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Emésztőrendszerre BioCo és Innovita termékcsalád

1790 Ft 
18 Ft/db

1190 Ft 
20 Ft/db

1730 Ft 
115 Ft/db

Tasectan® 500 mg kapszula, 
15 db

A hasmenés tüneteinek (pl. hasi 
feszülés, gyakori székletürítés) 

kezelésére.

 

1890 Ft 
32 Ft/db

1890 Ft 
32 Ft/db

1390 Ft 
23 Ft/db

Fájdalomra Házi  diagnosztika

Az akció érvényes: 2016. június 1. – július 31., ill. az akciós készlet erejéig.

Nőknek

Torokfájásra

Utazáshoz

1100 Ft 
55 Ft/db

Béres Trinell Pro® 
filmtabletta, 20 db

Gyors és hatékony 
fájdalomcsillapító három 

hatóanyag kombinációjával.
Forgalmazó: 

Béres Gyógyszergyár Zrt.

2635 Ft 
17,569 Ft/g

3700 Ft 
62 Ft/db

Flexagil krém, 150g
Izom-, ízületi fájdalomra, 

rándulásra, húzódásra, a hát akut 
izomfájdalmára. Gyors, hatékony, 

nem tartalmaz mesterséges 
hatóanyagot.

Hatóanyag: fekete nadálytő gyökér kivonat
Forgalmazó: Merck Kft.

Merz Spezial Dragees, 60 db
A Merz Spezial Dragees 

étrend-kiegészítő speciális, 
kiegyensúlyozott kombinációban 

tartalmaz fontos tápanyagokat 
az üde és egészséges bőrért, az 

erős és fénylő hajért, a gyönyörű, 
erős körmökért.

9990 Ft 
 

1055 Ft 
44 Ft/db

Faringopront citrom-menta 
ízesítésű szopogató 

tabletta, 24 db
Kettős hatóanyagával 

gyorsan enyhíti a torokfájás 
kínzó tüneteit és fertőtleníti 

a torkot. Kellemes citrom 
menta ízben.

905 Ft 8065 Ft 
67 Ft/db

2190 Ft 
27 Ft/db

3790 Ft 
126 Ft/db

BioCo® Vízzel elegyedő Q10  
Mega 100 mg kapszula, 30 db

A Q10 MEGA az elérhető legmagasabb dózisban 
(100 mg) tartalmazza a Q10 koenzimet, amelyet 
az idős korosztály  számára kifejezetten ajánlunk. 

BioCo® Szerves magnézium + B6-vitamin tabletta, 60 db 
A magnézium és B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer meg-
felelő működéséhez, a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. 

A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez, részt 
vesz a normál csontozat és fogazat fenntartásában.

A Gyöngy Patikák információs telefonszáma: 06-1-327-6744 
www.gyongypatikak.hu

Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által
rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.

 
 

 
 

 
 

    Bőr, sebkezelésre

2280 Ft 

Contractubex gél, 20 g 
Műtétek, sérülések, égések 

sebgyógyulása után képződő 
hegek kezelésére.

1370 Ft 

Panthenol hab, 150 gramm
Jótékony hatással van a bőrsérü-

lésekre, a bőrirritációra, a napo-
zás miatti leégés hatásaira. 

1520 Ft 
 

2075 Ft 
21 Ft/g

Magyar Családi Balzsam, 100 g
Hátra, lábra, derékra. Magyar fejlesztésű 

gyógynövényes balzsam, a Magyar Termé-
szetgyógyászok Szövetsége ajánlásával.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

BioCo® Csipkebogyós Retard C-vitamin 
500 mg tabletta, 60 db 

A C-vitamin hozzájárul az ideg- és immun-
rendszer normál működéséhez, a sejtek oxi-

datív stresszel szembeni védelméhez, a fá-
radtság és a kifáradás csökkentéséhez.

BioCo® Fokhagyma + Galagonya 
+ Ginkgo biloba tabletta, 60 db

A fokhagyma értékes hatóanyaga az 
allicin, hozzájárulhat a keringési 

rendszer egészséges működéséhez.

2890 Ft 
48 Ft/db

BioCo® ProstaMen tabletta, 80 db 
Alkalmazása elsősorban 45 év feletti 
férfiak számára javasolt, a prosztata 

és a húgyúti rendszer megfelelő 
működésének támogatására.

Bioco® Kurkuma kivonat 7500 Tömjénfa 
kivonattal kapszula, 60 db 

A kurkuma és tömjénfa kivonat 
hozzájárulhat az ízületek rugalmasságának, 

komfortérzetének 
fenntartásához.

A Gyöngy Patikák információs telefonszáma: 06-1-327-6744 � www.gyongypatikak.hu

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!

Gyógyászati segédeszköz esetén: 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot. 

A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelést, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsítését 
szolgálják. � A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze! � A tájékoztatóban feltüntetett összegek maximált akciós 
bruttó fogyasztói árak. � Az akció időtartama 2016. június 1. – július 31., ill. az akciós készlet erejéig. � Az esetleges nyomdai 

hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.

A Gyöngy Patikák információs telefonszáma: 06-1-327-6744 
www.gyongypatikak.hu

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

1245 Ft 
5 Ft/ml

Lactacyd® Pharma NYUGTATÓ 
HATÁSÚ intim mosakodó, 

250 ml
Segít enyhíteni az intim fertőzé-
sek kellemetlen hüvelyi tüneteit, 
hüvelygyulladások kiegészítő te-
rápiájaként javasolt a használata.

Little Doctor® LD23a automata felkaros 
vérnyomásmérő hálózati adapterrel                   

A Fuzzy algoritmus– egy a mért adatokat 
feldolgozó algoritmus, ami lehetővé teszi 
az emberi szív jellemzőinek figyelembe-

vételét,ami nagyobb pontosságot biztosít.
· Mandzsetta 25-36 cm-ig 

· Egy gombos egyszerű kezelhetőség 
· Hangjelzés a mérési fázis végén.

Orvostechnikai
eszköz.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

G
A

R A N C I A

7 év

Innovita Zöldkávé Megapack, 
tabletta, 100 db

Tablettánként 200 mg 
zöldkávé kivonatot (ebből 

klorogénsav min. 50%) 
tartalmaz.

HerpeszreGyógynövényes balzsam

Gyógynövény

BioCo® Mikronizált Diozmin + Heszperidin 
filmtabletta, 60 db

Alkalmazása javasolt a vénák és hajszálerek egészségének, a lábak 
megfelelő vérkeringésének támogatására, különösen azok foko-
zott terhelése esetén (jelentős fizikai- illetve állómunka, túlsúly).

Femibion 400 vitamin készítmény 
2 havi adag 60 tabletta és 60 kapszula

Vitamin készítmény Metafolin®-val és DHA-
val. A terhesség 13. hetétől a szoptatási idő 

végéig. Hatóanyag: 200 mcg folsav + 200 
mcg Metafolin + jód + 9 féle vitamin és 

DHA. Forgalmazó: Merck Kft.
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Erazaban krém, 2 g
A visszatérően jelentkező 

ajakherpesz korai 
stádiumainak kezelésére.

Sitsef WC-ülőke tisztító spray,15 ml
A Sitsef az ülőkére permetezve tisztít 

és elpusztítja a baktériumokat. 
Ez a gyors és hatékony módszer 

biztosítja, hogy a WC-ülőke 
mindig biztonságos, tiszta és 

higiénikus legyen, valahányszor 
nyilvános toalettet használunk 

(pl. szállodában, kórházban, 
áruházban, étteremben).

Fertőtlenítőszer

Az Ön Gyöngy PatikájaNyári 
árzuhanás!

június 1-jétől július 31-ig



Az akció érvényes: 2016. június 1. – július 31., ill. az akciós készlet erejéig.

Szemre, fülre

Health First termékcsalád Szemre, fülre

Étrend-kiegészítők

3070 Ft 
51 Ft/db

3045 Ft 
102 Ft/db

2215 Ft 

1305 Ft 
19 Ft/db

1455 Ft 
24 Ft/db

 2990 Ft 
50 Ft/db

1840 Ft 
18 Ft/db

Kid-First Gyerek Multivitamin 
rágótabletta, 60 db
Háromféle ízű, kutyus 

formájú, komplex összetételű 
multivitamin rágótabletta. 

4 éves kortól.

Ocuvite Complete Bausch+Lomb 
kapszula, 30 db

Időskori makuladegeneráció esetén a 
különleges táplálkozási igény kielégítésére 
szolgáló speciális – gyógyászati célra szánt

 – tápszer. A napi dózis 360 mg DHA tartalma
 hozzájárul a normál látás fenntartásához.

VizolS 0,4% oldatos szemcsepp 
száraz szemre, 10 ml 

Kiváló viszkozitású szemcsepp súlyos 
szemszárazságra, természetes hatóanyaggal. 
Felbontás után 6 hónapig felhasználható, és 

akár 6 hónapig elég. Tartósítószer-mentes.

Kalcium 500 mg + D3-vitamin + 
K2-vitamin filmtabletta, 70 db 

A Kalcium, a D3-vitamin és a K2-vi-
tamin együttesen, egymás hatását 
erősítve hozzájárul az egészséges 

csontozat fenntartásához.

Boramid® fülcsepp, 
10 ml

Előnyös a fül megbete-
gedésekor, külső fülgyul-

ladás vagy fülirritáció 
esetében.

C-vitamin 1000 mg késleltetett 
hatású tabletta, 60 db

Ha fontos a minőség, első
 az egészség! Citrus bioflavo-

noidokkal és csipkebogyó 
kivonattal.

Omega 3-6-9 lágy kapszula, 100 db 
Az Omega 3-6-9-ben található EPA 

és a DHA hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez, ALA összetevője pedig 

a vér normál koleszterinszintjének 
fenntartásában segít.

yes.pharma termékcsalád Vitaminok, ásványi anyagok

termékcsalád

780 Ft 

1695 Ft 
16 Ft/db

Orvostechnikai
eszköz.

Orvostechnikai
eszköz.

MAGNÉZIUM B6 bevont tabletta, 60 db
Magnézium-laktátot és piridoxin 

hidrokloridot(B6-vitamin) tartalmazó 
étrend-kiegészítő. A magnézium és a 

B6-vitamin egyaránt hozzájárul a fáradt-
ság és a kifáradás csökkentéséhez.

1970 Ft 
33 Ft/db

Vitamintár Q10 tabletta, 60 db
Az életkor előrehaladtával 
a szervezet Q10 termelése 

fokozatosan csökken, ezért ez 
időszakban javasolt fokozottan 

ügyelni a megfelelő bevitelre.

Vitamintár 1000 mg Omega- 3 
lágyzselatin kapszula, 100 db

Többszörösen telítetlen EPA és DHA ome-
ga-3 zsírsavakat tartalmazó étrend-kiegé-

szítő készítmény. A kedvező hatás  250 mg 
EPA+DHA napi bevitelével érhető el.

1765 Ft 
18 Ft/db

3235 Ft 
108 Ft/db

Trendi Beauty kapszula, 30 db
A cink hozzájárul a haj, bőr, köröm normál ál-

lapotának fenntartásához. A cink és az E-vi-
tamin részt vesz a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmében. A C-vitamin hoz-

zájárul a normál kollagén képződéshez.

1995 Ft 
22 Ft/db

yes.pharma Ördögnyelv Forte kapszula, 90db 
Fő összetevője a glükomannán, ami csökkentett 
energiatartalmú étrend keretein belül hozzájárul 
a testsúlycsökkentéshez (3 g napi bevitel esetén). 
A glükomannán súlyának 100-200 szorosát képes 

felszívni vízből, így növelve a teltségérzetet.

Vitamintár C-vitamin 1000 mg 
elnyújtott kioldódású tabletta 
csipkebogyó kivonattal, 30 db 

A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő 

működéséhez.

945 Ft 
32 Ft/db

1320 Ft 
22 Ft/db

yes.pharma Laktáz Enzim
rágótabletta, 60 db

4500 FCCU laktáz enzimet 
tartalmaz. Rágótabletta 

kellemes gyümölcsös ízzel.

termékcsalád

1310 Ft 
44 Ft/db

Béres Szelén Vitál, 
30 db

Szerves szelénnel és 
antioxidánsokkal. A szelén 

hozzájárul a pajzsmirigy 
megfelelő működéséhez.

Acerolás C-vitamin 1100 mg + 
D3-vitamin 2200 NE, 105 db

Két létfontosságú immunerősítő 
egyetlen, nyújtott felszívódású film-

tablettában. Magas hatóanyaggal, 
természetes acerola cseresznye 

kivonattal gazdaságos kisze-
relésben.

Nyári Gyöngy Tippek

Akcióban az egészség

Elérkezett a nyár, 
élvezzük a napsütést, a vízpartot, 

a friss nyári gyümölcsöket. És utazunk, 
kirándulunk. De mit vigyünk magunkkal?

Az Úti patikába feltétlenül kerüljenek bele a rendszeresen szedett 
gyógyszerek! Gondoskodjunk róla kellő időben, ha szükséges írassuk fel 

őket háziorvossal és váltsuk ki a patikában!

 Mire lehet szükségünk?
 • fájdalom- és lázcsillapítóra

 • hasmenés, hányás elleni termékekre
 • égés vagy csípés kezelésére szolgáló készítményekre
 • rovar- és kullancs elleni szerekre
 • sebkezelő gélre, tapaszra
 • sebfertőtlenítő szerekre
 • allergia elleni készítményekre

 és végül, de nem utolsósorban ne feledkezzünk
 meg a fényvédő krémekről, nagy melegben a

 megfelelő folyadékpótlásról sem.


