
A Pingvin Gyógynövény és Reformházak időszakos kiadványa

ÁRHÍREK
Áraink 2022. augusztus 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

GYÓGYNÖVÉNY

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN REFORMHÁZAKBAN:  •  Békéscsaba, Andrássy út 14., ny.: h.-p.: 8-19 óráig, sz.: 8-13 óráig 
•  Orosháza, Győri Vilmos tér 1., ny.: h.-p.: 8-18 óráig, sz.: 8-12 óráig  •  Szarvas, Kossuth u. 21/3.  nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig
•  Szeged, Tisza L. krt. 37.,  ny.: h.-p.: 8–19,  sz.: 8–13 óráig • Szeged, Budapesti krt. 38., ny.: h.-p.: 7.30–18.30, sz.: 8–13 óráig. 
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Érvényes: 2022. 08. 01., hétfőtől 
 2022. 08. 03., szerdáig

Érvényes: 2022. 08. 04., csütörtöktől 
 2022. 08. 06., szombatig

Érvényes: 2022. 08. 08., hétfőtől 
 2022. 08. 10., szerdáig

Érvényes: 2022. 08. 11., csütörtöktől 
 2022. 08. 13., szombatig

Érvényes: 2022. 08. 15., hétfőtől 
 2022. 08. 17., szerdáig

Érvényes: 2022. 08. 18., csütörtöktől 
 2022. 08. 20., szombatig

Érvényes: 2022. 08. 22., hétfőtől 
 2022. 08. 24., szerdáig

Érvényes: 2022. 08. 25., csütörtöktől 
 2022. 08. 27., szombatig

Érvényes: 2022. 08. 29., hétfőtől 
 2022. 08. 31., szerdáig

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ár csak a megjelölt mennyiség egyidejű vásárlására vonatkozik. 
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A részletekről érdeklődjön az üzletekben!
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CBA vanillin cukor,
10×8 g

  99,
- Ft

együtt most csak:
10

db

1,24 Ft/g

2,68 Ft/g

Nescafe 3in1 kávé,
3×10 db

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

1369,
- Ft

együtt most csak:
3
db

3,34 Ft/g

Kapucíner szelet,
8×31 g

829,
- Ft

együtt most csak:
8
db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
3,34 Ft/g

Kapucíner szelet,

együtt most csak:

0,62 Ft/g

CBA Piros puding,
vaníliás, 10×40 g

249,
- Ft

együtt most csak:
10

db

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

1,15 Ft/g

Győri édes keksz,
4×180 g

829,
- Ft

együtt most csak:
4
db

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

2,39 Ft/g

Sport ziccer ostyaszelet,
10×36 g

859,
- Ft

együtt most csak:
10

db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
2,39 Ft/g

Sport ziccer ostyaszelet,

együtt most csak:

2,93 Ft/g

Twix szelet, 
6×50 g

879,
- Ft

együtt most csak:
6
db

2,93 Ft/g

Twix szelet, 

együtt most csak:

1,88 Ft/g

CBA Piros banán szelet,
10×25 g

469,
- Ft

együtt most csak:
10
db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
1,88 Ft/g

CBA Piros banán szelet,

13,32 Ft/g

Orbit drazsé, különféle, 
6×10 db

799,
- Ft

együtt most csak:
6
db

13,32 Ft/g

Foody Free
Hummusfl ips chilivel vagy 
Zabfl ips paradicsommal és 
oregánóval, 50 g

Gluténmentes, 
laktózmentes, 
vegán.

Nobilis Almaszirom, 40 g

Nobilis E-Vita Mix, 40 g

Aszalt Golden vagy 
Jonatán almaszirmok.

Természetes rostban 
gazdag. Hozzáadott 
cukor, olaj és aromák 
nélkül készült.

Természetes E-vitamin-
ban, magnéziumban és 
rostban gazdag. 
Természetes B1-vitamin 
és vasforrás.

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

LoveDiet Fehér 
Himalája só,
1000 g

Az őstengerekben 
lerakódott, szennyező-
désmentes só, amely 
többféle ásványi anyagot 
is tartalmaz. 

A kókuszvirágcukor 
olvadáspontja ala-
csony, így könnyen 
felhasználható 
sütésnél-főzésnél.

LoveDiet
Kókuszvirág-
cukor, 500 g

A tökmagolaj segíthet a prosztata és 
koleszterin problémák kezelésében. 
Fogyasztják salátákhoz, szószokhoz, 
húsokhoz de kiváló magában vagy 
kenyérre kenve is. A tökmagolaj 
erőteljes diós ízével gazdagítja a 
vele készített leveseket, salátákat, 
szószokat és édességeket.

LoveDiet Tökmag olaj,
hidegen sajtolt, 250 ml

LoveDiet Útifű maghéj 
liszt, 250 g 

LoveDiet Tápióka liszt 
(keményítő), 500 g

A rostban gazdag útifű 
maghéj liszt alkalmas 
közvetlen fogyasztás-
ra italokba, ételekbe 
keverve, illetve azok 
sűrítésére is. 

A tápióka liszt (keményítő) 
tökéletesen beilleszthető 
normál és gluténmentes 
étrendbe egyaránt. 
Mellékíz mentes.

Allergéneket nem 
tartalmaz.

Természet Áldása 
gyümölcslevek:
fekete áfonya vagy feketeszeder
330 ml

Tartósítószer- és színezékmentes. 
Természetesen előforduló cukrokat 
tartalmaz. A kíméletes feldolgozásnak 
köszönhetően a gyümölcsök megőrzik 
eredeti íz- és aromaanyagaikat.

Természet Áldása 
Aszalt goji bogyó,
100 g

Felhaszná lhat-
juk mü zlihez, 
sü temé nyekhez, 
salá tá khoz, tur-
mixokhoz, ká sá k 
ké szí té sé hez, de 
fogyaszthatjuk 
aká r magá ban 
csemegé zve is. 

A kuszkusz 
durumbúza-dará-
ból készül, kiváló 
szénhidrátforrás. 
Felhasználhatjuk 
köretek, egytá-
lételek, saláták, 
édességek elké-
szítéséhez.

Természet Áldása
Kuszkusz,
500 g

Bonetta Csicseriborsó, 
250 g

Jelentős fehérjetartalma 
miatt kisgyermekek, 
várandós anyukák, spor-
tolók és idősek, valamint 
vegetáriánusok étrend-
jébe illeszthető.

Bonetta Hajdinaliszt 
gluténmentes, 
500 g

A reformkonyha 
alapanyaga is lehet, 
különleges ízt ad 
az ételeknek.

Gluténmentes.

Csíki csipsz 
Prémium csipszek,
Barna sörös, 
Medvegombás vagy 
Szarvasgombás, 70 g

Gluténmentes, GMO mentes, 
színezékmentes, tartósítószer- 
mentes.

(2,72 Ft/ml)

-%  Ft
1169 Ft* helyett-270 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8 (2,48 Ft/ml)

-%  Ft
1029 Ft* helyett-210 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(6,41 Ft/g)

-%  Ft
589 Ft* helyett-140 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(8,00 Ft/ml)

-%  Ft
2599 Ft* helyett-600 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT19

(1,48 Ft/g)

-%  Ft
469 Ft* helyett-100 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(5,48 Ft/g)

-%  Ft
299 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(7,29 Ft/g)

-%  Ft
919 Ft* helyett-190 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(5,20 Ft/g)

-%  Ft
1619 Ft* helyett-320 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(0,45 Ft/g)

-%  Ft
569 Ft* helyett-120 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(5,29 Ft/g)

-%  Ft
679 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(2,10 Ft/g)

-%  Ft
1349 Ft* helyett-300 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT10

(1,00 Ft/g)

-%  Ft
629 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(1,54 Ft/g)

-%  Ft
979 Ft* helyett-210 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(2,20 Ft/g)

-%  Ft
1419 Ft* helyett-320 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT10

(4,58 Ft/g)

-%  Ft
319 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

AZONOS 
ÁRON

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

** A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, vagy kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

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

Herbária Csalánlevél, 
30 g

Enyhe vizelethajtó hatású. 
Serkenti a szervezet 
anyagcsere folyamatait. 
Salaktalanító kúrákban 
javasolt alkalmazása. 
Külsőleg faggyútermelést 
csökkentő, fertőtlenítő 
hatású.

Gyógynövény.

Benefi tt Hántolt köles, 
500 g

Sokoldalúan felhasználható, egészséges glutén-
mentes köretalap. Tápanyagainak köszönhetően 
jó hatással van az emésztésre, hasznos segítség 
fogyókúrázóknak.

Édesítővel édesítve, laktózmentes.

Diabette Choco NAS
konyakmeggyes trüff el krémmel 
töltött étcsokoládé, 25 g 

Interherb 
Kollagén&Hyaluronsav
italpor édesítőszerrel, 403 g

Vadmálna, mangó-puncs 
vagy banán-split ízű.
• A csontok, porcok és ízületek 

egészségéért
• A szép és egészséges bőrért
• Cukor- és tartósítószer-

mentes
• Közepes molekulatömegű 

és hatékony felszívódású, 
hidrolizált szarvasmarha 
eredetű kollagénből

• Természetes módon glutén- 
és laktózmentes

Étrend-
kiegészítő.

100% tisztaságú, valódi citromos 
eukaliptuszolaj, mely antimikrobiális 
és gyulladáscsökentő hatása miatt 
kiváló kiegészítő terápiája lehet 
légúti-, és mozgásszervi panaszok 
kezelésének, illetve rovarriasztó 
hatása miatt pedig szúnyogok és 
más rovarok távoltartására is ideális. 
Ez utóbbi felhasználási mód esetén 
használja geránium illóolajjal közö-
sen diff úzorban párologtatva.

Aromax Citromos 
Eukaliptuszolaj, 10 ml

Benefi tt Kölespehely, 250 g

A természetes módon gluténmentes kölesmag 
pehely a reformkonyha méltán népszerű alapanya-
ga: müzlik, kásák, sütemények, pudingok, édes és 
sós töltelékek, vegafasírt, palacsinta és még sok 
egészséges fi nomság készíthető belőle.

Gluténmentes.

Eveline MY BEAUTY ELIXIR
HYDRA RASPBERRY hidratáló 
regeneráló krém, 50 ml

Azonnal megnyugtatja és táplálja az arcbőrt, 
biztosítva a komfort érzetet. A könnyed for-
mula, tökéletes a mindennapi bőrápoláshoz, 
smink alatt is.

Herbária Laktoherb
tabletta, 60 db

Laktoherb Ánizs-, édeskö-
mény-, vas- és vitamintar-
talmú étrend-kiegészítő 
készítmény édesanyáknak, 
a szoptatás teljes idősza-
kára.

Étrend-kiegészítő.

Dr. Chen Ganoderma kávé,
15 x 12 g

Kávékülönlegesség 
immunrendszerünk 
támogatásáért.

Étrend-kiegészítő.

Aromax Argánolaj, 20 ml

Biotermesztésből származó argánfa 
termésének magjából sajtolt olaj

• bőr, haj, köröm ápolására
• pótolja az elveszett nedvességet
• intenzíven ápol
• vitaminokban gazdag
• csökkenti a viszketést és kiszáradást
• gyorsan beszívódik, 

nem hagy olajos érzetet
TIPP: cseppentse tusfürdőjébe vagy haj-
balzsamjához (adagoljon 20-30 cseppet 
a fl akonokba), vagy használja közvetlenül 
bőrén/hajvégein.

Aromax Virágos rét 
légfrissítő spray, 20 ml

100% bevizsgált és kiváló minőségű illóolajok felhasz-
nálásával készült levegő frissítő és illatosító termék, 
mely hasonlóan az Antibacteria spray-hez, hosszútávon 
illatosít. Nehezen szellőztethető he-
lyiségek, közösségi terek esetén is ki-
válóan alkalmazható. Virágos-citrusos 
illata vidám, nyárias hangulaltot idéz. 
Az ilang-ilang és a grapefruit illóolaj 
is kiváló fertőtlenítő és stresszoldó 
hatással bír, így tökéletes párosítás 
az otthonunk, munkahelyünk levegő-
jének frissítésére, illatosítására.

Eveline HYALURON CLINIC
Ránctalanító krém 40+ nappali és 
éjszakai, 50 ml

A ránctalanító krém a gondosan kiválasztott ha-
tóanyagok kölcsönhatásának és hatékonyságá-
nak köszönhetően segít a bőröregedés jeleinek 
leküzdésében.

A természetes és organikus hatóanyagokon alapuló 
krém megszünteti a bőr fénylését, felszívja a faggyú-
felesleget, miközben hidratálja és megnyugtatja. Az 
antibakteriális hatású kiválasztott kivonatok csökkentik 
a pórusok láthatóságát és normalizálják a faggyúter-
melést, miközben bársonyossá és puhává varázsolják 
a bőrt.

Eveline ORGANIC GOLD
nyugtató és mattító krém zöld teával, 
50 ml Diabette Wellness cukorka,

kávés-karamellás ízben, 
60 g

Steviával ízesítve, 
hozzáadott cukor 
nélkül.

Diabette Wellness cukorka,
Vegyes gyümölcsös ízben,
70 g

Töltetlen kemény 
cukorka. 

Steviával ízesítve, 
hozzáadott cukor 
nélkül.

A sampon egy kivételesen 
gyengéd kókuszdión alapuló 
tisztító összetevőket tartalmaz, 
amely tökéletesen tisztítja és 
táplálja a fejbőrt és a hajat.

Nem tartalmaz formaldehidet 
és parabéneket.

Kozmetikum.

Herbal Care Zsurló 
sampon, 330 ml

Dr. Herz Máriatövismag olaj
500 mg, 60 kapszula

A máriatövis hozzájárul a máj 
egészségének megőrzéséhez, 
a megfelelő májfunkciók 
fenntartásához. Támogatja 
az egészséges májműködést, 
a májszövet, illetve a májsejtek 
normál regenerációját, hozzájárul 
az emésztőrendszer egészséges 
működéséhez.

Étrend-kiegészítő

Akció időtartama: 
2022.06.11.-2022.08.31.

(61,65 Ft/db)

-%  Ft
5229 Ft* helyett-1530 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT36

(2,30 Ft/ml)

-%  Ft
989 Ft* helyett-230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(9,30 Ft/g)

-%  Ft
369 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(41,65 Ft/db)

-%  Ft
3289 Ft* helyett-790 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT24

(146,60 Ft/db)

-%  Ft
3069 Ft* helyett-870 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

(13,65 Ft/g)

-%  Ft
6849 Ft* helyett-1350 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT54

(99,90 Ft/ml)

-%  Ft
1359 Ft* helyett-360 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(0,98 Ft/g)

-%  Ft
619 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

Száraz és feszességét vesztett 
bőrre. Tökéletesen megerősíti 
a bőr struktúráját, helyreállítja 
tömörségét és rugalmassá-
gát. Ideálisan feszesít, formáz, 
hidratál és táplál, biztosítva 
a bőrnek a komplex ápolást. 
Bársonyos formulája könnyen 
szétkenhető és gyorsan felszí-
vódik, feszesebbé és bárso-
nyosan simává téve a bőrt.

Eveline Argán olaj 
feszesítő testápoló, 350 ml

(3,57 Ft/ml)

-%  Ft
1589 Ft* helyett-340 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(39,98 Ft/ml)

-%  Ft
2589 Ft* helyett-590 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT19

(27,98 Ft/ml)

-%  Ft
1809 Ft* helyett-410 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(5,13 Ft/g)

-%  Ft
489 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(79,95 Ft/ml)

-%  Ft
2149 Ft* helyett-550 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(7,16 Ft/g)

-%  Ft
239 Ft* helyett-60 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT1

(79,95 Ft/ml)

-%  Ft
2109 Ft* helyett-510 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(5,98 Ft/g)

-%  Ft
489 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(2,00 Ft/g)

-%  Ft
659 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(31,98 Ft/ml) Ft
BOMBA ÁR:

AZONOS 
ÁRON

ÚJ!



(A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.)    A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a gyógynövényüzletekben!

Áraink 2022. augusztus 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A PINGVIN PATIKÁK 
TERMÉKCSALÁDJA!

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

PINGVIN JEGY

Ezt a jegyet csak a Pingvin Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy termék 
megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő 
Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezmény 
igénybevételére nem jogosít. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat
a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat üzletenként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a Pingvin Refomházakban!

Ha Ön ellátogat a kiadványban felsorolt 
valamelyik Pingvin Reformházba, akkor

Érvényes: 2022. 08. 01. - 2022. 08. 31.

megvásárolhatja:
az 500 g-os 
TROPY Hántolt kölest
és kap 20 bónuszpontot.

egységár: 0,56 Ft/g
ENNYIRE EGYSZERŰ: 
 kedvezményes áron megvásárolja az 500 g-os 
TROPY Hántolt kölest 
 kap 20 bónuszpontot a Bónusz Plusz kártyájára, 
  amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot20

2 010000 003114

vágja ki  és adja le a patikában

CSAK MOST

279
Forint

TROPY Zabpehely
500 g, (1,10 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

549 Ft

TROPY
Útifűmaghéj,
100 g (8,99 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

899 Ft

TROPY Kókuszolaj
1000 ml, (1,70 Ft/ml)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

1699 Ft
16

1699

TROPY
Szódabikarbóna,

1000 g (0,55 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

549 Ft

TROPY
Aszkorbinsav,
250 g (8,80 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

2199 Ft

Gullón Digestive 
Gluténmentes, tejmentes keksz, 
150 g

Glutén-, tej- és tojásmentes.

Fehértói Csemege gyümölcs 
ízű kukoricapehely, 80 g

Extrudált kukoricapehely.

Gluténmentes, mester-
séges színezéket nem 
tartalmaz.

Csíki Csipsz,
Paprikás hangulat, 70 g

Gluténmentes, 
vegan, GMO mentes, 
tartósítószer mentes.

Torras Cukor- és gluténmentes 
mandulás tejcsokoládé, 75 g 

Glutén-, búza-, tojás-, 
kukoricamentes. 
A termék édesítőszert 
és természetes cuk-
rokat tartalmaz.

Bob The Snail 
Gyümölcs snack
Tejcsoki-mangó, 30 g

Bob The Snail 
Gyümölcs tekercs
Alma-meggy, 30 g

A Bob Snail újdonsága 
a csokoládéba mártott gyü-
mölcs snack. A belseje 100% 
préselt  gyümölcs, ame-
lyet Belga tejcsokoládéba 
mártottunk. A csokoládé 
sem tartalmaz cukrot, stevia 
kivonattal van édesítve. 
Egészséges fi nomság 
az egész családnak!

100% gyümölcsből készült 
termék, csak természetes 
összetevőkkel. Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz, 
gluténmentes, laktózmen-
tes, vegán. A Bob Snail 
a legjobb választás, ha 
egészséges fi nomságra 
vágysz!

Könnyű és egészséges köret, vagy kiadós 
saláta készítésére felhasználható gabonatöret. 
Percek alatt kész, fogyókúrához is ideális.

Benefi tt Bulgur, 500 gBenefi tt Chia mag, 500 g

Magas a rost- és fehérjetartalma, a reformétkezés kedvelt 
alapanyaga. Keverje müzlikhez, reggeli gabonapelyhek-
hez. Sütemények, kenyerek gazdagítására is alkalmas.

Növényi Omega-3 és -6 zsírsavakban gazdag.

Benefi tt Máriatövis 
magolaj, 250 ml

Előnyös élettani tulajdonságai 
(pl. májvédelem) miatt önma-
gában is fogyasztható, vagy 
saláták, készételek ízesítésére 
is használható. Íze növényi 
olajra emlékeztető, semleges, 
nem intenzív.

Hidegen sajtolt.

NaturPiac Hibiszkuszvirág
aszalvány, 75 g

A hibiszkuszvirág íze frissítő, 
savanykás, C-vitaminban is 
gazdag, a teája szép vörös 
színű. Ételünket pikánssá 
teszi, vörös színűre festi.

NaturPiac Pomelo aszalvány,
75 g

A pomelo tele van C-vi-
taminnal. Magas a kalci-
um- és kálium tartalma. 
Jól alkalmazható a vér-
nyomás szabályozására, 
és remek immunerősítő 
is. Energiatartalma ala-
csony, ezért ajánlott 
a diétázóknak is.

White Snack 
Bio Kölesgolyó, 
sós, 150 g 

Gluténmentes, 
tengeri sóval készült 
csemegék. 

Isola Bio Rizsalapú 
főzőkrém, 200 ml

Alapja rizs, mely nagy meny-
nyiségű fehérjét, B-, E- és K-vi-
taminokat, valamint ásványi 
anyagokat és nyomelemeket 
is tartalmaz. Kitűnő sós ételek-
hez, édességekhez, dekorá-
cióhoz vagy akár szószokhoz. 
Habbá nem verhető.

Laktóz-, gluténmentes, vegán.

Biopont Bio Kukorica snack 
Betyár szív, paprikás ízesítéssel, 
Pandúr szív, erős paprikás ízesítéssel, 
45 g

Az extra ropogós termékek 
kizárólag gondosan válogatott, 
természetes bio összetevőkből 
készülnek. Gluténérzékenyek, 
vegánok, valamint a hazai ízek 
és a bio termékek kedvelői 
számára is kiváló alternatívát 
nyújtanak a nassolás terén.

Gluténmentes.

Klasszikus amerikai ham-
burgerzsemle védőgázas 
csomagolásban.

Glutén-, búza- és laktóz-
mentes, hozzáadott tej, 
tojás és pálmaolaj nélkül. 
Tartósítószert nem 
tartalmaz. Vegán.

Schär Hamburger 
zsemle, gluténmentes, 
4 × 75 g

(1,46 Ft/g)

-%  Ft
279 Ft* helyett-60 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(7,97 Ft/g)

-%  Ft
319 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(4,39 Ft/g)

-%  Ft
419 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(7,30 Ft/g)

-%  Ft
289 Ft* helyett-70 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(6,65 Ft/g)

-%  Ft
649 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(7,05 Ft/g)

-%  Ft
659 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(3,66 Ft/g)

-%  Ft
719 Ft* helyett-170 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(2,00 Ft/ml)

 Ft
589 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(3,16 Ft/g)

-%  Ft
1979 Ft* helyett-400 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(0,90 Ft/g)

-%  Ft
599 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(5,98 Ft/g)

-%  Ft
359 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(4,27 Ft/g)

-%  Ft
419 Ft* helyett-120 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(324,75 Ft/db)

 Ft
1869 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12 BÓNUSZPONT

A VÁSÁRLÁSÉRT1

(1,99 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

(5,48 Ft/ml)

-%  Ft
1729 Ft* helyett-360 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

32%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
190 Ft

ÚJ!ÚJ!

AZONOS 
ÁRON

30%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
570 Ft



ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY

Áraink 2022. augusztus 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár. A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb-támogatott készítményekre vonatkoznak. Az akciós aján-
lat a kiadványban megjelölt üzletekben, a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!  A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól. Az árváltoztatás 
jogát fenntartjuk. A százalékban számított engedmény az akciós újságban egész számra kerekítve jelenik meg. Jelen ajánlat nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak 
szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. Kiadja a Pharmainvest Zrt. Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: 62/554-510, info@pingvinpatika.hu. Képek: ©123RF

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. 
Kérjük vásárlás előtt érdeklődjön választott egész-

ségpénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben 
az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

EDEN PREMIUM
Útifű maghéj, 
100 g

A rost segít az élelmisze-
rekben található fontos 
tápanyagok felszívódását, 
azonban a legtöbb ember 
jóval kevesebb rostot 
fogyaszt napi szinten, mint 
amennyi ideális volna.

Dana 100%-os zöldség és 
gyümölcslé, 1000 ml

Csak az összetevőkben termé-
szetesen előforduló cukrokat 
tartalmaz.

Hozzáadott cukor-, édesítőszer- 
és tartósítószer-mentes. 

OKF KING Aloe Vera 
italok, 240 ml

Szénsavmentes üdítő 
ital 30% Aloe vera 
darabokkal.

Fit Cereál Kása 
Málna ízű, 55 g

A készítmény glutén-
mentes gabonákból, 
laktózmentes tejpor és 
málnapor felhasználásá-
val készült.

Glutén- és 
laktózmentes.

Fit Cereál Kása 
Csokoládé-kókusz ízű 
mandula darabokkal,
55 g

A készítmény glutén-
mentes gabonákból, 
kókusz italpor felhaszná-
lásával készült.

Glutén- és 
laktózmentes, vegán.

Fit Fruit müzli szeletek
Lime, meggy, sárgabarack és 
vörösáfonya ízesítéssel, 23 g

Vegán, pálmaolaj 
nélkül, magas rost 
tartalommal.

Fit PROBIO Zabkása, 
Meggy-fehércsokoládé ízű, 
fruktózzal, 58 g

2 milliárd Bacillus 
Coagulans. 
Élelmirost forrás.

Garden Alma préselt 
gyümölcslé, 500 ml

100%-os gyümölcstartalmú, 
préselt gyümölcslé. 

Tartósítószer, mesterséges 
színezék, ízfokozó mentes. 
Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz.

Kral Nektárok:
fekete áfonya vagy feketeribizli, 
1000 ml

100%-os gyümölcslé, 
csak természetes 
összetevőkből, 
magas antioxidáns 
tartalommal!

Kral Sárgabarack 
Nektár, 1000 ml

40%, gyümölcstartalommal.

Ma Baker Giant Bar zabszeletek,
Áfonyás, almás vagy banános, 90 g

Különlegesen fi nom gabonaszeletek zabból.

Nem tartalmaz búzát. 
Vegetáriánusok is 
fogyaszthatják.

RiceUp! Puff asztott 
barnarizs szelet: 
Napraforgómaggal, 
Tökmaggal vagy 
Szupermagvakkal, 
120 g

Csak természetes összetevők-
ből, tartósítószer nélkül készült 
szuper roppanós csemege.

Gluténmentes.

Semix Mini müzli snack, 70 g

Gluténmentes csíráztatott 
zabpehelyből készült 
müzli falatok. Sárgabarack 
vagy narancs-kakaóbab 
ízben.

Gluténmentes, hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz.

Süsü kedvence 
cukormentes nyalóka, 
5 db

Vegyes gyümölcs ízű 
nyalókák édesítőszerrel.

EDEN PREMIUM
Kölesliszt, 
500 g

Lisztje felhasználható 
sütemények készítéséhez 
(keverve más lisztekkel), 
illetve főzelékek besűrí-
tésére.

Gluténmentes, vegán.

EDEN PREMIUM
Sörélesztő pehely, 250 g

A sörélesztő pehely egy 
inaktív élesztőféleség, 
mely ásványianyagokban 
és vitaminban bővelked-
het. Használhatjuk tész-
taételekhez, szószokhoz, 
mártásokhoz, mártogató-
sokhoz, egytálételekhez, 
levesekhez is.

Gluténmentes.

Garden Alma-ananász 
préselt gyümölcslé,
500 ml

100%-os gyümölcstartalmú, 
préselt gyümölcslé. 

Tartósítószer, mesterséges 
színezék, ízfokozó mentes. 
Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz.

N&Z Zabpehely,
500 g 

Gluténmentes, élelmi 
rostokban gazdag.

(1,06 Ft/g)

-%  Ft
659 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(3,43 Ft/g)

-%  Ft
109 Ft* helyett-30 Ft

(3,09 Ft/g)

 Ft
289 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT1

(1,00 Ft/ml)

 Ft
1489 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(0,83 Ft/ml)

-%  Ft
1049 Ft* helyett-220 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(0,83 Ft/ml)

-%  Ft
1049 Ft* helyett-220 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(69,80 Ft/db)

 Ft
519 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(3,62 Ft/g)

-%  Ft
269 Ft* helyett-70 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT1

(3,62 Ft/g)

-%  Ft
269 Ft* helyett-70 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT1

(7,29 Ft/g)

-%  Ft
939 Ft* helyett-210 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(0,76 Ft/ml)

-%  Ft
479 Ft* helyett-100 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(2,16 Ft/g)

-%  Ft
339 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(1,44 Ft/g)

-%  Ft
899 Ft* helyett-180 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(0,80 Ft/ml)

-%  Ft
499 Ft* helyett-100 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(7,20 Ft/g)

-%  Ft
2359 Ft* helyett-560 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT17

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(4,27 Ft/g)

-%  Ft
379 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(3,32 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

38%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
110 Ft

33%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
490 Ft

(1,12 Ft/ml)

-%  Ft
349 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

33%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
170 Ft




