
KEDVEZMÉNYKATALÓGUS
M

Á
JU

S
/0

5

MÁJUS 22.
A Biodiverzitás Világnapja

#TAVASZ

Érvényes: 2021.05.01. – 05. 31.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

100

Állatgyógyászati 
termékek közel 
70 patikánkban!

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest. 

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

Hatóanyag: Ibuprofén hatóanyagú gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800, www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Advil® Ultra Forte
lágy kapszula, 24 db

2799 Ft*
Eredeti ár: 3543 Ft

(116,63 Ft/db)

Fexofenadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 12 éves kortól adhatók. Laktóz- és gluténmentesek. Az Allegra 120 mg 
filmtabletta nem álmosít és napi 1 filmtabletta 1 órán belül enyhíti a szénanátha tüneteit. Az Allegra Forte 180 mg filmtabletta  
nem álmosít és napi 1 filmtabletta gyorsan, akár 1 órán belül enyhíti a krónikus csalánkiütés kínzó tüneteit.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1 – 5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060, Web: www.sanofi.hu     
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Hirdetési kód: MAT-HU-2100059 (2021.01.25.)

Allegra Forte 180 mg
30 db filmtabletta

2950 Ft*
Eredeti ár: 3736 Ft

(98,33 Ft/db)

-20%***

Allegra 120 mg
30 db filmtabletta

2199 Ft*
Eredeti ár: 2774 Ft

(73,30 Ft/db)

-20%***

-20%***



 
 

 

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK 
MINDIG JOBBAN JÁRNAK!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS!

gyorsan és egyszerűen igényelhető

azonnali kedvezmények és extra havi akciók

egyedi ajánlatok országos partnereinktől

online trénerek exkluzív tornasorozatai

előzetes hozzáférés a havi akciókhoz

nyereményjátékok

2899 Ft**
(28,99 Ft/db)

-25 %

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

KULCS KÁRTYÁS
            AKCIÓS ÁR

NORMÁL AKCIÓS ÁR

florapont

KULCS KÁRTYÁVAL 
PARTNEREINKNÉL IS JOBBAN JÁR!

Keresse a részleteket a honlapunkon! 
kulcspatikak.hu/kedvezmenyek

Olvassa be!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!



IMMUNERŐSÍTÉS
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u
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Magas hatóanyag-tartalom: 1000 mg C-vitamin  
filmtablettánként.

Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2105C13

C-vitamin Béres  1000 mg 
30 db filmtabletta
Eredeti ár: 1292 Ft

970 Ft**
(32,33 Ft/db)

-25 %***

1099 Ft*
(36,63 Ft/db)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

A növényi olajban oldott D-VION lágy kapszula segít egész évben biztosítani a megfelelő D-vitaminszintet. 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-ki-
egészítő.

Hatóanyag: D3-vitamin
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256, www.dvion.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003 

D-Vion 2000 NE 
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
120 db lágy kapszula
Eredeti ár: 4091 Ft

D-Vion 2000 NE 
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 

60 db lágy kapszula
Eredeti ár: 3023 Ft

2250 Ft**
(37,50 Ft/db)

-25 %***
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

2550 Ft*
(42,50 Ft/db)

-15%***

3050 Ft**
(25,42 Ft/db)

-25 %***

3460 Ft*
(28,83 Ft/db)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

Enyhíti az allergiás nátha és csalánkiütés tüneteit, felnőttek és 12 éves vagy ennél 
idősebb serdülők számára javasolt.1

1alkalmazási előírás

Hatóanyag: dezloratadin
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUDASPAT202020

Dassergo 5 mg  
filmtabletta, 30 db

1399 Ft*
Eredeti ár: 2192 Ft

(46,63 Ft/db)

-35%***

Gondolta volna?
ANYÁK NAPJA, MÁJUS 2.

Gondolta volna, hogy a világ minden táján máskor 
ünneplik meg az édesanyákat? Az arab országokban 
például március 21-én, Luxemburgban júniusban, 
Argentínában októberben, míg hazánkban ez 
május első vasárnapjára esik, amelyet 1925 
óta tartunk ezen a napon. Bár a járvány miatt 
idén felemás érzésekkel tesszük, elfelejteni és 
kimondani elégszer sosem lehet mindazt, amit 
édesanyánknak köszönhetünk. Köszöntünk 
minden édesanyát nagy szeretettel!

Csillapítja a viszketést, megnyugtatja az irritált bőrt.

Dimetindén-maleát hatóanyagú gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Fenistil 1mg/g gél
50 g
Eredeti ár: 2856 Ft 

2250 Ft**
(45,00 Ft/g)

-20 %***

2530 Ft*
(50,60 Ft/g)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# stopviszketés

ALLERGIA
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MEGFÁZÁS, INFLUENZA

Az Aspirin Plus C segít a megfázás és influenza kezdeti tüneteinek legyő-
zésében, mint a láz, fejfájás és a torokfájás.

Hatóanyag: acetilszalicilsav, aszkorbinsav
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aspirin Plus C 
pezsgőtabletta, 20 db

2350 Ft*
Eredeti ár: 2949 Ft

(117,50 Ft/db)

-20%***

Innovatív fájdalomcsillapító, ami víz nélkül is bárhol  
bevehető, így csak egy mozdulat a fájdalomcsillapítás.

Hatóanyag: acetilszalicilsav
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aspirin Effect 500 mg  
szájban diszpergálódó granulátum, 10 tasak

1299 Ft*
Eredeti ár: 1722 Ft

(129,90 Ft/tasak)

Víz nélkül bevehető,  
szájban oldódó fájda-
lomcsillapító, különböző 
eredetű fájdalmakra. 

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

Nurofen Non-Aqua 200 mg 
szájban diszpergálódó tabletta, 12 db
Eredeti ár: 2556 Ft

Gondolta volna?
A MENTŐK NAPJA, MÁJUS 10.

1887-ben ezen a napon alakult meg Budapesten az Ön-
kéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos 
kezdeményezésére. Az Országos Mentőszolgálat, mivel 
állami feladattá vált a mentés a korábbi egyesületi válla-
lás helyett, 1948-ban jött létre. Napjainkban az Országos 
Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek 
működését, szakembereket képez, valamint országszerte 
oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Az elmúlt más-
fél évben különösen embert próbáló időszakot tudhatnak 
maguk mögött, így ezúton KÖSZÖNJÜK az életmentésben 
élenjáró orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgo-
zóknak a munkáját!

FÁJDALOM, LÁZ

Az Algoflex Rapid hatóanyaga bevétel után azonnal felszabadul, így gyorsabban 
jut el a fájdalom helyére, mint hagyományos tabletta bevétele esetén.  
Algoflex Rapid, ha nincs időd a fejfájásra.

Hatóanyag: Ibuprofén
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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100116 (2021.02.02.)

Algoflex Rapid 400 mg 
30 db lágy kapszula
Eredeti ár: 3399 Ft

Hatékony segítség többféle típusú, erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló 
fájdalmak és a láz csillapítására. A beadást követően rövid időn belül  
csökkenti a lázat, hatása legalább 4-6 órán keresztül tart.

Metamizol-tartalmú, 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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100148 (2021.02.12.)

Algopyrin 500 mg
20 db tabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2430 Ft

(102,50 Ft/db)

-15%***

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

Hatóanyag: ibuprofén
Vitabalans Oy,13500 Hämeenlinna,Varastokatu 8.,Finland

Ibumax 400 mg 
30 db filmtabletta

1499 Ft*
Eredeti ár: 1998 Ft

(49,97 Ft/db)

4.

2050 Ft**
(170,83 Ft/db)

-20%***
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

2299 Ft*
(191,58 Ft/db)

-10%***

2699 Ft**
(89,97 Ft/db)

-20 %***

3050 Ft*
(101,67 Ft/db)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# kényelmesadagolás

# gyorsfelszívódás

# víznélkülbevehető

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-25%***

-25%***



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

-20%***

A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük olvassa el a készítményekhez mellékelt használati utasítást!

A termékek forgalmazója:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe,

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

 e-mail: ah.hu@boehringer-ingelheim.com, Tel.: +36 1 299 8900

Lezárás dátuma: 2021.03. RCV-PHC-0048-2021

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

FRONTLINE® 
Combo spot-on macska 
1 pipetta

FRONTLINE® 
Combo spot-on kutya  M (10-20 kg)  
1 pipetta

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

Védd meg kedvencedet, védd meg otthonodat! 

A FRONTLINE® Combo nemcsak a kedvencedre került kifejlett bolhákat pusztítja el, hanem megszakítja az otthonodban lerakott  
bolhapeték és abból kikelő lárvák életciklusát is. A készítmény ezen felül a kullancsokat is megöli.

FRONTLINE® Combo spot-on macska hatóanyaga: fipronil 50,00 mg, (S)-metoprén 60,00 mg

FRONTLINE® Combo spot-on kutya hatóanyaga: fipronil 134 mg, (S)-metoprén 120,6 mg

Keresse további kedvezményes kiszereléseinket! 

Állatgyógyászati hónap
ÁLLATGYÓGYÁSZATI 

TERMÉKEK 
KAPHATÓAK!

A termékeket keresse felmatricázott patikáinkban:

 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.  
 *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.   

Fentiek állatgyógyászati termékek. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a 
használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

5.

www.kulcspatikak.hu/patikakereso

3 az 1-ben védelem élősködők ellen. A FRONTLINE Tri-Act® kutyák számára biztosít védelmet. 
Távol tartja és elpusztítja a kullancsokat, szúnyogokat, lepkeszúnyogokat és szúrólegyeket. 
Bolhák ellen is védelmet nyújt.  
1 doboz 3 pipettát tartalmaz, ami 3 hónapra elegendő. 

Hatóanyag: fipronil 270,4 mg, permetrin 2019,2 mg

Keresse további kedvezményes kiszereléseinket!

FRONTLINE® Tri-Act 
rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak 
3 pipetta

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

KÉRJE A TERMÉKET 
GYÓGYSZERÉSZÉTŐL!



#napi1tabletta

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.

6.
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MAGNÉZIUM

Csökkent a stressztűrő képessége? Fáradt? Ingerlékeny? Izomgörcsöt észlelt? 
Mindezt a nem megfelelő magnéziumellátottság is okozhatja.  

Napi 1 filmtabletta segíthet a magnéziumhiány megelőzésében és kezelésében. 
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2105MG3753

Magnézium Béres 
375 mg+B6 filmtabletta
30 db filmtabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2380 Ft

(63,30 Ft/db)

400 mg magnézium (RDA 107%1), szájban oldódó, narancsízű granulátum. 
Cukor-, laktóz-, és gluténmentes. Egyszerű és gyors magnéziumbevitel mozgás 
előtt, közben vagy után.

Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos, kiegyensúlyozott táplálko-
zást és az egészséges életmódot.
Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. +36 1 465-2100, info.hu@mylan.com
1400mg = RDA 107% (100%=375mg) • Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli  
referencia értékek (NRV) a 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján 
(www.ogyei.gov.hu/nrv_es_ul_ertekek).
MAG/MAY/20/00, lezárás dátuma: 2020.05.14.

Magnosolv Sport 400 mg
granulátum, 20 tasak

2099 Ft*
Eredeti ár: 2619 Ft

(104,95 Ft/tasak)

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

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

CSAK EGY ÚJABB PÖRGŐS NAP…
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Magne B6
bevont tabletta, 100 db
Eredeti ár: 3757 Ft

Részletek: 
www.kulcspatikak.hu

Öné a világ legcukibb
háziállata?

Nyerjen vele állati jó ajándékokat! 

Állatgyógyászat - közel 70  
Kulcs Patikában országszerte.

2999 Ft**
(29,99 Ft/db)

-20%***

3380 Ft*
(33,80 Ft/db)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-20%***

-20%***



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 7.
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MOZGÁS

Akár 12 órán át ható, gyulladáscsökkentő hatású fájdalomcsillapító derék-, izom- 
és ízületi fájdalmak kezelésére.

Hatóanyag: naproxén–nátrium
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aleve filmtabletta
24 db filmtabletta

1599 Ft*
Eredeti ár: 2165 Ft

(66,63 Ft/db)

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

Hatóanyag: Diklofenák-kálium hatóanyagú gyógyszer.
 GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Voltaren Dolo Rapid 25 mg
lágy kapszula, 20 db

2350 Ft*
Eredeti ár: 2971 Ft

(117,50 Ft/db)

Enyhe és középsúlyos akut fájdalmak, például mozgás-
szervi (bokasérülés, hátfájás, ízületi fájdalom) és fogfáj-
dalom rövid távú 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-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma 2020.11.06.

Ketodex® 25 mg
20 db filmtabletta
Eredeti ár: 2404 Ft

A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát hatóanyagú gyógyszer, mely napi 1x alkalmazással 
hatékonyan enyhíti a térdízületi porckopás tüneteit. Narancsos ízű, vízben oldódó por 
formában, 30x és 60x kiszerelésben kapható.
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7

MOVEX 1500 mg
por belsőleges oldathoz, 60 db tasak

5580 Ft*
Eredeti ár: 6935 Ft

(93,00 Ft/tasak)

A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi- 
és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül és 
csökkenti azok gyulladását. Könnyen nyitható 
kupakja az ízületi gyulladásos betegek számára 
lehetővé teszi a könnyű használatot.

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél
180 g
Eredeti ár: 5846 Ft

Izom és izületi fájdalmakra. Gyógyszerformájának köszönhetően a fájdalom  
területén a 24 órás alkalmazás alatt folyamatos ibuprofén felszívódást biztosít;  
így kifejtheti helyi gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását.

A gyógyszeres tapasz rugalmas és kényelmes.

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

Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz
2 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 2688 Ft

(725,00 Ft/db)

Fekete nadálytő gyökér folyékony kivonatot tartalma-
zó, vény nélkül kapható gyógyszer gyulladásra,  
izom- és ízületi fájdalomra.

Hatóanyag: fekete nadálytő gyökér folyékony kivonat
P&G Hungary Kkt. –1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Tel.: +36-1-451-1256, www.dvion.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003 

Flexagil krém
50 g
Eredeti ár: 2342 Ft

Flexagil krém
150 g

Eredeti ár: 4452 Ft

1899 Ft**
(94,95 Ft/db)

-20 %***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2140 Ft*
(107,00 Ft/db)

-10%***

4899 Ft**
(27,22 Ft/g)

-15 %***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

5199 Ft*
(28,88 Ft/g)

-10%***

3350 Ft**
(22,33 Ft/g)

-25 %***
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

3799 Ft*
(25,33 Ft/g)

-15%***

1650 Ft**
(33,00 Ft/g)

-30 %***

1880 Ft*
(37,60 Ft/g)

-20%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# mozgásszervifájdalom

# térdizületiporckopás

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

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

1250 Ft*
Eredeti ár: 1591 Ft

(25,00 Ft/g)

-20%***

-20%***

-25%***

-20%***

-45%***
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Gondolta volna?

SZÉP LÁBAK, KÖNNYŰ LÉPTEK
®  

VÉNA ÉS ÉRFAL KAPSZULA   
60x

Étrend-kiegészítő

Bioflavonoid tartalmú készítmény 
vitaminokkal és szelénnel. Hozzájárul az 
érfalak és a kapilláris erek rugalmasságának 
növeléséhez.

® MEDICAL  
VÉNA ÉS VISSZÉR KRÉM  
125 ML

 
CE Orvostechnikai eszköz

Természetes hatóanyagai jótékony hatást 
gyakorolnak a vénák és a nyirokrendszer 
működésére. Mentol tartalmának 
köszönhetően intenzív hűsítő hatású. 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.

Citrus flavonoidokkal a visszér ellen!

Hatóanyag: diosmin, hesperidin
ExtractumPharma zrt.

VenoprotEP 
filmtabletta 60 db

3299 Ft*
Eredeti ár: 5655 Ft 
(54,98 Ft/db)

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 filmtabletta 
20 db 

3199 Ft*
Eredeti ár: 4023 Ft 
(159,95 Ft/db)

Május 30-án 
Gyereknap!

4099 Ft*
Eredeti ár: 5565  Ft 
(68,32 Ft/db) 

1999 Ft*
Eredeti ár: 2867  Ft 
(15,99 Ft/ml) 

-25%***

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

A BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK VILÁGNAPJA

Május 22. egy olyan világnap, amely az élővilág 
sokféleségére (biodiverzitás), és az azt fenyegető 
veszélyekre hívja fel a figyelmet. Az ENSZ egyik fontos 
környezeti célja, hogy világszinten jelentősen mérsékelje 
a biológiai sokféleség csökkenésének ütemét. Hogy 
ebben hogyan vehet részt egy átlagember? Törekedjen 
arra, hogy kertjében minél többféle növény kapjon helyet! 
Minél sokszínűbb a növényvilág, annál természetesebb 
hatást kelt a kert, ami vonzza és megtartja a fontos 
állatfajokat a föld felett és alatt egyaránt.

KERINGÉS

Aranyér és szövődményeinek kezelésére szolgál. Csökkenti az  
aranyeres fájdalmat és a gyulladást, valamint elősegíti a sebgyógyulást. 
Mostantól 20%1-kal nagyobb kiszerelésben.
1Reparon® 25 g végbélkenőcshöz és a Reparon® végbélkúp 10 db-hoz képest

Hatóanyag: elölt E. coli
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Reparon® végbélkenőcs  
30 g
Eredeti ár: 2772 Ft

Reparon® végbélkúp  
12 db

Eredeti ár: 3119 Ft 

2350 Ft**
(195,83 Ft/db)

-25 %***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2660 Ft*
(221,67 Ft/db)

-15%***

2199 Ft**
(73,30 Ft/g)

-20 %***

2480 Ft*
(82,67 Ft/g)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

3-as hatás a visszeres panaszok ellen. A Dimotec filmtabletta  
(1000 mg mikronizált diozmin) visszeres panaszok esetén napi 1x alkal-
mazással serkenti a nyirokkeringést, csökkenti az erek  
gyulladását, védi és tonizálja a vénákat.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

DIMOTEC 1000 mg  
60 db filmtabletta
Eredeti ár: 6649 Ft

4999 Ft**
(83,32 Ft/db)

-25 %***

5650 Ft*
(94,17 Ft/db)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

#aranyér

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-40%***

-20%***

-30%***
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A Q10 MEGA az elérhető legmagasabb dózisban 
(100 mg) tartalmazza a Q10 koenzimet, amelyet az idős  
korosztály számára kifejezetten ajánlunk. 

BioCo Vízzel elegyedő 
Q10 MEGA 100 mg 
30 db  kapszula

4099 Ft*
Eredeti ár: 5450 Ft 
(136,63 Ft/db)

A nikotin utáni sóvárgás és a megvonási tünetek csillapításával a dohányzásról történő azonnali leszokás elősegítésére. Vény nélkül kapható gyógyszerek!

Hatóanyag: nikotin
Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 

Nicorette® patch áttetsző  
10 mg/16 óra 
transzdermális tapasz, 7 db

3999 Ft*
Eredeti ár: 4695 Ft 
(571,29 Ft/db)

Nicorette® patch áttetsző  
15 mg/16 óra 
transzdermális tapasz, 7 db

3999 Ft*
Eredeti ár: 4695 Ft 
(571,29 Ft/db)

Nicorette® patch áttetsző  
25 mg/16 óra 
transzdermális tapasz, 7 db

3999 Ft*
Eredeti ár: 4695 Ft 
(571,29 Ft/db)

A krémet sérülések, 
esések során szerzett véraláfutások, illetve 
vérömlenyek felszívódásának elősegí-
tésére, csonttörések utáni kezelések 
kiegészítőjeként ajánljuk bőrápolási céllal. 
Hozzáadott orvosi somkóró-kivonattal.

Biomed Fekete nadálytő  
Krém FORTE 
60 g

799 Ft*
Eredeti ár: 1023 Ft 
(13,32 Ft/g)

A Solvena gél (pentozán-poliszulfát-nátrium) enyhíti a lábdagadást, 
feszítő fájdalmat és más visszeres panaszokat. Hatóanyaga mellett 
citromfű, törpefenyő és rozmaringolajat tartalmaz.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

SOLVENA 15 mg/g gél   
100 g

2799 Ft*
Eredeti ár: 3725 Ft

(27,99 Ft/g)

# dohányzásleszokás

# memória

Nehezen veszed rá magad a tanulásra? Minden 
elvonja a figyelmed? Küzdesz a koncentrációval? 
A MEMOLIFE MAX az intenzív agyműködés és a 
koncentráció fenntartásáért halolajat (DHA), lecitint, 
valamint ginzenget tartalmaz.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

Memolife Max 
100 db kapszula

3899 Ft*
Eredeti ár: 5254 Ft

(38,99 Ft/db)

-15%***

-25%***

-25%***

-25%*** -20%***

-15%*** -15%***

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
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A Normaflore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz 
tartályonként. Antibiotikum-kúra, illetve akut hasmenés esetén védi és helyre-
állítja a bélflóra egyensúlyát, valamint hozzájárulhat a szervezet védekezőké-
pességéhez.

A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit 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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100050 (2021.01.20.)

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió
30x5 ml 

3399 Ft*
Eredeti ár: 4226 Ft

(113,30 Ft/adag)

HÚGYUTAK

850 Ft*
Eredeti ár: 1225  Ft 
(17,00 Ft/ml)

1250 Ft*
Eredeti ár: 1810  Ft 
(34,72 Ft/db)

899 Ft*
Eredeti ár: 1300 Ft 
(3,60 Ft/ml)

-30%***

-30%***
-30%***

EMÉSZTÉS
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A Daedalon® tabletta különböző eredetű  
hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére 
szolgáló gyógyszer.  6 éves kortól adható.

Hatóanyag: 50,0 mg dimenhidrinát tablettánként
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

Daedalon® 50 mg tabletta 
10 db
Eredeti ár: 1829 Ft

1350 Ft**
(135,00 Ft/db)

-25 %***

1550 Ft*
(155,00 Ft/db)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-20%***

Hatóanyagok egyedülálló kombinációja.  
Cselekedjen gyorsan! Alkalmazása a  
Walurinal® Max-szal egyidejűleg javasolt.

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett arany-
vessző-kivonatot tartalmaz  a húgyutak egészségéért,  
és D-vitamint a szervezet védekezőképességéért.

Walurinal® Max  
10 db tabletta

1950 Ft*
Eredeti ár: 2605 Ft

(195,00 Ft/db)

Walurinal® Comfort 
6 db tasak

1550 Ft*
Eredeti ár: 2068 Ft

(258,33 Ft/tasak)

Stada Hungary Kft. – 1133 Budapest, Váci út 116-118.   |  Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL2AP8/2021.04.08. 

-25%***

-25%***

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest. 

Stadalax 5 mg tabletta. Biszakodil hatóanyag tartalmú,   
vény nélkül kiadható gyógyszer. 21STADASTADALAX2AP3/2021.03.30.

*Alkalmazás időpontjától függően körülbelül 6 vagy körülbelül 10 óra múlva hat. 

HOGY JÓL
INDULJON A REGGEL!
Székrekedés esetén a Stadalax körülbelül  
6–10 órán belül kíméletesen hat.*

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

1950 Ft*
Eredeti ár: 2440 Ft 
(39,00 Ft/db) 

-20%***
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BŐR, KÖRÖM, HAJ
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3-as csapás a bőr gombás fertőzésére: gyorsan enyhíti a viszketést, 
(már napi 1x-i használat mellett) képes elpusztítani a bőrgombák 
széles körét és számos baktérium ellen is hatásos. 

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

Vény nélkül kapható, naftifin tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20 

Exoderil 10 mg/g krém
30 g

2399 Ft*
Eredeti ár: 3003 Ft

(79,97 Ft/g)

A Betadine® oldat a bőr fertőtlenítésére alkalmas, széles antimikrobiális spektrum-
mal rendelkező fertőtlenítőszer. Elpusztítja a legtöbb gombát, baktériumot és vírust 
is. A Betadine oldat fertőtlenítő hatása gyorsan (1-2 percen belül) kialakul.

Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Betadine® oldat
30 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 1889 Ft 
(46,63 Ft/ml)

Tegyen a herpeszre! Az Aciclovir AL krém megaka-
dályozza a herpeszvírus szaporodását és enyhíti az 
ajakherpesz kellemetlen tüneteit.

Hatóanyag: aciklovir
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAACICLOVIRAL2AP3/2021.04.06.

Aciclovir AL 50 mg/g krém
2 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1602 Ft 
(599,50 Ft/g)

Komplex összetételű, vitaminokban gazdag  
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritációkra.  
Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrgyógyító hatású.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Neogranormon kenőcs 
25 g

1399 Ft*
Eredeti ár: 1886 Ft 
(55,96 Ft/g)

Körömgomba kezelése  
körömreszelés nélkül, enyhén és  
közepesen fertőzött körmök esetén. 

Hatóanyag: ciklopirox

Angelini Pharma Magyarország Kft. – 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/KIT/2021/14,  A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.03.18.

Kitonail® 
80 mg/g gyógyszeres körömlakk  
3,3 ml
Eredeti ár: 6024 Ft

4230 Ft**
(1281,82 Ft/ml)

-30%***

4830 Ft*
(1463,64 Ft/ml)

-20%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Hármas hatás a bőrgomba kezelésében:  
gombaölő, gyulladáscsökkentő és antibakte-
riális. Napi egyszeri használattal hatékonyan 
megszünteti a kínzó tüneteket.

Hatóanyag: bifonazol
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Canesten Plus 
bifonazol krém
15 g
Eredeti ár: 2103 Ft

1550 Ft**
(103,33 Ft/g)

-25%***
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

1760 Ft*
(117,33 Ft/g)

-15%***

# körömgomba

# bőrgomba

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást

Hatékony megoldást nyújt a korpásodás 
tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében, 
miközben megszünteti a viszketést és a hámlást.  
Hatása már két héten belül látható és hosszan tart.

Hatóanyag: ketokonazol
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADANIZORAL2AP3/2021.04.08.

Nizoral korpásodás ellen 20 mg/g 
sampon
100 ml

2899 Ft*
Eredeti ár: 3668 Ft 
(28,99 Ft/ml)

# korpáshaj

Gyógyszeres körömlakk-kezelés, amely felvitele után kozmetikai körömlakk is 
használható. Behatol a körömlemezbe, elpusztítja a körömgombát, megelőzi a 
fertőzés terjedését. Hetente 1x alkalmazandó.

Hatóanyag: amorolfin
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04. EWO-HU/LOCERYL/2021/04

Loceryl®  
50 mg/ml gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml
Eredeti ár: 6598 Ft

4650 Ft**
(1860,00 Ft/ml)

-30 %***

5299 Ft*
(2119,60 Ft/ml)

-20%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# heti1x

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-25%***

-25%***

-20%***

-25%***

-20%***
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A jó közérzetért a menopauza idején 28 nappali tabletta (sárga) és 28 éjszakai 
tabletta (kék) - 24 órás rendszer: A vöröshere segít elviselni a hőhullámokat.  
A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. 
A magnézium, kalcium és a D-vitamin részt vesz a normál csontozat  
fenntartásában.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

DuoFemin  
Étrend-kiegészítő tabletta vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 

gyógynövényekkel 56 db (28 db + 28 db)

3699 Ft*
Eredeti ár: 4622 Ft

(66,05 Ft/db)

HÖLGYEKNEK
ku

lc
sp
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ik
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u

Innováció elvékonyodó és öregedő hajra. Lelassítják a haj őszülésének folyamatát. Növelik 
a haj mennyiségét. Védelmet nyújtanak a fejbőrnek az idő előtti öregedéssel szemben.
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásnak dátuma: 2021.03. EWO-HU/REVALID/2021/15v2

Revalid® Anti-Aging 
Fluid
100 ml

6799 Ft*
Eredeti ár: 8441 Ft

(67,99 Ft/ml)

Revalid® Anti-Aging 
Shampoo

200 ml

4850 Ft*
Eredeti ár: 6099 Ft

(24,25 Ft/ml)

Szépségvitamin a haj, bőr és köröm egészségéért. Természetes szőlőmag-kivonat-
tal és ligetszépe olajjal dúsított egyedülálló vitamin és ásványi anyag kombináció-
ja sejtről-sejtre táplálja a haj, a bőr és a köröm szöveteit. 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Biovānne Plus+ 
szépségvitamin
90 db

4250 Ft*
Eredeti ár: 5304 Ft 
(47,22 Ft/db)

A Merz Spezial Drazsé vitaminok és mikrotápanyagok egyedülálló kombinációját 
tartalmazza, melyek hozzájárulnak az egészséges haj, bőr és köröm  
megőrzéséhez.
Merz Consumer Care GmbH/Shila-Medic Kft.
4030 Debrecen, Puttony u. 35.

MERZ SPEZIAL  
BŐR | HAJ | KÖRÖM DRAZSÉ  
60 db

4350 Ft*
Eredeti ár: 5483 Ft

(72,50 Ft/db)

A Beliema Intim Krém kíméletesen nyugtató hatásával 
hozzájárul a bőr irritációjának csökkentéséhez a  
külső intim területeken. 
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADABELIEMAAP1/2021.04.08.

Beliema Expert Intim Krém 
50 ml

2399 Ft*
Eredeti ár: 3187 Ft

(47,98 Ft/ml)

Kényelmes és hatékony 1 alkalmas  
hüvelygomba elleni belső kezelés1 
1külsőleg Canesten 10 mg/g krém 1-2 hetes  
kiegészítő használata javasolt.

Hatóanyag: klotrimazol
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Canesten Uno 500 mg
1 db lágy hüvelykapszula
Eredeti ár: 3082 Ft

2450 Ft**
(2450,00 Ft/db)

-20 %***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2750 Ft*
(2750,00 Ft/db)

-10%***

KOZMETIKUM

-20%***

-25%***
-20%***

-20%*** -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!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 
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A normál látás megőrzéséért. 20 mg luteint és 20 mg cinket, valamint vitami-
nokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex étrend-kiegészítő készítmény. 
Az A-, B2-vitamin és cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2105SZLF3

Béres Szemerő 
Lutein FORTE  
filmtabletta, 30 db

3299 Ft*
Eredeti ár: 4165 Ft

(109,97 Ft/db)

A meridol® szájvíz   egyedi hatóanyag-kombinációjával gátolja az  
ínygyulladást okozó lepedék képződést  és elősegíti az irritált íny  
regenerációját. Alkoholmentes. 

Hatóanyag: aminfluorid
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft. 
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a.

meridol® szájvíz 
400 ml

1599 Ft*
Eredeti ár: 2329 Ft

(4,00 Ft/ml)

Fogínyvédelem & kíméletes fehérítés. Az egészséges fogínyért és a természetesen fehér 
fogakért. A fogínyvérzés és a fogínygyulladások elleni védelemért.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Lacalut aktiv 
gum protection & gentle white fogkrém 
75 ml

1650 Ft*
Eredeti ár: 2082 Ft

(22,00 Ft/ml)

SZEM

SZÁJÁPOLÁS

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!    |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

-20%***

-30%***

-20%***

Az egyedi összetételű Saballo Complex  hatóanyagai – a szabalpálma-kivonat és 
a tökmagolaj – hozzájárulnak az alsó húgyúti rendszer és a prosztata megfelelő 
működésének fenntartásához, valamint a maximális vizeletáramlás támogatá-
sához férfiaknál.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Saballo Complex 
szabalpálma termés-kivonatot és tökmagolajat tartalmazó 

étrend-kiegészítő lágy kapszula, 60 db

4050 Ft*
Eredeti ár: 5080 Ft

(67,50 Ft/db)

-20%***

FÉRFIAKNAK
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NÁTHA

A szem kisebb irritációinak tüneteként 
jelentkező kötőhártya-duzzanat és 
vörösség átmeneti, tüneti kezelésére.  
Vény nélkül kapható gyógyszer!

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

Visine® Classic 0,5 mg/ml  
oldatos szemcsepp, 15 ml
Eredeti ár: 2349 Ft

1850 Ft**
(123,33 Ft/ml)

-20%***

2090 Ft*
(139,33 Ft/ml)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# irritáltszem

Hatása 2 percen belül megkezdődik és akár 12 órán keresztül is fennáll.

Hatóanyag: Xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Otrivin RAPID MENTOL
1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2725 Ft

# orrdugulás

2150 Ft**
(215,00 Ft/ml)

-20 %***

2420 Ft*
(242,00 Ft/ml)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
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MOST KIEMELT AKCIÓK
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A háromszínű árvácska kivonata belülről támogatja a bőr egészségét.  
A niacin és a cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.
Aflofarm Hungary Kft. 
1025 Budapest, Cseppkő u. 41. 
Hirdetési kód: 106_202104_acne

Acneminum 
Növényi kivonatokat, cinket, niacint és B6-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta
30 db

2199 Ft*
Eredeti ár: 2934 Ft

(73,30 Ft/db) A készítmény jelentős mennyiségben 
tartalmazza a máriatövis értékes 
hatóanyagát a szilimarint, mely előse-
gítheti az egészséges májműködést, 
hozzájárulhat az epe egészségének 
megőrzéséhez, a májszövetek és sejtek 
normális regenerációjához.

BioCo  
Máriatövis kivonat EXTRA 

80 db filmtabletta

2799 Ft*
Eredeti ár: 3769 Ft

(34,99 Ft/db)

Elsősegély a sebápolásban. Spray termékformájának köszönhetően gyors, foltmentes megoldást nyújt sebek és 
sérülések szakszerű ellátásában. Kettős támogatás:  megelőzi a fertőzéseket és elősegíti a sebgyógyulást. 
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
Hirdetési kód: KU2105PR615

Béres PrimoMed 
sebápoló spray
60 ml

2099 Ft*
Eredeti ár: 2829 Ft

(34,98 Ft/ml)

Béres PrimoMed 
sebápoló spray
150 ml

2799 Ft*
Eredeti ár: 3541 Ft

(18,66 Ft/ml)

Frissíti és megnyugtatja a szemet. A szemfelszín 
nedvesítésére szemszárazság, égő érzés vagy  
szemfáradtság esetén. Kemény kontaktlencsék  
nedvesítésére is alkalmas. 

Gyógyászati segédeszköznek minősülő  
orvostechnikai eszköz.
Bausch Health Magyarország Kft. – 1134 Budapest, Váci út 33.

ART-20-09-04, lezárás dátuma 2020.09.01.

Artelac CL
szemcsepp 10 ml 

1350 Ft*
Eredeti ár: 1820 Ft

(135,00 Ft/ml)

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

Összetevők: víz, echinacea purpurea herba kivonat, etilalkohol.
Bioextra Zrt.

Bioextra Echinacea 
Cseppek

50 ml

1599 Ft*
Eredeti ár: 2168 Ft

(31,98 Ft/ml)

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 
kapszula

60 db

4150 Ft*
Eredeti ár: 5570 Ft

(69,17 Ft/db)

# májegészsége

#szárazszem

-25%***

-25%*** -25%***

-25%***

-20%***

-25%*** -25%***

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
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A Dologel egy természetes hatóanyagú fogínygél a csecsemőkori- és kisgyermekkori fogzás 
okozta tünetek, valamint ínygyulladás és ínyfájdalmak enyhítésére.

Dologél 
gél,  25 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2421 Ft 
(67,96 Ft/ml) 

Oldatos szemcsepp az enyhe szemszárazság tüneteinek  
kezelésére. Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig eltartható.  
Tartósítószer-mentes. Kontaktlencsével is. 
PENTA PHARMA Kft.

2161 Csomád, József Attila utca 73.

VizolS 0,21% 
oldatos szemcsepp
10 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2559 Ft 
(189,90 Ft/ml) 

-30%***

120 mg ginkgo biloba- 
kivonatot és 150 mg 
magnéziumot  
tartalmazó  
étrend-kiegészítő 
készítmény.
Juvapharma Kft.  

JUTAVIT 
Ginkgo Biloba Forte 120 mg  
+ MAGNÉZIUM 150 MG
50 db kapszula

1480 Ft*
Eredeti ár: 1984 Ft 
(29,60 Ft/db) 

-25%***

Szennával és zöldteával a bélműködés megfelelő ritmusának fenntartásához 
zöldtea-kivonat, szennalevél-kivonat.
Dr. Chen Patika   

Mályva tea 
kapszula
30 db lágy kapszula

1199 Ft*
Eredeti ár: 1509 Ft 
(39,97 Ft/db) 

-20%***

Szerves kötésű vasat (vas-fumarát) és folsavat, C-vitamint, 
cinket tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.  
Mesterséges színezékmentes.
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT 
SZERVES VAS KOMPLEX
100 db filmtabletta

1450 Ft*
Eredeti ár: 1967 Ft 
(14,50 Ft/db) 

-25%***

HARTMANN Veroval® compact
felkaros vérnyomásmérő, 1 db

12199 Ft*
Eredeti ár: 15146 Ft

(12199,00 Ft/db)

Felkaros automata vérnyomásmérő

- szívritmuszavar jelzése

- 2x100 mérési érték tárolása

- 3 év garancia

- kétszeres klinikai minősítés

- jól olvasható, nagy kijelző

- átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta

- a Comfort Air Technológiának köszönhetően kényelmes és kímélő mérést tesz lehetővé
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

-20%***

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  

#fogzás

Antimikrobális és gombaölő hatása miatt segítheti 
a körömgomba kezelését és megelőzését.

Naturland körömecsetelő 
teafaolajjal
10 ml

1150 Ft*
Eredeti ár: 1528 Ft
(115,00 Ft/ml)

-25%***

-25%***
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A ginkgo biloba szerepet játszik a 
memória és a koncentrálóképesség 
megőrzésében. A ginkgo biloba  
hozzájárul a szellemi frissességhez.  
A magnézium hozzájárul a fáradtság 
és a kifáradás csökkentéséhez.

Hatóanyag: ginkgo biloba-kivonat, 
magnézium.
VitaPlus Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. totony 5. emelet 

Innopharm 
Ginkgo Plus 
Ginkgo biloba + Magnézium
filmtabletta, 60 db

1580 Ft*
Eredeti ár: 2111 Ft 
(26,33 Ft/db) 

2500 mg-os glicerin 
végbélkúp felnőtteknek. 
Orvostechnikai eszköz. 
Fellazítja és nedvesíti a  
székletet, megkönnyítve 
annak kiürülését.
Juvapharma Kft

JUTAVIT GLICERIN VÉGBÉLKÚP 
2500 MG FELNŐTT
12 db végbélkúp

780 Ft*
Eredeti ár: 989 Ft 
(65,00 Ft/db) 

1500 mg-os glicerin végbélkúp gyermekeknek. Orvostechnikai eszköz.  
Fellazítja és nedvesíti a székletet, megkönnyítve annak kiürülését.
Juvapharma Kft

JUTAVIT GLICERIN VÉGBÉLKÚP 
1500 MG GYERMEK

12 db végbélkúp

699 Ft*
Eredeti ár: 936 Ft 

(58,25 Ft/db) 
A Gengigel gél formájában különösen alkalmas a  
parodontális betegségek akut állapotának kezelésére  
(gingivitis - fogínygyulladás, parodontitis - fogágybetegség). 
Hialuronsavat tartalmaz, ami azonnali segítséget nyújt a 
parodontális betegségek jeleinek enyhítésénél.
Medis Hungary Kft – 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

Gengigel gél 
+ ajándék fogkefe
20 ml gél

3499 Ft*
Eredeti ár: 4732 Ft 
(174,95 Ft/ml) 

 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
7x5 ml 

2799 Ft*
Eredeti ár: 4067 Ft 
(399,86 Ft/adag) 

-30%***

Hármas támogatással segíti az ideg-, izom- és 
immunrendszert. A D3-vitamin és a megfelelő felszí-
vódásához nélkülözhetetlen magnézium kiegészül 
a szelén hatásával a vírusfertőzések ellen, így 
három fontos vitamint és ásványi anyagot együtt 
pótolhat jól felszívódó, szerves formában.

MagneD2000+Szelén
2000 NE D3-vitamin  
+ 60 mg szerves magnézium  
+ 50 µg szerves szelén
60 db filmtabletta

2350 Ft*
Eredeti ár: 3400 Ft 
(39,17 Ft/db) 

-30%***

-20%***

-25%***

-25%***

Aqua Maris® 
Baby orrspray
50 ml

1799 Ft*
Eredeti ár: 2406 Ft
(35,98 Ft/ml)

Az Aqua Maris® Baby csecsemőknek 15 napos 
kortól ajánlott. Fellazítja a beszáradt vagy 
besűrűsödött orrváladékot, segíti az orrdugulás 
megszüntetését. 

Hatóanyag: Izotóniás adriai tengervíz 
természetes ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32 
drugsafety@richter.hu

-25%***

-25%***

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  

Naturland körömecsetelő 
teafaolajjal
10 ml

1150 Ft*
Eredeti ár: 1528 Ft
(115,00 Ft/ml)
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MOST KIEMELT AKCIÓK
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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.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Stada Hungary Kft.  
1133 Budapest, Váci út 116-118. 
Hirdetési kód: 21STADARECTOVENAL2AP6/2021.04.08.

RECTOVENAL® Acute gél 
50 g

3699 Ft*
Eredeti ár:  4679 Ft 
(73,98 Ft/g)

120 µg extra organikus szelénnel a normál pajzsmirigyműködés támogatásáért, 
keserű naranccsal a súlycsökkentésért, CLA-val a zsírszövet képződés ellen.  
A bőr kötőszöveteinek építő fehérjéjét,  
a kollagént is tartalmazza. 
Well Pharma Kft. – 1037 Budapest, Zay u. 3.t

Pajzsmirigy + Slim Gold
60 db kapszula

4799 Ft*
Eredeti ár: 6406 Ft
(79,98 Ft/db)

Hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. Szedése étvágycsökkenést 
eredményezhet. Napi alkalmazása hozzájárul a testtömeg  
megtartásához, illetve a fogyáshoz.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

DIAMizin
50 db kapszula

2399 Ft*
Eredeti ár: 3419Ft 
(47,98 Ft/db) 

Fogyjon akár 3x többet, mint csak diétával!1 Az XL-S Medical tabletta klinikailag bizonyítottan 
megköti a táplálékkal elfogyasztott zsírokat. Egy hatékony eszköz a testtömeg karbantartására, 
amely segít abban, hogy több súlyt veszítsen, mint csupán diétázással és testmozgással.

Az XL-S Medical orvostechnikai eszköz, amely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül.
1Grube et al, 2013, Obesity

Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

XL-S Medical
180 db tabletta

13250 Ft*
Eredeti ár: 15512 Ft 
(73,61 Ft/db) 

Az Ophylosa® szemcsepp sima, kellemes 
érzést biztosít a fáradt, érzékeny szemnek, 
enyhíti a viszkető, égő tüneteket, valamint 
a szemszárazságot, és csökkenti a szem 
kivörösödését.

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

Ophylosa®

0,15% cink-hialuronát tartalmú 

oldatos szemcsepp, 10 ml

1580 Ft*
Eredeti ár: 2111 Ft 
(158,00 Ft/ml) 

-20%***

-25%***

-30%***

-15%*** -25%***

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  

REGEMASK! - speciálisan kifejlesztett termék, egyedülálló összetétellel az 
irritált bőr ápolására maszk és egyéb védőfelszerelések használata után.  
A krém hozzájárul a bőr hidratáláshoz, tápláláshoz és a gyorsabb  
bőrsejt-regenerációhoz. 
Simply You Hungary Kft. 

1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

-30%***

Regemask ápoló krém
50 ml

2330 Ft*
Eredeti ár: 3330 Ft 
(46,60 Ft/ml)



*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage  
terméket és most az alacsonyabb árút 50%  

kedvezménnyel adjuk Önnek, valamint még meg-
ajándékozzuk 1 Ft-ért 1 db 2x 8 ml-es  
APIVITA Expressz hidratáló arcmaszk  

tengeri levendulával.

Az akció időtartama: 2021. május 1-től 2021. július 
31-ig, vagy a készlet erejéig érvéyes.  

Más akciókkal, akciós csomagokkal nem  
összevonható és a készlet erejéig érvényes.

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

25%
KEDVEZMÉNY

MÁJUS 1-31.

bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

50%

Egyedülálló
Uriage és Bioderma

akciók a Quality Kulcs Patikákban!
www.kulcspatikak.hu/patikakereso

Ráadás APIVITA 
tengeri levendulás 

arcmaszk*

KEDVEZMÉNY 
KÉT URIAGE TERMÉK 
VÁSÁRLÁSAKOR AZ 
ALACSONYABB ÁRÚ 

TERMÉKRE*

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage terméket és most az alacsonyabb árút 50% kedvezménnyel adjuk Önnek, 
valamint még megajándékozzuk 1 Ft-ért 1 db 2x 8 ml-es APIVITA Expressz hidratáló arcmaszk tengeri levendulával.

Az akció 2021. május 1-től 2021. július 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
Más akciókkal, akciós csomagokkal nem összevonható és a készlet erejéig érvényes.

Az akció 2021. május 1-31. között a készlet erejéig érvényes a Kulcs Patikákban. 
Az akció más kedvezményekkel nem összevonható és nem vonatkozik a literes 
kiszerelésekre. A tájékoztatás nem teljes körű. A változtatás jogát fenntartjuk. 
NAOS Hungary Kft.© 2021.Minden jog fenntartva.



Tönkreteszi a bőrét 
a maszkviselés? Segítünk!

Ha napi több órát maszkban tölt, könnyen egyike 
lehet azoknak, akiknek a maszk alatti „mikroklíma”  
bőrproblémákat okoz. Pattanások a száj körül, piros 
foltok, viszkető érzés, hámló területek? 

Világszerte megfigyelt jelenség ez, így bőrgyógyászok 
és kozmetikusok sora foglalkozik már vele. Hogy mi 
okozza valójában a pattanásokat, bőrirritációt?

A maszk alatti páradús levegő ideális a baktériu-
mok számára. Ez a közeg sminkmaradványokkal,  
dörzsöléssel, a maszk ritka cseréjével, fokozott  
faggyútermelés mellett gyengíti bőrünk védekezőké-
pességét a kórokozókkal szemben. 

Ne nyúljunk az arcunkhoz!
Bár ösztönös mozdulat, mégis megálljt kell parancsolnunk a 
kezünknek. Ha a maszkot ide-oda mozgatjuk az arcunkon  
(fel- és lehúzogatjuk például), vagy alányúlva piszkáljuk meg  
az orrunkat, a szánk szélét, a kezünkön lévő baktériumok  
bejutnak a maszk alá, és könnyen szaporodásnak indulnak.

Cseréljük gyakrabban a maszkot!
Ahogy az eldobható maszkokat, úgy a moshatókat is 3-4 órán-
ként le kell cserélni. A textilből készült maszkokat minden 
használat után mossuk ki, mosógépben 60 fokon, vagy kézzel 
bő szappanos vízben!

Hagyjuk a sminket!
A maszkkal fedett területen egyszerűen hagyjunk fel a smin-
keléssel. Az alapozók, púderek és egyéb, pórusainkat eltömítő 
szerek használata hozzájárul a kórokozók elszaporodásához. 
A rúzs pedig értelmét veszti a maszk alatt, hangsúlyozzuk in-
kább a szemeket sminkeléskor, és cseréljük le a nehéz nappali 
arckrémeket is könnyebbre!

Lássuk, hogyan kerüljük el a kellemetlen tüneteket!

20.

Óvatosan a szárító, pattanás elleni szerekkel!
Talán elsőre jó ötletnek tűnik az alkoholos, akné elleni termé-
kek használata az egész, maszkkal fedett területen, azonban 
ezek nagy károkat okozhatnak a bőrünkön. Kifejezetten csak 
a pattanásokra kenve jó eredményre vezethetnek, de hosszú 
távon sajnos nem segítenek.

Hámlasztás heti 1-2 alkalommal
Ha még sosem használt hámlasztót, ez egy kiváló lehetőség a kipróbálásuk-
ra. Heti 1-2 alkalommal használva szinte csodát tesz a bőrrel. Keresse a BHA-t 
(Betha Hydroxy Acid-ot, avagy szalicilsavat) tartalmazó kémiai hámlasztó ké-
szítményeket, amelyek segítik az eltömődött pórusok tisztítását, eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, és gyulladáscsökkentő hatással is bírnak. Az Önnek leg-
megfelelőbb típus kiválasztásához kérje gyógyszerésze tanácsát!



Állandóan vakarózik a kutya, vagy fekete pontocskákat látunk a cica simogatásakor?  
Ekkor már biztosak lehetünk benne: házi kiskedvencünk bolhákkal küzd.

Ahhoz, hogy megszabaduljunk a hazahozott bolháktól, alaposan takarítsuk 
ki az egész otthonunkat, fertőtlenítsük, amit csak lehet, különös tekintet-
tel kisállatunk fekhelyére, játékaira. Fontos momentum, hogy takarítás 
közben a kis bolhagazdi ne legyen a lakásban. A fertőtlenítő takarítást 
néhány héten keresztül ismételjük meg rendszeresen.

Bár az alapos takarítás valóban célravezető, hiszen a lerakott tojások, 
majd lárvák csak háborítatlanul tudnak fejlődni otthonunk külön-
böző területein, fontos, hogy a bolhát behozó házi kedvencünket is  
bolhamentesítsük!
 

A kisállat kezelésére bolhairtó samponos fürdetést és az 
egyszerűen használható, ún. spot-on készítmények alkal-
mazását ajánljuk. Utóbbiból egy kis mennyiségű folyadékot 
kell a kutya bőrére csepegtetni, ami felszívódik a bőrön át, 
majd a faggyúmirigyeken át kiválasztódva fejti ki bolhaellenes 
hatását. Ezek a készítmények akár több hónapos védettséget 
is adnak, így megelőzhetjük az újrafertőződést. Erre a célra 
tökéletes egy jó minőségű bolhanyakörv is. Itt a jó idő, állataink 
is sokat tartózkodnak a szabadban, vigyázzunk kiskedvenceink-
re és otthonunkra!

Bolhafertőzéssel kapcsolatban (is) bátran kérdezze  
manccsal jelölt, állatgyógyászattal is foglalkozó  
patikáink gyógyszerészeit, 
országszerte közel 70 ponton! ÁLLATGYÓGYÁSZATI 

TERMÉKEK 
KAPHATÓAK!

A legjobb családban is megesik… 
Segítség, bolhás a kutyám!

Keressük a Kulcs Patikák 
legcukibb kiskedvencét!

Töltsön fel egy képet a www.kulcspatikak.hu/cukisag 
oldalára és nyerjen a Kulcs Patikák értékes 
állatgyógyászati ajándékaiból!

Állatgyógyászati termékek közel 70 Kulcs Patikában országszerte!

Segítünk!

21.

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  

A C-vitamin hozzájárul az ideg- és 
immunrendszer normál működé-
séhez, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a fáradtság és 
a kifáradás csökkentéséhez.  
A hosszan tartó hatás révén  
folyamatosan biztosíthatjuk  
szervezetünk C-vitamin szükségletét. 

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

BioCo Csipkebogyós 
RETARD C-vitamin 
1000 mg 
CSALÁDI CSOMAG, 
100 db filmtabletta

2450 Ft*
Eredeti ár: 3264 Ft 
(24,50 Ft/db) 

BioCo Porc & Izom 
Csont Komplex 
kondroitinnel    
MEGAPACK, 
120 db filmtabletta

3850 Ft*
Eredeti ár: 5175 Ft 
(32,08 Ft/db)

Keresse a Quality Kulcs Patikákban: www.kulcspatikak.hu/patikakereso 

-25%*** -25%***

Cuki, Bújós, Örökmozgó? KULCS
PATIKÁK

cukiságverseny
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Actimove®  
könyöktámasz

Actimove® 
Carpalis 

csuklóstabilizáló

Actimove®

bokatámasz M

Actimove® 
térdkalácsot 

szabadon hagyó 
térdtámasz L

Megbízható és tartós segítség  
a mindennapokban krónikus  
problémák, fájdalom esetén.

Az ACTIMOVE® termékek orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök.
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Keresse a Quality Kulcs Patikákban: www.kulcspatikak.hu/patikakereso 

Keresse a Quality Kulcs Patikákban: www.kulcspatikak.hu/patikakereso 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. májusi hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  

-25%***

3299 Ft*
Eredeti ár: 4409 Ft 
(3299,00 Ft/db) 

6880 Ft*
Eredeti ár: 9130 Ft 
(6880,00 Ft/db) 

3599 Ft*
Eredeti ár: 4842 Ft 
(3599,00 Ft/db) 

2799 Ft*
Eredeti ár: 3747 Ft 
(2799,00 Ft/db) 



A játék kezdete: 2021. május 1.    Beküldési határidő: 2021. május 31. 
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: 2021. június 2. 
A 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. Hátrafelé halad. 6. Becézett férfinév. 13. Fékező 
körülmény nélküli. 15. Uralkodóház a Skót, majd az Angol 
Királyságban. 16. Az USA legrégibb hírügynöksége, röv. 17. Kis 
Aranka. 18. … in Hungary, magyar termék. 19. Orosz helyeslés. 
21. Szembenálló fél, régiesen. 23. Baranya megyei község. 
25. Közepes hosszúságú (pl. szoknya). 27. Pályaudvar, röv. 28. 
Japán drámai műfaj. 29. Az illírek alapította Salona horvát 
neve. 31. Gallyaz. 33. Kísérlet. 36. Szivárványhártya, latinul. 37. 
Fejbe vivő artéria jelzője. 38. Tupoljev felségjele. 40. Román 
gépkocsi jelzés. 41. Költőfejedelem, keresztneve kezdőbetűjével.  
43. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 44. Rakéta orr-részének 
kialakításában szokásos görbe. 46. Asszonynév képző. 48. 
Jászai művésznő keresztneve. 49. Némán morog! 50. Nota 
bene, röv. 52. Keskeny deszkaágy. 54. Dunántúli üdülőhely. 57. 
Szerencsetárgy. 58. Felöntött a garatra.

FÜGGŐLEGES: 1. …ördög, erszényes állat. 2. Tanulást segítő 
számítógépes alkalmazás. 3. Világbajnok osztrák autóversenyző 
(Niki). 4. …Festival, az asanti nép ősi ünnepsége Ghánában 
(ADAE). 5. Nyit. 6. …fair lady (musical). 7. Az a távolabbi. 8. Szilárd 
test folytonossága megszakad. 9. Szén és nitrogén vegyjele. 
10. Szomjoltó. 11. Rövid életű Pest megyei községegyesítés. 12. 
Szamár, latinul. 14. Londoni kft.! 20. Mutató névmást helyettesítő 
szó. 22. Egy osztrák város lakója. 24. Gyulladás. 26. Dél-amerikai 
uralkodó. 29. Hidrogén-klorid vizes oldata. 30. Nőnemű utód. 32. 
Nyár idusa! 34. Ráday Imre. 35. Zokni darab! 36. Aránytalanul 
nagy. 39. … Carrión, mexikói művész, író, könyvkiadó (ULISES). 42. 
Itáliai költő és filozófus (Alighieri). 43. Zenei kifejezés: nincs hang. 
45. Eszkimó lakás. 47. Kép betűi keverve. 48. Hasonlító szó. 51. 
Sétapálca. 53. Rénium és jód vegyjele. 55. Rangjelző szócska. 56. 
Nóta egynemű betűi.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést,  
amely egy ízeltlábú, vérszívó állat.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között

1 db 10 000 Ft értékű
Kulcs Patikák ajándék termékcsomagot

sorsolunk ki.

Tornázzon velünk! 

Várjuk keddenként 18 órától  
30 perces frissítő gyógytornával:  
preventív formatorna Nagy Amarillával  
a Kulcs Patikák Facebook oldalán!

Lájkolja az oldalunkat Ön is! 
       facebook.com/kulcspatikak

INGYEN
ONLINE

SZAKÉRTŐVEL

Tanulja meg egy profitól, hogyan javíthat a sok 
ülés okozta testi problémákon: erősítse csípőjét, 
hátizmait és mozgassa át szakszerűen gerincét  
Nagy Amarilla, diplomás gyógytornásszal!
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Actimove®  
könyöktámasz

Actimove® 
Carpalis 

csuklóstabilizáló

Actimove®

bokatámasz M

Actimove® 
térdkalácsot 

szabadon hagyó 
térdtámasz L

Megbízható és tartós segítség  
a mindennapokban krónikus  
problémák, fájdalom esetén.

Az ACTIMOVE® termékek orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök.
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Nálunk 

megtalálja! 



Törzsvásárlói Kártya
ü gyorsan és egyszerűen igényelhető 

ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók 

ü egyedi ajánlatok országos partnereinktől 

ü exkluzív gyógytorna és kismama edzések online 

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz 

ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket! 

KÉRJE KÁRTYÁJÁT A KULCS PATIKÁKBAN!

Olvassa be!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes:  2021. május 1. – május 31. 
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:  2021. április 13.  
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

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 2021. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.    |   A változtatás jogát fenntartjuk. 
*** A gyógyszertár normál, nem akciós fogyasztói árához képest.  
 

Állatgyógyászati termékeket is forgalmazó gyógyszertár.

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.


