
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. szeptember hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk.
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Megújult megjelenéssel!

Érvényes: 2020.09.01. – 09.30.

KÖZEL 

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

130

SZEPTEMBER 8. 
A Fizioterápia világnapja

#ŐSZ

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT  
KERESSE A MAGAZINBAN!

10 évesek 
LETTÜNK

Kövessen minket
a Facebook-on is!

Algoflex 
Forte Dolo 400 mg
30 db filmtabletta

2599 Ft*
Eredeti ár: 3093 Ft 
(86,63 Ft/db)

-15%
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.)

LAPOZZON 
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu



bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2020. szeptember 1-30. között vagy a készlet 
erejéig érvényes. 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

AGE PROTECT 
MEGOLDÁS A RÁNCOKRA

20%
KEDVEZMÉNY
MINDEN RÁNCTALANÍTÓ TERMÉK 

ÁRÁBÓL

Az akció időtartama: 
2020. szeptember 1-től október 31-ig.
Más akciókkal, akciós csomagokkal 
nem összevonható és a készlet 
erejéig érvényes.

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.
Glória Gyógyszertár 1027 Budapest, Margit körút 54.
Korona Gyógyszertár	 3060	Pásztó,	Fő	utca	54.

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

-25%
KEDVEZMÉNNYEL
SZEPTEMBER 1-30.



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. szeptember hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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# koncentráció

ALVÁS

Gyümölcsízű rágókapszula cink, magnézium, Omega-3 és Omega-6 
zsírsavakkal. A cink hozzájárul a normál szellemi működéshez, a 
magnézium a fáradtság csökkentéséhez. A DHA zsírsav az agy normál 
működését, az EPA és DHA zsírsav a szív megfelelő működését segíti.

Hatóanyag: magnézium, cink, Omega-3 és Omega-6
Alpen Pharma Kft. 
1103 Budapest, Gyömrői út 50.

Esprico® 
60 db rágókapszula 

4450 Ft*
Eredeti ár: 5619 Ft 
(74,17 Ft/db)

-20%

Korszerű összetételű, cukor-
mentes és finom gumivitamin 
elsősorban gyermekeknek. 
Már 3 éves kortól adható.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2009AKG50

Actival Kid  
50 db gumivitamin

2599 Ft*
Eredeti ár: 3075 Ft 
(51,98 Ft/db)

-15%

Centrum® Gumivitamin   
gyermekeknek narancs ízben és eper-málna ízben  
"30+30" akciós csomag
60 db

3450 Ft* 
(57,50 Ft/db)

Készítse fel gyermekét az őszi-téli időszakra a Centrum gyermek gumivitaminok 
támogatásával. Magas D-vitamin tartalma hozzájárul a gyermekek 
immunrendszerének megfelelő működéséhez. Étrend-kiegészítő. A készlet erejéig.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800, www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003

A Marslakócskák 
ImunoForte szirup bodzával, 
csipkebogyóval és C-vitaminnal 
az immunrendszer fokozott 
igénybevétele esetén ajánlott az 
immunrendszer támogatására.
Stada Hungary Kft
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Marslakócskák 
ImunoForte szirup 
150 ml

2750 Ft*
Eredeti ár: 3488 Ft 
(18,33 Ft/ml)

-20%

A Marslakócskák PROimun Max meleg 
italpor használata elsősorban akkor 
ajánlott, amikor a szervezet immunrend-
szere fokozott igénybevételnek van kitéve. 
Gyermekeknek már 3 éves kortól adható!
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK3AP8/2020.07.30.

Marslakócskák 
PROimun Max 
5 db tasak

1599 Ft*
Eredeti ár: 2122 Ft 
(319,80 Ft/tasak)

-25%

1x1 Vitamin 
MultiKid 
50 db gumivitamin 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2235 Ft 
(35,98 Ft/db) -20%
Az 1x1 Vitamin MultiKid gumivitamin 
vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény 10-féle aktív összetevővel. A C- és 
E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez. A B6-, B12, C-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez. 

Hatóanyag: B1-, B2-, B6-, B12-, C-,  E-vitamin, 
Biotin, Folsav,  Niacin, Pantoténsav
VitaPlus Kft.  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

 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

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

-40%

A FIZIOTERÁPIA VILÁGNAPJA, SZEPTEMBER 8.

A fizioterápia olyan természetes gyógymódok összességét jelenti, 
amelyben a természet energiáit használják gyógyításra. Magában foglalja 
a mechanoterápiát (gyógytorna, masszázs), elektroterápiát, hidro- és 
balneoterápiát (gyógyvíz, iszapkezelés) és a fényterápiát is. Ez a mellékhatás-
mentes, komplex gyógymód egyidős az emberiség kultúrájával, az ókorból 
több írásos emlék is maradt róla: például Hippokratész is előszeretettel 
gyógyított masszázzsal és hidroterápiával. Világnapját a Gyógytornászok 
Világszövetségének megalakulása napján, 1951 óta ünnepeljük.

Gondolta volna?

Az idegrendszer 
normál működésének 
támogatására Omega-3-mal, B3-, 
B6-, B12- és C-vitaminnal.
Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

Supradyn® Kids
60 db gumivitamin

4599Ft*
Eredeti ár: 5473 Ft 
(76,65 Ft/db) -15%

Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK3AP7/2020.07.30.
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Az akció 2020. szeptember 1-30. között vagy a készlet 
erejéig érvényes. 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

AGE PROTECT 
MEGOLDÁS A RÁNCOKRA

20%
KEDVEZMÉNY
MINDEN RÁNCTALANÍTÓ TERMÉK 

ÁRÁBÓL

Az akció időtartama: 
2020. szeptember 1-től október 31-ig.
Más akciókkal, akciós csomagokkal 
nem összevonható és a készlet 
erejéig érvényes.

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.
Glória Gyógyszertár 1027 Budapest, Margit körút 54.
Korona Gyógyszertár	 3060	Pásztó,	Fő	utca	54.

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

-25%
KEDVEZMÉNNYEL
SZEPTEMBER 1-30.
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Alpikol szirup 
120 ml 

2350 Ft*
Eredeti ár: 3152 Ft 

(19,58 Ft/ml) 
Gyógynövénytartalmú, 

málnaízű szirup 3 éves kortól az 
egész családnak, a legyengült 

immunrendszer működésének 
támogatására. 

Hatóanyag: Fekete bodza gyümölcs 
kivonat, Dél-Afrikai muskátli gyökér 

kivonat, Yestimun® béta-glükán
Alpen Pharma Kft. 

1103 Budapest, Gyömrői út 50.

-25%

Fogyasztását ajánljuk mindazoknak, akik 
a vízzel lenyelhető tabletta helyett inkább 
rágótablettával szeretnék biztosítani 
szervezetük C-vitamin ellátottságát. 

BioCo 
Narancs ízű C-vitamin 
500 mg 
CSALÁDI CSOMAG, 100 db rágótabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2576 Ft 
(20,50 Ft/db) 

-20%

Walmark® 
Herba-Imuno 
Komplex
30 db tabletta

1650 Ft*
Eredeti ár: 2093 Ft 
(55,00 Ft/db) 

Herba-Imuno Komplex C-vitaminnal 
és cinkkel az immunrendszer 
támogatásáért, valamint négy növényi 
kivonattal, amik hozzájárulnak a 
légzőrendszer egészséges működéséhez.
Stada Hungary Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Hirdetési kód: 20STADAWALMARKLINE3AP10/2020.07.30.

-20%

IMMUNERŐSÍTÉS

A megfelelő napi vitamin, ásványi anyag és 
nyomelem ellátottság hozzájárul a fizikai és 
szellemi teljesítőképesség fenntartásához. 
Standardizált Panax ginzeng G115 kivonattal, 
lecitinnel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu
SAHU.PHAR4.19.06.0279, Lezárás dátuma: 2019. 06. 24.

Pharmaton 
Vital Complex 
lágyzselatin étrend-kiegészítő kapszula
100 db

7980 Ft*
Eredeti ár: 9330 Ft 
(79,80 Ft/db) 

-15%

Készüljön az őszi-téli időszakra a Centrum multivitaminok támogatásával. Keresse akciós csomagjainkat felnőtteknek és 50 
éven felülieknek is. Étrend-kiegészítő. A készlet erejéig.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800, www.gsk.hu

Hirdetési kód: PM-HU-20-00003

Centrum® Silver 50+ 
"100+30" akciós csomag

130 db filmtabletta

6099 Ft*
(46,92 Ft/db) 

Centrum® A-tól Z-ig® 
 "100+30" akciós csomag
130 db filmtabletta

6099 Ft* 
(46,92 Ft/db) 

Szent-Györgyi Albert 1000 mg 
Retard C-vitamin 
Hosszan tartó hatású étrend-kiegészítő készítmény 
csipkebogyó-kivonattal

100 db tabletta

2499 Ft*
Eredeti ár: 3367 Ft 
(24,99 Ft/db) 

A termék hatóanyaga, a C-vitamin 
hozzájárul az idegrendszer megfelelő 
működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez. A C-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.,

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

-25%

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

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

Bioextra 
Echinacea Cseppek 
50 ml

1550 Ft*
Eredeti ár: 2071 Ft 
(31,00 Ft/ml) 

-25%

Novo C Komplex 
Liposzómális C-vitamin
30 db lágyzselé kapszula  

2150 Ft*
Eredeti ár: 2705 Ft 
(71,67 Ft/db) 

Novo C Komplex 
Liposzómális C-vitamin
60 db lágyzselé kapszula   

3580 Ft*
Eredeti ár: 4460 Ft 
(59,67 Ft/db) 

3 az 1-ben immunkomplex. A C-vitamint, D3-vitamint és cinket is liposzómális 
formában tartalmazza a leghatékonyabb felszívódásért. www.novoc.hu
PP Management Kft 
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

-20%

-20%

#növényikivonattal

#gazdaságoskiszerelés

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. szeptember hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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MARNYS® INMUPEC DeFEnS 
narancsízű folyékony étrend-kiegészítő  20 X 10 ml ivóampulla

6050 Ft*
Eredeti ár: 7613 Ft 
(302,50 Ft/ivóampulla) 

Integrált immunerősítő multivitamin 
magas C-vitamin tartalmú 
természetes növényi összetevőkkel 
- homoktövis, echinacea, bodza és 9 
fajta vitamin kombinálásával. 
Kellemes íz, hatékony, gyors 
felszívódás, napi adagolás.

Vegán, cukor-, tej- és gluténmentes.

Hatóanyag: B6-, B12- vitamin, C-vitamin

Béres 
C-vitamin 500 mg 
RETARD 
filmtabletta csipkebogyó-kivonattal 
+ 1000 NE D3-vitamin
90 db

2650 Ft*
Eredeti ár: 3136 Ft 
(29,44 Ft/db) 

Több mint C-vitamin! C- és D-vitaminban 
gazdag retard készítmény csipkebogyó 
kivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő működéséhez. 
Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

KU2009C5D190

-15%

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek. Snup 1mg/ml oldatos orrspray, hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid; Grippostad C kemény kapszula, 
hatóanyagok: paracetamol, koffein, aszkorbinsav, klórfenamin-maleát; Septofort tabletta, hatóanyag: klórhexidin. 20STADASNUP3AP7/2020.07.29.

AKCIÓCSAPAT
AKCIÓBAN
SZÁLLJON SZEMBE
A MEGFÁZÁS TÜNETEIVEL!

Válassza a Grippostad C, a Snup és a Septofort
termékeket most            kedvezménnyel!20%

étrend-kiegészítő tabletta
Ajánlott
•  folyamatos vastabletta szedése mellé
•  vegetáriánusoknak a B-12 vitamin pótlására

Hozzájárul
•  a normál vörösvérsejt képződéshez
•  az immunrendszer normál működéséhez
•  a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

CYANOCOBALAMIN
B12 VITAMIN

50 db tabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2733 Ft 
(41,00 Ft/db) 

50 db tabletta

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

-25%

-25%

Snup 1 mg/ml 
10 ml oldatos orrspray

1480 Ft*
Eredeti ár: 1856 Ft 
(148,00 Ft/ml) 

Grippostad C 
20 db kemény kapszula

1650 Ft*
Eredeti ár: 2061 Ft 
(82,50 Ft/db) 

Septofort tabletta 
24 db tabletta

1299 Ft*
Eredeti ár: 1639 Ft 
(54,13 Ft/db) 

IMMUNERŐSÍTÉS
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-20%
EURÓPA No.1 IVÓAMPULLÁS VITAMINGYÁRTÓJA

#C+Dvitamin

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

Omega-3 
mélytengeri halolaj
60 db kapszula

1199 Ft*
Eredeti ár: 1421 Ft 
(19,98 Ft/db) 

Omega-3 zsírsavakat 
tartalmazó speciális 
gyógyászati célra szánt 
tápszer szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők 
részére.

Hatóanyag: halolaj, zselatin, 
glicerin 
Dr.Chen Patika 

-15%

Dimotec 1000 mg 
60 db filmtabletta

4999 Ft*
Eredeti ár: 6294 Ft 
(83,32 Ft/db) 

A Dimotec filmtabletta (1000 mg mikronizált 
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 
APX Hungary Kft. 

4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.  

-20%

Nicorette® 
Quickspray 
1 mg/adag szájnyálkahártyán 
alkalmazott oldatos spray 
13,2 ml

3850 Ft*
Eredeti ár: 4530 Ft 
(291,67 Ft/ml) 

Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni vágy 
leküzdésében (2 adag alkalmazását követően)! Diszkrét 
megoldás a kellemetlen megvonási tünetek enyhítésére. 
Mérsékli a nikotin utáni vágyat a leszokási kísérlet során.   
Vény nélkül kapható gyógyszer!

Hatóanyag: nikotin 
Johnson&Johnson Kft. 

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14  

-15%

Tebofortan® 120 mg
30 db filmtabletta

3899 Ft*
Eredeti ár: 4628 Ft 
(129,97 Ft/db) 

A Tebofortan® minőségi 
Ginkgo biloba hatóanyagú: EGb761®, 
hatékony gyógyszerkészítmény, az 
időskorral összefüggő szellemi hanyatlás 
és az életminőség javítására enyhe fokú 
demenciában szenvedőknek.

Hatóanyag: Ginkgo biloba 
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 

-15%

Panangin® Forte 
316 mg/280 mg
60 db filmtabletta

2450 Ft*
Eredeti ár: 3068 Ft 
(40,83 Ft/db) 

Szíve élete legfontosabb társa. Viselje gondját!  
A Panangin® Forte komplex hatóanyagkombinációja segíti 
a megfelelő szívműködést és hozzájárul a szív- és keringési 
rendszer egészségéhez. 

Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.    

Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu 

-20%

MEMOLIFE MAX 
60 db kapszula

2799 Ft*
Eredeti ár: 3507 Ft 
(46,65 Ft/db) 

Az intenzív agyműködés és a koncentráció 
fenntartása kihívást jelenthet. Omega-3-at, le-
citint, valamint a memória- és reakcióképesség 
támogatására ginzenget tartalmaz.

Hatóanyag: Omega-3, leticin, ginzeng 
Well Pharma Kft.       

1037 Budapest, Zay u. 3.

-20%

EREDETI ÁR: 2586 Ft
AKCIÓS ÁR: 2199 Ft 
EGYSÉGÁR: 1099,50 Ft/db

200 mg gyógyszeres tapasz

Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz, 2 db

#memória

#napi1tabletta

#dohányzásleszokás

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. szeptember 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! 6.
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KÖHÖGÉS

EREDETI ÁR: 2586 Ft
AKCIÓS ÁR: 2199 Ft 
EGYSÉGÁR: 1099,50 Ft/db

200 mg gyógyszeres tapasz

Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz, 2 db

ACC 200 a hurutos köhögés első tüneteitől: 
célzottan a lerakódáson hat és segít megtisztítani a 
légutakat már az első tünetek jelentkezésekor.

Hatóanyag: acetilcisztein
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.   

Hirdetési kód: OACC1521/09.19 

ACC 200 mg 
30 db tasak 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2513 Ft 
(69,97 Ft/tasak)

-15%

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

Hatóanyag: acetilszalicilsav, aszkorbinsav
Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aspirin Plus C 
20 db pezsgőtabletta

2099 Ft*
Eredeti ár: 2627 Ft 
(104,95 Ft/db)

-20%

Neo Citran 
belsőleges por felnőtteknek
14 tasak  

2550 Ft*
Eredeti ár: 3024 Ft 
(182,14 Ft/tasak) 

A Neo Citran kemény kapszula a megfázás, meghűlés, 
influenza és hurutos köhögés tüneteinek kezelésére 
nyújt komplex megoldást kapszula formátumban. 

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

Komplex megoldás a megfázás és az influenza tüneteinek 
kezelésére. Enyhíti a torokfájást, a lázat, az orrfolyást és 
orrdugulást, a fejfájást, a végtag- és izomfájdalmat. Melegen 
fogyasztandó citromos ízesítésű gyógyszer.

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

Neo Citran 
megfázásra és köhögésre
16 db kemény kapszula  

1750 Ft*
Eredeti ár: 2073 Ft 
(109,38 Ft/db) 

-15% -15%

Loceryl® 50 mg/ml  
gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml
vény nélkül kapható gyógyszer
hatóanyag: amorolfin

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

EWO/LOCERYL/2019/03v24. Lezárás dátuma: 2019.04.02.

ELPUSZTÍTJA A KÖRÖMGOMBÁT!

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Galderma International

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselete: 
Ewopharma Hungary Kft. 
www.ewopharma.hu

Amennyiben gyógyszerünkkel kapcsolatban mellékhatás lépne fel kérjük, késedelem nélkül az alábbi  e-mail címen jelentse be:  
pharmacovigilance@ewopharma.hu

-25%

4750 Ft*
Eredeti ár: 6385 Ft 
(1900,00 Ft/ml) 
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MEGFÁZÁS

Herbion 
izlandi zuzmó   
6 mg/ml szirup
150 ml  

1399 Ft*
Eredeti ár: 2027 Ft 
(9,33 Ft/ml) 

Herbion 
borostyán 35 mg
szopogató tabletta 
24 db  

1399 Ft*
Eredeti ár: 2027 Ft 
(58,29 Ft/db) 

A Herbion borostyán szopogató tabletta egy 
növényi gyógyszer, produktív köhögés esetén 
köptetőként javallott 6 éves kortól.*  

Hatóanyag: borostyánlevél száraz kivonata
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUHERPAT202032

A Herbion izlandi zuzmó szirup hatóanyaga 
védőbevonatot képezve a nyálkahártyán 
a szájüregi- és garatnyálkahártya 
irritáció tüneti kezelésére javasolt, 
amely száraz köhögéssel járhat.1  
1alkalmazási előírás

Hatóanyag: izlandi zuzmó sűrű kivonat                                                                                                                                          
                                                                                                                            
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUHERPAT202035

-30%

-30%

A Herbion izlandi zuzmó szirup hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való 
alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét! 

#hurutosköhögés

#szárazköhögés

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

Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom 
esetén:

- gyulladásgátló

- fájdalomcsillapító

- hűsítő hatású

Hatóanyag: naproxén
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

APG-VA-HU1907-01, lezárás dátuma: 2019 július 3.

Apranax Dolo 
100 mg/g gél
100 g

1999 Ft*
Eredeti ár: 2531 Ft 
(19,99 Ft/g) 

-20%

Sajgó testrészek 
masszírozására. 
Speciális hatóanyag 
komplex hozzáadott 
természetes boróka és eukaliptusz illóolajokkal. 
Megnövelt mentol- és kámfor mennyiség. Fokozza az 
anyagcserét a bőr alatti kötőszövetben.
Biomed Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

Biomed 
Rozmaring Krém 
ULTRA
70 g

930 Ft*
Eredeti ár: 1165 Ft 
(13,29 Ft/g) 

-20%

MAGNÉZIUM

A magnézium és B6-vitamin hozzájárul az ideg-
rendszer megfelelő működéséhez, a fáradtság 
és kifáradás csökkentéséhez. A magnézium 
hozzájárul a normál izomműködéshez, részt vesz 
a normál csontozat és fogazat fenntartásában.

BioCo 
Szerves magnézium 
+ B6-vitamin 
MEGAPACK 90 db tabletta

2199 Ft*
Eredeti ár: 2771 Ft 
(24,43  Ft/db) -20%

Enyhe és középsúlyos, akut mozgásszervi 
(bokasérülés, hátfájás, derékfájás, ízületi 
fájdalom), fog- és menstruációs fájdalmak 
tüneti kezelésére ajánlott fájdalomcsillapító 
gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: dexketoprofén.

HU-OTC-01-2020-V01-POS-#19178# 

Lezárás dátuma: 2020.01.02.

Ketodex® 25 mg 
20 db filmtabletta

1950 Ft*
Eredeti ár: 2313 Ft 
(97,50 Ft/db) 

-15%

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

Komplex támogatás a csontok egészségéért, 
7 hatóanyaggal, köztük 800 mg kalciummal 
(2 filmtablettában). A kalcium szükséges a 
normál csontozat fenntartásához.   
Béres Gyógyszergyár Zrt., 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

KU2009S760

Béres CalciviD 7 
60 db filmtabletta

2680 Ft*
Eredeti ár: 3342 Ft 
(44,67 Ft/db) 

-20%

A Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos orrspray recept nélkül kapható, tramazolin hatóanyagú 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.orrdugulas.hu – SAHU.RHIN.20.03.0125 (2020.03.19.)
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Az orrdugulás nem állhat egyik útjába sem.

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

MINDEN 
LEVEGŐVÉTEL SZÁMÍT

GYORS HATÁS

6 ÉVES KORTÓL ADHATÓ

-20%

1899 Ft*
Eredeti ár: 2374 Ft 
(189,90 Ft/ml) 

A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül és csökkenti 
azok gyulladását. Könnyen nyitható kupakja az ízületi gyulladásos betegek számára lehetővé teszi a 
könnyű használatot. Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
PM-HU--20-00003 

Voltaren 
Emulgel Forte 20 mg/g gél
150 g 

4250 Ft*
Eredeti ár: 5014 Ft 
(28,33 Ft/g) -15%

#mozgásszervifájdalom

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

Komplex összetétel luteinnel, antioxi-
dánsokkal és cinkkel. A cink hozzájárul a 
normál látás fenntartásához. 
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

Ocuvite 
Lutein forte 
30 db tabletta

2950 Ft*
Eredeti ár: 3692 Ft 
(98,33 Ft/db) 

-20%

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.

Hirdetési kód: KU2009SZLF60

Béres 
Szemerő Lutein FORTE 
60 db filmtabletta

4899 Ft*
Eredeti ár: 5774 Ft 
(81,65 Ft/db) 

-15%

SZEM
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A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint 
tartalmaz, ami az éleslátásért felelős 
sárgafolt egyik pigment összetevője.  
Az A-vitamin pedig hozzájárul a normál 
látás fenntartásához.
Forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 

1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

Hirdetési kód: 173_20209_maxil

Maxiluten 
30 db tabletta

2750 Ft*
Eredeti ár: 3652 Ft 
(91,67 Ft/db) 

-25%

Kaloba 
belsőleges oldatos 
cseppek 
50 ml 

3550 Ft*
Eredeti ár: 4488Ft 
(71,00 Ft/ml) 

Felső légúti fertőzések, többek között a 
közönséges megfázás tüneteinek enyhí-
tésére. Hagyományos növényi gyógyszer. 
A javallatokra való alkalmazása a régóta 
fennálló használaton alapul.

Hatóanyag: Pelargonium sidoides
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

-20%

MENTOLT, ALOE VERÁT ÉS EUKALIPTUSZT
IS TARTALMAZÓ ORRSPRAY**

*Nasivin Kids 0,25 mg/ml tartósítószer-mentes oldatos orrspray 10 ml. Nasivin Classic 0,5 mg/ml tartósítószer-mentes oldatos orrspray 10 ml. **Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray 15 ml. 
Vény nélkül kapható, oximetazolin-hidroklorid hatóanyag tartalmú gyógyszerek. • P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. • Tel.: +36 1 451 12 56 • MAT-HU-NASIVIN-20-000015

TARTÓSÍTÓSZERMENTES ORRSPRAY NÁTHA ESETÉN*

Nasivin Kids 
0,25 mg/ml
tartósítószer-mentes oldatos 
orrspray 10 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2371 Ft 
(189,90 Ft/ml) 

Nasivin Classic 
0,5 mg/ml
tartósítószer-mentes oldatos 
orrspray 10 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2302 Ft 
(185,00 Ft/ml) 

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

1950 Ft*
Eredeti ár: 2311 Ft 
(130,00 Ft/ml) 

-20% -20% -15%

#felsőlégútifertőzésekRinomaris 1 mg/ml 
oldatos orrspray 
10 ml 

1350 Ft*
Eredeti ár: 1695 Ft 
(135,00 Ft/ml) 

A Rinomaris oldatos orrspray az orrdu-
gulás tüneteinek enyhítésére alkalmas 
gyógyszer. Xilometazolin és tengervíz 
tartalmú, tartósítószer-mentes. Speciális 
szűrőtechnológiájának köszönhetően 
a folyadék steril marad, így 6 hónapig 
felhasználható.

Hatóanyag: Xilometazolin
Penta Pharma Kft. 

2061 Csomád, József Attila utca 73.

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

Az Aknesol magas hatóanyag-tartalmának 
köszönhetően gyorsan és hatékonyan száll 
szembe a nagy és gyulladt pattanásokkal, 
fertőtlenítő hatása által pedig véd a tovább-
fertőződéstől. Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású termék.

Hatóanyag: meténamin
Well Pharma Kft.  
1037 Budapest., Zay u. 3.

Aknesol 
külsőleges oldat 
50 ml

1530 Ft*
Eredeti ár: 1918  Ft 
(30,60 Ft/ml)

-20%

A bőr bakteriális fertőzéseinek megelőzésére és kezelésére: friss vagy 
fertőzött kis kiterjedésű felszíni sérülések, horzsolások, műtéti sebek 
környéke, szőrtüszőgyulladás, akne, ótvar, kifekélyesedő gennyes 
bőrgyulladás, kelés, körömágygyulladás.

Hatóanyag: primycin; lidocaine
Forgalmazó: PannonPharma Kft.
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

EBRIMYCIN® gél
10 g

3399 Ft*
Eredeti ár: 4597  Ft 
(339,90 Ft/g)

-25%

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

Neogranormon kenőcs
25 g 

1350 Ft*
Eredeti ár: 1713  Ft 
(54,00 Ft/g) -20%

Zovirax Duo 
50 mg/g és 10 mg/g
ajakherpesz krém, 2 g

2050 Ft*
Eredeti ár: 2414  Ft 
(1025,00 Ft/g)

Két hatóanyaggal csökkentheti a 
herpeszes hólyagok kialakulását, az 
ajakherpesz tüneteinek kezelésére. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003

-15% Psorioderm® sampon a 
pikkelysömörös fejbőr minden-
napi ápolására. Aktív összetevői 
hatékonyan segítenek pótolni 
a bőr hiányzó zsiradékait, 
nem szárítják a fejbőrt, 
megakadályozzák a hámlás 
folyamatát és megszüntetik az 
irritációt, a viszketést. 

Medimpex Kereskedelmi Zrt. 
1134 Budapest, Lehel utca 11.

Psorioderm® Sampon
250 ml

3250 Ft*
Eredeti ár: 4641  Ft 
(13,00 Ft/ml) -30%

Bepanthen® kenőcs
30 g

1099 Ft*
Eredeti ár: 1389  Ft 
(36,63 Ft/g)

Pelenkakiütés megelőzésére, gyógyítására és a 
szoptatás során kisebesedett mellbimbó ápolására. 
Már újszülöttkortól alkalmazható.

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

-20%

Bepanthen® kenőcs
100 g

2499 Ft*
Eredeti ár: 3122  Ft 
(24,99 Ft/g)

-20%Pelenkakiütés megelőzésére, gyógyítására és a 
szoptatás során kisebesedett mellbimbó ápolására. 
Gazdaságos kiszerelésben!

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

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.

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.  

Betadine®

kenőcs
20 g  

1280 Ft*
Eredeti ár: 1611  Ft 
(64,00 Ft/g)

-20%

#pattanásokellen

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Olaszország közkedvelt hajszépség vitaminja.  Egyedülálló, 
szabadalmaztatott összetevővel, hogy a haj megőrizze 
egészséges szerkezetét, ragyogását.  Ellenőrzött hatékony-
ság. Mindössze napi 1 tabletta, 2 hónapig.
Exeltis Magyarország Kft. 
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Tricovel® 
Biogenina 10 mg  
30 db filmtabletta

Étrend-kiegészítő

5999 Ft*
Eredeti ár: 7512  Ft 
(199,97 Ft/db)

-20%

Anyává válni csodálatos érzés. Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édesanyáknak 
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.

INOFOLIC®

mio-inozitot és folsavat tartalmazó 
étrend-kiegészítő

60 tasak por

9 530 Ft*
Eredeti ár: 12629 Ft 
(158,83 Ft/tasak) -25%
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HÖLGYEKNEK

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

Tartsd karban az elméd!

B12 vitamin hozzájárul a megfelelő 
pszichológiai funkció megtartásá-
ért és  alkalmas a fáradtság és a 
kifáradás csökkentésére.

B12 vitamin támogatja a memóriát  
és csökkenti a kifáradás érzését
Gyors-és hatékony felszívódás
B12 vitamin pótlás  vegetáriánus 
életmódot folytatók körében
Ízletes szopogató tabletta

fodor-
menta 

íz

Tejsav-és bifidobaktérium tabletta 
mindennapos használatra!

Egyedi összetétel 
D-vitaminnal
Bio-Support™ techno - 
lógiával ellátott tabletták,  
a baktériumok védelméért

www.lactoseven.com/hu www.vitab12.fi/hu

Forgalmazó: Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna  Varastokatu 8 

LAKTÓZ
MENTES

CUKOR
MENTES

GLUTÉN
MENTES

www.biotinstrong.com/hu

-15%

3099 Ft*
Eredeti ár: 3683 Ft 
(51,65 Ft/db) 

2750 Ft*
Eredeti ár: 3215 Ft 
(39,29 Ft/db) 

A Gravida®  filmtabletta 25 összetevője 
vitaminokat, ásványi anyagokat és 
nyomelemeket is tartalmaz, mely nem 
csak a baba, hanem a mama szerveze-
tében is fedezi a szükségleteket.

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

Gravida® 
90 db filmtabletta

5299 Ft*
Eredeti ár: 6304  Ft 
(58,88 Ft/db)

-15%

#egészségeshaj

Most
csak!
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SZÁJÁPOLÁS
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Cellular Boost arcápoló termékcsalád
a ráncok látható csökkentéséért akár 4 hét alatt1

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

krém
Éjszakai krémNappali krém Ráncmegelőző 

koncentrátum

4299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(85,98 Ft/ml) 

4299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(85,98 Ft/ml) 

4299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(286,60 Ft/ml) 

4299 Ft*
Eredeti ár: 5074 Ft 
(143,30 Ft/ml) 

-15% -15% -15% -15%
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TOROKFÁJÁS

Torokfájás? A Tantum Verde® hatékonyan csillapítja a torokfájást, csökkenti  
a gyulladást és elpusztítja a kórokozókat, így segítve a gyógyulást.

Tantum Verde® - több, mint egy torokfertőtlenítő!

Forgalmazó helyi képviselete: Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest Dayka Gábor u. 3. Tel.: +36 1 336 1614  
E-mail: drugsafety@angelini.hu

Hatóanyag: benzidamin. 
ANG/TAV/2020/04  A dokumentum lezárásának idopontja: 2020.07.10.

1999 Ft*
Eredeti ár: 2870 Ft 
(133,27 Ft/ml) 

1750 Ft*
Eredeti ár: 2500 Ft 
(87,50 Ft/db) 

-30%

-30%

Lacalut 
white & repair fogkrém
75 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1704 Ft 
(18,00 Ft/ml) 

Speciális fehérítő fogkrém a fogzománc felszínének javítására. Hidroxiapatit  
(a fog fő összetevője) tartalma révén ápolja és remineralizálja a fogzománcot, 
ezáltal kijavítja a sérüléseket a fog felszínén. A fogfelület simább és ellenállóbb lesz.  
Az egészséges, fehér fogakért. 
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

-20%

-20%

Strepsils citromízű 
cukormentes 
szopogató tabletta 
24 db 

1750 Ft*
Eredeti ár: 2197 Ft 
(72,92 Ft/db) 

Fáj a torka? Enyhítse tüneteit már az első jeleinél akár 5 percen belül 
a Strepsils szopogató tabletták segítségével, melyek antibakteriális, 
gomba- és vírusellenes hatásúak. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.     

Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

elmex® gél
25 g 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2361 Ft 
(75,96 Ft/g) 

Az elmex® gél amin-fluorid tartalmának köszönhetően 
intenzív védelmet nyújt a fogszuvasodás ellen, hatásos 
a kezdődő szuvas felületek és fognyaki érzékenység 
kezelésére. Heti 1x használat ajánlott, 6 éves kor felett.
Forgalmazó: Goodwill Pharma Kft. 

6724  Szeged, Cserzy M. u. 32.

-20%

#fogszuvasodás
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Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz 10 tasak: vény nélkül kapható gyógyszer. Wick VapoRub kenőcs 50 g: vény nélkül kapható gyógyszer.

 D-VION 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő lágy kapszula. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. • Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-VICKS-20-000012

-15%

„APÁRÓL FIÚRA?”: RÖVIDEN A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSRŐL
A patikusok munkája a korai időkben az iparmesterségek közé tartozott. 
A patikus a fiát nevelte ki vagy segédet fogadott, aki aztán külföldi 
vándorútja után a céh vagy orvosi elöljáróságok előtt levizsgázott. 
Idővel a gyógyításban betöltött jelentősebb szerepük a gyógyszerészek 
magasabb képzettségét hozta el. 1602-től a bécsi egyetem orvosi karán 
kellett vizsgázniuk a hazai patikustanoncoknak, majd 1772-ben elindult 
a gyógyszerészek egyetemi képzése Nagyszombaton. Ma az országban 
négy egyetemen van gyógyszerésztudományi kar, amelyeken most 
szeptemberben összesen 411 fő kezdi meg tanulmányait a doktori 
címért. Ám a családi indíttatás mindmáig a szakma meghatározó része. 
Gondolta volna? A Kulcs Patikák legtöbbje is családi vállalkozás vagy 
többgenerációs patikus család egy-egy patika tulajdonosa.

Gondolta volna?

HÚGYUTAK

-15%

-15%

-15%

Wick TriActin citromízű 
por belsőleges oldathoz 
10 tasak

2050 Ft*
Eredeti ár: 2433 Ft 
(205,00 Ft/tasak) 

Wick VapoRub  
50 g kenőcs

1999 Ft*
Eredeti ár: 2350Ft 
(39,98 Ft/g) 

D-Vion 2000 NE  
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
60 db lágy kapszula 

2350 Ft*
Eredeti ár: 2797 Ft 
(39,17 Ft/db) 

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

120 db lágy kapszula 

3199 Ft*
Eredeti ár: 3784 Ft 

(26,66 Ft/db) 

A Prostenal MAX törpepálma 
tartalma támogatja a 
prosztata egészséges 
működését, segíti a vizelést és 
a férfiak egészséges reproduk-
tivitását. Most 30 db tablettát 
ajándékba adunk!
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Prostenal MAX 
60+30 db tabletta

3099 Ft*
Eredeti ár: 3886 Ft 
(34,43 Ft/db)

-20%

Hirdetési kód: 20STADAPROSTENAL3AP4/2020.07.30.

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett 
aranyvessző-kivonatot tartalmaz  a húgyutak egészségéért, és 
D-vitamint a szervezet védekezőképességéért. 
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAWALURINAL3AP8/2020.07.30.

Idelyn 
Walurinal® Max
10 db tabletta

1999 Ft*
Eredeti ár: 2489 Ft 
(199,90 Ft/db) 

-20%

Hatóanyagok egyedülálló kombinációja. 
Cselekedjen gyorsan! Alkalmazása a Walurinal® 
Max-szal egyidejűleg javasolt. 
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAWALURINAL3AP9/2020.07.30.

Idelyn 
Walurinal® Comfort
6 db tasak

1480 Ft*
Eredeti ár: 1976 Ft 
(246, 67 Ft/tasak) 

-25%
A Canephron bevont tabletta alkalmazható támogató és 
kiegészítő terápiaként a vese és a húgyutak gyulladásos 
megbetegedéseinek enyhe eseteiben, illetve vesehomok kép-
ződésének megelőzésére. Hagyományos növényi gyógyszer. 
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton 
alapul.
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Canephron 
60 db bevont tabletta

3150 Ft*
Eredeti ár: 3683 Ft 
(52,50 Ft/db) 

-15%

FÉRFIAKNAK
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-20%

Rennie 
Borsmenta
60 db rágótabletta 

1650 Ft*
Eredeti ár: 2067 Ft 
(27,50 Ft/db) 

A Rennie a felesleges savat vízzé és más természetes anyagokká 
alakítva gyors és hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos 
panaszok esetén. Gazdaságos 60 db-os kiszerelés!

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát
Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Millandjoy 
rágótabletta
tejcukor lebontó (laktáz) enzim 
tartalmú étrend-kiegészítő, 100 db

2799 Ft*
Eredeti ár: 3483 Ft 
(27,99 Ft/db) 

Tej és tejtermékek akadálytalan élvezetéért laktózérzékenyek számára. 
Segíti a tejcukor lebontását.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.      
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-20%

MeteoSpasmyl
 20 db lágy kapszula

2099 Ft*
Eredeti ár: 2643 Ft 
(104,95 Ft/db) 

-20%
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. 

 

Mezym® forte 10 000 
50 db gyomornedv-ellenálló filmtabletta 

2299 Ft*
Eredeti ár: 2700 Ft 
(45,98 Ft/db) -15%

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.

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

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

ESPUMISAN® 
Gyöngy 40 mg 
50 db lágy kapszula 

1680 Ft*
Eredeti ár: 1978 Ft 
(33,60 Ft/db) -15%

Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan Gyöngy enyhülést és segítséget nyújt a 
diszkomfortérzés és a puffadás megszüntetésében. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: szimetikon

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

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

#puffadás

#gyomorégés

Bolus 
adstringens
tabletta
50 db

1650 Ft*
Eredeti ár: 1962 Ft 
(33,00 Ft/db) 

Akut fertőzéses bélmegbetegedések, 
mérgezéses gyomor- és bélbántalmak 
kezelésére szolgáló, többkomponensű 
bélfertőtlenítő készítmény, mely lassítja 
a bélműködést is. Hatóanyagai megkötik 
a bélben jelenlévő mérgező anyagokat és 
védőbevonatot képeznek a belek falán.
Egis Gyógyszergyár Zrt.   
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 

-15%

#bélfertőtlenítés

#laktázenzim

-20%

A Rennie cukormentes változata gyors és hatékony megoldást nyújt 
gyomorégés és refluxos panaszok esetén azok számára is, akiknek 
fontos a cukormentesség. Gazdaságos 60 db-os kiszerelés!

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát
Bayer Hungária Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Rennie 
Cukormentes
60 db rágótabletta 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2234 Ft 
(29,98 Ft/db) 

Normaflore 
20x5 ml belsőleges szuszpenzió

2450 Ft*
Eredeti ár: 3041 Ft 
(122,50 Ft/adag) 

A Normaflore belsőleges szuszpenzió komplex, kettős védelmet biztosít 
antibiotikum-kúra esetén: védi és helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, valamint 
hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.

2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmazó, 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.normaflore.hu
Hirdetés kód: SAHU.BCL.19.09.0381 
Lezárás dátuma: 2019.11.29.

-20%
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Lepicol® Plus 
14 db tasak belsőleges 
szuszpenzióhoz  

2799 Ft*
Eredeti ár: 3760 Ft 
(199,93 Ft/tasak) 

5-féle probiotikus baktériumtörzs, prebiotikum, egyiptomi 
útifűmaghéj az egészséges bélműködés elősegítésére, melynek 
hatását szakirodalmi adatok igazolják. Székrekedésre való hajlam 
esetén a rostbevitel fokozására és a bélflóra egyensúlyának 
megőrzésére. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. 
Egyéb anyag: A tasak prebiotikumként 1,51g inulint tartalmaz
Vitaminkosár Kft.      
1117 Budapest, Nádorliget utca 7/c. 

-25%

Imodium® 
2 mg kemény kapszula 
20 db

1220 Ft*
Eredeti ár: 1450 Ft 
(61,00 Ft/db) 

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél. Vény nélkül kapható gyógyszer!

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

-15%

Algopyrin 
20 db tabletta

1799 Ft*
Eredeti ár: 2004 Ft 
(89,95 Ft/db) 

Magyarország egyik legnépszerűbb* fájdalomcsillapítója újra vény 
nélkül kapható! Hatékony megoldás erős vagy egyéb kezelésre 
nem reagáló fájdalmak és a láz csillapítására. Hatása legalább 
4-6 órán keresztül tart. Metamizol-tartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.

*Forrás: IQVIA National Combined 02/2019 - 01/2020 Sellin Unit
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu 
Hirdetési kód: SAHU.BCL.19.09.0381 
Lezárás dátuma: 2019.11. 29.

-10% Aspicont
20 db tabletta

1350 Ft*
Eredeti ár: 1813 Ft 
(67,50 Ft/db) 

Az Aspicont tablettában az acetilszalicilsav 
fájdalomcsillapító hatását a koffein felerősíti, 
így hatékonyan képes csillapítani a fájdalmat. 
Alkalmazható pl. fejfájás, fogfájás, mozgásszervi 
akut és menstruációs fájdalom kezelésére. 10 
és 20 tablettás kiszerelésben kapható. 16 éven 
felülieknek ajánlott.
ExtractumPharma     
1044 Budapest, Megyeri út 64.

-25%

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta
20 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 1828 Ft 
(77,50 Ft/db) 

Elérhető a megújult Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta, kalciumhiány 
megelőzésére és kezelésére, felnőttek 
és gyermekek részére. Vízben teljesen 
feloldódik, így biztosítja, hogy a szerve-
zete a legjobban hasznosíthassa a bevitt 
kalciumot.

Hatóanyag: kalcium
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47   

Hirdetési kód: OCAL1572/12.19

-15%

ISMÉT NÉPSZERŰ A FODROS KEL!

A növényt még a vándorló kelták hozták magukkal és a középkorig igen 
népszerű volt az egész kontinensen, köszönhetően kellemes ízének és 
egészségre való hatásának: kiemelkedő A-, C- és B6 vitamin-, valamint 
Magnézium, Kálcium és Vastartalommal bír. Majd megszülettek a 
középen fejet növesztő, mára hétköznapi káposztafélék és feledésbe 
merült pusztán levelekből álló változata. Ám a figyelem ma újra 
nagyobb körülötte: a leveles kelt felfedezték a hobbikertészek. 
Termesztése sokkal könnyebb, ugyanis a káposztákhoz képest és 
ezzel egyszerűbben juthat a család ehhez a vitaminforráshoz. Ha még 
nincs a kertben, legyünk résen a termelői piacokon: szeptemberben 
már megvásárolhatjuk szép csokrokba kötve!

Gondolta volna?

METAPYRIN 
500 mg
20 db filmtabletta

1699 Ft*
Eredeti ár: 2418 Ft 
(84,95 Ft/db) 

Pont jó a fájdalomra! Erős vagy egyéb kezelésre 
nem reagáló fájdalmak és láz csillapítására 
szolgál, amennyiben más terápiás beavatkozás 
nem javasolt. A bevételt követően rövid időn 
belül csökkenti a lázat, hatása legalább 4-6 órán 
keresztül tart.

Hatóanyag: metamizol-nátrium
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.,
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

-30%

#hasmenés

#kényelmesadagolás

KALCIUM

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. szeptember hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Natúr C-vitamin 
csipkebogyó kivonattal
80 db filmtabletta

2099 Ft*
Eredeti ár: 2640 Ft 
(26,24 Ft/db)

Több mint 10 éve vásárlóink bizalmában. Természetes 
eredetű C-vitaminnal, csipkebogyó kivonattal, nyújtott 
felszívódású formában, a hatóanyag-stabilitást segítő 
dupla metalizált fóliacsomagolásban.
Dr.Chen Patika

-20%

Cetaphil® tisztító oldat 
200 ml 

1920 Ft*
Eredeti ár: 2571 Ft 
(9,60 Ft/ml)

Gyengéd, szappanmentes, bőrgyógyászok által 
minden bőrtípusra, különösen száraz és érzékeny 
bőrre javasolt bőrlemosó. Alaposan és kímélete-
sen tisztít, megakadályozza a bőr kiszáradását, 
megnyugtatja és bársonyossá teszi a bőrt. 

-25%

Wick torokcukorka 
mentolos cukormentes ízben
1 tasak

650 Ft*
Eredeti ár: 765 Ft 
(650,00 Ft/tasak)

A Wick torokcukorkák könnyítik a légzést, csökkentik a köhögési 
ingert, a torok fájdalmát és hűsítik a fájó, kiszáradt torkot. Mentolos 
cukormentes, mézes és cseresznyés cukormentes ízekben kapható.
Glatz Hungary Kft.

-15%

Elhúzódó mozgásszervi problémák, kopások 
időszakában, frissítő helyi masszírozásra. 
8% ördögcsáklya (ördögkarom)-kivonattal. 
Használatát ajánljuk fizioterápiás kezelések 
kiegészítőjeként is masszírozásra.
Biomed Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

Biomed 
Ördögcsáklya Krém 
70 g  

680 Ft*
Eredeti ár: 805 Ft 
(9,71 Ft/g) -15%

A D-vitamin hozzájárul az egészséges 
csontozat és izomfunkció, a normál 
fogazat fenntartásához, az immunrendszer 
normál működéséhez, a kalcium és foszfor 
normál felszívódásához.

BioCo D3-vitamin 
2000 NE 
100 db tabletta

1850 Ft*
Eredeti ár: 2469 Ft 
(18,50 Ft/db)

-25%

Enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti megbetegedések 
megelőzésére, illetve enyhítésére, húgyúti és gyomor-bélrendszerben 
fellépő gyulladások kiegészítő kezelésére, valamint a szervezet 
védekezőképességének erősítésére alkalmazható.

NATURLAND Magyarország Kft.

1106 Budapest, Csillagvirág u. 8

NATURLAND Propolisz 
oldatos csepp
30 ml

1720 Ft*
Eredeti ár: 2152 Ft 
(57,33 Ft/ml)-20%

JutaVit 
Probium 6+Inulin
30 db kapszula

1450 Ft*
Eredeti ár: 1829 Ft 
(48,33 Ft/db)
 

Antibiotikumos kezelés vagy gyomor- és bélrendszeri fertőzés ajánlott 
különleges táplálkozási igény kielégítésére 6-féle baktériumtörzset 
tartalmazó speciális tápszer.
JuvaPharma Kft.

JutaVit 
Glükozamin-Szulfát+KONDROITIN-szulfát
60+12 db filmtabletta

2150 Ft*
Eredeti ár: 2694 Ft 
(29,86 Ft/db)
 

Javasolt ízületi betegség vagy fokozott ízületi megterhelés következtében kialakuló 
porc-, illetve ízületi rendellenesség esetén a különleges táplálkozási igény kielégítésére.
JuvaPharma Kft.

-20%

JutaVit Szem-Lutein 
Plusz Duo 
90 db (45 db lágykapszula+45 db filmtab-
letta)

2550 Ft*
Eredeti ár: 3201 Ft 
(28,33 Ft/db)

-20%

Új, korszerű Actilease® lutein és zeaxantin formulával. Különleges táplálkozási igény kielégítésére 
szolgáló speciális-gyógyászati célra szánt tápszer.
JuvaPharma Kft.
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Kineziológiai tapaszok többféle színben ( fekete, bézs, kék, pink , terep). 
Támogatja az izmokat és a csontokat a fájdalom és gyulladások kezelése 
során. 1 Roll 5cm x 5m.
AIM-Medical Kft. 

1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

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

2099 Ft*
Eredeti ár: 2799 Ft 
(2099,00 Ft/db)

-25%

Felkaros automata vérnyomásmérő

- a Tensoval® vérnyomásmérők új generációja

- szívritmuszavar jelzése

- 2x100 mérési érték tárolása

- 3 év garancia

- kétszeres klinikai minősítés

- átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta                                                

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. 

HARTMANN Veroval® 
compact felkaros vérnyomásmérő 
1 db

10999 Ft*
Eredeti ár: 13706  Ft 
(10999,00 Ft/db)

-20%

Klinikailag bizonyított, hogy a Paranit sampon elpusztítja a 
fejtetvek és serkék 100%-át egy alkalmazással. Nem tartalmaz 
rovarirtószert, így a fejtetvek nem fejlődhetnek ellenállóvá a 
készítménnyel szemben. 

A Paranit fejtetű és serke elleni sampon orvostechnikai eszköz.
Omega Pharma Hungary Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

Paranit fejtetű és serke elleni 
sampon+ fésű
200 ml 

3199 Ft*
Eredeti ár: 3800 Ft 
(16,00 Ft/ml)

-15%

Forforin 
korpásodás elleni 
sampon száraz korpára
200 ml

3099 Ft*
Eredeti ár: 3639 Ft
(15,50 Ft/ml)

Forforin 
korpásodás elleni 
sampon zsíros korpára 
200 ml 

3099 Ft*
Eredeti ár: 3639 Ft
(15,50 Ft/ml)

Láthatóan csökkenti a korpát és enyhíti a fejbőr viszketését. A felhasznált ápoló anyagok és a gyógyszerészeti 
koffein pedig ápolják a hajat és a fejbőrt.
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

-15% -15%

LiQuido Radical 
125 ml sampon  

2550 Ft*
Eredeti ár: 3633 Ft 
(20,40 Ft/ml)

A LiQuido RADICAL egyedülálló hatását a természetes 
olajok keveréke biztosítja, mely kedvezőtlen feltételeket 
teremt a tetvek létezésének, növekedésének és terjedésének 
egyaránt. Nem irritálja a bőrt, nem illatosított, kisgyermekek 
és allergiások számára is alkalmas. Rovarírtószer-mentes! 
Ajándék sapka és fésű a dobozban!
 

-30%

1x1 Vitamin 
C-vitamin 500 mg 
60 db rágótabletta

980 Ft*
Eredeti ár: 1228 Ft 
(16,33 Ft/db)

Étrend-kiegészítő rágótabletta 
narancsízben. A készítmény 500 mg 
C-vitamint tartalmaz. A C-vitamin 
hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez. 

Hatóanyag: C-vitamin 
VitaPlus Kft. 

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

-20%

Normál pajzsmirigyműködés, támogatott 
anyagcsere. Organikus szelénnel a normál 
pajzsmirigyműködésért, keserű naranccsal a 
súlycsökkentésért.

Hatóanyag: organikus szelén, keserű narancs
Well Pharma Kft.       

1037 Budapest., Zay u. 3.

Pajzsmirigy + Slim 
60 db kapszula  

3599 Ft*
Eredeti ár: 4549 Ft 
(59,98 Ft/db)

-20%
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PRIESSNITZ MEDICAL 
Véna és Visszér krém
125 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2655 Ft
(14,80 Ft/ml)

PRIESSNITZ 
Véna és Érfal kapszula 
30 db kapszula

2250 Ft
Eredeti ár: 3204 Ft
(75,00 Ft/db)

Természetes eszcin 
(vadgesztenyemag-kivonat) 
és flavonoid (bortermő 
szőlőlevél-kivonat) tartalma 
jótékony hatást gyakorol a 
vénák és a nyirokrendszer 
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.
Simply You Hungary Kft.

1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

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

1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

-30%

-30%

Hedrin 
Protect & Go
fejtetű elleni megelőző spray
120 ml

2599 Ft*
Eredeti ár: 3255 Ft 
(21,66 Ft/ml)

-20%

 
A Hedrin Protect & Go használatával aktívan védhetjük 
gyermekeinket a fejtetűfertőzéstől, a haj egészségének 
megőrzése mellett. Kifésülést könnyítő, gyengéd formula 
gyümölcsös mangó-narancs illattal. 6 hónapos kortól már 
használható. 

Hemofarm GmbH.
Theodor-Heuss-Strasse 52, 61118 Bad Vilbel, Németország 
Hirdetési kód: 20STADAHEDRIN3AP1/2020.07.30.

JutaVit 
Koenzim Q10 100MG
40 db lágyzselatin kapszula

2199 Ft*
Eredeti ár: 2742 Ft 
(54 98 Ft/db)

Koenzim Q10-et és E-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő.
JuvaPharma Kft.

-20%

A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció átmeneti enyhítésére.  
Lágy kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmazható.   
Mellékhatás bejelentő e-mail 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 

Systane Ultra 
10 ml nedvesítő szemcsepp

2599 Ft*
Eredeti ár: 3244 Ft 
(259,90 Ft/ml)

-20%

Valódi grapefruitmag-kivonat! Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. A Grapefruit 
mag kivonat könnyen adagolható, csepp formátumban 
kapható. 

Hatóanyag: rezidium (valódi grapefruit), citrus 
bioflavonoid tartalom a napi adagban 0,5 mg/45 csepp
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Grapefruit mag kivonat
20 ml csepp

1550 Ft*
Eredeti ár: 2063 Ft 
(77,50 Ft/ml)

-25%

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával!  
Máriatövis-tartalmú étrend-kiegészítő készítmény 
kiemelkedően magas hatóanyag-tartalommal  
(210 mg szilimarin), a máj védelméért.   
Laktóz- és cukormentes.

Hatóanyag: 280 mg máriatövis kivonat, ebből 210 mg 
szilimarin / kapszula
Bioextra Zrt.

Bioextra Silymarin
60 db kapszula

4299 Ft*
Eredeti ár: 5394 Ft 
(71,65 Ft/db)

-20%

ÖN HOL TARTJA A GYÓGYSZEREIT?
GYÓGYSZERTÁRI KISOKOS
A megvásárolt gyógyszerek otthoni tárolása igen fontos kérdés és nem csak az 
otthon rendben tartása miatt. Minden készítmény testünk működésére van 
hatással, így kiemelten ügyelnünk kell hollétükre.   

Csak egy, zárható helyen tároljuk a gyógyszereket!  
Különösen, ha gyerek, betegséggel élő vagy nagyon idős személy is 
van a családban.

A fürdőszoba nem a legjobb hely. 
A pára sok készítménynek ártalmas. Természetesen a gyártók 
megfelelő csomagolással gondoskodnak a pára elleni védelemről, 
de inkább ne kockáztassunk.

Ne tegyünk mindent a hűtőbe!
Csak azt a készítményt tegyük be, amelynek a betegtájékoztató-
jában vagy a csomagolásán erre kifejezetten utasítás szerepel! 
Minden másnak tökéletes a szobahőmérséklet.

A fel nem használt antibiotikumokat ne tároljuk!  
Ha nem szedtük be a teljes kúrára felírt mennyiséget, vagy többet 
írtak fel, a megmaradt adagot másik betegség/személy esetén 
TILOS felhasználni, ugyanis egészségügyi kockázatot jelenthet.

Félévente nézzük át a teljes házipatikát! 
Ha a készítmény végső felhasználási időpontján túl vagyunk, már 
semmiképp ne használjuk fel, mert valódi egészségügyi kockázatot 
jelenthet.

A lejárt, megmaradt gyógyszereket vigyük vissza a patikába, 
ahol gondoskodnak a szakszerű megsemmisítésükről.  
A kukába vagy WC-be dobni TILOS és veszélyes!

A Kulcs Patikák tippjei a helyes tárolásra:

Olvassa be!kulcspatikak.hu

#májegészsége

#szárazszem
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A játék kezdete: 2020. szeptember 1.    Beküldési határidő: 2020. szeptember 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. október 6. kedd
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. Cirkuszi személy, aki lovakkal végeztet gyakorlatokat. 
12. Nem betűi keverve. 13. Londoni játék! 14. Dél-szicíliai város 
(GELA). 15. 10 cent névértékű amerikai pénzérme. 17. Világbajnok 
brazil labdarúgó, a Fekete Gyöngyszem. 19. Fordított apró! 20. A 
hasnyálmirigyben termelődő polipeptid hormon. 22. Igekötő. 24. 
Részben megkeres! 25. Nemzeti Sport, röv. 26. Bársony, angolul. 
27. Ónodi Eszter. 28. Szelén vegyjele. 29. Közvetlen közelébe. 30. 
Magyar Labdarúgó Szövetség, röv. 32. Némán derítő! 33. Akta része. 
35. Katonai hadoszlop mögött haladó biztosító egység. 37. Európa 
Kupa, röv. 38. Szolmizációs hang. 39. Csókolódzik, fiatalos szóval. 
41. Régi római rézpénz. 42. Vissza: … culpa, én vétkem. 43. 1991-
ben alapított manchesteri rockzenekar. 44. Elrendeli. 46. Ollózó 
egynemű betűi. 47. Tizenéves, angolból átvett szóval. 49. DNS-
károsodás egyik megjelenési formája, angol betűszóval (Ataxia-
telangiectasia-like Disorder). 50. Karbonsavból és ammóniából 
vízelvonással levezethető vegyület. 52. Nagyszülő szülője. 54. ÚÉÁ. 
55. Tűz-, füst- és vízgátló réskitöltő építőipari anyag.

FÜGGŐLEGES: 1. Átírópapírral készült kópia. 2.  Arcfestéket felken. 
3. London folyója. 4.  A 10-es alapú logaritmus jele. 5. … lazuli, 
lazúrkő. 6. Rossz előjel. 7. … Gibson, Oscar-díjas ausztrál színész 
és rendező. 8. Sallós Gábor. 9. Apám gyermeke (de nem én). 10. 
Életmód magazin. 11. Modern hadművelet. 16. Európai Unió, röv. 
18. Rönköt repeszt. 21. Len betűi keverve. 23. Bocit hoz a világra. 
26. Magot szór. 28. Indiai női viselet. 29. Amerre egynemű betűi. 
31. A L’art pour L’art társulat tagja (keresztnév kezdőbetűjével). 32. 
Borul. 34. Űrlap felső részén előre nyomtatott szöveg, névelővel. 
36. Emészthetetlen növényi rész. 37. Csapadék. 40. Svéd 
kikötőváros. 41. Német eredetű női név. 42. Valószínűleg kelta-
angol eredetű férfinév. 44. Hunor és Magor édesanyja. 45. Kína 
egynemű betűi. 48. Tempus. 51. Fél dísz! 53. Jód és bór vegyjele.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, egy 
fogalmat, amely szervezetünk védelmére irányul: Az őszi hónapok beköszöntével egyre többen fáznak meg, lesznek 
betegek az időjárás megváltozásával, amely hozzájárul a kórokozók számának növekedéséhez - ezért fontos helyes 
táplálkozással, megfelelő vitaminokkal felkészíteni szervezetünket erre az időszakra.

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

PRIESSNITZ 
Véna és Érfal kapszula 
30 db kapszula

2250 Ft
Eredeti ár: 3204 Ft
(75,00 Ft/db)

ÖN HOL TARTJA A GYÓGYSZEREIT?
GYÓGYSZERTÁRI KISOKOS
A megvásárolt gyógyszerek otthoni tárolása igen fontos kérdés és nem csak az 
otthon rendben tartása miatt. Minden készítmény testünk működésére van 
hatással, így kiemelten ügyelnünk kell hollétükre.   

Csak egy, zárható helyen tároljuk a gyógyszereket!  
Különösen, ha gyerek, betegséggel élő vagy nagyon idős személy is 
van a családban.

A fürdőszoba nem a legjobb hely. 
A pára sok készítménynek ártalmas. Természetesen a gyártók 
megfelelő csomagolással gondoskodnak a pára elleni védelemről, 
de inkább ne kockáztassunk.

Ne tegyünk mindent a hűtőbe!
Csak azt a készítményt tegyük be, amelynek a betegtájékoztató-
jában vagy a csomagolásán erre kifejezetten utasítás szerepel! 
Minden másnak tökéletes a szobahőmérséklet.

A fel nem használt antibiotikumokat ne tároljuk!  
Ha nem szedtük be a teljes kúrára felírt mennyiséget, vagy többet 
írtak fel, a megmaradt adagot másik betegség/személy esetén 
TILOS felhasználni, ugyanis egészségügyi kockázatot jelenthet.

Félévente nézzük át a teljes házipatikát! 
Ha a készítmény végső felhasználási időpontján túl vagyunk, már 
semmiképp ne használjuk fel, mert valódi egészségügyi kockázatot 
jelenthet.

A lejárt, megmaradt gyógyszereket vigyük vissza a patikába, 
ahol gondoskodnak a szakszerű megsemmisítésükről.  
A kukába vagy WC-be dobni TILOS és veszélyes!

A Kulcs Patikák tippjei a helyes tárolásra:

Olvassa be!kulcspatikak.hu
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STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2020. szeptember 1. – szeptember 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. augusztus 11.  
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 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. szeptember hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

A KEDVENC KULCS PATIKÁJA 
MÁR MEGVAN? Keresés

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

KARRIER

%
KEDVEZMÉNYEKFŐOLDAL WEBSHOPMAGAZINPATIKAKERESŐ

HÍRLEVÉL

Nálunk        megtalálja!

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!


