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akciók

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!
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A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban 
javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós 
bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített 

árakhoz képest eltérhet.

Forgalmazó: Sandoz Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2528 Ft helyett:

2149Ft
379 Ft megtakarítás
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GYT
speciális – 

gyógyászati 
célra szánt   
– tápszer

ACC Long 600 mg  
pezsgőtabletta, 
10 db (214,9 Ft/db)
Hatóanyag: acetilcisztein
Napi 1 ACC Long 600 mg pezsgőtabletta segít 
hurutos köhögés esetén: célzottan a lerakódáson 
hat, feloldja a sűrű váladékot és segít megtisztítani 
a légutakat. ACC - Célzott megoldás hurutos 
köhögésre!

Béres  
Vita-D3 Forte 3000 NE tabletta,  
60 db (27,2 Ft/db)
Béres Vita-D3 FORTE 3000 NE tabletta D-vitamin-
hiányos állapot fennállása esetén, a fokozott  
D3-vitamin bevitelt indokoló különleges táplálkozási 
igény kielégítéséhez igazított összetételű, speciális 
- gyógyászati célra szánt – tápszer. 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,    www.beres.hu
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Akciós ár:

1629Ft*
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Cetebe 500 mg retard kemény kapszula,
120 db (28,9 Ft/db)
Hatóanyag: aszkorbinsav 
Hosszan tartó C-vitamin, amely átlagosan 98,6%-ban hasznosul.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800    www.gsk.hu; 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

Betadine® oldat,
30 ml (44,3 Ft/ml)
A Betadine® oldat a bőr fertőtlenítésére alkal-
mas, széles antimikrobiális spektrummal ren-
delkező fertőtlenítőszer. Elpusztítja a legtöbb 
gombát, baktériumot és vírust is. A Betadine 
oldat fertőtlenítő hatása gyorsan (1-2 percen 
belül) kialakul. Nem csíp!
Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a 
biztonságra! Használat előtt mindig olvassa 
el a címkét és a használati útmutatót!
Forgalmazó: Egis Gyógyszergyár Zrt.

-20%

4336 Ft helyett:

3469Ft
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer867 Ft megtakarítás

1564 Ft helyett:

1329Ft
235 Ft megtakarítás

Őszi Gyöngy akciók

F
fertőtlenítő-

szer

Akciós ár:

14 449Ft*

OMRON M2 Intellisense  
felkaros vérnyomásmérő,
1 db (14449 Ft/db)
Klinikailag bevizsgált, validált felkaros 
vérnyomásmérő nagyméretű LCD kijelzővel, 
normál méretű mandzsettával (22-32cm). 
Szabálytalan szívritmus, helyes mandzsetta- 
felhelyezés kijelzése, 30 memóriatárhely 
dátum-, időkijelzéssel. 
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Mucopront 50 mg/g szirup,
200 ml (8,3 Ft/ml)
Hatóanyag: karbocisztein
Hurutos köhögés? A Mucopront megkönnyíti 
a hörgőváladék felköhögését és kiürülését. 
Kettős hatásával szabályozza a nyák- és 
köpettermelést és elfolyósítja azt, így 
könnyebb felköhögni. 
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.,  
1134 Budapest Váci út 33. B épület, VII. emelet.;
MUC-TA-HU1809-07, lezárás dátuma: 2019.06.21.

-15%

1964 Ft helyett:

1669Ft
295 Ft megtakarítás
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Dorithricin® mentol szopogató 
tabletta,
20 db (78 Ft/db)
Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a  
Dorithricin megküzd a batériumokkal, a  
vírusokkal, és a gombákkal.* Emellett 
fájdalomcsillapító hatású és helyileg ható 
antibiotikuma elősegíti a nyálkahártya 
gyógyulását is.  
*hat a száj- és garatterületen található 
leggyakoribb kórokozókra. 
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Reparon® végbélkenőcs,
25 g (76 Ft/g)
Hatóanyag: elölt E. coli
Az aranyér és szövődményeinek, mint pl. fájdalom, viszketés, gyulladás, ekcéma, végbélnyílás 
környékének berepedése, kezelésére szolgál. Csökkenti az aranyeres fájdalmat és a 
gyulladást, valamint elősegíti a sebgyógyulást. Hatóanyaga fokozza a szövetek természetes 
védekezőképességét. 
Forgalmazó: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Akciós ár:

1219Ft*

Proenzi Intensive 80+40 tabletta,
120 db (48,5 Ft/db)
Proenzi® Intensive a Proenzi® legösszetettebb 
terméke, mely az ízületi porcot alkotó 
építőelemek mellett gyógynövényeket és 
speciális felszívódást elősegítő összetevőt is 
tartalmaz.

Magnézium Béres 375 mg + B6 
filmtabletta,
30 db (58,6 Ft/db)
Az igazán stresszes időszakokra. A legmaga-
sabb magnéziumtartalmú vény nélkül kapható 
gyógyszer*.
*OGYÉI ATC: A12CC, 2019.10.
MAG1911LFGY   
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4., www.beres.hu

7274 Ft helyett:

5819Ft

1834 Ft helyett:

1559Ft
2234 Ft helyett:

1899Ft
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

1455 Ft megtakarítás

275 Ft megtakarítás 335 Ft megtakarítás

Őszi Gyöngy akciók
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Akciós ár:
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Őszi Gyöngy akciók

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

HairClinic Extra retard tabletta,
90+27 db (78,4 Ft/db)
A hajgyökereket olyan ásványi anyagokkal és 
vitaminokkal táplálja, amelyek hozzájárulnak 
az egészséges hajszerkezet megőrzéséhez, 
ráadásul gránátalma-kivonatot és kovaföldet 
is tartalmaz.

Systane Complete  
lubrikáló szemcsepp,
10 ml (399,9 Ft/ml)
A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció 
átmeneti enyhítésére. Nyugtat, hidratál és 
segít a helyreállításban. Alkalmazható a 
kontaktlencse behelyezése előtt és kivételét 
követően.
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft.  
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
HU1905677547/05/2019

12 914 Ft helyett:

9169Ft
4705 Ft helyett:

3999Ft
GYS

gyógyászati 
segédeszköz 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

3745 Ft megtakarítás 706 Ft megtakarítás

Lactiv Plus élőflórát és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula,
20 db (117 Ft/db)
A lactobacillusok és a bifidobaktériumok jelen vannak az emberi bélflórában. Bizonyos tényezők – 
vírusok, antibiotikumos kezelés – a bélflóra egyensúlyát megzavarhatják. Ezekben az esetekben 
javasolt odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és az ilyen típusú élőflórát tartalmazó termékek 
fogyasztására. 
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-15%

ÉK
étrend-

kiegészítő

2752 Ft helyett:

2339Ft
413 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

-29% -15%
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Vitaminok, ásványi anyagok

BioCo K2 Forte 120 µg 
tabletta,
60 db (45 Ft/db)
Alkalmazása javasolt mindazok számára, 
akik a normális csontozat fenntartását 
jelentős mennyiségű, természetes K2-vitamin 
fogyasztással szeretnék támogatni.

BioCo Ginkgo biloba kivonat 
120 mg tabletta MEGAPACK, 
90 db (24,9 Ft/db)
A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál 
szellemi működés fenntartásához, a memória 
és az időskori agyműködés támogatásához, a 
megfelelő véráramláshoz.

ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

3175 Ft helyett:

2699Ft
2634 Ft helyett:

2239Ft
476 Ft megtakarítás 395 Ft megtakarítás

BioCo Csipkebogyós RETARD 
C-vitamin 1000 mg filmtabletta 
CSALÁDI CSOMAG,
100 db (21,4 Ft/db)
A C-vitamin hozzájárul az ideg- és 
immunrendszer normál működéséhez, a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Actival Senior Plusz 
filmtabletta,
30 db (74,6 Ft/db)
50 év felett különösen fontos a vitaminpótlás, 
ebben segít az Actival Senior Plusz multivi-
tamin filmtabletta ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel.
ACTS1911LFGY 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,   
 www.beres.hu

Magne B6 bevont tabletta,
50 db (39,2 Ft/db)
Az eredeti * Magne B6 hatóanyagainak kiváló 
kombinációja révén hatékonyan pótolja a 
szervezetből hiányzó magnéziumot. * Magyar-
országon elsőként regisztrált magnézium + 
B6-vitamin kombinációjú készítmény. 
SAHU.MGP.18.07.0416 (2018.08.21.)
Forgalmazó: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. – Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

Actival Energia filmtabletta,
30 db (74 Ft/db)
Multivitamin L-karnitinnel és ginzenggel.  
A ginzeng hozzájárul a megfelelő fizikális és 
szellemi erőnlét fenntartásához. Csak így 
tovább tele energiával!
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,  
www.beres.hu

ÉK
étrend-

kiegészítő

2516 Ft helyett:

2139Ft
377 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer
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Akciós ár:

2219Ft*
Akciós ár:

1959Ft*
Akciós ár:

2239Ft*
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

Megfázás, meghűlés, köhögés

Wick TriActin citromízű por 
belsőleges oldathoz,
10 db tasak (199,9 Ft/db)
Citromízű forróital por a megfázás és 
influenza 6 tünetének enyhítésére. 
Forgalmazó: P&G Hungary Kkt.,  
1082 Budapest, Kisfaludy u. 38

1952 Ft helyett:

1659Ft
1945 Ft helyett:

1459Ft TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

293 Ft megtakarítás 486 Ft megtakarítás
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VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2352 Ft helyett:

1999Ft
353 Ft megtakarítás

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG
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VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

7140 Ft helyett:

6069Ft
1071 Ft megtakarítás

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer

2022 Ft helyett:

1719Ft
303 Ft megtakarítás

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Kaloba belsőleges oldatos 
cseppek, 
20 ml (83 Ft/ml)
Hatóanyag: pelargonium 
sidoides
Felső légúti fertőzések, többek között a 
közönséges megfázás tüneteinek enyhítésére. 

Herbion  
izlandi zuzmó 6 mg/ml szirup, 
150 ml (9,7 Ft/ml)
Hatóanyag: izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica (L.) Acharius 
s.l., thallus) sűrű kivonat
A Herbion izlandi zuzmó szirup száraz, irritáló 
köhögés csillapítására javallott készítmény, 
a citrom kellemes ízével. 1 évesnél idősebb 
gyermekek és felnőttek számára is ajánlott  
(1-6 év között orvosi javaslatra)

Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a 

régóta fennálló használaton alapul.

Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a 

régóta fennálló használaton alapul.

HN
hagyományos 

növényi 
gyógyszer

HN
hagyományos 

növényi 
gyógyszer

-15%

Stodal szirup,
200 ml (8,6 Ft/ml)
A köhögés tüneteinek széles skálájára nyújt enyhítést, 
ajánlott mind az ingerlő, száraz, mind pedig a sok 
köpettel járó hurutos köhögés csillapítására, valamint 
gége-, légcső- és hörghurut esetén.  2 éves kortól ad-
ható. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer.

Oscillococcinum golyócskák egyadagos tartályban,
30 adag (202,3 Ft/adag)
Hatóanyag: anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
Láz? Hidegrázás? Fájdalom?  
Szedjen Oscillococcinumot már az első influenzaszerű tünetektől!  
Legyen erősebb a télnél! 
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer.

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

-15%

-15%-15%

-25%

6



7

Egyetlen étrend-kiegészítő, a Centrum sem helyettesítheti
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

2829Ft*
94,3 Ft/db

2639Ft*
88 Ft/db
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2829Ft*
94,3 Ft/db

2639Ft*
88 Ft/db

30 db �lmtabletta dobozonként.

30 db �lmtabletta dobozonként.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Orrspray

Aqua Maris® Baby orrspray,
50 ml (35,2 Ft/ml)
Hatóanyag: izotóniás adriai 
tengervíz természetes ásványi 
anyagokkal és nyomelemekkel
Az Aqua Maris® Baby segíti az orrdugulás 
megszüntetését, és az orrnyálkahártya 
hidratálását, regenerálását.  Nátha, megfázás 
esetén használja etetés előtt, így enyhítheti 
kisbabája orrdugulását. Gyermekeknél 
orrszívás előtt fellazítja a váladékot.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Rinomaris  0,5 mg/ml oldatos 
orrspray,
10 ml (132,9 Ft/ml)
Hatóanyag:  
xilometazolin-hidroklorid
A Rinomaris oldatos orrspray az orrdugulás 
tüneteinek enyhítésére alkalmas gyógyszer. 
Xilometazolin és tengervíz tartalmú, 
tartósítószer-mentes. Gyermekek részére 
kifejlesztve.

Nasivin Classic 0,5 mg/ml 
tartósítószermentes  
oldatos orrspray,
10 ml (188,9 Ft/ml)
Hatóanyag:  
oximetazolin-hidroklorid
Tartósítószermentes orrspray 6 évtől és 
felnőtteknek. Akár 2 nappal csökkenti a 
nátha lefolyási idejét a fiziológiás sóoldattal 
összehasonlítva. 
Forgalmazó: P&G Hungary Kkt.,  
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

1564 Ft helyett:

1329Ft
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer235 Ft megtakarítás

2304 Ft helyett:

1889Ft
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer415 Ft megtakarítás

2069 Ft helyett:

1759Ft
310 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

-18%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

-15%
-15%

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Izom, ízület

Diclac Dolo 50 mg/g gél,
100 g (21,5 Ft/g)
Hatóanyag: diklofenák-nátrium 
A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 
gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat. Diclac Dolo - Maradjon 
mozgásban!
OSDZ1388/01.19
Forgalmazó: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Voltaren Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula,
20 db (110 Ft/db)
Hatóanyag: diklofenák-kálium
Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza következtében kialakuló 
fájdalmakat.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800    www.gsk.hu; 
CHHU/CHTHRFL/0004/19d
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2199Ft*

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2149Ft*
TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ

!EPEG
ÉS

ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Emésztőrendszer egészsége

Dipankrin Optimum®  
120 mg gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta,
60 db (33,2 Ft/db)
Hatóanyag: 120 mg pankreász-
por
Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel 
segíti az emésztést, enyhíti a puffadást, 
teltségérzetet. 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest,  
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

1846 Ft helyett:

1569Ft
277 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2340 Ft helyett:

1989Ft
351 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Bolus adstringens tabletta,
50 db (31,4 Ft/db)
Akut fertőzéses bélmegbetegedések, mérge-
zéses gyomor- és bélbántalmak kezelésére 
szolgáló, többkomponensű bélfertőtlenítő 
készítmény, mely lassítja a bélműködést is. 
Hatóanyagai megkötik a bélben jelenlévő mér-
gező anyagokat és védőbevonatot képeznek a 
belek falán.
Forgalmazó: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Normaflore belsőleges szuszpenzió,
20 db (5 ml/db) (120 Ft/db)
Hatóanyag: bacillus clausii spóra
A gyógyszer minősítésű Normaflore 4 irányú védelmet biztosít antibiotikum-kúra esetén: megelőzi 
az antibiotikum okozta bélflóra károsodást, csökkenti a hasmenés kialakulásának esélyét; 
helyreállítja a bélflóra egyensúlyát; hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.
SAHU.BCL.18.06.0304 (2018.06.05.)
Forgalmazó: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

-15% -15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2399Ft* TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
EP*(Allianz Egészségpénztári kártya terhére egyes termékek nem megvásárolhatóak. Érdeklődjön a patikákban.) A tájékoztatóban feltüntetett összegek maxi
mált akciós bruttó fogyasztói árak. A százalékos kedvezmények  a Gyöngy Patikákban november hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.

Forgalmazó: Exeltis Magyarország Kft.  |  1011 Bp., Fő u. 14-18.  | www.exeltis.hu

Válassza aNo. 1KÉSZÍTMÉNYT1

Lactofeel hüvelygél orvostechnikai eszköz      0344, gyógyászati segédeszköz.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!www.lactofeel.hu

1. IMS sell in adatok 2014 - 2018 / 12D9S, 12D9O vaginális tabletta/kapszula/gél piaca

www.normoxil.hu

Normoxil™ tabletta
A Normoxil™ szelén tartalma hozzájárul a pajzsmirigy normál működé-
sének fenntartásához. Mio-inozitot és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő. 
Ajánlható mindenkinek, akinek a fiziológiásnál alacsonyabb a mio-inozit és 
szelén szintje, vagy akinél fokozott bevitelre van szükség ezen összetevőkből.

Lactofeel hüvelygél
bakteriális vaginózis kezelésére

A Lactofeel gyors és hatásos segítséget nyújt a leggyakrab-
ban előforduló hüvelyfertőzés, a bakteriális vaginózis gyógyí- 
tásában és segíti a normál pH és hüvelyflóra helyreállítását. 

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLÁRA IS MEGVÁSÁROLHATÓ!

 VÁRANDÓSSÁG ÉS SZOPTATÁS ALATT IS HASZNÁLHATÓ.

AKCIÓS ÁRON MÁR

 2999 Ft
Akció időtartama: 2019.11.01-11.30-ig.

Kellemes megoldás
egy kellemetlen problémára

Az
 a

ny
ag

 le
zá

rá
sá

na
k 

dá
tu

m
a:

 2
01

9.
 0

9.
 2

5.

A pajzsmirigy normál működésének 
fenntartásához...

A Normoxil™ étrend-kiegészítő. Nem szolgál betegség kezelésére, megelőzésére.  
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

AKCIÓS ÁRON MÁR

Akció időtartama: 2019.11.01-11.30-ig.

Az
 a

ny
ag

 le
zá

rá
sá

na
k 

dá
tu

m
a:

 2
01

9.
 0

9.
 2

5.

7 db (5 ml/db) (428,4 Ft/db)

30 db (119 Ft/db)

3999 FT HELYETT

4199 FT HELYETT

1000 Ft megtakarítás

3569 Ft
630 Ft megtakarítás

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

-25%

-15%

ÉK
étrend-

kiegészítő

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

OT
orvos-

technikai 
eszköz

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

10



11

      -SZERES BIZONYOSSÁG
 AZ EGÉSZSÉGES CSONTOKÉRT
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www.beresmozgas.hu

800 MG KALCIUM = 100%*
* A felnőtteknek ajánlott napi kalcium bevitel (NRV) 100%-át biztosítja az ajánlott napi adagolással (2 fi lmtabletta)

Komplex védelem – 7 hatóanyag

Magas kalcium- és D3-vitamin-tartalom

Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.Étrend-kiegészítő készítmény.

A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D3-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához. 
A cink és a mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához. A magnézium és a K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Marslakócskák 
Inulinnal erdei,
130 db (29,9 Ft/db)

Marslakócskák 
Imunactiv narancs,
130 db (29,9 Ft/db)

Marslakócskák 
Imunactiv eper,
130 db (29,9 Ft/db)

4861 Ft helyett:

3889Ft
972 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

4861 Ft helyett:

3889Ft
972 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

4861 Ft helyett:

3889Ft
972 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

-20%
-20%

-20%

Béres CalciviD 7  
filmtabletta,
60 db (44,7 Ft/db)

ÉK
étrend-

kiegészítő

Akciós ár:

2679Ft*

11
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Szervezetünket az im-
munrendszer három-
szintű rendszere védi 
a kórokozók ellen, de 
mi óvja meg magát az 
immunrendszert? Van 
három fontos tápanyag, 
amelynek bevitelére té-
len kifejezetten érdemes 
odafigyelni. Mutatjuk, 
melyek ezek!

Naponta sok ezernyi táma-
dást hiúsít meg teljesen ész-
revétlenül az immunrend-
szerünk, nélküle akár egy kö-
zönséges nátha is végzetes 
lehetne ránk nézve. Leegy-
szerűsítve működését, há-
rom fontos védelmi vonalból 
áll: az elsőt a bőr és a nyálka-
hártyák jelentik, amelyek fi-
zikailag akadályozzák meg a 
kórokozók bejutását szerve-
zetünkbe. A második szinten 
az úgynevezett falósejtek 
végzik a mégis bejutott bak-
tériumok, vírusok elpusztítá-
sát, a harmadik, utolsó véd-
vonalat pedig a limfociták és 
az antitestek jelentik.

A bőr és a nyálkahártyák 
épségének fenntartásában 
két tápanyagnak jut nagyon 
fontos szerep: a cinknek és a 
C-vitaminnak. Előbbi a sejt- 
osztódást befolyásolja, és 
nélkülözhetetlen a bőr ép-
ségéért felelős kollagénhez 
szükséges fehérjék termelő-
déséhez. 
A C-vitamin pedig a kollagén 
képződéséhez szükséges, így 
hozzájárul a bőr és a nyálka-
hártyák egészségéhez. 

Ha a bőrön vagy a nyálka-
hártyákon át mégis a szerve-
zetbe kerül néhány kórokozó, 
a falósejtek népes családja 

várja. Ezeknek először a 
fertőzés helyére kell jut-
nia, majd ott bekebelezik 
és elpusztítják a bakté-
riumokat és vírusokat. 
A C-vitamin ilyenkor el-
sősorban a sejtek moz-
gását segíti, míg a cink 
a már elpusztított kóroko-
zókból felszabaduló szabad 
gyökök semlegesítésében jut 
szerephez.

Itt kap szerepet a harmadik 
fontos tápanyag, a D-vita-
min. Jelenléte serkenti az 
antibakteriális anyagok ter-
melődését, fokozza a kór-
okozók bekebelezésének ha-
tékonyságát. A D-vitamint 
ugyan a szervezetünk is ké-
pes előanyagaiból napfény 
hatására előállítani, de a téli 
időszakban, amikor immun-
rendszerünk szempontjából 
a legfontosabb lenne, ke-
vés napfény éri a bőrünket. 
Táplálkozásunkkal a szüksé-
ges mennyiség (1500-2000 
nemzetközi egység, NE) tö-
redéke, mindössze körülbelül 
80 NE jut be a szervezetünk-
be, ezért kora tavaszra a 
magyar lakosság szinte tel-
jes egészét érinti a D-vita-
min-hiány, ahogy ezt néhány 
évvel ezelőtt a Semmelweis 
Egyetem kutatói is igazolták.

 

Az immunrendszer utolsó,  
harmadik bástyáját alkotó  
különleges fehérvérsejtek ak- 
kor kerülnek a csontvelőből a 
vérkeringésbe, ha a kóroko-
zók legyűrik az első két vé-
delmi vonalat. 
A cink és C-vitamin a sejt- 
osztódást támogató hatása 
miatt lehet fontos ebben az 
esetben. Jó tudni, hogy ami-
kor ez a vonal lép működés-
be, akkor a betegség tünetei 
már megjelentek rajtunk, de 
a megfelelő tápanyag-bevi-
tellel még ekkor is segíthet-
jük a gyorsabb gyógyulást.

CiNKbEN GAzdAG  
ÉLELMiSzErEK
• Tojás
• Tej
• Máj
• Olajos magvak

C-ViTAMiNbAN GAzdAG 
ÉLELMiSzErEK
• Citrusfélék
• Savanyú káposzta
• zöldpaprika
• brokkoli

d-ViTAMiNbAN GAzdAG 
ÉLELMiSzErEK
• zsírosabb halak
• Tojássárgája
• Halmáj és -olaj

Az iMMuNrENdSzEr 
HárOM Fő TáPANYAGA 
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A kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás 
ellen a leghatékonyabb védelmet 
a védőoltás jelenti.1,2

Az antibiotikum ezen nem segít.2

Akciós ajánlott 
bruttó fogyasztói ár 6989 Ft /adag*

FSME-Immun 
felnőtteknek, 

1 adag

Akciós ajánlott 
bruttó fogyasztói ár 6989 Ft /adag*

FSME-Immun 
Junior gyerekeknek, 

1 adag

P� zer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület
Tel: 488-3700 www.p� zer.hu
Az anyag lezárásának dátuma: 2019. 02. 20.
PP-FSM-HUN-0017
OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/2040-2/2019

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; 2. Lindquist at al. Tick born encephalitis. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1861-71. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60800-4. 
* Akciós ajánlott bruttó fogyasztó ár: FSME-Immun felnőtteknek 6989 Ft/adag, FSME-Immun Junior 6989 Ft/adag a Gyöngy Patikákban! 
A termék köz� nanszírozásban nem részesül. Az ár gyógyszertáranként eltérő lehet. Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói árról kérdezze gyógyszerészét!  
Az akció időtartama: 2019. november 1–30., ill. az akciós készlet erejéig.

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

Vényköteles gyógyszer
EP kártyára elérhető

A készülék elsődleges célja a fenntarthatóság 
és a tiszta levegő biztosítása hosszú távon, elér-
hető áron, mindenkinek. Légtisztító üzembe 
helyezése után azonnal hatékonyan veszi 
fel a harcot a levegőben terjengő vírusok-
kal, baktériumokkal, allergizáló anyagok-
kal, és kellemetlen szagokkal szemben.

Eco légtisztítóba beszerelésre került egy UV- 
fényforrás, ami a hangulatos világításon kívül 
a légfertőtlenítés további hatékonyságának 
növelésére szolgál.

Az Air Wolf eco légtisztító egy 60 négyzetméte-
res helység tisztántartására alkalmas.

Elérhető különböző színekben.

LevegőtisztítóLevegőtisztító
Az Air Wolf economy légtisztító a gazdaságosság 

jegyében született innováció.

Szuri a levego
t

és enyhén pá
rásítSzuri a levego

t

Air Wolf ECO 
Légtisztító 56 m3/óra 
teljesítménnyel,
1 db (11 199 Ft/db)

-20%

13 999 Ft helyett:

11 199Ft
2800 Ft megtakarítás

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
13
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*A kedvező hatás 250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi 
bevitelével érhető el.

Komplex összetétellel az intenzív 
agyteljesítményért. Halolaj (DHA)* 
tartalma az agyműködést, a benne 
lévő ginzeng a memóriát és a 
koncentrációt támogatja, ráadásul 
lecitint is tartalmaz.  

NE A SZERENCSÉN MÚLJON
A VIZSGAIDŐSZAK!

kapszula, 60 db (43,8 Ft/db)

A Selenorg organikus szelénnel 
járul hozzá az immunrendszer és a 
pajzsmirigy normál működéséhez, 
továbbá részt vesz a sejtek oxida-
tív stresszel szembeni védelmé-
ben, és a normál spermaképződés-
ben. Laktózmentes összetétel!

PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED
 TÁMOGATÁSÁÉRT

tabletta, 60 db + 60 db (21,1 Ft/db)

120 mikrogramm organikus szelénnel a 
normál pajzsmirigyműködésért, keserű-
naranccsal a súlycsökkentésért, CLA 
tartalmú sáfrányos szeklice olajjal a zsír-
képződés gátlásáért. A bőr szerkezeti 
fehérjéjét, a kollagént is tartalmazza. 
Jódmentes.

MÉG ERŐSEBBEN FOGYÁSODÉRT
ÉS PAJZSMIRIGYEDÉRT

kapszula, 60 db (80,7 Ft/db)

60 db
+

60 db

ÉK
étrend-

kiegészítő
632 Ft megtakarítás

3161 Ft helyett:

2529Ft -20%ÉK
étrend-

kiegészítő
657 Ft megtakarítás

3286 Ft helyett:

2629Ft -20% ÉK
étrend-

kiegészítő
1210 Ft megtakarítás

6049 Ft helyett:

4839Ft -20%

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

VizolS 0,21%  
oldatos szemcsepp,
10 ml (188,9 Ft/ml)
Oldatos szemcsepp az enyhe 
szemszárazság tüneteinek kezelésére. 
Felbontás után, hűtés nélkül  
6 hónapig eltartható.  
Tartósítószer-mentes. Speciális 
adagolófejjel rendelkező flakonja 
pontosan 350 cseppet tartalmaz! 
Kontaktlencse használóknak is.

Szemrevaló

-15%

2222 Ft helyett:

1889Ft
333 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 
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A köhögés a leggyak-
rabb panaszok közé 
tartozik, egy szezonban 
tízből átlagosan egy 
ember keresi fel vele 
háziorvosát. Miért és 
hogyan köhöghetünk, 
mit érdemes tudni róla?

Ha a köhögésről beszélünk, 
a legfontosabb tudnivaló, 
hogy bár sokan annak hiszik, 
nem betegség, hanem csak 
tünet. A köhögéssel szerve-
zetünk általában a légutak-
ban képződött váladékot 
próbálja meg eltávolítani, 
de ugyanígy próbálunk meg-
szabadulni a légutakba ke-
rült idegen anyagoktól, sőt 
még egyes gőzök és gázok is 
köhögést válthatnak ki.

Hogyan köhögünk? 

Általában először mély leve-
gőt veszünk, ezután az ösz-
szehúzódó légzőizmok meg-
növelik a tüdőben a légnyo-
mást. Aztán hangrés hirte-
len kinyitásával kiáramlik a 
nagynyomású levegő – ezt 
hívjuk köhögésnek.
Az már más kérdés, hogy 
ezzel sikerül-e eltávolítani a 
légutakban letapadt vála-
dékot. Ha igen, akkor huru-
tos vagy produktív köhö-
gésről beszélünk, ellenkező 
esetben száraz, improduktív 
köhögéssel állunk szemben. 
A két típus megkülönbözte-
tése nagyon fontos a pana-
szok kezelésének szempont-
jából!

Hurutos köhögés esetén ki-
sebb-nagyobb mennyiségű 
váladék távozik a légutak-
ból, amely számtalan kór-
okozót is tartalmazhat. 
Éppen ezért a legjobb, 
ha ezt valóban eltávo-
lítjuk, azaz nem nyeljük 
vissza, hanem inkább 

zsebkendőbe köpjük 
(ugye, így már ért-
hetőbb a „köptető” 
gyógyszer elneve-
zése is?). 
A száraz köhögés 
torokgyu l ladás , 
száraz nyálkahár-
tyák vagy allergia 

kísérőtünete lehet, 
gyakran érezzük úgy, 

hogy „valami van a 
torkunkban”. 

A köhögés hangja is 
eltér a hurutostól: éle-

sebb, rekedtes és sokszor 
kisebb-nagyobb fájdalom 
is jelentkezhet a köhögés 
mellé.

Melyiket kell csillapítani?

A hurutos köhögés esetén 
elsősorban nyákoldókat, 
köptetőket érdemes hasz-
nálni, hogy a letapadt nyák 
felszakadását és távozását 
segítsük, ennek hatására a 
köhögések száma és erős-
sége magától csökkenni fog. 
A legelterjedtebb köptetők 
hatékonyak, biztonságosan 
alkalmazhatók és vény nél-
kül is elérhetők a gyógyszer-
tárak kínálatában. A legjobb 
hatóanyag és kiszerelésről 
kérdezze bátran gyógysze-
részét, aki a tünetek és az 
életkor alapján javasol meg-
felelő terméket.
A száraz köhögést ugyan-
akkor fontos csillapítani, 
hiszen megterhelő a tüdő, 
a légutak és a légzőizmok 
számára, viszont nem segí-
ti a kórokozók távozását a 
szervezetből. A kínzó köhö-
gés megszüntetésére szá-
mos, vény nélkül is besze-
rezhető készítményből vá-
logathatunk, ezek többsége 
a központi idegrendszerben 
hatva fejti ki hatását.
Akár hurutos, akár száraz 
köhögéssel álljunk szemben, 
fontos a bőséges folyadék-
fogyasztás és az általunk 
használt helyiségek megfe-
lelő páratartalma – ezek so-
kat segíthetnek a gyorsabb 
gyógyulásban.

A TÉL KELLEMETLEN HANGjA
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Rejtvény 

1. Régies világító eszköz 2. A bor alapanyaga  
3. Reszket; a hidegtől, láztól vagy félelemtől erősen 

remeg 4. Egy adott kultúrán, népcsoporton belül 
elterjedt, a világ mágikus szemléletén alapuló 

hiedelem 5. A római mitológiában hadisten, 
eredetileg növényi termékenységisten  

6. Sült vagy főtt szárnyas fara, farcsíkja  
7. Folklór, tradíció, néphagyomány  

8. Egyenes ág. Fának, cserjének hosszú, vékony, 
hajlékony, rendszerint egyenes hajtása.  

9. Szombathely római kori elődje

Tudta?
A Márton-naphoz  

(november 11.) sok idő-
jóslást is kötnek.

„Márton napján, ha a lúd 
jégen jár, akkor karácsony-

kor vízben poroszkál.”
„Ha Márton fehér lovon 

jön, enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható.”

Megfejtés: 
Márton-napi egytálétel, 

mely libahúsból, zöldségek-
ből (répa, gomba, borsó, 

stb.) és rizsből készül  
fűszerek hozzáadásával.

NYEREMÉNY

Személyes adatok kezelése:
A résztvevők a játékban való 
részvé telükkel hozzájárulnak, 

hogy a Patika Management Kft. 
a játékosok személyes adata-
it (név, állandó lakcím, e-mail 
cím) kezelje a nyereményjá ték 

lebonyolítása és dokumentálása 
céljára (összhangban a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvényben foglaltak-
kal),  valamint direkt marketing 

tevékeny ség érdekében.
A Patika Management Kft. 

kötele zettséget vállal arra, hogy 
a részt vevők személyes adatait a 
mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával kezeli. 
Részletes adatkezelési tájékoz-
tató a www.gyongypatikak.hu 

oldalon érhető el.”

Kellemes időtöltést 
kívánunk!

A rejtvény helyes megfejtését 
beküldők között 1 db hősugárzót 

sorsolunk ki.

Küldje be a rejtvény helyes megfejtését 2019. november 30-ig 
a www.facebook.com/gyongypatikak 

oldalunkon található alkalmazással, e-mailben  
a rejtveny@gyongypatikak.hu  címre vagy postán a következő 

elérhetőségre:  Patika Management Kft. – „GYÖNGY PATiKáK”, 
1061 budapest, Király utca 12. iii.

A sorsolás eredményét Facebook oldalunkon 
és a www.gyongypatikak.hu oldalon tesszük közzé, a  

nyerteseket levélben értesítjük. Sorsolás: 2019. december 9.

A kép illusztráció.
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Nicorette® 
Quickspray 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán 
alkalmazott oldatos 
spray,
13,2 ml (303 Ft/ml)
Hatóanyag: nikotin
Gyors segítség a dohányzás utáni 
vágy leküzdésében!  
Diszkrét megoldás a kellemetlen 
megvonási tünetek enyhítésére. 

Bilobil Intense 120 mg  
kemény kapszula,
60 db (72,2 Ft/db)
Hatóanyag: ginkgo biloba  
levél kivonat
A Bilobil rendszeres használata segít az 
életkor előrehaladtával jelentkező szellemi 
teljesítményromlás esetén: serkenti az agyi 
vérkeringést, ezáltal hozzájárul az agysejtek 
jobb működéséhez. Javítja a koncentrációs 
képességet és a memóriát. 

Sinupret bevont tabletta,
50 db (42,6 Ft/db)
Az orrmelléküregek és a légutak heveny és 
idült gyulladásainak kezelésére szolgáló 
gyógyszerkészítmény. Hatóanyagai 
gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak, 
megkönnyítik a letapadt váladék kiürülését.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ

!EPEG
ÉS

ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

2505 Ft helyett:

2129Ft -15% VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer376 Ft megtakarítás

5772 Ft helyett:

4329Ft -25% VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer1443 Ft megtakarítás

 További Gyöngy akciók

Akciós ár:

3999Ft*

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

HERBioticum Diabetik lábápoló 
krém cukorbetegek részére,
100 ml (13,6 Ft/ml)
Diabetik lábápoló krém, mely ajánlott a 
cukorbetegséghez társuló száraz láb és sarok 
bőrének ápolására, mely könnyen kipirosodik, 
hámlik, viszket. Értékes diófa, csalán 
kivonattal. Vegán. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Bioheal Omega 3-6-9 kapszula,
100 db (19,9 Ft/db)
Termékünkben lévő EPA és a DHA 
hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, 
míg ALA összetevője pedig a vér normál 
koleszterinszintjének fenntartásához*.   
(*A kedvező hatás napi 250 mg EPA+DHA és  
2 g ALA bevitelével érhető el.)

Magnex 375 mg + B6-vitamin 
tabletta,
180 db (12,4 Ft/db)
Magas hatóanyag-tartalmú magnézium 
készítmény a szív, az izmok, és az 
idegrendszer támogatására, napi 1 
tablettával. 
Forgalamazó: Vitabalans Oy,  
13500 Hameenlinna, Varastokatu 8. Finland

1812 Ft helyett:

1359Ft
2652 Ft helyett:

1989Ft
2622 Ft helyett:

2229Ft
453 Ft megtakarítás 663 Ft megtakarítás 393 Ft megtakarítás

Novo C komplex Liposzómális 
C-vitamin lágykapszula,
60 db (63,2 Ft/db)
3 az 1-ben immunkomplex. A Novo C komplex a 
C-vitamint, D3-vitamint és Cinket liposzómális 
formában tartalmazza. Hozzájárul a fáradtság 
csökkentéséhez és az immunrendszer normál 
működéséhez. A Magyar Természetgyógyászok 
Szövetsége ajánlásával.

4458 Ft helyett:

3789Ft -15%
669 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

 További Gyöngy akciók

ÉK
étrend-

kiegészítő

K
kozmetikum

-25%

ET
egyéb

termék

Akciós ár:

429Ft*/doboz

-25% -15%

18

Gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövény teák a Herbáriától.

Herbária Citromfű levél filteres tea,
1 doboz (429 Ft/doboz)

Herbária Kamillavirágzat filteres tea,
1 doboz (429 Ft/doboz)
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban október hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

2999 Ft helyett:

2549Ft

-15%

450 Ft megtakarítás

BioCo Máriatövis kivonat 
EXTRA filmtabletta,
80 db (31,9 Ft/db)
A készítmény jelentős mennyiségben 
tartalmazza a máriatövis értékes 
hatóanyagát a szilimarint, 
mely elősegítheti az egészséges 
májműködést, hozzájárulhat az epe 
egészségének megőrzéséhez.

meridol® fogkrém,
75 ml (15,9 Ft/ml)
A meridol® fogkrém egyedülálló hatóanyag-
kombinációt tartalmaz, aminfluoridot és 
ónfluoridot, mely inaktiválja a fogmosás 
után visszamaradó baktériumtartalmú 
foglepedéket, és tartósan gátolja az új 
foglepedék kialakulását. 

Forcapil kapszula,
60 db (60,5 Ft/db)
A Forcapil egy komplett fromulát tartalmazó 
készítmény kénes aminosavakkal (cisztinnel 
és metioninnal), vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal, amely hozzájárul a haj és 
a körmök szépségének, egészségének 
megőrzéséhez.

4536 Ft helyett:

3629Ft
907 Ft megtakarítás

1544 Ft helyett:

1189Ft

ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

-23%

355 Ft megtakarítás

 További Gyöngy akciók

K
kozmetikum

-20%

19



VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Az akció időtartama:  2019. november 1-30., ill. az akciós készlet erejéig. A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsíté-
sét szolgálják.  A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze! Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 

forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. Kiadja: Patika Management Kft. 1061 Bp. Király u. 12.

Otrivin RAPID  
1 mg/ml adagoló oldatos orrspray,
10 ml (184,9 Ft/ml)  
Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Gyorsan megszünteti az orrdugulást és hatása akár 12 órán át tart.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800    www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/19d
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Advil® Ultra lágy kapszula,
20 db (82 Ft/db) 
Hatóanyag: ibuprofén
Az Advil® Ultra hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett 
gyulladáscsökkentő hatása is van. Lágy kapszulája folyékony 
formában tartalmazza a hatóanyagot.
Forgalmazó: Pfizer Kft., 1127 Budapest, Alkotás utca 53.
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Akcióban az egészség www.gyongypatikak.hu


