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A termékakciók 2015. november 1–30-ig érvényesek, a hátlapon megnevezett gyógyszertárakban. Az akciók a gyógyszertárak népszerűsítését szolgálják, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. Az akciók a készlet erejéig érvényesek.  
Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. A reklámújság szerkesztéséért és kiadásáért a BENU Magyarország Zrt. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.) felelős.   

EP* = Egészségpénztári kártyára kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában! 
**Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti az egészséges étrendet és a vegyes táplálkozást. ***Az akcióban résztvevő gyógyszertárakat keresse a www.benu.hu honlapon. 

Novemberi akciós újság Az akciók érvényesek: 2015. november 1–30.

meglepetéssel
készültüNk!

Megújult havi magazinunkban  
minden eddiginél több ajánlattal  

háláljuk meg hűségét

akció

olDal

30+30 db (69,3 Ft/db)

4159 Ft

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Ginzeng G115-öt tartalmazó 
multivitamin készítmény, mely 
bizonyítottan növeli a szellemi  
és a fizikai teljesítményt.  
A kapszula hatását több, mint  
40 klinikai vizsgálat igazolja.  
vény nélkül kapható gyógyszer 
forgalmazza: Boehringer Ingelheim 
(1095 Budapest Lechner Ödön fasor 6.)

pharmaton vital 
lágy kapszula  

5599 Ft helyett
60 db (76,7 Ft/db)

4599 Ft

A Proenzi®3 ExPur a glukózamin, 
kondroitin, és MSM mellett ExPur 
komplexet is tartalmaz, amely  
kollagén és C-vitamin kombinációja. 
Összetevői az ízületi porc alkotórészei, 
mint a glukózamin, a kondroitin vagy  
a kollagén. A C-vitamin hozzájárul  
az ízületi porcban található kollagén 
képződéséhez.
speciális – gyógyászati célra szánt - tápszer

proenzi®3 téli csomag

5789 helyett
90 +50 db (35,0 Ft/db)

4899 Ft

1000 Ft
engedménnyel

ep*

-15%
ep*

A Multi-tabs® Immuno L komplex multivitamin  
felnőtteknek, míg a Multi-tabs® Immuno Kid komplex  
multivitamin gyermekeknek, az immunrendszer normál működéséért. 
A Multi-tabs® Omega-3 Kid halolaj kapszulát kifejezetten gyermekek 
számára fejlesztették ki.  
Koncentrált omega-3  
zsírsavakat tartalmaz. 

multi-tabs® immuno csomagok
multi-tabs® immuno l + multi-tabs® omega-3 kiD, 
multi-tabs® immuno kiD + multi-tabs® omega-3 kiD 

csak 
most



beNU koenzim Q10  
+ e-vitamin 30 db kapszula

beNU glükozamin
+ kondroitin 60 db kapszula
étrend-kiegészítő**

beNU c-vitamin + cink 
tabletta
étrend-kiegészítő**

beNU multivitamin  
pezsgőtabletta

beNU kálcium pezsgőtabletta
étrend-kiegészítő** 

beNU 
eldobható  
melltartó- 
betét

beNU Folsav
400 µg tabletta

szépség-, kéz-,  
és körömápolás
próbálja ki új, kiváló  
minőségű ollóinkat, csipeszeinket 
és körömreszelőnket!

Nedves törlőkendő érzékeny bababőrre, 
biztonsági fültisztító pálcika,  
babaolló

csipesz
1 db (999 Ft/db) 999 Ft

Zafír körömreszelő
1 db (999 Ft/db) 999 Ft

30 db (33,3 Ft/db) 999 Ft60 db (15,0 Ft/db) 899 Ft

30 db (43,3 Ft/db) 1299 Ft
20 db (30,0 Ft/db)

599 Ft

20 db (30,0 Ft/db)

599 Ft
60 db (41,7 Ft/db)

2499 Ft

30 db (53,3 Ft/db)

1599 Ft

2 3

újúj

beNU termékek

beNU magnézium  
+ b6-vitamin 60 db tabletta

emésztés

lopedium 
2 mg kemény kapszula
Már az első adag Lopedium  
kapszula megszüntetheti  
az akut hasmenéses panaszokat. 
Gyors segítség hasmenés esetén. 
vény nélkül kapható  
gyógyszer
hatóanyag:  
loperamid-hidroklorid  
forgalmazza:  
Sandoz Hungária Kft. 
(1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43–47.)
OLOP528/07.15

Májvédő tea 
Naturland
gyógyhatású 
készítmény
forgalmazza:
NATURLAND  
Magyarország Kft.  
(1106, Budapest,  
Csillagvirág u. 8.)

salaktalanító tea
Naturland
gyógyhatású 
készítmény
forgalmazza:
NATURLAND  
Magyarország Kft.  
(1106, Budapest,  
Csillagvirág u. 8.)

mezym® forte 10 000
gyomornedv-ellenálló filmtabletta 
Emésztő enzimek pótlására,  
az emésztés segítésére szolgál. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: pankreatin
forgalmazza: Berlin-Chemie AG
(Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin)

-10%
ep*

-10%
ep*

2339 Ft helyett
20x5 ml (21,0 Ft/ml) 2099 Ft

2279 Ft helyett
50 db (41,0 Ft/db) 2049 Ft

1839 Ft helyett
32 db (45,9 Ft/db) 1469 Ft

2499 Ft helyett
50 db (40,0 Ft/db) 1999 Ft

1089 Ft helyett
25 filter (34,8 Ft/filter) 869 Ft 1049 Ft helyett

25 filter (33,6 Ft/filter) 839 Ft

sylimed 
máriatövis
kapszula biomed
Máriatövis és gyermek- 
láncfű kivonatot  
tartalmazó étrend- 
kiegészítő**, növényi  
eredetű kapszulahéjban.

1629 Ft helyett
30 db (43,3 Ft/db) 1299 Ft

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió 
Elősegíti a bélflóra helyreállítását  
antibiotikum-kezelés és hasmenés  
okozta károsodás esetén.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: bacillus clausii
forgalmazza:  
Sanofi-Aventis Zrt.
(1045 Budapest,  
Tó u. 1-5.)

millandjoy
rágótabletta  
édesítőszerrel
Segíti a tejcukor  
lebontását azoknál, 
akiknek laktóz- 
emésztési nehézségei 
vannak.  
Speciális gyógyászati  
célra szánt tápszer.

-20%
ep*

Diabest kapszula
innopharm
Vitaminokat, ásványi anyagokat  
és ginzenget tartalmazó  
multivitamin komplex kapszula 
cukorbetegeknek.
speciális – 
gyógyászati célra  
szánt – tápszer

-20%
ep*

1459 Ft helyett
20 db (62,0 Ft/db) 1239 Ft

-20%
ep*

-15%
ep*

-20%

babaolló
1 db (1699 Ft/db)

1699 Ft

biztonsági  
fültisztító pálcika
72 db (5,5 Ft/db)

399 Ft

Nedves törlőkendő  
érzékeny bababőrre 
80 db (7,5 Ft/db)

599 Ft

-20%
ep*

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

60 db (21,7 Ft/db) 1299 Ft



www.benu.hu

www.benu.hu
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  

vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

16 999 Ft helyett
1 db (10 999 Ft/db) 10 999 Ft

scholl velvet 
smooth 
elektromos  
talpreszelő  
gyémánt  
kristályokkal
forgalmazza:  
Reckitt Benckiser Kft.  
(1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146.)

karácsoNY

3529 Ft helyett
2x150 ml (10,0 Ft/ml) 2999 Ft 60+30 db (41,8 Ft/db) 3759 Ft60+60+70 g (8,4 Ft/g) 1599 Ft

oral-b
elektromos fogkefe 
csomag
Mindennapos fogmosáshoz  
2D tisztítóhatással, percenkénti 
7600 oszcilláló-/forgómozdulat.
forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.)

oral-b elektromos fogkefe  
3D White + 2 db pótfej
1 db (7999 Ft/db) 7999 Ft

oral-b elektromos fogkefe  
vitality box
1 db (6799 Ft/db) 6799 Ft

csak most
30x2 g (18,3 Ft/g) 1099 Ft 90+90 db (37,2 Ft/db) 6699 Ft

-20%

ep*
tensoval® comfort  
automata felkaros vérnyomásmérő 
normál méretű mandzsettával; szívritmuszavar  
felismerése és jelzése; extra nagy digitális kijelző;  
3 év garancia; középérték és 2x60 mérési érték tárolása; 
automatikus kikapcsolás; HARTMANN hálózati adapterre 
csatlakoztatható; cserélhető,  
hosszú élettartamú elemekkel;  
német minőség, klinikai minősítéssel.
orvostechnikai eszköz  
és gyógyászati segédeszköz
forgalmazza: HARTMANN-RICO Hungária Kft.  
(2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.)

13 899 Ft helyett
1 db (10 999 Ft/db) 10 999 Ft

bioderma karácsonyi csomagok

marslakócskák imunactiv 
most Hexbug játékkal
Vitaminokkal, ásványi anyagokkal és cinkkel az immunrendszer 
támogatásáért. 100 db rágótabletta narancs vagy eper ízben.  

étrend-kiegészítő**
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biovanne 
díszcsomag
Szépségvitamin a haj, bőr 
és köröm egészségéért, 
hatóanyag kombinációja 
sejtről sejtre táplálja a haj, 
bőr és a köröm szöveteit.  
3 hónapos, teljes szépség-
kúra kedvező áron.
étrend-kiegészítő**
forgalmazza:  
Omega Pharma Hungary Kft.
(1138 Budapest,  
Madarász Viktor u. 47-49.)

-35%

cebion 2x  
multi szirup + játék
Vitaminokat, ásványi anya-
gokat és inulint tartalmazó, 
narancsos ízű étrend-kiegé-
szítő szirup gyermekeknek, 
1 éves kortól.

A készlet erejéig.  
étrend-kiegészítő** 
hatóanyag: multivitamin
forgalmazza: Merck Kft.

-15%

ginkoprim®  
max 100 csomag
A ginkgo biloba hozzájárul  
a szellemi frissességhez, 
míg a magnézium részt  
vesz az idegrendszer  
kiegyensúlyozott  
működésében,  
a fáradtság  
csökkentésében.  
Most 60+30 db-os  
kiszerelésben.
étrend-kiegészítő**

-20%

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

marslakócskák inulinnal
most Hexbug játékkal
Összetevői hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez,  
a fáradtság csökkentéséhez, mindemellett szerepet játszanak 
az immunrendszer működésében és a gyermekek normál  
szellemi fejlődésében. Növényi rostként inulint tartalmaz.  
100 db rágótabletta erdeigyümölcs ízben.  

étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Walmark Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)

Atoderm Téli kényeztető, 
regeneráló program száraz bőrre
Atoderm kézkrém 50 ml 
Atoderm Nutritive arckrém 40 ml
1 csomag (50+40 ml)

3899 Ft

4259 Ft helyett
100 db (34,0 Ft/db)

3399 Ft

sensibio gazdag arcápoló 
program érzékeny bőrre
Sensibio Rich krém 40 ml 
Sensibio Szemkontúr gél 15 ml
1 csomag (40+15 ml)

4899 Ft

Sensibio Könnyű arcápoló 
program érzékeny bőrre
Sensibio Light krém 40 ml 
Sensibio Szemkontúr gél 15 ml
1 csomag (40+15 ml)

4899 Ft

biomed 
karácsonyi
csomag
Különleges  
összeállítás  
3 népszerű  
Biomed  
termékkel.
kozmetikai termék

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

téli teaválogatás
Naturland
Négy különleges ízesítésű  
tea a hideg, téli napokra.

csak
most

csak
most

csak
most

csak
most

csak
most



VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAgOK, IMMuNerőSíTőK

eurovit c-vitamin
1000 mg retard 
filmtabletta
Az Eurovit C-vitamin 1000 mg retard 
magas hatóanyag-tartalmú készít-
mény, mely órákon át egyenletes, 
fokozatos hatóanyag-leadásra képes.

magne b6 
filmtabletta
A Magne B6 segít enyhíteni  
a magnéziumhiány okozta 
feszültséget. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag:  
magnézium- 
laktát-dihidrát 
forgalmazza:  
Sanofi-Aventis Zrt.
(1045 Budapest,  
Tó u. 1-5.)

calcium- 
sandoz 
pezsgőtabletta 20x
Víztiszta oldódású  
pezsgőtabletta  
az egészséges csontok 
szakértőjétől.   
vény nélkül kapható kalcium 
tartalmú gyógyszer
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.  
(1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47.)
OCAL363/04.14

-10%
ep*

2749 Ft helyett
60 db (36,7 Ft/db) 2199 Ft

1889 Ft helyett
50 db (34,0Ft/db) 1699 Ft

2679 Ft helyett
120 db (16,7 Ft/db) 1999 Ft1499 Ft helyett

20 db (67,5 Ft/db) 1349 Ft

bioextra  
grapefruit-mag 
kivonat
Valódi grapefruitból  
készült kivonat,  
hatóanyagai segíthetik  
a szervezet ellenálló  
képességét.

-15%
ep*

1199 Ft helyett
30 ml (34,0 Ft/ml) 1019 Ft

1599 Ft helyett
20 ml (60,0 Ft/ml) 1199 Ft 2499 Ft helyett

80 db (25,0 Ft/db) 1999 Ft

cebion  
100 mg/ml 
belsőleges oldatos  
cseppek
A C-vitamin az emberi  
szervezet számára  
esszenciális  
hatóanyag.
vény nélkül kapható  
gyógyszer 
hatóanyag: aszkorbinsav
forgalmazza: Merck Kft.

-25% -20%

-10%
ep*

szent-györgyi
albert c-vitamin
500 mg retard tabletta
Hosszantartó hatású  
étrend-kiegészítő**  
készítmény  
csipkebogyó kivonattal.
forgalmazza:  
Goodwill Life Sciences Kft. 
(6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.)

-25%

magnexpress 
Forte granulátum
innopharm
Víztisztán oldódó,  
szerves kötésű  
magnéziummal.

Nagy svédcsepp
Naturland oldat
Emésztési zavarok,  
puffadás,  
teltségérzet,  
bélrenyheség,  
epepanaszok  
kezelésére  
és az étvágy  
javítására. 

jutavit  
D3-vitamin
cseppek
Csecsemőknek  
és gyermekeknek  
a csontozat,  
az izomfunkciók,  
a fogazat,  
az immunrendszer 
egészségéért.

calcitrio kalcium
3 az 1-ben filmtabletta 
Kiváló felszívódású kalcium kombináció  
természetes K2-vitaminnal és D-vitaminnal. 
étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Innovelle Pharma Kft.
(1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) 

-20%

-20%
ep*

2079 Ft helyett
90 db (19,4 Ft/db) 1749 Ft

979 Ft helyett
30 db (27,6 Ft/db) 829 Ft

2849 Ft helyett
60 db (38,0 Ft/db) 2279 Ft

1549 Ft helyett
500 ml (2,5 Ft/ml) 1239 Ft

1499 Ft helyett
32 db (35,0 Ft/db) 1119 Ft

7899 Ft helyett
60 db (118,5 Ft/db) 7109 Ft 1729 Ft helyett

20 db (69,0 Ft/db) 1379 Ft

VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAgOK, IMMuNerőSíTőK

pharmaton 
matruelle
lágy kapszula
Megfelelő táplálék- 
kiegészítést nyújt  
a terhesség tudatos  
tervezésétől  
a szoptatási  
időszak végéig.
étrend-kiegészítő**

-10%-20%

jutavit kalcium  
magnézium-cink-
D3 Forte tabletta
A kálcium, a magnézium,  
a cink és a D3 vitamin  
a szervezet és a sejtek  
számára fontos ásványi  
anyagok.
étrend-kiegészítő**

-15%

999 Ft helyett
30 ml (26,6 Ft/ml) 799 Ft

439 Ft helyett
30 db (12,3 Ft/db) 369 Ft

vas komplex
14 mg kapszula 
innopharm
Speciális összetételüknek 
köszönhetően  
hozzájárulnak a szervezet 
vasigényének  
fedezéséhez.
étrend-kiegészítő**

-25%

Hagyományos növényi gyógyszer. 
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.
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béres vita-D3 Forte
tabletta 
Új, magas hatóanyag-tartalmú  
D-vitamin!

A D-vitamin hozzájárul

• az immunrendszer megfelelő  
   működéséhez,

• az egészséges csontozat  
   fenntartásához,

• a kalcium és a foszfor normál  
   felszívódásához,

• az egészséges fogazat  
   és az egészséges izomfunkció  
   fenntartásához.

speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

1679 Ft helyett
60 db (22,3 Ft/db) 1339 Ft

-15%
jutavit b1 vitamin, 
b6 vitamin tabletta
B1-vitamin az idegrendszer  
valamint a szénhidrát- 
anyagcsere optimális  
működéséért.  
B6-vitamin a vérképzés  
a bőr és számos  
anyagcsere-folyamat  
valamint az idegrendszer  
megfelelő működéséért.

-20%

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Dr. chen natúr 
c-vitamin 
csipkebogyó kivonat 
tabletta
Természetes eredetű,  
nyújtott hatású,  
egyenletes  
felszívódású  
C-vitamin,  
dupla metalizált  
védőfóliában.
étrend-kiegészítő**

-20%
ep*

-20%
ep*



panangin Forte
316 mg/280 mg filmtabletta

ajánlott krónikus szívbetegségek,  
valamint egyes szívritmuszavarok 
kiegészítő kezelésére,
a kezelőorvosa jóváhagyásával. 
vény nélkül kapható gyógyszer 
hatóanyag: kálium-aszpartát/magnézium aszpartát 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu
forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
(1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)
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jutavit 
szem-lutein forte 
12 mg tabletta
Javasolt időskori  
szembetegség, illetve  
erős fénysugárzás  
oxidatív szemkárosító  
hatása esetén  
a különleges  
táplálkozási igény  
kielégítésére.
speciális - gyógyászati célra  
szánt - tápszer

pharmax klimin 
slim trio 
A változókori karcsúság. 
Összetevői emelt  
mennyiségű paprika  
és barna alga kivonattal 
hozzájárulnak  
a súlycsökkentéshez.
étrend-kiegészítő**

pepomed plus 
tökmagolaj kapszula 
biomed
Tökmagolaj és természetes  
E-vitamin tartalmú  
étrend-kiegészítő**,  
tisztán növényi  
eredetű  
kapszulahéjban.

-20%
ep*

-20%
ep*

1539 Ft helyett
100 db (12,3 Ft/db) 1229 Ft

1499 Ft helyett
30 db (40,0 Ft/db) 1199 Ft

4119 Ft helyett
60 db (54,9 Ft/db) 3295 Ft5499 Ft helyett

60 db (73,3 Ft/db) 4399 Ft

2639 Ft helyett
60 db (37,3 Ft/db) 2239 Ft

3499 Ft helyett
60 db (46,7 Ft/db) 2799 Ft

TÁPLÁLÉKKIegÉSZíTőK

2899 Ft helyett
60 db (38,3 Ft/db) 2299 Ft

1879 Ft helyett
30 db (50,0 Ft/db) 1499 Ft

Diozmin
+ Heszperidin 
500 mg jutavit
A láb vérkeringésének 
egészségéért! Diozmint, 
heszperidint valamint 
csalánlevél és fekete- 
áfonya kivonatokat 
tartalmazó étrend- 
kiegészítő.**

omega3 Halolaj 
1000 mg kapszula  
1x1 vitaday 
Az EPA és a DHA  
hozzájárul  
a szív megfelelő  
működéséhez. 
étrend-kiegészítő**

1799 Ft helyett
60 db (24,0 Ft/db) 1439 Ft

-20%
Tőzegáfonya 
szopogató tabletta
Tablettánként 350 mg  
amerikai  
tőzegáfonyával.
étrend-kiegészítő**

-20%

-20%

-20%

-15%
ep*

potego by gentos
kapszula
Panax ginseng kivonatot, Zellergyökér port, Gyömbért, 
L-Arginint, és E-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény felnőtt férfiaknak. A Panax ginseng  
hozzájárulhat az erekció kiváltásához és fenntartásához, 
segíthet fenntartani a jó szexuális kapcsolatot,  
a testi és szellemi kapacitást gyengeség,  
kimerültség, fáradtság esetén.  
A Gyömbér hozzájárulhat  
a szív egészségéhez.  
Hasznos fáradtság esetén,  
stimuláló, és tonizáló  
hatása révén hozzájárul  
a fáradtság elleni  
rezisztenciához.  
Az E-vitamin hozzájárul  
a sejtek oxidatív stresszel  
szembeni védelméhez.

étrend-kiegészítő**

-20%
ep*

4399 Ft helyett
10 db (349,9 Ft/ db) 3499 Ft

-20%
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2589 Ft helyett
60 db (36,7 Ft/db)

2199 Ft

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

bilobil intense
120 mg kemény kapszula  
Mentálisan kimerült? Ingerlékeny? 
Elfelejt dolgokat? A Bilobil serkenti 
az agyi vérkeringést  
és fokozza az oxigén  
felvételét, ezáltal hozzá- 
járulhat a friss és koncent- 
rált hétköznapokhoz.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: gingko biloba 
forgalmazza: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
(4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

béres Q10 30 mg
kemény kapszula 
Antioxidáns hatású összetevői  
védik sejtjeinket a szabadgyökökkel  
szemben! A Béres Q10 30 mg kapszula  
a koenzim Q10 mellett  
antioxidáns  
vitaminokat  
és nyomelemeket  
tartalmaz.
vény nélkül kapható  
gyógyszer-15%

ep*



rubophen  
cold Duo
kemény kapszula
Kétféle összetételű kapszulája segít 
leküzdeni a megfázás  
tüneteit. Enyhíti  
levertséget is, amikor  
ébren vagyunk és  
csillapítja tüneteket,  
amikor alszunk.
vény nélkül kapható  
gyógyszer

orrszi porszi
műanyag orrtisztító 
Porszívóra  
csatlakoztatható  
orrszívó.
2409 CE

strepfen Direkt
16,2 mg/ml  
szájnyálkahártyán  
alkalmazott oldatos 
spray
Torokfájdalom, torokduzzanat  
és nyelési nehézségek  
kezelésére javasolt,  
nyugtató hatású spray,  
menta cseresznye ízesítéssel.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: flurbiprofen

-25%
ep*

-25%
ep*

1869 Ft helyett
1 db (1399,0 Ft/db) 1399 Ft

csak most
16 db (68,7 Ft/db) 1099 Ft

24 db (69,1 Ft/db) 1659 Ft

1759 Ft helyett
10 ml (157,9 Ft/ml) 1579 Ft

bevezető áron
15 ml (119,9  Ft/ml) 1799 Ft

1199 Ft helyett
24 db (37,5 Ft/db) 899 Ft

1339 Ft helyett
20 db (50,0 Ft/db) 999 Ft

MegfÁZÁS, LÁZ ÉS fÁjdALOMcSILLAPíTóK

ibustar 400 mg
filmtabletta
vény nélkül kapható  
láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer
hatóanyag: ibuprofen
forgalmazza: 
Berlin-Chemie AG

Faringopront 
3 mg/0,2 mg szopogató  
tabletta citrom-menta  
vagy cukormentes
Tegyen Pront-ot  
a torokfájás végére! 
vény nélkül  
kapható  
gyógyszer

-10%
ep*

-15%
ep*

mucoplant Dr. theiss
Lándzsás útifű szirup 100 ml és 250 ml
A köhögési inger csillapítására, a letapadt nyálka  
oldására, a légúti megfázásos tünetek kezelésére.  
*Hagyományos növényi gyógyszer.

borostyán köhögés elleni szirup
Hurutos köhögés esetén köptetőként alkalmazható  
2 éves kortól. Növényi gyógyszer. 
vény nélkül kapható gyógyszerek

-25%
ep*
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borostyán köhögés elleni 
szirup 
1459 Ft helyett
100 ml (12,4 Ft/ml)

1239 Ft

Lándzsás útifű szirup 
2399 Ft helyett
250 ml (8,2 Ft/ml)

2039 Ft

Lándzsás útifű szirup 
1329 Ft helyett
100 ml (11,3 Ft/ml)

1129 Ft

csak 
most

ep*

csak 
most

ep*

Algoflex  
rapid mini 200 mg 
lágy kapszula
A kapszula könnyen lenyelhető, 
hatóanyaga gyorsan  
felszívódik, így  
hatékonyan űzi el 
 a gyermekek lázát  
és fájdalmát.
hatóanyag: 
200 mg ibuprofén
vény nélkül kapható  
gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-00%
ep*

1649 Ft helyett
50 ml (28,0 Ft/ml) 1399 Ft

Homeovox
szopogató tabletta
Rekedtség,  
a hangszalagok  
kifáradása,  
gégegyulladás esetén  
alkalmazható  
szopogató tabletta.
vény nélkül kapható gyógyszer

meditonsin belsőleges 
oldatos cseppek
Vény nélkül kiadható homeopátiás 
gyógyszer a megfázás főbb  
tüneteinek kezelésére felnőtteknek 
és gyerekeknek egyaránt!  
7-12 hónapos korig orvossal  
történt egyeztetés  
alapján adható! 
vény nélkül kapható  
gyógyszer

oscillococcinum
golyócskák
Infuenzás tünetek enyhítésére.
vény nélkül kapható gyógyszer

euphorbium- 
compositum- 
Heel® 
oldatos orrspray
Homeopátiás gyógyszer 
vírusos, bakteriális, 
allergiás idült orrnyálka-
hártya- és orrmellékü-
reg-gyulladásokra. 
vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: 
Dr. Peithner Budapest Kft. 

Meghűlés elleni  
tea
Naturland
gyógyhatású 
készítmény
forgalmazza:
NATURLAND  
Magyarország Kft.  
(1106, Budapest,  
Csillagvirág u. 8.)

aqua maris 
orrspray
Az Aqua Maris orrspray 
ajánlott vírusos  
meghűlésben, náthában 
szenvedőknek.
orvostechnikai eszköz
hatóanyag: izotóniás adriai 
tengervíz  
természetes ásványi anyagokkal  
és nyomelemekkel  
forgalmazza:  
Richter Gedeon Nyrt.
(1103 Budapest,  
Gyömrői út 19-21.)

-15%
ep*

-15%
ep*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

1899 Ft helyett
30 ml (53,3 Ft/ml) 1599 Ft

1839 Ft helyett
6 adag (259,8 Ft/adag) 1559 Ft2129 Ft helyett

20 ml (85,0 Ft/ml) 1699 Ft

1459 Ft helyett
60 db (20,7 Ft/db) 1239 Ft

1199 Ft helyett
100 ml (10,8 Ft/ml) 1079 Ft

869 Ft helyett
20 filter (32,5 Ft/filter) 649 Ft

1299 Ft helyett
35 g (31,4 Ft/g) 1099 Ft

MegfÁZÁS, LÁZ ÉS fÁjdALOMcSILLAPíTóK

-15%
ep*

ambroxol-teva 
3 mg/ml szirup
Kellemes málna ízű szirup,  
mely hatékony, megbízható 
megoldást kínál hurutos  
köhögés esetén. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
(4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

-10%
ep*

-20%
ep*

-15%
ep*

sinupret® 
belsőleges oldatos cseppek
Az orrmelléküregek  
és a légutak heveny  
és idült gyulladásainak kezelésére  
szolgáló gyógyszerkészítmény.  
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő,  
nyákoldó hatásúak,  
megkönnyítik a letapadt váladék  
felköhögését és kiürülését.

vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

otrivin menthol
1 mg/ml adagoló oldatos  
orrspray
Érszűkítő hatóanyagának  
köszönhetően gyorsan  
megszünteti az orrdugulást.  
Hatása 2 percen belül  
kialakul és kb. 12 órán  
keresztül fennáll. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag:  
xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: Novartis Hungária Kft. 
otr266/jan15

-25%
ep*

-15%
ep*

*Hagyományos növényi gyógyszer. 
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.



cetebe  
500 mg retard 
kemény kapszula
a c-vitamin fokozatosan szabadul fel, 
ezért tartós c-vitamin szintet biztosít 
a vérben és a szövetekben.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: aszkorbinsav 
forgalmazza: GlaxoSmithKline Kft. 
(1124 Budapest, Csörsz utca 43.)

-15%

www.benu.hu

4039 Ft helyett
120 db (28,6 Ft/db)

3429 Ft

12 13

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-00%
ep*

1799 Ft helyett
15 g (95,9 Ft/g) 1439 Ft

corsodyl  
alkoholmentes  
szájöblögető oldat
A Corsodyl antibakteriális 
hatása révén több órán 
keresztül védi a fogakat  
és a fogínyt a káros  
baktériumoktól  
és kórokozóktól. 
kozmetikum

proktis-m végbélkúp

A hialuronsav és a gyógynövények 
gyorsan megszüntetik a tüneteket, 
csillapítják a fájdalmat, csökkentik 
a gyulladást és segítik  
a szövetregenerációt. 
orvostechnikai eszköz  
és gyógyászati  
segédeszköz

visine gélcseppek 
orvostechnikai eszköz 
forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.

sperti  
preparation H®

végbélkenőcs
Aranyér kezelésére.
vény nélkül kapható cápamájolaj 
és élesztősejt-kivonat tartalmú  
gyógyszer

-20%
ep*

-15%
ep*

-15%
ep*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

1599 Ft helyett
300 ml (4,5 Ft/ml) 1359 Ft

3099 Ft helyett
10 db (262,9 Ft/db) 2629 Ft

3429 Ft helyett
100 ml (30,8 Ft/ml) 3079 Ft 1949 Ft helyett

10 ml (174,9 Ft/ml) 1749 Ft2899 Ft helyett
100 g (24,5 Ft/g) 2449 Ft

1919 Ft helyett
25 g (65,2 Ft/g) 1629 Ft

3579 Ft helyett
7x5 ml (71,4 Ft/ml) 2499 Ft

KÜLSőLeg

1799 Ft helyett
2 g (719,5 Ft/g) 1439 Ft

Neogranormon 
100 g kenőcs
Alkalmas a pelenka okozta 
bőrgyulladás kezelésére. 
vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
(4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

-15%
ep*

lactofeel
hüvelygél
Bakteriális vaginózis ke-
zelésére, megelőzésére.
orvostechnikai  
eszköz CE0344,  
gyógyászati  
segédeszköz

erazaban  
100 mg/g krém
Az ajakherpesz korai stádiumainak 
kezelésére ajánlott. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: dokozanol

Nizoral®

korpásodás ellen  
20 mg/g sampon
Gomba okozta bőrfertőzések,  
pl. hajkorpásodás kezelésére. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: ketokonazol
forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.
(1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)

-10%
ep*

-20%
ep*

-10%
ep*

curiosa  
sebkezelő gél
Elősegíti a regenerálódást hámsérülések, égési 
sebek és nehezen gyógyuló sebek esetén.

orvostechnikai eszköz
hatóanyag: cink hialuronát  
forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.

-15%

-30%
ep*

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

ep*



-20%
fekete nadálytő  
krém biomed
Véraláfutások,  
vérömlenyek  
felszívódásának  
elősegítésére,  
bőrápolási céllal.
kozmetikai termék

749 Ft helyett
60 g (10,0 Ft/g) 599 Ft

jégzselé 
Naturland
Sportolóknak,  
megerőltető 
munkát végzőknek 
bőrápoláshoz, 
masszírozáshoz.  

939 Ft helyett
145 ml (5,2 Ft/ml) 749 Ft

2259 Ft helyett
50 g (36,0 Ft/g) 1799 Ft

traumeel® 
kenőcs
A Traumeel® kenőcs 
homeopátiás gyógyszer, 
sportsérülések (rándulás, 
ficam, zúzódás  
és vérömleny) tüneteinek 
hatékony csökkentésére.
vény nélkül kapható gyógyszer

inno rheuma krém 
Naturland
Reumatikus jellegű ízületi  
gyulladások, izom-  
és végtagfájdalmak  
kezelésére. 

gyógyhatású készítmény

perskindol® 
active classic gél
Alkalmazásakor egyedülálló  
kettős hatás lép fel:  
hűtő és melegítő hatás.  
A bőrbe masszírozva  
serkenti a vérkeringést  
és segíti az izmok ellazulását.  
Mentolt és illóolajokat tartalmaz.

orvostechnikai eszköz
forgalmazza: Ewopharma Hungary Kft.
(1021 Budapest, Budakeszi út 73./F)

-15%
ep*

-10%
ep*

2599 Ft helyett
100 ml (22,0 Ft/ml) 2199 Ft

richtofit rapid 
aktív sportgél
Sportsérülések  
megelőzésére  
és kezelésére 
orvostechnikai eszköz 
és gyógyászati segédeszköz
forgalmazza:  
Pharmafit Sport Kft.

1549 Ft helyett
125 ml (9,3 Ft/ml) 1159 Ft

1479 Ft helyett
100 g (11,8 Ft/g) 1179 Ft3219 Ft helyett

100 g (28,9 Ft/g) 2889 Ft

mozgás

jutavit
kurkuma
tabletta 
A Kurkuma hozzájárul 
az ízületek rugal-
masságához és segít 
fenntartani a csontok, 
ízületek egészségét.
étrend-kiegészítő**

1999 Ft helyett
60 db (26,7 Ft/db) 1599 Ft

-10%
ep*

1949 Ft helyett
20 db (87,5 Ft/db) 1749 Ft

voltaren Dolo
25 mg lágy kapszula 
Enyhíti az izom és ízületi  
fájdalmakat, a hát- és derékfájást.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: diklofenák-kálium 
dolo109/jan15
forgalmazza: Novartis Hungária Kft. 
(Consumer Health részlege)
(1114 Budapest, 
Bartók Béla út 43-47.)

lioton® 1000 Ne/g gél 
Visszérbetegség tüneteinek  
enyhítésére alkalmazható,  
vény nélkül kapható színtelen gél.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: heparin (1000 NE/g)
forgalmazza: Menarini Industrie  
Farmaceutiche Riunite S.R.L.

-20%
ep*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

-20%
ep*

-20% -20%
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A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

www.benu.hu

www.benu.hu

coldrex tabletta
Öt aktív összetevőjével hatékonyan 
enyhíti a megfázás és influenza  
tüneteit: a fej- és torokfájást, a lázat,  
a levertséget valamint az orrdugulást. 
Az aszkorbinsav a megfázás  
és influenza kapcsán fellépő  
C-vitamin hiány pótlásában segít.

coldrex junior
por belsőleges oldathoz
A Coldrex Junior citrom ízű por  
belsőleges oldathoz 6 éves, vagy annál 
idősebb gyermekeknél a megfázás 
és influenza tüneteinek enyhítésére 
szolgál. Hatóanyagainak köszönhetően 
enyhíti az orrdugulást, a torokfájást, 
csillapítja a fejfájást és csökkenti a lázat.

vény nélkül kapható gyógyszerek

jutavit c-vitamin 
Fokozatosan adagolja szervezetünk számára a C-vitamint.  

étrend-kiegészítő**

-15%

-10%
ep*

c-vitamin 500 mg  
csipkebogyó  
+ D3 filmtabletta
1689 Ft helyett
100 db (14,3 Ft/db)

1429 Ft
c-vitamin 1000 mg  
csipkebogyó  
+ D3 tabletta
1819 Ft helyett
100 db (15,4 Ft/db)

1539 Ft

c-vitamin 500 mg  
csipkebogyó  
+ D3 filmtabletta
829 Ft helyett
45 db (15,5 Ft/db)

699 Ft
c-vitamin 1000 mg  
csipkebogyó  
+ D3 filmtabletta
929 Ft helyett
45 db (17,5 Ft/db)

789 Ft

coldrex tabletta
1889 Ft helyett

24 db (70,8 Ft/db)

1699 Ft
coldrex junior por

1889 Ft helyett
10 db (169,9 Ft/db)

1699 Ft

A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-25%
ep*



  aboNY 
beNU gyógyszertár abony kabay
2740 Abony, Kossuth tér 17.
Nyitvatartás: h.–cs.: 8.00–17.00, p.: 8.00–14.00, szo.: 8.00–12.00

  aszóD 
beNU gyógyszertár aszód városi
2170 Aszód, Szabadság tér 2.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00  
(minden páratlan hét szombat: 8.00–12.00)

  balassagYarmat 
beNU gyógyszertár balassagyarmat Winkler
2660 Balassagyarmat, Teleki u. 2.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–17.00

beNU gyógyszertár balassagyarmat remény
2660 Balassagyarmat, Leiningen út 29.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–17.00

  bátoNYtereNYe 
kastélykert gyógyszertár
3078 Bátonyterenye, Vasút út 5.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–16.00

beNU gyógyszertár bátonyterenye elixir
3078 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.00–17.00, szo.: 7.00–12.00

  békéscsaba 
beNU gyógyszertár békéscsaba csaba center
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Nyitvatartás: h.–sze.: 9.00–20.00, cs.–szo.: 8.00–20.00,  
v.: 10.00–18.00

  cegléD 
Felszegi gyógyszertár
2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/A
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00

  DebreceN 
Fórum gyógyszertár
4029 Debrecen, Csapó u. 30.
Nyitvatartás: h.–cs.: 9.00–20.00, p.–szo.: 9.00–21.00

kígyó gyógyszertár
4025 Debrecen, Széchenyi u. 1.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–19.00, szo.: 8.00–13.00

beNU gyógyszertár Debrecen pláza
4026 Debrecen, Péterfia út 18.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–20.00, szo.: 9.00–20.00, v.: 10.00–18.00

újkerti patika
4032 Debrecen, Böszörményi út 75.
Nyitvatartás: h. –p.: 8.00–19.00, szo.: 8.00–13.00

  DUNakeszi 
beNU gyógyszertár Dunakeszi rézkígyó
2120 Dunakeszi, Barátság u. 29.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–12.00

árnika gyógyszertár
2120 Dunakeszi, Kis u. 13.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19.00, szo.: 8.00–14.00

  eger 
zalár gyógyszertár
3300 Eger, Zalár út 9.
Nyitvatartás: minden nap 7.30–20.00, szo.-v. ügyelet

  giriNcs, sajópetri, sajóláD, keszNYéteN 
Dolores gyógyszertár
3578 Girincs, Sport tér 1.
Nyitvatartás: h., k., sz., p.: 7.15–8.15 és 14.30–16.30,  
cs.: 7.15–11.45

  gYÖNgYÖs 
erzsébet gyógyszertár
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 36.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–12.00

beNU gyógyszertár gyöngyös mixtura
3200 Gyöngyös, Szövetkezet u. 8.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19.00, szo.: 8.00–12.00

  HajDúsámsoN 
Hárs patika
4251 Hajdúsámson, Hunyadi utca 2.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–16.30

  kecskemét 
beNU gyógyszertár kecskemét auchan
6000 Kecskemét, Dunaföldvári u. 2.
Nyitvatartás: h.–sze.: 8.00–21.00, cs.–szo.: 8.00–21.30

  kisvárDa 
beNU gyógyszertár kisvárda városmajor
4600 Kisvárda, Városmajor út 72.
Nyitvatartás: h.–cs.: 8.00–20.00, p.–szo.: 8.00–21.00

Fagyöngy gyógyszertár
4600 Kisvárda, Kölcsey u. 5.
Nyitvatartás: h.–cs.: 7.30–19.00, p.: 7.30–18.30, szo.: 9.00–12.00

  kUNszeNtmártoN 
beNU gyógyszertár kunszentmárton kossuth
5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 4.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30

  mátészalka 
Fecske patika
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 25-27.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30-18.00, szo.: 8.00–13.00

sas gyógyszertár
4700 Mátészalka, Kálvin tér 7.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00-19.00, szo.: 8.00–13.00

  mikepércs 
beNU gyógyszertár mikepércs
4271 Mikepércs, Orosz István u. 12.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–19.00, szo.: 8.10–13.00

  miskolc 
kígyó gyógyszertár
3525 Miskolc, Széchenyi u. 33.
Nyitvatartás: h.–p.: 9.00–17.00

beNU gyógyszertár miskolc auchan
3527 Miskolc, József A. út 87.
Nyitvatartás: h.–sze.: 8.00–21.00, cs.–szo.: 8.00–21.30

beNU gyógyszertár miskolc csontváry
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.
Nyitvatartás: h.–cs.: 8.00–18.00, p.: 8.00–16.00

diósgyőri gyógyszertár
3532 Diósgyőr, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–19.00, szo.: 8.00–13.00

  NYíregYHÁZA 
beNU gyógyszertár Nyíregyháza tesco
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 36.
Nyitvatartás: h.–szo.: 8.00–21.00

BeNu gyógyszertár Nyíregyháza Hősök tere
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 1.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–19.00, szo.: 8.00–13.00

  ózD 
beNU gyógyszertár ózd páduai szent antal
3600 Ózd, Vasvár út 52.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.00, szo.: 7.30–13.00

beNU gyógyszertár ózd immánuel
3600 Ózd, Vasvár út 21.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–17.00, szo.: 7.30–12.00

  pilis 
Family gyógyszertár
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 53.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–19.00, szo.: 8.00–12.00

  rétság 
BeNu gyógyszertár rétság Kőhárs
2651 Rétság, József Attila u. 9.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–17.00

  salgótarjáN 
beNU gyógyszertár salgótarján besztercei
3100 Salgótarján, Beszterce tér 1.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–17.00

szent benedek gyógyszertár
3100 Salgótarján, Bem u. 14-16. (a Piaci SPAR mellett)
Nyitvatartás: h.–p.: 7.00–18.00, szo.: 7.00–12.00

BeNu gyógyszertár Salgótarján Pécskő
3100 Salgótarján, Rákóczi út 20.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.00–18.30, szo.: 8.00–12.00

beNU gyógyszertár salgótarján kamilla
3100 Salgótarján, Fő tér 2.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.00–18.30, szo.: 8.00–12.00

  szegeD 
beNU gyógyszertár szeged árkád
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Nyitvatartás: h.–cs.: 9.00–20.00, p.–szo: 9.00–21.00

  szécséNY 
beNU gyógyszertár szécsény király
3170 Szécsény, Király u. 1.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–17.00,
minden ügyeletes héten szo.: 7.30–12.30

beNU gyógyszertár szécsény szent jób
3170 Szécsény, Rákóczi u. 94.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–17.00, szo.: 7.30–12.30

  szigetszeNtmiklós 
beNU gyógyszertár szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, Radnóti u. 4.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–12.00

  szolNok 
beNU gyógyszertár szolnok pláza
5000 Szolnok, Ady E. u. 28.
Nyitvatartás: h.–cs.: 7.30–20.00, p.–szo.: 7.30–21.00, v.: 9.00–18.00

  tiszaFüreD 
beNU gyógyszertár tiszafüred reménység
5350 Tiszafüred, Fő u. 27.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–12.30

  vác 
beNU gyógyszertár vác szent rókus
2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19.30, szo.: 7.30–12.00

Fekete kígyó gyógyszertár
2600 Vác, Széchenyi utca 37.
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–12.00

  vásárosNaméNY 
remény gyógyszertár 
4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 22/A
Nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.00, szo.: 8.00–12.00

Több mint 200*  
helyen az országban

                gYógYSZerTÁrAK KeLeT-MAgYArOrSZÁgON

Ne maradjon le! 
iratkozzon fel hírlevelünkre!
kérdezze gyógyszerészünket!
látogasson el weboldalunkra!

www.benu.hu

www.facebook.com/BENUgyogyszertar

már itt is!

• akciók 
• gyógyszertárkereső 
• gyógyszerkereső 
• hírek 
• jótanácsok

A termékakciók 2015. november 1–30-ig érvényesek, a hátlapon megnevezett gyógyszertárakban. Az akciók a gyógyszertárak népszerűsítését szolgálják, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. Az akciók a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói 
által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. A reklámújság szerkesztéséért és kiadásáért a BENU Magyarország Zrt. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.) felelős. EP* = Egészségpénztári kártyára kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, 

vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában! **Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti az egészséges étrendet és a vegyes táplálkozást. ***Az akcióban résztvevő gyógyszertárakat keresse a www.benu.hu honlapon. 

további beNU gYógYszertárak: WWW.beNU.HU

akció

olDal


