
Kohti kevättä ja normaaliakin
Koronavirusrokotukset ovat alkaneet ja tämä kaksivaiheinen rokote 
suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. 
Pitää myös huomioida, että kaikki rokotteet voivat aiheuttaa myös 
harvinaisia vakavia allergisia reaktioita. Viranomaiset seuraavat 
rokotteiden turvallisuutta aina myös sen jälkeen, kun rokote on otettu 
käyttöön. THL:n mukaan rokotusten jälkeenkin on tärkeää pitää maskia, 
huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. 
Rokotusten jälkeen kestää kuukausia ennen kuin väestötason 
immuniteettisuoja on saavutettu. 

Mahdollisuudet palata normaaliin elämään riippuvat muun muassa 
rokotteiden tehosta ja kyvystä ehkäistä vakavan taudin lisäksi myös 
koronaviruksen tarttumista. 

Haasteellisen vuoden jälkeen olemme toiveikkaina suunnitelleet 
ohjelmaa tulevalle keväälle. Tarjoamme tietoiskuja ja keskustelua netin 
välityksellä mutta mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia kohtaamisia 
kevään aikana. Kun siitepölykausi alkaa, yhdistyksessä on myynnissä 
hengityssuojain joka toimii siite- ja katupölyä vastaan.  

Parempaa tätä vuotta ja terveyttä – Yhdessä olemme enemmän!

Toiminnanjohtaja
Iiris Huttunen

Ps. jos haluat tiedotteen sähköisenä, 
ilmoitathan sähköpostiosoitteen yhdistykseen!
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Allergia- ja Astmayhdistys 
Espoo ja Länsi-Uusimaa ry

TOIMISTO
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
allergiayhdistys@kolumbus.fi 
Puh. 09 803 9684
espoon.allergia.fi
Toimisto avoinna ma–to 9.30–15.00
ja muulloin sopimuksen mukaan.
TOIMINNANJOHTAJA Iiris Huttunen

HALLITUS VUONNA 2021
Puheenjohtaja Kaija Nyberg, Marliina 
Mäkinen, Emilia Laasonen, Kaarina Niemi, 
Anu Toija, Paula Renfors-Sipari      

TILAISUUKSIIMME ILMOITTAUTUMISET
allergiayhdistys@kolumbus.fi 
tai 09 803 9684

Maksu tulee olla suoritettuna yhdistyksen 
tilille Nordea FI47 1583 3000 1117 13 
tapahtumakohtaisen viitteen kera erä-
päivään mennessä jonka saat yhdis-
tyksestä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Yhdistyksellämme ei ole vakuutusta 
sairaustapausten, tapaturmien tai 
varkauksien varalta.

LAHJOITUKSET 
TOIMINTAMME TUKEMISEEN
Mikäli haluat tukea yhdistyksemme 
toimintaa taloudellisesti, otamme 
mielellämme vastaan lahjoituksia. 
Pankkitili  FI47 1583 3000 1117 13

Lämmin kiitos 
jäsentiedotteemme ilmoittajille jotka 
tukevat yhdistyksemme toimintaa!

Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun Allergia-ja Astmayhdis-
tysten kanssa ja OK-opintokeskuksen tuella.

JONASET
 
Hengitysilmanlämmitin 
suojaa kylmän sään
haitoilta ja tekee 
ulkona liikkumisen 
vaivattomaksi. 
Kylmä ilma
muuttuu helpoksi 
hengittää ja 
ulkoilusta voi 
nauttia myös 
pakkasella.

Pakkanen 
ei häiritse!

Valmistaja:
www.jonas.fi

Soveltuu erityisen hyvin astmaatikoille sekä                
keuhko- ja sydänpotilaille

Nyt yhdistyksellä
myynnissä!

Tuotteella          -sertifikaatti

Jonas 60-90indd.indd   1 18.10.2018   18.30Tehokas Jonaspro
hengityssuojain

Jonaspro on uudenlainen
kasvoja myötäilevä
hengityssuojain.
Suojaimessa on vaihdettava suodatin, 
joka suodattaa tehokkaasti ilmassa 
olevia hiukkasia. 
Miellyttävä käyttää
sekä sisällä että
ulkona.

Suodatinluokka P2
Kysy omalta yhdistykseltäsi!

Valmistaja:
SUOMEN JONAS OY
Tel +358-9-724 3538  
E-mail: jonas@jonas.fi
www.jonas.fi

Siiteilmo  fiks67-90.indd   1 27.5.2020   11.09
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KEVÄT 2021 TAPAHTUMAKALENTERI

TAMMIKUU

Ke 13.1. klo 19.00
Aikuisten jumpan kevätkausi alkaa, Olari
To 14.1. klo 18.00
Joogan kevätkausi alkaa, Eestinkallio

AIKUISTEN JUMPPA
Keskiviikkoisin (ei 19.2.) klo 19–20
Olarin uimahalli, Yläportti 4 A-B, 
02210 Espoo
Kuntosaliharjoittelua ja vesijumppaa. 
Aloitus kuntosalilla. Saunamahdollisuus.
14 kertaa 90 €, kertamaksu 15 €.
Ohjaajana fysioterapeutti Satu Koskela.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 
Espoon yhdistykseen 12.1. mennessä 
allergia yhdistys@kolumbus.fi tai 
09 803 9684, Nordea FI47 1583 3000 
1117 13, viite 25302.
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LEMPEÄ HATHAJOOGA
Torstaisin 14.1.–16.4.2021 klo 18–19.30 
(ei 20.2.)
Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7, Espoo
Tämä joogaharjoitus on kaikille sopivaa 
 lem peää hathajoogaa. Harjoitus sisältää 
 virittäytymisen, venyttelyn ja lämmittelyn, 
 syventymisen teeman mukaiseen asana-
harjoitukseen sekä lyhyen loppurentou-
tumisen. 13 kertaa 90 €, kertamaksu 15 €.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 
Espoon yhdistykseen 13.1. mennessä 
allergia yhdistys@kolumbus.fi tai 
09 803 9684, Nordea FI47 1583 3000 
1117 13, viite 25315.



SV- korvattava

Ceraderm Voide on erittäin 
rasvainen perusvoide, joka  
hillitsee tehokkaasti kos-
teuden liiallista haihtumis-
ta ja suojaa ihoa ulkoisilta 
ärsykkeiltä. 

Erinomainen hoito- ja 
suojavoide käsille, jaloille, 
kyynär- ja kantapäille sekä 
vaippa- ja intiimialueille.

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen - ei kirvele!

Ceraderm Ihoöjy on tuttu 
ja turvallinen koko kehon 
hoitoon sopiva ihoöljy. 

Ceraderm Ihoöljyä voidaan 
käyttää koko keholla, myös 
kasvoilla, ohuilla ihoalueilla, 
limakalvoilla ja genitaalialu-
eella. 

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen.

Xyliderm sitoo tehokkaasti 
kosteuden iholle, vahvistaa 
ihoa sekä hillitsee ärsytystä 
ja kutinaa. 

Soveltuu erinomaisesti 
muiden voiteiden alla 
käytettäväksi niin kasvoilla 
kuin koko keholla.
Xyliderm on CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.

Markkinoija: Decem Pharma Oy ja Bitelab Oy, info@bitelab.fi

VALMISTETTU
SUOMESSA

Apteekin kotimaiset perusvoiteetApteekin kotimaiset perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!koko perheen ihon hoitoon!

SV- korvattava
SV- korvattava
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HELMIKUU

5

AAVESONAATTI, TUOKSUTON NÄYTÖS
Ke 24.2.2021 klo 19.00, Espoon 
Kaupunginteatteri, Revontulentie 8, Tapiola  

Manipulaatiota, muunneltua 
totuutta ja magiaa
Johtaja Hummel on päättänyt puuttua kohta-
lon kulkuun ja hän manipuloi kunnianhimoisen 
Ylioppilaan päämääränsä toteuttajaksi. Unen-
kaltaisen nousujohteisuuden jälkeen seuraa ro-
mahdusten sarja; salaisuudet paljastuvat, unel-
mat romuttuvat, voittajat häviävät ja hävinneet 
voittavat.Aavesonaatin riemastuttavan karmai-
sevassa maailmassa mikään ei ole sitä miltä 
näyttää. 
 Kotimaassa että kansainvälisestikin ansioi-
tunut ohjaaja Laura Jäntti sovittaa ja ohjaa 
Strindbergin Aavesonaatin kolmelle ilmiömäi-
selle esiintyjälle. Näyttelijä-miimikko-klovni 
Siri Hamari, tanssija-näyttelijä-laulaja Janne 
Marja-aho ja fyysisen teatterin konkarinäytte-
lijä Ana-Yrsa Falenius ovat rajoja rikkovia, 
monipuolisia ja ennakkoluulottomia taitureita. 
Teksti August Strindberg.
 Näytöksissä on rajoitettu katsojamäärä, 
turvavälit noudattaen. Hinta 35,-/lippu. 
Sitovat ilmoittautumiset Espoon yhdistyk-
seen 3.2.2021. Saat maksutiedot ilmoittautu-
misen yhteydessä.



SITRUUNA-
KINUSKIMUFFINSSI 

2x95g
gluteeniton ja 
laktoositon

SUKLAA-
MUFFINSSI 

2x95g
gluteeniton, 
laktoositon, 
maidoton

PORKKANA-
MUFFINSSI 

2x95g
gluteeniton, 
laktoositon, 
maidoton

Herkuttele huoletta!
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Livelähetykset 
kevät 2021

Facebook 

@allergia 

ihojaastma 

liitto
  

KE KLO 18

3.3. Harvinaisen yksin? 
– arkea harvinaisen ihosairauden kanssa

14.4. Voi ei, kesä tulee! 
– Arkea valoherkkyyden kanssa

19.5. Ai mikä HS-tauti? 
– Arkea hidradenitis suppurativan kanssa

3.6. Atoopikon meikkivinkit

Sääntömääräinen kevätkokous
Ke 24.3.2021 klo 17.30, toimisto, 
Kauppamiehentie 6, Tapiola
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

MAALISKUU

ALLERGIAVIIKON 
verkkoluentoilta viikolla 12, 
ajankohta ja aiheet tarkentuvat 
myöhemmin. Seuraa viestintää 
verkkosivuiltamme ja Facebookista!

Ruoka-allergisen lapsen 
arjen haasteet 
-verkkoluentoilta 
Ti 2.3.2021 klo 18–19.30 
klo 18.00 
Vinkkejä arkeen ja korvaavat tuotteet,
Tuula Jokinen, valtakunnallinen ruoka-
allergianeuvoja, Pirkanmaan Allergia- ja 
Astmayhdistys

klo 18.45 
Neuvoja ruoka-allergisen sosiaaliturvaan 
liittyen, Risto Heikkinen, erityis-
asiantuntija, sosiaalityöntekijä, 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Ilta järjestetään verkossa ja toteutetaan 
Teams-verkkoalustalla, joka on hyvin 
helppokäyttöinen. Voit osallistua vaikka 
kotisohvalta! Tarvitset vain tietokoneen, 
tabletin tai kännykän, jossa on nettiyhteys 
ja kaiutin. Ilmoittautuneille lähetetään 
osallistumislinkki ja -ohjeet ennen iltaa. 

Ilmoittautuminen 26.2. mennessä 
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai 
p. 044 0477 054.

UUSI JAMES BOND ”NO TIME TO DIE”
-ELOKUVAN ENNAKKONÄYTÖS 
(TUOKSUTON)
Ennakkonäytös on maaliskuun lopulla 
klo 17.00–19.30 ja tarkempi päivä selviää 
alkuvuodesta. Finnkino Premium-salissa, 
Sello, Ratsukatu 3, Espoo
Tule mukaan ensimmäisten joukossa kauan 
odotetun uuden James Bond elokuvan tuok-
suttomaan ennakkoesitykseen. ”No Time to 
Die” -nimisessä James Bond elokuvassa näh-
dään tuttuun tapaan tiukkaa toimintaa, kuten 
näyttävä hyppy moottoripyörällä. Daniel 
 Craigin esittämä Bond nähdään klubilla, 
ja lasin läpi heijastuu mystinen hahmo. 
Lippuja rajoitetusti. Varaa lippusi ajoissa. 
Maksut 32 €/hlö (sisältäen sisäänpääsyn 
 Premium-teatteriin ja leffaherkkuja) yhdistyk-
sen tilille FI12 40550012 4949 08, viite 5034.
 Tiedustelut ja varaukset alustavasti 
23.2. mennessä joko 050 344 5636 tai 
sähköpostilla vantaanallergiayhdistys@
gmail.com. Tapahtuman peruuntuessa 
ilmoittautumismaksut maksetaan takaisin.
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HUHTIKUU

OPASTETTU VIERAILU OLYMPIA-
STADIONILLA JA URHEILUMUSEOSSA
Ke 15.4.2021 klo 15.00–16.30, 
Olympiastadion ja urheilumuseo, 
Paavo Nurmentie 1, 00250 Helsinki
Lähde mukaan opastetulle kierrokselle uudiste-
tulle Olympiastadionille. Olympiastadionin tornin 
juuressa on vierailukeskus, josta vierailu käynnis-
tyy. Vierailukeskuksessa palvelee myös Stadion 
Bistro ja halutessasi voit omakustanteisesti naut-
tia kahvit ennen opastettua kierrosta. Opastet-
tuun kierrokseen sisältyy vierailu ja opastus 
 Olympiastadionilla ja Urheilumuseossa sekä käyn-
ti Olympiastadionin tornissa. Stadionkierroksen 
hinta on noin 20 €/hlö aikuiset, 10 € lapset ja nuo-
ret sekä alle 7-vuotiaat veloituksetta. Ryhmän 
koko on rajattu korona suositusten mukaisesti 
(maksimi 19 henkilöä). Lopullinen hinta kierrok-
selle määräytyy osallistujamäärän mukaan. 
 Opastetun kierroksen hintaan sisältyy 
 Urheilumuseon näyttelyn pääsymaksu, sisään-
pääsy Olympiastadionin torniin sekä opastus 
Olympiastadionin sekä Urheilumuseon tiloissa. 
Itse kierros kestää reilun tunnin verran. Kierroksen 
jälkeen voi halutessaan jäädä tutustumaan Urheilu-
museon näyttelyihin (kierros päättyy museoon) ja 
myös tornivierailu tehdään kierroksen jälkeen. 
 Ilmoittautumiset ja tiedustelut 1.4. 
mennessä joko vantaanallergiayhdistys@
gmail.com tai 050 344 5636. Tarkemmat  ohjeet 
saapumiseen Olympiastadionille löydät täältä: 
https://www.stadion.fi/stadion-info/saapuminen-
olympiastadionille. Edellytämme kierroksilla 
osallistujilta kasvomaskin käyttöä.

8

OPASTETTU KÄVELYKIERROS 
SUOMISEN OLLIN JALANJÄLJILLÄ
Ke 21.4.2021 klo 17, lähtöpaikka 
Sandelsinkatu 4:n edusta, Töölöntori, 
tapaaminen klo 17
”Suomisen Olli asui täällä” -kierroksella kuul-
laan tarinoita Töölössä asuneiden tunnettu-
jen elokuva-alan tekijöiden vaiheista sekä 
kuvitteellisten elokuvahahmojen elämästä. 
Samalla nähdään elokuvien kuvauspaikkoja 
ja opitaan filmitähtien osoitteita. Pääpaino 
on 1930–1950-lukujen kotimaisissa elo-
kuvissa. Kierroksen pituus noin 2 kilometriä, 
kesto noin 1,5 tuntia.
 Oppaina Helsinki-opas Marja Hakola ja 
tutkija, elokuvalavastaja Minna Santakari. 
Hinta 12 €/hlö. Ilmoittautuminen 12.4. 
mennessä neuvonta@allergiahelsinki.fi 
tai p. 044 0477 054. Maksu 15.4. 
mennessä FI25 2003 3800 0060 06, 
viite 21775.

Jäsenyys kannattaa: saat paljon 
etuja ja mukavaa yhdessäoloa. 
Jäsenmaksu on 27 €/vuosi 
ja kattaa koko perheen.

LIITY JÄSENEKSI 
iloiseen joukkoomme! 

VERTAISTUKI on samassa elämän tilanteessa olevan tukea toiselle. 
Yhdistyksellämme on monenlaista  vertaistoimintaa. Vertais ryhmiemme toiminta 
perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien  keskinäiseen kunnioitukseen ja 
kokemustenjakamiseen.  Lisätietoa vertaistoiminnas tamme saat 09 803 9684 ja 
allergiayhdistys@kolumbus.fi.

9

TOUKOKUU

Tarunhohtoisen Aurora Karamzinin 
jalanjäljissä – Kävelykierros 
Träskändassa
Ke 5.5.2021 klo 17.30, 
Träskändan puistotie 6, 02940 Espoo
VTM Mari Anthonin johdolla tutustutaan 
 Träskändan kauniiseen ympäristöön ja kiehto-
vaan historiaan, sekä tulevaisuuden suunnitel-
miin. Päähenkilönä on kartanon tunnetuin ja 
pitkäaikaisin omistaja Aurora Karamzin, uppo-
rikas ja kuvankaunis hovineiti, josta kypsyi 
merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja koko 
kansan rakastama hyväntekijä.
 Ehdoton kohokohta Träskändan historiassa 
oli keisari Aleksanteri II:n vierailu, josta edel-
leen muistuttavat mm. koristeellinen latriini 
sekä Keisarin tammi. Luonnonsuojelualueella 
on myös monia muita merkittäviä rakennuksia 
ja muistomerkkejä. Mahdollisuus keskustella 
myös kaupungin omistaman, tyhjillään olevan 
päärakennuksen sekä luonnonsuojelualueen 
tulevaisuudesta.
 Hinta 22 €/jäsen, muut 25 € (hintaan 
 sisältyy yhdistyksen ”yllätyskassi”). Sitovat 
ilmoittautumiset yhdistykseen josta saat 
samalla maksutiedot. (Opastus toteutuu kun 
on vähintään 15 osallistujaa.)

KYSY 
LAPSEN ASTMASTA 

– me allergia- ja astmaneuvojat 
vastaamme! 
Ke 5.5. klo 17

Lähetä kysymyksesi etu käteen 
neuvonta@allergiahelsinki.fi 

30.4. mennessä. Vastaamme kysy-
myksiin  Facebookin livelähetyksessä.  
Saat tarkemmat tiedot tapahtumasta 

myöhemmin verkkosivuiltamme ja 
yhdistyksemme Facebook-sivulta.

VASTUSTUSKYKY 
Vahvistaa immuunijärjestelmää.

HENGITYSTIET 
Vahvistaa limakalvojen kollageenia. 

Suositellaan käytettäväksi 
erityisesti siitepölyaikana.

VERENKIERTO 
Ylläpitää tervettä verenkiertoa 

sekä pitää sydämen ja verisuonet 
toimintakunnossa. 

IHO
Vahvistaa ihon kollageenia. Auttaa 
ihoa säilyttämään nuorekkuutensa.

Valmistettu Suomessa       
Terveyskaupoista, 

-osastoilta ja apteekeista

Pirkko Mannola

Suosittelen!

PYCNOGENOL®

Strong

Rannikkomännyn kuoriuute
Monivaikutteinen luonnon 

bioflavonoidi elimistösi tueksi

Saatavana myös suusuihkeena!



Mitä jos 
hengittäminen
tuntuisi 
helpommalta?

Aulis Kärkkäinen, 67, WellO2-keksijä

Yhden miehen taistelu hengityson-
gelmia vastaan johti vahvistavan 
höyryhengityksen keksimiseen. Kek-
sintö on auttanut jo kymmeniä tu-
hansia hengittämään paremmin.
Katso WellO2:n tarina: wello2.com

Espoon Allergia ja Astma 
yhdistyksestä 09 803 9684 
tai Well02.com -verkkokaupasta 
-15% alennus koodilla astma17

Vahvistava höyryhengitys

Yhteistyössä
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Allergia-apu
Kaikista tuotteista ja 
ilman puhdistimien 
vuokrasta –10 %. 
Sturenkatu 43, Helsinki, 
puh. 09 323 8962,
www.allergia-apu.fi

Ekokampaamo-Parturi Peppeco
Kampaamopalveluista –10 %. 
Opri Karttunen, Ekokampaaja, 
parturi-kampaaja, 
Oulunkyläntie 9, Helsinki, 
puh. 09 795 570

Helsingin suolahuone
Tutustumistarjous 
1 kerta (40 min.) 15 €
Koroistentie 4, C-talo, 
Ruskeasuo, 00280 Helsinki, 
puh. 040 518 3587
www.helsinginsuolahuone.fi

KotiHammas
Ilmainen hammastarkastus vastaan-
otoillamme (Suun perustutkimus, 
toimenpidekoodi SAA02), jonka 
hinta normaalisti Kela-korvauksen 
jälkeen 54,50–65,00 €. Etua ei voi 
yhdistää muihin etuihin, eikä tutki-
mus pidä sisällään muita toimen-
piteitä (tarvittaessa toimenpiteet 
normaalin hinnaston mukaisesti). 
Lisäksi veloitetaan käyntimaksu 
12,50 €. Etu koskee valtakunnal-
lisesti KotiHammas-vastaanottoja 
Helsingissä, Vantaalla, Järvenpäässä, 
Tampereella ja Turussa.
www.kotihammas.fi

Leppävaaran 
Suolahuone
Jäsentarjous 20 €. 
Harakantie 4, 
02650 Espoo, 
puh. 044 279 7890, 
tuija.ronkanen@
saunalahti.fi

Silmäasema 
–30 % silmälaseista ja 
–20 % aurinkolaseista 
Etu jäsenkorttia näyt-
tämällä. Silmäasema, 
150 myymälää ja 13 
silmäsairaalaa ympäri 
Suomen, tarjoaa kaik-
ki silmien terveyteen 
ja näkemiseen 
liittyvät palvelut. 
Lisäksi Silmäasemalla 
on silmälaboratorioita 
useimmilla 
paikkakunnilla. 
www.silmaasema.fi

Sonesta
Yhteistyökumppa-
nimme kautta 
on mahdollisuus 
vuokrata tai ostaa 
ilman puhdistin. 
Sonesta antaa 
10 % alennuksen 
tuotteistaan. 
Kulkurinmäki 4 A, 
02770 Espoo, 
p. 09 825 6160
www.sonesta.fi

Synsam
Silmälaseista –30 %. 
Etu Allergia- ja astmayhdistys-
ten jäsenille perheineen 
henkilökohtaisista ostoista: 
LifeStyle- sopimus –20 €, silmä-
lasit –30 %, aurinkolasit –25 %, 
piilolasit –25 %. Edut normaali-
hinnoista, ei yhdistetä muihin 
tarjouksiin. Edun saadaksesi 
mainitse asioinnin aluksi 
Allergia- ja Astmaliitto ry. 
Voimassa kaikissa Suomen 
Synsam-liikkeissä, 
www.synsam.fi.

Vormu
Vakiotuotteista –10 % jäsen-
kortilla. Tuotteissa on mm. 
 Uniguu-tyynyt, peitteet,  patjat, 
allergiasuojat, päiväpeitteet ja 
liinavaatteet. Liike sijaitsee 
 Raumalla, tuotteita voi tilata 
 netistä ja ne toimitetaan 
postitse. www.vormu.fi

E S I M E R K K E J Ä  J Ä S E N E D U I S T A

Paljon muitakin jäsenetuja osoitteessa: http://www.allergia.fi/yhdistykset/valtakunnalliset-jasenedut/

LOMAILUPAIKKOJA: Jäsenillämme on mahdollisuus lomailla Allergia säätiön 
omistamassa  lomamökissä Lapissa  Jerisjärvellä. Tarkemmat tiedot liiton sivuilta 
www.allergia.fi, ja varaukset osoitteesta kuntoutus@allergia.fi. 

MYYMME TOIMISTOLTAMME 
EDULLISEEN JÄSENHINTAAN:
• Pef-mittarit (25 €)
• Vesipiiput (14 €)
• Nenähuuhtelukannut (10 €)
• Jonaset-hengitysilman-
 lämmittimet (alkaen 22 €)
• Jonaspro-hengitys-
 suojaimet (35 €)
• Wello 2 -hyvinvointilaite 
 (203 €)
• Saltair UV-suolaterapialaite, 
 uusi malli  (139 €)
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MAKSUTON ALLERGIA- JA ASTMANEUVONTA
Espoon yhdistys 09 803 9684  
ti–to 10–14 tai sopimuksen mukaan

IHO- JA KOSMETIIKKANEUVONTA
Helsingin yhdistys 010 279 0991, 040 834 8803  
ma–to 10–15

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON MAKSULLINEN NEUVONTA
0600 14419 ma–ke 10–14 (Puhelun hinta 0,87 €/min + pvm)

IHOPISTE  050 5971 363, Allergiatalo, Helsinki, ihopiste@allergia.fi

SISÄILMA- JA KORJAUSNEUVONTA 
020 757 5181 ma–to 9–15
(Puhelu maksaa normaalin puhelumaksun verran.)

Allergia- 
ja astma-

neuvontaa

Turvallisempaan

Hengityssuojain, jossa

Olemiseen

• FFP2-suojainluokitus
• CE-merkintä
• saatavissa myös   

venttiilin sulkija

Lisätietoa ja tilaukset:
www.ilmanhaltija.fi


