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Hovedpersonen i Connie
Warnick Aagaards Mens vi sover, sprogforskeren Albert, er forsker, og han forsøger at hjælpe folk med søvnproblemer. Derfor har han taget initiativ til en
søvngruppe, hvor seks mennesker med
forskellige søvnproblemer sover sammen,
efter at der er sat elektroder på dem, og
de har fået en indslumringspille hver. Når
de så vågner næste morgen, samles de og
udveksler drømme, og Alberts teori er, at
når de seks befinder sig i et fælles søvnhav, så overlapper deres drømme hinanden. Det er meningen, at erfaringerne fra
søvngruppen skal danne baggrund for en
videnskabelig artikel og måske senere resultere i en doktorgrad.
ANMELDELSE

at blive konfronteret med sin fortid og
det, der måske er årsagen til hendes mareridtsagtige drømme. Da Albert ikke kan
komme i kontakt med Gaia, overtaler han
Tom til at tage med til Paris for at finde
Gaia. Og hvad der videre sker, skal ikke
røbes her, men eftersøgningen af Gaia er
skildret så spændende, at romanen er svær
at lægge fra sig.
Med Mens vi sover har Connie Warnick Aagaard begået en medrivende kærlighedsroman om det, vi foruden netop
kærlighed alle har brug for, nemlig søvn.
Materialet omkring søvn og drømme er
velresearchet, og i et efterskrift fortæller
forfatteren, hvilke bøger, der har inspireret hende.
jl@kbhavis.dk

En forelskelse udvikler sig

Hver morgen bliver Albert hentet hjemme
af taxachaufføren Tom, der kører ham
hen til klinikken, og til aften er det igen
Tom, som kører Albert hjem. På et tidspunkt begynder Albert at interessere sig
specielt for den franskfødte Gaia, der lider
af mareridt forårsaget af nogle uhyggelige
hændelser i hendes tidligere liv. Albert får
Tom overtalt til at skygge Gaia, når hun
ikke er på søvnklinikken, og fra det er rent
fagligt, at Albert undersøger Gaias gøren
og laden, udvikler det sig hurtigt til en
direkte forelskelse. Imidlertid gør Albert
det klart for Gaia, at de først rigtig kan
mødes privat, når eksperimentet er forbi,
og søvngruppen opløses. Efter Albert og
Gaia gensidigt har indrømmet deres forelskelse, rejser Gaia pludselig til Paris for

Connie Warnick Aagaard
Mens vi sover
304 sider
Byens Forlag
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FORNEM OG MEGET LIDT
SELVHÆVDENDE SELVBIOGRAFI

Henrik Pontoppidan, her på spadseretur med sin datter Else (ukendt årstal),
TEKST JANNIK LUNN

Samtidig med, at tv sender filmatiseringen af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, har Gyldendal, som
sin julebog, udsendt samme forfatters
Undervejs til mig selv med undertitlen Et tilbageblik. Der er tale om en
sammenskrevet og revideret udgave af
Pontoppidans tidligere udgivne erindringsbøger Drengeår (1933), Hamskifte (1936), Arv og gæld (1938) og
Familjeliv (1940). De blev oprindeligt
udgivet i denne sammenskrevne form
i 1943, og nu kommer den så igen med
et forord af Johannes Riis.
Det er en skøn erindringsbog, hvor
ANBEFALING

man virkelig fornemmer den store
mester, som Henrik Pontoppidan
var. Både barndomserindringerne
fra Randers, hvor han voksede op i
en præstefamilie og hans beskrivelse
af forsøget på at blive ingeniør, der
ender med, at han vælger forfattergerningen, er interessante. Mens det
er direkte rørende at læse om hans to
ægteskaber, uden at han dog på nogen måde lader læseren få del i sine
inderste tanker. Det gør han nok kun,
da han fortæller om sin sorg over en
datters sygdom og død, og hvordan
han stedse besøger hendes grav. Det

eneste Pontoppidan nævner i forbindelse med sin skilsmisse fra hustru
nummer ét er nok, hvordan hun fornemmer, at han har mødt en ny, og
derfor fortrækker til slægtsgården,
hvor hun senere får gennemført deres skilsmisse. Og der er intet praleri
over litterær succes, fx nævner han
kun sin Nobelpris i en bisætning. Det
er en lille, men uforglemmelig bog,
der sætning for sætning viser, hvilken
stor forfatter Pontoppidan var.
jl@kbhavis.dk

Frisør Dorte

HavnensFodterapi.dk

Fredericiagade 14

Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi:
Sportsskader, indlæg og massage.
Statsautoriseret fodterapeut
Rikke G.F. Carlsson
Tjek hjemmesiden og book
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

Henrik Pontoppidan
Undervejs til mig selv - Et tilbageblik
Med forord af Johannes Riis
143 sider. Gyldendal

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip
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resulterede i store fængselsstraffe og
konfiskation af millionbeløb og andre dyre effekter. Som et eksempel
blev der under en ransagning i en
luksusbolig på Christiania, der var
renoveret for næsten tre millioner
kroner, beslaglagt seks malerier af
Kristian Hornsleth, en PH-lampe af
mærket koglen, tre ure i 100.000-kroners klassen, guldkæder og armbånd,
tre guldmønter, ti sorte diamanter,
1,6 millioner kroner i kontanter og
en Mercedes-stationcar.
Lovliggørelse?

Endelig tager bogen også hele diskussionen om at lovliggøre hash op. Fx
mener Københavns overborgmester
Frank Jensen, at man kommer kriminaliteten til livs ved at legalisere
hash, mens andre mener, at hvis der
kommer moms og afgifter på hash, så
vil der stadig være et illegalt marked
til de, der vil spare moms og afgifter.
Teksten er nogle steder ganske vittig,
fx da en politihund under en ransagning finder frem til 28 kilo hash og
efterfølgende snuser sig frem til en
million kroner i kontanter, der var
gemt godt af vejen. Pengene lugtede
så meget af hash, at hunden meget
let fandt dem. ”Og så siger man, at
penge ikke lugter!”
Hashbaronerne, der er illustreret
med farvefotos bl.a. af de mange beslaglæggelser, er spændende som en
kriminalroman og kan varmt anbefales.
Hashbaronerne – Politiet og Pusher Street er journalisten
Bjørn Schønnings virkelig interessante beskrivelse af krigen mellem
Task Force Pusher Street (TFP) og
pushermiljøet på Christiania. Inden
forfatteren går i gang med sin rapport
om tiden fra 2012 og 2017, får man
den historiske beretning om, hvordan
Fristaden Christiania opstod i 1971.
Daværende redaktør af Hovedbladet
og den senere redaktør af Københavneravisen, Jacob Ludvigsen, fik idéen
med at forcere plankeværket på den
nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne
og grundlægge Christiania, der skulle
opbygges som et selvstyrende samfund.
ANMELDELSE

omkring en milliard kroner om året,
hvilket svarer til lidt over en fjerdedel
af Matas’ omsætning. Matas har 291
butikker med cirka 2100 ansatte. En
fjerdedel svarer til nogenlunde 72 butikker, mens der kun er mellem 40 og
50 boder i Pusher Street. I de mest velbesøgte boder løb omsætningen op på
et sted mellem 50.000 og 60.000 kroner, mens den i de mindre lå på omkring 8.000 kroner. Når udgifterne til
løn til hjælpere og andet trækkes fra,
kunne ejerne antageligt hver stikke
3.000 til 4.000 kroner i lommen – naturligvis sort. Da TFP blev oprettet i
2012 kunne man se tilbage på 20 år
med mindst fem drab og fem sårede
i Pusher Street, så derfor var der behov en indsats.

Enorm omsætning

Schønning fortæller om den indsats
politiets specialgruppe TFP indledte
for at få styr på den enorme hashhandel, der fandt sted i Pusher Street. Politiet anslog, at omsætningen i Pusher
Street genererede en omsætning på

Opfindsomhed og forskelligartede
forbrydelser

På spændende vis gennemgår forfatteren nogle af de mest spektakulære
sager, som TPF har været involveret
i, og opfindsomheden hos bagmæn-

dene har været stor. Fx har et yndet
middel til at dokumentere de store
pengebeløb, inden de blev vekslet til
euro, som er den valuta, man handler
hash i, været at købe vinderkvitteringer fra Lotto eller lignende spil. Som
et eksempel på, hvordan man transporterer penge, får man, når man hører, hvordan en kinesisk kvinde blev
arresteret på en motorvej udenfor
København. Hun havde et beløb på
cirka syv millioner kroner i euro-sedler skjult under bilens hjulophæng.
Og her kan man se, hvordan det er lettere at skjule 500 hundrede euro-sedler end 7.000 tusindkronesedler. Man
får også historien om den kvindelige
anklager, der instruerede politifolk i,
hvad de skulle sige i retten i en af
de største retssager. Sagen endte hos
Den Særlige Klageret, og anklageren
fik fire måneders fængsel, heraf én
måned ubetinget. Endnu er det uvist
om sagen skal gå om. Som appendiks
får man et resume over de store sager
og dommene, der i de fleste tilfælde

jl@kbhavis.dk

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne - Politiets specialgruppe
vs. Christianias pushere
223 sider. Nyt DPIF
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

HERLIG FAR OG SØN-ROMAN

FRA DET KØBENHAVNSKE

RESTAURATIONSMILJØ
TEKST JANNIK LUNN

FOTO THOMAS A.

Hovedpersonen i Martin Kongstads nye roman Kokken der holdt op med at
rødme, Magne Oldenberg, er efter at have været ansat i Lyon hos Paul Bocuse, blevet ansat
på sin far, Ivan Oldenbergs, restaurant Chez
Ivan, hvor han i begyndelsen af historien går
til hånde i køkkenet. Men han har hele sit liv
haft én ambition, nemlig at få en michelinstjerne, så derfor åbner han sin egen restaurant på Kastelsvej på Østerbro i København
sammen med kæresten Madeleine fra Gl. Rye.
Denne restaurant, der er holdt helt i sort, kommer til at hedde Restaurant Oldenberg, og så
udmærker den sig ved at være en ren vegetarrestaurant.
ANMELDELSE

Glimrende skildring af livet bag facaden

Kongstad formår på glimrende vis at skildre
livet blandt kokkene under madlavningen.
Magne har arvet noget af sin fars koleriske
temperament, hvilket giver sig udslag i nogle
festlige skideballer, fx når en kok står og sveder
ned i retterne, så Magne bare kan kyle det hele
i skraldespanden. Men det, der driver værket,
er håbet om den dag, hvor bedømmeren for
Michelin kommer forbi og indtager et måltid.
Undervejs møder man madanmelderen Anna
Botchinsky, der giver tre hjerter ud af seks og
med en overskrift: ”Det grønne køkken går i
sort.” Problemet er blot, at Anna Botchinsky
så at sige drikker måltidet væk. Hun bliver så
besoffen samtidig med, at hun bliver filmet
af Phine, der er gift med en af Magnes investorer, at hun, når der på filmen zoomes ind,
er så vingeskudt, at hun skeler af druk. Som
hævn lægger Magne den 45 sekunder lange
film på nettet med teksten ”Anna Botchinsky
ude at anmelde tirsdag den 15. september,”
med det resultat, at filmen bliver set over en

million gange, og Anna Botchinsky bliver fyret fra avisen.
Skøn satire med en dybde

Jeg skal ikke røbe her, om michelinstjernen
kommer i hus, men Magnes investorer har
store planer med ham – også omkring at bygge
en sortmalet bydel i Københavns sydvestkvarter: Oldenberg City med 250 boliger og 30 erhvervslejemål. På mange måder er Kongstads
roman også en kærlighedsroman og en historie
om et kompliceret far/søn-forhold, men først
og fremmest er den et skønt og satirisk billede af hele det københavnske restaurationsmiljø med masser af fine og rappe replikker,
og så møder man et utal af kokke og andre
kendisser – samtidig med, at der er så mange
gode retter, at man bliver helt mæt inden sidste side vendes.
jl@kbhavis.dk

Borsalino, Mayser, Stetson,
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,
Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker,
Salon & Splendid.
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag: Lukket

Martin Kongstad
Kokken der holdt op med at rødme
431 sider
Politikens Forlag

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi hjælper med at holde dig og
din familie på toppen – eller få jer derop igen, hvis forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!
Velkommen på vores apotek.
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Vi udleverer fra

Rygestop?

Tør vinterhud?

Smertelindring?

Forkølet?

Motivation er afgørende for at
lykkes med et rygestop - ofte
i kombination med en form for
nikotinerstatning.
På apoteket hjælper vi dig i
gang med et effektivt rygestop.

I frostvejr bliver luften ekstra tør
og sammen med blæst, kan det
få din hud til at udtørre. Derfor
er det en god ide med god
hudpleje.

På apoteket kan vi hjælpe dig
med at finde den type smertestillende middel, som passer
bedst til dig og din smerte.

Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget
immunforsvar, men du kan gøre noget for at lindre symptomerne.

Nicorette® QuickMist Cool Berry

Danatekt fedtcreme

Voltaren SmartTube

Otrivin Menthol næsespray

Zymelin

Spray for hurtig virkning mod rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville
have taget en cigaret. Ny bærsmag.
2 stk.

70% fedtcreme til meget tør og
skællende hud. Plejer, blødgør, tilfører
fugt og har en dæmpende effekt på
rød, kløende og irriteret hud. Uden
parfume. 250 ml.

Effektiv lokal behandling af smerter
i muskler og led. Voltaren Gel lindrer
smerten, behandler inﬂammationen og
fremmer kroppens naturlige helingsproces. Nu i ny innovativ SmartTube,
hvor du undgår gel på hænderne. 75 g.

Mod forkølelse med tilstoppet næse
og ved bihulebetændelse. Giver luft i
næsen på få minutter og virker i op til
12 timer. 10 ml.

Hurtig og effektiv ved stoppet næse.
Giver luft i næsen efter få minutter.
Virkningen holder i op til 10-12 timer.
Kan også bruges ved bihulebetændelse. 10 ml.

Gælder fra den 28. januar
til den 17. februar 2019

Danatekt fedtcreme,
250 ml.

Decubal repair ceam,
100 ml.

Decubal lipid cream,
200 ml.

helo creme,
200 ml.

SPAR

Danatekt creme,
250 ml.

20%

Rabatten er fratrukket prisen

Duolac Daglig Børn,
30 stk.

Duolac Normal+ Immunforsvar
40 stk.

helo creme,
400 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens- symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår,
tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang
fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12:
Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er
børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse, eller bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efter lægens anvisning. Børn under 2 år: Må ikke anvendes. Må ikke anvendes: Ved
overfølsomhed overfor xylometazolin/et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, efter fjernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed: af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Forhøjet stofskifte, sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær
pga. prostata, MAO-hæmmere, andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket, svulst i binyrerne. Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom kan forstærke bivirkninger. Overdosering: Fald i kropstemperatur, sved, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, evt. koma, især
hos børn - kan opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls, hævelse af ansigt/hals. Pakninger: 10 ml og 2x10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk Voltaren (diclofenacdiethylamin), gel 11,6 mg/g.
Anvendelse: Er betændelsesnedsættende (anti-inﬂammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Forsigtighedsregler: Bør
ikke an¬vendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes af personer, som er overfølsomme overfor diclofenac, andre NSAIDer, eller overfor et eller ﬂere af hjælpestofferne. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Må ikke
anvendes til børn og unge under 14 år. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysover¬følsomhedsreaktioner. Afbryd behandlingen, hvis udslæt forekommer efter påføring af produktet. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Brug ikke Voltaren på store hudområder og i længere tid. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Samtidig anvendelse af orale NSAIDs kan øge forekomsten af bivirkninger. Muligheden for systemiske bivirkninger kan ikke udelukkes, se indlægsseddel. Særlig forsigtighed skal udvises ved brug af NSAIDs hos
ældre patienter. Voltaren gel indeholder propylenglycol og enzylbenzoat, der kan medføre hudirritation. Bivirkninger: Almindelige: Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Graviditet og amning: Voltaren bør ikke bruges under første og andet trimester af graviditeten samt under ammeperioden uden lægens anvisning. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 75 g, 100 g og 150 g. Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer.
Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin
Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inﬂ ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med
MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

*Priserne gælder fra 28. januar – 17. februar 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

