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10 évesek lettünk!

TÖBB MINT 

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

130

NOVEMBER 14. 
A cukorbetegség világnapja

#IMMUNERŐSÍTÉS

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT  
KERESSE A MAGAZINBAN!

LAPOZZON 
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

Nasivin Kids 
0,25 mg/ml
tartósítószer-mentes 

oldatos orrspray, 10 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2409 Ft 
(189,90 Ft/ml)

Nasivin Classic 
0,5 mg/ml

tartósítószer-mentes 

oldatos orrspray, 10 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2338 Ft 

(185,00 Ft/ml)

Tartósítószer-mentes orrspray kisgyermekeknek 1-6 
éves korig. Megszünteti az orrdugulást, akár 12 órán 
át. Oximetazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

+36-1-451-1256, www.nasivin.hu

Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Tartósítószer-mentes orrspray 6 éves kortól és 
felnőtteknek. Akár 2 nappal csökkenti a nátha lefolyási 
idejét a fiziológiás sóoldattal összehasonlítva.  
Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid.
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

+36-1-451-1256, www.nasivin.hu

Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!   |   * = akciós bruttó fogyasztói ár   
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk.

Törzsvásárlói 
KÁRTYA

Kérje a patikában!

-20% -20%



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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! 
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.    |    A változtatás jogát fenntartjuk.    
*akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

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

www.konyvtunder.hu

Tündéri meglepetés törzsvásárlóinknak:  

Minden Kulcs kártyával rendelkező 
vásárló AJÁNDÉK KÖNYVET KAP 
a Könyvtündér Webáruházban!

 
-novemberben, 5000 Ft feletti könyv vásárlás esetén-

Az akciót érvényesítő kuponkódot e-mailen 
küldjük ki a törzsvásárlóknak, 
vagy érdeklődjön a patikában!

Részletek a 
www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:
Könyvtündér Webáruház 
Krio Intézet Családi Őssejtbank 
MetLife Magyarország 
Origi Natúrkozmetikum 
Prémium Egészségpénztár

 

• 
• 
• 
• 
• 

A kép illusztráció. A készlet erejéig.

KIEMELT AKCIÓK CSAK 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL 
RENDELKEZŐ VÁSÁRLÓINKNAK!
Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

2.

-15%

Actival Extra 
30 db filmtabletta

2299 Ft*
Eredeti ár: 2701  Ft 
(76,63 Ft/db)

Corega Erős Original 
műfogsorrögzítő krém 
40 g 
1199 Ft*
Eredeti ár: 1588  Ft 
(29,98 Ft/g) -25%

Novus Line 
D3 Vitamin Forte
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 

készítmény, 100 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2036  Ft 
(16,99 Ft/db)

-15%

Szent-Györgyi Albert 
Retard 1000 mg C-vitamin 

100 db tabletta

2699 Ft*
Eredeti ár: 3420  Ft 

(26,99 Ft/db)

-20%

BETADINE® OLDAT  
30 ml bőrfertőtlenítő szer

1399 Ft*
Eredeti ár: 1758  Ft 
(46,63 Ft/ml) -20%
Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor 
ügyeljen a biztonságra! Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét  
és a használati útmutatót!



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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3.

A Béres Csepp Extra belsőleges 
oldatos cseppek komplex 
összetételével támogatja az 
immunrendszert és a szervezet 
ellenállóképességét, segít a 
betegségek utáni felépülésben és 
fáradékonyság esetén.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2011BCSE43 

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos cseppek 
4x30 ml

4350 Ft*
Eredeti ár: 4962 Ft 
(36,25 Ft/ml)

-12%

A megújult C+D duo filmtabletta formában, kétszeres mennyiségű 
D3-vitamint tartalmaz (50 µg-ot, azaz 2000 nemzetközi egységet 
tablettánként). Fogyasztása különösen javasolt a téli hónapokban, amikor 
szervezetünket kevesebb természetes napfény éri, és indokolt lehet a 
D-vitamin fokozottabb pótlása.

BioCo C+D duo 
RETARD C-vitamin 1000 mg 
+ D3-vitamin 2000 NE 
CSALÁDI CSOMAG 
100 db filmtabletta

2399 Ft*
Eredeti ár: 2997 Ft 
(23,99 Ft/db)

-20%

A téli napfényhiány alacsony D-vitamin szintet okozhat. Az Eurovit 
D-vitamin magas hatóanyag tartalmú készítmény. Már napi 1 
tabletta biztosítja a 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin bevitelt.
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Eurovit 
D-vitamin 2000 NE 
60 db tabletta

1499 Ft*
Eredeti ár: 1767 Ft 
(24,98 Ft/db) -15%

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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! 
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.    |    A változtatás jogát fenntartjuk.    
*akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

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

www.konyvtunder.hu

Tündéri meglepetés törzsvásárlóinknak:  

Minden Kulcs kártyával rendelkező 
vásárló AJÁNDÉK KÖNYVET KAP 
a Könyvtündér Webáruházban!

 
-novemberben, 5000 Ft feletti könyv vásárlás esetén-

Az akciót érvényesítő kuponkódot e-mailen 
küldjük ki a törzsvásárlóknak, 
vagy érdeklődjön a patikában!

Részletek a 
www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:
Könyvtündér Webáruház 
Krio Intézet Családi Őssejtbank 
MetLife Magyarország 
Origi Natúrkozmetikum 
Prémium Egészségpénztár

 

• 
• 
• 
• 
• 

A kép illusztráció. A készlet erejéig.

KIEMELT AKCIÓK CSAK 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL 
RENDELKEZŐ VÁSÁRLÓINKNAK!
Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

Koenzim Q10-et, 13-féle vitamint, 9-féle ásványi anyagot és nyomelemet 
tartalmazó pezsgőtabletta vitamin kellemes narancs-maraguja ízben.
Bayer Hungária Kft.

 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Supradyn 
Energia Plus 
10 db pezsgőtabletta

1550 Ft*
Eredeti ár: 1847 Ft 
(155,00 Ft/db) -16%

A készítmény szedése biztosítja a C-vitamin hiányos 
állapotok kezeléséhez szükséges C-vitamin mennyiséget.

Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2011C51 

Béres C-vitamin 
500 mg filmtabletta 
100 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 2638 Ft 
(22,99 Ft/db)

-13%

Több mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag 
retard készítmény csipkebogyó-kivonattal. A C- és 
D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő 
működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2011CMAX

Béres C MAX 1500 mg 
RETARD filmtabletta csipkebogyó kivonattal 
+ 3000 NE D3-vitamin 
90 db filmtabletta

4099 Ft*
Eredeti ár: 4720 Ft 
(45,54 Ft/db)

-13%

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, 
melynek hatását tudományos eredmények igazolják. 

Javallatok: fertőzéses megbetegedések megelőzésére, 
illetve kiegészítő kezelésére, a szervezet ellenálló képessé-
gének fokozására. 
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO Pf.8

Dr. Theiss Echinacea 
csepp 

50 ml

2150 Ft*
Eredeti ár: 2446 Ft 

(43,00 Ft/ml)

-12%

A D-VITAMIN VILÁGNAPJA, NOVEMBER 2.

A D-vitaminra sokan afféle gyermekvitaminként tekintenek Kalcium-háztartásunkat 
szabályozó és csontszerkezet-javító hatása miatt. Azonban felnőtt- és időskorban 
is nélkülözhetetlen az emberi test számára: bizonyítottan javítja a kórokozókkal 
szembeni ellenállóképességet, ezenkívül növeli az élethosszt és akadályozza 
a korral összefüggő krónikus betegségek, pl. az Alzheimer- és Parkinson-kór, 
különböző rák- és szívbetegségek vagy a depresszió kialakulását. Ennek ellenére 
mégis D-vitaminhiányban szenved a lakosság kb 85%-a. Ennek fontosságára hívja 
fel a figyelmet a D-vitamin Világnapja minden év november 2-án. 

Mivel a napi D-vitaminszükségletünket 15-30 percnyi közvetlen napsugárzás 
hatására állítja elő a szervezetünk, és élelmiszerekkel sem vihető be 
elegendő, ősz végétől tavaszig pótoljuk rendszeresen szintetikus formában.

Gondolta volna?

Természetes összetevőkkel készül, hosszan tartó hatású, és a C-vitamint liposzómális formában 
tartalmazza a leghatékonyabb felszívódásért. A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez és az idegrendszer normál működéséhez. www.novoc.hu

A termék ideiglenes csomagolásban is kapható (tégelyes), azonos beltartalommal.

Novo C Plus 
Liposzómális C-vitamin  
60 db lágy kapszula

3550 Ft*
Eredeti ár: 4168 Ft 
(59,17 Ft/db)

-15%

#gazdaságoskiszerelés
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MEGFÁZÁS

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. március hónapban, ill. a készlet erejéig érvényesek.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

4.

A DIABÉTESZ VILÁGNAPJA, NOVEMBER 14. 

A cukorbetegség kiemelt fontosságára felhívó világnapot 1991 óta szervezik 
meg világszerte, minden évben november 14-én. Ez Frederick Banting 
születésnapja, aki Charles Besttel együtt elsőként fogalmazta meg azt 
a módszert, amivel ki lehetne mutatni a hasnyálmirigy által kiválasztott 
anyagot, ami végül az inzulin felfedezéséhez vezetett 1922-ben.

A diabétesz olyan anyagcsere-betegség, mely a cukor túlzott felhalmozódását 
eredményezi a vérben. Veleszületett betegség, ugyanakkor genetikai hajlam 
esetén felnőttkorban is kialakulhat, a szervezetben súlyos károkat okozva. 
Megelőzése ezért rendkívül fontos, amely főleg szénhidrátcsökkentett 
élelmiszerbevitellel és rendszeres testmozgással valósulhat meg. Nehéz 
belevágnia a sportolásba? Mi segítünk! A Kulcs Patikák Facebook oldalán 
minden vasárnap 9.30-tól ingyenes, profi gerinctorna várja!

Gondolta volna?

NÁTHA

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5. Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – web: www.algoflex.hu, www.sanofi.hu

SAHU.IBU.20.03.0169b (2020.05.06.)

HA NINCS 

IDŐD
A FEJFÁJÁSRA

ERŐS
ELLENFELE
A FÁJDALOMNAK

Az Aspirin Plus C Forte dupla erővel1 veszi fel a harcot a megfázásos 
és influenzaszerű tünetekkel szemben. 
1Aspirin Plus C hatóanyagtartalmához képest

Hatóanyag: acetilszalicilsav, aszkorbinsav
Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aspirin Plus C FORTE 
800 mg/480 mg  
20 db pezsgőtabletta

2750 Ft*
Eredeti ár: 3299 Ft 
(137,50 Ft/db) 

-17%

Bízd rá a lázcsillapítást!*
*A Rubophen Thermo cukormentes granulátum az influenza és a megfázás tüneteinek enyhítésére használható, beleértve a lázat is.
Paracetamol tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. A Rubophen család gyógyszerei paracetamolt tartalmaznak, így együttes használatuk esetén kérjük, ügyeljen a hatóanyag betegtájékoztatókban található napi maximálisan 
bevehető mennyiségére. Rubophen 500 mg tabletta, Rubophen Thermo cukormentes 500 mg/10 mg citromízű granulátum belsőleges oldathoz: Figyelem! Cukorbetegség esetén a készítmény paracetamol tartalma miatt óvatosan 
alkalmazandó! Alkalmazásáról kérje ki gyógyszerésze vagy kezelőorvosa tanácsát! 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. – Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu – www.rubophen.hu
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG  KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Hidratáló hialuronsavval és tengervízzel. A szabad 
orrlégzésért, 10 percen belül, akár 10 órán át.  
Az orrmelléküregek nyálkahártyájának gyulladása 
(szinuszitisz) és az orrnyálkahártya gyulladása (rinitisz) 
esetén alkalmazandó a duzzanat csökkentésére.

A készítmény hatóanyaga: xilometazoline-hidroklorid.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.,

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Lolimarine HA 1 mg/ml
10 ml oldatos orrspray

1980 Ft*
Eredeti ár:2626 Ft 
(198,00 Ft/ml) 

-25%

Rubophen 500 mg 
30 db tabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2282 Ft 
(63,30 Ft/db)

Rubophen Thermo 
500 mg/10 mg
cukormentes, citromízű granulátum 

belsőleges oldathoz, 12 tasak

2150 Ft*
Eredeti ár: 2513 Ft 
(179,17 Ft/tasak) -14%

-17%

SeptaNazal 
0,5 mg/ml + 50 mg/ml 
oldatos orrspray 
gyermekeknek, 10 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2003 Ft 
(1499,00 Ft/ml) 

SeptaNazal 
1 mg/ml + 50 mg/ml

oldatos orrspray 
felnőtteknek, 10 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2003 Ft 

(1499,00 Ft/ml) 

Alkalmazása javallott az orrnyálkahártya duzzanatának csökkentésére orrnyálkahártya-gyulladásban, és a 
nyálkahártya-elváltozások gyógyulásának elősegítésére 2 éves kortól, a megfelelő kiszerelés alkalmazásával.1   
1alkalmazási előírás

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid, dexpantenol
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUSNAPAT2020158

-25% -25%

Hatóanyag és tengervíz kombinációja,   
egy tartósítószer-mentes, modern orrspray-ben.   
Felbontás után 6 hónapig használható!

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

Xilomare® 
1 mg/ml oldatos orrspray  
10 ml  

1850 Ft*
Eredeti ár: 2204 Ft 
(185,00 Ft/ml)-16%

#orrdugulás

#duplahatóanyag
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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!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

5.

A JÓ MESÉBŐL NEM HIÁNYZIK A FESZÜLTSÉG

A meseolvasást nem lehet elég korán kezdeni: fejlődik tőle a gyermek szókincse, a 
világlátása, az érzelmi intelligenciája, a saját magába vetett hite. De a jó mese még 
ennél is többet tud! Kádár Anna pszichológus szerint a mese az ősbizalom élményét 
erősíti meg: a világ alapvetően jó és jó ide megszületni. Ezzel a tudattal pedig mindig 
könnyebb lesz elviselni a rossz dolgokat, kudarcokat, nehézségeket az életben.  Ezért a 
jó mese feszültséget teremt, hogy a végén elsimítsa azt. A gyermek így tudatosítja, 
hogy a világban rend van, és ha az egyensúly időnként meg is bomlik (a saját életében), 
a harmónia biztosan helyreáll. Ezért a jó mese teljes, nem kurtított, azaz nem hiányzik 
belőle –a meseolvasó jószándékából- a kellemetlen vagy ijesztő szereplő sem. 

Olvassunk minden nap bátran gyermekeinknek! Ők is azok lesznek tőle.

Gondolta volna?

FÁJDALOM, LÁZ

Advil® Ultra Forte 
24 db lágy kapszula 

2799 Ft*
(116,63 Ft/db)

Az Advil® Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő 
hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani a fájdalmat.   
A fájdalomcsillapító hatás 8 órán át tart. 

Vény nélkül kapható ibuprofén tartalmú gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003 

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5. Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – web: www.algoflex.hu, www.sanofi.hu

SAHU.IBU.20.03.0169b (2020.05.06.)

HA NINCS 

IDŐD
A FEJFÁJÁSRA

ERŐS
ELLENFELE
A FÁJDALOMNAK

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® fertőtlenítő hatású, 
csökkenti a gyulladást és csillapítja a torokfájást, így segítve a 
gyógyulást. Tantum Verde® - több mint egy torokfertőtlenítő!

Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Hirdetési kód: ANG/TAV/2020/05

Tantum Verde® citrom 
3 mg szopogató tabletta 
20 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2352 Ft 
(104,95 Ft/db)

-11%

A Mebucain Mint szopogató tabletta enyhíti a torokfájást, vagy az enyhe szájüregi 
fertőzések okozta fájdalmat. Emellett csökkenti a fertőzést okozó kórokozók számát is.

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMEBUCAIN4AP3/2020.09.29.

Mebucain Mint 
2 mg/1 mg szopogató tabletta 
20 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 1899 Ft 
(79,95 Ft/db)

-16%
Az egyedi összetételű Dorithricin kb. egy 
perc alatt csillapítja a torokfájást. Emellett 
megküzd a torokfájást gyakran okozó 
baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal.
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Dorithricin erdei gyümölcs 
szopogató tabletta, 20 db

1899 Ft*
Eredeti ár: 2250 Ft 
(94,95 Ft/db)

-16%

Pont jó a fájdalomra! Erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdalmak és láz 
csillapítására szolgál, amennyiben más terápiás beavatkozás nem javasolt.  
A bevételt követően rövid időn belül csökkenti a lázat, hatása legalább 4-6 
órán keresztül tart.

A készítmény hatóanyaga: metamizol-nátrium.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

METAPYRIN 500 mg
20 db filmtabletta

1699 Ft*
(84,95 Ft/db)

Algoflex Forte Dolo 400 mg filmtabletta

Ár: 2550 Ft régi ár: 3142 Ft
darabár: 85,00 Ft/db

Algoflex rapid 400 mg lágy kapszula

Ár: 2799 Ft régi ár: 3294 Ft
darabár: 93,30 Ft/db

-19% -15%

# gyorsfelszívódás

Most
csak!Most

csak!



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 6.

Prospan® szirup 
100 ml

2199 Ft*
Eredeti ár: 2750 Ft 
(21,99 Ft/ml) 

A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével 
elősegíti a letapadt nyák felszakadását és kiürülését, 
csökkenti a köhögés gyakoriságát. Gyulladáscsökkentő 
és hörgőtágító hatása hozzájárul, hogy újra szabadon 
lélegezzen. Már 2 éves kortól adható (4 évesnél fiatalabb 
gyermekeknek orvosi felügyelet mellett adható).

Hatóanyag: borostyánlevél száraz kivonata
Alpen Pharma Kft.

-20%
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KÖHÖGÉS

IBUMAX hatékony fájdalomcsillapítás
Az ibuprofén tartalmú IBUMAX tabletta fájdalom-, láz-, és gyulladáscsökkentő készítmény, amely alkalmas 
izomfájdalmak kezelésére, fogfájás, fejfájás, menstruációs fájdalmak esetén, illetve lázcsillapításra.

Ibumax 400 mg 30 db-os tabletta

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna Varastokatu 8. , Finnország
Magyarországi képviselet: Vitabalans Kft. , 1033 Budapest Laktanya u. 4.  Tel. : +36 1 631 0332

Köptető hatású gyógyszer hurutos köhögés kezelésére. 
Kettős hatásával szabályozza a hörgőváladék-termelést 
és megkönnyíti annak felköhögését.

Hatóanyag: Karbocisztein 
Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest Váci út 33. B épület, VII. emelet.
Hirdetési kód: MUC-VA-HU2001-01 lezárás dátuma: 2020.01.15.

Mucopront 
50 mg/g szirup  
200 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2409 Ft 
(9,50 Ft/ml)

-20%Különböző felső légúti megbetegedések, köhögés, rekedtség, nátha, 
valamint légcsőhurut kezelésére. Hurutoldó, köptető, fertőtlenítő 
hatású készítmény. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény.

Hatóanyag: levomentholum
PannonPharma Kft.,
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

Diapulmon® 
inhalációs cseppek

20 ml

2799 Ft*
Eredeti ár: 3716 Ft 

(139,95 Ft/ml)

-25%

ACC 200 a hurutos köhögés első tüneteitől: célzottan a lerakódáson hat és segít megtisztítani a 
légutakat már az első tünetek jelentkezésekor.

Hatóanyag: acetilcisztein
Sandoz Hungária Kft. 

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OACC1521/09.19

ACC 200 mg 
granulátum 
30 tasak

2199 Ft*
Eredeti ár: 2552 Ft 
(73,30 Ft/tasak) -14%

1650 Ft*
Eredeti ár: 1953 Ft 
(55,00 Ft/db) 

-15%

# hurutosköhögés



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Szerves vasat, cinket, rezet és B-vitaminokat tartalmazó 
kapszula. A vas, B6 - és B12 - vitamin hozzájárul a 
normál vörösvérsejt-képződéshez, az immunrendszer 
normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. Laktóz - és cukormentes.
Bioextra Zrt.

Bioextra Ferrovit 
étrend-kiegészítő, 60 db kapszula

1599 Ft*
Eredeti ár: 2016 Ft 
(26,65 Ft/db)

-20%

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

1 könnyű pattintás akár

12 órás ízületi 
fájdalomcsillapítás*

Voltaren Emulgel 1% gél, 100 g és  Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 100 g: Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 • www.gsk.hu • PM-HU-VOLT-20-00060. Jóváhagyás dátuma: 2020. szeptember  
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

A jól bevált, 
hagyományos 
kupakkal

Könnyen 
nyitható 
kupakÚJ

*Voltaren Emulgel 
Forte 20 mg/g gél esetén.

Kínzó aranyeres fájdalom? A szájon át szedhető, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó RepaDolo® filmtabletta gyorsan felszívódva, 
belsőleg javítja az érfalak rugalmasságát. Aranyérre aranyat ér!

Hatóanyag: diozmin
Egis Gyógyszergyár Zrt.

RepaDolo® 1000 mg 
20 db filmtabletta

3250 Ft*
Eredeti ár: 3899 Ft 
(162,50 Ft/db) -17%

A Sperti Preparation H® végbélkúp és végbélkenőcs hatékonyan csillapítják az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkentik az irritációt és a viszketést, enyhítik a fájdalmat és elősegítik  
a sebgyógyulást. Kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaznak.  

Vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt-kivonat tartalmú gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs 
25 g

2299 Ft*
Eredeti ár: 2834 Ft 
(91,96  Ft/g) 

Sperti Preparation H® 
végbélkúp

12 db

2550 Ft*
Eredeti ár: 3166 Ft 

(212,50 Ft/db) 

-19% -19%

Voltaren Emulgel Forte  
20 mg/g gél 
100 g

3450 Ft*
Eredeti ár: 4076 Ft 
(34,50 Ft/g)

Voltaren Emulgel 1% gél 
100 g

2399 Ft*
Eredeti ár: 2837 Ft 
(23,99 Ft/g)

-15% -15%

# vashiány

# aranyér



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Dettol Antibakteriális 
Kézfertőtlenítő Gél 50 ml 

Ideális útitárs bárhol, bármikor. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Dettol pumpás folyékony 
szappan utántöltő  
Aloe Vera 500 ml

Dettol antibakteriális 
felülettisztító kendő  
lime-menta 36 db 

víz nélkül 
használható

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 
* Beleértve az E. colit, szalmonellát, rotavírust, MRSA-t és az influenzavírus A-t (H1N1). Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! 

Az idegrendszer normál működésének 
támogatására Omega-3-mal, B3-, B6-, 
B12- és C-vitaminnal.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Supradyn Kids 
30 db gumivitamin

2599 Ft*
Eredeti ár: 3094 Ft 
(86,63 Ft/db) -16%

Multivitamin, a gyerekek ízlésére szabva. 
Finom, puha gumivitamin immunrendszert 
támogató D-vitaminnal. 8-féle vitamint és   
2-féle ásványi anyagot tartalmaz.
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vibovit By Eurovit 
Aqua Gumivitamin
Vitaminokat és ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-kiegészítő, 50 db

3199 Ft*
Eredeti ár: 3859  Ft 
(63,98 Ft/db)

-17%

FERTŐTLENÍTÉS

Sterillium Classic Pure 
kézfertőtlenítő folyadék 
500 ml 

1999 Ft*
Eredeti ár: 3328  Ft 
(4,00 Ft/ml)

Színezék- és illatanyagmentes kézfertőtlenítő

• Kiváló bőrkímélő tulajdonsággal

• A bőr felszínéről a természetes zsírokat nem távolítja el  

• Széleskörű hatékonyság baktériumok, gombák és vírusok

(pl. Influenza- és koronavírus) ellen

• Tartós használat esetén is jól tolerálja a bőr

A fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! 
Használat előtt  mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

-40%

A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint 
cinkkel az immunrendszer természetes működésének támogatására.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK4AP15/2020.09.29.

Marslakócskák  
Imunactiv
eperízű, 100+30 db rágótabletta

3899 Ft*
Eredeti ár: 4790  Ft 
(29,99 Ft/db)

-19%

A Marslakócskák Imuno Forte 
szirup bodzával, csipkebogyóval és 
C-vitaminnal az immunrendszer 
fokozott igénybevétele esetén 
ajánlott az immunrendszer 
támogatására.

Marslakócskák 
Imuno Forte Szirup
bodzaíz, 150 ml

2899 Ft*
Eredeti ár: 3543  Ft 
(19,33 Ft/ml) -18%

Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK4AP14/2020.09.29.

Az Új Supradyn Immune Kids-ben található 
C-vitamin, D-vitamin és cink támogatja az 
immunrendszer megfelelő működését.

Bayer Hungária Kft.   

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Supradyn 
Immune Kids
100 db gumivitamin

3199 Ft*
(31,99 Ft/db)

899 Ft*
Eredeti ár: 1199 Ft 
(17,98 Ft/ml) 

1220 Ft*
Eredeti ár: 1770 Ft 
(33,89 Ft/db) 

1199 Ft*
Eredeti ár: 1837 Ft 
(2,40 Ft/ml) 

-25% -35% -30%

# 1éveskortól

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

Most
csak!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

9.

Centrum® Férfiaknak 50+ multivitamin “30+30” akciós csomag. Centrum® Nőknek 50+ multivitamin “30+30” akciós csomag. Étrend-kiegészítők.
Centrum® Gumivitamin gyermekeknek narancsízben, 30x. Centrum® Gumivitamin gyermekeknek eper-/málnaízben, 30x. Étrend-kiegészítők.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
*A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt.

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Promóciós szám: PM-HU-CNT-20-00026. Jóváhagyás dátuma: 2020. szeptember

Támogassa immunrendszerét
Centrum® multivitaminokkal!

Centrum® Nőknek 50+
multivitamin “30+30” 
akciós csomag*

Centrum® Gumivitamin 
gyermekeknek  
narancsízben, 30x

Centrum® Gumivitamin 
gyermekeknek  
eper-/málnaízben, 30x

Centrum® Férfiaknak 50+ 
multivitamin “30+30” 
akciós csomag*

2099 Ft*
Eredeti ár: 2644 Ft 
(69,97 Ft/db) 

4450 Ft*
Eredeti ár: 4943 Ft 
(74,17 Ft/db) 

4450 Ft*
Eredeti ár: 4943 Ft 
(74,17 Ft/db) 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2644 Ft 
(69,97 Ft/db) 

-10%-10%

-20% -20%

Dettol Antibakteriális 
Kézfertőtlenítő Gél 50 ml 

Ideális útitárs bárhol, bármikor. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Dettol pumpás folyékony 
szappan utántöltő  
Aloe Vera 500 ml

Dettol antibakteriális 
felülettisztító kendő  
lime-menta 36 db 

víz nélkül 
használható

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 
* Beleértve az E. colit, szalmonellát, rotavírust, MRSA-t és az influenzavírus A-t (H1N1). Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! 

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



Az ízületi porcok normál működéséért.1 Alkalmazása javasolt az ízületi 
porcok egészséges működéséhez, sportolóknak, idősebb felnőtteknek 
és idős korúaknak. 
1A termékben lévő C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, 
ezen keresztül a porcok megfelelő működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2011PFO

Béres Porcerő 
FORTE  
60+60 db filmtabletta

6399 Ft*
Eredeti ár: 7455  Ft 
(53,33 Ft/db) -14%

Felnőttek számára javasolt az ízületek és izmok 
mérsékelt fájdalmainak és merevségének átmeneti 
csökkentésére.  

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol
Johnson&Johnson Kft. 
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14

Bengay® krém 
50 g

1350 Ft*
Eredeti ár: 1512 Ft 
(27,00 Ft/g)

-11%

Porckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen!

A Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti az enyhe és középsúlyos térdízületi porckopás okozta 
tüneteket. A kúra javasolt időtartama 3 hónap.

Vény nélkül kapható gyógyszer (750 mg, 1500 mg kristályos glükózamin-szulfát)
Mylan EPD Kft.
1138 Budapest, Váci út 150., +36 1 465-2100
Marketing kód: DON/AUG/20/01

DONA 750 mg 
60 db filmtabletta 

4999 Ft*
Eredeti ár: 5562  Ft 
(83,32 Ft/db)

DONA 1500 mg 
por belsőleges oldathoz, 20 tasak 

3250Ft*
Eredeti ár: 3811  Ft 

(162,50 Ft/tasak)

-15%-10%

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai fájdalmainak 
kezelésére, külsőleg alkalmazandó ibuprofén tartalmú gyógyszer. 
Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO Pf.8

Dolgit krém
50 g

1650 Ft*
Eredeti ár: 1933  Ft 
(33,00 Ft/g)

-15%

ÚJ belsőleges oldat, a tasakból közvetlenül a szájba juttatva!

Enyhe és középsúlyos akut fájdalmak, például mozgásszervi 
(bokasérülés, hátfájás, ízületi fájdalom) és fogfájdalom rövidtávú 
tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: dexketoprofén.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-KET-23-2020-V01-ad-#22017 Lezárás dátuma: 2020.09.15.

Ketodex® 25 mg 
belsőleges oldat
10 db 10 ml-es tasak

1650 Ft*
Eredeti ár: 1855  Ft 
(165,00 Ft/tasak)

-11%

ÚJ

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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MOZGÁS

Fáradt és sajgó testrészek (váll, könyök, derék, térd...) 
masszírozására.  Fokozza az anyagcserét a bőr alatti 
kötőszövetekben. Összes hatóanyag tartalom: 7,5%. 
Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

Biomed 
Rozmaring Krém DUPLA
2x70 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1372  Ft 
(8,56 Ft/g)

-13%

Enyhe és középsúlyos akut fájdalmak, például mozgásszervi 
(bokasérülés, hátfájás, ízületi fájdalom) és fogfájdalom rövidtávú tüneti 
kezelésére ajánlott gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: dexketoprofén.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-KET-23-2020-V01-ad-#22017 Lezárás dátuma: 2020.09.15.

Ketodex® 25 mg
20 db filmtabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2349  Ft 
(102,50 Ft/db)

-13%

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és 
influenza következtében kialakuló fájdalmakat. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK 
vállalatcsoport. 

Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003 

Voltaren Dolo 25 mg 
bevont tabletta, 20 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2414 Ft 
(99,95 Ft/db) 

Voltaren Dolo Rapid 25 mg
lágy kapszula, 20 db

2350 Ft*
Eredeti ár: 2765 Ft 

(117,50 Ft/db) 

-17% -15%

#mozgásszervifájdalom

#kényelmesadagolás



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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MOZGÁS

Biomed 
Rozmaring Krém DUPLA
2x70 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1372  Ft 
(8,56 Ft/g)

FÉRFIAKNAK

KALCIUM

Alkalmazása elsősorban 45 év feletti férfiak számára javasolt, a prosztata és a 
húgyúti rendszer megfelelő működésének támogatására.

BioCo ProstaMen
80 db tabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3313  Ft 
(33,13 Ft/db)

-20%

A kiválóan felszívódó magnézium-citrát hozzájárul a normál izomműködéshez, az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez, a normál csontozat és fogazat 
fenntartásához. Várandós és szoptatós kismamáknak, fogyókúrázóknak, sportolóknak ajánlott. 
Cukorbetegek is fogyaszthatják!

Hatóanyag: Magnézium - citrat
Dr. Kocsis és Hoffmann Pharma Kft

Magnesium Diasporal 
400 mg extra
20 db

3499 Ft*
Eredeti ár: 4098  Ft 
(174,95 Ft/db) -15%

Védje csontjait Calcium-D-Sandozzal! Felnőttek és 
idősek kalcium- és D3-vitaminhiányának megelőzésé-
re és kezelésére. A Calcium-D-Sandoz a kalcium mel-
lett D-vitamint is tartalmaz, így biztosítva a kalcium 
jobb beépülését a csontokba.
Sandoz Hungária Kft. 

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OCAL1465/05.19

Calcium-D-Sandoz 
600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta, 20 db

1899 Ft*
Eredeti ár: 2164 Ft 
(94,95 Ft/db) 

-12%

HÚGYUTAK

Walurinal® Max 
Aranyvesszővel 
10 db tabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2547  Ft 
(205,00 Ft/db)

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett    
aranyvessző-kivonatot tartalmaz  a húgyutak egészségéért, és D-vitamint a 
szervezet védekezőképességéért.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.    

Hirdetési kód: 20STADAWALURINAL4AP8/2020.09.29.

-19%

MAGNÉZIUM

A készítmény a BioCo Porc & Izom Csont Komplex 
filmtabletta megújult változata, kondroitinnel 
kiegészítve.

BioCo Porc & Izom   
Csont Komplex kondroitinnel
MEGAPACK 120 db filmtabletta

3599 Ft*
Eredeti ár: 4530  Ft 
(29,99 Ft/db)

-20%

Feketenadálytő-gyökér folyékony kivonatot tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer 
gyulladásra, izom- és ízületi fájdalomra.
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256, www.flexagil.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Flexagil krém
50 g

1850 Ft*
Eredeti ár: 2290 Ft 
(37,00 Ft/g)

Flexagil krém
150 g

3699 Ft*
Eredeti ár: 4312 Ft 

(24,66 Ft/g)

-19% -14%

#magastőzegáfonyatartalom

#növényihatóanyag

Prostamol® UNO
320 mg lágy kapszula, 90 db 

6799 Ft*
Eredeti ár: 7585 Ft 
(75,54 Ft/db)

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta vizelési 
panaszok (pl. gyakoribb vizelési inger, különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó 
vizeletsugár) tüneti kezelésére ajánlott, növényi eredetű hatóanyagot tartalmazó 
lágykapszula.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: serenoa repens.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 02.01.2020.

-10%
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HÖLGYEKNEK

Az Elevit® Complex 1 filmtabletta, 
az Elevit® Complex 2 kapszula  
és az Elevit® Complex 3 kapszula 
étrend-kiegészítő készítmények.  
Az étrend-kiegészítő készítmények 
nem helyettesítik  a kiegyen-
súlyozott, vegyes étrendet és  
az egészséges életmódot.
 

1. A jótékony hatás napi 400 μg, a fogamzást megelőzően legalább egy hónapig, és a fogamzást követően három hónapig folytatott kiegészítő folsavbevitellel érhető el.
2. E hatás eléréséhez a felnőtteknek ajánlott napi 250 mg DHA-n + EPA-n felül további 200 mg DHA-t kell fogyasztani.
3.  E hatás eléréséhez a felnőtteknek ajánlott napi 250 mg DHA-n+EPA-n felül további 200 mg DHA-t kell fogyasztani. 
4. A B2, B3, B5, B6, B12 és C-vitaminok, a folát  és a  vas hozzájárul a  fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
 L.HU.MKT.CC.22.02.2019.1884

 a babatervezés első pillanatától 
és az 1. trimeszterben

magas folsav- és Metafolin- tartalommal,  
az anyai folátellátottság 

növeléséért1

Elevit® Complex 1

Célzottan a gyerekvállalás különböző szakaszaira

Elevit® Complex 3
Multivitamin a szoptatás  

időszakára kifejlesztve,   
a benne lévő DHA segíti az anyatejjel táplált 

csecsemő egészséges  fejlődését3, a B-vitaminok, 
valamint a C-vitamin és a vas csökkenti  

az anyai fáradtságot4.

a 2. és 3. trimeszterre 
kifejlesztett komplett formula,  

DHA-val a magzat szemének és agyának  
megfelelő fejlődéséért2

Elevit® Complex 2

Olaszország közkedvelt hajszépség 
vitaminja.  Egyedülálló, szabadalmaztatott 
összetevővel, hogy a haj megőrizze 
egészséges szerkezetét, ragyogását.  
Ellenőrzött hatékonyság.   
Mindössze napi 1 tabletta, 2 hónapig.
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Tricovel® Biogenina 10 mg
30 db étrend-kiegészítő filmtabletta

6050 Ft*
Eredeti ár: 7575 Ft 
(201,67 Ft/db) 

-20%

Anyává válni csodálatos érzés.  
Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édes-
anyáknak is, amennyiben a fiziológiásnál 
alacsonyabb a mio-inozit- és folsavszintjük, 
vagy ha fokozott bevitelre van szükségük ezen 
összetevőkből.
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

INOFOLIC® mio-inozitot és folsavat 
tartalmazó étrend-kiegészítő
60 tasak por

9499 Ft*
Eredeti ár: 12629 Ft 
(158,32 Ft/tasak) 

-25%

Klimin Slim Focus
60 db kapszula

3650 Ft*
Eredeti ár: 4592 Ft 
(60,83 Ft/db) 

Tegyél a változókori plusz kilók és 
nehéz lábak ellen a megújult  
Klimin Slim Focus-szal. A keserű narancs 
és a kóladió a súlycsökkentésért, 
míg az ázsiai gázló a könnyű lábak 
támogatásáért felel.   
Jódmentes összetétel.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

-20%

Klimin Slim Shake 
Csokoládé ízű
450 g

6050 Ft*
Eredeti ár: 7100 Ft 
(13,44 Ft/g) 

Megérkezett a Klimin Slim Shake, a változókori 
fogyás shake-je! Ínycsiklandó csokis ízével nemcsak 
csillapítja az édesség utáni vágyad, de pudingos 
állagának köszönhetően eltelít, így bármelyik 
étkezést kiválthatod vele. Testtömeg-szabályozás 
célját szolgáló, a teljes étrendet helyettesítő 
élelmiszer.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

-15%

-15% -15% -15%

Biomed 
Körömvirág Krém 
FORTE DUPLA 
2x60 g

1099 Ft*
Eredeti ár: 1285 Ft 
(9,16 Ft/g) 

Nehezen gyógyuló zárt felületi sebek, 
hámsérülések időszakában ajánlott, bőrápolási 
céllal. Stimulálja a bőr természetes immunitását. 
Hozzáadott echinacea-kivonattal + A- és  
E-vitamin, összesen 11,5% gyógynövény 
kivonat-tartalom.  Gazdaságos DUPLA kiszerelés.
Biomed Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja

-14%

Cetaphil®   
tisztító oldat
200 ml

2099 Ft*
Eredeti ár:2631Ft 
(10,50 Ft/ml) 

 Gyengéd, szappanmentes, bőrgyógyászok 
által minden bőrtípusra, különösen száraz és 
érzékeny bőrre javasolt bőrlemosó. Alaposan 
és kíméletesen tisztít, megakadályozza a bőr 
kiszáradását, megnyugtatja és bársonyossá 
teszi a bőrt. 
Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f

-20%

3550 Ft*
Eredeti ár: 4176 Ft 
(118,33 Ft/db) 

4650 Ft*
Eredeti ár: 5448 Ft 
(155,00 Ft/db) 

4550 Ft*
Eredeti ár: 5365 Ft 
(151,67 Ft/db) 

#változókorifogyás

#1étkezéshelyett

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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A Bio-Melatonin 3 mg filmtabletta egy vény nélkül kapható gyógyszer, amely 18 
éves vagy annál idősebbek számára olyan alvászavarok kezelésére, melyek az 
alvás-ébrenlét ciklusának megzavarásából adódnak (pl. jet-lag), illetve váltakozóan 
több műszakban végzett munka miatt.

Hatóanyag: melatonin 
Pharma Nord

Bio-Melatonin 3 mg
filmtabletta, 60 db

4899 Ft*
Eredeti ár: 5746  Ft 
(81,65 Ft/db)-15%

A Valeriana officinalis (macskagyökér) 
hozzájárul a megfelelő idegállapot és a 
normál alvás fenntartásához. A citromfű 
hozzájárul a megfelelő pihenéshez és a 
nyugodt alváshoz.

Hatóanyag: B6-vitamin, magnézium, 
macskagyökér-kivonat, citromfű-kivonat 
VitaPlus Kft.

1x1 Vitamin 
Valeriana ReMax
filmtabletta, 56 db

1099 Ft*
Eredeti ár: 1238  Ft 
(19,63 Ft/db)

-11%

Helyi fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású készítmény. Különböző 
szájüregi gyulladásos megbetegedések esetén a száj, illetve a torok 
öblögetésére, ecsetelésére.

Hatóanyag: nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát, hexaklorofén.
PannonPharma Kft.
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

Phlogosol® 
külsőleges oldat
30 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2339  Ft 
(63,30 Ft/ml)

-19%

meridol® szájvíz
400 ml

1799 Ft*
Eredeti ár: 2277 Ft 
(4,50 Ft/ml) 

meridol® fogkrém
75 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1827 Ft 

(18,00 Ft/ml) 

Harcoljon az ínyproblémák ellen meridol® termékekkel! A meridol® fogkrém egyedi 
hatóanyag-kombinációjával megelőzi a foglepedék és a fogínyvérzés kialakulását, a meridol® 
szájvíz pedig véd az ínygyulladást okozó baktériumok ellen a teljes szájüregben.

Hatóanyag: aminfluorid
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft. 

1117. Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

-20%

-25%

ZOVIRAX DUO 50 MG/G ÉS 10 MG/G AJAKHERPESZ 
KRÉM, 2 G: AZ EGYETLEN AJAKHERPESZ KRÉM, MELY 
(KLINIKAILAG IGAZOLTAN) SEGÍTHET MEGELŐZNI  
AZ AJAKHERPESZ HÓLYAGOSODÁSÁT.

ZOVIRAX AJAKHERPESZ 
KRÉM, 2 G: HASZNÁLATA A 
HÓLYAGOS SZAKASZBAN IS 
MEGKEZDHETŐ.

 

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

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém, 2 g: Vény nélkül kapható gyógyszer. Zovirax ajakherpesz krém, 2 g: Aciklovir hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer. GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800; www.gsk.hu. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 

használója a GSK vállalatcsoport. Promóciós szám: PM-HU-ZOV-20-00001. Jóváhagyás dátuma: 2020. szeptember

-12% -14%

2150 Ft*
Eredeti ár: 2452 Ft 
(1075,00 Ft/g) 

1599 Ft*
Eredeti ár: 1851 Ft 
(799,50 Ft/g) 
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ALVÁS

SZÁJÁPOLÁS

#nyugodtalvás

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan Gyöngy 
enyhülést és segítséget nyújt a diszkomfortérzés és a 
puffadás megszüntetésében. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: szimetikon

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

-13%

ESPUMISAN® Gyöngy 40 mg 
50 db lágy kapszula

1750 Ft*
Eredeti ár: 2024  Ft 
(35,00 Ft/db)

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 2020.01.02.

A Normaflore belsőleges szuszpenzió komplex, kettős védelmet biztosít 
antibiotikum-kúra esetén. 2 milliárd 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
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu; www.normaflore.hu
Hirdetési kód: SAHU.BCL.19.09.0381 Lezárás dátuma: 2019.11.29.

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió, 20x5 ml

2499 Ft*
Eredeti ár: 3089 Ft 
(124,95 Ft/adag) 

-19%

Többkomponensű bélfertőtlenítő készítmény, akut fertőzéses 
bélmegbetegedésekre, mérgezéses gyomor- és bélbántalmak 
kezelésére. Hatóanyagai megkötik a bélben lévő mérgező 
anyagokat és védőbevonatot képeznek a belek falán.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Bolus adstringens 
50 db tabletta

1720 Ft*
Eredeti ár: 2167  Ft 
(34,40 Ft/db)

-20%

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző erede-
tű hasmenés tüneteit. Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli 
gyermekeknél.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Johnson&Johnson Kft. 
1123 Budapest Nagyenyed utca 8-14 

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db 

1250 Ft*
Eredeti ár: 1472  Ft 
(62,50 Ft/db)

-15%

120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. (A szénhidrátokon belül a keményítő lebontását segíti.) Egészségpénztári kártyára kapható. 
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály:+36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu.
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www.dipankrin.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

-16%

Dipankrin® 
Optimum 120 mg 
gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 60 db

2050 Ft*
Eredeti ár: 2445 Ft 
(34,17 Ft/db)

A Linex Complex hármas összetételével támogatja a szervezetet. 
A 10 milliárd élőflórasejt mellett B6-vitamint és cinket is tartalmaz, 
melyek hozzájárulnak az immunrendszer támogatásához.
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Hirdetési kód: OLNX1493/07.19

Linex Complex 
élőflórát és vitamint tartalmazó kapszula, 14 db

2350 Ft*
Eredeti ár: 2805 Ft 
(167,86 Ft/db) 

-16%

A Linex Flora két, liofilizált baktérium törzset tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula.
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Hirdetési kód: OLNX1431/03.19

Linex Flora 
élőflórát tartalmazó kapszula, 28 db

2899 Ft*
Eredeti ár: 3393 Ft 
(103,54 Ft/db) 

-15%
#puffadás

#bérfertőtlenítés

#hasmenés



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

15.

MOST KIEMELT AKCIÓK
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

Gyógynövénytartalmú, málnaízű szirup   
3 éves kortól az egész családnak, a legyengült 
immunrendszer működésének támogatására.

Hatóanyag: Fekete bodza gyümölcs-kivonat, 
Dél-Afrikai muskátli gyökér kivonat , Yestimun® 
béta-glükán
Alpen Pharma Kft.

Alpikol szirup
120 ml

2550 Ft*
Eredeti ár: 3202 Ft 
(21,25 Ft/ml) 

-20%

A kivonat jótékonyan ötvözi az Echinacea és 
grapefruitmag hatóanyagait. Az Echinacea purpuera 
(bíbor kasvirág)-kivonat támogatja a légúti rendszer  
és az immunrendszer egészségének fenntartását.  
Kedvező hatást gyakorol a húgyutak egészségének 
megőrzésében is.

Hatóanyag: Echinacea purpurea (bíbor kasvirág), 
grapefruitmag-kivonat
Dr.Chen Patika

Grapefruit csepp 
echinaceaval
30 ml 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1561 Ft 
(43,30 Ft/ml) 

-17%

A bíbor kasvirág  vizes-alkoholos kivonatát 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény,  könnyen 
bevehető, adagolható  csepp formátumban.   

Hatóanyag: Víz, echinacea purpurea herba-kivonat, 
etilalkohol
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Echinacea Cseppek
50 ml 

1699 Ft*
Eredeti ár: 2119 Ft 
(33,98 Ft/ml) 

-20%

Összetevői védő filmbevonat képeznek a torokban, így 
enyhítve a torokfájást, nedvesítik a torkot, enyhítik a 
torokirritációt, és védik a torok nyálkahártyáját.  
Ajánlott gyermekek számára 3 éves kortól. 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő  orvostechnikai eszköz.

Forgalmazza:  Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő u. 41
Hirdetési kód: 220_202010_Natspt

Naturseptin TOROK 
olvadó rágóbonbon 
9 db

1299 Ft*
Eredeti ár: 1622 Ft 
(144,33 Ft/db) 

-20%

Nedves tapadású, speciális, erős műfogsorrögzítő krém. Kitölti az íny és 
a műfogsor közti réseket. Színezéktől és mesterséges ízektől mentes. 
Antiallergén. Aloe Vera és Propoliszos hatóanyaggal is kapható!  
AIM-Medical Kft.

Protefix 
műfogsorrögzítő krém 
Classic
47 g

1299 Ft*
Eredeti ár: 1770 Ft 
(27,64 Ft/g) 

-25%

A Dcont ETALON vércukorszintmérő egyénileg testreszabható: 

• a legideálisabb célérték tartomány

• a legideálisabb mérési időpontok

• hipoglikémiás figyelmeztetések, egyedi emlékeztető.
77 Elektronika Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Dcont ETALON 
1 db

4990 Ft*
(4990,00 Ft/db) 

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával!   
Máriatövis tartalmú étrend-kiegészítő készítmény 
kiemelkedően magas hatóanyag-tartalommal  
(210 mg szilimarin), a máj védelméért.  
 Laktóz- és cukormentes.

Hatóanyag: 280 mg máriatövis-kivonat,   
ebből 210 mg szilimarin / kapszula
Bioextra Zrt.

Bioextra Silymarin
60 db kapszula

4350 Ft*
Eredeti ár: 5394 Ft 
(72,50 Ft/db) 

-19%

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb szájsebeken 
 (pl. fogszabályzó, fogpótlás okozta sérülések és más apró sebek), így 
enyhítve a szabad idegvégződésekben jelentkező fájdalmat.  
A készítmény HIALURONSAV és ALOE VERA tartalma segíti a sérült 
szövetek természetes gyógyulását. 

Életkori megkötés nélkül alkalmazható. 

Polivinil-pirrolidont (PVP), hialuronsavat és aloe verát tartalmazó 
orvostechnikai eszköz.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 02.01.2020..

Anaftin Gél
8 ml gél

2199 Ft*
Eredeti ár: 2530  Ft 
(274,88 Ft/ml)

-13%

Magas hatóanyagkoncentrációjú 
oldatos szemcsepp súlyos szemszárazság 
tüneteinek kezelésére. Felbontás után 6 
hónapig eltartható. 350 cseppet tartalmaz.

VizolS 0,4% 
10 ml  oldatos szemcsepp

2399 Ft*
Eredeti ár: 3000 Ft 
(239,90 Ft/ml) 

-20%

Banánízű, C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
gumivitamin cukrokkal. Mesterséges színezék- és 
aromamentes! 
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT 
C-Vitamin GUMIVITAMIN
60 db

1499 Ft*
Eredeti ár: 1668 Ft 
(24,98 Ft/db) 

-10%

Gyors megkönnyebbülés a száraz szem tüneteire. Gondoskodik 
a szem felszínének védelméről, enyhíti a száraz szem tüneteit 
és javítja a látásteljesítményt. Nedvesíti/újranedvesíti a 
kontaktlencséket. 

Mellékhatás bejelentő email címünk: QA.Complaints@alcon.com 

A képen látható termék gyógyászati segédeszköz.
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: HU-SYZ-2000002-07-20

Systane Ultra 
tartósítószer-mentes szemcsepp lubrikáns, 10 ml

2950 Ft*
Eredeti ár: 3718 Ft 
(295,00 Ft/ml) 

-20%

#szárazszem

#májegészsége

Most 
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény, melynek hatását szakirodalmi 
adatok és több, mint tíz éves felhasználói 
tapasztalat igazolja. Alkalmazása ajánlott 
szilícium- és kalciumhiány miatt kialakult 
hajhullás, töredezett haj, repedezett, puha 
köröm esetén és a bőr egészségének 
megőrzésére. 
Herbária

Bano 
Calcium-Kovaföld
60 db kapszula 

3499 Ft*
Eredeti ár: 4115 Ft 
(58,32 Ft/db) 

-15%

A Herbal Swiss® Hot Drink 19 gyógynövény kivonatát 
tartalmazó étrend-kiegészítő instant italpor  
C-vitaminnal. Hatóanyagainak köszönhetően 
kellemes hatásúak a torokra és a hangszálakra, 
továbbá a C-vitaminnal együtt nagy szerepük van az 
immunrendszer működésében.
Simply You Hungary Kft.

HERBAL SWISS® 
HOT DRINK 
insant italpor, 24 tasak

2899 Ft*
Eredeti ár: 3888 Ft 
(120,79 Ft/tasak) 

-25%

A lándzsás útifű-kivonat nyugtatja a torkot,  
a garatot és a hangszálakat, valamint támogatja az 
immunrendszer normál működését. A C-vitamin 
hozzájárul az idegrendszer és az immunrendszer 
normál működéséhez, valamint a fáradtság és 
kifáradás csökkentéséhez.
Naturland

NATURLAND 
Lándzsás útifű 
C-vitaminnal
felnőtt szirup 150 ml 

1550 Ft*
Eredeti ár: 1823Ft 
(10,33 Ft/ml) 

-15%

Az új DulcoNatural® az erdei mályva kivonatának köszönhetően 
támogatja a rendszeres bélmozgást, és segít fenntartani az optimális 
emésztési komfortérzetet.

Étrend-kiegészítő bevont tabletta.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu, www.dulcolax.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2000308 Lezárás dátuma: 2020. 09. 02.

-15%

DulcoNatural® 
étrend-kiegészítő bevont tabletta 

kivigyümölcs és erdei mályva 

kivonattal, 20 db

2799 Ft*
Eredeti ár: 3308 Ft 
(139,95 Ft/db) 

Az ízületek épségéért, az emésztés egészségéért és a bőr 
rugalmasságáért.

Hatóanyag: Kurkuma őrlemény, hyaluronsav
Dr.Chen Patika

Kurkuma  
Kollagén forte
60 db kapszula 

1999 Ft*
Eredeti ár: 2513 Ft 
(33,32 Ft/db) 

-20%
A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez. C-vitamint 
tartalmazó narancsízű 
étrend-kiegészítő rágótabletta.  
A készítmény 1000 mg 
C-vitamint tartalmaz.

Hatóanyag: C-vitamin
VitaPlus Kft.

1x1 Vitamin  
C-vitamin 1000 mg  
60 db rágótabletta

1999 Ft*
Eredeti ár: 2284 Ft 
(33,32 Ft/db) 

-12%

Cseresznye-, citrom-, narancsízű, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
gumivitamin cukrokkal. Mesterséges színezék- és 
aromamentes! 
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT 
MULTIvitamin 
GUMIVITAMIN
60 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 1872 Ft 
(26,65 Ft/db) 

-15%

Málnaízű, D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő gumivitamin 
cukrokkal. Mesterséges színezék- és aromamentes! 
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT
D3-Vitamin GUMIVITAMIN
60 db

1399 Ft*
Eredeti ár: 1668 Ft 
(23,32 Ft/db) -16%

Gyermekeknek és serdülőknek is adható. 

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül. 
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Datif PC NEO
90 db bukkális tabletta 

3499 Ft*
Eredeti ár: 3925 Ft 
(38,88 Ft/db) -11%

Új cseppfogó üvegbetéttel. 2 éves kortól adható. 

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül. 
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Stodal NEO szirup
200 ml cseppfogó üvegbetéttel

1899 Ft*
(9,50 Ft/ml) 

Téli időszakban: 1 adag hetente egyszer. A tünetek jelentkezésekor: 1 adagot bevenni, 
majd ezt 2-szer, esetleg 3-szor (6 óránként) megismételni.    
A már kialakult tünetek esetén: naponta 2-szer 1 adag 1-3 napon át.

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül. 
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Oscillococcinum NEO 
golyócskák
30 db

6399 Ft*
Eredeti ár: 7197 Ft 
(213,30 Ft/db) 

-11%

Most
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A Lactofeel használata javasolt a leggyakoribb hüvelyfertőzés, 
a bakteriális vaginózis kezelésére, antibiotikum-terápiát 
és menstruációt követően a hüvely egészséges flórájának 
visszaállítására. Várandósság és szoptatás alatt is alkalmazható.

Hatóanyag: tejsav, glikogén
Exeltis Magyarország Kft. 
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Lactofeel 
hüvelygél 
7 db

3150 Ft*
Eredeti ár: 3975 Ft 
(450,00 Ft/db) 

-20%

Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-kiegészítő készítmény.   
A grapefruit mag kivonat könnyen adagolható, 
csepp formátumban kapható. 

Hatóanyag: rezidium (valódi grapefruit), citrus 
bioflavonoid tartalom a napi adagban 0,5 mg/45 
csepp
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Grapefruit mag kivonat
20 ml csepp

1599 Ft*   
(79,95 Ft/ml)

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság

• Közlekedési lámpa funkció

• Pulzusnyomás kijelzése

• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése

• Dátum/idő funkció

• 60 mérési eredmény tárolása a memóriában, átlagérték kijelzése

• Kiváló minőségű mandzsetta a kényelmes és biztonságos mérés érdekében
Ergo-Prevent Kft. 

7773 Villány, Baross Gábor u. 23

Visomat Comfort Eco 
automata vérnyomásmérő

13650 Ft*
Eredeti ár: 16055 Ft 
(13650,00 Ft/db) 

-15%

A Dr. Theiss HerbalSept orvostechnikai eszköz hatóanyagai védőréteget képeznek a száj és a torok 
nyálkahártyáján. 

Torokfájásra: enyhíti a torokfájást, megszünteti a torokszárazságot.    
Köhögésre: enyhíti a köhögést, könnyebbé teszi a nyák felköhögését.

Orvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek.
Naturprodukt Kft. 
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

Dr. Theiss HerbalSept 
nyalóka köhögésre
6 db

1350 Ft*
Eredeti ár: 1597 Ft
(225,00 Ft/db)

Dr. Theiss HerbalSept 
nyalóka torokfájásra 

6 db

1350 Ft*
Eredeti ár: 1597 Ft

(225,00 Ft/db)

-15% -15%

Mindig egy lépéssel a kiszáradt láb előtt. Rendkívül 
hatékony összetételű formulája 25% ureát tartalmaz, mely 
növeli a bőr természetes vízmegkötő képességét.  
Látható eredmény már 1 napon belül.

Hatóanyag: 25% urea

Orvostechnikai eszköz

Intenzív hidratálást nyújt a nagyon száraz 
bőrnek. Enyhíti a kézen megjelent enyhe 
dermatitisz, ekcéma és pikkelysömör tüneteit. 
Hatása már az első naptól tapasztalható.

Hatóanyag: 10 % urea, 2 % dimetikon

Orvostechnikai eszköz, mely gyógyászati 
segédeszköznek is minősül.

Flexitol Kézápoló 
balzsam 
56 g 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2114 Ft
(32,13 Ft/g)

Flexitol Sarokápoló 
balzsam

  56 g 

1999 Ft*
Eredeti ár: 2398 Ft

(35,70 Ft/g)

-15% -17%

A RECTOVENAL® Acute gél enyhíti az aranyér kellemetlen tüneteit, mint például a végbél 
környékén jelentkező irritáció, viszketés, égő érzés vagy váladékozás. Érösszehúzó hatása 
révén csökkenti a gyulladás miatt kialakult duzzanatot, nyugtatja a sérült, érzékeny bőrt és 
nyálkahártyát, elősegíti a sebgyógyulást. Antibakteriális hatásával véd a fertőzésektől.

Orvostechnikai eszköz, mely gyógyászati segédeszköznek is minősül.
Stada Hungary Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Hirdetési kód: 20STADARECTOVENAL4AP4/2020.09.29.

Rectovenal® Acute gél  
20 g applikátorral 

1650 Ft*
Eredeti ár: 1956 Ft 
(82,50 Ft/g) 

-16%

Fokozott légúti fertőzésveszély esetén a Medistus® lágypasztillák rendszeres használata 
a száj- és a garatnyálkahártyán történő fizikai akadályképzéssel segíti a légúti fertőzést 
okozó vírusok és baktériumok elleni védelmet. 

Hatóanyag: Kistosyn® 200 kivonat
VitaPlus Kft.

Medistus 
Antivírus
10 db lágypasztilla

1499 Ft*
Eredeti ár: 1694 Ft 
(149,90 Ft/db) 

-11%

A Selenorg organikus szelénnel járul hozzá az 
immunrendszer és a pajzsmirigy normál mű-
ködéséhez, továbbá részt vesz a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében és a normál 
spermaképződésben. Laktózmentes összetétel!
Well Pharma Kft. 

1037 Budapest., Zay u. 3.

Selenorg
60 db tabletta

1750 Ft*
Eredeti ár: 2223 Ft 
(29,17 Ft/db) 

-20%

Stada Hungary Kft. - 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.  |  Hirdetési kód: 20STADAFLEXITOL4AP2/2020.09.29.
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MOST KIEMELT AKCIÓK

A játék kezdete: 2020. november 1.    Beküldési határidő: 2020. november 30. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát 
és e-mail címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:   
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2020. december 2. kedd
A  három nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.  
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

VÍZSZINTES: 1. Betegségek gócpontja. 12. A távolabbi. 13. 
Személygépkocsiban helyet foglal. 14. Török férfinév. 15. Működik 
a vulkán. 17. Iskolai beírás. 19. Ragadozó …, balin. 20. Yoko …, 
John Lennon kedvese. 21. Klasszikus és. 23. A jelenlegi pápa neve. 
25. Nemzeti Tanács, röv. 26. Fohász befejezése. 28. Szuvas fogba 
helyezett anyag. 29. Tűzben megsemmisít. 31. Az Erzsébettel rokon 
idegen női név. 32. Foszfor és tallium vegyjele. 34. Hengerelt vasáru. 
36. Majdnem idős! 37. Elaggott. 39. Régi iskolatípus. 41. Trento 
megyei olasz község. 43. Budapesti egyetem egykori névbetűi. 44. 
Névelő. 45. Piarista szerzetes, pap, karizmatikus tanáregyéniség 
(József ). 47. Román gépkocsi jelzés. 48. Részben megismétel! 49. 
Sallai András. 50. Női név. 52. Szinte azonnal válaszol. 54. … Novak, 
amerikai filmszínésznő. 56. Parányi alkotóelem. 58. Balog.  
59. A körülményekből kiragadva szemlél.

FÜGGŐLEGES: 1. Veszprém megyei község. 2. Mihelyst. 3. 
Ókori római politikus, író és szónok (Marcus Porcius). 4. Részben 
kizökken! 5. …40, Birminghamben alapított könnyűzenei együttes. 
6. Steril páratlan betűi. 7. Berlini ötös! 8. Vivátozik. 9. Hazafele! 
10. Megjelenés előtti beszámoló (általában filmekről). 11. R. L. 
Stevenson regénye, névelő nélkül (2 szó). 16. Bizakodik. 18. Jár a 
malom. 22. Puzdra. 24. Helyhatározó szó. 26. Talmi. 27. Nobilis. 
29. A kezdetektől. 30. Férfi énekhang. 33. Londoni vajúdás! 35. 
Traktormárka. 38. Mennyiségi előtag, millárdszorost jelöl. 40. 
Ellentétes kötőszó. 42. Francia kisváros a Maas partján. 44. Ritka 
női név. 46. Gyaloglás. 48. Mókusféle. 51. Lengyelország nemzeti 
légitársasága. 53. Erős kártyalap. 55. Római 1005. 57. Mikszáth 
Kálmán.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést,   
egy gyógynövényt. A középkorban gyógyító csodanövénynek tartották, amely télen-nyáron, kívül-belül szolgálja egészségünket.  
A belőle készült krém rendszeres használatával megelőzhetőek, illetve megszüntethetőek a bőrgyulladások. Regeneráló és hidratáló 
hatóanyagai a bőrt simává és puha tapintásúvá teszik. Így a hideg időben kisebesedett kéz bőrének ápolására is alkalmas.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között 
3 db könyvcsomagot sorsolunk ki,

               egy csomag tartalma:  
Zacher Gábor: A Zacher 1.0 – Mindennapi mérgeink 

és A Zacher 2.0 – Mindennapi függőségeink
A nyeremények a Könyvtündér Webáruházból érkeznek.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

18.

A HERBALMED® MEDICAL pasztilla gyógynövény ható-
anyagai természetes ANTIBAKTERIÁLIS és ANTIVIRÁLIS 
védőréteget képeznek a torokban, ezáltal védik az irritált, 
gyulladt nyálkahártyát.
Simply You Hungary Kft.

HERBALMED® 
Medical
pasztilla, 20 db

1950 Ft*
Eredeti ár: 2611 Ft 
(97,50 Ft/db) 

-25%

A Thermolka melegítő tapasz alkalmazása hatékony 
segítség lehet izomgörcsök, hátfájás, izomláz és befeszült 
izmok esetén. A hidrogél formula kényelmesen és 
gyorsan alkalmazható, valamint könnyen eltávolítható 
a bőrről.
Simply You Hungary Kft.

CANNADERM 
Thermolka melegítő tapasz
3 db

1250 Ft*
Eredeti ár: 1678 Ft 
(416,67 Ft/db) 

-25%

Köhögési inger és az ezzel járó nyálkahártya-irritáció, rekedtség, 
hangszálak túlerőltetése és torokszárazság esetén ajánlott.  
Magas hatóanyag-tartalom. Kellemes bodzaíz.

Hatóanyag: izlandi zuzmó, fehérmályva

LUUF®

torokpasztilla
izlandi zuzmó & fehérmályva 

20 db szopogató tabletta

2099 Ft*
Eredeti ár: 2473 Ft 
(104,95 Ft/db) 

-15%

C-vitamint, D3-vitamint és csipkebogyó-kivonatot és 
cinket tartalmazó étrend-kiegészítő. 
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT 
C-Vitamin 1000 mg
Csipkebogyó+D3-vitamin+Cink, 100 db

1850 Ft*
Eredeti ár: 2096 Ft 
(18,50 Ft/db) 

-12%

D-Max 2000 NE  
90 db rágótabletta

1850 Ft*
Eredeti ár: 2218 Ft 
(20,56 Ft/db) 

A D-vitamin hozzájárul  az egészséges csontozat és 
izomfunkció, valamint a normál fogazat fenntartá-
sához, az immunrendszer normál működéséhez,  a 
kalcium és foszfor normál felszívódásához.
Vitabalans Oy 
13500 Hämeenlinna,Varastokatu 8., Finland

-17%
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2020. november 1-30. között a készlet erejéig érvényes. 
Az akció más kedvezményekkel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű. 

A változtatás jogát fenntartjuk. NAOS Hungary Kft.© 2020. Minden jog fenntartva.

Kizárólag a lent felsorolt Kulcs Patikákban 
Egyedülálló Uriage és Bioderma akciók

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage terméket és 
most az alacsonyabb árút 50% kedvezménnyel adjuk Önnek, 
ráadásként egy APIVITA Bee Radiant bőrfiatalító és ragyogást 
fokozó SPF30 arckrémet adunk 1 Ft-ért. 
Az akció időtartama: 2020. november 1. - 2020. december 31.
Más akciókkal, akciós csomagokkal nem összevonható és a 
készlet erejéig érvényes.

Szent György Gyógyszertár  1171 Budapest, Pesti út 368.
Corvinus Gyógyszertár  1093 Budapest, Közraktár utca 2/A.
Semmelweis Gyógyszertár	 	 1101	Budapest,	Üllői	út	130.
Nádor Gyógyszertár  1046 Budapest, Nádor utca 2.
Royal Gyógyszertár  1073 Budapest, Erzsébet körút 58.
Glória Gyógyszertár  1027 Budapest, Margit körút 54.
Pirula Gyógyszertár  1098 Budapest, Dési Huber u. 20.
Berek Gyógyszertár  5300 Karcag, Kiss Antal u. 3.
Korona Gyógyszertár	 	 3060	Pásztó,	Fő	utca	54.
Szent Erzsébet Gyógyszertár  4400 Nyíregyháza, Szent István u. 61.

WWW.URIAGE.HU 
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE

APIVITA Bee radiant 
SPF30 arckrém

50%
KEDVEZMÉNY KÉT URIAGE TERMÉK 

VÁSÁRLÁSAKOR AZ 
ALACSONYABB ÁRÚ TERMÉKRE*

NYUGTAT REGENERÁL 

Atoderm
Intensive eye
A NAGYON SZÁRAZ, IRRITÁLT, 
EKCÉMÁS SZEMHÉJ ÉS 
SZEMKÖRNYÉK SZÁMÁRA

3 AZ 1-BEN MEGOLDÁS A MINDENNAPOKRA

25%
KEDVEZMÉNY

NOVEMBER 1-30-IG

ELTÁVOLÍTJA 
A SMINKET



Törzsvásárlói Kártya

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2020. november 1. – november 30. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.    |   * = akciós bruttó fogyasztói ár 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2020. október 13.  
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

Vény nélkül is kiadható gyógyszer, speciális gyógyászati célra szánt tápszer, 
tápszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék.

Étrend-kiegészítő, egyéb vény nélkül kapható termék, kozmetikum.

Orvostechnikai eszköz. Gyógyászati segédeszköz.

Fertőtlenítőszer.

Egészségpénztári kártyára vásárolható termék.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!     |    * = akciós bruttó fogyasztói ár      
Az ajánlatok 2020. november hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

ü gyorsan és egyszerűen igényelhető 

ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók 

ü egyedi ajánlatok országos partnereinktől 

ü Gyócsi Dóri gerinctréner exkluzív tornasorozatai 

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz 

ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket! 

KÉRJE KÁRTYÁJÁT A KULCS PATIKÁKBAN!


