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JÚNIUS 27.
A Cukorbetegek Világnapja

#NYÁR

Érvényes: 2021.06.01. – 06. 30.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu  

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

Keresse felmatricázott 
patikáinkat, ahol:

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

100

Készüljön 
velünk a nyárra!

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

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, 
hátfájást, a megfázás és influenza  
következtében kialakuló fájdalmakat.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800, www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Voltaren Dolo 25 mg
bevont tabletta, 20 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2661 Ft

(104,95 Ft/db)

-20%***

A finom narancsízű Marslakócskák szirup vagy az eper- és meggyízű Marslakócskák Gummi Echinacea multivitaminok bármelyike 
jó választás lehet gyermeke számára, attól függően, hogy melyik ízt vagy formát preferálja.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK2AP7/2021.05.03.

Marslakócskák 
Gummi Echinaceával 
60 db gumitabletta

2499 Ft*
Eredeti ár: 3375 Ft

(41,65 Ft/db)

Marslakócskák 
narancsízű szirup
150 ml

1950 Ft*
Eredeti ár: 2641 Ft

(13,00 Ft/ml) -25%***

-25%***



NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK 
MINDIG JOBBAN JÁRNAK!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ Kulcs 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
INGYENESEN

IGÉNYELHETŐ!

 
 

 

florapont

KULCS KÁRTYÁVAL 
PARTNEREINKNÉL IS JOBBAN JÁR!

Keresse a részleteket a honlapunkon! 
kulcspatikak.hu/kedvezmenyek

Olvassa be!



Hatóanyaga a különböző rovarok csípései, 
valamint csaláncsípés okozta viszkető 
érzést enyhíti, a kivörösödést és a duzzanat 
kialakulását megelőzheti. Gyermekeknél 
különösen előnyös a csípések  
elvakarásának megelőzésében.

NATURLAND 
Csípés utáni stift 
10 ml

1120 Ft*
Eredeti ár: 1418 Ft

(112,00 Ft/ml) -20%***

A Zilola® már 1 órán belül csillapítja a virágpollen, a házipor és az állatszőr okozta allergiás 
tüneteket. Így búcsút inthet az orrdugulásnak, orrfolyásnak, a tüsszögésnek, a szemviszketés-
nek és a bőrkiütésnek. Napi 1 tabletta - több mint 24 órás hatás!

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

Zilola® 5 mg 
filmtabletta, 28 db
Eredeti ár: 2297 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1850 Ft**
(66,07 Ft/db)

-10%***

2070 Ft*
(73,93 Ft/db)

ALLERGIA

Csak akkor vakarja, ha akarja! A SupraDerm gél 
hatékonyan enyhíti a napfény okozta  
bőrgyulladást, első fokú égést, rovarcsípést, 
különböző okok miatt jelentkező bőrviszketést. 
Naponta többször alkalmazható.

Hatóanyag: difenhidramin
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADASUPRADERM2AP12/2021.05.03.
www.supraderm.hu

SupraDerm 10 mg/g gél 
50 g

1899 Ft*
Eredeti ár: 2387 Ft

(37,98 Ft/g)

#bőrviszketés

-20%***

IMMUNERŐSÍTÉS
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Komplex összetételével támogatja 
az immunrendszert meghűléses 
betegségekben, influenza idején.

Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2106BCSE3

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml
Eredeti ár: 1782 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1399 Ft**
(46,63 Ft/ml)

-10%***

1580 Ft*
(52,67 Ft/ml)

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

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
lágy kapszula, 120 db
Eredeti ár: 3998 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

3199 Ft**
(26,66 Ft/db)

-10%***

3599 Ft*
(29,99 Ft/db)

C-vitaminhiányos állapotok kezelésére.

Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2106C51

Béres C-vitamin 500 mg 
100 db filmtabletta
Eredeti ár:2638 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2099 Ft**
(20,99 Ft/db)

-10%***

2360 Ft*
(23,60 Ft/db)

#gazdaságoskiszerelés

3.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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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ÁLLATGYÓGYÁSZAT

Gondolta volna?
CUKORBETEGEK VILÁGNAPJA – JÚNIUS 27.

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szerint 
hazánkban az 1 millióhoz közelít a cukorbetegséggel diag-
nosztizáltak száma. Csak a 2000-es években 70%-kal nőtt 
a diabétesszel élők száma, és azóta is évente nagyjából 
1000 ember veszíti el a látását a cukorbetegség miatt. A 
diabétesz számos szervrendszeri betegség kialakulásához 
vezet, ezért fontos, hogy foglalkozzunk annak megelőzé-
sével. A túlsúly például nagyban hozzájárul a diabétesz ki-
alakulásához, igyekezzünk rendszeres mozgással és helyes 
táplálkozással tenni ellene.

GYERMEKEKNEK

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. 

Hatóanyag: fipronil 134 mg, (S)-metoprén 120,6 mg

Keresse további kedvezményes kiszereléseinket! A tájékoztatás nem  
teljes körű, kérjük, olvassa el a készítményekhez mellékelt  
használati utasítást!
Forgalmazó: 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: 2021.05. Hirdetési kód: RCV-CAN-0165-2021

 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

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

-20%***

Komplex, 28 hatóanyagot tartalmazó cukormentes multivitamin gyerekeknek.  
Már 2 éves kortól adható. Egészségpénztári számlára is kapható.
Béres Gyógyzergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2106AJ

Actival Junior 
rágótabletta, 60 db

2280 Ft*
Eredeti ár: 2850 Ft

(38,00 Ft/db)

-20%***

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

Részletek: 
www.kulcspatikak.hu

Jelentkezzen be 

Kulcs Kártyájának 
számával honlapunkra és 

vásároljon olcsóbban 
partnereinknél is, 
kuponkódokkal! 

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
Forgalmazó: 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: 2021.05. RCV-CAN-0165-2021

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

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

-20%***

3 db
PIPETTA

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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. 

4.



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

Gondolta volna?
A VAS FELSZÍVÓDÁSÁT GÁTOLJA A KALCIUM

Gondolta volna, hogy az oxigénszállító vörösvértestek 
előállításához szükséges vas hiánya a szervezetben 
az egyik leggyakoribb hiányállapot? Mivel a táplálé-
kainkban lévő vas mennyiségének csak egy kis része  
szívódik fel a szervezetben, érdemes azt -diagnosztizált  
vashiány esetén- szerves vaskészítményekkel pótolni, 
4-5 hónapos időszakkal számolva. A vas felszívódását 
segíti a C-vitamin és a béta-karotin, míg felszívódást 
gátló hatással bír a kalcium, magnézium, az antibioti-
kumok, a dohányzás, a kávé és tea is. A vaskészítmény 
bevétele és az előbbiek fogyasztása között ezért lega-
lább két óra teljen el!

FÁJDALOM, LÁZ

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? 

Az Algoflex Forte Dolo a vény nélkül kapható maximális hatóanyag tartalommal  
hatékonyan csillapítja a fejfájást! A fájdalomcsillapító hatás mellett,  
gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatással is rendelkezik.

Ibuprofén-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-2100142 (2021.02.11.)

Algoflex Forte Dolo 400 mg 
30 db filmtabletta
Eredeti ár: 3142 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2499 Ft**
(83,30 Ft/db)

-10%***

2810 Ft*
(93,67 Ft/db)

#fejfájás

5.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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. 

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

KÍMÉLI ÖNT,
NEM KÍMÉLI
A FÁJDALMAT!

ÚJ

MAT-HU-2100459 (2021.04.19.)

Az Algoflex Izom+Ízület ibuproféntartalmú,  
vény nélkül kapható gyógyszer. 
SANOFI-AVENTIS Zrt.  
1045 Budapest, Tó utca 1-5., Tel.: (+36 1) 505 0050, Gyógyszerinformációs  
szolgálat: (+36 1) 505 0055, Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu

A FÁJDALOM NE LEGYEN AKADÁLY!

*Az Algoflex Neo filmtabletta 200 mg dexibuprofén hatóanyagot 
tartalmaz. Alkalmazásakor kisebb valószínűséggel észlelhető 
gyomor-bélrendszeri mellékhatás, mint az ibuprofén  
hatóanyaggal készült fájdalomcsillapítók esetében.

Dexibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.

A FÁJDALOM ELLEN

DOLGOZIK
FOLYAMATOSAN

Eredeti ár: 2379 Ft
Akciós ár: 1 899 Ft
(94,95 Ft/db)

Eredeti ár: 2868 Ft
Akciós ár: 2 299 Ft
(76,63 Ft/db)

-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!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. március hónapban, ill. a készlet erejéig érvényesek.

Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. izomfájdalom, ízületi fájdalom, hátfájás rövid 
távú kezelésére javallott. Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat.

Hatóanyag: Naproxen-nátrium
Bausch Health Mo. Kft.
 1134 Budapest, Váci út 33. 
Hirdetési kód: APT-VA-HU1907-03, lezárás dátuma: 2020.07.13.

Apranax Dolo 220 mg
filmtabletta, 30 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 1951 Ft

(51,67 Ft/db)

-20%***

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

BioCo Porc & Izom 
Csont Komplex
kondroitinnel MEGAPACK 

120 db filmtabletta

3799 Ft*
Eredeti ár: 5052 Ft

(31,66 Ft/db)

-25%***

Az AllistilEP gél napégés, rovarcsípés, felületes égési sérülések, bőrelváltozások okozta viszke-
tés kezelésére ajánlott. Gyorsan enyhíti a viszketést és az irritációt. Fájdalomcsillapító hatású 
gél, hűsítő érzést okoz.

Hatóanyag: Dimetinden
ExtractumPharma Zrt.

Allistil EP gél 
1mg/g
50 g

1650 Ft*
Eredeti ár: 2074 Ft

(33,00 Ft/g)

-20%***

www.curiosa.huMINDEGY, HOGY SEB  
VAGY PATTANÁS,  
CURIOSA®  
A MEGOLDÁS!

Hialuronáttal, a bőr nélkülözhetetlen alkotóelemével. 

Cink-hialuronát tartalmú orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu CE 0483  
Document ID: KEDP/DAD196, Lezárás dátuma: 2021.04.16.

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

1499 Ft*
Eredeti ár: 1901  Ft 
(99,93 Ft/g) 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2631  Ft 
(69,97 Ft/g) 

-20%***

-20%***

MOZGÁS

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 
ibuprofén tartalmú gyógyszer. Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. 
Felnőttek és 14 éven felüli serdülők részére.

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Dolgit krém
50 g

1680 Ft*
Eredeti ár: 2107 Ft

(33,60 Ft/g)

Dolgit krém
100 g

Eredeti ár: 3265 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2599 Ft**
(25,99 Ft/g)

-10%***

2930 Ft*
(29,30 Ft/g)

-20%***

#mozgásszervifájdalom

A Proenzi Flexi összetevői jótékony hatással vannak az ízületek egészségére. Ajánljuk 
azoknak, akiknek ízületei nagyobb terhelésnek vannak kitéve (fizikai aktivitás).
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAPROENZI2AP19/2021.05.03.

Proenzi® Flexi
30 db tabletta

3850 Ft*
Eredeti ár: 4851 Ft

(128,33 Ft/db)

#ízületekegészsége

-20%***

6.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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. 



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
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MAGNÉZIUM

• 2000 mg D-mannóz

• A rozella elősegíti a víz kiürülését a vesékből

• A meggy hozzájárul a kiválasztórendszer  
normál működéséhez

• Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák  
normál állapotának fenntartásához.

• Természetes eperíz
Ergo-Prevent Kft.
7773 Villány, Baross G.u. 23.

URIFAR FORTE
D-mannózt, A-vitamint, rozella- és meggyszárkivonatot 

tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerrel, 14 tasak

4899 Ft*
Eredeti ár: 5826 Ft

(349,93 Ft/tasak) -15%***

Magas hatóanyag-tartalmú magnézium készítmény, a szív, az 
izomok és az idegrendszer támogatásáért már napi 1 tablettá-
val. Laktóz-, glutén-, cukormentes, vegán termék.
Vitabalans Oy
13500 Hämeenlinna, Varastokatu 8., Finland

Magnex 375 mg + B6 
180+70 db tabletta

2899 Ft*
Eredeti ár: 3392 Ft

(11,60 Ft/db)

-15%***

A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez és az 
idegrendszer megfelelő működéséhez. A MagnExpress Forte 
kapszula 375 mg elemi magnéziumot tartalmazó készítmény.

Hatóanyag: magnézium, B6-vitamin
VitaPlus Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

InnoPharm MagnExpress 
Forte 375mg 
kapszula, 30 db

1099 Ft*
Eredeti ár: 1369 Ft

(36,63 Ft/db)

-20%***

Canephron
bevont tabletta, 60 db

2950 Ft*
Eredeti ár: 3713 Ft

(49,17 Ft/db)

-20%***

A Canephron bevont tabletta alkalmazható támogató és kiegészítő terápiaként 
a vese és a húgyutak gyulladásos megbetegedéseinek enyhe eseteiben, illetve 
vesehomok képződésének megelőzésére. 

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta  
fennálló használaton alapul.
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

HÚGYUTAK

A magnézium és B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer megfelelő műkö-
déséhez, a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. A magnézium hozzájárul 
a normál izomműködéshez, részt vesz a normál csontozat és fogazat 
fenntartásában.

BioCo Szerves 
magnézium 
+ B6-vitamin  
MEGAPACK 90 db tabletta

2299 Ft*
Eredeti ár: 3069 Ft

(25,54 Ft/db)

-25%***

Idegesség? Ingerlékenység? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes előfordulásuk magnézi-
umhiányra utalhat. Válaszd a Magne B6 bevont tablettát, amelyben 470 mg kiválóan 
felszívódó magnéziumsó és B6-vitamin1 is található!
1A készítmény 470 mg magnézium-laktát-dihidrátot és 5 mg piridoxin-hidrokloridot 
tartalmaz bevont tablettánként.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
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.magneb6.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2100163 (2021.02.17.)

Magne B6
bevont tabletta, 60 db
Eredeti ár: 3010 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2399 Ft**
(39,98 Ft/db)

-10%***

2699 Ft*
(44,98 Ft/db)

Felnőtteknek és 
serdülőknek napi 1 
filmtabletta a magnézi-
umhiány megelőzésére 
és kezelésére. Kiválóan felszívódó magnézium vegyületeket 
tartalmaz.
Béres Gyógyzergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2106MG30

Béres Magnézium 
250 mg + B6  
30 db filmtabletta
Eredeti ár: 1403 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -25 %***

1050 Ft**
(35,00 Ft/db)

-15%***

1190 Ft*
(39,67 Ft/db)

#napi1tabletta

7.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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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Seb-, bőrfertőtlenítő, színtelen. Sebkezelés támogatására, illetve a 
sebgyógyulás elősegítésére. Ujjközi gombás fertőzés támogató  
kezelésére. 0 éves kortól alkalmazható. Kismamák is használhatják.

Hatóanyag: Oktenidin-dihidroklorid; fenoxietanol

Octenisept 1 mg/ml+ 20 mg/ml 
külsőleges oldat
50 ml

2299 Ft*
Eredeti ár: 2697 Ft

(45,98 Ft/ml)

-15%***

A körmök gombás fertőzéseinek kezelésére. A ciklopirox behatol a körömlemezbe,  
és gombaölő hatást fejt ki a gombás köröm betegség valamennyi fő kórokozójára.

Hatóanyag: ciklopirox
Medico Uno

Ciklolak 
80 mg/g gyógyszeres 
körömlakk 
6,6 ml

3799 Ft*
Eredeti ár: 5448 Ft

(575,61 Ft/ml)

-30%***

Az egyetlen valóban gyógyhatású teafaolaj. 100% ausztrál gyógyhatású teafaolaj, 
nem csak illóolaj. Bőrfertőzésekre, száj-és fogínygyulladásra, vágott és horzsolt  
sebekre, valamint akne külsőleges kezelésére. 
PENTA PHARMA Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.
www.tebamol.hu

Tebamol 
teafa-olaj 
20 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2522 Ft

(99,95 Ft/ml)

-20%***

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/2021/20, A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.04.15.

Kitonail® 80 mg/g 
gyógyszeres körömlakk 
3,3 ml
Eredeti ár: 5878 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

4399 Ft**
(1333,03 Ft/ml)

-15%***

4999 Ft*
(1514,85 Ft/ml)

Gyógyítja a kisebesedett bőrt, antiszeptikus hatóanyaga pedig fertőtleníti a 
sebet. Kettős hatással a gyorsabb és szebb sebgyógyulásért.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Bepanthen Plus krém  
100 g
Eredeti ár: 3763 Ft

Bepanthen Plus krém   
30 g

1399 Ft*
Eredeti ár: 1775 Ft

(46,63Ft/g)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

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

-10%***

3380 Ft*
(33,80 Ft/g)

-20%***

8.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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. 



HÖLGYEKNEK

Fertőzések helyi kezelésére és megelőzésére alkalmas gyógyszer. Színvesztése jelzi, hogy ismételt 
adagra van szükség. Fertőzés esetén: napi egy vagy két alkalommal, fertőzés megelőzése: heti egy 
vagy két alkalommal.

Hatóanyag: Povidon-jód 
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Betadine® kenőcs 
20 g
Eredeti ár: 1772 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1399 Ft**
(69,95 Ft/g)

-10%***

1580 Ft*
(79,00 Ft/g)

Körömgomba? Az Exolorfin gyógyszeres körömlakkal heti egy kezelés is elegendő.  
Hatóanyaga elpusztítja a körömágyban nehezen hozzáférhető gombák széles körét.  
Alkalmazza a fertőzött területek végleges gyógyulásáig az egészséges körmökért.

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

Hatóanyag: amorolfin-hidroklorid
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OEXO1766/11.20

EXOLORFIN 50 mg/ml 
gyógyszeres körömlakk
2,5 ml
Eredeti ár: 4588 Ft

A megfelelő higiénia biztosítására, a viszkető, irritált, égő bőr megnyugtatására és az 
esetleges kellemetlen szagok megszüntetésére.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADABELIEMA2AP16/2021.05.04.

Beliema® Expert 
Intim Mosakodó 
200 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2513 Ft

(9,25 Ft/ml)

-25%***

Tegyél a változókori karcsúságodért a Klimin Slim TRIO-val. Növényi összetevői 
közül a keserű narancs és a kóladió a súlycsökkentésért, a zsír- és  
szénhidrát-anyagcsere támogatásáért a paprika kivonat felel. Jódmentes.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

Klimin Slim Trio 
60 db

3599 Ft*
Eredeti ár: 4766 Ft

(59,98 Ft/db)

-25%***

Napfény vagy forrázás okozta égési sérülés, kis- és nagyhólyagos bőr-
megbetegedések, horzsolások, nyálkahártya károsodás gyógyulásának 
elősegítésére, minden korosztálynak.

Hatóanyag: Dexpantenol
Bausch Health Mo. Kft., 1134 Budapest, Váci út 33.
Hirdetési kód: PAN-21-02-02, lezárás dátuma: 2021.02.25.

Panthenol 
külsőleges spray
130 g

2099 Ft*
Eredeti ár: 3036 Ft

(16,15 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

3899 Ft**
(1559,60 Ft/ml)

-10%***

4130 Ft*
(1652,00 Ft/ml)

Vérnyomásmérés
 közben a beszéd 

befolyásolja a mért 
eredményt. 

            Mérés közben 
        legyen csendben!

#heti1alkalom

#változókorifogyás

-30%***

9.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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 Venotec tabletta 600 mg mikronizált diozmint tartalmazó gyógyszer,  
napi 1 tabletta elegendő, hogy eredményesen gátolja a vénák tágulását,  
így hatékonyan kezeli a visszér okozta panaszokat.
Zentiva Pharma Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C

Venotec 600 mg 
60 db tabletta

4899 Ft*
Eredeti ár: 6218 Ft

(81,65 Ft/db)

-20%***

Jól felszívódó 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 kapszula 
60 db

1499 Ft*
Eredeti ár: 2016 Ft

(24,98 Ft/db)

-25%***

Aranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyan csillapítja az aranyér kellemetlen tüneteit: csök-
kenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag természetes 
hatóanyagokat (cápamájolajat és élesztősejt-kivonatot) tartalmaz.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs 
25 g 
Eredeti ár: 3125 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-20%***

2450 Ft**
(98,00 Ft/g)

-10%***

2760 Ft*
(110,40 Ft/g)

VitaFer liposzómás vas kitűnő megoldást jelenthet azoknak, akiknek  
érzékeny a gyomra a vaskészítményekre. A vas hozzájárul a a normál  
vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez. A termék a napi vas adagon  
kívül tartalmaz B12-vitamint és B6-vitamint is.

VitaFer 
liposzómás folyékony 
vaskészítmény
120 ml

1599 Ft*
Eredeti ár: 2155 Ft

(13,33 Ft/ml)

-25%***

Paracetamol hatóanyagú fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer. Optizorb® formulával a 
gyorsabb felszívódásért – a hagyományos paracetamol tablettákhoz képest.

Paracetamol hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
PM-HU-XBRAND-20-00001

Panadol Rapid 500 mg 
filmtabletta, 24 db
Eredeti ár: 1485 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1180 Ft**
(49,17 Ft/db)

-10%***

1330 Ft*
(55,42 Ft/db)

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
60 db kapszula
Eredeti ár: 3769 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

2799 Ft**
(46,65 Ft/db)

-15%***

3180 Ft*
(53,00 Ft/db)

#vashiány

#memória

#aranyér

10.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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 kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Dohányzásról való leszokást segítő gyógyszer, 
csökkenti a nikotin-megvonás tüneteit.
Hatóanyag: nikotin. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Alkalmi székrekedés kezelésére szolgál, kizárólag fel-
nőtteknek. Hatóanyag: kristályosodó szorbit-szirup, 
trinátrium-citrát, nátrium-lauril-szulfoacetát (70%).
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Már egy adag (2 db tabletta) 
megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés 
tüneteit. Hatóanyag: loperamid-hidroklorid. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

Az Ön gyógyszeres szekrénye mit rejt?

Microlax® végbéloldat
4 db

Nicorette® Berrymint 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott 

oldatos spray, 150 adag

Imodium® Instant
2 mg szájban

diszpergálódó tabletta,
12 db

Visine® Classic 
0,5 mg/ml oldatos 
szemcsepp, 15 ml

Vadgesztenye-, szúrós csodabogyó-, varázsmogyoró-kivonatokat és C-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula. A vadgesztenye hozzájárul a normál vénás keringés fenntartásához, 
a megfelelő vénás és hajszáleres keringés működéséhez. A C-vitamin hozzájárul a normál kolla-
génképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához. 
A napi adag (1x1 kapszula) 180 mg vadgesztenye-kivonatot (36 mg eszcin tartalommal), 50 mg 
szúrós csodabogyó-kivonatot, 50 mg varázsmogyoró-kivonatot és 40 mg C-vitamint tartalmaz. 

Biomed 
Vadgesztenye FORTE
kapszula, 30 db

1280 Ft*
Eredeti ár: 1607 Ft

(42,67 Ft/db)

-20%***

Visszérgyulladás következtében kialakuló kellemetlen bőrtünetek, valamint 
fáradt és feszülő lábak ápolására. Az alkotó gyógynövények hatóanyagai  
gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

Biomed 
Vadgesztenye krém 
DUPLA
2x60 g

980 Ft*
Eredeti ár: 1233 Ft

(8,17 Ft/g)

-20%***

1750 Ft**
(437,50 Ft/db)

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

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

4050 Ft**
(306,82 Ft/ml)

-10%***

4280 Ft*
(324,24 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-20%***

1250 Ft**
(104,17 Ft/db)

-10%***

1399 Ft*
(116,58 Ft/db)

-20%***

-20%***

NYÁRI ÚTITÁRSAK
Novosil gél  50 ml

Kozmetikum 

Gyorsan és hatékonyan csillapítja a 
viszketést, fertőtlenít és csökkenti a 
rovarcsípés, napégés és csalánkiütés 
okozta kipirosodást.
Mentolt tartalmaz, ezáltal hűsít. 
Nem fényérzékenyít.

Swiss Panthenol Premium 
spray/hab  150 ml

Kozmetikum 
10 % D-Panthenollal, 
Aloe Verával és 
A-, E-, F-vitaminokkal
Bőrgyógyászok által tesztelt.

Gyors és hatásos segítséget nyújt a napégette 
bőr regenerációjára és ápolására. Hatékonyan 
használható érzékeny bőrre is.

Eredeti ár: 4758 Ft
Eredeti ár: 2174 Ft

Eredeti ár: 2297 FtEredeti ár:1552 Ft

1699 Ft*
Eredeti ár: 2450  Ft 
(33,98 Ft/ml) 

Eredeti ár: 3066  Ft 

-30%***

2299 Ft**
(15,33 Ft/ml)

-25%***

2599 Ft*
(17,33 Ft/ml)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

11.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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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Akut hasmenés kezelésére. Természetes eredetű hatóanyagának segítségével bevonja 
és védi a bélnyálkahártyát, fokozza annak ellenálló képességét. 2 éves kortól orális 
rehidráló oldattal együtt adva.

Hatóanyag: Dioszmektit
Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. 
Hirdetési kód: SME-21-01-01, lezárás dátuma: 2021.01.25.

Smecta 
3 g por szuszpenzióhoz 
10 db tasak
Eredeti ár: 1582 Ft

Akut bélfertőzések, mérgezéses gyomor- és bélbántalmak kezelésére szolgáló, 
több összetevőből álló bélfertőtlenítő készítmény.  
Hatóanyagai a bélben megkötik a mérgező anyagokat és védőbevonatot 
képeznek a belek falán.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Bolus adstringens tabletta  
50 db 

1699 Ft*
Eredeti ár: 2167 Ft

(33,98 Ft/db)

-20%***

A Mezym® forte javítja az emésztést és könnyít a gyomron étkezés után, hasnyálmiriggyel 
kapcsolatos emésztési zavar esetén (maldigesztió). Gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 
klinikailag bizonyított enzimaktivitás. Mezym forte. A jobb emésztésért! 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: pankreatin.

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.

MEZYM® forte 10000 
gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta, 50 db
Eredeti ár: 2742 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

2299 Ft**
(45,98 Ft/db)

-10%***

2470 Ft*
(49,40 Ft/db)

A Cralex® kapszula hatékonyan kezeli a hasmenést. Kókuszhéjból készült aktív 
szén hatóanyaga megköti, közömbösíti és eltávolítja a szervezetből a hasmenést 
okozó mérgező anyagokat. Már 3 éves kortól adható!

Hatóanyag: aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Cralex® 
kemény kapszula, 70 db
Eredeti ár: 3013 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2399 Ft**
(34,27 Ft/db)

-10%***

2699 Ft*
(38,56 Ft/db)

A MeteoSpasmyl (alverin-citrát, szimetikon) kettős hatóanyag kombinációja csökkenti a 
puffadást, a belek gáztartalmát és görcsoldó hatású. 

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: alverin-citrát, szimetikon
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

MeteoSpasmyl 
20 db lágy kapszula
Eredeti ár: 2723 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2150 Ft**
(107,50 Ft/db)

-10%***

2420 Ft*
(121,00 Ft/db)

100%-ban természetes hatóanyagú gyógyszer, többféle hasi panasz: fájdalom, görcsök 
és puffadás enyhítésére, különösen IBS esetén.

Borsmentaolaj 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-2100417 (2021.03.29.)

entero-SPA 
0,2 ml gyomornedv-ellenálló
lágy kapszula, 24 db

2650 Ft*
Eredeti ár: 3106 Ft

(110,42 Ft/db)

-15%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1250 Ft**
(125,00 Ft/tasak)

-10%***

1410 Ft*
(141,00 Ft/tasak)

#aktiváltszén

#bélfertőtlenítés

#hasmenés

#növényihatóanyag

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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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Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofilizált tejsav- és bifidobaktériumokat 
tartalmazza (LA-5®, BB-12®), melyek alkalmazása az alábbi esetekben  
javasolható: ha megváltozik a szervezet bioritmusa, utazások alatt.
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Linex Flora 
élőflórát tartalmazó kapszula, 28 db
Eredeti ár: 3495 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2799 Ft**
(99,96 Ft/db)

-10%***

3150 Ft*
(112,50 Ft/db)

SZÁJÁPOLÁS

FÉRFIAKNAK

Az elmex® fogszuvasodás elleni termékcsalád használatával összefüggő fluoridraktárak alakulnak ki a fogak teljes felszínén, ezáltal véd a fogszuvasodás ellen a 
fogmosások közötti időszakokban is. Junior fogkrém a 6-12 éves korosztálynak és gyermek fogkrém a 6 éven aluliak részére.
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft. 
1117. Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

elmex® 
fogszuvasodás elleni fogkrém   
75 ml

1020 Ft*
Eredeti ár: 1382 Ft

(13,60 Ft/ml)

elmex® gyermekfogkrém    
50 ml

999 Ft*
Eredeti ár: 1418 Ft

(19,98 Ft/ml)
elmex® 
Junior fogkrém    
75 ml

999 Ft*
Eredeti ár: 1418 Ft

(13,32 Ft/ml)

-25%***

-30%***

-30%***

Az egyedi összetételű Saballo Complex  hatóanyagai – a szabalpálma  
termés- kivonat és a tökmagolaj – hozzájárulnak az alsó húgyúti rendszer és a 
prosztata megfelelő működésének fenntartásához, valamint a maximális  
vizeletáramlás támogatásához férfiaknál.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.

Saballo Complex
szabalpálma termés-kivonatot és tökmagolajat tartalmazó 
étrend-kiegészítő lágy kapszula, 90 db
Eredeti ár: 6603 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

5299 Ft**
(58,88 Ft/db)

-10%***

5970 Ft*
(66,33 Ft/db)

Az Ocutein Forte készítmény 15 mg luteint, többszörösen telí-
tetlen Omega-3 zsírsavakat, A-, B2-, C- és E-vitaminokat, valamint 
cink, réz és szelén nyomelemeket tartalmaz. Az A-vitamin és a cink 
hozzájárulnak a normál látás megőrzéséhez.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Nedvesítő szemcsepp, gyors enyhülést hoz a száraz, fáradt és irritált 
szemnek. Hidratálja, megnyugtatja és stabilizálja a könnyréteget. 
Kontaktlencsét viselők is használhatják. 

Felbontás után 90 napig felhasználható.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Ocutein Forte
60 db lágyzselatin kapszula 

3850 Ft*
Eredeti ár: 5158 Ft

(64,17 Ft/db)

Ocutein Sensitive Care
szemcsepp, 15 ml 

1350 Ft*
Eredeti ár: 1954Ft

(90,00 Ft/ml)

-25%*** -30%***

facebook.com/kulcspatikak/

A Kulcs Patikák Facebook 
videótárában több hónapra 

elegendő 30 perces, 
ingyenes tornaedzések 

elérhetők!

SZEM

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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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Tartósítószermentes 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 

Tartósítószermentes orrspray 6 éves kortól és felnőtteknek. Akár 2 nappal csökkenti a 
nátha lefolyási idejét a fiziológiás sóoldattal összehasonlítva.  
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 

Nasivin Kids 0,25 mg/ml 
tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml
Eredeti ár: 2409 Ft

Nasivin Classic 0,5 mg/ml 
tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml
Eredeti ár: 2338 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1899 Ft**
(189,90 Ft/ml)

-10%***

2160 Ft*
(216,00 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1850 Ft**
(185,00 Ft/ml)

-10%***

2080 Ft*
(208,00 Ft/ml)

NÁTHA

A Rhinospray plus gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.  
A benne lévő illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) köszönhe-
tően kényezteti az orrot és a légzés friss, tiszta, hűs érzését biztosítja.  
Már 6 éves kortól alkalmazható.

Tramazolin hatóanyagú, 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.orrdugulas.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2100140 (2021.02.10.)

Rhinospray plus 
1,265 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2451 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1950 Ft**
(195,00 Ft/ml)

-10%***

2199 Ft*
(219,90 Ft/ml)

#orrdugulás

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. június 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. 

Gondolta volna?
MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA, JÚNIUS 13.

A 2009 óta ünnepelt Magyar Feltalálók Napját azért 
tartják éppen június 13-án minden évben, mert az első 
magyar Nobel-díjas, Szent-Györgyi Albert biokémikus 
1941-ben ezen a napon jelentette be találmányát: a 
jól eltartható, nagy C-vitamin tartalmú készítmények 
előállításának eljárását. A gyógyszerkutatás és -fejlesztés 
ma a világ egyik leginnovatívabb iparága, amelyben a 
magyarok is kiveszik mindig a részüket, ezért mi, patikai 
gyógyszerészek is különösen nagy figyelemmel kísérjük 
az iparági újdonságok híreit.

A Baldivian Night egy növényi gyógyszer, amely természetes hatóanyagával 
(441,35 mg macskagyökér száraz-kivonat bevont tablettánként) enyhítheti az 
alvászavarokat.

Macskagyökér-kivonat hatóanyagú, vény nélkül kapható növényi 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

Baldivian Night 
bevont tabletta, 30 db

2050 Ft*
Eredeti ár: 2737 Ft

(68,33 Ft/db)

-25%***

Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak 
a feszített életstílus okozta stressz legyőzéséhez, illetve a nyugalom fenntartásához 
ingerlékenység esetén.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.

Valeriana Relax 
gyógynövény-kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő 

lágyzselatin kapszula, 60 db
Eredeti ár: 3538 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2799 Ft**
(46,65 Ft/db)

-10%***

3150 Ft*
(52,50 Ft/db)
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Kineziológiai tapaszok többféle színben ( fekete, bézs, kék, pink , terep).  
Támogatja az izmokat és a csontokat a fájdalom és gyulladások kezelése során. 
1 Roll 5cm x 5m.
AIM-Medical Kft. 

1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

mx Kinesio Tape (5cm x 5m) 
1 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2845 Ft

(2099,00 Ft/db)

-25%***

Enyhíti az enyhén vagy közepesen 
száraz szem okozta tüneteket. Egész 
nap szükség szerint alkalmazható.                                                                                                                                    

Mellékhatás bejelentő e-mail címünk: QA.Complaints@alcon.com
Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: HU-TN-2000001-09-20

TEARS NATURALETM II MED 
lubrikáló szemcsepp  
15 ml

1250 Ft*
Eredeti ár: 1673 Ft

(83,33 Ft/ml)

-25%***

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb szájsebeken (pl. fogsza-
bályzó, 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-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma: 2020.11.06.

ANAFTIN 12% GÉL
8 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2530 Ft

(249,88 Ft/ml)

-20%***

A fokhagyma ereje kapszulába zárva. A fokhagyma segít fenntartani a vér  
normál koleszterin-, triglicerid- és lipidszintjét, amellyel hozzájárul az erek és a 
szív egészségéhez. Hozzájárul a vércukorszint egyensúlyához és az  
immunrendszer normál működéséhez.

Hatóanyag: 200 mg fokhagyma-kivonat, ebből 6 mg alliin
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Fokhagyma 
kapszula  megapack, 100 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 3053 Ft

(22,99 Ft/db)

-25%***

Száraz szem kezelésére: átmenetileg meg-
szünteti a szemszárazság okozta égő ér-
zést és irritációt, használata hosszan tartó, 
fokozott hidratálást eredményez. Lágykon-
taktlencsék nedvesítésére is alkalmazható.                                                                                                                                    
Mellékhatás bejelentő e-mail címünk: QA.Complaints@alcon.com 
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: HU1904670598/05/2019

SYSTANE® Hidratálás 
lubrikáló szemcsepp 
10 ml

3199 Ft*
Eredeti ár: 4024 Ft

(319,90 Ft/ml)

-20%***

Intelligens hidrogél kisebb sebek azonnali kezelésére. Hűsít, védőréteget 
képez és nem csíp.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

BepanGel® sebkezelő gél
50 g

2599 Ft*
Eredeti ár: 3279 Ft

(51,98 Ft/g)

-20%***

#szárazszem

#szájnyálkahártyasérülései

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. június hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
* = 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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Tiszta benső – formás külső. Természetes támogatás fogyókúrázóknak.

Hatóanyag: polifenolok, szennalevél-kivonat
Dr. Chen Patika

Dr.Chen Szűztea  kapszula
80 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 2842 Ft 
(28,13 Ft/db) 

-20%***

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság

• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése

• Jelzőlámpa funkció a mért értékek egyszerű osztályozására

• 120 eredmény tárolása a memóriában-átlagérték kijelzése

• Intelligens mandzsetta nyomásszabályzás

• Mandzsetta mérete 22-40 cm

• Dátum/ idő funkció
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross G.u.23

VISOCOR OM60 
automata felkaros vérnyomásmérő 
1 db

12650 Ft*
Eredeti ár: 14828 Ft 
(12650,00 Ft/db) 

-15%***

A Normoxil™ szelén tartalma hozzájárul a pajzsmirigy normál működésének 
fenntartásához. 

Hatóanyag: mio-inozit, szelén
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

NORMOXIL™ mio-inozit és szelén 
tartalmú étrend-kiegészítő 
30 db tabletta

3799 Ft*
Eredeti ár: 4519 Ft 
(126,63 Ft/db) 

-15%***

Alkalmazásukkor kivételes kettős hatás lép fel: hűtő és melegítő hatás. A gél a bőrbe 
masszírozva serkenti a vérkeringést és segíti az izmok ellazulását. Mentolt és illóolajokat 
tartalmazó készítmények: kétféle kiszerelés, a hatás ugyanaz!
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2020.03.09. EWO/PERSKINDOL/2020/04v4

Perskindol 
Active Classic Spray
150 ml

3450 Ft*
Eredeti ár: 4289 Ft 
(23,00 Ft/ml) 

Perskindol 
Active Classic Gél

100 ml

3199 Ft*
Eredeti ár: 4073 Ft 

(31,99 Ft/ml) 

-20%***

-20%***

A Corega Bio Formula műfogsortisztító tabletta elpusztítja a műfogsor kelle-
metlen szagát okozó baktériumok 99,9 %-át és segít eltávolítani a plakkot és az 
elszíneződéseket.
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

Corega Bio Formula
műfogsortisztító tabletta, 30 db

1099 Ft*
Eredeti ár: 1384 Ft

(36,63 Ft/db)

-20%***

Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes és részleges műfogsorhoz.
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

Corega Erős Ízmentes 
műfogsorrögzítő krém, 40 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1614 Ft

(29,98 Ft/g)

-25%***

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. június hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
* = 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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Cosmopor® E steril sebtapasz
7,2x5 cm, 5 db

799 Ft*
Eredeti ár: 1139 Ft 
(159,80 Ft/db) 

Steril sebtapasz műtéti sebek és kisebb sérülések védelmére.

• Nedvszívó sebpárnával, mely nem ragad a sebbe

• A lekerekített sarkok megelőzik a felpöndörödést

• Öntapadó

• Steril

• 2 méretben: 7.2x5cm és 10x8cm                                                                                                                                          

Orvostechnikai eszközök és gyógyászati segédeszközök.

10x8 cm, 5 db

1050 Ft*
Eredeti ár: 1416 Ft 
(210,00 Ft/db) 

-30%***

-25%***

Bano Doktor 
Sarokbalzsam
50 ml

780 Ft*
Eredeti ár: 982 Ft
(15,60 Ft/ml)

A Bano Doktor sarokbalzsam mindennapi 
használata a száraz, repedezett bőrt ápolja, 
puhává varázsolja.
Herbária Zrt.

-20%***

Új CalciDin 600 mg kalciummal, valamint D-vitaminnal és K-vitaminnal az 
egészséges csontokért! A kalcium szükséges a normál csontozat és fogazat 
fenntartásához. A D-vitamin hozzájárul a kalcium normál felszívódásához/
hasznosulásához és a vér normál kalciumszintjének, valamint az egészsé-
ges csontozat és a normál fogazat fenntartásához. A K-vitamin részt vesz a 
normál csontozat fenntartásában.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

CalciDin Kalcium
D3-vitamin és K2-vitamin tartalmú
étrend-kiegészítő filmtabletta, 56 db

2150 Ft*
Eredeti ár: 2868 Ft 
(38,39 Ft/db) 

-25%***

100 mg koenzim Q10-et és 35 mg E-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény. A Q10 a sejtekben, különö-
sen azok mitokondriumában található anyag.   
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szem-
beni védelméhez.
JuvaPharma Kft

JUTAVIT 
KOENZIM Q10 100 MG 
40 db lágyzselatin kapszula

2150 Ft*
Eredeti ár: 2522 Ft 
(53,75 Ft/db) 

-15%***

Wartner 
szemölcsfagyasztó aeroszol
50 ml

4899 Ft*
Eredeti ár: 5765 Ft 
(97,98 Ft/ml) 

Wartner 
Tyúkszemeltávolító stift 

4 ml

2099 Ft*
Eredeti ár: 2616 Ft 

(524,75 Ft/ml) 

Akár már egyetlen kezeléssel lefagyasztja a szemöl-
csöt a gyökeréig. Az orvosok által is alkalmazott 
fagyasztásos módszeren alapul, a leghatékonyabb 
és leggyorsabb otthon alkalmazható kezelés. 
Omega Pharma Hungary Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Tyúkszem, illetve bőrkeményedés kezelésére. Látható 
eredmény már az első héttől. 
Omega Pharma Hungary Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

-15%***

-20%***

Compeed herpesztapasz diszkrét megoldás a herpesz kezelésére.  
Akár 12 órán át a helyén marad a gyors sebgyógyulás érdekében.  
A tapasz védőpajzsot képezve csökkenti a vírus továbbterjedésének kockázatát. 

Új aplikátor, könnyebb felhelyezés!  
Kényelmes használat akár maszk alatt is!

Hatóanyag: hidrokolloid
SIROWA Hungary Kft.

Compeed 
Herpesztapasz
15 db

2999 Ft*
Eredeti ár: 3734 Ft 
(199,93 Ft/db) 

-20%***

A Wartner termékek orvostechnikai eszközök, amelyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. június hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
* = 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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Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire. 
Egyedülállóan ultranagy molekulasúlyú hialuronsavat tartal-
maz. Tartósítószer-mentes. Minden típusú kontaktlencsére 
rácseppenthető. Felbontás után 6 hónapig eltartható.
Santen Oy Magyarországi Kerekedelmi Képviselete
1141 Budapest, Lipótvár utca 19/B.

Ocutears 0,15% 
műkönny szemcsepp
10 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3249 Ft 
(245,00 Ft/ml) 

-25%***

Az orvosi kender tartalmú 
készítmény gyors, intenzív és 
hatékony segítséget nyújthat 
az ízületi merevségek vagy 
izomfájdalmak enyhítésében, 
illetve sportolás vagy nagyobb 
fizikai megterhelés után.

Hatóanyag: fekete nadálytő, vadgesztenye
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Cannaderm 
Mentholka hűsítő gél
200 ml

2250 Ft*
Eredeti ár: 3028 Ft 
(11,25 Ft/ml) 

-25%***

Flexitol sarokápoló 
balzsam 
56 g

1899 Ft*
Eredeti ár: 2398 Ft
(33,91Ft/g)

Flexitol kézápoló 
balzsam 

56 g

1699 Ft*
Eredeti ár: 2114 Ft

(30,34 Ft/g)

Bőre is szomjazza a gondoskodást! Flexitol sarok- és kézápoló balzsam intenzív és gyors hidratálást nyújt a 
száraz, repedezett bőrnek. Hatása már az első naptól tapasztalható!   
A Flexitol kézápoló balzsam gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.   
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAFLEXITOL2AP2/2021.05.03.

-20%***

-20%***

Krómot, fahéj-, gyömbérgyöké-, és kapormag-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.

A normál vércukorszintért! A termék napi adagjában 
található 500 mg fahéj-kivonat megfelel 1500 mg fahéj 
őrleménynek. 
JuvaPharma Kft

JutaVit Fahéj
+Króm+Gyömbér+Kapormag 
120 db filmtabletta

1780 Ft*
Eredeti ár: 1986 Ft 
(14,83 Ft/db) 

-10%***

Diozmint, heszperidint, csalánlevél-kivonatot és fekete áfonya-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő. A készítmény fő hatóanyaga a jól ismert termé-
szetes eredetű citrusfélékből kivont heszperidin és a diozmin. 
JuvaPharma Kft

JUTAVIT 
DIOZMIN + Heszperidin 500 mg 
60 db filmtabletta

2750 Ft*
Eredeti ár: 3064 Ft 
(45,83 Ft/db) 

-10%***

100 mg hialuronsavat nátrium-hialuronát formájá-
ban tartalmazó étrend-kiegészítő, mely hozzájárul 
a szervezetben lévő hialuronsav mennyiségének 
pótlásához.
JuvaPharma Kft

JutaVit 
Hialuron forte 100 mg 
30 db filmtabletta

2150 Ft*
Eredeti ár: 2522 Ft 
(71,67 Ft/db) 

-15%***

NATURLAND 
Szúnyog- és 
kullancsriasztó spray
100 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2130 Ft
(16,99 Ft/ml)

Vérszívó rovarok távoltartására alkalmas.  
A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel 
vastagságától függően, a vérszívó rovarokat  
(pl. szúnyog, kullancs) 4-6 órán keresztül távol tartja.

-20%***

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



*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

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. június 1-30. között a készlet erejéig érvényes a Kulcs Patikákban. 
A fenti akció más kedvezményekkel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes 
körű. A változtatás jogát fenntartjuk. NAOS Hungary Kft.© 2021.
Minden jog fenntartva.

MINDEN Photoderm TERMÉK

-25%
2021. JÚNIUS 1-30.

és 2 db Photoderm 
termék vásárlása 

esetén 
AJÁNDÉK 

strandtáska
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A D-vitaminról:
A D-vitamin zsíroldékony vitamin, másik neve a kalciferol. 
Ez a vitamin is képződhet előanyagaiból a szervezetben, 
méghozzá ultraibolya sugárzás hatására. Az elővitamin 
képzésében viszont a koleszterinnek van fontos szerepe, 
tehát néha ennek a vegyületnek is van hasznos tulajdon-
sága. Sajnos, a napfény hatására képződő D-vitamin 
mennyisége az időskorra erősen csökken.

Mihez szükséges?
A D-vitamin segíti a kalcium és foszfor normál felszívó-
dásához és hasznosulásához, az egészséges csontozat 
fenntartásához, az immunrendszer megfelelő működé-
séhez, a vér normál kalciumszintjének fenntartásához, az 
egészséges izomfunkció fenntartásához, a gyermekek 
csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez. 

Miben található meg?
Legjobb D-vitamin forrásaink a halmájolajok, a máj, a 
tojás, a tej és tejtermékek, margarinok. Fontos megemlí-
teni, hogy a bőrben is képződik, ha azt napfény éri. A 
légköri szennyeződések elnyelik az ultraibolya sugarakat, 
így kevesebb D-vitamin tud keletkezni a bőrben. A 
szervezetbe kerülő nehézfémek (ólom, kadmium) növelik 
a D-vitamin szükségletét.

Hiányállapotok
D-vitamin hiányában a következő tünetek léphetnek fel: a 
csontok ásványianyag-tartalma elégtelenné válik, a 
csontok deformálódnak, elvesztik merevségüket, de 
rugalmasságukat is, emiatt könnyen törnek és nehezen 
gyógyulnak. Fiatal gyermekeknél angolkór (rachitis) lehet 
a következmény. Felnőtteknél a csontok meglágyulnak, 
izomgörcsök léphetnek fel. A D-vitamin tartósan elégte-
len bevitelének fontos szerepe lehet a csontritkulás 
kialakulásában is.

A D-vitamin hozzájárul

• az egészséges csontozat 
  fenntartásához
• a kalcium és foszfor normál 
  felszívódásához és hasznosulásához
• az egészséges fogazat fenntartásához 
• a vér normál kalciumszintjének 
  fenntartásához
• az egészséges izomfunkció fenntartásához
• az immunrendszer megfelelő működéséhez
• a gyermekek csontjainak megfelelő 
  növekedéséhez és fejlődéséhez
• valamint a D-vitamin szerepet játszik a 
  sejtosztódásban

A C-vitamin hozzájárul 

• az immunrendszer normál 
  működéséhez, 
• a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
  védelméhez, 
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, 
• az immunrendszer normál működéséhez 
  intenzív testmozgás alatt vagy azt követően. 

MAGAS HATÓANYAGTARTALOM

A D-vitamin hozzájárul 

• a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához/hasznosulásához, 
• az egészséges csontozat 
fenntartásához,
• az immunrendszer normál 
működéséhez.

MAGAS HATÓANYAGTARTALOM

Fókuszban az inzulinrezisztens táplálkozás!

10 % szénhidrát

I .R.

Válasszon inzulinrezisztens termékeink széles palettájából!

CH-10 Vízoldható élelmi rost PaleOK 1:4

4-szeres édesítő hatáskollagénnel dúsított, tejmentes 

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

Tudta, hogy a bőr öregedéséért nem csak az idő múlása és a  
stressz, de még a napsugarak is felelősek?

A nap UV sugarai az év minden napján érnek minket a 
szabadlevegőn, hiszen azok áthatolnak a felhőrétegen, de még 
az ablaküvegen is. Meglehet, télen kevesebb –barnulásunkért  
felelős- UVB sugárzásban van részünk, azonban a folyamatosan 
jelenlévő UVA sugarak is befolyásolják bőrünk öregedésének 
folyamatát. Elősegítik a bőr megereszkedését, a pigmentfoltok  
és a ráncok megjelenését.

Ezért azt ajánlják a szakértők: bőrgyógyászok és kozmetikusok 
egyaránt, hogy minden évszakban használjunk 
fényvédő krémet, nyáron kiemelt figyelemmel.

Fényvédő faktorral a legtöbb jó minőségű 
nappali arckrém már rendelkezik, de fényvédő 
hidratálókrémként is könnyen megtalálhatók, 
nagy választékban a Kulcs Quality 
Patikákban. A nyári időszakban keresd 
naptej formájában, amely az egész 
testre használható formula, hosszabb 
szabadban, napon tartózkodás esetére.

Kulcs Tipp: A fényvédő krémeket néhány 
óránként újra fel kell vinni, ha aznap sokat 
tartózkodunk a szabadban, ugyanis ennyi 
idő alatt már csökken a hatása!

FÉNYVÉDŐ KRÉM
Legyen a mindennapi bőrápolási rutin része! 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. június hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 
* = 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. 
 

-5% KEDVEZMÉNNYEL!
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Centrum® Férfiaknak multivitamin „30+30” akciós csomag; Centrum® Nőknek multivitamin „30+30” akciós csomag; Centrum® Férfiaknak 50+ multivitamin „30+30” akciós csomag: 
étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 

1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800, www.gsk.hu. • Promóciós szám: PM-HU-CNT-21-00013, Jóváhagyás dátuma: 2021. április • A termékek fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt.

Támogassa immunrendszerét
Centrum® multivitaminokkal!

Centrum® Férfiaknak multivitamin 
„30+30” akciós csomag

Centrum® Nőknek multivitamin 
„30+30” akciós csomag

Centrum® Férfiaknak 50+ multivitamin 
„30+30” akciós csomag

-10%*** -10%*** -10%***

4499 Ft*
Eredeti ár: 4983  Ft 
(74,98Ft/db) 

4499 Ft*
Eredeti ár: 4983  Ft 
(74,98 Ft/db) 

4499 Ft*
Eredeti ár: 4983  Ft 
(74,98 Ft/db) 

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

A D-vitaminról:
A D-vitamin zsíroldékony vitamin, másik neve a kalciferol. 
Ez a vitamin is képződhet előanyagaiból a szervezetben, 
méghozzá ultraibolya sugárzás hatására. Az elővitamin 
képzésében viszont a koleszterinnek van fontos szerepe, 
tehát néha ennek a vegyületnek is van hasznos tulajdon-
sága. Sajnos, a napfény hatására képződő D-vitamin 
mennyisége az időskorra erősen csökken.

Mihez szükséges?
A D-vitamin segíti a kalcium és foszfor normál felszívó-
dásához és hasznosulásához, az egészséges csontozat 
fenntartásához, az immunrendszer megfelelő működé-
séhez, a vér normál kalciumszintjének fenntartásához, az 
egészséges izomfunkció fenntartásához, a gyermekek 
csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez. 

Miben található meg?
Legjobb D-vitamin forrásaink a halmájolajok, a máj, a 
tojás, a tej és tejtermékek, margarinok. Fontos megemlí-
teni, hogy a bőrben is képződik, ha azt napfény éri. A 
légköri szennyeződések elnyelik az ultraibolya sugarakat, 
így kevesebb D-vitamin tud keletkezni a bőrben. A 
szervezetbe kerülő nehézfémek (ólom, kadmium) növelik 
a D-vitamin szükségletét.

Hiányállapotok
D-vitamin hiányában a következő tünetek léphetnek fel: a 
csontok ásványianyag-tartalma elégtelenné válik, a 
csontok deformálódnak, elvesztik merevségüket, de 
rugalmasságukat is, emiatt könnyen törnek és nehezen 
gyógyulnak. Fiatal gyermekeknél angolkór (rachitis) lehet 
a következmény. Felnőtteknél a csontok meglágyulnak, 
izomgörcsök léphetnek fel. A D-vitamin tartósan elégte-
len bevitelének fontos szerepe lehet a csontritkulás 
kialakulásában is.

A D-vitamin hozzájárul

• az egészséges csontozat 
  fenntartásához
• a kalcium és foszfor normál 
  felszívódásához és hasznosulásához
• az egészséges fogazat fenntartásához 
• a vér normál kalciumszintjének 
  fenntartásához
• az egészséges izomfunkció fenntartásához
• az immunrendszer megfelelő működéséhez
• a gyermekek csontjainak megfelelő 
  növekedéséhez és fejlődéséhez
• valamint a D-vitamin szerepet játszik a 
  sejtosztódásban

A C-vitamin hozzájárul 

• az immunrendszer normál 
  működéséhez, 
• a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
  védelméhez, 
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, 
• az immunrendszer normál működéséhez 
  intenzív testmozgás alatt vagy azt követően. 

MAGAS HATÓANYAGTARTALOM

A D-vitamin hozzájárul 

• a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához/hasznosulásához, 
• az egészséges csontozat 
fenntartásához,
• az immunrendszer normál 
működéséhez.

MAGAS HATÓANYAGTARTALOM

1599 Ft*
Eredeti ár: 2036  Ft 
(15,99 Ft/db) 

2999 Ft*
Eredeti ár: 3810  Ft 
(29,99 Ft/db) 

-20%***

-20%***

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

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



22.

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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-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) 

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

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

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

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

Forgalmazó: Home Impex Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29.

Az akció 2021. június 1-30. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK



A játék kezdete: 2021. június 1.    Beküldési határidő: 2021. június 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: 2021. július 5. hétfő 
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. Emberkereskedelem színhelye (L). 13. 
Gordonkaművész, cimbalomtanár és zeneszerző (Géza). 14. 
Bizonytalan lábon állna. 15. Békés művésznő keresztneve. 
16. Klasszikus kötőszó. 17. Műsort sugároz. 18. Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete, angol betűszóval. 19. Museum of Fine 
…, Szépművészeti Múzeum. 21. Nitrogén és titán vegyjele. 22. 
Pótkerék mellett található. 24. Tengeri haramia. 26. Kondérban 
van! 28. Nyugodt körülmények között létezik. 30. A kínai konyha 
alapedénye. 32. Tovataszít. 33. Ön, Bécsben! 35. Nagyrabecsülés. 
38. Névelő. 39. Kis Gáspár. 40. Partra vetett hal teszi. 42. Tabán 
központja! 43. Katonai szállítóoszlop. 45. Fagylaltozik. 47. 
Osztrák zeneszerző (Alban Maria Johannes). 49. Csont, latinul. 
50. Médiaszemélyiség, szerkesztő-műsorvezető (János). 51. 
Antwerpen francia neve. 53. Rejtett, titkos, latin eredetű szóval. 54. 
Svájci származású orvos, tudós, filozófus és francia forradalmár, 
keresztnévvel (U).

FÜGGŐLEGES: 1. Ritchie Blackmore egyik zenekara. 2. … Trinita 
beata, középkori himnusz kezdősora. 3. Ribnica-hoz tartozó kis 
falu Dél-Szlovéniában. 4. Richard Strauss operája. 5. Gaz betűi 
keverve. 6. Orosz Adél. 7. Üvegezők tömítőanyaga. 8. Antonov 
felségjele. 9. Polgár fele! 10. Helybenhagyás. 11. Kis-Ázsia. 12. 
Andalúziai város, angol térképen. 16. Forszírozás. 19. Eszméletét 
vesztett. 20. Csontváz, orvosi szóval. 23. Hani i …, koszovói kisváros 
albán neve (ELEZIT). 25. Ezüst vegyjele. 27. Jól jegyezd meg, latin 
kifejezéssel (2 szó). 29. Magyar származású szlovák festőművész, 
könyvillusztrátor (DOLÁN György). 31. Diszkvalifikálva. 34. 
Mindeközben. 36. Kétes! 37. A hangnem alaphangja a dúr-moll 
tonális zenében. 39. … főtörzsőrmester, Michel Galabru híres 
szerepe a Csendőr-sorozatban. 41. A török hódoltság alatt a 
keresztény alattvaló megnevezése, jelentése: nem-muszlim. 44. 
Sub …, titokban. 46. … Pugacsova, orosz esztrádénekesnő. 48. A 
birtokos eset rövidítése a latinban. 50. Főkoma egynemű betűi. 52. 
Vény, röv. 53. Orbán Levente.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést,  
amely az emberi szervezet téves immunválasza olyan anyagokra, amelyek normális körülmények között nem váltanak 
ki reakciót. Manapság már civilizációs betegség.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között

1 db 10 000 Ft értékű
Kulcs Patikák ajándék termékcsomagot

sorsolunk ki.
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VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

Forgalmazó: Home Impex Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29.

Az akció 2021. június 1-30. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK



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. június 1. – június 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:  2021. május 11.  
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 és az egészséges életmódot.   |   * = akciós bruttó fogyasztói ár   
Az ajánlatok 2021. június hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk. 
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. *** 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.


