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Megújult megjelenéssel!

Érvényes: 2020.08.01. – 08.31.

 TÖBB MINT 

TERMÉK 
 SZUPER ÁRON!

140

AUGUSZTUS 31. 
Maria Montessori
születésnapja

#STRAND

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT 
KERESSE A MAGAZINBAN!  

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

LAPOZZON 
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

KEDVEZMÉNYKATALÓGUS

Algoflex 
Forte Dolo 400 mg
20 db filmtabletta  

1799 Ft*
Eredeti ár: 2277 Ft 
(89,95 Ft/db)

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? Az Algoflex Forte Dolo a vény nélkül 
kapható maximális hatóanyag tartalommal hatékonyan csillapítja a 
fejfájást! 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, www.algoflex.hu 
SAHU.IBU.20.02.0091a (2020. 04. 16.)

-20%

10 évesek 
LETTÜNK

Tornázzon velünk
a Facebook-on!



KÉT URIAGE TERMÉK VÁSÁRLÁSAKOR 
AZ ALACSONYABB ÁRÚRA*

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage terméket és most az 
alacsonyabb árút 50% kedvezménnyel adjuk Önnek, valamint még 
megajándékozzuk 1 Ft-ért 1db 2x8 ml APIVITA Uborkás Intenzíven 
hidratáló Expressz Arcmaszkkal is!

 **Amennyiben mindkét vásárolt termék Uriage Bariésun fényvédő,
egy Uriage strandtáskát is adunk 1 Ft-ért.

Az akció időtartama: 2020. július 1. - 2020. augusztus 31.
Más akciókkal, akciós csomagokkal nem összevonható, 
a termék, strandtáskaarcmaszk készlete 
erejéig érvényes.

Ráadás Uriage 
strandtáska + 
Ajándék APIVITA 
Uborkás Intenzíven 
Hidratáló Arcmaszk 
2x8ml

50% 
 

KEDVEZMÉNY

Szent György Gyógyszertár 1171 Budapest, Pesti út 368.
Corvinus Gyógyszertár 1093 Budapest, Közraktár utca 2/A.
Semmelweis Gyógyszertár 1101 Budapest, Üllői út 130.
Nádor Gyógyszertár 1046 Budapest, Nádor utca 2.
Royal Gyógyszertár 1073 Budapest, Erzsébet körút 58.
Korona Gyógyszertár 3060 Pásztó, Fő utca 54.

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

25%
KEDVEZMÉNNYEL

Sébium 
Gel moussant
habzó gél

TISZTÍTÓ GÉL, MELY 
LÁGYAN TISZTÍT, ÉS 
MÁR A TISZTÍTÁS 
SORÁN IS GÁTOLJA 
A BORPROBLÉMÁK 
KIALAKULÁSÁT

bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2020. augusztus 1. – 2020. augusztus 31. között vagy a készlet 
erejéig érvényes minden BIODERMA Sébium Gel moussant habzó gél 

500 ml vásárlása esetén. Az akció más kedvezményekkel nem 
összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű. A változtatás 

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

Kizárólag a lent felsorolt Kulcs Patikákban 
Egyedülálló Uriage és Bioderma akciók



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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Csillapítja a viszketést, megnyugtatja az irritált bőrt. Dimetin-
dén-maleát 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--20-00003 

Fenistil 
1 mg/g gél, 50 g

2199Ft*
Eredeti ár: 2617 Ft 
(43,98 Ft/g)

-15%

Allergia? Allergodil! 
Az Allergodil hatékonyan 
csillapítja az allergiás nátha és a 
kötőhártya-gyulladás tüneteit. 
Az Allergodil oldatos orrspray 
1mg/ml (10ml) és az Allergodil 
oldatos szemcsepp 0,5mg/
ml (6ml) azelasztin-hidroklorid  
hatóanyagtartalmú, vény nélkül 
kapható gyógyszerek. Az Allergo-
dil orrspray 6, a szemcsepp pedig 
4 éves kortól adható.
Mylan EPD Kft., 1138 Budapest, Váci út 150., 
+36 1 465-2100 
ALL/APR/20/00 

Lezárás dátuma: 2020.04.07.

Allergodil 
oldatos 
szemcsepp
6 ml

1929 Ft*
Eredeti ár: 2269 Ft 
(321,50 Ft/ml)

Allergodil 
oldatos orrspray
10 ml

1799 Ft*
Eredeti ár: 2126 Ft 
(179,90 Ft/ml)

-15%
-15%

Az Allegra Forte 180 mg filmtabletta nem álmosít és napi 1 filmtabletta 
gyorsan1 enyhíti a csalánkiütés kínzó tüneteit. Mondj igent az Allegrára és 
enyhítsd az allergia tüneteit. 
 11 órán belül kezdi enyhíteni a tüneteket és hatása 24 órán át tart. Fexofenadin hatóanyagú vény nélkül 
kapható gyógyszer.

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.allegra.hu 
SAHU.CFEX.19.12.0510a (2020. 04. 23.)

Allegra Forte 
180 mg
30 db filmtabletta 

3050 Ft*
Eredeti ár: 3620 Ft 
(101,67 Ft/db)

-15%

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

Hatóanyag: difenhidramin
STADA Arnzneimittel AG 
61118 Bad Vilbel, Stadastraße 2-18., Németország 
20STADASUPRADERM3AP4/2020.05.28.

SupraDerm 10 mg/g gél
50 g gél

1820 Ft*
Eredeti ár: 2273 Ft 
(36,40 Ft/g)

Most
csak!

Cetimax 
10 mg
100 db filmtabletta 

1430 Ft*
Eredeti ár: 1790 Ft 
(14,30 Ft/db)

-20%
Felnőttek, valamint 6 év és afeletti 
gyermekek alábbi tüneteinek 
kezelésére javasolt: szezonális és 
egész éven át tartó allergiás nátha 
orr- és szemtüneteinek enyhítésére. 
Krónikus csalánkiütés (krónikus 
idiopátiás urtikária) enyhítésére.

Hatóanyag: cetirizin-dihidroklorid
Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna  Varastokatu 8 

# nemálmosít

# allergiásnátha

A Baldivian® Night egy növényi gyógyszer, amely termé-
szetes hatóanyagával (441,35 mg macskagyökér száraz 
kivonat) enyhítheti az alvászavarokat. Vény nélkül kapha-
tó, macskagyökér-kivonat tartalmú növényi gyógyszer.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

PM-HU--20-00003 

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA, AUGUSZTUS 1.

Az anyatej összetétele és mennyisége alkalmazkodik a baba igényeihez. A 
szoptatás elején hígabb, tejcukorban gazdagabb, második felében zsírdúsabb 
tejhez jut a csecsemő, így fél éves koráig más folyadékra, vagy táplálék 
kiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej összetétele a gyermek igényeihez 
alkalmazkodva folyamatosan változik, a gyermek fél éves kora körül, a 
mászás, a „mindent megkóstolás” időszakában megnő az immunfehérjék 
koncentrációja, és egészen a szoptatás végéig igen magas marad.

Gondolta volna?

Baldivian® Night 
30 db bevont tabletta 

1850 Ft*
Eredeti ár: 2297 Ft 
(61,67 Ft/db)

ALVÁS

#nyugodtalvás

-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 szemviszketésnek 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
28 db filmtabletta

1750 Ft*
Eredeti ár: 2183 Ft 
(62,50 Ft/db)

 

-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.

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

Hatóanyag: ciklopirox

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

4399 Ft*
Eredeti ár: 5916 Ft 
(1333,03 Ft/ml)

-25%

BŐR, KÖRÖM, HAJ
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3-as csapás a bőr gombás fertőzésére: gyorsan enyhíti 
a viszketést, (már napi 1x-i használat mellett) képes 
elpusztítani a bőrgombák széles körét és számos 
baktérium ellen is hatásos.  
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

Hatóanyag: naftifin
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. OSDZ1388/01.19

Exoderil 
10 mg/g
30 g krém 

2399 Ft*
Eredeti ár: 2804 Ft 
(79,97 Ft/g)

-15%

Swiss Panthenol 
Premium hab/spray
150 ml 

2050 Ft*
Eredeti ár: 2905 Ft 
(13,67 Ft/ml)

Gyors és hatásos segítséget nyújt a napégette és irritált bőr regenerációjára és ápolására. Gyorsan és maradékta-
lanul felszívódik a bőrbe. Extra magas hatóanyagtartalmú, 10%-os D-panthenolt, Aloe vera-kivonatot és A-, D-, 
E- és F-vitaminokat tartalmaz. Hatékonyan használható gyermek és érzékeny bőrre is.
Simply You Hungary Kft.  
1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A 

Swiss Panthenol 
Premium gél
125 ml  

1499 Ft*
Eredeti ár: 2170 Ft 
(11,99 Ft/ml)

-30%

-30%

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

3999 Ft*
Eredeti ár: 4712 Ft 
(1599,60 Ft/ml)

Az Amorolfin-Teva segít legyőzni 
a körömgombát! 
Hatóanyaga a körömlemezbe és 
a körömágyba hatolva a gombák 
széles körét elpusztítja. Elég csak 
heti egyszer használni!

Hatóanyag: amorolfin
 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13. -15%

#körömgomba

-20%
1499 Ft*
Eredeti ár: 1895 Ft 
(7,50 Ft/ml)

1499 Ft*
Eredeti ár: 1895 Ft 
(7,50 Ft/ml) 1499 Ft*

Eredeti ár: 1893 Ft 
(9,99 Ft/ml) 3550 Ft*

Eredeti ár: 4433 Ft 
(71,00 Ft/ml)

3550 Ft*
Eredeti ár: 4433 Ft 
(71,00 Ft/ml)

3550 Ft*
Eredeti ár: 4433 Ft 
(71,00 Ft/ml)

2899 Ft*
Eredeti ár: 3605 Ft 
(193,27 Ft/ml)

3550 Ft*
Eredeti ár: 4433 Ft 
(118,33 Ft/ml)

3550 Ft*
Eredeti ár: 4433 Ft 
(71,00 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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu • PM-HU-CATAF-20-00005, Jóváhagyás dátuma: 2020. május 
Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula, 20x; Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x: diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

SZABADULJON KI 
A KÍNZÓ FÁJDALOMBÓL!

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!
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20 db filmtabletta 

1150 Ft*
Eredeti ár: 1651 Ft 
(57,50 Ft/db)

Vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer 
(felezve már 6 éves kortól (v. 20 ttkg-tól) adható. 
Hatóanyag: ibuprofén

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

-30%

Nurofen Rapid Forte 
400 mg lágy kapszula
20 db 

2150 Ft*
Eredeti ár: 2705 Ft 
(107,50 Ft/db)

Nurofen Rapid 200 mg 
lágy kapszula 
20 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 1925 Ft 
(77,50 Ft/db)
Fejfájás kínozza? Csillapítsa fájdalmát a Nurofen 2x gyorsabb 
felszívódású1 lágy kapszula segítségével.

Hatóanyag: ibuprofén
1A Nurofen bevont tablettákhoz képest 
6 éves kortól adható. Ibuprofén-tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer.  

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

Fejfájás kínozza? Csillapítsa fájdalmát a Nurofen 2x gyorsabb 
felszívódású1 lágy kapszula segítségével.

Hatóanyag: ibuprofén
1A Nurofen bevont tablettákhoz képest                                                                                                                                           
Nurofen Rapid Forte lágy kapszula, célba veszi a fejfájást

Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

-20%

-20%

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

Az Advil® Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, 
gyulladáscsökkentő hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani 
a fájdalmat. A fájdalomcsillapító hatás 8 órán át tart. 
Vény nélkül kapható ibuprofén tartalmú gyógyszer.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu     PM-HU--20-00003 

Advil® Ultra Forte
24 db lágy kapszula

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

-15%

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

# gyorsfelszívódás

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu • PM-HU-CATAF-20-00005, Jóváhagyás dátuma: 2020. május 
Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula, 20x; Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x: diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

SZABADULJON KI 
A KÍNZÓ FÁJDALOMBÓL!

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

-15% -15%

Cataflam Dolo 25 mg 
bevont tabletta
20 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2349 Ft 
(99,95 Ft/db) 

A Cataflam Dolo enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében fellépő fájdalmat. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. 
Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
PM-HU--20-00003 

Cataflam Dolo Rapid 
25 mg lágy kapszula
20 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 2681 Ft 
(114,95 Ft/db) 

Cataflam Dolo Rapid, gyorsan felszívódó lágy kapszula1, 
mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció 
következtében fellépő fájdalmat. 1Diklofenák-kálium tablettához 
képest. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. 
Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
PM-HU--20-00003 



Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

L.HU.MKT.CC.26.05.2020.2277
A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, 

egyben gyógyászati segédeszközök.

ASPIRIN ULTRA 500 mg 
bevont tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

CLARITINE
10mg tabletta 30 db
Hatóanyag: loratadin

CANESTEN PLUS
bifonazol krém 15 g
Hatóanyag: bifonazol

ASPIRIN ULTRA 500 mg 
bevont tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

CANESTEN
10mg/g krém 20 g
Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN
10mg/g krém 30 g

Hatóanyag: klotrimazol

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

CLARITINE
10mg tabletta 30 db
Hatóanyag: loratadin

CANESTEN
10mg/g krém 20 g
Hatóanyag: klotrimazol

10mg/g krém 30 g
Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN

CANESTEN PLUSCANESTEN PLUS
bifonazol krém 15 g
Hatóanyag: bifonazol

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

Vény nélkül kapható  gyógyszerek. 

A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, 
egyben gyógyászati segédeszközök.

CANESTEST teszt 
hüvelyi fertőzésekre 1 db

CANESBALANCE
hüvelygél 7 db

CANESFLOR probiotikus 
hüvelykapszula 10 db

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

A Canestest in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz. 
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1550 Ft*
Eredeti ár: 1831 Ft 
(77,50 Ft/db)

2499 Ft*
Eredeti ár: 2933 Ft 
(62,48 Ft/db)

1350 Ft*
Eredeti ár: 1596 Ft 
(67,50 Ft/g)

1599 Ft*
Eredeti ár: 1881 Ft 
(106,60 Ft/g)

-15%

-15%

-15%

-15%

-20%

-15%

-20% -20%

1999 Ft*
Eredeti ár: 2525 Ft 
(1999,00 Ft/db)

2999 Ft*
Eredeti ár: 3771 Ft 
(428,43 Ft/db)

3150 Ft*
Eredeti ár: 3917 Ft 
(315,00 Ft/db)

2050 Ft*
Eredeti ár: 2569 Ft 
(68,33 Ft/db)

1799 Ft*
Eredeti ár: 2142 Ft 
(59,97 Ft/g)

Most
csak!

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



Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

L.HU.MKT.CC.26.05.2020.2277
A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, 

egyben gyógyászati segédeszközök.

ASPIRIN ULTRA 500 mg 
bevont tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

CLARITINE
10mg tabletta 30 db
Hatóanyag: loratadin

CANESTEN PLUS
bifonazol krém 15 g
Hatóanyag: bifonazol

ASPIRIN ULTRA 500 mg 
bevont tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

CANESTEN
10mg/g krém 20 g
Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN
10mg/g krém 30 g

Hatóanyag: klotrimazol

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

CLARITINE
10mg tabletta 30 db
Hatóanyag: loratadin

CANESTEN
10mg/g krém 20 g
Hatóanyag: klotrimazol

10mg/g krém 30 g
Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN

CANESTEN PLUSCANESTEN PLUS
bifonazol krém 15 g
Hatóanyag: bifonazol

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

Vény nélkül kapható  gyógyszerek. 

A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, A Canesbalance és a Canesfl or orvostechnikai eszközök, 
egyben gyógyászati segédeszközök.

CANESTEST teszt 
hüvelyi fertőzésekre 1 db

CANESBALANCE
hüvelygél 7 db

CANESFLOR probiotikus 
hüvelykapszula 10 db

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

A Canestest in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz. 
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-15%

Lopedium 
2 mg kemény kapszula, 30 db

1830 Ft*
Eredeti ár: 2154 Ft 
(61,00 Ft/db) 

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (beleértve a hasi 
diszkomfortérzés, puffadás, görcsök) kezelésére. Már az első adag 
Lopedium megszüntetheti a panaszokat. Most nagy kiszerelésben! 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Hatóanyag: loperamid
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OSDZ1388/01.19

Cralex® 125 mg tabletta
60 db  

1850 Ft*
Eredeti ár: 2300 Ft 
(30,83 Ft/db) 

A Cralex® kókuszhéjból készült aktív szén hatékonyan kezeli a hasme-
nést. Megköti, közömbösíti és eltávolítja a szervezetből a hasmenést 
okozó mérgező anyagokat. Már 3 éves kortól adható!

Hatóanyag: aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt. 

EatEnjoyTM

emésztőenzimeket tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula

20 db  

4250 Ft*
Eredeti ár: 5327 Ft 
(212,50 Ft/db) 

Fogyasszon az Ön számára is élvezetes gluténtartalmú ételeket! 
Az EatEnjoy ™ a gluténfehérje megemésztését segítő enzimek speciális 
keverékét tartalmazza. Étkezés előtt egyszerűen csak vegyen be egy EatEnjoy ™ 
kapszulát, azután pedig egyen nyugodt szívvel, jóízűen.
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross Gábor u. 23.

-20%

Daedalon® 50 mg
10 db tabletta 

1379 Ft*
Eredeti ár: 1714 Ft 
(137,90 Ft/db) 

-20%

-20%A Daedalon® tabletta különböző eredetű hányinger és 
hányás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszer.  
6 éves kortól adható.

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

 

-15%

Elinix 
probiotikum 
28 db kemény kapszula 

2799 Ft*
Eredeti ár: 3301 Ft 
(99,96 Ft/db) 

Az Elinix jótékony hatású baktériumtörzseket tartalmazó probio-
tikum, mely bélrendszeri fertőzés vagy antibiotikum okozta has-
menés, és puffadás esetén segíthet megszüntetni a kellemetlen 
tüneteket vagy akár megelőzni azok kialakulását. 
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoz-
tatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OELI1673/05.20 

Dulcolax 
7,5 mg/ml
belsőleges 
oldatos cseppek

30 ml csepp

2150 Ft*
Eredeti ár: 2526 Ft 
(71,67 Ft/ml) 

Rendszertelen széklet kínozza? A 
Dulcolax csepp egyénileg adagol-
ható hashajtó készítmény. Ha este 
beveszi, másnap reggel jól indul a 
nap (6-12 órán belül hat). A szopta-
tás ideje alatt is alkalmazható. 

Nátrium-pikoszulfát hatóanyagú, 
vény nélkül kapható gyógyszer. 
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.dulcolax.hu  
SAHU.DULC1.19.10.0430 (2019.11.04.)

InnoPharm ORS 
rehidratációs 
granulátum
10 tasak

1599 Ft*
Eredeti ár: 2012 Ft 
(159,90 Ft/tasak) 
Speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer. Alkalmazá-
sa javasolt hasmenés, hányás vagy izzadással járó magas 
láz fellépése esetén.

Hatóanyag: glükóz, nátrium, kálium, klór, citrát
VitaPlus Kft. 

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. 
Spec.gy.élelmiszer

-20%

-15%

#hasmenés

#aktiváltszén

#hányinger

#székrekedés

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.



Megállítja a hajhullást, serkenti a hajnövekedést, és erősíti a körmöket. 
Kúraszerű alkalmazása mindössze három hónap alatt látható eredményt hoz.
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LadeeVit 
Extra 
Extrafolát-S®-sel, Ferronyl® 
vassal, és Omega-3-mal
30 db lágy kapszula 

2750 Ft*
Eredeti ár: 3673 Ft 
(91,67 Ft/db) 

Várandósvitamin innovatív 
összetevőkkel az INOFOLIC® 
forgalmazójától. A szervezet 
által azonnal hasznosítható 
folsavat, kiemelkedő biohasz-
nosulású vasat, Omega-3-mat is 
tartalmaz. Könnyen lenyelhető, 
kisméretű lágyzselatin kapszula, 
amelyből naponta mindössze 1 
kapszula elegendő.
Exeltis Magyarország Kft., 
1011 Budapest, Fő u. 14-18. -25%

Revalid® 
90 db kemény kapszula 

6799 Ft*
Eredeti ár: 8543 Ft 
(75,54 Ft/db) Revalid®

30 db kemény kapszula 

2799 Ft*
Eredeti ár: 3707 Ft 
(93,30 Ft/db) 

-25%

-20%

-25%

A változókori karcsúságért. 
Kóladió és keserű narancs 
tartalma a súlycsökkentést, a paprika-kivonat a zsír 
és szénhidrát anyagcserét segíti. 
Hatóanyag: keserű narancs, kóladió, paprikakivonat
Well Pharma Kft. 1037 Budapest, Zay u. 3.

Klimin 
Slim Trio 
kapszula
60 db   

3450 Ft*
Eredeti ár: 4592 Ft 
(57,50 Ft/db) 

Klimin Slim 
Shake 
Csokoládé Ízű
450 g por   

5950 Ft*
Eredeti ár: 7041 Ft 
(13,22 Ft/g) 

Klimin Slim Shake a változókori 
diéta itala. A reggeli, ebéd, uzson-
na vagy vacsora helyettesítésére, 
csokoládé ízesítésben az éhségér-
zet csökkentésére, a jóllakottság 
fokozására.

Hatóanyag: fehérje, vitaminok, 
ásványi anyagok
Well Pharma Kft. 1037 Budapest, Zay u. 3.

-15% -25%

Változókori szépség és 
bőrfeszesség megőrzéséért 
- kollagénnel, hyaluronsavval 
és C-vitaminnal.

Hatóanyag: hidrolizált  mar-
ha kollagén, hyaluronsav, 
C-vitamin
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3. 

Klimin 
Beauty
30 db kapszula  

2550 Ft*
Eredeti ár: 3376 Ft 
(85,00 Ft/db) 

#hajhullás

#1étkezéshelyett

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

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

320 mg
90 db lágy kapszula

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

Alken szerinti I. és II stádiumú 
jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
okozta vizelési panaszok 
(pl. gyakoribb vizelési inger, különösen 
éjszaka, gyenge vagy akadozó vizeletsugár)
tüneti kezelésére ajánlott, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó lágy kapszula.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: serenoa repens.

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

-xx% -xx% -xx% -xx%

xxxx Ft*
Eredeti ár: xxxx Ft 

xxxx Ft*
Eredeti ár: xxxx Ft 

xxxx Ft*
Eredeti ár: xxxx Ft 

xxxx Ft*
Eredeti ár: xxxx Ft 

*Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2019. február - 2020. február közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a magzatvédő vitaminok kategóriájában.
A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36-1-451-1256 • www.femibion.hu • MAT-HU-FM-20-000058

#1 a babatervezéstől a szoptatási idő végéig*

AJÁNDÉK MÉRFÖLDKŐ KÁRTYÁKKAL

Femibion 3 
Szoptatás 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
8 heti adag,
56 db kapszula + 56 db tabletta

Femibion 0 
Babatervezés 
étrend-kiegészítő 
28 db tabletta

Femibion 1 
Korai várandósság 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
2x4 heti adag,
2x28 db tabletta

Femibion 2 
Várandósság 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
8 heti adag, 
56 db kapszula + 56 db tabletta

-10% -10%-10%

3750 Ft*
Eredeti ár: 4417 Ft 
(133,93 Ft/db) 

6350 Ft*
Eredeti ár: 7143 Ft 
(113,39 Ft/db) 

9499 Ft*
Eredeti ár: 10553 Ft 
(84,81 Ft/db) 

9999 Ft*
Eredeti ár: 11066 Ft 
(89,28 Ft/db) 

-15%



Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

A szem kisebb irritációinak tüneteként 
jelentkező kötőhártya-duzzanat és vörösség 

átmeneti, tüneti kezelésére.

Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid .
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Felnőttek számára javasolt az ízületek 
és izmok mérsékelt fájdalmainak és 

merevségének átmeneti csökkentésére.

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.H
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 gyógyszerek, csökkentik a nikotin-
megvonás tüneteit.

Hatóanyaguk: nikotin. 
Vény nélkül kapható gyógyszerek.

Visine® Classic 
0,5 mg/ml 

oldatos szemcsepp, 
15ml (123,33 Ft/ml)

Bengay® krém 
50 g (23,98 Ft/g)

Nicorette® Icy White gum 
2 mg és 4 mg 

gyógyszeres rágógumi
30 db (59,97 Ft/db) és 

30 db (59,97 Ft/db)

Állítsa össze nyári patikáját!

-15%

-15%

-15% -20%

FÉRFIAKNAK

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

Saballo Complex
szabalpálma termés kivonatot és tökmag-
olajat tartalmazó étrend-kiegészítő 

lágy kapszula, 60 db

3799 Ft*
Eredeti ár: 4699 Ft 
(63,32 Ft/db)

Liderin®

6 db tabletta

6099 Ft*
Eredeti ár: 7572 Ft 
(1016,50 Ft/db)

-20%
A Liderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és maca gyökér kivonat, 
L-arginin, valamint koffein különleges kombinációja. A Liderin® 
ginzeng tartalma hozzájárul az erekció kiváltásához és fenntar-
tásához. Túlhajszolt férfiaknak ajánljuk az egészséges potencia 
fenntartására.
 
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.  
20STADALIDERIN3AP1/2020.05.28.

-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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

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

320 mg
90 db lágy kapszula

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

Alken szerinti I. és II stádiumú 
jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
okozta vizelési panaszok 
(pl. gyakoribb vizelési inger, különösen 
éjszaka, gyenge vagy akadozó vizeletsugár)
tüneti kezelésére ajánlott, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó lágy kapszula.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: serenoa repens.

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

-10%

*Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2019. február - 2020. február közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a magzatvédő vitaminok kategóriájában.
A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36-1-451-1256 • www.femibion.hu • MAT-HU-FM-20-000058

#1 a babatervezéstől a szoptatási idő végéig*

AJÁNDÉK MÉRFÖLDKŐ KÁRTYÁKKAL

Femibion 3 
Szoptatás 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
8 heti adag,
56 db kapszula + 56 db tabletta

Femibion 0 
Babatervezés 
étrend-kiegészítő 
28 db tabletta

Femibion 1 
Korai várandósság 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
2x4 heti adag,
2x28 db tabletta

Femibion 2 
Várandósság 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
8 heti adag, 
56 db kapszula + 56 db tabletta

1799 Ft*
Eredeti ár:  2112 Ft 1799 Ft*

Eredeti ár: 2112 Ft

1850 Ft*
Eredeti ár: 2180 Ft 1199 Ft*

Eredeti ár: 1489 Ft



KERINGÉS

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.
Aramis Pharma Kft. 1095 Budapest, Mester u. 28/B III/5. 

Az SP54 Emulgél (pentozán-poliszulfát-nátrium) enyhíti a lábdagadást, feszítő 
fájdalmat és más visszeres panaszokat. Hatóanyaga mellett citromfű-, törpefenyő- 
és rozmaringolajat tartalmaz.
Kéri Pharma Hungary Kft. 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Visszérbetegség tüneteinek enyhítésére, szövődmények kezelésére, baleseti sérülések követ-
keztében kialakult véraláfutás, zúzódás és duzzanat kezelésére alkalmazható gél. Vény nélkül 
kapható gyógyszer.

Hatóanyag: heparin.
BERLIN-CHEMIE/ A.MENARINI Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.) 
HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178#, Lezárás dátuma: 2020.01.02.

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.

Venotec 600mg
60 db tabletta

4999 Ft*
Eredeti ár: 5908 Ft 
(83,32 Ft/db) 

SP 54 Emulgél 15 mg/g
40 g gél 

1550 Ft*
Eredeti ár: 2054 Ft 
(38,75 Ft/g) 

-15% -25%

Lioton® 1000 NE/g
100 g gél 

3599 Ft*
Eredeti ár: 4019 Ft 
(35,99 Ft/g) 

Bioextra Ferrovit
étrend-kiegészítő kapszula

60 db  

1550 Ft*
Eredeti ár: 1970 Ft 
(25,83 Ft/db) 

RepaDolo® 1000 mg
20 db filmtabletta  

3119 Ft*
Eredeti ár: 3899 Ft 
(155,95 Ft/db) 

VenoprotEP 
filmtabletta
60 db  

4099 Ft*
Eredeti ár: 5520 Ft 
(68,32 Ft/db) Kínzó aranyeres fájdalom? A szájon át szedhető, 

növényi eredetű hatóanyagot tartalmazó 
RepaDolo® filmtabletta gyorsan felszívódva, belső-
leg javítja az érfalak rugalmasságát. 
Aranyérre aranyat ér!

Vény nélkül kapható gyógyszer 
Hatóanyag: diozmin
Egis Gyógyszergyár Zrt. 

-10%

-20%

-20%

Citrus flavonoidokkal a visszér ellen! A VenoprotEP filmtabletta érvédő 
hatású gyógyszer, gátolja a visszerek kitágulását, növeli a hajszálerek ellen-
állását, javítja az idült vénabetegség tüneteit. Gyorsan enyhíti az aranyér 
tüneteit. Magyar gyógyszer.

Hatóanyag: diosmin, hesperidin
ExtractumPharma Zrt.

-25%

FERTŐTLENÍTÉS
ku
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u Octenisept 1 mg/ml + 
20 mg/ml külsőleges 
oldat
50 ml   

2250 Ft*
Eredeti ár: 2655 Ft 
(45,00 Ft/ml) 

Seb-, bőr,- nyálkahártya fertőtlenítő. Színtelen. Ujj-
közi gombás fertőzés ismételt, rövid távú támogató 
kezelésére. 
Hatóanyag: octenidin-dihidroklorid és fenoxietanol
Allegro Kft.

Betadine® oldat
30 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 1637 Ft 
(46,63 Ft/ml) 

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

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

-15%

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

-15%

#napi1tabletta

#vashiány

#visszérbetegség

#növényihatóanyag

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

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

*Az IQVIA Pharmatrend MAT 10/2019 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék  
a 03F1+03D5 kategóriákban. Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5. – Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

Normaflore Max Instant 
6 milliárd belsőleges 
por tasakban   

Normaflore Extra 
4 milliárd/5 ml 
belsőleges 
szuszpenzió   

2399 Ft

GYÓGYSZER STÁTUSZ
Hatásossága és biztonságossága 
klinikai vizsgálatokkal bizonyított.
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Flebaven 500 mg 
filmtabletta
60 db  

3450 Ft*
Eredeti ár: 4302 Ft 
(57,50 Ft/db) 

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok és tünetek (pl. fájdalom, „ne-
hézlábérzés”, lábfáradtság, nyugtalan láb, éjszakai lábikragörcsök, vizenyő), valamint akut 
aranyérbetegséggel összefüggő tünetek kezelésére javallott felnőttek számára.1 
1alkalmazási előírás

mikronizált diozmin
KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet     HUFLEPAT202024

-20%

Flebaven 
1000 mg tabletta
60 db  

4599 Ft*
Eredeti ár: 5743 Ft 
(76,65 Ft/db) 

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok és tünetek (pl. fájdalom, 
„nehézlábérzés”, lábfáradtság, nyugtalan láb, éjszakai lábikragörcsök, vizenyő), valamint 
akut aranyérbetegséggel összefüggő tünetek kezelésére javallott felnőttek számára.1 
1alkalmazási előírás

mikronizált diozmin
KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet 
HUFLEPAT202027

-20%

-15%

Detralex 500mg 
60 db filmtabletta  

5050 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, lábfe-
szülés kezelésére ajánlott. Hatóanyag: tisztított, 
mikronizált flavonoid frakció 450 mg diozmin 
és 50 mg heszperidint tartalmazó mikronizált 
flvavonoid frakció.

Napi 1 tabletta az alsó végtagok krónikus vénás elégtelenséggel 
összefüggő tüneteinek enyhítésére, mint feszülés, nehézlábérzés, 
fájdalom, éjszakai lábikragörcs. Alkalmas aranyérbetegség kezelé-
sére, aranyeres panaszok hirtelen fellángolása (heveny aranyeres 
roham) esetén. 
Hatóanyag: diozmin
Forgalmazó: PannonPharma Kft., 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

DIO-PP® 600 MG
60 db tabletta  

3899 Ft*
Eredeti ár: 5968 Ft 
(64,98 Ft/db) 

-35%

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

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

*Az IQVIA Pharmatrend MAT 10/2019 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék  
a 03F1+03D5 kategóriákban. Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5. – Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

Normaflore Max Instant 
6 milliárd belsőleges 
por tasakban   

Normaflore Extra 
4 milliárd/5 ml 
belsőleges 
szuszpenzió   

2399 Ft

GYÓGYSZER STÁTUSZ
Hatásossága és biztonságossága 
klinikai vizsgálatokkal bizonyított.
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-15%

Eredeti ár: 2978 Ft Eredeti ár: 3402 Ft

-20%

KERINGÉS

Sperti Preparation H® 
végbélkúp
12 db   

2399 Ft*
Eredeti ár: 3028 Ft 
(199,92 Ft/db) 

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

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

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs
25 g  

2150 Ft*
Eredeti ár: 2709 Ft 
(86,00 Ft/g) 

#aranyér

-20% -20%
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Centrum® 
Férfiaknak A-tól Z-ig® 
multivitamin
30 db filmtabletta

2950 Ft*
Eredeti ár: 3494 Ft 
(98,33 Ft/db) 

A Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® és a Centrum® 
Férfiaknak A-tól Z-ig® multivitaminok vitamin és 
ásványi anyag összetételét kifejezetten a nők és 
a férfiak különböző táplálkozási igényei alapján 
fejlesztették ki, és összetevői számos fontos 
területen támogatják a nők és a férfiak szerveze-
tének egészséges működését.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
PM-HU--20-00003 

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

2950 Ft*
Eredeti ár: 3494 Ft 
(98,33 Ft/db) 

-15%

-15%

Béres C-vitamin 500 mg
filmtabletta, 100 db 

2250 Ft*
Eredeti ár: 2638 Ft 
(22,50 Ft/db) 

A készítmény szedése 
biztosítja a C-vitamin 
hiányos állapotok kezelé-
séhez szükséges C-vitamin 
mennyiséget.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU20078C51

-15%

Actival 
Senior Plusz 
filmtabletta, 30 db

2399 Ft*
Eredeti ár: 2816 Ft 
(79,97 Ft/db) 

50 év felett különösen fontos lehet 
a vitaminpótlás, ebben segít az 
Actival Senior Plusz filmtabletta 
multivitamin készítmény ásványi 
anyagokkal és nyomelemekkel. 
Béres Gyógyszergyár Zrt., 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU20078ASP3

-15%

IMMUNERŐSÍTÉS

#50évfelett

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

A BALKEZESEK VILÁGNAPJA, AUGUSZTUS 13.
Egy nemrégiben, 200 statisztika összevetéséből született 
tanulmány szerzői úgy számolják, az emberiség 9,2 százaléka 
tartozik a balkezesek közé. Ez azt jelenti, hogy – mivel a 2019-es 
adatok szerint a föld teljes össznépessége 7,7 milliárd – nagyjából 
708 millió főre tehető a bolygónkon élő balkezesek száma. Egy 
másik tanulmány azt bizonyította, hogy a férfiaknál 2 százalékkal 
magasabb a balkezesek aránya, mint a nők körében. Az eltérésre 
egyelőre nincs magyarázat – a szakemberek szerint talán 
hormonális vagy társadalmi oka lehet a dolognak.

Gondolta volna?Actival Junior 
rágótabletta, 60 db

2399 Ft*
Eredeti ár: 2806 Ft 
(39,98 Ft/db) 

Komplex, 28 hatóanyagot tartalmazó cukormentes multivitamin 
gyerekeknek. Már 2-3 éves kortól adható. Egészségpénztári számlára 
is kapható.
Béres Gyógyszergyár Zrt,. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU20078AJ

-15%

GYERMEKEKNEK

#2-3éveskortól

#gazdaságoskiszerelés

Valódi gyapottal.
Védelem az érzékeny 
bababőrnek az első naptól.

Kívül belül megújultunk.

Tudj meg többet babaápolási termékeinkről: 
www.johnsonsbaby.huH
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-20% -20% -20%

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

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

1179 Ft*
Eredeti ár: 1471 Ft 
(5,90 Ft/ml) 



Maria Montessori, a XX. század egyik legnagyobb hatású pedagógia 
rendszerének megalkotója, Olaszország első diplomás orvosnője, 
1870. augusztus 31-én született. Tudományos megfigyeléseivel, 
kísérleteivel az eddigi nevelési felfogással merőben ellentétes 
pedagógia alapjait rakta le.  A „Montessori módszer” a szabad, 
boldog, öntudatos ember neveléséről szól és hisz abban, hogy a 
gyermekek értelmi sérülései nem csak gyógyszerekkel, hanem 
pedagógiai eszközökkel is korrigálhatók. Montessori érzékszervi 
fejlesztésen alapuló, motiváló játék- és munkaeszközöket használt, 
de ő alkalmazott először az óvodákban gyerekekhez méretezett 
berendezési tárgyakat is. 

Gondolta volna?

Movex
1500 mg belsőleges oldathoz por, 60 tasak 

5050 Ft*
Eredeti ár: 5985 Ft 
(84,17 Ft/tasak) 
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A Movex 1500 mg glükó-
zamin-szulfát hatóanyagú gyógy-
szer, mely napi 1x alkalmazással 
hatékonyan enyhíti a térdízületi 
porckopás tüneteit. Narancsos 
ízű, vízben oldódó por formában, 
30x és 60x kiszerelésben 
kapható. 
Aramis Pharma Kft. 
1095 Budapest, Mester u. 28/B III/5. 

-15%

Biomed Fekete nadálytő 
Krém FORTE
60 g  

790 Ft*
Eredeti ár: 986 Ft 
(13,17 Ft/g) 

Dolgit krém
100 g 

2499 Ft*
Eredeti ár: 2949 Ft 
(24,99 Ft/g) 

A krémet sérülések, esések során 
szerzett véraláfutások, illetve 
vérömlenyek felszívódásának 
elősegítésére, csonttörések utáni 
kezelések kiegészítőjeként ajánl-
juk bőrápolási céllal. Hozzáadott 
orvosi somkóró kivonattal.

DONA 750 mg filmtabletta, 60x, DONA 1500 mg por belsőleges oldathoz, 20x 
Porckopás? Térdfájdalom? Dona - mozogjon szabadon! A Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti a porckopás okozta fájdalmat 
és javítja a térdízület mozgását. A kúra javasolt időtartama 3 hónap, két hónapos szünetek közbeiktatásával. Vény nélkül kapható 
gyógyszer. 
Hatóanyag: 750 mg, 1500 mg kristályos glükózamin-szulfát
Mylan EPD Kft.,

1138 Budapest, Váci út 150., +36 1 465-2100 
DON/OCT/19/00 
Lezárás dátuma: 2019.10.09.

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

-20%

DONA
750 mg, 60 db filmtabletta 

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

-10%
-10%

DONA
1500 mg por 
belsőleges oldathoz,
20 tasak 

3399 Ft*
Eredeti ár: 3811 Ft 
(169,95 Ft/tasak) 

Dolgit krém
50 g 

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

MOZGÁS

Otthon is 
formában!

Ingyenes online torna 
hetente többször:

facebook.com/kulcspatikak

#térdízületiporckopás

Béres Magnézium 250 mg + B6  
filmtabletta, 90 db 

2550 Ft*
Eredeti ár: 3188 Ft 
(28,33 Ft/db) 

-20%

Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány 
megelőzésére és kezelésére. Kiválóan felszívódó magnéziumvegyületeket 
tartalmaz. 
Béres Gyógyszergyár Zrt,. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU20078MG9

MAGNÉZIUM

-15% -15%

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

MARIA MONTESSORI SZÜLETÉSNAPJA, AUGUSZTUS 31. 

Valódi gyapottal.
Védelem az érzékeny 
bababőrnek az első naptól.

Kívül belül megújultunk.

Tudj meg többet babaápolási termékeinkről: 
www.johnsonsbaby.huH
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150 g  

3850 Ft*
Eredeti ár: 4312 Ft 
(25,67 Ft/g) 

Proenzi Intensive
60 db tabletta  

4999 Ft*
Eredeti ár: 6233 Ft 
(83,32 Ft/db) 

Feketenadálytő gyökér 
folyékony kivonatot tartal-
mazó, vény nélkül kapható 
gyógyszer gyulladásra, izom- 
és ízületi fájdalomra.
P&G Hungary Kkt., 

1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., +36-1-
451-1256, www.flexagil.hu 
MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az 
ízületi porcot alkotó építőelemek mellett növényi 
kivonatokat és felszívódást elősegítő összetevőt 
is tartalmaz.
Walmark Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

20STADAPROENZI3AP1/2020.05.28.

Flexagil krém
50 g  

1799 Ft*
Eredeti ár: 2130 Ft 
(35,98 Ft/g) 

-10%

-15%

Nurofen 200 mg 
gyógyszeres tapasz
2 db   

2199 Ft*
Eredeti ár: 2586 Ft 
(1099,50 Ft/db) 

Izom és izületi fájdalmakra. Gyógyszerformájának köszön-
hetően a fájdalom területén a 24 órás alkalmazás alatt 
folyamatos ibuprofén felszívódást biztosít; így kifejtheti helyi 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását. 
A gyógyszeres tapasz rugalmas és kényelmes. 
Hatóanyag: ibuprofén
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com 
Vény nélkül kapható gyógyszer.

-15%

Diclac Dolo 
50 mg/g 
100 g gél   

2250 Ft*
Eredeti ár: 2662 Ft 
(22,50 Ft/g) 

A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalom-
csillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és ízületi fájdalom 
esetén célzottan a fájdalom helyén hat. 
Diclac Dolo - Maradjon mozgásban! 
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Hatóanyag: diklofenák-nátrium
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. OSDZ1388/01.19

-20%

-25%
Az elmex® fogszuvasodás elleni 
termékcsalád használatával össze-
függő fluoridraktárak alakulnak ki 
a fogak teljes felszínén, ezáltal véd 
a fogszuvasodás ellen a fogmosá-
sok közötti időszakokban is. Junior 
fogkrém a 6-12 éves korosztálynak 
és gyermekfogkrém a 6 éven 
aluliak részére.
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft.

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

elmex® 
Junior fogkrém  
75 ml  

1150 Ft*
Eredeti ár: 1551 Ft 
(15,33 Ft/ml) 
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SZÁJÁPOLÁS

MOZGÁS #természeteshatóanyag

#mozgásszervifájdalom

#fogszuvasodásellen

#ízületektámogatása

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

-20%

elmex® fogszuvasodás 
elleni fogkrém 
75 ml  

1199 Ft*
Eredeti ár: 1514 Ft 
(15,99 Ft/ml)

-25%

elmex® 
gyermekfogkrém 
50 ml  

1150 Ft*
Eredeti ár: 1551 Ft 
(23,00 Ft/ml) 

Kamistad 20 mg/185 mg 
Szájnyálkahártyán alkalmazott gél
10 g    

1499 Ft*
Eredeti ár: 1867 Ft 
(149,90 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. 
Hatóanyag: lidokain-hidroklorid és kamillavirág 
folyékony kivonat
STADA Arnzneimittel AG  
61118 Bad Vilbel, Stadastraße 2-18., Németország 
20STADAKAMISTAD3AP1/ 2020.05.28.

Corsodyl 
Alkoholmentes szájöblögető oldat

300 ml 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2268 Ft 
(6,00 Ft/ml) 

A Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat segít meg-
előzni a fogkőképződést és enyhíti a fogínyproblémákat.
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--20-00003 

-20% -20%

-15%
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Biomed Svédkeserű 
Krém RAPID
30 g

590 Ft*
Eredeti ár: 732 Ft 
(19,67 Ft/g)

Szúnyog-, illetve egyéb rovarcsípés okozta kelle-
metlen bőrtünetek enyhítésére, gyorsan hűsítő 
mentollal. 12% gyógynövény kivonat-tartalom.

-20%

A Herbária Naptej könnyű, hidratáló formula antioxidáns hatású vitaminokkal, mely erős védelmet nyújt az 
egész család számára.
Herbária Zrt.

Herbária 
Naptej 
SPF 50
200 ml

2650 Ft*
Eredeti ár: 3347 Ft 
(13,25 Ft/ml)

-20%

-20%

Herba 
Kids Naptej
SPF 50 
200 ml 

2650 Ft*
Eredeti ár: 3347 Ft 
(13,25 Ft/ml)

BioCo B-vitamin 
Komplex Forte MEGAPACK
100 db tabletta

2250 Ft*
Eredeti ár: 2967 Ft 
(22,50 Ft/db)

A B1-vitamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, a B1-, 
B2-, B3- és B6-vitaminok az idegrendszer, a B6-, B12-vitaminok 
és a folsav az immunrendszer normális működéséhez.

-25%

A JutaVit Probium 6 + Inulin termék hatféle baktériumtörzset 
tartalmazó laktóz (tejcukor), tejfehérje és tejmentes, gluténmen-
tes, szójamentes, vegetáriánus termék. 
JuvaPharma Kft.

JutaVit Probium 6 + Inulin 
30 db kapszula 

1550 Ft*
Eredeti ár: 1831 Ft 
(51,67 Ft/db)

-15%

A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobinképződéshez, 
valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. Az Innopharm Vas 
Komplex 5 aktív összetevővel étrend-kiegészítő kapszula 14 mg vasat, 100 
mg C-vitamint, 25 mg hisztidint, 2,5 µg B12-vitamint és 400 µg folsavat 
tartalmazó készítmény. A B12-vitamin és folát (folsav) szerepet játszik a 
sejtosztódásban. 
VitaPlus Kft. 

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

InnoPharm 
Vas Komplex kapszula 
50 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 2035 Ft 
(31,98 Ft/db)

-20%

Kemény időszakon megy keresztül? Válassza a 
Datif PC NEO-t, és teremtse meg az egyensúlyt az 
életében! Gyermekeknek és serdülőknek is adható. 
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül.
BOIRON HUNGÁRIA KFT.

Datif PC NEO
90 db bukkális tabletta  

3350 Ft*
Eredeti ár: 3925 Ft 
(37,22 Ft/db)

-15%

Kombinált készítmény a 
megfelelő vénás keringés 
támogatására. 450 mg diozmin, 
50 mg heszperidin, vitaminok és 
5 gyógynövény kivonata. 
www.venovelle.hu

Venovelle 
kombinált készítmény 
30 db tabletta + 30 db lágy kapszula 

4450 Ft*
Eredeti ár: 5271 Ft 
(74,17 Ft/db)

-15%
A háromszínű árvácska kivonata belülről támo-
gatja a bőr egészségét. A niacin és a cink hozzá-
járul a bőr normál állapotának fenntartásához.
Aflofarm Hungary Kft. 

1025 Budapest, Cseppkő u. 41. 
111_20205_acne

Acneminum tabletta
30 db

1950 Ft*
Eredeti ár: 2609 Ft 
(65,00 Ft/db)

-25%

Érezhetően feszesebbé teszi az ínyt. Véd a fogágybetegségek, 
fogínyvérzés és a fogszuvasodás ellen. Kifejezetten fogágybetegségek 
és fogínyvérzés megelőzésére kifejlesztett fogkrém. 
Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.8)

Lacalut aktiv fogkrém
75 ml  

1150 Ft*
Eredeti ár: 1343 Ft 
(15,33 Ft/ml)

-15%
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Degasin 280 mg 
32 db lágy kapszula

1850 Ft*
Eredeti ár: 2307 Ft 
(57,81 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
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
20STADADEGASIN3AP1/2020.05.28.

Az Ophylosa szemcsepp sima, 
kellemes érzést biztosít a fáradt, 
érzékeny szemnek, enyhíti a 
viszkető, égő tüneteket, valamint a 
szemszárazságot, és csökkenti a szem 
kivörösödését.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, 
drugsafety@richter.hu

1200 mg mélytengeri többszörösen telítetlen 
Eikozapenténsav (EPA) és Dokoza-hexénsav 
(DHA) zsírsavakban gazdag halolajat és E-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegésztítő. 
JuvaPharma Kft.

JutaVit 
Omega-3 
1200 mg 
+ E-vitamin  
100 db

1650 Ft*
Eredeti ár: 2048 Ft 
(16,50 Ft/db) -20%

JutaVit eye clinic szemcsepp viszkető irritált szem tüneteinek 
enyhítésére. Tartósan csillapítja az irritáció által okozott 
tüneteket, mint pl. szénanátha, a por, a szennyezett környezet, 
a légkondicionáló, a füst és a fények.
JuvaPharma Kft.

JutaVit 
eye clinic 
szemcsepp 
Irritált szemre

10 ml

1250 Ft*
Eredeti ár: 1459 Ft 
(125,00 Ft/ml)

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

Hatóanyag: 25% urea
STADA Arnzneimittel AG 
 61118 Bad Vilbel, Stadastraße 2-18., Németország 
20STADAFLEXITOL3AP1/2020.05.28. 

Ophylosa® 0,15% cink-hialuronát 
tartalmú oldatos szemcsepp 
10 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 1930 Ft 
(149,90 Ft/ml)

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

Ocutein Brillant Lutein 22 mg
90 db lágyzselatin kapszula 

5950 Ft*
Eredeti ár: 7995 Ft 
(66,11 Ft/db)

Lutein, zeaxantin, foszfatidil-kolin tartalmú lágyzselatin kapszula 
vitaminokkal, nyomelemekkel. 
Simply You Hungary Kft. 

1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

-30%

Ocutein Sensitive Plus 
15 ml szemcsepp

1699 Ft*
Eredeti ár: 2460 Ft 
(113,27 Ft/ml)

Az OCUTEIN® SENSITIVE PLUS szemcsepp síkosítja, hidratálja 
és megnyugtatja a száraz és dehidratált, fáradt szemeket. Kifeje-
zetten érzékeny szem esetében ajánlott. Kontaktlencsét viselők 
is használhatják. Hatóanyaga: Hialuronsav + ÁFONYA-kivonat. 
Felbontás után 90 napig felhasználható.
Simply You Hungary Kft. 

1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

Flexitol 
sarokápoló 
balzsam 
56 g

1880 Ft*
Eredeti ár: 2343 Ft 
(33,57 Ft/g)

Hatékony kezelés körömgomba fertőzések 
megszüntetésére. Gyógyszerészeti összetevőktől 
mentes természetes gyógymód.
JuvaPharma Kft.

JutaVit Nail Repel 
körömgomba 
ápoló stift   
1 db  

2399 Ft*
Eredeti ár: 2984 Ft 
(799,67 Ft/db)

-20%

-25%

-20%

-15% -20%

#puffadás

#érzékenyszem

#szárazszem

Öntapadó, elasztikus, víztaszító, habszerű kötszer kisebb sérülések egyszerű és praktikus 
kezelésére és sebfedők biztos rögzítésére. Gyógyászati segédeszköz: 

DermaPlast® 
QUICK AID 
sebtapasz 
1 db  

950 Ft*
Eredeti ár: 1179 Ft 
(950,00 Ft/db)

Most
csak!

-20%

-  jó nedvszívó képességű
- latexmentes 
- bőrbarát
- nem ragad a bőrhöz, 
szőrhöz és a sebbe

- nem igényel 
kötszerkapcsot
- kenőccsel vagy krémmel 
együtt használható

- téphető kézzel
- kék vagy bőrszinű

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Oldatos szemcsepp az enyhe szemszárazság tüneteinek 
kezelésére. Nátrium-hialuronátot tartalmaz, így gyorsan 
enyhíti az idegentest- és homokszem-érzést, viszketést 
és égő érzést. Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig 
felhasználható. Tartósítószer-mentes. Kontaktlencse 
használóknak is. 

-20%

Vizols  0,21 %
oldatos szemcsepp 
10 ml csepp

1850 Ft*
Eredeti ár: 2327 Ft 
(185,00 Ft/ml)

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

Hatóanyag: tölgyfakéreg-kivonat, Diozmin, Heszperidin
STADA Arnzneimittel AG 
61118 Bad Vilbel, Stadastraße 2-18., Németország 
20STADARECTOVENAL3AP1/2020.05.28. 

Extra szelénnel pajzsmirigyedért, keserű naranccsal súlycsökkentésedért. 
CLA-t és kollagént is tartalmaz.

Hatóanyag: extra szelén, keserű narancs, CLA, kollagén
Well Pharma Kft. 1037 Budapest, Zay u. 3. 

Pajzsmirigy + Slim Gold 
kapszula 
60 db   

4750 Ft*
Eredeti ár: 5957 Ft 
(79,17 Ft/db)

Rectovenal® Acute gél  
20 g  

1550 Ft*
Eredeti ár: 1927 Ft 
(77,50 Ft/g)

-20%

Compeed 
Vízhólyagtapasz 
Medium 
5 db tapasz

1750 Ft*
Eredeti ár: 2181 Ft
(350, 00 Ft/db)

Azonnal csillapítja a fájdalmat és ideális gyógyulási körülményeket nyújt vízhólyag 
esetén. Akár több napig a helyén marad. A kézitáska elengedhetetlen tartozéka! 
Sirowa Hungary Kft  
1117 Budapest, Alíz u.4..

Compeed 
Vízhólyagtapasz 
Vegyes méretben
5 db tapasz

1780 Ft*
Eredeti ár: 2206 Ft 
(356,00 Ft/db)

-20%

BepanGel 
sebkezelő gél
50 g  

2599 Ft*
Eredeti ár: 3228 Ft 
(51,98 Ft/g)

Intelligens hidrogél kisebb sebek, pl. égési sérülések, vágások, hor-
zsolások kezelésére. Védőréteget képez a seben és segít a fertőzések 
megelőzésében.
Bayer Hungária Kft., 

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-20%

Az Idelyn Beliema Effect 
hüvelytabletta a hüvelyflóra 
bármely átmeneti megváltozásakor 
alkalmazható, bakteriális vagy gombás 
fertőzés esetén is.

Hatóanyag: Lactobacillus acidophilus 
(500 millió telepképző egység), tejsav 
(15 mg 60%-ra titrálva)
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 
47-49. 

20STADABELIEMA3AP1/2020.05.28.

Idelyn Beliema Effect 
hüvelytabletta  
10 db

3150 Ft*
Eredeti ár: 3955 Ft 
(315,00 Ft/db)

-20%

A szemölcs gyökeréig hatoló fagyasztással kezeli 
a szemölcsöt, akár egyetlen alkalmazással. 
Forradalmian egyszerű használni, a 
csomagolásból kivéve azonnal használatra kész. 
Egyedi, precíz fagyasztófejének köszönhetően a 
kezelés során a szemölcs körüli bőrfelületet nem 
károsítja. Már 4 éves kortól alkalmazható.

Wortie szemölcsfagyasztó 
spray
50 ml

3550 Ft*
Eredeti ár: 4460 Ft 
(71,00 Ft/ml)

TENA Lady 
Slim Normal
12 db

1350 Ft*
Eredeti ár: 1820 Ft
(112,50 Ft/db)

A TENA Lady Extra egy nagy nedvszívású, 
mégis diszkrét betét. Az anatómiailag 
formázott DRYZone funkcióval rendelkező 
betét HÁRMAS VÉDELMET nyújt Önnek 
a szivárgás, a kellemetlen szagok és a 
nedvesség ellen, mert a nedvességet 
gyorsan és hatékonyan zárja magába.

Essity Hungary Kft.

1021.Bp.Budakeszi út 51 

A TENA Lady Slim Normal betét diszkrét 
és biztonságos védelmet nyújt rendszeres 
vizeletvesztés esetén. A puha betét követi 
a női test anatómiájának, a szélein pedig 
elasztikus. A hármas védelem garantálja, 
hogy a szivárgás, a kellemetlen szagok és a 
nedvesség is hamar eltűnjön.
Essity Hungary Kft.

1021.Bp.Budakeszi út 51.

TENA Lady
Extra
10 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 1930 Ft 
(145,00 Ft/db)

-25% -25%
-20%

-20%

-20%
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MOST KIEMELT AKCIÓK

Hydrominum
30 db tabletta

2350 Ft*
Eredeti ár: 3136 Ft 
(78,33 Ft/db)

A felesleges víz ellenszere. A zöld tea serkenti a víz eltá-
volítását a szervezetből. A csalán fokozza a veseműkö-
dést a vízkiválasztás támogatásával.
Aflofarm Hungary Kft. 

1025 Budapest, Cseppkő u. 41. 
113_20205_hydro

-25%

AkusTone fülspray
15 ml 

2050 Ft*
Eredeti ár: 2714 Ft 
(136,67 Ft/ml)

-25%

Protefix 
nyálkahártyavédő gél 
10 ml  

1999 Ft*
Eredeti ár: 2854 Ft 
(199,90 Ft/ml)

Erős védelmet nyújt aphta és egyéb nyálkahártya 
gyulladás ellen. Védőréteget képez a szájnyálkahártyán, 
mely megvédi a sebet a külső kémiai hatások ellen. 
Gyulladásgátló hatású, fájdalomcsillapító, elősegíti a 
gyógyulást és a sejtmegújulást.

TGO (Trister Glicerol Oxid) hatóanyag - speciális növényi 
olajokból
 
AIM-Medical Kft. 
1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

-30

Protefix 
műfogsorrögzítő 
krém Classic 
47 g 

1299 Ft*
Eredeti ár: 1744 Ft 
(27,64 Ft/g)

Nedves tapadású, speciális, erős 
műfogsorrögzítő krém. Kitölti az 
íny és a műfogsor közti réseket. 
Színezéktől és mesterséges 
ízektől mentes. Antiallergén. Segít 
megelőzni a műfogsor okozta 
irritációkat.
AIM-Medical Kft. 

1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

-25%

Artelac Rebalance 
szemcsepp
10 ml

2399 Ft*
Eredeti ár: 3020 Ft 
(239,90 Ft/ml)
 

Komplex összetételű szemcsepp tartós hatással. 
Segít megállítani a száraz szem tüneteihez vezető 
eseménysort, nedvesíti a szemet és megvédi a 
felszínét. Gyógyászati segédeszköz.
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. B. ép. VII. em.

-20%

Cyclotest 
Korai terhességi teszt 
1 db (10 mIU/ml)  

990 Ft*
Eredeti ár: 1235 Ft 
(990,00 Ft/db)
 
Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt! 
A cyclotest® korai terhességi teszt szakmai és otthoni alkalmazásra 
egyaránt felhasználható.
• Egyszerű, gyors és megbízható
• Egyértelmű eredmény
• Eredmény már 5 perc után leolvasható

• A nap folyamán bármikor használható
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross Gábor u. 23 

-20%

Az AkusTone összetevői segítenek a megfelelő fülhigiénia fenntartásában, meg-
könnyítik a fülzsírdugó eltávolítását, és megelőzik annak kialakulását.
Aflofarm Hungary Kft. 

1025 Budapest, Cseppkő u. 41. 
112_20205_aku

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

#ízmentes

Santes hüvelykúp 
14 db  

2650 Ft*
Eredeti ár: 3525 Ft 
(189,29 Ft/db)

-25% Hüvelyszárazság, hüvelyhámsérülések 
kezelésére. Hatékonyan enyhíti a 
hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit, 
gyorsítja a sérült szövet gyógyulását. 
A nagyon alacsony molekulatömegű 
hialuronsavnak köszönhetően 
biohasznosulása, hatékonysága 
kiemelkedő. Hormonmentes 
készítmény.  

Hatóanyag: A-vitamin, E-vitamin, nagyon alacsony 
molekulatömegű hialuronsav
Exeltis Magyarország Kft.

 1011 Budapest, Fő u. 14-18. 

Octenisept 
sebgél 
20 ml 

2299 Ft*
Eredeti ár: 2684 Ft 
(114,95 Ft/ml)

Hidrogél, segíti a sebgyógyulást, 
nedvesen tartja a sebet és haté-
kony védőréteget képez a kór-
okozók ellen. Színtelen, nem csíp. 
Gyermekeknél is alkalmazható. 
Hatóanyag: octenidin-dihid-
roklorid
Allegro Kft.

-15%



A játék kezdete: 2020. augusztus 1.    Beküldési határidő: 2020. augusztus 31. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát 
és e-mail címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:   
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2020. szeptember 3. csütörtök
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. A jármű teljes tömegének egy adott kerékpárra 
jutó része. 11. Útszakasz. 12. Ujjongó kiáltás, latinból átvett görög 
eredetű szóval. 13. Huszár. 16. Ószász férfinév. 18. Fluor és rénium 
vegyjele. 19. Nagypapa kedveskedő megszólítása. 22. Csibuk 
páros betűi. 23. Napszak. 25. Fél dollár! 26. Hátrányos tulajdonság 
meglátszik rajta. 27. A nemzetközi mértékrendszer betűjele. 28. 
1964-es japán filmdráma Sindó Kaneto rendezésében. 31. Aján 
Tamás. 32. Kis házi kedvenc. 33. Zala megyei település. 34. Ver. 
36. Járomba fogott állat. 38. Pára egynemű betűi. 39. Idegen 
összetételekben tejre utal. 41. Bór és ozmium vegyjele. 42. Bujtat. 
44. Némán tekéző! 45. Adam Taylor rendezte kisfilm, amely a 
legmenőbb német katonát mutatja be a II. világháború végén 
(2019). 47. Több ritka férfinév becézése. 48. Olasz város, Európa 
társvédőszentjének szülőhelye. 50. Kidolgozatlan. 52. Észak, 
Berlinben! 54. Igefajta. 55. Naivság.

FÜGGŐLEGES: 1. Elektromos berendezésben meghibásodást 
okozhat. 2. Hahotázik. 3. Tag betűi keverve. 4. Móczár Péter 
zenekara. 5. Levente Péter. 6. Tiltószó. 7. Francia férfinév. 8. Kobold 
páros betűi. 9. Az elhangzottakkal szembeni tagadást bevezető 
kötőszó. 10. A lényeg kidomborításának lehetősége. 14. Becézett 
női név. 15. Forgatócsoport. 17. Magyarázó rajz. 20. „Az Ezeregy 
éjszaka meséi”-nek egyik hőse (2 szó). 21.  A görög mitológiában az 
istenek első nemzedékéhez tartozik, az ég istene. 24. Harmadkori 
kovadarab. 26. Mosdótál. 29. Negyed fele! 30. Utalvány, kupon. 
35. Ázsiai vadló. 37. Hegedűtartozék. 38. Levegő, népiesen. 40. 
Olimpiai bajnok úszó, politikus (Attila). 43. „…, nézd – éhezem. 
Takarj be – fázom.” (József Attila: Gyermekké tettél c költeményének 
egyik sora) 45. Tanya. 46. Jászai Mari-díjas színművész (László). 
49. Norvégia sportjele az olimpiákon. 51. Angol helyeslés. 53. 
Ellentétes kötőszó. 54. Római 2.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, egy 
növényt, amelynek magját, virágát, kérgét és levelét gyógyászati célokra használják. Összetevői jótékony hatással vannak 
az erekre, különösen a vénákra, éppen ezért gyakran alkalmazzák visszérbántalmak esetén. Leveleit hagyományosan ízületi 
bántalmak enyhítésére használják. Külsőleg fekélyek és bőrbetegségek kezelésére, aranyér ellen pedig ülőfürdőként is 
alkalmazzák. A kérgéből nyert anyag fényvédő krémek gyakori alkotórésze.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között 

1 db 10.000 Ft értékű 
Kulcs Patikák ajándék termékcsomagot  

sorsolunk ki. 

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

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Április óta igazi mozgalommá vált Dórival tornázni online, ne hagyja ki 
Ön sem az élményt és a torna jótékony hatásait! Keddenként erősítő 
tornával, vasárnaponként gerinctornával várjuk Önöket 10:30-tól  
30 percben.

ONLINE
INGYEN
ÉLŐBEN

facebook.com/kulcspatikak 

Sajog a dereka, 
nyaka vagy 
ülőmunkát végez?

TARTSA KARBAN 
GERINCÉT VELÜNK!

Tornázzon a Kulcs Patikák 
Facebook oldalán Gyócsi Dóri 
gerinctrénerrel!

#otthonisformában

Várjuk minden vasárnap 10:30-kor az interneten, 
legyen velünk egészséges! A gerince is.



KERESSE A KULCS PATIKÁKBAN!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2020. augusztus 1 – augusztus 31. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.    |   * = akciós bruttó fogyasztói ár 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2020. július 14. 
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

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

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

Orvostechnikai eszköz. Gyógyászati segédeszköz.

Fertőtlenítőszer.

Egészségpénztári kártyára vásárolható termék.

A KEDVENC KULCS PATIKÁJA 
MÁR MEGVAN? Keresés

LEGFRISSEBB:  Egészséges, laza menü a napra – zöldségekkel, egyszerűen TOVÁBB →

KARRIER

%
KEDVEZMÉNYEKFŐOLDAL WEBSHOPMAGAZINPATIKAKERESŐ

HÍRLEVÉL

Nálunk        megtalálja!

Ezúttal nyaralása alatt sem kell 
kompromisszumot kötnie.

kulcspatikak.hu/patikakereso

A Kulcs Patikák legjobb kedvezményei 
ONLINE is.

éve

Országszerte közel 170 tagpatikánk 
várja, keresse meg 
az Önhöz legközelebbit 
online patikakeresőnkkel! 

Olvassa be!

Próbálja ki 
az ikonokat szűrésre 

és helymeghatározásra!

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. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.


