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Az Advil® Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, láz-
csillapító, emellett gyulladáscsökkentő hatása is van.  
Lágy kapszulája folyékony formában tartalmazza a ható-
anyagot. Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani fájdalmát.  
Vény nélkül kapható ibuprofén tartalmú gyógyszer. 
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

Megújult megjelenéssel!

 

TERMÉK 
 SZUPER ÁRON!

TÖBB MINT

120

ÁPRILIS 12-13. 
Ünnepi hosszú hétvége

#HÚSVÉT

KERESZTREJTVÉNYÜNKET 
KERESSE A MAGAZINBAN!

Advil® Ultra Forte 
24 db lágy kapszula 

2 699 Ft*
Eredeti ár: 3166 Ft 
(112,46 Ft/db)

-15%

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



Ön is gyakran tapasztal gyomorégést? Van megoldás! 

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

1Lásd: Gaviscon menta ízű belsőleges szuszpenzió alkalmazási előírás. Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com 
Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. Anyaglezárás: 2020.01.15. GVS_20_002

A Gaviscon szuszpenzió már 3 percen belül 
és akár 4 órán át hat!1

GAV_negyedoldal_KULCS_v03_jav.indd   1 2020. 02. 27.   12:41

MEGÚJULT BUDAPESTI PATIKÁINK  
VÁRJÁK ÖNÖKET!

1046 Budapest, Nádor utca 2.  
Az Újpesti Piactól pár perc sétára.
Nyitvatartás:
H-P: 7.30 - 19.30
Szo: 7.00 - 13.00

1073 Budapest, Erzsébet krt. 58.  
A Király utca sarkán, a 4-6-os villamosmegállónál.

Nyitvatartás: 
H-P: 8.00-21.00
Szo-V: 9.00-21.00

Az ország egyik legnagyobb vásárlói terével,  
gyereksarokkal, kellemes környezetben.

NÁLUNK BIZTOSAN JÓ ÉLMÉNY  
A PATIKAI VÁSÁRLÁS! 
Térjen be hozzánk és böngésszen a saját tempójában, 
készséges gyógyszerészeinknek lesz ideje Önre.

• Szabadpolcos, vásárlóbarát kialakítás

• Kibővített termékkínálat, dermokozmetikumok és reform élelmiszerek is kaphatók

• Hosszított, kényelmes nyitvatartás

További részletekért látogasson el honlapunkra!

www.kulcspatikak.hu
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Ön is gyakran tapasztal gyomorégést? Van megoldás! 

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

1Lásd: Gaviscon menta ízű belsőleges szuszpenzió alkalmazási előírás. Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com 
Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. Anyaglezárás: 2020.01.15. GVS_20_002

A Gaviscon szuszpenzió már 3 percen belül 
és akár 4 órán át hat!1

GAV_negyedoldal_KULCS_v03_jav.indd   1 2020. 02. 27.   12:41

2 499 Ft*
Eredeti ár: 3104 Ft 

(5,00 Ft/ml)

-20%

13 féle vitamint, 8 féle ásványi anyagot, valamint ginzenget és ginkgo 
bilobát tartalmazó komplex multivitamin készítmény.  
Étrend-kiegészítő.
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

Centrum® Energy 
A-tól Z-ig® 
multivitamin, 30 db filmtabletta

2 950 Ft*
Eredeti ár: 3492 Ft 
(98,33 Ft/db)

-15%

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

ÁPRILIS 22. – A FÖLD VILÁGNAPJA
Az idén már 50 éve kezdődött, világszintű mozgalom kiemelt témája 
a biológiai sokféleség megőrzése és csökkenésének megállítása, 
melynek oka az emberiség folyamatos túlfogyasztása. Mindez a 
természet egyensúlyát is veszélyezteti.
A mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?” – Csupán pár változtatást kellene véghez 
vinnünk az életvitelünkben. Többek között a műanyag csomagolások 
mellőzésével, a hazai termékek fogyasztásával, vagy éppen a 
faültetéssel is sokat tehetünk a bolygónkért.

Gondolta volna?

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 1642 Ft 
(46,63 Ft/ml)

Komplex összetételével  
támogatja az immun- 
rendszert meghűléses  
betegségekben, influenza  
idején.
Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
KU2004BCSE30

-15%

-15%

A Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® multivitamin vitamin és ásványi 
anyag összetételét kifejezetten a nők különböző táplálkozási igényei 
alapján fejlesztették ki, és számos fontos területen támogatják a nők 
szervezetének egészséges működését. Étrend-kiegészítő.
Pfizer Kft., 1123 Budapest Alkotás utca 53.

Centrum® Nőknek 
A-tól Z-ig® 
multivitamin, 30 db filmtabletta

2 950 Ft*
Eredeti ár: 3494 Ft 
(98,33 Ft/db)



Hatóanyag és tengervíz kombinációja,  
egy tartósítószer-mentes,  
modern orrspray-ben.  
Hatóanyag: xilometazolin
Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály:  
+36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Xilomare® 
1 mg/ml oldatos orrspray, 10 ml 

1650 Ft*
Eredeti ár: 2058 Ft 
(165,00 Ft/ml)

-20%

A Rhinospray plus gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.  
A benne lévő illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) 
köszönhetően 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
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu , www.orrdugulas.hu
SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)

Rhinospray plus 
oldatos orrspray, 10 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2341 Ft 
(185,00 Ft/ml)

-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.

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

HÚSVÉT – LOCSOLKODÁSRA FEL!
Idén április 12-13-ra esik Húsvét, így az azt 
megelőző Nagypéntekkel együtt, egy négy-
napos hosszú hétvégét kapunk.
A keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepének központjában  
Jézus feltámadása áll. Ezenkívül számtalan, mindenki által ismert szim-
bólum köthető hozzá. Gondoljunk csak a húsvéti nyúlra, mely jelkép ere-
detileg Németországból ered: a legenda szerint Ostra, germán istennő,  
a színes tojásokat tojó madarát nyúllá változtatta a gyermekek kedvéért. 
A másik elengedhetetlen kellék a tojás, ami az újjászületés és termé-
kenység egyik legősibb jelképe.

Gondolta volna?
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NEUTROGENA®
 

Cellular Boost arcápoló termékcsalád
a ráncok látható csökkentéséért akár 4 hét alatt1

ÚJDONSÁG

1Klinikai kutatás 42 nő részvételével, napi kétszeri használatot követően.
Szemkörnyékápoló 

krém
Éjszakai krémNappali krém Ráncmegelőző 

koncentrátum
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4 299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(85,98 Ft/ml) 

4 299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(85,98 Ft/ml) 

4 299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(286,60 Ft/ml) 

4 299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(143,30 Ft/ml) 

-15%

NÁTHA

Oximetazolin-hidroklorid 
hatóanyagú orrspray Aloe 
Verával és Eukaliptusszal, 
melynek hatása perceken 
belül kifejlődik és legfeljebb 
12 órán át tart. 
P&G Hungary Kkt.,  
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

Wick Sinex Aloe Vera 
és Eukaliptusz 
0,5 mg/ml oldatos orrspray, 15 ml

1950 Ft*
Eredeti ár: 2300 Ft 
(130 Ft/ml)

-15%



MAGNÉZIUM

ÚJ

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

MARADJ MOZGÁSBAN

Maráz Zsuzsanna ajánlásával

Ultrafutó, háromszoros Ultrabalaton-győztes (221 km),
kétszeres Spartathlon-győztes (246 km)

MINDENNAPI ÍZÜLETI TÁPLÁLÁS RUGALMASSÁG VITALITÁS

Az allergiás reakciók és tünetek (allergiás nátha, orrfolyás, tüsszögés, orr, szájpad és a 
szemviszketés, a kötőhártya vérbőség és a könnyezés, valamint a csalánkiütés) enyhítésére 
szolgáló gyógyszer. Nem okoz álmosságot. Naponta egyszer elegendő a szedése. A tünetek 
enyhítése egy teljes napon keresztül érvényesül. Hatóanyag: dezloratadin

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Goodwill Pharma Kft., 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

INALLER 
5 mg,  30 db filmtabletta

1299 Ft*
Eredeti ár: 1900 Ft 
(43,30 Ft/db)

Most
csak!

ALLERGIA

SZÁJÁPOLÁS

Az Innopharm Magnézium-laktát+B6 417 mg magnézium- 
laktátot (50 mg szerves kötésű magnézium) és 5 mg 
B6-vitamint tartalmaz. A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködés fenntartásához. A magnézium és a B6-vita-
min hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.  
Hatóanyag: magnézium, B6-vitamin

InnoPharm  
Magnézium-laktát +B6 
100 db filmtabletta 

1550 Ft*
Eredeti ár: 1938 Ft 
(15,50 Ft/db)

-20%

Béres Szemerő  
Lutein FORTE 
2x60 db filmtabletta 

6 699 Ft*
Eredeti ár: 7858 Ft 
(55,83 Ft/db)

Limitált kiadású csomag! A normál 
látás megőrzéséért. 20 mg luteint és 
20 mg cinket, valamint vitaminokat, 
ásványi anyagokat tartalmazó komplex 
étrend-kiegészítő készítmény. Az A-, 
B2-vitamin és cink hozzájárul a normál 
látás fenntartásához.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
KU2004SZOL

-15%

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

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

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

-20%

3 850 Ft*
Eredeti ár: 4812 Ft 
(128,33 Ft/db)

Kamistad® Gel
20 mg/185 mg szájnyálkahártyán alkalmazott gél, 10 g 

1499 Ft*
Eredeti ár: 1867 Ft 
(149,9 Ft/g)

A Kamistad gél hatékony megoldás a fogíny és a szájnyálkahártya 
enyhe gyulladásainak kezelésére. Lidokain tartalma révén hatásos  
helyi érzéstelenítést biztosít, míg kamillavirág-kivonata a gyulladásgátló 
és antibakteriális hatásért felel.
STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 
61118 Bad Vilbel, Németország 
20STADAKAMISTAD2AP1/2020.03.02.

-20%

SZEM

#gazdaságoskiszerelés
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MOZGÁS

Aleve 
24 db filmtabletta

1530 Ft*
Eredeti ár: 1912 Ft 
(63,75 Ft/db) 

Derék-, ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló,  
gyulladáscsökkentő hatású gyógyszer.  
Hosszan hat, akár 12 órán át csillapítja fájdalmát. 
Hatóanyag: naproxén–nátrium
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
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Dolgit krém 
50 g 

1599 Ft*
Eredeti ár:1889 Ft 
(31,98 Ft/g)

Dolgit krém 
100 g

2 499 Ft*
Eredeti ár: 2949 Ft 
(24,99 Ft/g)

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 
ibuprofén tartalmú gyógyszer. Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.
Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.8)

-15%

-15%

Hatóanyaga az etofenamát, amely gyulladásgátló és 
fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. A  nem-szteroid 
gyulladásgátló gyógyszerek (ún. NSAID-ok) csoportjába 
tartozik. Helyileg alkalmazva a bőrön keresztül felszívódik 
és a gyulladt szövetben felhalmozódik. A bőrön át történő 
alkalmazással elkerülhetők azok a mellékhatások, melyek 
az orális NSAID használat során jelentkezhetnének. 

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Goodwill Pharma Kft. 
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 

Cartidol
100 mg/g gél, 50g 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1916 Ft 
(25,98 Ft/g)

Most
csak!

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza következtében 
kialakuló fájdalmakat. Diklofenák-kálium 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"
CHHU/CHTHRFL/0004/19e

Voltaren Dolo 
25 mg bevont tabletta, 20 db

1880 Ft*
Eredeti ár:2344 Ft 
(94,00 Ft/db)

Voltaren  
Dolo Rapid 
25 mg lágy kapszula, 20 db

2 250 Ft*
Eredeti ár: 2643 Ft 
(112,50 Ft/db)

-20%

-15%

#mozgásszervifájdalom

-20%

InnoPharm  
Glükózamin Plus 
60 db filmtabletta

2 599 Ft*
Eredeti ár: 3278 Ft 
(43,32 Ft/db) 

A glükózamin és a kondroitin a porcszövet természetes 
alkotórészei. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénkép-
ződéshez és ezen keresztül a porcok normál állapotának, 
működésének fenntartásához, valamint a normál csonto-
zat fenntartásához. Hatóanyag: glükózamin-szulfát, me-
til-szulfonil-metán, kondroitin-szulfát, kollagén, C-vitamin



A Meteospasmyl (alverin-citrát, szimetikon) kettős hatóanyag kombinációja 
csökkenti a puffadást, a belek gáztartalmát és görcsoldó hatású.
Kéri Pharma Hungary Kft. 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Meteospasmyl 
20 db lágy kapszula

2 050 Ft*
Eredeti ár: 2569 Ft 
(102,50 Ft/db) -20%

Nagy Svédcsepp 
Naturland oldat 
500 ml

1950 Ft*
Eredeti ár: 2427 Ft 
(3,90 Ft/ml) 

Enyhe emésztési zavarok, mint puffadás, teltségérzet, bélrenyheség, 
epepanaszok kezelésére, valamint külsőleg bedörzsölésre és borogatásra 
reumás- és izomfájdalmak esetén. 

Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Imodium® 

2 mg kemény kapszula,  
20 db

1150 Ft*
Eredeti ár: 1450 Ft 
(57,50 Ft/db)

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél.  
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Johnson&Johnson Kft. , 1123 Nagyenyed utca 8-14.

-20%

Rennie 
96 db cukormentes rágótabletta 

2 299 Ft*
Eredeti ár: 2861 Ft 
(23,95 Ft/db)

Egyedülálló, 96 db-os cukormentes kiszerelés. Kedvező darabára miatt gyomorégéssel 
és refluxos panaszokkal gyakran küzdő betegeknek ajánlott.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-20%

A Mezym® forte helyreállítja az emésztést és könnyít a gyomron étkezés után. 
Gyomornedv-ellenálló filmtabletta, klinikailag bizonyított enzim aktivitás.  
Mezym forte. A jobb emésztésért!  
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: pankreatin.
BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.)
HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 02.01.2020.

MEZYM FORTE® 
10 000 egység gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 50 db

2 299 Ft*
Eredeti ár: 2700 Ft 
(45,98 Ft/db) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

-15%

Bila-Git 
30 db filmtabletta

1699 Ft*
Eredeti ár: 2145 Ft 
(56,63 Ft/db)

Puffadás? Teltségérzet? Emésztési görcsök? A Bila-Git hatékonyan 
szünteti meg az epeműködéssel összefüggő emésztési panaszokat, így 
nincsenek többé nehéz ételek. Szakértő segítség emésztési panaszokra. 
Vény nélkül kapható gyógyszer. Epeműködési zavarral összefüggő 
emésztési panaszokra.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu; www.bilagit.hu
SAHU.NBI.19.10.0440 (2019.11.13.)

-20%

Cralex® 
125 mg tabletta, 60 db 

1750 Ft*
Eredeti ár: 2191 Ft 
(29,17 Ft/db)

A Cralex® kókuszhéjból készült aktív szén hatékonyan 
kezeli a hasmenést. Megköti, közömbösíti és eltávolítja 
a szervezetből a hasmenést okozó mérgező anyagokat. 
Már 3 éves kortól adható! Hatóanyag: aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt-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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

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

EMÉSZTÉS

#gyomorégés

#hasmenés

#aktiváltszén

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

Linex Flora 
28 db élőflórát tartalmazó 
kapszula

2 799 Ft*
Eredeti ár: 3341 Ft 
(99,96 Ft/db)

Most
csak!

-20%
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KERINGÉS

BioCo szerves VAS  
90 db tabletta

1599 Ft*
Eredeti ár: 2150 Ft 
(17,77 Ft/db) 

A BioCo szerves VAS kizárólag szerves kötésű glükonát 
formában tartalmazza a normál vörösvérsejt- és 
hemoglobin-képződéshez szükséges vasat jelentős, 
tablettánként 14 mg-os hatóanyag-mennyiségben.

-25%

Citrus flavonoidokkal a visszér ellen! A VenoprotEP filmtabletta érvédő hatású 
gyógyszer, gátolja a visszerek kitágulását, növeli a hajszálerek ellenállását, javítja az 
idült vénabetegség tüneteit. Gyorsan enyhíti az aranyér tüneteit. Magyar gyógyszer. 
Hatóanyag: diosmin, hesperidin
ExtractumPharma zrt.

VenoprotEP 
60 db filmtabletta 

4 099 Ft*
Eredeti ár: 5520 Ft 
(68,32 Ft/db)

-25%

Sperti Preparation H® 
végbélkúp 
12 db

2 399 Ft*
Eredeti ár: 3028 Ft 
(199,92 Ft/db)

Sperti Preparation H® 

végbélkenőcs 
25 g

2 150 Ft*
Eredeti ár: 2709 Ft 
(86,00 Ft/g)

A megoldás aranyérre!  
A Sperti Preparation H® végbél-
kenőcs és végbélkúp hatékonyan 
csillapítják az aranyér kellemetlen 
tüneteit: csökkentik az irritációt, 
enyhítik a fájdalmat és elősegítik a 
sebgyógyulást. Kizárólag természe-
tes hatóanyagokat (cápamájolajat és 
élesztősejt-kivonatot) tartalmaznak.  
Vény nélkül kapható gyógyszerek. 
Hatóanyag: cápamájolaj és  
élesztősejt-kivonat
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

-20%

-20%

A megvonás tüneteit csökkentve segíti a dohányzásról való leszokást. 
Alkalmazható a dohányzás átmeneti felfüggesztésére vagy csökkentésére is. 
Hatóanyag: nikotin 
Vény nélkül kapható gyógyszerek.
Johnson&Johnson Kft. , 1123 Nagyenyed utca 8-14

Nicorette®  
Icy White gum 
4 mg gyógyszeres rágógumi,  
30 db

1799 Ft*
Eredeti ár: 2112 Ft 
(59,97 Ft/db) 
 

Nicorette®  
Icy White gum 
2 mg gyógyszeres rágógumi,  
30 db 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2112 Ft 
(59,97 Ft/db) 

-15%

-15%

A Dimotec filmtabletta (1000 mg mik-
ronizált diozmin) napi 1x alkalmazással 
serkenti a nyirokkeringést, csökkenti 
az erek gyulladását, védi és tonizálja 
a vénákat. 3-as hatás a visszeres 
panaszok ellen.  
Hatóanyag: mikronizált diozmin
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7. 

Dimotec 
1000 mg filmtabletta, 60 db 

4 999 Ft*
Eredeti ár: 6294 Ft 
(83,32 Ft/db) 

-20%

-20%

Biomed  
Vadgesztenye Krém 
DUPLA 
2x60 g

9 80 Ft*
Eredeti ár: 1214 Ft 
(8,17 Ft/g) 

Visszérgyulladás következtében kialakuló kelle-
metlen bőrtünetek, valamint fáradt és feszülő 
lábak ápolására. Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

Kombinált készítmény a megfelelő vénás keringés 
támogatására. Hatóanyag: 450 mg diozmin, 50 mg 
heszperidin, vitaminok és 5 gyógynövény kivonata. 

www.venovelle.hu
Penta Pharma Kft. 2161 Csomád, József Attila utca 73. 

Venovelle 
30db kapszula + 30db tabletta 

4 450 Ft*
Eredeti ár: 5271 Ft 
(74,17 Ft/db) 

-15%

Növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar, csökkent 
szellemi működés) korfüggő romlásának, valamint a napi életvitellel összefüggő 
tevékenységek javítására javasolt enyhe fokú demenciában.1 
1alkalmazási előírás Hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat
KRKA Magyarország Kft 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet. 

Bilobil Intense 
120 mg kemény kapszula,  
60 db

4 199 Ft*
Eredeti ár: 5608 Ft 
(69,98 Ft/db) 

BI601911

Bilobil Forte 
80 mg kemény kapszula,  
60 db 

3 799 Ft*
Eredeti ár: 5128 Ft 
(63,32 Ft/db) 

BF602002

-25%

-25%

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

#dohányzásleszokás

#memória DETRALEX 
500 mg filmtabletta, 60 db 

5 050 Ft*
Eredeti ár: 5980 Ft 
(84,17 Ft/db)

Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák tágulását, és növeli 
a hajszálerek ellenállását. Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, 
lábfeszülés kezelésére ajánlott.  
Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció

-15%

#visszerespanaszokellen

#aranyér

#vashiány
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Biotint, cinket és L-metionint magas 
hatóanyagban tartalmazó étrend-
kiegészítő tabletta a haj és köröm normál 
állapotának megtartásáért.

Biotin Strong Hair&Nail 60× étrend-kiegészítő tabletta

ÚJDONSÁG

Forgalmazó:
Vitabalans Oy 13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finnország
www.vitabalans.hu

Magnex 375 mg + B6 étrend-kiegészítő tabletta 180×+70×

Megfelelő magnézium bevitel 

NAPI 1 
tablettával!

LAKTÓZ
MENTES

CUKOR
MENTES

GLUTÉN
MENTES

Most 180 tabletta mellé
70 tablettát INGYEN kap!

HÚGYUTAK

Biomed 
Tőzegáfonya 
kapszula 
60 db

1 499 Ft*
Eredeti ár:1878 Ft 
(24,98 Ft/db)

Amerikai tőzegáfonya és aranyvessző kivonatokat, valamint 
C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. Az arany-
vessző hozzájárul a húgyutak egészségének fenntartásához. 
40 mg PAC a napi adagban (2 kapszula).

-20%

-20%

-20%

2 950 Ft*
Eredeti ár: 3683 Ft 
(49,17 Ft/db) 

2 250 Ft*
Eredeti ár:2783 Ft 
(9,00 Ft/db) 

ALVÁS

Természetes hatóanyagú, gyógy-
növény alapú nyugtató tabletta 
feszült állapot, ideges nyugtalanság, 
álmatlanság megszüntetésére.  
Gyógyszernek nem minősülő  
gyógyhatású készítmény.

Wörishofeni  
Nervenpflege
60 db tabletta 

1850 Ft*
Eredeti ár:2329 Ft 
(30,83 Ft/db)

-20%

A Relaxina tabletta enyhíti a napközbeni feszültséget, segíti az elalvást és javítja 
az alvás minőségét. Hatóanyag: 210 mg macskagyökér száraz kivonata
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Relaxina® 
210 mg, 20 db tabletta 

9 99 Ft*
Eredeti ár: 1658 Ft 
(49,95 Ft/db)

-40%

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

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

#nyugodtalvás



FÁJDALOM, LÁZ

No-Spa 
40 mg tabletta, 24 db 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1633 Ft 
(54,13 Ft/db)

A No-Spa hatékony segítség alhasi görcsök 
esetén, már a menstruáció első jeleitől. Oldja 
magát a görcsöt, és ezáltal a kínzó, alhasi 
fájdalmat. Drotaverin-hidroklorid-tartalmú, 
vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060  
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu
SAHU.DRT.20.01.0028 (2020.01.27.)

-15%

Brufen 
800 mg retard tabletta, 30 db

2 199 Ft*
Eredeti ár: 2562 Ft 
(73,30 Ft/db)

Szabaduljon meg a kínzó fájdalomtól! Az egyetlen fokozatos hatóanyag- 
felszabadulást biztosító 800 mg-os ibuprofén Magyarországon.  
Akár napi egyszeri alkalmazás (1 x 2 tabletta) mellett hatékonyan  
csillapítja a reumás, kopásos ízületi fájdalmat, csökkenti a gyulladást. 
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: ibuprofen
Mylan EPD Kft. 
1138 Budapest, Váci út 150. +36 1 465-2100
BRU/JAN/20/01 Lezárás dátuma: 2020. január 27.

hát- és derékfájás ízületi fájdalom

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel: 225-5800 • www.gsk.hu
Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. CHHU/CHVOLT/0049/19 
Elkészítés dátuma: 18/03/2019 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

-15%

-15%

4 150 Ft*
Eredeti ár: 4916 Ft 
(27,67 Ft/g)

2 299 Ft*
Eredeti ár: 2712 Ft 
(22,99 Ft/g)
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-20%

-20%

Algoflex Forte 
20 db  filmtabletta

1850 Ft*
Eredeti ár: 2286 Ft 
(92,50 Ft/db)

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? Az Algoflex Forte 1,5x-es hatóanyag- 
tartalmával1 hatékonyan csillapítja a fejfájást!  
(1Az Algoflex 400 mg filmtabletta hatóanyag-tartalmához képest.)  
Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu 
SAHU.IBU.19.10.0432 (2019.11.04.)

#fejfájás

#görcsoldás



Alkalmas a bőr és a külső nemi szervek gombás fertőzésének helyi 
kezelésére. Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést. Hatóanyag: klotrimazol 
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Canesten 
10mg/g krém, 20 g

1280 Ft*
Eredeti ár: 1596 Ft 
(64,00 Ft/g)

Canesten 
10mg/g krém, 30 g 

1699 Ft*
Eredeti ár: 2142 Ft 
(56,63 Ft/g)

-20%

-20%

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Klini-
kailag bizonyítottan hatékony sampon a korpásodás 
tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében. A fej, a 
mellkas nagyobb kiterjedésű területei, illetve az arc 
is kezelhetõ vele és megoldást kínál a hámló, vörös 
és viszkető fejbőr kezeléséhez. Hatása már két héten 
belül látható és hosszan tart. Hatóanyag: ketokonazol
STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 
61118 Bad Vilbel, Németország 
20STADANIZORAL2AP2, Lezárás dátuma: 2020.02.28.

Nizoral 
korpásodás ellen 20mg/g sampon, 
100 ml 

2 770 Ft*
Eredeti ár: 3454 Ft 
(27,70 Ft/ml)

-20%

Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a körömgombát! Hatóanyaga a körömlemezbe és  
a körömágyba hatolva a gombák széles körét elpusztítja.  
Elég csak heti egyszer használni!
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Amorolfin-Teva 
50mg/ml gyógyszeres körömlakk, 
2,5 ml

3 999 Ft*
Eredeti ár: 4712 Ft 
(1599,60 Ft/ml)

-15%

hát- és derékfájás ízületi fájdalom

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel: 225-5800 • www.gsk.hu
Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. CHHU/CHVOLT/0049/19 
Elkészítés dátuma: 18/03/2019 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Voltaren EG es Forte Dual image hirdetes 185x138 2020FEB.indd   1 2020. 02. 26.   10:31:53

-25%

A BioCo szerves CINK kizárólag szerves 
kötésű citrát formában tartalmazza a haj, 
bőr és köröm normál állapotának fenntar-
tásához szükséges cinket magas, 20 mg-os 
hatóanyag-mennyiségben. 

BioCo szerves CINK 
60 db tabletta 

1499 Ft*
Eredeti ár: 2016 Ft 
(24,98 Ft/db)

Kitonail® 
80mg/g gyógyszeres körömlakk, 
3,3 ml 

4 350 Ft*
Eredeti ár: 5857 Ft 
(1318,18 Ft/ml)

Körömgomba kezelése hatékonyan és 
egyszerűen. Napi 1x-i használat, köröm-
reszelés nélkül. Hatóanyag: ciklopirox

-25%

Dr. Böhm®  
Bőr Haj Köröm 
60 db tabletta 

3 750 Ft*
Eredeti ár: 4636 Ft 
(62,50 Ft/db)

-20%

A belülről fakadó természetes szépségért! 
A 9 féle célzottan válogatott, értékes mikrotápanyag belülről támogatja testünk 
természetes regenerációját és segíti a haj, a körmök és a bőr megújulását. 
Laktóz-, élesztő-, gluténmentes, nem tartalmaz mesterséges színezőanyagot. 
Vegetariánusok is szedhetik. Összetétele nem B-vitamin alapú. Havi adag. 
Étrend-kiegészítő.

Neogranormon 
25 g kenőcs 

1380 Ft*
Eredeti ár: 1713 Ft 
(55,20 Ft/g)

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

-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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

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

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 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1611 Ft 
(64,95 Ft/g) -20%

BŐR, KÖRÖM, HAJ

#bőrgomba

#körömgomba

#korpáshaj

#hámosítás
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Valódi gyapottal. 
Védelem az érzékeny bababornek
az elso naptól.
Tudj meg többet babaápolási termékeinkről: 
www.johnsonsbaby.hu
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2 az 1-ben babafürdető 
és –tusfürdő

Babaápoló arcra 
és testre

Babaolaj

#CHOOSEgentle
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IDEJE KERTÉSZKEDNI! 
Az április sokféle virág elültetésére alkalmas. 
Ha nyárra szép virágoskertet szeretne, ezek 
biztosan jól bírják majd a hőséget:
• A változatos színű szegfű akár októberig 

ékesítheti a kertet.
• Sokak kedvenc virágát, a rózsát érde-

mes egy felhősebb napon elültetni és az 
első nyáron gondoskodni a locsolásáról.

• A mutatós körömvirág, akár kétszínű is 
lehet egyszerre és a veteményes kiváló 
védőnövénye.

Gondolta volna?

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztata meg-
nagyobbodás okozta vizelési panaszok (pl. gyakoribb 
vizelési inger, különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó 
vizeletsugár) tüneti kezelésére ajánlott, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó lágykapszula. Vény nélkül 
kapható gyógyszer. Hatóanyag: serenoa repens.
BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.) 
HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 02.01.2020.

FÉRFIAKNAK

-10%

Prostamol® UNO 
320 mg, 90 db lágykapszula 

6 799 Ft*
Eredeti ár: 7585 Ft 
(75,54 Ft/db)

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

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

1399 Ft*
Eredeti ár: 1751 Ft 
(2,80 Ft/ml) 

1199 Ft*
Eredeti ár: 1503 Ft 
(4,00 Ft/ml) 1099 Ft*

Eredeti ár: 1471 Ft 
(5,50 Ft/ml) 

-25%-20%-20%

GYERMEKEKNEK

Centrum® eper/málna ízű gumivitamin vitaminokkal és ásványi anyagokkal gyermekeknek 3 éves kortól.  
Magas D-vitamin tartalom. Napi 1x. Étrend-kiegészítő.
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

Centrum® Gumivitamin 
gyermekeknek  
málna/eper ízben
30 db

2 080 Ft*
Eredeti ár: 2584 Ft 
(69,33 Ft/db)

-20%



 Az Elevit® Complex 1 fi lmtabletta, az Elevit® Complex 2 lágyzselatin kapszula és az Elevit® Complex 3 lágyzselatin kapszula 
étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő készítmények nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Bayer Hungária Kft 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ELEVIT  COMPLEX 1
fi lmtabletta 30 db 

ELEVIT COMPLEX 2
lágyzselatin kapszula 60db

 

ELEVIT COMPLEX 3
lágyzselatin kapszula 30db

 

Komplex megoldás a 
gyermekvállalás minden szakaszában!

Vény nélkül kiadható gyógyszerek.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

BEPANTHEN KENŐCS 30g 

BEPANTHEN KENŐCS 100g 

Kulcs_feloldal_2020_aprilis-UJ.indd   1 2020. 02. 19.   14:09:22

Valódi gyapottal. 
Védelem az érzékeny bababornek
az elso naptól.
Tudj meg többet babaápolási termékeinkről: 
www.johnsonsbaby.hu

M
AT

/7
71

3/
01

/2
02

0

2 az 1-ben babafürdető 
és –tusfürdő

Babaápoló arcra 
és testre

Babaolaj

#CHOOSEgentle

2020-01-21-kulcs-1_4-oldal-JB-CT-image-MAT_7713_01_2020_modositott.indd   1 2020. 03. 09.   10:02

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

9 550 Ft*
Eredeti ár: 12 629 Ft 
(159,17 Ft/tasak)

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

Tegyél a változókori plusz kilók és nehéz lábak 
ellen a megújult Klimin slim FOCUS-szal. A keserű 
narancs és a kóladió a súlycsökkentésért, míg az 
ázsiai gázló a könnyű lábak támogatásáért felel. 
Jódmentes összetétel.
Well Pharma Kft

Pharmax  
Klimin slim FOCUS
 60 db kapszula

3 450 Ft*
Eredeti ár: 4592 Ft 
(57,50 Ft/db)

-25%

Hajritkulás, diffúz hajhullás esetén csökkenti a hajhullást, támogatja 
a haj növekedési fázisát, és ápoló anyagokkal látja el a hajat. 
Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.8)
 

Megérkezett a Klimin termékcsalád legújabb tagja a Klimin 
slim SHAKE, a változókori fogyás shake-je. Helyettesítsd 
a fogyókúra során bármelyik étkezésed ezzel a mennyei, 
csokoládé ízű turmix-szal, amely akár a Klimin Slim Focus 
termékkel együttesen is használható.
Well Pharma Kft

Pharmax  
Klimin slim Shake 
450 g csokoládé ízű por 

5 750 Ft*
Eredeti ár: 6702 Ft 
(12,78 Ft/g)

-15%

Revalid® 

30 db kemény kapszula

2 599 Ft*
Eredeti ár: 3707 Ft 
(86,63 Ft/db)

Megállítja a hajhullást, serkenti a hajnöve-
kedést, és erősíti a körmöket. Kúraszerű 
alkalmazása mindössze három hónap alatt 
látható eredményt hoz.

-30%

-20% -15% -15%

3 350 Ft*
Eredeti ár: 4176 Ft 
(111,67 Ft/db)

8 050 Ft*
Eredeti ár: 9405 Ft 
(134,17 Ft/db)

4 499 Ft*
Eredeti ár: 5365 Ft 
(149,97 Ft/db)

-20%

-20%

1 099 Ft*
Eredeti ár: 1389 Ft 
(36,63 Ft/g)

2 499 Ft*
Eredeti ár: 3122 Ft 
(24,99 Ft/g)

Parusan  
Stimuláló sampon 
nőknek 
200 ml

3 350 Ft*
Eredeti ár: 3930 Ft 
(16,75 Ft/ml)

Parusan  
Energizáló tonik 
nőknek
200 ml

3 350 Ft*
Eredeti ár: 3930 Ft 
(16,75 Ft/ml)

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

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

-25%

-15%

-15%

HÖLGYEKNEK

#változókorifogyás#1étkezéshelyett

#stophajhullás
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MOST KIEMELT AKCIÓK
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10 db hüvelytabletta 

2 350 Ft*
Eredeti ár: 3136 Ft 
(235,00 Ft/db)

Bakteriális, gombás és kevert intim fertőzések 
kezelésének támogatására. Helyreállítja és fenntartja 
a hüvely fiziológiás pH értékét, korlátozza a patogén 
mikroorganizmusok növekedését, csökkenti a viszke-
tést és folyást és a kellemetlen szagokat.  
CE Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostech-
nikai eszköz.
Aflofarm Hungary Kft. 1025 Budapest Cseppkő u. 41.
26_20202_prov

-25%

Protefix  
műfogsorrögzítő krém 
Aloe Vera-val 
47 g

1220 Ft*
Eredeti ár: 1630 Ft 
(25,96 Ft/g)

Az Aloe Vera műfogsorragasztó krém egyesíti az extra 
erős nedves ragasztóhatást és az Aloe Vera természetes 
gondoskodását. Az Aloe Vera kivonat növeli az antibak-
teriális és a sejtregenerálódó hatást.   
A kedvezmény érvényes az alábbi termékekre is:  
Protefix műfogsorrögzítő krém Classic 47 g,  
Protefix Propoliszos műfogsorrögz krém 47 g . 

-25%

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb szájsebeken (pl. fogszabályzó, fogpótlás 
okozta sérülések és más apró sebek), így enyhítve a szabad idegvégződésekben jelentkező 
fájdalmat. A készítmény HIALURONSAV és ALOE VERA tartalma segíti a sérült szövetek  
természetes gyógyulását. Életkori megkötés nélkül alkalmazható.  Polivinil-pirrolidont (PVP), 
hialuronsavat és aloe verát tartalmazó orvostechnikai eszköz.
BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.) 
HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 2020.02.XX.

Anaftin Spray
15 ml spray

2 650 Ft*
Eredeti ár: 3120 Ft 
(176,67 Ft/ml)

Anaftin Gél 
8 ml

2 050 Ft*
Eredeti ár: 2401 Ft 
(256,25 Ft/ml)

-15%

-15%

Corega Whitening  
műfogsortisztító tabletta
30 db 

1199 Ft*
Eredeti ár: 1486 Ft 
(59,95 Ft/db)

A Corega Whitening műfogsortisztító tabletta 
elpusztítja a műfogsor kellemetlen szagát okozó 
baktériumok 99,9%-át1 és segít eltávolítani a plakkot 
és az elszíneződéseket2.  

1laboratóriumi tesztek alapján  
2szakszerű használat mellett

A védjegyek tulajdonosa vagy  
engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/19e

-20%

-20%

-20%

MASTU végbélkúp
10 db

1850 Ft*
Eredeti ár: 2286 Ft 
(185,00 Ft/db)

MASTU kenőcs
30 g

1720 Ft*
Eredeti ár: 2150 Ft 
(57,33 Ft/g)

A Mastu kenőcs és végbélkúp hatékony megoldás az aranyér kellemetlen tüneteinek enyhítésére. 
Megnyugtatja az irritált bőrt és enyhíti a viszketést. Elősegíti a sebgyógyulást. A Mastu kenőcs 
gyógyászati segédeszköz. 
STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 
61118 Bad Vilbel, Németország
20STADAMASTU2AP2, Lezárás dátuma: 2020.02.28.

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

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

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

#aloeverával

#szájnyálkahártya

-20%

SYSTANE ULTRA  
NEDVESÍTŐ SZEMCSEPP 
10 ml 

2 599 Ft*
Eredeti ár: 3244 Ft 
(259,90 Ft/ml)

#szárazszem

A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció átmeneti enyhítésére.  
Lágy kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmazható.

Mellékhatás bejelentő email címünk: QA.Complaints@alcon.com  
A képen látható termék gyógyászati segédeszköz. 
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
HU1904670590/05/2019

-15%

Visomat Comfort Eco 
automata vérnyomásmérő, 1 db 

13 799 Ft*
Eredeti ár: 16 123 Ft 
(13 799 Ft/db)

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság 
• Közlekedési lámpa funkció 
• Pulzusnyomás kijelzése 
• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése 
• Dátum/idő funkció 
• 60 mérési eredmény tárolása a memóriában, átlagérték kijelzése 
• Kiváló minőségű mandzsetta az egész család számára (23-43cm)

Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross Gábor u. 23.



Perskindol Active  
Classic Spray

150 ml

3 199 Ft*
Eredeti ár: 3997 Ft 

(21,33 Ft/ml)

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!

-20%

-20%

Perskindol Active 
Classic Gél
100 ml

2 950 Ft*
Eredeti ár: 3709 Ft 
(29,50 Ft/ml)

A Lactofeel használata javasolt a leggyakoribb  
hüvelyfertőzés, a bakteriális vaginózis kezelésére, 
antibiotikum terápiát és menstruációt követően a 
hüvely egészséges flórájának visszaállítására.  
Várandósság és szoptatás alatt is alkalmazható.  
Hatóanyag: tejsav, glikogén
Exeltis Magyarország Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.) 

Lactofeel hüvelygél
7 db

2 950 Ft*
Eredeti ár: 3913 Ft 
(421,43 Ft/db)

-25%

Corega Erős Ízmentes  
műfogsorrögzítő krém
40 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1590 Ft 
(29,98 Ft/g)

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
CHHU/CHTHRFL/0004/19e

-25%

Priessnitz Véna  
és Érfal kapszula 
30 db 

2 199 Ft*
Eredeti ár: 3138 Ft 
(73,30 Ft/db)

A véna és az érfal egészségének megőrzésére. 
Bioflavonoid tartalmú készítmény vitaminokkal 
és szelénnel. Hozzájárul az érfalak és a kapilláris 
erek rugalmasságának növeléséhez.

Priessnitz Medical  
Véna és Visszér krém 
125 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2433 Ft 
(13,59 Ft/ml)

A PRIESSNITZ® MEDICAL Véna és Visszér krém 
természetes eszcin (vadgesztenyemag-kivonat) és 
flavonoid (bortermő szőlőlevél-kivonat) tartalma 
jótékony hatást gyakorol a vénák és a nyirok-
rendszer minőségére és működésére. Mentol 
tartalmának köszönhetően intenzív hűsítő hatású, 
mely csökkenti a visszerekhez és a vénákhoz 
kapcsolódó problémákat, a duzzadt, nehéz és 
fáradt lábak érzését. -30%

-30%

Idelyn Beliema Effect  
hüvelytabletta
10 db 

3 150 Ft*
Eredeti ár: 3955 Ft 
(315,00 Ft/db)

Az Idelyn Beliema Effect hüvelytabletta ajánlott a 
hüvelyflóra bármely átmeneti megváltozásakor,  
bakteriális vagy gombás fertőzés esetén is. 
Hatóanyag: lactobacillus acidophilus (500 millió  
telepképző egység), tejsav (15 mg 60%-ra titrálva) 
(1 hüvelytablettában)

Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

-20%

-25%

Degasin 
280mg, 32 db lágy kapszula 

1750 Ft*
Eredeti ár: 2307 Ft 
(54,69 Ft/db)

A Degasin a gázképződéssel járó panaszok enyhítésére 
szolgál, ezáltal csökkenti az olyan hasi panaszokat, mint a 
felfúvódás, puffadás és hasi feszülés.  
Hatóanyag: 280 mg szimetikon (1 kapszulában)

Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

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

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

#erőstartás

#puffadás



MOST KIEMELT AKCIÓK
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-25%

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.

JutaVit Szerves Króm 
250µg, 100 db filmtabletta 

1499 Ft*
Eredeti ár: 1878 Ft 
(14,99 Ft/db)

-20%

A JutaVit Szerves Króm kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló króm-pikoliná-
tot tartalmaz. A króm-pikolinátból származó szerves króm jobb hasznosulással 
rendelkezik, mint a szervetlen króm (króm-III-klorid) vegyületek. 
JuvaPharma Kft.

Bioextra  
Fokhagyma kapszula  
megapack
100 db 

2 099 Ft*
Eredeti ár: 2776 Ft 
(20,99 Ft/db)

-15%

Stérimar  
Baby orrhigiénia
100 ml orrspray 

2 750 Ft*
Eredeti ár: 3246 Ft 
(27,50 Ft/ml)

Tengervíz mindennapos orrtisztításra és 
fül-orr-gégészeti betegségek megelőzésére, 
0-3 éves korig. Speciálisan csecsemők  
számára kifejlesztett izotóniás sóoldat. 
P&G Hungary Kkt.,1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

#tengervizesorrspray

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

Bioextra  
Silymarin kapszula
60 db 

4 299 Ft*
Eredeti ár: 5394 Ft 
(71,65 Ft/db)

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával!  
Máriatövis tartalmú étrend-kiegészítő készítmény kiemelkedően 
magas hatóanyag-tartalommal (210 mg szilimarin), a máj védelméért. 
Laktóz- és cukormentes. Hatóanyag: 280 mg máriatövis kivonat, ebből  
210 mg szilimarin/ 1 kapszula
Bioextra ZRt.

#májegészsége

-20% -25%

BioCo szerves SZELÉN  
MEGAPACK 
120 db tabletta 

1950 Ft*
Eredeti ár: 2574 Ft 
(16,25 Ft/db)

A BioCo  szerves SZELÉN kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló L-szeleno- 
metionin formában tartalmazza az immunrendszer és pajzsmirigy normál  
működéséhez szükséges szelént, magas, 100 µg-os hatóanyag-mennyiségben.

-25%

Víz- és szennyeződéstaszító sebtapasz. Igény szerint 
méretre vágható (10 db egyenként 6 cm x 10 cm-es 
sebtapasz). Hordozóanyagának köszönhetően jól párnázza 
a sebet, védve azt a külső behatásoktól.
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

DermaPlast  
water-resistant sebtapasz
10 db

3 50 Ft*
Eredeti ár: 477 Ft 
(35 Ft/db)



-25%

Flexipure  
Instant gél 
50 ml

2 199 Ft*
Eredeti ár: 2939 Ft 
(43,98 Ft/ml)

Természetes, szteroid mentes, szilícium alapú készítmény ízületi fájdalmakra és 
mozgásszervi panaszokra. Helyileg alkalmazható, lokálisan ható gél glükozaminnal 
és kondroitinnal, praktikus roll-on adagolófejjel, fájdalomcsillapító  
és gyulladásgátló hatással.
Ceumed Kft.

-25%

Flexipure Original
Bio-Aktivált szilícium  
étrend-kiegészítő oldat  
csalánnal 
500 ml 

2 199 Ft*
Eredeti ár: 2939 Ft 
(4,40 Ft/ml)

Flexibilitás, mobilitás. 
Bioaktivált szilícium étrend-kiegészítő oldat 
csalánnal. Multifunkcionális egészségvédő, 
kollagén szintézist elősegítő, immunerősítő és a 
hosszútávú aktív egészségmegőrzés és vitalitás 
alapvető kiegészítője. 
Ceumed Kft.

JutaVit  
Szerves Magnézium+ B6+D3 
70 db filmtabletta 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1643 Ft 
(18,56 Ft/db)

A JutaVit Szerves Magnézium kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló magnézium-citrátot 
tartalmaz. A magnézium-citrátból származó szerves magnézium jobb hasznosulással 
rendelkezik, mint a szervetlen magnézium (magnézium-oxid, magnézium-karbonát) 
vegyületek. 
JuvaPharma Kft.

-20%

Kurkuma  
kollagén forte
60 db kemény zselatin kapszula  

1950 Ft*
Eredeti ár: 2456 Ft 
(32,50 Ft/db)

Az ízületek épségéért, az emésztés egészségéért és a bőr rugalmasságáért 
Hatóanyag: kurkuma, kollagén, hyaluronsav
Dr. Chen Patika

-20%

Vitaking  
Máriatövis Mag  
kivonat 
500 mg , 90 db kapszula 

1850 Ft*
Eredeti ár: 2442 Ft 
(20,56 Ft/db)

A máriatövist régóta használják a népi gyógyászatban, a máj egészségének támo-
gatására. A máriatövis támogatja a máj működését, hozzájárul a védelméhez és a 
méregtelenítő képességéhez. Segít fenntartani a májműködést, továbbá elősegíti 
az emésztést és a test tisztítását.

-25%

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

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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

-20%

JutaVit Szerves Cink 
25 mg filmtabletta, 100 db

1499 Ft*
Eredeti ár: 1878 Ft 
(14,99 Ft/db)

A JutaVit Szerves Cink kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló cink-glükonátot 
tartalmaz.  A cink-glükonátból származó szerves cink jobb hasznosulással 
rendelkezik, mint a szervetlen cink (cink-oxid) vegyületek.
JuvaPharma Kft.
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MOST KIEMELT AKCIÓK

Akciós ajánlott  
bruttó fogyasztói ár 6890 Ft /adag*

FSME-Immun 
felnőtteknek

Akciós ajánlott  
bruttó fogyasztói ár 6790 Ft /adag*

FSME-Immun  
Junior gyerekeknek

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület
Tel: 488-3700 www.pfizer.hu
Az anyag lezárásának dátuma: 2020. január 10.
PP-FSM-HUN-0034
OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/3867-2/2020

Referencia: 1. D. Amicizia at al. Epidemiology of tick-borne encephalitis (TBE) in Europe and its prevention by available vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics 
9:5, 1163–1171; May 2013; 2. Lindquist at al. Tick born encephalitis. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1861-71. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60800-4.
*Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói ár akár 35% kedvezménnyel. Akciós ajánlott bruttó fogyasztó ár: FSME-Immun felnőtteknek 6890 Ft/adag, FSME-Immun Junior 
6790 Ft/adag! A termék közfinanszírozásban nem részesül. Az ár gyógyszertáranként eltérő lehet. Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói árról kérdezze gyógyszerészét! 
A 2020. április 1-től 30-ig érvényes listaárra vetítve.
Az akció időtartama: 2020. április 1-től., ill. az akciós készlet erejéig.

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

A kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás 
ellen a leghatékonyabb védelmet  
a védőoltás jelenti.1,2

Az antibiotikum ezen nem segít.2
A BioCo szerves KRÓM kizárólag szerves kötésű, jól 
hasznosuló króm (III)-pikolinát formában tartalmazza a 
normál vércukorszint fenntartásához szükséges krómot, 
magas, 250 µg-os hatóanyag-mennyiségben. 

BioCo szerves KRÓM 
60 db tabletta 

1699 Ft*
Eredeti ár: 2240 Ft 
(28,32 Ft/db)

-25%

Biomed  
Rozmaring Krém 
ULTRA 
70 g

9 99 Ft*
Eredeti ár: 1165 Ft 
(14,27 Ft/g)

Sajgó testrészek masszírozására. Speciális 
hatóanyag komplex hozzáadott természetes 
boróka és eukaliptusz illóolajokkal.  
Megnövelt mentol és kámfor mennyiség!-15%

A kurkuma sokoldalú növény. Nemcsak az ázsiai konyha kedvelt fűszernövénye, 
hanem az évezredekre visszanyúló hagyományos indiai gyógyászat által régóta 
alkalmazott gyógynövény. 
Herbária Zrt.

Kurkuma 
étrend-kiegészítő tabletta gyömbérrel, 120 db

2 050 Ft*
Eredeti ár: 2584 Ft 
(17,08 Ft/db)

JutaVit  
Szerves Szelén 
100µg, 100 db filmtabletta

1499 Ft*
Eredeti ár: 1878 Ft 
(14,99 Ft/db)

A JutaVit Szerves Szelén kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló L-szeleno-metionint 
tartalmaz. Az L-szeleno-metioninból származó szerves szelén jobb hasznosulással 
rendelkezik, mint a szervetlen szelén (nátrium-szelenit, nátrium-szelenát) vegyületek.
JuvaPharma Kft.

-20%

Cyanocobalamin 
B12 -vitamin 50mcg étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 2137 Ft 
(31,98 Ft/db)

Cyanocobalamin FORTE 
B12 -vitamin 250mcg étrend-kiegészítő tabletta, 50 db 

2 050 Ft*
Eredeti ár: 2733 Ft 
(41,00 Ft/db)

Ajánlott: 
• folyamatos vastabletta szedése mellé 
• vegetáriánusoknak a B12-vitamin pótlására 
 
Hozzájárul:  
• a normál vörösvérsejt képződéshez 
• az immunrendszer normál működéséhez 
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez  
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross Gábor u. 23.

Ajánlott: 
• folyamatos vastabletta szedése mellé 
• vegetáriánusoknak a B12-vitamin pótlására 
 
Hozzájárul:  
• a normál vörösvérsejt képződéshez 
• az immunrendszer normál működéséhez 
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez  
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross Gábor u. 23.

-25%-25%

-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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

#normálvércukorszint



Akciós ajánlott  
bruttó fogyasztói ár 6890 Ft /adag*

FSME-Immun 
felnőtteknek

Akciós ajánlott  
bruttó fogyasztói ár 6790 Ft /adag*

FSME-Immun  
Junior gyerekeknek

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület
Tel: 488-3700 www.pfizer.hu
Az anyag lezárásának dátuma: 2020. január 10.
PP-FSM-HUN-0034
OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/3867-2/2020

Referencia: 1. D. Amicizia at al. Epidemiology of tick-borne encephalitis (TBE) in Europe and its prevention by available vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics 
9:5, 1163–1171; May 2013; 2. Lindquist at al. Tick born encephalitis. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1861-71. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60800-4.
*Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói ár akár 35% kedvezménnyel. Akciós ajánlott bruttó fogyasztó ár: FSME-Immun felnőtteknek 6890 Ft/adag, FSME-Immun Junior 
6790 Ft/adag! A termék közfinanszírozásban nem részesül. Az ár gyógyszertáranként eltérő lehet. Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói árról kérdezze gyógyszerészét! 
A 2020. április 1-től 30-ig érvényes listaárra vetítve.
Az akció időtartama: 2020. április 1-től., ill. az akciós készlet erejéig.

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

A kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás 
ellen a leghatékonyabb védelmet  
a védőoltás jelenti.1,2

Az antibiotikum ezen nem segít.2

Vényköteles

Vényköteles

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

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

A játék kezdete: 2020. április 1.    Beküldési határidő: 2020. április 30. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát 
és e-mail címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:   
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2020. május 5.
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. Író, forgatókönyv író, a Szépírók Társaságának 
elnöke (keresztnévvel együtt; L, M). 12. Egyszerű lábbeli. 13. Attila 
király egyik fia. 14. Dobolni kezd! 15. Passz. 17. Szilícium vegyjele. 
18. Falutípus a Kaukázusban. 19. Holland és svéd gépkocsi jelzés. 
20. Szúrós mezei növény. 22. Becézett Zakariás. 24. Néma védő! 
25. Szülő kedveskedő megszólítása. 27. Ellenértéke. 28. Spanyol 
festő és grafikus (Francisco José de). 30. Bécsi tánc! 31. Igekötő. 
32. Eltángálja. 34. Germánium vegyjele. 35. … Vera (Vészi Endre 
regényéből 1978-ban készült film Gábor Pál rendezésében). 
37. Az alaphangtól számított 3. hang. 38. A pásztorok istene 
a görög mitológiában. 39. Kisragadozó. 41. Román autójel.  
42. Veteményes. 43. Német finommechanikai és optikai 
műszerész (Carl). 45. Kopasz. 46. Talajforgató eszköz.  
48. Személyes névmás. 49. Önkényuralom. 51. Kínai hosszmérték. 
52. Meghűlés. 54. Névelős felvigyázó. 55. Diós István szerkesztette 
könyv, amely a Szent István Társulatnál jelent meg (Z, É).

FÜGGŐLEGES: 1. Jászai és Kazinczy-díjas színésznő, tanár 
(keresztnévvel együtt; S, G). 2. Sapienti…, bölcsnek elég. 3. Női 
név. 4. Uszkár. 5. Tetőmester. 6. Rózsa Sándor. 7. Erkel-díjas 
zeneszerző, népzenekutató, karnagy (Lajos). 8. A Baleárok tagja. 
9. Éneklő szócska. 10. Modul belseje! 11. Csonka-tornyáról ismert 
Bács-Kiskun megyei község (T, I). 16. Kertet művel. 18. Katolikus 
pap megszólítása. 20. Pl. A föl-földobott kő. 21. Összetételekben 
ellentéteset jelöl. 23. Két mennyiség viszonya. 24. Fiatalon 
elhunyt színész (Károly). 26. Az 1965-ös Ki mit tud?-on feltűnt 
bűvész (Anikó). 28. Gazdag Erzsi. 29. Egykori budapesti szálloda.  
32. Istentisztelet. 33. Ruca egynemű betűi. 36. Kis kerti madár.  
38. Nyilvánvalóan. 40. A Szaturnusz legnagyobb holdja. 42. Színész, 
énekes, komikus (László). 44. Építési törmelék. 45. Pertu. 47. Apró. 
49. Helyez. 50. Kinőtt páros betűi. 52. Tiltószó. 53. Hélium vegyjele.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: A rejtvényábra kiemelt betűit balról jobbra és felülről lefele összeolvasva egy növényt kapunk 
megfejtésként, melynek virágos részét gyógyászati célokra használják, elsősorban húgyúti megbetegedések kezelésére.
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Eredeti ár: 11 254 Ft

Eredeti ár: 11 249 Ft

A helyes megfejtők között  

1 db 10.000 Ft értékű 
Kulcs Patikák ajándék termékcsomagot  

sorsolunk ki. 



STRATÉGIAI PARTNER:

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

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2020. március 9.  
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

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

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.

KERESSE A KULCS PATIKÁKBAN!


