
VITÁLIA

ÁRHÍREK
Az Ön partnere az
egészségmegőrzésben

éve
25

tÖbb, mint

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN PATIKÁKBAN: Baja, Vörösmarty u. 6. | Békéscsaba, Andrássy út 14. | Békéscsaba, Kazinczy u. 16. | Cegléd, Múzeum u. 2–4. | Csongrád, Dob u. 2. | Debrecen, Hatvan u. 22/C. 
| Debrecen, Mester u. 7. | Debrecen, Petőfi tér 1. | Hódmezővásárhely, Andrássy út 3. | Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1. | Kecskemét, Batthyány út 37. | Kecskemét, Alföld áruház, Deák Ferenc tér 6. |  Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. | Nyíregyháza, 
Búza u. 32. | Szarvas, Kossuth u. 21/3. | Szeged, Dugonics tér 2. | Szeged, Csongrádi sgt. 71. | Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) |  Szeged, Szolgáltató sor 1. | Szolnok, Jászkürt u. 1. 

A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.  Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Ezt a jegyet csak a Pingvin Vitália kiadványban a felsorolásban szereplő Pingvin Patikák-
ban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy termék megvásárlására 
használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. 
A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

HEti PinGVin JEGY 3.

A Pingvin Patikák akciós kiadványa • Áraink 2019. június 8-tól 2019. június 28-ig érvényesek a lent felsorolt patikákban
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Ezt a jegyet csak a Pingvin Vitália kiadványban a felsorolásban szereplő Pingvin Patikák-
ban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy termék megvásárlására 
használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. 
A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

HEti PinGVin JEGY 2.+40
bónuszpont

Ezt a jegyet csak a Pingvin Vitália kiadványban a felsorolásban szereplő Pingvin Patikák-
ban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy termék megvásárlására 
használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. 
A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

HEti PinGVin JEGY 1.+20
bónuszpont

Érvényes: 2019. 06. 10. – 2019. 06. 15.

TROPY Multivitamin,
Senior filmtabletta, 
60 db

16,65 Ft/db999,
- Ft

Érvényes: 2019. 06. 17. – 2019. 06. 22.

most 
csak:

Érvényes: 2019. 06. 24. – 2019. 06. 29.

399,
- Ft

most csak:

(7,98 Ft/ml)

Adidas dezodor, 
golyós, különféle, 50 ml

Fogkefe, 1 db, többféle színben

79,00 Ft/db79,
- Ft

most csak:

Eden Premium
Hajdinaliszt, 500 g

Kiemelkedően magas a rosttartalma, 
ezért jó hatással lehet az emésztőrend-
szerre. Értékes vitaminforrás, ugyanis 
megtalálható benne többféle B-vitamin, 
E- és C-vitamin is. A hajdina finomra őrlé-
sével készül. Bár színe és íze kicsit más, 
de hajdinaliszttel kiválthatjuk a hagyomá-
nyos lisztet.

Gluténmentes, vegán.

-21%499 Ft

629 Ft* helyett:

megtakarítás: 130 Ft, (1,00 Ft/g)

-20%559 Ft

699 Ft* helyett:

megtakarítás: 140 Ft, (1,12 Ft/g)

Bonetta Kölesliszt,
500 g

A reformtáplálkozás része, mint az 
egyik legjobban lúgosító gabona. 
Felhasználható ételek sűrítéséhez, 
töltelékek készítéséhez, panírozáshoz.

Gluténmentes, teljes kiőrlésű.

-22%219 Ft

279 Ft* helyett:

megtakarítás: 60 Ft, (1,10 Ft/g)

Kiváló minőségű, válogatott alap-
anyagokból készült bio, gluténmen-
tes panírmorzsa, a felejthetetlen 
rántott ételek nélkülözhetetlen 
alapanyaga.

Bio, glutén-, tej -és tojásmentes. 
Vegetariánusok is fogyaszthatják.

Biopont Bio
Panírmorzsa, 200 g

-20%949 Ft

1179 Ft* helyett:

megtakarítás: 230 Ft, (3,45 Ft/g)

Schär Landbrot gluténmentes szeletelt kenyér, 
275 g

Hagyományos kovászolás-
sal készült kenyér, védő-
gázas csomagolásban. Fő 
összetevője a hajdina liszt.

Glutén-, búza-, laktózmentes. 
Hozzáadott tejet és tojást 
nem tartalmaz. Tartósítószer 
mentes.

ÚJ!

-20% 399 Ft

499 Ft* helyett:

megtakarítás: 100 Ft, (0,40 Ft/ml)

-20% 749 Ft

939 Ft* helyett:

megtakarítás: 190 Ft, (1,50 Ft/g)

-23% 169 Ft

219 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (0,17 Ft/ml)

-23% 499 Ft

649 Ft* helyett:

megtakarítás: 150 Ft, (4,16 Ft/g)

-23% 599 Ft

779 Ft* helyett:

megtakarítás: 180 Ft, (0,60 Ft/ml)

-21% 339 Ft

429 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (1,70 Ft/ml)

-21% 1499 Ft

1899 Ft* helyett:

megtakarítás: 400 Ft, (6,00 Ft/g)

-20% 449 Ft

559 Ft* helyett:

megtakarítás: 110 Ft, (2,25 Ft/g)

Dana Zero ízesített víz,
1000 ml

Görögdinnye-gyömbér,
mandarin, őszibarack vagy 
tőzegáfonya ízesítéssel.

0% szénhidrát tartalom.
Hozzáadott cukor és édesítőszer 
mentes.

ÚJ!

ÚJ!

Absolute Live Creatine 3000 mg

L-glutamine  1000 mg 
málna ízű, 1000 ml

Szénsavmentes forrásvíz alapú üdítőital, 
kreatinnal és L-glutaminnal.

Energiamentes, édesítőszerekkel készült.

Az eritrit természetes növényi 
édesítő, testsúlycsökkentéshez is 
ajánlott. Elsősorban sütemények,
kekszek, kétszersültek ízesítésé-
hez lehet felhasználni.

Természetes édesítőszer.
Kalóriaértéke 0.

Love Diet Eritrit, 500 g

Dr. Chen Szűztea keksz, 
120 g 

Ízletes keksz zöldtea és zöldség rostokkal.
A Szűztea kekszet fogyókúrázóknak és 
sportolóknak egyaránt ajánljuk.

Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

Joya Rizsital,
1000 ml

Ultramagas hőmérsékleten hőke-
zelt, mesterséges ízesítést nem 
tartalmazó ital.

Tehéntej helyettesítő. Bio, laktóz-
mentes, hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz, vegán.

Isola bio Rizsalapú 
főzőkrém, 200 ml

Alapja rizs, mely nagy mennyiségű fehérjét, 
B-, E- és K-vitaminokat, valamint ásványi anya-
gokat és nyomelemeket is tartalmaz. Könnyű íze 
lehetővé teszi minden étel elkészítését. Kitűnő 
sós ételekhez, édességekhez, szószokhoz. 
Ajánljuk azoknak, akik a legszigorúbb diéták 
betartására kényszerültek, illetve bárkinek, aki 
szeretne egészségesen étkezni!

Laktózmentes, gluténmentes, vegán.

Instant kókuszitalpor, melyből víz hozzá-
adásával kókuszital készíthető. Kb. 60 g 
kókusztejpor vízzel elegyítve megfelel egy 
nagy kókuszdióból nyerhető kókuszitalnak. 
Ajánljuk önmagában tehéntej helyettesí-
tésére, frissítő italnak, turmixok, koktélok, 
reggeli italok, levesek, ázsiai ételek és 
sütemények készítéséhez.

Kazeinmentes tehéntej helyettesítő, 
gluténmentes, vegán.

Eden Premium Kókusztejpor, 250 g Eden Premium Kölestészta, 
cérnametélt, 200 g

Élvezeti értéke magas, mivel íze hasonló a ha-
gyományos tésztákéhoz, könnyen emészthető. 
Kellemes sárga színét a leheletnyi kurkumá-
nak köszönheti, állagát főzés után is kiválóan 
megtartja.

Gluténmentes, vegán.

azonos 
áron



tARtósAn
ALACsonY áRAK

VITÁLIA

ÁRHÍREK

PinGVin áR: 
•  ACC 100 mg granulátum gyermekeknek 

30x3 g** (42,97  Ft/tasak) 1289 Ft

•  ACC 200 granulátum 
30x3 g** (69,97  Ft/tasak) 2099 Ft

•  ACC long 600 mg pezsgőtabletta 
10 tasak** (220,90  Ft/tasak) 2209 Ft

•  Advil Ultra lágyzselatin kapszula  
10 db** (111,90  Ft/db) 1119 Ft 

20 db** (92,45  Ft/db) 1849 Ft

•  Afrin Comfort mentollal 0,5 mg/ml 
oldatos orrspray 15 ml** (119,27  Ft/ml) 1789 Ft

•  Allergodil oldatos orrspray 
10 ml** (178,90  Ft/ml) 1789 Ft

•  Allergodil oldatos szemcsepp 
6 ml** (333,17  Ft/ml) 1999 Ft

•  Aspirin + C pezsgőtabletta  
10 db** (137,90  Ft/db) 1379 Ft 

20 db** (106,45  Ft/db) 2129 Ft

•  Aspirin Protect 100 mg bevont tabletta  
28 db** (27,46  Ft/db) 769 Ft 

56 db** (25,52  Ft/db) 1429 Ft

•  Béres Magnézium 250 mg + B6 filmtabletta  
60 db** (32,32  Ft/db) 1939 Ft

•  Brufen 800 mg retard tabletta  
30 db** (77,97  Ft/db) 2339 Ft

•  Calcium-Sandoz + Vitamin C 1000 mg  
pezsgőtabletta 10 db** (93,90  Ft/db) 939 Ft

•  Cetebe 500 mg retard kemény kapszula  
120 db** (31,83  Ft/db) 3819 Ft 

60 db** (40,32  Ft/db) 2419 Ft

•  Cholagol belsőleges oldatos cseppek 
10 ml** (85,90  Ft/ml) 859 Ft 

25 ml** (58,76  Ft/ml) 1469 Ft

•  Citromfű tea, Herbária  
50 g (7,98  Ft/g) 399 Ft

•  Coldrex tabletta  
12 db** (99,92  Ft/db) 1199 Ft

•  Corega műfogsorrögzítő krém, erős rögzítés  
40 g (34,48  Ft/g) 1379 Ft

•  Corega műfogsorrögzítő krém, ízmentes  
40 g (35,23  Ft/g) 1409 Ft

•  Cralex 125 mg tabletta (Carbo activatus)  
40 db** (37,48  Ft/db) 1499 Ft

•  Cralex kemény kapszula (Carbo medicinalis)  
25 db** (50,36  Ft/db) 1259 Ft

•  Culevit Max filmtabletta  
112 db (92,58  Ft/db) 10369 Ft

•  Enterol 250 mg belsőleges por  
10 db** (208,90  Ft/db) 2089 Ft

•  JutaVit Hialuron Forte tabletta  
45 db (61,31  Ft/db) 2759 Ft

•  Panadol Rapid 500 mg filmtabletta  
12 db** (54,92  Ft/db) 659 Ft 

24 db** (39,54  Ft/db) 949 Ft

•  Prospan szirup   
100 ml ** (20,99  Ft/ml) 2099 Ft 

200 ml** (17,25  Ft/ml) 3449 Ft

•  Protexin Natural Care 
30 db (85,30  Ft/db) 2559 Ft 

60 db (67,48  Ft/db) 4049 Ft

•  Rhinathiol Tusso 100 mg tabletta 
20 db** (77,45  Ft/db) 1549 Ft

•  Rubophen 500 mg tabletta 
30 db** (61,63  Ft/db) 1849 Ft

•  Sinupret belsőleges oldatos cseppek 
100 ml** (26,69  Ft/ml) 2669 Ft 

50 ml** (42,18  Ft/ml) 2109 Ft

•  Stadalax 5 mg bevont tabletta 
20 db** (43,45  Ft/db) 869 Ft 

50 db** (39,78  Ft/db) 1989 Ft                            

** A kocká zatokról és a mellékhatásokról 

ol  vassa el a betegtájé koztatót, vagy kér dezze meg 

kezelő or vosát, gyógyszerészét!
*** A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Áraink 2019. június 8-tól 2019. június 28-ig érvényesek

Az étrend-kiegészítő termékek fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

-25% 1799 Ft

2389 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (29,98 Ft/db)

-22% 2599 Ft

3339 Ft* helyett:

megtakarítás: 740 Ft, (43,32 Ft/db)

-23% 1999 Ft

2589 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (33,32 Ft/db)

A készítmény magas, 
400 nemzetközi egység 
(268,45 mg) E-vitamin 
tartalommal rendel-
kezik kapszulánként, 
ezáltal aktívan járul 
hozzá szervezetünk 
E-vitamin szükségleté-
nek fedezéséhez. 
Az E-vitamin hozzá-
járul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni 
védelméhez.

Étrend-kiegészítő

BioCo K2 Forte 120 µg,
60 db tabletta

Alkalmazása javasolt 
mindazok számára, 
akik a normális cson-
tozat fenntartását 
jelentős mennyiségű, 
természetes K2-vita-
min fogyasztással 
szeretnék támogatni.

Étrend-kiegészítő

A fahéj elősegítheti az 
egészséges szénhid-
rát-cukor anyagcserét. 
A króm részt vesz 
a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjé-
ben. A kapormag elő-
segítheti az emésztést, 
hozzájárulhat 
a normális májműkö-
dés támogatásához.

Étrend-kiegészítő

BioCo Fahéj kivonat 
krómmal és kapormag kivonattal
60 db tabletta

BioCo E-vitamin 400 IU  
60 db kapszula

-26% 4099 Ft

5569 Ft* helyett:

megtakarítás: 1470 Ft, (4099 Ft/cs.)

-21% 1599 Ft

2029 Ft* helyett:

megtakarítás: 430 Ft, (26,65 Ft/db)

-22% 1599 Ft

2049 Ft* helyett:

megtakarítás: 450 Ft, (26,65 Ft/db)

Venovelle, 
30 kapszula + 30 tabletta
+ Ajándék körömlakk

Az egyetlen kombinált készítmény a megfelelő 
vénás keringés támogatására. A tabletta dioz-
mint és heszperidint, míg a kapszula 5 fontos 
gyógynövény kivonatát tartalmazza.  

Ajándék 
körömlakkal!

Étrend-kiegészítő

Interherb Napi1
Citromfű Extraktum 
80 mg kapszula, 60 db 

A citromfű hozzájárul 
a jó közérzethez, a lelki 
egyensúlyhoz, az op-
timális relaxációhoz és 
a nyugodt, pihentető 
alváshoz. Szerepe van 
a feszültség, a nyug-
talanság csökkenté-
sében.

Étrend-kiegészítő

Interherb Napi1 Fahéj Extraktum 
200 mg + króm kapszula, 60 db 

A fahéj szerepet játszik 
a vércukor értékek 
megfelelő szinten 
tartásában, hozzájárul 
az emésztéshez, a nor-
mál gyomorműködés 
fenntartásához, részt 
vesz a jó koleszterin 
(HDL) képződésében. 
A hozzáadott krómnak 
szerepe van a makro-
tápanyagok anyagcse-
réjében, valamint 
a normál vércukorszint 
fenntartásában.

Étrend-kiegészítő

Csökkenti a csapvízben előforduló 
nem kívánt és egészségtelen ösz-
szetevőket (klór és származékait, ne-
hézfémeket, rovarirtó és növényvédő 
szereket) növeli a magnézium kon-
centrációját a szűrt víznek. Magnézium 
pótlás literenként kb. 60-80 mg.

LAICA Bi-Flux
Magnesiumactive 
szűrőbetét, 2 db 

-23% 3199 Ft

4149 Ft* helyett:

megtakarítás: 950 Ft, (1599,50 Ft/db)

-30% 3989 Ft

5709 Ft* helyett:

megtakarítás: 1720 Ft, (3989,00 Ft/db)

-24% 5499 Ft

7269 Ft* helyett:

megtakarítás: 1770 Ft, (5499,00 Ft/cs.)

Akár 20%-al hatékonyabb a hagyo-
mányos szűrőbetétnél. 150 liter víz-
szűrési kapacitás. Az aktív szén meg-
köti a klórt, a növényvédő szereket 
és szerves szennyeződéseket, javítja 
a víz ízét, eltávolítja a rossz szagú, és 
színű elemeket. 

LAICA Univerzális
Bi-Flux
szűrőbetét, 3+1 db 

Teljes kapacitás: 2.25 liter. Szűrt víz: 
1.25 liter. Mechanikus szűrőcsere 
emlékeztető. Biztonsági fedél: mely 
megőrzi a szűrt víz tisztaságát és mi-
nőségét. Mosogatógépben tisztítható, 
kivéve a szűrőbetét. 

LAICA Clear Line
vízszűrőkancsó,
fehér vagy zöld színű, 1 db 

Wundmed Sebtapasz 
4 féle méretű, 100 db***

Méretek: 20 db 25x25 mm, 20 db 40x10 mm, 
20 db 63x19 mm, 40 db 60x17 mm.

Egyesével csomagolt, klinikailag tesztelt, antibakteriális, 
légáteresztő, vízálló, jól tapadó sebtapasz. Az érintett 
területet alaposan meg kell tisztítani és szárítani.  A ta-
paszról eltávolítjuk a fehér védőfóliát, felragasztjuk és jól 
a bőrhöz nyomjuk, hogy biztosítsuk a kiváló tapadást.
Nem támogatott 
kötszer.

-20% 699 Ft

879 Ft* helyett:

megtakarítás: 180 Ft, (6,99 Ft/ml)

-23% 6299 Ft

8129 Ft* helyett:

megtakarítás: 1830 Ft, (6299,00 Ft/cs.)

Braun oral-b Vitality Plus,
Cross Action elektromos 
fogkefe, 1+1 fej csomagban

Kimagasló 2D tisztítás: osz-
cilláló és forgó mozgással 
hatékonyabban távolítja el 
a lepedéket a fogakról, mint 
az Oral-B manuális fogkefék. 
A 2 perces időzítés segít 
az optimális fogmosási idő 
betartásában. 1+1 fejjel és 
hordozható töltőállvánnyal.

Mindennapos használatra 
ajánlott.

-22% 799 Ft

1029 Ft* helyett:

megtakarítás: 230 Ft, (7,99 Ft/db)

kártyárA
kAPhAtó

Biomed Fogkrémek, 100 g

Biomed Charcoal (faszénnel)- Superwhite (kóku-
szolajjal) - Propoline (manuka mézzel) - Calcimax 
(alga kivonatokkal)- Biocomplex (zsálya kivonat-
tal) - Sensitive (szőlőmag kivonattal.
Teljes körű fogápolás az egész család számára, 
98%-ban természetes eredetű összetevőkkel, 
6 féle változatban.

Fluoridmentes

azonos 
áron

Elevit Complex
1 multivitamin, 30 filmtabletta

2 magzatvédő multivitamin, 30 kapszula

3 multivitamin, 30 kapszula

Multivitaminok a baba tervezésétől a szoptatási időszakig.
Kismamáknak.
Étrend-kiegészítő készítmények.  
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-20%



3 hetes pingvin jegy

Ezt a jegyet csak a Pingvin Vitália kiadványban a felsorolásban szereplő 
Pingvin Patikákban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz 
kötve és csak egy termék megvásárlására használható fel. Egy személy 
csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A Ping-
vin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján 
írjuk jóvá. A kínálat patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön 
a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

Áraink 2019. június 8-tól 2019. június 28-ig érvényesek

Ha Ön ellátogat a kiadványban felsorolt 
valamelyik Pingvin Patikába, akkor

Érvényes: 2019. 06. 08. - 2019. 06. 28.

megvásárolhatja:
a 90 darabos tROpy

szabalpálma 
320 mg kapszulát és kap 
40 bónuszpontot.

egységár: 15,54 Ft/db

ennyiRe egyszeRű:  kedvezményes áron megvásárolja 
a TROPY Szabalpálma 320 mg kapszulát,  kap 40 bónuszpontot 

a Bónusz Plusz kártyájára,   amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot40

CsAK MOst

1399
Forint

Az étrend-kiegészítő termékek fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

ÉLVEZD A NAPSÜTÉS 
ELŐNYEIT!

-30%

HERBioticum
Sarokpuhító 
krém teafaolajjal, 
250 ml
Teafaolajos sarokpuhító bőrápoló krém
készítmény, 6 hozzáadott növényi
kivonattal a száraz, kemény és repe- 
dezett bőr ápolására. Minden bőrtípusra kiválóan alkalmazható 
készítmény, mely a benne található teafaolajnak köszönhetően 
természetes gyulladáscsökkentő, baktérium-, gomba-, és vírusölő.

Mesterséges szín- és 
illatanyagot nem
tartalmaz. Parabén és
kőolajszármazék 
mentes. -20%989 Ft

1239 Ft* helyett:

megtakarítás: 250 Ft, (3,96 Ft/ml)

Naturland
Lábizzadás elleni 
spray,  100 ml

Hatóanyaga gátolja a lábizza-
dást. A lábat szárazon és frissen 
tartja. Használatával megelőz-
hető a kellemetlen lábszag 
kialakulása. A zoknin és a haris-
nyán nem hagy foltot.

-23%999 Ft

1299 Ft* helyett:

megtakarítás: 300 Ft, (9,99 Ft/ml)

Perskindol Active Classic gél, 100 ml***

Alkalmazásakor kivételes kettős hatás lép fel: hűtő 
és melegítő hatás. A bőrbe masszírozva serkenti 
a vérkeringést és segíti az izmok ellazulását. Mentolt 
és illóolajokat tartalmaz.

Sportolás előtt és után!

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.

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

Eveline Kollagén & Elasztin ránctalanító krém, 
50 ml

Intenzív ránctalanító, félig 
olajos krém, az érett bőr igé-
nyeihez igazítva biztosítja az 
egészséges és fiatalos meg-
jelenést. Nappali és éjszakai 
használatra is ajánlják.

-21% 949 Ft

1199 Ft* helyett:

megtakarítás: 250 Ft, (18,98 Ft/ml)

-18% 269 Ft

329 Ft* helyett:

megtakarítás: 60 Ft, (0,36 Ft/ml)

Power Fruit 
grapefruit ízű ital, 750 ml

1000 mg C-vitaminnal 
dúsítva.
12% gyümölcstartalommal.

Édesítőszerrel készült.

Alaska gluténmentes
kukoricarudacskák krémmel 
töltve, 18 g 

Kakaós, kókuszos, mogyorós vagy 
tejkrémmel töltve.
Ízletes, roppanós nassolnivaló.

Gluténmentes.

-20% 39 Ft

49 Ft* helyett:

megtakarítás: 10 Ft, (2,17 Ft/g)

azonos 
áron

-29% 49 Ft

69 Ft* helyett:

megtakarítás: 20 Ft, (0,70 Ft/g)

Sós kukoricapehely, 
70 g

A közkedvelt klasszikus kukorica- 
pehely sós változatban.

Gluténmentes.

Good4You tejmentes csokoládé 
szeletek, 25 g

Fekete erdő, kakaós-rumos ízű, kávés,
kókuszos.

Glutén- és tejmentes, hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. Vegán és paleo.

-20% 239 Ft

299 Ft* helyett:

megtakarítás: 60 Ft, (9,56 Ft/g)

azonos 
áron -22% 219 Ft

279 Ft* helyett:

megtakarítás: 60 Ft, (6,26 Ft/g)

azonos 
áron

Veggies zöldség- és 
gyümölcsszeletek, 35 g

Céklával, répával vagy sütőtökkel dúsított 
alma és datolya alapú gyümölcsszeletek. 
100% zöldség és gyümölcs tartalom.

Glutén-, laktóz- és hozzáadott cukormentes. 
Vegán és vegetáriánus.

ÚJ!

-22% 179 Ft

229 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (4,48 Ft/g)

-20% 159 Ft

199 Ft* helyett:

megtakarítás: 40 Ft, (2,89 Ft/g)

20% mézzel készült.

Glutén-, tej- és szójamentes.

bonetta mézes földimogyorószelet,
40 g A MIG21 energia szelet ízletes kókusz ízben 

kapható. Magas koffein tartalommal rendelkezik, 
egész napra elegendő energiával.

Gluténmentes.

miG 21 energiaszelet, kókuszos ízű, 55 g

-21% 2999 Ft

3799 Ft* helyett:

megtakarítás: 800 Ft, (29,99 Ft/ml)

kártyárA
kAPhAtó

White Snack bio Hummus 
snack, 45 g 

Csicseriborsóból tengeri sóval és napraforgó 
olajjal készült csemege. 

Glutén-, szója- és laktózmentes. 
Bio és vegán.

-20% 239 Ft

299 Ft* helyett:

megtakarítás: 60 Ft, (5,31 Ft/g)

-24% 129 Ft

169 Ft* helyett:

megtakarítás: 40 Ft, (2,58 Ft/g)

-21% 579 Ft

729 Ft* helyett:

megtakarítás: 150 Ft, (4,14 Ft/g)

Fit ropogós müzliszivecskék 
erdei gyümölcs ízben, 50 g

Csak természe-
tesen előforduló 
cukrokat tartal-
mazó, élelmi-
rostban gazdag, 
roppanós nasi 
falatok!

Hozzáadott 
cukor nélkül!

LoveDiet 
Hamburger zsemle,
glutén- és laktózmentes,
140 g (2 x 70 g) 

Friss, puha zsemlék, védőgázas csomagolás-
ban. Alacsony cukortartalom, élelmirostokban 
gazdag. 

Glutén-, búza-, 
szója- és laktóz- 
mentes. 



* régi ár = A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott normál eladási ár. ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** kötszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyászati 
segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb-támogatott készítményekre vonatkoznak. Az akciós ajánlat a kiadványban megjelölt üzletekben, a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyom-
dai, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!  A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A százalékban számított engedmény az akciós újságban egész számra kerekítve jelenik meg. Jelen ajánlat nem a 
gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. Kiadja a Pharmainvest Zrt. Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: 62/554-510, info@pingvinpatika.hu. Képek: ©123RF

Gyógyszertárainkban a következő egészségpénztári kártyákat, bankkártyákat és utalványokat áll módunkban elfogadni: Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Prémium Egészségpénztár, Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Izys Önsegélyező Pénztár, Medicina Egészségpénztár, 
MkB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, OtP Egészségpénztár, Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Vitamin Egészségpénztár.  / Edenred- ticket Compliments top Premium Ajándékkártya, 
Erzsébet utalványok: gyermekvédelmi (zöld), ajándék (barna) étkezési (sárga), Erzsébet Utalvány Plusz kártya: Gyermekvédelmi, Étkezési és Ajándék zseb,  /  Maestro, Mastercard, Visa, JCB. A lehetőségek gyógyszertárAnként eltérhetnek, kér jük érdeklődjön A pAtikábAn!

 EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárol-
ható. Kérjük vásárlás előtt érdeklődjön válasz-

tott egészségpénztáránál, mivel patikai számítógépes 
rendszerünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk 
leellenőrizni.

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN PATIKÁKBAN: 6500 Baja, Vörösmarty u. 6. T.: (79) 520-060, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8-13-ig | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 14. | 5600 Békés-
csaba, Kazinczy u. 16.  | 2700 Cegléd, Múzeum u. 2–4.  T.: (53) 500-295, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig 6640 Csongrád, Dob u. 2. T.: (63) 571-440, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 4025 Debrecen, 
Hatvan u. 22/C. T.: (52) 520-822, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 4026 Debrecen, Mester u. 7. T.: (52)531-453, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig |  4025 Debrecen, Petőfi tér 1. T.: (52) 500-313, nyitva 
tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig |  6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3., T.: (62) 533-747, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1. T.: (76) 504-672, nyitva tartás: h.–p.: 
8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6000 Kecskemét, Batthyány út 37. T.: (76) 504-254, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig sz.: 8–13-ig |  6000 Kecskemét, Alföld áruház, Deák Ferenc tér 6. T.: (76) 506-668, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig, 
sz.: 8–13-ig  | 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. T.: (76) 560-081, nyitva tartás: h.–p.: 8–19-ig,  sz.: 8–13-ig | 4400 Nyíregyháza, Búza u. 32. T.: (42) 435-415, nyitva tartás: h.–p.: 7–19-ig, sz.: 7–13-ig | 5540 Szarvas, 
Kossuth u. 21/3. T.: (66) 311-616, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig | 6720 Szeged, Dugonics tér 1. T.: (62) 426-330, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–19.30-ig, sz.: 7.30-13-ig  | 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71. 
T.: (62) 555-712, nyitva tartás: h.–p.: 8-19-ig, sz.: 8-13-ig | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) T.: (62) 555-440, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 8–13-ig | 6726 Szeged, Szolgáltató 
sor 1. T.: (62) 435-916, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig sz.: 8–13-ig | 5000 Szolnok, Jászkürt u. 1. T.: (56) 513-074, nyitva tartás: h.–p.: 8-19-ig, sz.: 8–13-ig.

VITÁLIA

ÁRHÍREK Áraink 2019. június 8-tól 2019. június 28-ig érvényesek

17,97 Ft/db

599 Ft

14,43 Ft/db

1299 Ft

KEDVEZMÉNNYEL!

-50%
RenDKÍvÜLi
KeDvezMÉnnyeL!
tROpy Lactobacillus 
+bifidobacterium, 30 kapszula 
régi ár: 1199 Ft, megtakarítás: 600 Ft

-30%
tROpy Omega3 halolaj, 90 kapszula 

régi ár: 1869 Ft, megtakarítás: 570 Ft

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

tARtósAn ALACsOny áROn:

A pingvin pAtiKáK 
teRMÉKCsALáDjA!

isMErjE MEg a tELjEs trOPY tErMÉKcsaLáDOt! • www.pingvinpatika.hu  
• www.pingvinshop.hu

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

•  tROpy B-komplex, 
100 filmtabletta (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  tROpy Cink 20 mg, 
60 tabletta (16,32 Ft/db) 979 Ft

•  tROpy C-vitamin 100 mg, 
100 rágótabletta  (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  tROpy C-vitamin 1000 mg, 
20 pezsgőtabletta  (49,95 Ft/db) 999 Ft

•  tROpy C-vitamin 1000 mg retard, 
100 filmtabletta  (14,99 Ft/db) 1499 Ft

•  tROpy C-vitamin 500 mg, 
60 filmtabletta  (12,32 Ft/db) 739 Ft

•  tROpy D3-vitamin 2000 ne, 
100 lágyzselatin kapszula   (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  tROpy echinacea + béta glükán, 
100 filmtabletta (19,99 Ft/db) 1999 Ft

•  tROpy ginkgo Biloba 120 mg, 
90 filmtabletta (22,21 Ft/db) 1999 Ft

•  tROpy ginkgo Biloba 80 mg, 
90 filmtabletta (19,99 Ft/db) 1799 Ft

•  tROpy hialuronsav, 
100 filmtabletta   (21,99 Ft/db) 2199 Ft

•  tROpy Kalcium + Magnézium + Cink, 
100 filmtabletta  (12,39 Ft/db) 1239 Ft

•  tROpy Koenzim Q10 50 mg, 
30 lágyzselatin kapszula   (37,63 Ft/db) 1129 Ft

•  tROpy Kurkuma 500 mg, 
60 tabletta vagy filmtabletta (16,48 Ft/db) 989 Ft

•  tROpy Lecitin 1200 mg, 
100 lágyzselatin kapszula (14,99 Ft/db) 1499 Ft

•  tROpy L-karnitin 500 mg, 
100 filmtabletta (35,99 Ft/db) 3599 Ft

•  tROpy Lutein Forte, 
60 lágyzselatin kapszula  (36,65 Ft/db) 2199 Ft

•  tROpy Magnézium + B6-vitamin, 
100 filmtabletta (16,99 Ft/db) 1699 Ft

•  tROpy Máriatövis 210 mg, 
60 kapszula  (31,98 Ft/db) 1919 Ft

•  tROpy Multivitamin felnőtteknek, 
60 filmtabletta (22,15 Ft/db) 1329 Ft 

•  tROpy Multivitamin senior, 
60 filmtabletta (24,98 Ft/db) 1499 Ft

•  tROpy szelén 50 µg, 
60 filmtabletta  (11,65 Ft/db) 699 Ft

•  tROpy szépségvitamin, 
90 filmtabletta  (12,77 Ft/db) 1149 Ft

•  tROpy szerves Króm 200 µg, 
60 filmtabletta (16,32 Ft/db) 979 Ft

•  tROpy tökmagolaj, 
100 lágyzselatin kapszula (12,99 Ft/db) 1299 Ft

•  tROpy tőzegáfonya 300 mg, 
60 filmtabletta  (19,98 Ft/db) 1199 Ft

•  tROpy vas 8 mg + Folsav, 
60 tabletta  (11,65 Ft/db) 699 Ft

Kötszerek:
•  tROpy vágható sebtapasz sensitive, 

1 m x 6 cm  (4,99 Ft/cm) 499 Ft
•  tROpy vízálló sebtapasz többféle méret, 

30 db   (16,63 Ft/db) 499 Ft
•  tROpy textil ragtapasz, 

5 m x 2,5 cm  (1,16 Ft/cm) 579 Ft

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

29,99 Ft/db

2999 Ft

tROpy Diozmin- 
heszperidin, 

100 filmtabletta

17,99 Ft/db

1799 Ft

tROpy C-vitamin 1000 mg 
+ D3 + Cink, 

100 retard filmtabletta

KiEMELt ajáNLatUNK!

13,32 Ft/db

799 Ft

tROpy Kalcium 
+ D3 + K2-vitamin, 

60 lágy zselatin kapszula

23,32 Ft/db

2099 Ft

tROpy szabalpálma 
320 mg, 

90 kapszula


