JÄSENALENNUKSET 2018
Kuntokeskus For Ladies only
Kuukausimaksu (30 vrk) 41 €
10 krt 45 €, kulkuoikeus 17 €
www.kuntokeskusflo.fi
puh. 019 549 545
Mannerheimink.21 06100 Porvoo

Life
Piispankatu 19, 06100 Porvoo antaa 10 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista.

Hajusteeton luontaiskampaamo PIHANI
antaa 15 % alennuksen jäsenillemme SIM-sensitive tuotteista
Os. Papinjärventie 1, 06500 Porvoo, Brusas p. 0400 741 818

Meditex Oy
Hyphen-aurinkosuoja-vaatteista -10%. Puh 0400 952 269, www.meditex.fi.

Allergia-ja Sisäilma-apu Oy
-10% Sisäilmaa parantavista ja allergiaa ehkäisevistä tuotteista. Sturenkatu 43, Helsinki.
Puh. 09 323 8962. www.allergia.apu.fi

Haikon kartano, luksusta jäsenetuhintaan
Etu nro1: Kylpyläpäivä, sis. 1 x huippukylmähoito -110 astetta, HyvänOlon altaiden ja
saunojen sekä Fitness Studion ja kuntoilutilojen vapaa käyttö, bistolounas Kylpylässä. 50
e/hlö ma-la (sis.alv, norm. 70 e/hlö).
Etu nro 2: Majoituspaketti, sis. 1 yön majoitus Kylpylähotellin 2 hengen standardhuoneessa, 1 x huippukylmähoito -110 astetta, HyvänOlon altaiden ja saunojen sekä
Fitness Studion ja kuntoilutilojen vapaa käyttö, buffetaamiainen Kartanossa. Hinta 83
e/hlö/2hh (sis.alv, norm. 132 e/hlö). 1 hengen huoneen lisämaksu +40 e/yö. Hinnat eivät
ole voimassa juhlapyhinä ja huippukylmässä käynti on mahdollista ma – la (ei su).
Lisäetu: Jos jäsen haluaa käydä huippukylmähoidossa toisenkin kerran Kylpyläpäivän tai
majoituspaketin aikana, toinen käyntikerta ns. yleisillä ajoilla 23 e/hlö (norm. 33 e).
Varaukset p. (019) 576 01, sposti:myynti@haikko.fi. Jäsenedut voimassa v. 2014. Mainitse
varausta tehdessäsi etukoodi 'Allergia- ja Astmaliitto' ja näytä jäsenkortti Haikkoon
saapuessasi. www.haikko.fi.

Silmäasema, -20 % silmälaseista ja aurinkolaseista
Etu jäsenkorttia näyttämällä. Silmäasema tarjoaa kaikki silmien terveyteen ja näkemiseen
liittyvät palvelut. Noin 120 optikkoliikettä ja 7 silmäsairaalaa Rovaniemeltä Helsinkiin.
Lisäksi Silmäasemalla on silmälaboratorioita useimmilla paikkakunnilla.
www.silmaasema.fi

Viking Line
Viking Line antaa alennusta jäsenillemme. Tutustu etuhintoihin täällä:
www.vikingline.fi/edut/allergia

Vormu -10 %
Vakiotuotteista -10 % jäsenkortilla. Tuotteissa mm. Uniquu tyynyt, peitteet, patjat,
sijauspatjat, vuodesuojat, allergiasuojat, päiväpeitteet, liinavaatteet. Liike Raumalla,
tuotteita voi tilata myös postitse. http://vormu.fi

WELLO2-LAITE ( Hapella Oy)
Wello2 hengitysharjoituslaitteet yhdistykseltä edulliseen hintaan 15% alennuksella.
Toimistolta voi ostaa MINIWRIGHT lasten- ja aikuisten pef-mittareita hyvään
jäsenhintaan
https://www.allergia.fi/yhdessa/valtakunnalliset-jasenedut/

