
Az akciók érvényesek: 2018. június 1–30.JÚNIUSI AKCIÓS ÚJSÁG

www.benu.hu 

A termékakciók 2018. június 1-30-ig érvényesek. 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 is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában! 
**Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot . ***Az akcióban résztvevő gyógyszertárakat keresse a www.benu.hu honlapon. ****2018. április 30-án érvényes ár.

*****Az állatgyógyászati termékeket nem forgalmazó gyógyszertárak:
BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center, BENU Gyógyszertár Lenti Gyöngyvirág, BENU Gyógyszertár Paks Tesco, Szent Katalin Gyógyszertár, Szent Márton Gyógyszertár, Hárs Patika, Újkerti Patika.

Proenzi termékek1

egy hétig  
1Kivéve Walmark Proenzi Intensive tabletta 60 db, 120 db. A patikákban található termékek köre és készlete eltérő lehet. 

Kérjük érdeklődjön a gyógyszertárban.  Az akció a készlet erejéig érvényes.

kedvezménnyel
-25%2399 Ft2829 Ft helyett 

24 db (100 Ft/db)

-15%
EP*

Advil® Ultra Forte
lágy kapszula
Az Advil Ultra Forte modern lágy kapszulája  
folyékony formában  tartalmazza a  hatóanyagot, 
 ami gyors felszívódást, ezáltal gyors  fájdalom-
csillapító- hatást eredményez.  Az Advil Ultra Forte 
akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani fájdalmát.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: ibuprofén  
forgalmazza: Pfizer Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

VÉDJE CSONTJAIT -
A NÉLKÜLÖZHETETLEN 
KALCIUM

DERMOKOZMETIKAI 
TANÁCSADÁS

ANYATEJ-KIEGÉSZÍTŐ 
TÁPSZEREK
KEDVEZŐ ÁRON 



32 DERMOKOZMETIKAI TANÁCSADÁS

BENU Gyógyszertár  
Budapest Csillag
1088 Budapest, Rákóczi út 39.,
Tel.: (+36 1) 314-3695

Június Július

4.
hétfő

7.
csütörtök

9.
szombat

11.
hétfő

14.
csütörtök

18.
hétfő

21.
csütörtök

28.
csütörtök

29.
péntek

2.
hétfő

BENU Gyógyszertár  
Budapest Madách tér
1075 Budapest, Károly krt. 13-15.,
Tel.: (+36 1) 322-6826

Június Július

5.
kedd

6.
szerda

7.
csütörtök

13.
szerda

20.
szerda

21.
csütörtök

27.
szerda

2.
hétfő

4.
szerda

BENU Gyógyszertár  
Budapest Soroksár Auchan
1231 Budapest, Bevásárló u. 2.,
Tel.: (+36 1) 887-5417

Június Július

1.
péntek

2.
szombat

8.
péntek

9.
szombat

15.
péntek

16.
szombat

22.
péntek

29.
péntek

6.
péntek

Dorottya 
Gyógyszertár
1051, Budapest, Dorottya u. 13.,
Tel.: (+36 1) 317-3696

Június Július

11.
hétfő

14.
csütörtök

19.
kedd

26.
kedd

28.
csütörtök

3.
kedd

5.
csütörtök

10.
kedd

12.
csütörtök

BENU Gyógyszertár  
Budapest Rokolya
1131 Budapest, Rokolya utca 1-13., 
Tel.: (+36 1) 239-8837

Június Július

6.
szerda

8.
péntek

13.
szerda

20.
szerda

27.
szerda

4.
szerda

6.
péntek

11.
szerda

BENU Gyógyszertár  
Maglód Auchan
2234 Maglód, Esterházy J. u. 1.,
Tel.: (+36 29) 814-527

Június

2.
szombat

5.
kedd

7.
csütörtök

12.
kedd

14.
csütörtök

16.
szombat

19.
kedd

BENU Gyógyszertár  
Budapest Aranyfű
1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29.,
Tel.: (+36 1) 283-0820

Június Július

1.
péntek

5.
kedd

15.
péntek

19.
kedd

3.
kedd

10.
kedd

BENU Gyógyszertár  
Budapest Sugár
1148 Budapest, Örs Vezér tere 24.,
Tel.: (+36 1) 220-5105

Június

1.
péntek

4.
hétfő

8.
péntek

11.
hétfő

15.
péntek

18.
hétfő

BENU Gyógyszertár  
Budapest Panacea
1054 Budapest, Hold u. 21.,
Tel: 06 1 332-6964

Június

6.
szerda

13.
szerda

20.
szerda

Gyógyszertáraink elérhetőségét megtalálja a benu.hu/gyogyszertaraink oldalon
A feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek. A részletekért érdeklődjön az illetékes gyógyszertárakban.

Az alábbi helyszínen és időpontokban kaphat szakértői segítséget: 

Keresse dermokozmetikai tanácsadónkat, ha szeretné 
megtudni, hogy az Ön bőrtípusa alapján mely  
kozmetikumok biztosíthatják az optimális napi ápolást!

LIVSANE  
Gyermek sebtapasz 

1  Hercegnő vagy 
2  Kalóz

Kedvelt mesebeli figurákkal  
különféle kisebb sebek  
és sérülések lefedésére.

849 Ft
20 db (42,5 Ft/db)

LIVSANE  
Sensitive vágható  
sebtapasz 
Vágható sebtapasz  
érzékeny bőrre,  
kisebb sebek és sérülések  
lefedésére.

649 Ft
10 db (64,9 Ft/db)

LIVSANE  
Vízálló sebtapasz 
Teljesen vízálló felület, rugalmas  
és légáteresztő, kétféle méretű 
tapasszal, kisebb sebekre  
és sérülésekre.

799 Ft
20 db (40 Ft/db)

LIVSANE  
Hidrokolloid hólyagtapasz 
Azonnali nyomás és 
fájdalom csökkentésére, 
rugalmas és erős, kézen és 
lábon is alkalmazható.

1799 Ft
8 db (224,9 Ft/db)

LIVSANE  
Univerzális sebtapasz
Sebtapasz csíkok különböző  
méretben kisebb sebek  
és sérülések lefedésére.

499 Ft
20 db (25 Ft/db)

1

2

Orvostechnikai eszközök • Forgalmazza: LIVSANE Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.)

Kozmetikumok.  
Forgalmazza:  
BENU Magyarország Zrt.  
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.)

A termékek lejárati ideje: 2018. augusztus 31.
Az akció a készlet erejéig érvényes.

Olívaolajos 
kézkrém
• természetes olívaolajat tartalmaz
• bőrkondícionáló panthenolt tartalmaz
• E-vitamminal és Q10-zel
• bőrgyógyászatilag igazolt bőrtolerancia

299 Ft
699 Ft helyett
100 ml (3 Ft/ml)Szarvasfaggyú 

lábápoló krém
• igénybevett, érdes bőrre
• természetes szarvasfaggyút 

tartalmaz
• a sheavajnak és a szarvas-

faggyúnak bőrkondícionáló 
hatása van

• bőrgyógyászatilag igazolt 
bőrtolerancia

299 Ft

699 Ft helyett
100 ml (3 Ft/ml)

-55%

EP*
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AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2018. JÚNIUS 10 - JÚNIUS 16.

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2018. JÚNIUS 1 - JÚNIUS 9.

Prostenal MAX 
tabletta

1499 Ft

2799 Ft

1999 Ft helyett 
30 db (50 Ft/db)

3749 Ft helyett 
60 db (46,7 Ft/db)

-25%

-20%
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Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

Daedalon® 50 mg tabletta - Dimenhidrinát tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. www.daedalon.hu

ENNYIT LÁTTAM AZ UTAZÁSBÓL SEGÍTSÉG HÁNYINGER ESETÉN

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43. · Tel: 225-5800 · www.gsk.hu
Diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. CHHU/CHVOLT/0038/18 
Elkészítés dátuma: 02/05/2018 · A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

SPORTSÉRÜLÉS OKOZTA 
VÉGTAGFÁJDALOM

Koncentrált fájdalom csillapítás, 
kényelmes tapasz formájában.

HETI AJÁNLATOK

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2018. JÚNIUS 24 - JÚNIUS 30.

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2018. JÚNIUS 17 - JÚNIUS 23.

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!

Voltaren ActiGo 140 mg 
gyógyszeres tapasz

2699 Ft

3179 Ft helyett 
5 db (539,8 Ft/db)

Daedalon 50 mg 
tabletta

1449 Ft

1719 Ft helyett 

10 db (144,9 Ft/db)

-15%
EP*

-15%
EP*

Walmark Proenzi Intensive 
tabletta 

4999 Ft 8499 Ft

6299 Ft helyett 
60 db (83,3 Ft/db)

10699 Ft helyett 
120 db (70,8 Ft/db)21

21

forgalmazza: Walmark Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)
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SZERETJÜK AZ ÉDESAPÁKAT, ezért köszöntsük 
Őket szeretettel június 17-én APÁK NAPJÁN,     
a mindennapokban pedig VIGYÁZZUNK RÁJUK!

EGY KIS PROSZTATA TUDOMÁNY

A prosztata egy mirigy, amely a herékkel, mellékherékkel, ondóhólyagokkal és  
a Cowper-mirigyekkel együtt a férfi szaporító szervrendszerének részét képezi.    
A prosztata a kismedencében, a húgyhólyag alatt található és körülveszi a húgycsövet.
A prosztata közvetlenül a vizeletelvezető rendszer szomszédságában található, így 
a prosztata betegségei vizeletürítési zavart okozhatnak.

Kíváncsi arra, hogy milyen testi változások zajlanak le egy férfi 
szervezetében 45 év felett?

 •  Többször fel kell kelnie az éjszaka közepén, hogy kimenjen vécére? 
  Ezzel zavarja a párja nyugalmát?
 •  Előfordul, hogy alig tudja visszatartani vizeletét vezetés közben 
  vagy egy előadáson ülve?
 •  A korábbi határozott vizeletsugara most csak a cipője orráig ér?

Amennyiben hallott már ilyen panaszokról rokonától vagy ismerősétől, netán Ön is megtapasztalta 
már valamelyik fenti kellemetlenséget, akkor fennáll a prosztata megnagyobbodás lehetősége 
és ez az üzenet Önnek szól:

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása gyakori a 45 év feletti férfiak között. Ne legyen szégyenlős! Ha van 
megoldás, hagyja, hogy segítsenek!
Gyógyszerrel is sikeresen enyhíthető a probléma és késleltethető a rosszabbodása, ha nem fél segítséget kérni. 
Fontos, hogy a hölgyek is bátorítsák a férfiakat, és ha szükséges kísérjék el őket urológus szakorvoshoz.

Súlyosbodó panaszok esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy urológus szakorvoshoz!

A -hoz hasonlóan a Berlin-Chemie-nek, 
mint innovatív gyógyszeripari vállalatnak is fon-
tos a hatékony gyógyítás érdekében a betegségek 
korai felismerése. Támogatóként Magyarország 
átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában 
hozzájárul a magyar férfiak, júniusban kiemelt 
figyelemmel az APUKÁK prosztatájának álla-
potfelméréséhez.
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2040 Budaörs Neumann János u. 1. • Tel.: +36 23 501 301

10 ÉV — 1500 HELYSZÍN — 8 MILLIÓ VIZSGÁLAT — TÖBB EZER LÁTOGATÓ
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK — PREVENCIÓ — ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT, ÉLETMÓDTANÁCSADÁS

A program keretében egy modern eszközökkel fel-
szerelt szűrőkamion járja az országot, amelyen  
37-féle ingyenes szűrővizsgálat és komplex  
állapotfelmérés vehető igénybe előzetes regiszt-
ráció mellett. Dohányzásról leszokás, egészséges 
táplálkozás, elsősegélynyújtás és sok egyéb érdekes 
témában szakértők várják az érdeklődőket.

A BENU támogatásával a következő helyszínre  
látogat el a szűrőkamion:

Szeretettel várjuk a szűrőprogram helyszínein!

2018. június 9.
Soroksár Auchan Parkoló
BENU – Auchan Családi Életmód Nap

A részvétel regisztrációhoz kötött. 
A szűrésekre a regisztráció korlátozott  
számban (80 fő/nap) lehetséges.

REGISZTRÁCIÓ:
www.benu.hu/szuroprogram

MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ  
EGÉSZSÉGVÉDELMI  

szűrőprogrAmjáNAk  
ARANYFOKOZATú
főtámogAtójA
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TENA Lady 
      Slim Ultra Mini vagy 
      Slim Mini
Speciális betétek alkalmi vizeletvesztésre.
gyógyászati segédeszközök
forgalmazza: Essity Hungary Kft.  
(1021 Budapest, Budakeszi út 51.)

1149 Ft1449 Ft helyett 
20 db (57,5 Ft/db)

1149 Ft1449 Ft helyett 
28 db (41 Ft/db)1

2

Idelyn Walurinal Max  
aranyvesszővel 
tabletta
A Walurinal Max magas tőzegáfonya tartalma 
mellett aranyvessző-kivonatot tartalmaz  a 
húgyutak egészségéért, és D-vitamint a  
szervezet védekezőképességéért.
étrend-kiegészítő** 
forgalmazza: Walmark Kft.  
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)

Lactacyd Pharma  
intim mosakodó  
      nyugtató hatású vagy  
      antibakteriális hatóanyagokkal
Segít megfékezni a kórokozó 
mikroorganizmusok szaporodását,
amelyek a fertőzések
kialakulását okozhatják.
kozmetikumok 
forgalmazza: Omega Pharma
Hungary Kft. (1138 Budapest, Madarász V. u 47-49.)

3699 Ft4399 Ft helyett 
40 db (92,5 Ft/db)

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

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

ÚJ-15%
EP*

UROSTEMOL femina  
kemény kapszula
Ne hagyja, hogy húgyhólyagja irányítsa!  
Az UROSTEMOL femina enyhíti a hólyaggyenge-
ség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket, 
mint például a vizeletcsepegés és a sürgető  
vagy gyakori vizelési inger.
vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer 
forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
(1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)

2999 Ft3549 Ft helyett 
10 db (299,9 Ft/db)

Vagilact-Q 
hüvelytabletta
Nemcsak a kellemetlen hüvelyi tünetek  - hüvely-
folyás, égő érzés, viszketés  - kivédésében segít, 
hanem lactobacillussal segít visszaállítani 
a hüvelyflóra normál állapotát, így hozzájárul a 
bakteriális hüvelyfertőzések megelőzéséhez.
orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz
forgalmazza: Q Pharma Kft.  
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6.)

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

-15%

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

-20%

-15%
EP*

1949 Ft2449 Ft helyett 
10 db (194,9 Ft/db)

1599 Ft1899 Ft helyett 
250 ml (6,4 Ft/ml)

1

1

2

2

1

1

2

2

-20%
EP*

Prostamol Uno 320 mg 
lágy kapszula
Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú prosztata-megnagyobbodás 
okozta vizelési panaszok tüneti kezelésére ajánlott.
vény nélkül kapható, növényi eredetű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer 
hatóanyag: serenoa repens  
forgalmazza: Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin)

4699 Ft5549 Ft helyett 
90 db (52,2 Ft/db)

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

-15%
EP*

Egyforma tünetek? 
Véletlenül sem!
Jól tudjuk: nincs két egyforma szerelmi dráma, nincs két egyforma sporttehetség, sőt: edzés-
módszer sem, ami mindenkinél beválik.  És nincs két egyforma betegség.  Minden betegségnek 
megvan a maga kezelési módja. Mert a másik örök igazság, hogy ami  mindenre jó, semmire sem jó! 
És, hogy miért mesélem mindezt? Hát tessék csak figyelni:

A kockázatokról és  mellék
hatásokról olvassa el  a beteg

tájékoztatót, vagy  kér dezze meg 
kezelő orvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról olvassa 
el a használati útmutatót, vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát!

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
L.HU.COM.CC.12.02.2018.1506

Egyetemista ikerlányaim sítáborban jártak. 
Tehetséges amatőrök: Gabi sebességben 
kiválóbb, Juli inkább a szlalomozásban. 
Edzőik pontosan látják ezt, edzésmód-
szerük is igazodik az adottságaikhoz. 
Lányaim mégis egymás szavába vágva 
vitatkoztak, hogy ezt meg azt mondták 
a mestereik, pedig Gabinak „pont olyan” 
léce, pályaszakasza, időjárása volt, mint 
Julinak. 

- És képzeld, anyu, még a gombás fertő-
zésünk is tökegyforma, csak Gabi a szál-
lodai medencében szedte össze, én meg 
a zuhanyozóban! 

- Na, most állj le, kislányom! – tiltakoztam 
elképedve. – először is: honnan veszed, 
hogy gomba, másodszor is: mi az, hogy 
tökegyforma?! 

- Hát mindkettőnknek hüvelyfolyása van! 
Igaz, Gabinak viszket és duzzadt is 
„odalent”, és igaz, hogy nála szagtalan, 
sűrű és fehéres színű a folyás… Én nem 
igazán viszketek, de a váladék híg, szür-
késfehér és olyan halra emlékeztető sza-
got is érzek! Tuti, hogy ugyanaz a bajunk!

Szóhoz se jutottam az én kicsit se egy-
forma lányaim kifacsarodott logikájától, 
aztán összeszedtem magam:

- Gimis korotokban elmagyaráztam, kí-
vülről fújtátok, hogy nem minden folyás 
hüvelygomba! A gombák imádják a vizes, 
párás helyeket – például, ha a vizes für-
dőruhában még üldögélsz a medencézés 
után. Ha esetleg  túlzásba vitted zuhanyo-
zásokkor az intim mosakodó-használatot, 
vagy éppen stresszesebb napjaid vannak, 
netán elhúzódik a menstruációd, akkor 

 pedig felborulhat a hüvelyi egyensúly, és 
elszaporodhatnak bizonyos káros bacik 
odabent. Az nem gomba, hanem bak-
teriális hüvelyfertőzés! Most is te magad 
soroltad fel, miben mások a tüneteitek, 
mégis rávágod, hogy „tökegyforma gom-
bátok” van!  
Nézzétek meg a www.intimfertozes.hu 
oldalt, és akkor majd világosabban lát-
tok: a Canestest másodpercek alatt segít 
megállapítani, melyikőtöknél mi okozhatja 
a gondot. Bármelyik is, mindkét problé-
mára létezik célzott segítség: a gombára 
a Canesten Uno, a bakteriális hüvely-
fertőzésre a Canesbalance.  És most 
nyugodtan szégyelljétek magatokat  „egy-
formán” a felületességetekért… Aztán 
irány a patika, és siessetek, mert megle-
petés-vacsora lesz: rakott krumpli, amit 
egyformán imádtok!

Canestest®  
teszt hüvelyi fertőzésekre
gyógyászati segédeszköz 

2099 Ft

2479 Ft helyett 
1 db (2099 Ft/db)

Canesbalance®  
hüvelygél
gyógyászati segédeszköz 

3199 Ft

3769 Ft helyett 
7 db (457 Ft/db)

Canesten® UNO 
500 mg lágy hüvelykapszula
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: klotrimazol 

2699 Ft

3179 Ft helyett 
1 db (2699 Ft/db)

-15%
EP*

-15%
EP*

-15%
EP*
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3299 Ft3699 Ft helyett 
100 ml (33 Ft/ml)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

-10%
EP*

2299 Ft2719 Ft helyett 
120 ml (19,2 Ft/ml)

1349 Ft1599 Ft helyett 
300 ml (4,5 Ft/ml)

Anaftin® szájöblítő
Védőfilmet képez az aftákon és egyéb  
szájsebeken, így enyhítve a fájdalmat.
polivinil-pirrolidont (PVP), hialuronsavat és aloe verát tartalma-
zó orvostechnikai eszköz 
forgalmazza: Berlin-Chemie AG
(Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin)

-15%
EP*

-15%

1849 Ft2179 Ft helyett 
25 g (74 Ft/g)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

elmex® 
fogászati gél 
Aminfluorid tartalmának köszönhetően, heti 
egyszer alkalmazva intenzív védelmet nyújt a 
fogszuvasodás ellen, hatásos a kezdődő szuvas 
felületek és fognyaki érzékenység kezelésére.
vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.  
(6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.)

3699 Ft4359 Ft helyett 
2,5 ml (1479,6 Ft/ml) 1199 Ft1419 Ft helyett 

20 g (60 Ft/g)

Amorolfin-Teva 
50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a körömgombát! 
Széles spektrumú gombaölő hatóanyaga a köröm-
lemezbe és a körömágyba hatolva fejti ki hatását. 
Elég csak heti egyszer használni! 
vény nélkül kapható gyógyszer  
hatóanyag: amorolfin 
forgalmazó: TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
(4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

-15%
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!

Canesten® 

10 mg/g krém
Alkalmas a bőr és a külső nemiszervek  
gombás fertőzésének helyi kezelésére.  
Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.
vény nélkül kapható gyógyszer 
hatóanyag: klotrimazol 
forgalmazza: Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

SZABADULJON 
MEG

az égő, irritált, 
száraz szem panaszaitól!

forgalmazza: Alcon Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.           

Gyógyászati segédeszköz

HU1805829756 3/2018_GEC/P_2018május

Systane Hidratálás lubrikáló 
szemcsepp hialuronsavval 
a hosszan tartó 
megKÖNNYebbülésért!¹

¹A Systane Hidratálás 
HP-Guar és hialuronsav 
kombinációja elnyújtott 
hatást eredményez.
További információk 
a használati 
útmutatóban.

A kockázatokról olvassa el  
a használati útmutatót,  

vagy kérdezze meg  
kezelőorvosát!

SYSTANE®  
Hidratálás 
lubrikáló  
szemcsepp
Fokozottan hidratálja 
az égő, irritált, száraz 
szemet.  
Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is 
alkalmazható. 

2899 Ft

3419 Ft helyett 
10 ml (289,9 Ft/ml)

-15%
EP*

Corsodyl  
alkoholmentes szájöblögető oldat
A Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat 
segít megelőzni a fogkő-képződést és enyhíti  
a fogínyproblémákat. 
kozmetikum 
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
(1124 Budapest Csörsz u. 43.)
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
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KÜLSŐLEG

4199 Ft5299 Ft helyett 
10 ml (419,9 Ft/ml)

449 Ft
Meghosszabbítottuk 
akciónkat!
899 Ft helyett**** 
1 db (449 Ft/db)

Fényvédő ajakápoló SPF 30
Fényvédő ajakápoló 30-as fényvédő faktorral.
kozmetikum 
forgalmazza: BENU Magyarország Zrt. 
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.)

-50%

2299 Ft2899 Ft helyett 
50 ml (46 Ft/ml)

-20%

Bioextra  
Argania olaj 
Argán olaj Q10-zel: az arc és szem körüli bőr 
és a haj ápolására. Nem tartalmaz illat- és 
festék anyagot.
kozmetikum
forgalmazza: Bioextra Zrt.
(1134 Budapest, Váci út 33.)

Jutavit  
tengervizes orrspray
Atlanti-óceánból származó izotóniás tengervizes 
készítmény a mindennapos higiénia és orrápolás 
érdekében csecsemőknek 1 hónapos kortól, 
gyermekeknek és felnőtteknek is. A kijuttatott 
tengervíz mennyisége: kb. 1,9-3,5 g/10 sec. 
orvostechnikai eszközök
forgalmazza: Juvapharma Kft. (2215 Káva, Bényei út 9.)

Optrex ActiMistTM 2in1  
szemspray száraz és irritált szemre1
Stabilizálja a lipidréteget (a szem természetes 
könnyfilmjének része) és javítja a szem felületének 
hidratáltságát. Klinikailag igazoltan azonnal enyhíti 
a száraz és irritált szem tüneteit, akár 4 órán át.
1A száraz és irritált szem az esetek kb. 80%-ában a könnyfilm 
lipidrétegének károsodása következtében alakul ki.

orvostechnikai eszköz
forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
(1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
Tel.: (+36) 1 880 1870
E-mail: gyogyszer@rb.com

-15%
EP*

-20%
EP*

949 Ft1119 Ft helyett 
25 g (38 Ft/g)

Neogranormon 
kenőcs
A Neogranormon segít! Gyulladáscsökkentő és 
bőrnyugtató hatásának köszönhetően segíti a pe-
lenkakiütés gyorsabb gyógyulását és megelőzését.

Az akció a készlet erejéig érvényes.
vény nélkül kapható gyógyszer
forgalmazza: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

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!

Bepanthen® kenőcs  
Pelenkakiütés megelőzésére, gyógyítására és a 
szoptatás során kisebesedett mellbimbó ápolá-
sára. Már 0 éves kortól.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: dexpantenol  
forgalmazza: Bayer Hungária Kft.  
(1123 Budapest, Alkotás u 50.)

2699 Ft3179 Ft helyett 
100 g (27 Ft/g)

-15%
EP*

1299 Ft1529 Ft helyett 
100 ml (13 Ft/ml)

1099 Ft1299 Ft helyett 
50 ml (22 Ft/ml)1

2

2 1

Kozmetikum. Forgalmazza: L’Oreal Magyarország Kft.  
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)

HIDRATÁL, 
TELTSÉGET AD,  

ERŐSÍT
6539 Ft helyett

50 ml (110 Ft/ml)

BŐRERŐSÍTŐ ÉS 
TELTSÉGET ADÓ  

ARCÁPOLÓ

5499 Ft

HYALURON-BOOSTER 
MINÉRAL  89

-15%

15%  
KEDVEZMÉNNYEL

EP*

-15%
EP*

-15%
EP*
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1299 Ft1629 Ft helyett 
30 ml (43,3 Ft/ml)4199 Ft4959 Ft helyett 

4x30 ml+120 db (4199 Ft/csomag)

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!

-20%
EP*

-15%
EP*

NATURLAND® Propolisz csepp
Felső légúti megbetegedések, húgyúti és gyomor- 
bélrendszerben fellépő gyulladások megelőzésére  
vagy enyhítésére.
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 
forgalmazza: Naturland Magyarország Kft. 
(1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.) 

EP*

Béres Csepp Extra®

belsőleges oldatos cseppek + C-vitamin 
Béres 50 mg tabletta
Fokozott immunvédelmet biztosít a betegségek 
megelőzésében és leküzdésében az egész család 
számára. C-vitamin szedése a Béres Csepp Extra 
mellé ajánlott.
vény nélkül kapható gyógyszer 
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
(1034 Budapest, Mikoviny utca 2-4.)
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A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg  

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2399 Ft 
20 db (120 Ft/db)
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Cataflam Dolo Rapid 25 mg  
lágy kapszula
Cataflam Dolo Rapid, gyorsan felszívódó lágy 
kapszula, mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, 
fogfájást és menstruáció következtében  
fellépő fájdalmat.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: diklofenák-kálium
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
(1124 Budapest Csörsz u. 43.)
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

1699 Ft1999 Ft helyett 
10 ml (169,9 Ft/ml)

-15%
EP*

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

1149 Ft1449 Ft helyett 
40 db (28,7 Ft/db)

-20%
EP*

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2899 Ft3419 Ft helyett 
30 db (96,6 Ft/db)

-15%
EP*

CORYZALIA® 
nyelvalatti bevont tabletta
Nátha? Szénanátha? Coryzalia! Enyhíti mind az 
allergia, mind a vírus vagy egyéb fertőzés okozta 
nátha tüneteit. 6 éves kor alatti gyermekek  
számára ellenjavallt.
vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer
forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
(1024 Budapest, Ady Endre u. 8.)

Allegra Forte 180 mg 
filmtabletta
Napi 1 tabletta Allegra Forte enyhít a krónikus 
csalánkiütés tünetein, hatása 24 órán át tart, nem 
álmosít1 és hosszú távon is hatékony. Teljes élet 
allergiásan is! 
1Az egyéni reakció kellő előzetes ellenőrzése ajánlott.

vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: fexofenadin-hidroklorid
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.  
(1045 Budapest, Tó utca 1-5.)
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu

Ophylosa® - 0,15% cink-hialuronát tartalmú oldatos 
szemcsepp.
Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. 
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32,
drugsafety@richter.hu 

Document ID: KEDP/DACRAE, Lezárás dátuma: 2018.04.26.

1A tartósítószer-mentes, 0,15 %-os cink-hialuronáttal 
végzett könnypótlás hatása szemszárazságban szen-
vedő betegek szemfelszíni érzeteire. 2017. február 9. 
Klinikai vizsgálat azonosítószám: NCT02951910

cink-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp

SZÁRAZ, FÁRADT,
KIVÖRÖSÖDÖTT SZEM?

www.ophylosa.hu

AKÁR         ÓRÁN ÁT

TARTÓ VÉDELEM!1

CE jelzésű orvostechnikai eszköz.

ta
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 - m
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Ophylosa 
0,15%  
oldatos 
szemcsepp

1549 Ft

1829 Ft helyett 
10 ml (154,9 Ft/ml)

-15%
EP*

ÚJ
EP*

Nasivin Classic 0,5mg/ml  
oldatos orrspray
Orrspray gyermekeknek 6 éves kortól és felnőt-
teknek. Nátha, allergiás nátha és rohamokban 
fellépő szénanátha esetén.
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid 
forgalmazza: Merck Kft.  
(1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.)
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HÁT- ÉS DERÉKFÁJÁS ÍZÜLETI FÁJDALOM

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43. · Tel: 225-5800 · www.gsk.hu
Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. CHHU/CHVOLT/0007/17g(1) 
Elkészítés dátuma: 23/03/2018 · A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

2149 Ft

2529 Ft helyett 
100 g (21,5 Ft/g)

Voltaren Emulgel 
1% gél 

3899 Ft

4599 Ft helyett 
150 g (26 Ft/g)

Voltaren Emulgel 
Forte 20 mg/g gél

-15%
EP*

-15%
EP*

MIÉRT  
VÁR?

MEGFÁJDUL. 

FÁJ. 
MÉG JOBBAN FÁJ…

Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
¹Forrás: IQVIA Magyarország OTC Database, 2017. 01-10. (eladott darabszám).
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu
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MAGYARORSZÁG

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TERMÉKCSALÁDJÁNAK

TAGJA1

MAGYARORSZÁG

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TERMÉKCSALÁDJÁNAK

TAGJA*

MAGYARORSZÁG

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TERMÉKCSALÁDJÁNAK

TAGJA*

MAGYARORSZÁG

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TERMÉKCSALÁDJÁNAK

TAGJA*

1849 Ft

2179 Ft helyett 
20 db (92,5 Ft/db)

Algoflex® RAPID 400 mg
lágy kapszula

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!

-15%
EP*
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2599 Ft75 g (34,7 Ft/g)

749 Ft889 Ft helyett 
8 db (93,6 Ft/db) 1299 Ft1749 Ft helyett 

500 ml (2,6 Ft/ml) 2299 Ft2719 Ft helyett 
60 db (38,3 Ft/db)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

ÚJ
EP*

-15%
EP*

-15%
EP*

-25%

Voltaren Emulgel 1% gél 
 75 g laminált alumínium tubusban,  
applikátorral 
A Voltaren Emulgel speciálisan tervezett masszázs 
fejének köszönhetően nem szükséges felvinni keze-
ire a gélt, mielőtt azt a fájdalom helyén alkalmazza.
Nincs több ragacsos kéz, csak célzott fájdalomcsil-
lapítás!
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: diklofenák-dietilamin
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.,
(1124 Budapest, Csörsz utca 43.)
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A kockázatokról és a mellékhatásokról  
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg  

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3299 Ft3889 Ft helyett 
150 g (22 Ft/g)

1549 Ft1829 Ft helyett 
50 g (31 Ft/g)

-15%
EP*

Flexagil krémek
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású.  
Izom-, ízületi fájdalom, rándulás, húzódás, a hát  
akut izomfájdalma esetén.
vény nélkül kapható gyógyszerek 
hatóanyag: feketenadálytő gyökér folyékony kivonat 
forgalmazza: Merck Kft.  
(1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.)

1

1

2

2

Hansaplast  
tyúkszemtapasz
Szalicilsav hatóanyagú bőrpuhító tapasz,  
mely segítségével könnyen eltávolítható a 
tyúkszem. 
orvostechnikai eszköz
forgalmazza: Beiersdorf Kft.
(1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.)

Lóbalzsam
hűsítő 500 ml 
Hűsítő: Fáradt, sajgó testrészek masszírozására, 
megerőltető fizikai munka és sportolás  esetén.
kozmetikum
forgalmazza:
Naturland Magyarország Kft. 
(1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.)

Innopharm Glükózamin Plus 
filmtabletta
A glükózamin és a kondroitin-szulfát elősegítik 
a porcok épségének megőrzését és hozzájárul-
nak a normális porcképződéshez.
speciális  - gyógyászati célra szánt  - tápszer 
forgalmazza: VitaPlus Kft.  
(1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.)

Scholl GelActiv™
talpbetét 

hétköznapokra 
női 1 pár

Scholl GelActiv™ 
talpbetét lapos 
talpú cipőhöz
női 1 pár

-20%

KERINGÉS

2399 Ft2999 Ft helyett 
60 db (40 Ft/db)

4799 Ft5999 Ft helyett 
60 db (80 Ft/db) 1999 Ft

Meghosszabbítottuk
akciónkat!
2359 Ft helyett**** 
25 g (80 Ft/g)

1949 Ft2299 Ft helyett 
10 db (194,9 Ft/db)

Pharmax MEMOlife MAX  
kapszula 
A mindennapi szellemi kihívásoknak való megfele-
lés, a koncentráció fenntartása kihívást jelenthet. 
A MEMOlife MAX Brain Boosting  összetevői  
Omega 3-at, lecitint és az agy reakcióképességért 
ginzenget tartalmaznak.
étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Pharmax Kft. 
(1037 Budapest, Flóra u. 7.)

Detralex 500 mg  
filmtabletta 
Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, lábfe-
szülés, éjszakai lábikragörcs, valamint heveny 
aranyeres tünetek kezelésére.  Érvédő gyógyszer, 
mely jótékonyan erősíti a vénákat.
vény nélkül kapható gyógyszer 
hatóanyag: tisztított és mikronizált flavonoid frakció 
forgalmazza: Servier Hungária Kft. 
(1062 Budapest, Váci út 1-3.) 
Telefon: 1-238-7799, Fax: 1-238-7966

Sperti Preparation H®  
végbélkenőcs 
A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® 
kenőcs hatékonyan csillapítja az aranyér kelle-
metlen tüneteit: csökkenti az irritációt, enyhíti a 
fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag 
természetes hatóanyagokat (cápamájolajat és 
élesztősejt-kivonatot) tartalmaz. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat
forgalmazza: Pfizer Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53.)

-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!

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

-20%
EP*

Mastu®  
végbélkúp 
Enyhíti az aranyeres panaszokhoz társuló 
tüneteket:
•  irritáció, viszketés, égő érzés, váladékozás
• elősegíti a sebgyógyulást.
vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz  
és gyógyászati segédeszköz  
forgalmazza: Valeant Pharma Magyarország Kft.
(1025 Budapest, Csatárka út 82-84.)

-15%

-15%

2399 Ft2849 Ft helyett 
60 db (40 Ft/db)

1849 Ft2199 Ft helyett 
30 db (61,6 Ft/db)1

2

749 Ft889 Ft helyett 
60 g (12,5 Ft/g)

999 Ft1179 Ft helyett 
2x60 g (8,3 Ft/g)1

2

2
1

     Valeriana Night Forte
gyógynövénykivonatokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula

     Valeriana Relax
gyógynövénykivonatokat tartalmazó
étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula
étrend-kiegészítők**

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
(4042 Debrecen, Pallagi út 13.)

1

2

Biomed Vadgesztenye krém
1  DUPLA vagy 
2  FORTE

Visszérgyulladás következtében kialakuló 
kellemetlen bőrtünetek ápolására.
kozmetikumok 
forgalmazza: Biomed Kft.
(1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.)

-15%
EP*

-15%
EP*

1
2

Szokjon le 
-tel!

Nicorette® patch áttetsző 25 mg/16 óra vagy 15 mg/16 óra 
vagy 10 mg/16 óra transzdermális tapasz.  
Dohányzásról való leszokást segítő, nikotin hatóanyagú,  
vény nélkül kapható gyógyszerek. Johnson & Johnson Kft.,  
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

A kockázatokról és a 
 mellék hatásokról olvassa el a 

betegtájékoztatót, vagy kérdezze 
meg kezelőorvosát, 

gyógyszerészét!

3899 Ft

4339 Ft helyett 
7 db (557 Ft/db)

3999 Ft

4449 Ft helyett 
7 db (571,3 Ft/db)

3999 Ft

4449 Ft helyett 
7 db (571,3 Ft/db)

4499 Ft

5629 Ft helyett 
1 db (4499 Ft/db)

4499 Ft

5629 Ft helyett 
1 db (4499 Ft/db)

-10%
EP*

-10%
EP*

-10%
EP*

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
(1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)

Tel.: (+36) 1 880 1870 • E-mail: gyogyszer@rb.com

Már új 
csomagolásban is!

Nicorette® 
patch 
áttetsző 
25 mg/16 óra 
transzdermális 
tapasz

Nicorette® 
patch 
áttetsző 
15 mg/16 óra 
transzdermális 
tapasz

Nicorette® 
patch 
áttetsző 
10 mg/16 óra 
transzdermális 
tapasz
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999 Ft1249 Ft helyett 
30 db (33,3 Ft/db)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-20%
EP*

EMÉSZTÉS

1099 Ft1299 Ft helyett 
10 db (109,9 Ft/db)

2499 Ft2949 Ft helyett 
28 db (89,3 Ft/db)

Smecta 3 g  
por szuszpenzióhoz
Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek és 
gyermekeknek (a csecsemőket is beleértve)  
szájon át alkalmazandó folyadék- és elektrolit 
pótló oldattal együtt adva. 
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: dioszmektit
forgalmazza: Valeant Pharma Magyarország Kft.
(1025 Budapest, Csatárka utca 82.)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2399 Ft2849 Ft helyett 
50 db (48 Ft/db)

1899 Ft2399 Ft helyett 
32 db (59,3 Ft/db)

-15%
EP*

-20%
EP*

Millandjoy 
rágótabletta
A laktáz enzim a tejcukor lebontásához 
 nélkülözhetetlen. A termékben lévő enzim 
segíti a  tejcukor lebontását azoknál, akiknek 
laktóz emésztési nehézségeik vannak, így a 
tejtermékek fogyasztása akadálytalanná válik 
számukra is. 
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
forgalmazza: Bioextra Zrt.  
(3000 Hatvan, Lőrinci út 20-22.)

Degasin 
kapszula
A gázképződéssel járó panaszok enyhítésére szol-
gál, ezáltal csökkenti az olyan hasi panaszokat, 
mint a felfúvódás, puffadás és hasi feszülés. 
orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz  
hatóanyag: szimetikon  
forgalmazza: Walmark Kft. 
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)

1549 Ft1949 Ft helyett 
30 db (51,6 Ft/db)

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Lopedium 2 mg  
kemény kapszula
Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek 
(beleértve a hasi diszkomfortérzés, puffadás, 
görcsök) kezelésére. Már az első adag Lopedium 
megszüntetheti a panaszokat. Most gazdaságos 
kiszerelésben!
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: loperamid-hidroklorid 
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.  
(1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) 
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Cocculine  
szopogató tabletta
Émelygés, szédülés gyötri mozgó járművön?  
A Cocculine természetes eredetű hatóanyagokkal 
segít az utazáskor fellépő rosszullétek  - gépkocsi-
ban, repülőn, tengeren - megelőzésében ill.  
terápiás kezelésében. Csecsemőknek a  
félrenyelés veszélye miatt nem adható!
vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer
forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 
(1024 Budapest, Ady Endre u. 8.)

Linex® Forte  
élőflórát tartalmazó kapszula
A Linex Forte több milliárdnyi élőflóra sejtet 
tartalmaz, melyre a bélflórának a gyomor-bélrend-
szeri fertőzés vagy antibiotikum kezelés során 
szüksége lehet.
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer 
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.  
(1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.)

-15%
EP*

-15%
EP*
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Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Telefon: (+36 1) 505 0050 - Fax: (+36 1) 505 0060 
 Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 

Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

SAHU.BCL.18.05.0242 (2018.05.22.)

A hasmenés kezelése

a Normaflore 
Extrával

lesz teljes!1

•  4 milliárd jótékony  
baktérium

•  helyreállítja a bélflóra 
egyensúlyát

1A készítmény a bakteriális vagy vírusos fertőzés okozta akut  
hasmenéses tünetek kezelését  teszi teljessé.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉK-
HATÁSOKRÓL OLVASSA EL  
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  

VAGY KÉRDEZZE MEG  
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Normaflore Extra  
4 milliárd/5 ml   
belsőleges szuszpenzió

2399 Ft

2829 Ft helyett 
10 db (239,9 Ft/db)

-15%
EP*

-20%
EP*

Termékeink a több, mint 150 éves csecsemőtáplálási 
tapasztalatunk felhasználásával, 50 éves fehérje-
kutatásunknak és egyedülálló technológiánknak 
köszönhetően megalkotott OPTIPRO® fehérjénket1 
tartalmazzák, mely egyedülálló fehérjeminőséggel és 
fehérjemennyiséggel rendelkezik, valamint a bennük 
lévő IMMUNO-COMPLEX® formula A-, C-, D-vitamint, 
cinket és vasat tartalmaz, melyek hozzájárulnak a 
kicsi immunrendszerének megfelelő működéséhez. 

Fontos figyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. 
A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. A termék fogyasztása
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Amennyiben az orvos szerint nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, 
vagy a szoptatásnak más akadálya van, alkalmazásáról 
kérdezze meg gyermekorvosát, védőnőjét.
1 A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja elő az OPTIPRO® fehérjét.

forgalmazza: Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)

Nestlé BEBA PRO Junior 1  
12 hónapos kortól
350 g (3,6 Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

1249 Ft

Nestlé BEBA PRO Junior 2  
6 hónapos kortól
350 g (3,6 Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

1249 Ft

Nestlé BEBA PRO Junior 1  
12 hónapos kortól
600 g (3,6 Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

2199 Ft

Nestlé BEBA PRO Junior 2  
6 hónapos kortól
600 g (3,6 Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

2199 Ft

Nestlé BEBA PRO Junior 1  
12 hónapos kortól
1000 g (3,2Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

3199 Ft

Nestlé BEBA PRO Junior 2  
6 hónapos kortól
1000 g (3,2 Ft/g) 
tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer

3199 Ft

Photoderm
KID
BŐRGYÓGYÁSZOK  ÁLTAL ELISMERT 
NAGYON  MAGAS FÉNYVÉDELEM 
A  KISGYERMEKEK ÉRZÉKENY BŐRÉRE

4899 Ft
150 ml (32,7 Ft/ml)

5999 Ft

7499 Ft helyett**** 
200 ml (30 Ft/ml)

Meghosszabbítottuk 
akciónkat!

Photoderm 
KID Mousse  
SPF 50+

Photoderm 
KID Spray  
SPF 50+

Photoderm 
KID Tej  
SPF 50+

4899 Ft

Meghosszabbítottuk 
akciónkat!
5999 Ft helyett**** 
100 ml (49 Ft/ml)

BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁ SZ AT SZOLGÁL ATÁBAN
Kozmetikumok • Forgalmazza: NAOS Hungar y Kf t . (2040 Budaörs, Puskás T ivadar út 1.)

ÚJ -1500 Ft
EP*

-1100 Ft
EP*

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

Szakértő

gondoskodás 

gyermeked  

jövőjéről
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2349 Ft2769 Ft helyett 
50 db (47 Ft/db)

-15%
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4499 Ft5299 Ft helyett 
60 db (75 Ft/db)

Bio-Króm DIA 
tabletta 
ChromoPrecise szerves kötésű króm-élesztő 
magas felszívódással. Hozzájárul a normál  
vércukorszinthez.
étrend-kiegészítő** 
forgalmazza: Pharma Nord Kft. 
(1139 Budapest, Hungary, Váci út 95.)

-15%

Centrum®  
Nőknek1 vagy Férfiaknak2 
A-tól Z-ig® multivitamin filmtabletta
A Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® és a Centrum® 
Férfiaknak A-tól Z-ig® multivitaminok vitamin és 
ásványi anyag összetételét kifejezetten a nők és 
a férfiak különböző táplálkozási igényei alapján 
fejlesztették ki, és számos fontos területen támo-
gatják a nők és a férfiak szervezetének egészséges 
működését.
étrend-kiegészítők**
forgalmazza: Pfizer Kft. (1123. Budapest, Alkotás u. 53.)

2699 Ft3199 Ft helyett 
30 db (90 Ft/db)

-15%

Dr. Czeizel magzatvédő  
multivitamin
       Plus 1 vagy 
       Plus 2
A termékcsalád 1-es készítménye a babatervezés 
kezdeti időszakától  a 12. hét végéig alkalmazható. 
Míg a 2-es termék, EPA/DHA kapszulával  a 13. hét-
től a szoptatási időszak végéig használható.
étrend-kiegészítők**
forgalmazza: Q Pharma Kft. (1053. Budapest, Veres Pálné utca 4-6.)

4499 Ft5299 Ft helyett 
30+30 db (75 Ft/db)

3199 Ft3769 Ft helyett 
30 db (106,6 Ft/db)1

2

-15%

1

2

1

2

Actival Kid Gumivitamin  
gumitabletta
Cukormentes, természetes élelmi rostot, 
oligofruktózt tartalmazó készítmény.  
A benne található A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin-
nak és folsavnak köszönhetően hozzájárul 
a gyermekek immunrendszerének normál 
működéséhez.
étrend-kiegészítő**  
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
(1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.)

1

2

7299 Ft8589 Ft helyett 
90+90 db (40,6 Ft/db)

Béres Porcerő + Csont-Izom 
Komplex   
filmtabletta 
Háromszoros védelem az ízületi porcok, csontok, 
izmok normál működéséért!  Ízületi megbetegedés-
ben szenvedők különleges táplálkozási igényeihez 
igazított összetételű komplex készítmény.
speciális -gyógyászati célra szánt- tápszer
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
(1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.)
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-15%
EP*

Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Finom, puha multivitamin bajnokoknak

LIMITÁLT
     KIADÁS
FOCIVÉBÉS

HANGULATBAN!

LIMITÁLT
     KIADÁS
FOCIVÉBÉS

HANGULATBAN!

Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
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Vibovit Goal 
gumivitamin
Vitaminokat és ásványi anyagokat  
tartalmazó étrend-kiegészítő** 
4 és 12 év közötti gyerekeknek. 

3199 Ft

3769 Ft helyett 
50 db (64 Ft/db)

-15%

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

Jutavit  
Glükozamin-szulfát  
Kondroitin-szulfát  
filmtabletta
Alkalmazása javasolt ízületi betegség, vagy fokozott ízületi terhelés 
következtében kialakuló porc-, valamint ízületi rendellenességek 
esetén a különleges táplálkozási igény kielégítésére.
speciális  - gyógyászati célra szánt  - tápszerek
forgalmazza: Juvapharma Kft. (2215 Káva, Bényei út 9.)

-15%
EP*

4199 Ft4949 Ft helyett 
144 db (29,2 Ft/db)

2599 Ft3059 Ft helyett 
72 db (36,1 Ft/db)1

1

2

2 1699 Ft1999 Ft helyett 
100 db (17 Ft/db)

-15%

JutaVit Omega-3 + E-vitamin
1200 mg kapszula 

EPA és DHA zsírsavakban gazdag mélytengeri 
halolaj kapszula E-vitaminnal kiegészítve.
étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Juvapharma Kft. (2215 Káva, Bényei út 9.)

2449 Ft2899 Ft helyett 
60+6 db (40,8 Ft/db)

Jutavit Koenzim Q10 60 mg  
+ E-vitamin 35 mg   
tabletta 
Koenzim Q10-et és E-vitamint tartalmazó étrend- 
kiegészítő** a fokozott igénybevételnek kitett izmok  
- pl. szívizom- energiaellátásáért.
étrend-kiegészítő** 
forgalmazza: Juvapharma Kft. (2215 Káva, Bényei út 9.)

7499 Ft8859 Ft helyett 
90 db (83,3 Ft/db)

-15%

849 Ft999 Ft helyett 
30 db (28,3 Ft/db)

-15%

HairClinic Extra
tabletta
Vitaminokkal és ásványi anyagokkal táplálja 
a hajgyökereket az egészséges hajszerkezet 
megőrzéséért.
étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft.
(1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.)

Mályvatea kapszula
Dr. Chen Patika
Szennával és zöldteával a bélműködés  
megfelelő ritmusának fenntartásához.
étrend-kiegészítő**
forgalmazza: Oriental Herbs Kft.
(1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.)

5299 Ft6239 Ft helyett 
90 db (58,9 Ft/db)

-15%
EP*

Béres Szemerő FORTE  
filmtabletta
Időskori szembetegség, illetve az erős fény-
sugárzás oxidatív szemkárosító hatása esetén 
a különleges táplálkozási igény kielégítésére 
szolgáló készítmény.
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
(1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.)
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A VISSZERES
PANASZOKNAK

600 mg mikronizált diozmin hatóanyagú gyógyszer
¹Krónikus vénás elégtelenség (visszér) panaszainak kezelése esetén.
A Venotec vény nélkül kapható a patikákban.
További információ kérhető: Aramis Pharma Kft., 1095 Budapest, Mester u. 28. B. III/5.  
Az anyag lezárásának dátuma: 2018. 03. 12.
Veno/2018/03/02 

EP kártyára  
is kapható! 

Számoljon utána!

60 SZEM VENOTEC 

2 HÓNAP TERÁPIA1

=

napi 
1x1

5X-ÖS VÉDELEM 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
Kullancsok, bolhák, legyek, szúnyogok, 
szőrtetvek elleni spot on kutyák részére

www.advantix.hu
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facebook.com/felelosgazdik
Macskákon történő 
alkalmazás tilos!

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel: +36-80-201-399 (munkanapokon 9-16 óráig)1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel: +36-80-201-399  

(munkanapokon 9-16 óráig)Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást!
állatgyógyászati termékek*****

Referencia: 1. D. Amicizia at al. Epidemiology of tick-borne encephalitis (TBE) in Europe and its prevention by available vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics 9:5, 1163 -1171; May 2013; 
* Az akciós bruttó fogyasztói ár akár 47%** kedvezménnyel 2018. június 30-ig. A termék közfi nanszírozásban nem részesül. Az ár gyógyszertáranként eltérő lehet. 
Az akciós bruttó fogyasztói árról kérdezze gyógyszerészét! **A 2018. március 1-től érvényes listaárra vetítve. Akciós bruttó fogyasztói ár FSME-Immun felnőtt 5990 Ft/adag, 
FSME-Immun Junior 5850 Ft/adag a BENU gyógyszertárakban. OGYÉI/3093-2/2018  Anyaglezárás dátuma: 2018. január 04. FSM-2018-01-01

FSME-Immun 
felnőtteknek

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

A mi tapasztalatunk. Az Ön választása.Pfi zer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület Tel: 488-3700 www.pfi zer.hu

Keresse fel háziorvosát és érdeklődjön a vírusos 
agyvelőgyulladás elleni FSME-Immun emlékeztető oltásról! 

FSME-Immun 
Junior gyerekeknek

Vényköteles termékek

 5990 Ft/adag*

 5850 Ft/adag*

Akciós bruttó 
fogyasztói ár

Akciós bruttó 
fogyasztói ár

Ön már védett erre a kullancs-szezonra?

A vírusos agyvelőgyulladás ellen a 
leghatékonyabb védelmet a védőoltás jelenti.1

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

4399 Ft

5499 Ft helyett 
60 db (73,3 Ft/db)

Venotec 600 mg 
tabletta

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

Advantix  
spot on A.U.V. 
rácsepegtető 
oldat 25 kg feletti 
kutyáknak

Advantix  
spot on A.U.V. 
rácsepegtető 
oldat 10-25 kg 
közötti kutyáknak

2699 Ft

3199 Ft helyett**** 
1 db (2699 Ft/db)

2449 Ft

2899 Ft helyett**** 
1 db (2449 Ft/db)

Advantix  
spot on A.U.V. 
rácsepegtető 
oldat 4 kg alatti 
kutyáknak

2099 Ft

2479 Ft helyett 
1 db (2099 Ft/db)

Advantix  
spot on A.U.V. 
rácsepegtető 
oldat 4-10 kg 
közötti kutyáknak

2249 Ft

2649 Ft helyett 
1 db (2249 Ft/db)

-15%

-20%
EP*

Meghosszabbítottuk
akciónkat!

Meghosszabbítottuk
akciónkat!



www.facebook.com/BENUgyogyszertarTöbb mint 280*** helyen az országban

Az akcióban részt vevő BENU Gyógyszertárak listáját
megtalálja weboldalunkon:

www.benu.hu/gyogyszertaraink 

Országszerte már 
115 helyen átveheti 
online rendelését.

Rendeljen kényelmesen, online: 

www.benu.hu/shop

A termékakciók 2018. június 1-30-ig érvényesek. 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 is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában! 

**Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot . ***Az akcióban résztvevő gyógyszertárakat keresse a www.benu.hu honlapon. ****2018. április 30-án érvényes ár. 

*****Az állatgyógyászati termékeket nem forgalmazó gyógyszertárak:

BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center, BENU Gyógyszertár Lenti Gyöngyvirág, BENU Gyógyszertár Paks Tesco, Szent Katalin Gyógyszertár, Szent Márton Gyógyszertár, Hárs Patika, Újkerti Patika.

A program Aranyfokozatú Főtámogatója
a BENU Gyógyszertárak. 
További részletek: www.benu.hu

Magyar Korona Gyógyszertár 
3348, Szilvásvárad, Egri út 4.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:00-13:30

Hálózatunk  legújabb tagja

Frontline Combo 
Spot-On Macska  
A.U.V.
rácsepegtető oldat  
macskának 

1999 Ft

2499 Ft helyett 
1 db (1999 Ft/db)

Frontline Combo 
Spot-On Kutya S  
A.U.V.
rácsepegtető oldat  
2-10 kg közötti kutyáknak 

2399 Ft

2999 Ft helyett 
1 db (2399 Ft/db)

Frontline Combo 
Spot-On Kutya M  
A.U.V.
rácsepegtető oldat  
10-20 kg közötti kutyáknak 

2599 Ft

3249 Ft helyett 
1 db (2599 Ft/db)

Frontline Tri-Act L
rácsepegtető oldat 20-40 kg  
közötti kutyáknak 

7299 Ft10539 Ft helyett 
3 db (2433 Ft/db)

-20%

-30%

állatgyógyászati termékek*****


