
Mot nya tider.

Från Hjärtat
Nr 4 /2022 

Till dig som är medlem i Klubb Hjärtat. 
Gäller 15/8–11/9 om inget annat anges. 
Andra priser och erbjudanden kan 
förekomma på apotekhjärtat.se

20%
på utvalda vitaminer 

och kosttillskott

20%
på utvalda vitaminer 

och kosttillskott

GODA RÅD VID AKNE.
Hudvård som gör 
skillnad.

GAMLA LÄKEMEDEL? 
Så tar du hand om dem.
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För korta, långa, raka, ljusa,  
mörka lockar.

Nyhet!

Det här är Hjärtats egen produktserie för hår 
som vill bli tvättade, vårdade och stylade utan 
parabener, silikoner, färgämnen, animaliska 
ingredienser och allergena parfymer. Derma
tologiskt testade på känslig hud och snälla mot 
alla hår. Och det gäller förstås även nyheten 
torrschampo. Det kallar vi en bra hårdag. 
Hälsningar från Hjärtat.

Nyhet!

Det här är Hjärtats egen produktserie för hår 
som vill bli tvättade, vårdade och stylade utan 
parabener, silikoner, färgämnen, animaliska 
ingredienser och allergena parfymer. Derma
tologiskt testade på känslig hud och snälla mot 
alla hår. Och det gäller förstås även nyheten 
torrschampo. Det kallar vi en bra hårdag. 
Hälsningar från Hjärtat.
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Från Hjärtat – Nummer 4/2022

Årstiden som 
är på väg.

Få koll på vitaminerna och mineralerna. 
Lär dig mer om vad kroppen behöver.

Släck gamla vanor. Läs om hur 
fort kroppen återhämtar sig när du 
slutar röka.

Vart ska du? Skolan? Jobbet? Kursen eller träningen? 
Middag med vänner eller biodejt? 

På tröskeln, mellan sommar och vinter 
står hösten med ena foten redan 
utanför dörren. För många är det här 
den verkliga tiden för nystart. Inte bara 
för att semestern är slut och skolorna 
öppnar. Den friska, höga luften 
inspirerar att ta tag i sånt som blivit 
liggande eller ställts på paus. Som att 
börja träna igen, eller sluta röka, igen. 
Tänk att slippa stå på trappan och 
frysröka i vinter. Vi hjälper dig att nå 
ditt mål, med råd och produkter som 
minskar suget, så kan du dricka din 
kaff e inomhus i värmen.

För visst vill man gärna kura mer inne? 
Cykeln får allt oftare stanna hemma 
på morgonen och bussar och tåg blir 
fulla. Vi umgås trängre nu. 

Sommarlovets kompisar på landet 
byts mot en hel skolklass. Och hösnuva 
mot höstförkylning. Snuva sprids 
lättare när alla samlas inne. Och det 
gör också löss och vårtor.

Just de båda sistnämnda tycker 
många är riktigt jobbigt att få, men 
det fi nns väldigt lättanvända och 
eff ektiva receptfria produkter. 
Detsamma gäller för förkylningstäppta 
näsor, nariga kinder, torra fötter, eller 
fi nnen i pannan.

Vart du än ska i höst fi nns vi här för 
att hjälpa dig med fartguppen på 
vägen.
Varma hösthälsningar, från Hjärtat.
Lisa, leg. apotekare

Sommarlovets 
kompisar på landet 
byts mot en hel 
skolklass. Och 
hösnuva mot 
höstförkylning.

Från Hjärtat – Nummer 4/2022

Få koll på vitaminerna och mineralerna. 
Lär dig mer om vad kroppen behöver.

frysröka i vinter. Vi hjälper dig att nå 
ditt mål, med råd och produkter som 
minskar suget, så kan du dricka din 
kaff e inomhus i värmen.

För visst vill man
Cykeln får allt oftare stanna hemma 
på morgonen och bussar och tåg blir 
fulla. Vi umgås trängre nu. 
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Behåll sommarens energi ett litet tag till, 
med hjälp av kosttillskott som kan göra 
övergången till rutinerna efter semestern 
lite enklare. 20%

på utvalda vitaminer 
och kosttillskott

på utvalda vitaminer 
och kosttillskott

Tillskott för stora
och små.

 Eskio-3   Pure     Kapslar     120 st   151:-   ( 189ª  )   Gevita   Vitamin D3   50 µg   Tabletter   Svartvinbär   90 st   79:-   ( 99ª  )   New Nordic   Blue Berry Plus 
Ögonvitamin     Tabletter     60 st   215:-   ( 269ª  )   VitaBeaner   Multivitamin     Gelébönor   Hallon   90 st   116:-   ( 145ª  )   Priorin     Kapslar       60 st   319:-   ( 399ª  ) 
Finns i fl era varianter. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.
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För att må bra behöver vi vitaminer och mineraler. 
Men hur ska man egentligen tänka kring dagsbehovet? 
Och för vilka är ett tillskott av vitaminer lite extra viktigt? 

Lilla vitamin-
guiden. 

på att du får i dig rekommenderad 
daglig dos. Exempelvis kan kroppen 
behöva tillskott av vitamin D under 
de mörkare årstiderna, då solen inte 
visar sig lika ofta. Även personer som 
inte äter fi sk, eller D-vitaminberikade 
livsmedel, kan behöva extra tillskott 
för att tillgodose behovet. 

SÅ TAR DU VITAMINERNA
För att komma ihåg att ta dina 
vitaminer kan du äta dem i samband 
med frukost. Vissa vitaminer och 
mineraler kan också ätas tillsam-
mans för en extra boost. Upptaget 
av järn ökar exempelvis om det tas 
tillsammans med vitamin C, så drick 
gärna lite apelsinjuice ihop med 
järntillskott. Hjärtats järntabletter 
innehåller även vitamin C. En annan 
sak att tänka på, särskilt för dig med 
låga järnvärden, är att undvika kaff e 
direkt efter maten. Kaff e innehåller 
nämligen ämnen som hämmar krop-
pens förmåga att ta upp järn. 

Hälsosam kost och 
motion räcker långt. Men 
komplettera gärna med 
vitaminer och mineraler.

5 viktiga vitaminer och 
mineraler att ha koll på

Magnesium
Bidrar bland 
annat till normal 
benstomme 
samt kan mot-
verka trötthet. 

Vitamin B
Bidrar exempel-
vis till normal 
psykologisk 
funktion. Vi-
tamin B12 är 
särskilt viktig för 
veganer. 

Järn
Bidrar till blo-
dets funktion 
och är extra bra 

för kvinnor med 
mens. 

Folsyra 
För dig som är 
gravid. Minskar 
risken för rygg-
märgsbråck hos 
barnet. 

Vitamin D
Viktigt för 
benstommen 
och immunsys-
temets funktion. 
Tillskott är extra 
viktigt för barn 
under 2 år, samt 
för äldre över 
75 år. 

Det är inte alltid lätt att hålla reda 
på alla vitaminer och mineraler. Vissa 
måste vi få från kosten eftersom 
kroppen inte kan producera dessa 
på egen hand, exempelvis vitamin C 
och B. Vitamin C får du lättast i dig 
genom att äta frukt och grönsaker, 

medan vitamin B fi nns i kött, mjölk, 
spannmål, frukt och grönsaker. 
Med en varierad och hälsosam kost 
kommer du långt. Men ibland kan 
kroppen behöva lite hjälp på traven 
i form av tillskott av vitaminer och 
mineraler. Då kan du också vara säker 

Tips!
På Apotek Hjärtat 

hittar du även 
vitaminer och 

mineraler för barn. 
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Vårda bort 
fi nnarna.
Hårt mot hårt hjälper sällan. Men en försiktig 
och omsorgsfull hand i kombination med en 
noggrann rutin kan räcka långt. vid köp av 2 

på utvald ansiktsvård

25%

 Hjärtats   Spot Stop Ansiktstvätt   Parfymerad   200 ml   73:-    Hjärtats   Spot Stop Fuktcreme   Oparfymerad   60 ml   73:-    
 Hjärtats   Spot Stop Punktbehandling   Oparfymerad   10 ml   69:-     Avène   Cleanance Gel Ansiktsrengöring     200 ml   199:-    
 ACO   Spotless Blemish Treating   Oparfymerad   50 ml   95:-    Finns i fl era varianter.
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Omtänksam 
hudvårdsrutin. 

1MATTANDE 
RENGÖRING 

Tvätta ansiktet morgon 
och kväll för att före-
bygga tilltäppta porer. 
Använd en mild ren-
göring som avlägsnar 
makeup, smuts och talg. 
En skonsam mousse-
rengöring lämnar huden 
silkeslen och matt, utan 
att torka ut. 

2EXFOLIERANDE 
ANSIKTSVATTEN 

Ansiktsvatten tar bort de 
sista resterna av makeup 
och smuts. Fet hud har 
ofta en överproduktion av 
talg som kan täppa igen 
porerna. Ett djupren-
görande ansiktsvatten, 
som avlägsnar överskott 
av talg och har en por-
sammandragande eff ekt, 
fungerar ofta bra.

3LÄTT ANSIKTSGEL
Återfukta huden med en ansiktskräm 

som är fri från olja och lätt i konsistensen. 
Välj gärna en svalkande gel som förebygger 
fi nnar och reducerar pormaskar. Den här 
kan även användas i kombination med 
medicinsk aknebehandling. 

Avène Mattifying Cleansing 
Foam 150 ml, 199:-  

Hjärtats 
Spot Stop 

Ansiktsvatten 
200 ml, 61:- 

En hy med fi nnar mår bra av måttlig rengöring 
och en hudvårdsrutin som behandlar utan att 
torka ut. Med denna guide blir huden mindre 

glansig och mer välmående. 

5EFFEKTIV PUNKT-
BEHANDLING 

Torka ut fi nnar och 
orenheter på natten. 
Salicylsyra tränger in 
i porerna och löser 
upp talg och gamla 
hudceller. Det är därför 
en eff ektiv ingrediens 
i punktbehandling på 
utsatta områden.

4BEHANDLANDE 
TÄCKSTIFT

Det fi nns beigefärgade 
täckstift som döljer 
och torkar ut fi nnar. 
Applicera på röda 
fi nnar eller blemmor 
när som helst under 
dagen. Om färgen 
inte passar dig kan du 
lägga ett mineralpuder 
i din hudton över. 

ACO Spotless 
Spot Treatment 
Overnight 
10 ml, 85:-  

Avène 
Comedomed 
Face Cream 
30 ml, 259:-  

ACO Spotless Cover 
Stick 3,5g, 79:90  

Hjälp med 
akne?

 Via vår samarbets-
partner Min Doktor 
får du hjälp direkt i 

mobilen.

25%
vid köp av 2  

på utvald ansiktsvård
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Var snäll mot dig.
Kanske är det nu du börjar med nya vanor, lagom 
till hösten gör entré? En stund på kvällen med tid 
bara för dig. Eller redan på morgonen innan dagen 
tar fart. Ett snabbt litet ögonblick med omtanke 
för dig och din hud.

Mjuka vanor.
Om du har lätt för att bli torr kan det hjälpa med 
en återfuktande olja som rengör i duschen, och 
en E-vitaminberikad kroppslotion att smörja in 
kroppen med efteråt.

 Eucerin 
 pH5 Lotion  
 Oparfymerad ,  Parfymerad  
 400 ml   119:-  
 pH5 Shower Oil  
 Oparfymerad   400 ml   119:-  

Finns i fl era varianter.

Snäll mot 
torr och 

känslig hud.

Snäll mot 
torr och 

känslig hud.

Snäll mot 
torr och 

känslig hud.



Mild och effektiv 
rengöring.
När årstiderna och temperaturen 
växlar om kan det vara särskilt 
viktigt att ta hand om känslig hy. 
DermatoClean är en serie som 
återfuktar och rengör skonsamt 
på djupet.

En mogen rutin.  
Vår hud förändras med tiden. Följ med och anpassa 
din hudvårdsrutin efter dina nya behov. Eucerins 
serie med hyaluronsyra återfuktar och kan bidra till 
slätare linjer och bättre elasticitet.

 Cleansing Milk  
 Oparfymerad   200 ml   145:-  
 Cleansing Gel  
 Oparfymerad   200 ml   145:-  
 3 in 1 Micellar Water  
 Oparfymerad   200 ml   139:-  

Parfymfri och 
återfuktande.

 Cleansing Milk
 Oparfymerad   200 ml   
 Cleansing Gel
 Oparfymerad   200 ml   
 3 in 1 Micellar Water
 Oparfymerad   200 ml   

Ett jämnt resultat. 
Pigmentfläckar kan få huden att se lite ojämn ut. 
Serien Anti-Pigment kan hjälpa dig förebygga och 
reducera pigmentering.

Eucerin  Hyaluron-Filler + Elasticity 
 Day Cream     50 ml   309:-     Night Cream     50 ml   319:-  
 3D Serum     30 ml   429:-  

Eucerin  Anti-Pigment 
 Dual Serum     30 ml   449:-     Day Cream spf 30     50 ml   329:-    
 Night Cream     50 ml   329:-   

Eucerin 
 DermatoClean 



Lite mer av dig.
Framhäv dina naturligt vackra drag 
och lyft fram din färg och lyster.

Förläng sommarkänslan med hy som fortsätter att se solkysst 
ut och ge din blick extra intensitet. I Luménes makeupsortiment 
finns allt du behöver för både små och större detaljer.

 20% 

 20% 

 Lumene 
 Luminous Lip Gloss     5 ml   95:-   ( 119ª  )
 Eyeshadow Primer     5 ml   119:-   ( 149ª  )
 Essential Volume Mascara     7 ml   87:-   ( 109ª  )
Nordic  Berry Curl Mascara     8 ml   119:-   ( 149ª  )
 Nordic Berry Waterproof Mascara     8 ml   119:-   ( 149ª  )
 Natural Glow Blush     4 g   103:-   ( 129ª  )

Finns i fl era varianter.

 Lumene 
 Invisible Illumination Watercolor Blush   Pink Blossom   15 ml   239:-   ( 299ª  )   Natural Glow Fluid Foundation   30 ml   183:-   ( 229ª  )  
 Blur 16h Longwear Foundation spf 15   30 ml   151:-   ( 189ª  )   Matte Oil-Control Primer     20 ml   119:-   ( 149ª  ) Finns i fl era varianter.

Sortimentet varierar mellan apoteken. På apotekhjärtat.se hittar du hela vårt sortiment av makeup.

Sätt färg på hösten.

Lite mer av dig.
Framhäv dina naturligt vackra drag 
och lyft fram din färg och lyster.

 20% 

 Lumene 
 Luminous Lip Gloss
 Eyeshadow Primer
 Essential Volume Mascara
Nordic  Berry Curl Mascara
 Nordic Berry Waterproof Mascara
 Natural Glow Blush
Finns i fl era varianter.

 20% 
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Det bästa vore såklart om inga 
mediciner går till spillo. Men när 
det händer är det viktigt att lämna 
in dem till närmaste apotek. Om de 
slängs i hushållssoporna riskerar 
de att hamna i naturen, där de kan 
förorena vattendrag och skada 
levande organismer. 
– Vi tar emot samtliga läkemedel 
från allmänheten. Du ska också 
lämna in behållare som innehåller 
läkemedelsrester, exempelvis inha-
latorer, depotplåster, vaginalinlägg 
och tuber med salva, säger Lisa. 

Läkemedlen ska lämnas in i en 
genomskinlig påse för att perso-
nalen ska se vad som fi nns i påsen. 
Påsen kan du få på våra apotek. 
Medicin i tablettform ska tryckas ut 

ur sina blisterkartor, och kanyler och 
nålar ska hanteras separat. 
– De ska alltid läggas i en speciell 
behållare som du kan få av oss på 
apoteket. 

MINSKA SVINNET
Ta alltid den mängd medicin som 
läkaren ordinerat. Vanligtvis bety-
der det att samtliga tabletter ska 
ätas upp under behandlingen. Om 
du tar medicin under länge tid är 
det klokt att inte bunkra läkemedel 
hemma. 

– Hämta ut för max tre månader 
åt gången. Då minskar risken att 
behöva slänga läkemedel efter 
nästa läkarbesök, ifall ordinationen 
eller läkemedlet ändras.

Att mediciner inte ska slängas i vanliga soporna vet de 
fl esta. Hur slängs då gamla läkemedel på bästa sätt? Lisa, 
legitimerad apotekare på Apotek Hjärtat, guidar till hur du 
ska agera – med omtanke för både människa, djur och miljö. 

Så tar du hand 
om dina gamla 
läkemedel.  

Farmaceuten tipsar:

Tänk så här med 
dina läkemedel 

✓ Förvara läkemedel på 
rätt sätt. Mediciner ska 
förvaras torrt, mörkt och 
svalt. Oftast är det bäst 
att förvara läkemedlet i 
dess originalkartong. Om 
du föredrar en dosett ska 
den också förvaras enligt 
ovan. Ett skaff eri kan vara 

en bra plats, eller ett låsbart 
medicinskåp – särskilt om du 
har barn hemma. 

✓ Ät inte gammal medicin. 
Vi rekommenderar 
inte att man använder 
utgångna läkemedel. 
Läkemedelsföretagen gör 
hållbarshetsstudier på sina 
läkemedel, då bland annat 
halten av aktiv substans 
undersöks. Ett läkemedel 

som gått ut är osäkert att 
använda, eftersom dess 
funktion påverkas över tid. 

✓ Gå igenom 
medicinskåpet. Med jämna 
mellanrum är det bra att gå 
igenom dina mediciner. Då 
inventerar du vilka du har 
hemma och köper inte nya i 
onödan. Dessutom hittar du 
eventuellt gamla läkemedel 
som behöver lämnas in. 

”Gå igenom 
medicinskåpet med 

jämna mellanrum, 
så att du vet vilka 

mediciner du har.”

Lisa, leg 
apotekare.
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Att sluta röka kan kännas svårt. Men om du känner till vad 
som händer i din kropp efter en dag, en vecka och ett år 
som rökfri kanske det kan vara en morot. Kroppen börjar 
återhämta sig nästan omedelbart. Och fördelarna fortsätter 
resten av livet. Lycka till! 

Sluta röka 
för att läka 
kroppen. 

EN DAG
Det händer många positiva saker i 
kroppen samma dag som du tar ditt 
sista bloss. Både blodtrycket och 
pulsen går ner till en normal nivå. 
Risken för att du ska drabbas av en 
hjärtinfarkt har redan börjat minska 
och du känner dig mindre trött. 

VECKOR & MÅNADER 
Efter bara ett par veckor fungerar 
blodcirkulationen och lungorna 
mycket bättre, och det känns lättare 
att promenera. Din hudton har 
fått mer lyster och är inte lika grå. 
Efter fyra till sex månader hostar 
du mindre och har inte lika mycket 
slem i halsen. Det beror på att 
fl immerhåren som rengör lungorna 
har återhämtat sig. 

ETT ÅR
Efter ett år är ditt immunförsvar 
mycket bättre. Kroppen får lättare 
att hejda förkylningar, allergier och 
luftrörskatarr. Efter fem år har risken 
för hjärtinfarkt halverats. Fortsätter 
du att vara rökfri livet ut är riskerna 
för sjukdom nästan lika låga som för 
en person som aldrig har rökt. 

Har du bestämt dig för att sluta 
röka? Receptfria läkemedel kan 
hjälpa motivationen. Det fi nns 
exempelvis både tuggummi, spray 
och plåster som minskar röksuget. 
Kom in till oss så hjälper vi dig! 

Så mycket sparar du...  
... om du röker fyra paket i veckan 
som kostar 65 kronor: 

En månad: 1 040 kr. Unna dig en 
god middag ute i stället. 

Ett år: 12 480 kr. Pengar du kan 
resa för och skapa minnen för livet.

Fem år: 62 400 kronor. En stor 
summa du kan göra något mycket 
roligare för än att försämra hälsan.  

Undersökningar visar 
att nikotinplåster i 
kombination med en 
annan sluta röka-produkt 
kan öka chanserna att 
mostå röksuget. 
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Depotplåster

Medicinskt tuggummi Medicinskt tuggummi

 Receptfria läkemedel med nikotin för behandling av tobaksberoende som verkar genom att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär. Från 18 år.  
För utförlig information om receptfria läkemedel, se bipacksedeln på fass.se
 * Valfri styrka/smak av Nicorette 2 mg tuggummi 30 st, munspray 150 doser, 2 mg sugtabletter 20 st eller plåster 14 st. 

Sugtabletter Sugtabletter

Depotplåster

 359ª  
 Nicotinell Tropisk frukt     
 Medicinskt tuggummi   2 mg 
   204 st 

 359ª  
 Nicotinell Peppermint     
 Medicinskt tuggummi   2 mg  
   204 st 

 299ª  
 NiQuitin Clear     
 Depotplåster 
 21 mg/24 timmar  
 14 st 

 299ª  
 NiQuitin Clear     
 Depotplåster 
 14 mg/24 timmar  
 14 st 

 279ª  
 Nicorette Novum     
 Depotplåster 
 25 mg/16 timmar  
 14 st 

 82ª  
 Nicorette    Neutral 
 Medicinskt tuggummi 
 2 mg/g  
 30 st 

 82ª  
 Nicorette Mentolmint     
 Medicinskt tuggummi 
 2 mg  
 30 st 

 395ª  
 Nicotinell Mint     
 Komprimerade 
sugtabletter   1 mg  
   204 st 

 199ª  
 NiQuitin     
 Komprimerade 
sugtabletter   4 mg  
 60 st 

 79ª  
 Nicorette Frukt     
 Komprimerad 
Sugtabletter   2 mg  
 20 st 

15 % 
på Nicorette 

vid köp av 1 plåster 
+ 1 annan valfri 

produkt.*
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Med skolstarten kommer även åkommor som 
löss och vårtor. Men lugn, det är inte farligt 
och går att bli av med. Så här förebygger och 
behandlar du. 

barnen gå till förskolan eller skolan om kontakt hår 
mot hår undviks den första veckan. Upprepa alltid 
behandlingen efter en vecka, oavsett vad det står 
på förpackningen. Fortsätt sedan att luskamma 
håret ett par gånger i veckan de kommande två 
veckorna. Och kom ihåg att behandla alla som har 
löss samtidigt för att förhindra rullande smitta. 
Informera skolan om du upptäcker att ditt barn har 
löss, så att andra familjer kan undersöka sig.  
 
BEHANDLA VÅRTOR  
En annan åkomma som kan drabba barn när 
skolorna öppnar är vårtor på fötter och händer. 
Vårtor orsakas av virus och ser ut som små runda 
skrovliga upphöjningar på huden. De är ofarliga och 
försvinner ofta av sig själva, men det finns receptfria 
behandlingar som kan påskynda läkningen, till 
exempel vårtmedel, vårtplåster och fryssprayer. 

3 sätt att undvika löss respektive vårtor

• Ha som vana att luskamma ditt barn i samband 
med skolstart för att upptäcka löss tidigt. Det finns 
även sprayer som motverkar lusangrepp. 

• Det är ovanligt att löss smittar via delade mössor 
eller borstar, men det händer, så undvik helst att 
låna av varandra. 

• Vårtor sprids lätt i allmänna utrymmen som 
simhallar och omklädningsrum. Använd badskor 
eller tofflor i simhallen.

Säg hej då 
till löss och 
vårtor.

Är du orolig över att ditt barn ska få hårlöss? Det är 
du inte ensam om. En undersökning (gjord av Sifo på 
uppdrag av Apotek Hjärtat) visar att hårlöss, vid sidan av 
vinterkräksjuka, är den åkomma som skapar störst oro bland 
föräldrar. 

Både löss och vårtor är vanliga under höst och vinter när 
vi tillbringar mer tid inomhus. Löss sprids lätt via hårkontakt, 
och upptäcks ofta genom att barnen kliar sig bakom öronen 
och i hårbottnen. För att få syn på lössen kan du kamma 
håret över en ljus handduk. Använd gärna en luskam med 
täta piggar. Det finns  även speciella lusschampon och 
medel som du kan använda för att behandla. Efteråt kan 

Tidiga frukostar, läxor 
och skolstart. Och de där 
lössen... Men det finns 
behandling!  

Wortie 
vårtplåster 
15 st  
79:- (99:-)

Linicin 
Prevent 
Spray  
100 ml  
143:- (179:-)

Paranix 
Sensitive 
lösning 
 150 ml 
 199:-  
(249:-) 

Hedrin 
Once 
Spray  
100 ml   
188:-  
(235:-)



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.

Veckans klubbvara.

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.

3 0% 
15–28
aug

2 0% 
29 aug
–11 sept

 139ª  /st
 ACO  
 Glow Booster Vitamin C 
 Renewing Face Oil     
     Parfymerad  
 30 ml 

Ord pris  199ª  

Gäller även ACO Hydrating 
Booster.

 95ª  /st
 Canoderm   Kräm   5% *
     Miniderm   Kräm   20% **
 100 g 

Ord pris  119ª  

  *Receptfritt läkemedel med karbamid. 
    Mjukgörande kräm med vatten-
    bindande egenskaper vid torr hud. 
**Receptfritt läkemedel med glycerol. 
    Mjukgörande kräm som används 
    för att behandla torr hud.

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

2 0%
 95ª /st
 Canoderm   Kräm   5% *
 Miniderm   Kräm   20% **
 100 g 

Ord pris  119ª  

  *Receptfritt läkemedel med karbamid. 
    Mjukgörande kräm med vatten-
    bindande egenskaper vid torr hud. 
**Receptfritt läkemedel med glycerol. 
    Mjukgörande kräm som används 
    för att behandla torr hud.

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

2 0%

 Glow Booster Vitamin C 

Gäller även ACO Hydrating 

 95ª 
 Canoderm   Kräm   5% *
 Miniderm   Kräm   20% **
 100 g 

Ord pris  119ª  

  *Receptfritt läkemedel med karbamid. 
    Mjukgörande kräm med vatten-
    bindande egenskaper vid torr hud. 
**Receptfritt läkemedel med glycerol. 
    Mjukgörande kräm som används 
    för att behandla torr hud.

3 0%

 139ª 
 ACO  
 Glow Booster Vitamin C 
 Renewing Face Oil     
     Parfymerad  
 30 ml 

Ord pris  199ª  

Gäller även ACO Hydrating 

3 0%



Vi fi nns här för dig.
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.

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

15–28 
aug

vid köp av 2

15–28 
aug

29 aug
–11 sept

3 för 2
Den billigaste på köpet.

 ACO 
 Deo Original   Oparfymerad   50 ml   65:-  
 Caring Shower Oil   Parfymerad   400 ml   109:-  

Finns i fl era varianter.

 Hårmousse   Oparfymerad   150 ml   65:-  
 Schampo   Parfymerad   250 ml   29:-  
 Balsam   Parfymerad   200 ml   29:-  

Finns i fl era varianter.

 Hjärtats 
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A
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m
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järtat, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna


