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Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokauppa, josta voi ostaa  
sähköisellä reseptillä (eResepti) määrätyt reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja  
lääkkeettömiä tuotteita. Muistiyhdistysten jäsenille tilauksista -10%.
• Mene osoitteeseen www.apteekkituotteet.fi
• Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
• Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Ostoskori”
• Tarkista tilauksesi, kirjoita ”Kuponkikoodi”-kohtaan MUISTIAPTEEKKI, paina ”Tilaa”
• Täytä yhteystietosi ja paina ”Seuraava”
• Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan

KotiData auttaa laitehankinnoissa, opastaa laitteiden käytössä ja huoltaa laitteet tar-
peen mukaan. Muistiyhdistysten jäsenet saavat palvelukäynnin saapumismaksun 
29 eurolla. 
• Edun saa käyttämällä yhteydenottolomaketta osoitteessa  

www.kotidata.fi/muistiliitto tai soittamalla numeroon 040 750 7550.

Memoera Trainer on tutkittu ja tuhansien muistisairaiden ihmisten käyttämä 
laite, joka tarjoaa hauskoja harjoitteita ja pelejä. Helppo, hyödyllinen ja viihteellinen. 
Muistiyhdistysten jäsenille laitteen 1kk vuokrahinta 0€. 
• Tilaa joko puhelimitse (p. 044 405 0400), s-postitse info@memoera.fi tai verkossa: 
• Mene osoitteeseen www.memoera.fi/trainer
• Valitse sivun ylälaidasta ”Tilaa koekäyttö”
• Täytä tilauslomake ja kirjoita jäsennumerosi tilauslomakkeen ”Lisätiedot” -kenttään, 

tilaa

Suvanto Care tuottaa tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnista kotihoivan ja läheis-
ten tueksi. Muistiyhdistysten jäsenille -20% palveluiden aloitusmaksuista. Lisäksi 
jäsen saa Suvanto Mukana -palvelun halutessaan ilmaiseen 14 päivän koekäyttöön.
• Tilaa joko sähköpostitse: myynti@suvantocare.fi tai puhelimitse 040 6533 222
• Mainitse tilauksen yhteydessä oman jäsenyhdistyksesi nimi
 
Puhti Lab on palvelu oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Puhdin testipa-
ketit antavat laboratoriokokeiden kautta kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten keho voi. 
Muistiyhdistysten jäsenille -20% D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksista sekä -10% 
muista laboratoriokokeisiin perustuvista testipaketeista.
• Mene osoitteeseen www.puhti.fi ja valitse haluamasi testi(t) kohdassa ”Tuotteet”
• Käytä D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksia tilatessasi etukoodia muistiliitto20
• Muissa testipaketeissa etukoodi on muistiliitto

DementiaOnlineShop.com on senioreiden ja muistisairaiden sekä heidän läheis-
tensä verkkokauppa. Löydät sieltä tuotteita, jotka helpottavat arkea. Muistiyhdistys-
ten jäsenille kaikista tilauksista -15%.
• Mene osoitteeseen www.dementiaonlineshop.fi
• Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
• Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Näytä ostoskori”
• Tarkista tilauksesi ja kirjoita ”Anna kuponkikoodi” -kohtaan MUISTIKAUPPA ja paina 

”Tilaa”
• Täytä yhteystietosi, valitse toimitus- ja maksutapa, ja paina aina välissä ”Seuraava”
• Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan
• Tai tilaa s-postitse info@dementiaonlineshop.com tai p. 010 322 7870 (klo 9-16)

Jäsenedut koskevat kaikkia Muistiliiton jäsenyhdistysten jäseniä.
Jäsenedun lunastamiseen ei tarvita jäsenkorttia.


