte mår bättre efter 
14 dagar. Från 12 år.     
 60 doser 

 175ª  
 Clarityn     Tabletter   10 mg  
 Receptfritt läkemedel med 
loratadin. Vid tillfälliga allergiska 
besvär såsom rinnsnuva, nästäppa, 
nysningar, röda, rinnande och 
kliande ögon. Kontakta sjukvården 
om du inte mår bättre inom
7 dagar. Från 6 år.     
 30 st 

 129ª  
 Rinivent  
 Nässpray     21 µg/dos  
 Receptfritt läkemedel med 
ipratropium för att minska 
mängden rinnsnuva vid allergi 
orsakat av t ex pollen, eller 
icke-allergisk snuva t ex pga 
temperaturförändringar. 
Används inte i mer än 14 dagar 
utan kontakt med läkare. 
Från 18 år.     
 15 ml 
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Mens på sommaren kan ibland kännas lite besvärligt. 
Att bada, vara spontan och låta dagarna fl yta ihop 
hör årstiden till. Och så ska det vara. Det fi nns olika 
typer av mensskydd med olika funktion, välj det som 
funkar för dig. Simma lugnt och njut till fullo. 

Hur du väljer mensskydd kan bero 
på mängden mens, slemhinnornas 
känslighet och vad du ska göra 
under dagen. Vissa vill slänga sitt 
mensskydd efter användning, 
medan andra vill ha möjligheten 
att återbruka det.

TAMPONG
Att bada med tampong går fi nfi nt. 
Men tänk på att tampongen suger 
upp badvatten med bakterier i och 
en vattenfylld tampong gör att du 
kan blöda igenom. Så tvätta dina 
händer och sätt in en ny tampong 
när du badat klart. 

MENSKOPP
Älskar du att ta många dopp, eller 
vara ute på långa sommarutfl ykter, 
är menskopp ett bra skydd. 
Den sitter tätt mot slidväggen, 
samlar upp mensblod, stänger 
ute badvatten och behöver inte 
tömmas så ofta. Menskoppen kan 
sitta inne i upp till 12 timmar, och 
när du tömmer den är det bara att 
skölja den under kallt vatten och 
föra in den på nytt. 

TROSSKYDD I TYG
I semestertider kan det ibland vara 
långt till närmaste butik. Tvättbara 
trosskydd är smidiga att alltid 
ha på landstället och fungerar 
bra som skydd de sista dagarna 
av mensen. De är bekväma att 
bära och låter huden andas. 
Trosskydden tvättas i 60 grader 
och utan sköljmedel för att behålla 
sin absorptionsförmåga. Hållbart 
för miljön och billigare för dig.

Mensskydd 
i sommar.

Kom ihåg!
Vid mens är du mer 

mottaglig för infektioner 
– tvätta händerna innan du 

byter mensskydd. 

Hjärtats tampong 
mini, 50 st, 56ª   

Lunette Menskopp 
Lila Model 2, 299ª 

Imse Vimse Panty 
Liners Active Pastel 
Hoop, 3-pack, 
199ª  (endast på 
apotekhjärtat.se)



3 0% 
23 maj–

5 juni

30% 
vid köp av 2

6–19
juni

Veckans 
klubbvara.

 139ª  /st
 ACO   
Hydrating Booster , 
   Glow Booster 
Vitamin C  
   Parfymerad   30 ml 

Ord pris  199ª  /stOrd pris  199ª  /stOrd pris  199ª  /st  Compeed  
skavsårsplåster
 Medium     5 st   63ª  
 Small   6 st   64ª  
Finns i fl era varianter.  

Är du medlem i Klubb Hjärtat och stammis på ICA? Då samlas dina poäng i en 
gemensam pott som du kan använda på Apotek Hjärtat eller ICA, precis som du vill.

Får vi bjuda in till 
kommande klubbdagar? 
Vi har ännu mer att erbjuda dig som är medlem hos oss, som till exempel våra festliga
klubbdagar. Får du inte någon inbjudan betyder det att vi saknar din e-postadress.

Logga gärna in på Mina sidor och uppdatera dina uppgifter eller 
säg till i kassan nästa gång du besöker oss.



Kontakta oss: 0771-405 405  apotekhjärtat.se 
På apotekhjärtat.se har du alltid tillgång till hela vårt sortiment 

och kan handla eller hämta ut recept när du vill.

Vi fi nns här för dig.

Ladda ner Hjärtat till 
din mobil på App Store 
eller Google Play.

Ladda ner Hjärtats 
app till din mobil.
Här beställer du dina mediciner och 
tiotusentals andra produkter direkt i 
mobilen – åt dig själv eller dina nära.

25% 
vid köp av 2

25% 
vid köp av 2 23 maj–

5 juni

6–19
juni

 Hjärtats  Kropp och pH5
 pH5 Duscholja   Parfymerad   400 ml   96ª  
 Duschgel   Parfymerad   400 ml   41:90 
Finns i fl era varianter. Finns i fl era varianter.

 ACO  Face och Body
 Body Lotion Rich Parfymerad 400 ml 129ª   
Face Moisturising Day Cream   Oparfymerad   50 ml   109ª     
   

5 juni

 ACO  Face och Body
 Body Lotion Rich Parfymerad 400 ml 
Face Moisturising Day Cream

 Hjärtats  Kropp och pH5
 pH5 Duscholja

  Parfymerad   400 ml   
Finns i fl era varianter.

 Hjärtats  Kropp och pH5
 pH5 Duscholja  Parfymerad   400 ml   96ª  

  Parfymerad   400 ml   41:90 

vid köp av 2
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