
Billigaste på köpet. Erbjudandet gäller på utvald munvård från Bamse, Ekulf, Flux, Parodontax, Plackers, 
Sensodyne, Tepe och Apoteksgruppen tom 19/4 2023 endast i våra apotek. Rek. pris 14:90-359:-/st.apoteksgruppen.se

Passa på! 
Här hittar du  
hälsosamma 

priser.

3 för 2
Priser som får 

dig att le!



Compeed Blåsor 
Medium, 5 st
Rek. pris 70:-

Pharbio  
Omega-3 
Forte,** 120 st
Rek. pris 255:-

ACO Body Lotion 
Rich parf & 
oparf 400ml
Rek. pris 129:-

Litomove 
Nyponpulver 
C-Vitamin,**  
90 st
Rek. pris 249:-

13–19 april

30 mars–5 april23–29 mars

6–12 april

77:40

149:40

153:-

42:-

Nya extra hälsosamma priser, varje vecka.Tjana på att 
bli medlem! Sms:a AG till 71300

Erbjudandet gäller endast i våra apotek på utvald produkt enligt angivet datum eller så långt lagret räcker.  
Med reservation för lokala avvikelser och ev. tryckfel.  
**Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller en hälsosam livsstil.

Här är det 

prisfest!
40%



Kestine***
Vid allergiska besvär som 
klåda, nysningar, snuva och 
ögonsymtom. 
Rek. pris 59-149:-

Dymista*** 
Lindrar symtom vid måttlig  
till svår allergisk snuva.
Rek. pris 299:-

20%  

Värt!

Just  
nu!

Vilken 
lättnad!

Mindre rodnad  
till lägre priser!

Erbjudandet gäller endast i våra apotek tom 19/4 2023 eller så långt lagret räcker.  
Med reservation för lokala avvikelser och ev. tryckfel. 
***Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga innan användning.

ACO Sol, Skin Logic sol, Eucerin sol, EVY, Avène 
Rek. pris 89-159:-/st

Tips från Sajjad
 Leg. apotekare

Footmender  
All In One Diabetic, 150 ml
Multifunktionell fotkräm 
specialutvecklad för diabetiker. 
Rek pris 429:-

Lider du av 
Pollenallergi?
Hör du till dem som lider av kliande  
ögon, rinnsnuva och nysningar när 
luften fylls av pollen?

Det finns ett stort utbud av receptfria 
läkemedel som lindrar allergiska besvär 
från både näsa och ögon, och om en 
allergimedicin inte fungerar för dig 
kan en annan göra det. Känner du att 
tabletter inte hjälper tillräckligt, prova 
kortisonnässpray eller ögondroppar.  
Tänk också på att börja behandlingen  
lite innan problemen uppstår för att på  
så sätt hålla symtomen nere och få  
bäst effekt. 

Symptomen kan bestå av allt från att 
det kliar lätt i halsen, till hostattacker, 
upprepande nysningar och kraftigt 
rinnande ögon. Vilken pollenmedicin  
som passar dig beror på vilka symtom  
du får och hur allvarliga de är. 

”Du kan använda allergi- 
produkterna hela säsongen.” 

Som pollenallergiker finns det ett flertal 
olika pollenmediciner som du tar för att 
lindra olika allergiska besvär. Exempel 
på produkter för pollenallergibehandling 
är antihistamintabletter, ögondroppar, 
nässpray och nässköljning. 
 
Här är några tips för dig som är 
pollenallergiker:

•  Ta del av pollenrapporterna på t.ex.  
på pollenrapporten.se.

•  Ta dina allergiläkemedel och börja  
i god tid.

• Stäng fönstren hemma och i bilen.
• Torka tvätten inomhus.
•  Undvik att träna utomhus vid höga 

pollenhalter.
•  Undvik rökiga lokaler, det riskerar  

att förvärra symtomen.
• Skölj håret på kvällen.
• Byt örngott ofta 

Är du osäker på vad du behöver?  
Fråga vår kunniga personal för 
vägledning till rätt läkemedel. 

50:-  rabatt

90:-  rabatt



SV
AN

ENMÄRKET

179:-
2 för

35:-

Nicorette Småpack*** 
Lindrar röksug och nikotinbegär 
när du vill sluta röka.  
Rek. pris 92-319:-

25%  

...och 
här!

Kolla 
här!

Bethover**  
B12 Vitamin och Brain, 100 st, 
Rek. pris 129-169:-/st

Erbjudandet gäller endast i våra apotek på utvalda produkter tom 19/4 2023 eller så långt lagret räcker.  
Med reservation för lokala avvikelser och ev. tryckfel.  
**Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller en hälsosam livsstil. 
***Åldersgräns 18 år. Gäller vid köp i Sverige av samtliga smaker; Tuggummi 2 mg & 4 mg 30 st, Sugtablett 2 mg 20 
st samt Munspray 1 mg 150 spraydoser (gäller ej 2x150 spraydoser) mellan 01-01-23 och 30-06-23 i butik eller online. 
Om du inte gillar smaken kan du ansöka om att få pengarna tillbaka mellan 7 dagar till 30 dagar efter köp. Produkten 
måste returneras med minst hälften av innehållet kvar. Spara kvittot. Max. återbetalningsbelopp: 300 SEK. Interne-
tåtkomst och skrivare krävs. Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång per hushåll (oavsett produkttyp, smak, styrka 
eller förpackningsstorlek). Fullständiga villkor samt länk till formulär: nicorette.se/pengarna-tillbaka/villkor. Läs vår 
integritetspolicy på nicorette.se. Kampanjansvarig: McNeil Sweden AB, Kolonnvägen 45, 170 67 Solna, Sverige. 

Apoteksgruppen finns över hela Sverige. 

apoteksgruppen.se 

15%  

Apoteksgruppen Våtservetter 
Oparfymerad, Svanenmärkta 
och rekommenderade av 
Asthma Allergy Nordic. 
Rek. pris 24:90/st

Vaxol öronspray 
Löser och mjukar 
upp vaxproppar
Rek. pris 179:-


