
OKTÓBER 10. 
A lelki egészség világnapja

Érvényes: 2020.10.01. – 10.31.

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

KÖZEL 

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

140

#ŐSZ

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT  
KERESSE A MAGAZINBAN!

10 évesek 
LETTÜNK

Kövessen minket
a Facebook-on is!

LAPOZZON 
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

Femibion® 0 
Babatervezés 
étrend-kiegészítő   
28 db tabletta  

3799 Ft*
Eredeti ár: 4504 Ft 
(135,68 Ft/db)

Femibion® 3 
Szoptatás 
étrend-kiegészitő, 8 heti adag   
56 db kapszula + 56 db tabletta  

10150 Ft*
Eredeti ár: 11289 Ft 
(90,63 Ft/db)

Vitaminkészítmény a babatervezéstől a fogantatásig. 
Folátbombát (Folsav&Metafolin®), 5 fajta vitamint és 
jódot tartalmaz. 
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256
MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Vitaminkészítmény a mama és a baba támogatására a 
szoptatás időszakában. Kolint, kalciumot, luteint, DHA-t és 
számos vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő. 
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256
MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

-15%

-10%



bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2020. október 1-31. között a készlet erejéig érvényes a 
Bioderma Atoderm Intensive Balzsam termékre. 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.
Pirula Gyógyszertár 1098 Budapest, Dési Huber u. 20.
Berek Gyógyszertár 5300 Karcag, Kiss Antal u. 3.
Korona Gyógyszertár	 3060	Pásztó,	Fő	utca	54.

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

25%
KEDVEZMÉNY
OKTÓBER 1-31-IG

GONDOSKODÓ 
ÁPOLÁS AZ 
EKCÉMÁS BŐR 
SZÁMÁRA



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. október hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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BÉRES CSEPP FORTE 
belsőleges oldatos cseppek  
+ C-VITAMIN BÉRES 
50 mg tabletta
4x30 ml + 120 db 

5699 Ft*
Eredeti ár: 6381 Ft 

Válassza az eddigi 
legerősebb1 Béres Cseppet, a 
Béres Csepp Forte belsőleges 
oldatos cseppeket! 
1Emelt cink- és vastartalom a 
Béres Csepp, Béres Csepp

-10%
Extra és a Béres Csepp Plusz belsőleges 
oldatos cseppekhez képest.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2010BCSFK

Béres Vita-D3 
Forte 3200 NE 
tabletta, 60 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2350 Ft 
(33,32 Ft/db) 

Béres Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta. A D-vitamin hozzájárul 
az egészéges csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartásá-
hoz, emellett szerepet játszik az immunrendszer megfelelő 
működésében is.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2010VT32

-15%

Cebion 100 mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek
30 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 1657 Ft 
(46,63 Ft/ml) 

Gyermekeknek és felnőtteknek C-vitamin-hiány megelőzésére. 
Aszkorbinsav-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
 +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

-15%

Béres C Komplex 1000 mg 
filmtabletta
C- és D3-vitamint, cinket és citrus 
bioflavonoidokat tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény, 50 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 2666 Ft 
(45,00 Ft/db) 
Több, mint C-vitamin! 
Új komplex készítmény 
a Bérestől C-vitaminnal, 
D-vitaminnal, cinkkel és citrus 
bioflavonoidokkal.  
A C-, D-vitamin és a cink hoz-
zájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2010C1D1K

-15%

BioCo MEGA 
C-vitamin 1500 mg 

CSALÁDI CSOMAG
100 db filmtabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3554 Ft 

(26,50 Ft/db) 

A legmagasabb hatóanyag-tartalmú BioCo 
C-vitamin, mely 1500 mg C-vitamint tartalmaz 
filmtablettánként. 

-25%

1x1 Vitamin 
C-vitamin 200 mg 
+ D3-vitamin + cink
90 db rágótabletta

950 Ft*
Eredeti ár: 1190 Ft 
(10,56 Ft/db) 

A készítmény 200 mg C-vitamint, 
12,5µg (500 NE) D3-vitamint és 5 mg 
cinket tartalmaz. A C- és D3-vitaminok, 
valamint a cink hozzájárulnak az 
immunrendszer normál működéséhez. 

Hatóanyag: C-vitamin, D3-vitamin, cink 
VitaPlus Kft.

-20%

A növényi olajban oldott D-VION lágy kapszula segít egész évben biztosítani a megfelelő D-vitamin szintet. 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő. 
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.,

 Tel.: +36-1-451-1256

Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

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

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

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

lágy kapszula, 120 db

3199 Ft*
Eredeti ár: 3784 Ft 

(26,66 Ft/db) 

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

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5. Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – web: www.algoflex.hu, www.sanofi.hu

SAHU.IBU.20.03.0169b (2020.05.06.)

ERŐS
ELLENFELE
A FÁJDALOMNAK

Algoflex Rapid 400 mg  
lágy kapszula (20 db)

Algoflex Forte Dolo 400 mg  
filmtabletta (20 db)

HA NINCS 

IDŐD
A FEJFÁJÁSRA

-15% -15%

1930 Ft*
Eredeti ár: 2277 Ft 
(96,50 Ft/db) 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2469 Ft 
(104,95 Ft/db) 

Most
csak! Most

csak!



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.

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

4.

Van otthon 
minden?

Otrivin EXTRA 1 mg/ml + 50 mg/ml adagoló oldatos orrspray, vény nélkül kapható gyógyszer. Panadol Rapid 500 mg filmtabletta, 24x; Paracetamol hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Neo Citran belsőleges 
por felnőtteknek, 14x; Vény nélkül kapható gyógyszer. Neo Citran Max köptetővel por belsőleges oldathoz, 10x; Vény nélkül kapható gyógyszer. Centrum® A-tól Z-ig® multivitamin, 30x; Étrend-kiegészítő.  
Centrum® Silver 50+ A-tól Z-ig® multivitamin, 30x; Étrend-kiegészítő. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  

1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 06-1-225-5800 www.gsk.hu. Promóciós szám: PM-HU-CNT-20-00018. Jóváhagyás dátuma: 2020. augusztus 31.

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

étrend-kiegészítők

Neo Citran Max 
köptetővel 
por belsőleges oldathoz, 10 tasak

2550 Ft*
Eredeti ár: 3006  Ft 
(255,00 Ft/tasak)

Panadol Rapid 500 mg 
24 db filmtabletta

899 Ft*
Eredeti ár: 1209  Ft 
(37,46 Ft/db)

Neo Citran
belsőleges por felnőtteknek, 14 tasak

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

Otrivin EXTRA 
1 mg/ml + 50 mg/ml 

10 ml adagoló oldatos orrspray

2099 Ft*
Eredeti ár: 2490  Ft 

(209,90 Ft/ml)

Centrum® Silver 50+
A-tól Z-ig® multivitamin
30 db filmtabletta

2550 Ft*
Eredeti ár: 2992 Ft 
(85,00 Ft/db)

Centrum® A-tól Z-ig® 
multivitamin

30 db filmtabletta

2550 Ft*
Eredeti ár: 2994 Ft 

(85,00 Ft/db)

-15% -25%

-15%

-15%
-15%

Most
csak!
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NÁTHA

SZÁJÁPOLÁS

Koraszülött kortól adható 
folyékony állagú probiotikum, 
amely megoldás lehet számos 
gyomorproblémára az egész 
családnak. Glutén-, laktóz-, 
tehéntej fehérje- és szacharóz 
mentes.

Hatóanyag: Lactobacillus 
rhamnosus GG
Alpen Pharma Kft. 
1103 Budapest, Gyömrői út 50.

Active Flora 
baby csepp 
5 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2687 Ft 
(399,80 Ft/ml)

-25%

Hidratáló hialuronsavval és 
tengervízzel. Hatóanyaga a xilometazolin, 
amely összehúzza az orrnyálkahártya ereit, 
ezáltal csökkenti a duzzanatot.  
Az orrmelléküregek nyálkahártyájának 
gyulladása (szinuszitisz) és az 
orrnyálkahártya gyulladása (rinitisz) esetén 
alkalmazandó a duzzanat csökkentésére. 
2 és 12 éves kor közötti gyermekek részére 
javallt.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Lolimarine HA 
Kid 0,5 mg/ml 
10 ml oldatos orrspray

1799 Ft*
Eredeti ár: 2585 Ft 
(179,90 Ft/ml)

-30%

Dentinox 
fogínygél gyermekeknek
10 g

1750 Ft*
Eredeti ár: 2206 Ft 
(175,00 Ft/g) 

Gyulladáscsökkentő és helyi érzéstelenítő 
fogzáskönnyítő fogínygél csecsemőknek és 
kisgyermekeknek, kizárólag helyi kezelésre.  
A gél gyógyszerformának köszönhetően jól tapad 
a nyálkahártyára, így hosszabban fejti ki jótékony 
hatását. Már az első fogak kibújásától.   
www.dentinox.hu
Penta Pharma Kft. 
2061 Csomád, József Attila utca 73.

-20%

A vitaminok és ásványi anyagok 
mellett Echinacea-kivonatot is 
tartalmaz, amely támogatja a 
szervezet, különösen a légutak 
védekezőképességét. 

Étrend-kiegészítő.

Marslakócskák Gummi 
Echinaceával   
60 db gumivitamin

2599 Ft*
Eredeti ár: 3260 Ft 
(43,32 Ft/db)

Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK4AP2/2020.09.01.

-20%

Keratolitikus tulajdonságú kímélő sampon, mely 
progresszíven segít a koszmó eltávolításában.
Ceumed Kft.

BABÉ Sampon  
koszmó ellen 
200 ml

2599 Ft*
Eredeti ár: 3478 Ft 
(13,00 Ft/ml)

-25%

Meghűléses betegségek, köhögés, nátha, torokgyulladás külső 
kezelésére már 6 hónapos kortól. Levomentolt nem tartalmaz. 
Hatóanyag-kombinációja hatékonyan és biztonságosan 
alkalmazható. 

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

Baby LUUF® 
illóolajos kenőcs
30 g

1580 Ft*
Eredeti ár: 1974 Ft 
(52,67 Ft/g)

-20%
A kellemes narancsízű 
Marslakócskák szirup 
multivitamin-készítmény 
már 1 éves kortól ajánlott 
az egészséges fejlődésért 
és az immunrendszer 
támogatásáért.

Étrend-kiegészítő.

Marslakócskák szirup 
narancs íz    
150 ml 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2532 Ft 
(12,66 Ft/ml)

Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 20STADAMARSLAKOCSKAK4AP3/2020.09.01.

-25%

A Rinofluimucil egyedi hatóanyag kombinációja 
(acetilcisztein + tuaminoheptán-szulfát) 
nemcsak az orrdugulást szünteti meg, hanem segít az 
arcüreggyulladás kezelésében is.
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Rinofluimucil 
oldatos orrspray
10 ml 

1580 Ft*
Eredeti ár: 2097 Ft 
(158,00 Ft/ml)

-25%

Hidratáló hialuronsavval és tengervízzel. A szabad 
orrlégzésért, 10 percen belül, akár 10 órán át.  
Az orrmelléküregek nyálkahártyájának gyulladása 
(szinuszitisz) és az orrnyálkahártya gyulladása (rinitisz) 
esetén alkalmazandó a duzzanat csökkentésére. 

Hatóanyaga: xilometazoline-hidroklorid.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.,
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Lolimarine HA 
1 mg/ml 
10 ml oldatos orrspray

1799 Ft*
Eredeti ár: 2585 Ft 
(179,90 Ft/ml)

-30%

elmex® sensitive 
fogkrém duopack
2x75 ml

2080 Ft*
Eredeti ár: 2596 Ft 
(13,87 Ft/ml) 

elmex® sensitive whitening 
fogkrém duopack

2x75 ml

2080 Ft*
Eredeti ár: 2596 Ft 

(13,87 Ft/ml) 

Az elmex® sensitive fogkrém megelőzi a 
fogak érzékenységének kialakulását és 
a fogszuvasodást, kíméletesen dörzsölő 
anyagokat tartalmaz.

Hatóanyag: Aminfluorid

Az elmex® sensitive fogkrém megelőzi a 
fogak érzékenységének kialakulását és a 

fogszuvasodást, kíméletesen dörzsölő anya-
gokat tartalmaz. Segít visszanyerni a fogak 

eredeti fehérségét.

Hatóanyag: Aminfluorid

-20% -20%

A Nasopax orrspray - sok más orrspray-val ellentétben - két 
hatóanyag kombinációjával hat az orrdugulás és a heveny 
arcüreggyulladás ellen. Kíméletes, nem száritja az orrot.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 29.

Nasopax orrspray  
felnőtteknek 
10 ml

1750 Ft*
Eredeti ár: 2212 Ft 
(175,00 Ft/ml)

-20%

#1éveskortól

#fogzáskönnyítés

#arcüreggyulladás#orrdugulás

#probiotikum

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

Az Erdomed elfolyósítja a váladékot és segíti a kiköhögését, 
antibiotikumokkal egyidőben is bevehető, akut és krónikus légúti 
megbetegedésben egyaránt használható.

Hatóanyag: erdosztein
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest Dayka G. u. 3.

Erdomed 300 mg
10 db kemény kapszula 

1199 Ft*
Eredeti ár: 1610  Ft 
(119,90 Ft/db)

-25%

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

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

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

1850 Ft*
Eredeti ár: 2180 Ft 
(123,33 Ft/ml) -15%

Briliáns gondoskodás a szemnek, 22 mg lutein! Lutein, zeaxantin, foszfatidil-kolin 
tartalmú lágyzselatin kapszula vitaminokkal, nyomelemekkel.   
Ajándék szemüvegtörlő kendővel a 90x-es kiszerelés dobozában.
Simply You Hungary Kft.
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Ocutein Brillant
90 db lágy kapszula

5999 Ft*
Eredeti ár: 8078 Ft 
(66,66 Ft/db)

-25%

Kakukkfű- és kankalingyökér-kivonatot tartalmazó, növényi gyógyszer, 
köpetürítéssel járó, produktív köhögés esetén alkalmazható a besűrűsödött 
váladék felköhögésének megkönnyítésére.
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Bronchipret® 
20 db filmtabletta

1999 Ft*
Eredeti ár: 2514  Ft 
(99,95 Ft/db)

-20%

A Fluimucil hatóanyaga az acetilcisztein, amely hatékonyan 
feloldja a nyákot, így könnyíti meg annak kiürülését.
Kéri Pharma Hungary Kft.
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Fluimucil 200 mg
30 tasak granulátum

1499 Ft*
Eredeti ár: 2012  Ft 
(49,97 Ft/tasak)

-25%

Köptető hatású gyógyszer hurutos köhögés 
kezelésére. Kettős hatásával szabályozza a 
hörgőváladék-termelést és megkönnyíti annak 
felköhögését.

Hatóanyag: karbocisztein
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft.
 1134 Budapest, Váci út 33. 
Hirdetési kód: MUC-VA-HU2001-01, lezárás dátuma: 2020.01.15.

Mucopront 375 mg 
50 db kemény kapszula 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2642  Ft 
(41,98 Ft/db)

-20%

Napi 1 ACC Long 600 mg pezsgőtabletta segít hurutos köhögés esetén: célzottan a lerakódá-
son hat, feloldja a sűrű váladékot és segít megtisztítani a légutakat.    
ACC - Célzott megoldás hurutos köhögésre!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!     
Hatóanyag: acetilcisztein
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Hirdetési kód: OSDZ1388/01.19

ACC LONG 600 mg
10 db pezsgőtabletta

2120 Ft*
Eredeti ár: 2506 Ft 
(212,00 Ft/db) -15%

TOROKFÁJÁS

SZEM

A Septolete extra szopogató tabletta gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és fertőtlenítőként javallott torok-, szájüregi  
és fogíny-irritáció kezelésére fogíny- és torokgyulladásban 6 éves kor felett. Mentol, citrom-bodza és citrom-méz ízben is.1 
1alkalmazási előírás
Vény nélkül kapható gyógyszer
Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridinium-klorid
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUSEPPAT2020117

Septolete extra 
citrom-méz 3 mg/1 mg
16 db szopogató tabletta

1480 Ft*
Eredeti ár: 1977 Ft 
(92,50 Ft/db)

Septolete extra 
citrom-bodza 3 mg/1 mg

16 db szopogató tabletta

1480 Ft*
Eredeti ár: 1977  Ft 

(92,50 Ft/db)

-25% -25%
Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® 
fertőtlenítő hatású, csökkenti a 
gyulladást és csillapítja a torokfájást, 
így segítve a gyógyulást.

Tantum Verde - több, mint egy 
torokfertőtlenítő!

Tantum Verde 1,5 mg/ml
30 ml szájnyálkahártyán 

alkalmazott spray

1999 Ft*
Eredeti ár: 2361  Ft 
(66,63 Ft/ml)

-15%

Vény nélkül kapható, benzidamin tartalmú gyógyszer.
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest Dayka G. u. 3.
Hirdetési kód: ANG/TAV/2020/05

BEPANTHEN SENSIDERM krém 50 g BEPANTHEN SENSIDERM krém 20 g

Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz

ASPIRIN PLUS C 
400 mg/240 mg  
pezsgőtabletta  
20 db

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
20 db

SUPRADYN IMMUNE KIDS  
gumivitamin 100 db

SUPRADYN ENERGIA 50+ 
filmtabletta 90 db

SUPRADYN  
DRAZSÉ

60 db

BEPANTHEN 
SENSIDAILY
krém 150 ml

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek

Étrend-kiegészítők.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Kozmetikum

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

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

L.HU.MKT.CC.27.08.2020.2366

#hurutosköhögés

#növényihatóanyag

#irritáltszem
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BEPANTHEN SENSIDERM krém 50 g BEPANTHEN SENSIDERM krém 20 g

Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz

ASPIRIN PLUS C 
400 mg/240 mg  
pezsgőtabletta  
20 db

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
20 db

SUPRADYN IMMUNE KIDS  
gumivitamin 100 db

SUPRADYN ENERGIA 50+ 
filmtabletta 90 db

SUPRADYN  
DRAZSÉ

60 db

BEPANTHEN 
SENSIDAILY
krém 150 ml

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek

Étrend-kiegészítők.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Kozmetikum

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

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

L.HU.MKT.CC.27.08.2020.2366

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

2699 Ft*
Eredeti ár: 3360 Ft 
(134,95 Ft/db) 

Most
csak!

-20%

-20%

-20%

-20%

-15%

1520 Ft*
Eredeti ár: 1897 Ft 
(76,00 Ft/db) 

2499 Ft*
Eredeti ár: 3169 Ft 
(62,48 Ft/db) 

3350 Ft*
Eredeti ár: 4190 Ft 
(67,00 Ft/g) 

2999 Ft*
Eredeti ár: 3778 Ft 
(29,99 Ft/db) 2899 Ft*

Eredeti ár: 3628 Ft 
(19,33 Ft/ml) 

1950 Ft*
Eredeti ár: 2297 Ft 
(97,50 Ft/g) 

3950 Ft*
Eredeti ár: 4652 Ft 

(65,83 Ft/db) 

-20%

-20%

-15%

-15%

6499 Ft*
Eredeti ár: 7677 Ft 

(72,21 Ft/db) 
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ibuprofén tartalmú vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények. Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. • Tel.: (+36) 1 880 1870 • E-mail: gyogyszer@rb.com *Lásd Nurofen 
200 mg gyógyszeres tapasz alkalmazási előírás, mely elérhető: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis menüpont alatt. **Lásd Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula alkalmazási 
előírás (5.2 farmakokinetikai tulajdonságok felszívódásra vonatkozó tartalom, az összehasonlítás a Nurofen bevont tablettákhoz viszonyítva értendő), mely elérhető: https://www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis menüpont alatt. A megfelelő termékválasztáshoz kérjük olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze gyógyszerészét. Anyaglezárás dátuma: 2020.06.25. NFA_20_050 

Végigkísér az élet 
minden szakaszán

Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz 2 db

Fogyasztói ár: 2586 Ft

Akciós ár: 2199 Ft
1099,50 Ft/db

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20 db

Fogyasztói ár: 2705 Ft

Akciós ár: 2150 Ft
107,50 Ft/db

Nurofen Non-Aqua 200 mg 
szájban diszpergálódó tabletta 12 db

Fogyasztói ár: 2459 Ft

Akciós ár: 2099 Ft
174,92 Ft/db

Nurofen Junior narancsízű 
100 mg lágy rágókapszula 24 db

Fogyasztói ár: 3574 Ft

Akciós ár: 3050 Ft
127,08 Ft/db

Nurofen eperízű 20 mg/ml 
belsőleges szuszpenzió 
gyermekeknek 200 ml

Fogyasztói ár: 3198 Ft

Akciós ár: 2699 Ft
13,50 Ft/ml

Akár 24 órás folyamatos 
hatóanyag-leadással 
csillapítja a fájdalmat*

Fejfájás csillapítás 2x gyorsabb** 
felszívódású lágy kapszulával

Szájban oldódó,  gyors és hatásos 
fájdalomcsillapító tinédzsereknek fejfájás ellen. 

Víz nélkül bevehető, könnyen 
elrágható fájdalomcsillapító 
gyermekeknek.

Lázcsillapító hatása 
akár 8 órán át tart
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Most
csak!

-15%

-15% -15%
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A készítmény magas dózisban tartalmaz tőzegáfonya-kivonatot 
(500 mg/tabletta), mely 5000 mg szárított tőzegáfonya növényi 
őrleménynek megfelelő mennyiség.

BioCo Tőzegáfonya 
EXTRA
60 db tabletta

2199 Ft*
Eredeti ár: 2970  Ft 
(36,65 Ft/db)

-25%

Urostemol Men
40 db kemény kapszula

3699 Ft*
Eredeti ár: 4340 Ft 
(92,48 Ft/db) 

Urostemol Femina
40 db kemény kapszula

3699 Ft*
Eredeti ár: 4340 Ft 

(92,48 Ft/db) 

Hagyományos növényi gyógyszer, amely 
férfiaknál a hógyhólyag-túlműködés 
vagy hólyaggyengeség miatt fellépő, vagy jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodás okozta alsó húgyúti 
tünetek enyhítésére szolgál.
Omega Pharma Hungary Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

A hólyaggyengeség vagy húgyhólyag-túlműködés 
hatására elgyengült hólyagizmok erősítésére 
szolgáló vény nélkül kapható gyógyszer.
Omega Pharma Hungary Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

-15%

-15%

MAGNÉZIUM

Csökkent a stressztűrő képessége? Fáradt? Ingerlékeny? Izomremegést, 
izomgörcsöt észlelt? Mindezt a nem megfelelő magnéziumellátottság 
is okozhatja. Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 filmtabletta segíthet a 
magnéziumhiány megelőzésében és kezelésében.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2
Hirdetési kód: KU2010MG3756

Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta, 60 db

3499 Ft*
Eredeti ár: 4132  Ft 
(58,32 Ft/db) -15%

Magnézium B6-vitamin+Ginkgo
30 db tabletta

1330 Ft*
Eredeti ár: 1665  Ft 
(44,33 Ft/db)

A magnézium és a B6-vitamin hozzájárulnak az idegrendszer 
kiegyensúlyozott működéséhez, a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához, a fáradtság csökkentéséhez. A ginkgo 
flavonoidok támogatják a vérkeringést, ezáltal a sejtek oxigén-
nel és tápanyaggal való ellátását. 
Dr. Chen Patika

-20%

Idegesség? Ingerlékenység? Belső feszültség? Szorongás? Válj ellenállóbbá a stressz 4 tünetével 
szemben a Magne B6 bevont tablettával! Vény nélkül kapható gyógyszer.   
Javallat: Magnéziumhiány kezelésére.
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.magneb6.hu
Hirdetési kód: SAHU.MGP.19.10.0439, Lezárás dátuma: 2019.11. 25.

Magne B6 
50 db bevont tabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2402 Ft 
(41,00 Ft/db) 

-15%

-15%

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

#napi1tabletta

Magnosolv - Minőség és mennyiség 1 tasakban! Már egy tasak (365mg 
magnézium/tasak) fedezi a felnőttek napi magnézium szükségletének közel 
100%-át1. Citromos íz, víztiszta oldódás. Laktózmentes.
1A beviteli referenciaértékhez viszonyítva (1169/2011/EU r. XIII. melléklet)

 Hatóanyag: magnesium carbonate, magnesium oxide
Mylan EPD Kft.
Hirdetési kód: MAG/OKT/19/00 Lezárás dátuma: 2019.10.09.

Magnosolv® granulátum 
30 db tasak

2050 Ft*
Eredeti ár: 2411 Ft 
(68,33 Ft/tasak) -15%

#kényelmesadagolás



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

10.

ku
lc

sp
at

ik
ak

.h
u

BŐR, KÖRÖM, HAJ

Körömgomba kezelése 
körömreszelés nélkül, enyhén 
és közepesen fertőzött 
körmök esetén.

Hatóanyag: ciklopirox
Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
Hirdetési kód: ANG/KIT/2020/13

Kitonail 80 mg/g   
gyógyszeres körömlakk
3,3 ml

4299 Ft*
Eredeti ár: 5771 Ft 
(1302,73 Ft/ml) -25%

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

Revalid® 

30 db kemény kapszula

2750 Ft*
Eredeti ár: 3707 Ft 
(91,67 Ft/db)

-25%

Magas hatóanyag-tartalmú gyógynövény-
készítmény. Alkalmazását a hatóanyagok 
hámszövetképző hatása miatt ápolási 
céllal javasoljuk bőrpanaszok, sebek, 
aranyér időszakában. Kiválóan alkalmas a 
körömágy, valamint az érzékeny, hámló és 
berepedt bőr ápolására.

Naturstar 
Körömvirág krém plusz 
DUPLA 2x60 ml

950 Ft*
Eredeti ár: 1469 Ft 
(7,92 Ft/ml)

-35% A Sudocrem több, mint 80 éve az 
anyukák segítője világszerte a pelenkával 
fedett bőr ápolásában. Nyugtatja és 
regenerálja a bőrt, miközben vízlepergető, 
légáteresztő alapja védőréteget képez az 
irritáló anyagokkal szemben.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 29.

Sudocrem® 
125 g krém 

2199 Ft*
Eredeti ár: 2748 Ft 
(17,59 Ft/g)

-20%
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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

Klimin Nyugalom a kiegyensúlyozott változókorért. 
A hőhullámok és az izzadás elleni harcot a réti here, 
a  nyugalom növelését citromfű tartalma támogatja. 
Az idegrendszer normál működéséért a magnézium és 
B6-vitamin felel.

Hatóanyag: réti here, citromfű
Well Pharma Kft.
1037 Budapest., Zay u. 3.

Klimin Nyugalom
60 db kapszula

2550 Ft*
Eredeti ár: 3425 Ft 
(42,50 Ft/db)

-25%

A Tricovel TricoAGE 45+ a Giuliani Haj Kutatási Részlege által célzottan 
kifejlesztett étrend-kiegészítő,  mely Bioequolot (Ajuga Reptans és 
fermentált szójának az egyedülálló és szabadalmaztatott kombinációja) 
tartalmaz, hogy a haj megőrizze fiatalos küllemét, ragyogását.  Ellenőr-
zött hatékonyság. Mindössze napi 1 tabletta, 3 hónapig.
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Tricovel TricoAGE 45+ 
BioEquolo 
30 db étrend-kiegészítő tabletta

6399 Ft*
Eredeti ár: 8047 Ft 
(213,30 Ft/db) 

-20%

Tegyen a herpeszre! Az Aciclovir AL krém megakadályozza a herpesz- 
vírus szaporodását és enyhíti az ajakherpesz kellemetlen tüneteit.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: aciklovir
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19, D-89150 Laichingen, Németország   

Hirdetési kód: 20STADAACICLOVIRAL4AP1/2020.09.01.

Aciclovir AL 50 mg/g krém
2 g

1150 Ft*
Eredeti ár: 1454 Ft 
(575,00 Ft/g) 

-20%

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) 

Most
csak!

Visszatérő korpa: Bármit kipróbálna?

Nizoral® – Legyőzi a gomba okozta korpásodást.

• Hatékonyan veszi fel a harcot a korpát okozó gombával
• Megszünteti a viszketést és a hámlást
• Hatása már 2 héten belül látható és hosszan tart

Kapható a 

gyógyszer-

tárakban

Nizoral korpásodás ellen 20 mg/g sampon. Hatóanyaga: ketokonazol. Vény nélkül kapható gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
v a g y  k é r d e z z e  m e g  k e z e l ő o r v o s á t ,  g y ó g y s z e r é s z é t !

#körömgomba

#ajakherpesz

#hajhullásellen
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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

A Baldivian® Night egy növényi gyógyszer, amely természetes hatóanyagával   
(441,35 mg macskagyökér száraz-kivonat) enyhítheti az alvászavarokat.                                                                      
Vény nélkül kapható, macskagyökér-kivonat tartalmú növényi gyógyszer.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Baldivian® Night 
30 db bevont tabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2366 Ft 
(63,30 Ft/db) -20%

InnoPharm 
Melatonin 
30 db filmtabletta

1099 Ft*
Eredeti ár: 1286 Ft 
(36,63 Ft/db)

Az InnoPharm Melatonin étrend-kiegészítő film-
tabletta 1 mg melatonint tartalmazó készítmény. 
A melatonin segít csökkenteni az elalváshoz 
szükséges időt.

Hatóanyag: Melatonin
VitaPlus Kft.

-15%
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A CSONTRITKULÁS VILÁGNAPJA , OKTÓBER 20.

Gondolta volna, hogy a csontritkulás hazánkban népbetegség, amelyben 
minden tizedik ember érintett? A csontritkulást a csontok tömegének 
csökkenése és szerkezetének rossz elváltozásai jellemzik, amivel a csontok 
kórosan törékennyé válnak. Kialakulásáért főleg a helytelen táplálkozás, 
a súlyos D-vitamin-hiány és a mozgásszegény életforma okolható, 
amelyek fontosságára hívja fel a figyelmet a Csontritkulás Világnapja és a 
hátoldalon található keresztrejtvényünk is. D-vitamin-készítményeinkről 
érdeklődjön gyógyszerészeinknél, míg az otthoni mozgásban segítségére 
lehet a Facebook oldalunkon ingyenesen elérhető online gerinctorna, 
amelyet Gyócsi Dóri gerinctréner vezetésével több ezren követnek tavasz 
óta. Várjuk Önt is minden vasárnap 9:30-tól egy 30 perces frissítő edzésre! 

www.facebook.com/kulcspatikak  

Gondolta volna?Lavekan® 
28 db lágy kapszula

3850 Ft*  
Eredeti ár: 4571 Ft 
(137,50 Ft/db)

A mentális stressz és kimerültség tüneteinek  
enyhítésére és az alvás elősegítésére. 

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

Hatóanyag: levendulaolaj
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

-15%

Visszatérő korpa: Bármit kipróbálna?

Nizoral® – Legyőzi a gomba okozta korpásodást.

• Hatékonyan veszi fel a harcot a korpát okozó gombával
• Megszünteti a viszketést és a hámlást
• Hatása már 2 héten belül látható és hosszan tart

Kapható a 

gyógyszer-

tárakban

Nizoral korpásodás ellen 20 mg/g sampon. Hatóanyaga: ketokonazol. Vény nélkül kapható gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
v a g y  k é r d e z z e  m e g  k e z e l ő o r v o s á t ,  g y ó g y s z e r é s z é t !

Nizoral korpásodás ellen   
20 mg/g sampon 
100 ml

2850 Ft*
Eredeti ár: 3555 Ft 
(28,50 Ft/ml) 

-20%

#nyugodtalvás

#hajhullásellen



FÉRFIAKNAK

Biomed 
Pepomed Plus D3 
100 db kapszula

1699 Ft*
Eredeti ár: 2025 Ft 
(16,99 Ft/db) 

Tökmagolaj + D3 vitamin tartalmú étrend-kiegészítő kapszula 
A tökmagolaj hozzájárul az alsó húgyúti rendszer és prosztata 
megfelelő működésének fenntartásához, a vizelet áramlásához. 
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez. A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat 
fenntartásához és az immunrendszer normál működéséhez. 
Biomed Kft.

-15%

Lioton® 1000 NE/g 
100 g gél

3599 Ft*
Eredeti ár: 4017 Ft 
(35,99 Ft/g) 

Visszérbetegség tüneteinek enyhítésére, szövődmények kezelésére, 
baleseti sérülések következtében kialakult véraláfutás, zúzódás és 
duzzanat kezelésére alkalmazható gél.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: heparin. 

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

-10%

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

Reparon® végbélkenőcs  
25 g

2130 Ft*
Eredeti ár: 2657 Ft 
(85,20 Ft/g) 

Az aranyér és szövődményeinek, mint pl. fájdalom,   
viszketés, gyulladás, ekcéma, végbélnyílás környékének berepedése 
kezelésére szolgál. Csökkenti az aranyeres fájdalmat és a gyulladást, 
valamint elősegíti a sebgyógyulást. Hatóanyaga fokozza a szövetek 
természetes védekezőképességét.

Hatóanyag: elölt E. coli

Egis Gyógyszergyár Zrt.

-20%

Bánó-féle 
Fokhagyma-Galagonya-Fagyöngy 
lágy kapszula 
100 db

3399 Ft*
Eredeti ár: 4231 Ft 
(33,99 Ft/db) 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, komponenseinek 
hatását szakirodalmi adatok igazolják. A készítmény alkalmazása ajánlott 
az érelmeszesedés megelőzésére, magas vérnyomás és szívpanaszok 
kezelésére, a gyógyszeres terápia kiegészítőjeként.
Herbária Zrt.

-20%

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

Panangin® Forte 
316 mg/280 mg
60 db filmtabletta

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

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

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

A megvonás tüneteit csökkentve segíti a dohányzásról való leszokást. Alkalmazható a dohányzás átmeneti 
felfüggesztésére vagy csökkentésére is. 

Vény nélkül kapható gyógyszer!

Hatóanyag: nikotin
Johnson&Johnson Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14 

Nicorette® 
Icy White gum 4 mg

gyógyszeres rágógumi, 30 db 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2112 Ft 

(59,97 Ft/db)

-15%
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KERINGÉS

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2020. október hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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-15%

LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA , OKTÓBER 10.

Gondolta volna, hogy világszerte a gyerekek 20%-a küzd valamilyen 
mentális betegséggel vagy zavarral a WHO szerint? A pszichiátriai, lelki 
betegségekkel rendelkező felnőttek és gyerekek, valamint a velük egy 
családban élők sokszor teljesen láthatatlan nehézségei rányomják a 
bélyeget mindennapi életükre, tevékenységeikre, teljesítményükre. Ennek 
fontosságára hívja fel a figyelmet a Lelki Egészség Világnapja, amelyet 
hazánkban 1994 óta tartanak számon, a Lelki Egészség Világszövetsége 
kezdeményezésére.

Gondolta volna?

#aranyér

#visszérbetegség

#dohányzásleszokás

Most
csak!

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



Apetister JUNIOR 
málna-feketeribizli, 100 ml oldat

1550 Ft*
Eredeti ár: 2084 Ft 
(15,50 Ft/ml) 

Apetister SENIOR 
málna-feketeribizli, 100 ml oldat

1550 Ft*
Eredeti ár: 2084 Ft 

(15,50 Ft/ml) 

Az Apetister JUNIOR a kicsik jó étvágyát támogatja, míg az Apetister SENIOR az időseknek nyújthat segítséget, 
akiknek étvágyuk olykor nem a megszokott. Összetevőik közül az édeskömény étvágygerjesztő, az ánizs segíti az 
emésztést. Az Apetister JUNIOR és SENIOR feketeribizlilé koncentrátumot, növényi kivonatokat és vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő oldat.
Forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft., 1025 Budapest, Cseppkő u.41.
Promóciós kód: 189_202010_apet

-25%-25%

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 
hasmenést. Megköti, közömbösíti és eltávolítja a szervezetből 
a hasmenést okozó mérgező anyagokat.    
Már 3 éves kortól adható!

Hatóanyag: Aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt.

-20%

Stadalax 5 mg 
50 db bevont tabletta 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2279 Ft 
(35,98 Ft/db) 

Hashajtó készítmény. A Stadalax  hatékonyan és kiszámíthatóan 
fejti ki hatását székrekedés esetén már 4 éves kortól.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: biszakodil

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel Németország

Hirdetési kód: 20STADASTADALAX4AP2/2020.09.01.

-20%

A ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK TARTÓSÍTÁSA NEM EGYENLŐ A 
TARTÓSÍTÓSZEREK HASZNÁLATÁVAL!

Október az utolsó terményekben gazdag hónap hazánkban, ezért nem 
csak fogyasztani érdemes őket a szezonalitás, azaz most legmagasabb 
beltartalmi értékeik miatt, hanem tartósítani is. Ezzel nemcsak magunknak, 
hanem a bolygónak is jót teszünk: télen vissza tudjuk kissé szorítani a 
távoli, ismeretlen helyekről érkező, raktározott, „friss” áruk fogyasztását. 
Erre a tartósítószerek helyett válasszunk természetes módot! Ilyenek a 
fagyasztás, aszalás, dunsztolás és a vákuumos tartósítás is. Ha teheti, ne 
adja lejjebb, télen is jusson a családja JÓ tápanyagokhoz! 

Gondolta volna?

FÁJDALOM, LÁZ

IBUSTAR 400 mg 
20 db filmtabletta  

1150 Ft*
Eredeti ár: 1646 Ft 
(57,50 Ft/db) -30%

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

Hatóanyag: ibuprofen

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

Dolgit AKUT 400 mg 
20 db lágy kapszula

1699 Ft*
(84,95 Ft/db) 

A Dolgit AKUT 400 mg lágy kapszula ibuprofént tartalmazó nem-szteroid 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszer, enyhe, közepesen erős 
fájdalmak, például fejfájás, fogfájás, menstruációs fájdalom, láz, műtétet 
követően kialakuló fájdalmas duzzanatok és gyulladások tüneti kezelésére. 
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Advil® Ultra Forte 
24 db lágy kapszula 

2750 Ft*
Eredeti ár: 3229 Ft 
(114,58 Ft/db)

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.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003

-15%

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.

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

#székrekedés

#gyorsfelszívódás

Most
csak! Most

csak!

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



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

Movex 1500 mg   
belsőleges oldathoz por
60 tasak

5050 Ft*
Eredeti ár: 5985 Ft 
(84,17 Ft/tasak) 

A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát hatóanyagú 
gyógyszer, 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%

Cartidol 
100 mg/g 
50 g gél

1480 Ft*
Eredeti ár: 1979 Ft 
(29,60 Ft/g) 

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

-25%

14.

A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító 
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 betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Hatóanyag: diklofenák-nátrium
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Hirdetési kód: OSDZ1388/01.19

Diclac Dolo 50 mg/g 
100 g gél

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

-15%

Kiesni a munkából hát- vagy derékfájás miatt? Az Algoflex Izom+Ízület 
retard gyógyszerformája miatt a hatóanyag-leadás folyamatos, így hosszan 
tartó fájdalomcsillapító hatást nyújt.
Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Sanofi - Aventis Zrt.  – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: SAHU.IBU.19.10.0432, Lezárás dátuma: 2019.11.04.

Algoflex Izom+Ízület 
30 db retard kemény kapszula

2399 Ft*
Eredeti ár: 2824 Ft 
(79,97 Ft/db) -15%

Fájó ízületekre és hátfájásra! 
A thermolka melegítő gél 
alkalmazása hatékony segítség 
lehet izomgörcsök, hátfájás, 
izomláz és befeszült izmok 
esetén, valamint segíthet a 
hideg végtagok felmelegíté-
sében is. A meleg hatás lassan 
alakul ki és sokáig tart, égető 
érzés és kipirosodás nélkül.
Simply You Hungary Kft.

1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

CANNADERM  
Thermolka melegítő gél 
200 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2694 Ft 
(10,00 Ft/ml)

-25%

Tartsd karban az elméd!

B12 vitamin hozzájárul a megfelelő pszichológiai 
funkció megtartásáért és  alkalmas a fáradtság és a 
kifáradás csökkentésére.
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B12 vitamin támogatja a  
memóriát és csökkenti  
a kifáradás érzését
Gyors-és hatékony felszívódás
Ízletes szopogató tabletta
Fodormenta íz

fodormenta  
íz

Forgalmazó: Vitabalans  Oy, 
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finland

2850 Ft*
Eredeti ár: 3342 Ft 
(21,92 Ft/db) 

-15%

#térdízületiporckopás

#mozgásszervifájdalom



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. október hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Tartsd karban az elméd!

B12 vitamin hozzájárul a megfelelő pszichológiai 
funkció megtartásáért és  alkalmas a fáradtság és a 
kifáradás csökkentésére.
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B12 vitamin támogatja a  
memóriát és csökkenti  
a kifáradás érzését
Gyors-és hatékony felszívódás
Ízletes szopogató tabletta
Fodormenta íz

fodormenta  
íz

Forgalmazó: Vitabalans  Oy, 
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finland

A VitaPlus gyógyszeradagolóban a hét minden 
napjára előkészítheti a szükséges pirulákat, külön 
rekeszbe délelőttre, illetve délutánra.
AIM-Medical Kft

VitaPlus Torony  
heti gyógyszeradagoló
1 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 3252 Ft 
(2250,00 Ft/db) 

-30%

Fokozottan hidratálja az égő, irritált, száraz szemet. 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.
Hirdetési kód: HU1904670600/05/2019

SYSTANE® Hidratálás 
lubrikáló szemcsepp 
10 ml

3050 Ft*
Eredeti ár: 3831 Ft 
(305,00 Ft/ml) -20%

A fahéj elősegítheti az egészséges szénhidrát-cukor 
anyagcserét. A króm részt vesz a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjében. A kapormag elősegítheti 
az emésztést, hozzájárulhat a normális májműködés 
támogatásához.

BioCo Fahéj kivonat 
60 db tabletta

2150 Ft*
Eredeti ár: 2876 Ft 
(35,83 Ft/db) 

-25%

Allergiás eredetű bőrtünetek ápolására, 
enyhítésére. Sheavaj, jojoba- és kukoricaolaj 
tartalmának köszönhetően puhítja a bőrt, 
segíti a hámképződést.
Biomed Kft.

Biomed Perilla Krém 
Allergomed 60 g
799 Ft*
Eredeti ár: 998 Ft 
(13,32 Ft/g) 

-20%

Biztonságos, porszívóra csatlakoztatható orrszívó, rugalmas, puha fejjel. 
Ceumed Kft.

Orrszi-porszi 
orrtisztító 
műanyag puhafejjel, 1 db

1799 Ft*
Eredeti ár: 2410 Ft 
(1799,00 Ft/db) -25%

Új cseppfogó üvegbetéttel. 2 éves 
kortól adható. Vény nélkül kapható 
homeopátiás gyógyszer jóváhagyott 
terápiás javallat nélkül. 

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 

1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Stodal NEO szirup 
200 ml cseppfogó üvegbetéttel

1850 Ft*
Eredeti ár: 2177 Ft 
(9,25 Ft/ml)

-15%

Hidratáló és síkosító jellemzőivel segít a szem pollen és szennyezett levegő 
által okozott kellemetlen érzésének és irritációjának enyhítésében. 

A képen látható termék gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz.

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft., 1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

CooperVision COMFORT DROPS 
20 ml szemcsepp

1999 Ft*
Eredeti ár: 2383 Ft 
(99,95 Ft/ml)

-15%

Nyújtott felszívódású filmtabletta 1200 mg C-vitaminnal.  A C-vitamin támogatja az 
immunrendszer és az idegrendszer normál működését, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmét, a fáradtság és kifáradás csökkentését. A D3-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez

Hatóanyag: C-vitamin (aszkorbinsav),csipkebogyó-kivonat, acerola gyümölcs-kivonat
Dr. Chen Patika

C-vitamin 1200 mg
+D3+Csipkebogyó
+Acerola 
105 db tabletta 

2299 Ft*
Eredeti ár: 2907 Ft 
(21,90 Ft/db) 

-20%

JutaVit 
Tőzegáfonya 800 mg 
100 db filmtabletta

1630 Ft*
Eredeti ár: 2048 Ft 
(16,30 Ft/db)

-20%

Tőzegáfonya- (Vaccinium Macrocarpon) kivonatot 
és aranyvessző- (Solidago Virgaurea) kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő.
JuvaPharma Kft.

Ocutein Sensitive CARE 
szemcsepp
15 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1816 Ft 
(90,00 Ft/ml) 

-25%

Gyors enyhülést hoz a száraz, fáradt és irritált szemnek. 
Hidratálja, megnyugtatja, védi és stabilizálja a 
könnyréteget. Kontaktlencsét viselők is használhatják. 
Felbontás után 90 napig felhasználható.
Simply You Hungary Kft.

1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

#szárazszem



MOST KIEMELT AKCIÓK
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

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. október hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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A vékony, olajos kenőanyag hatásával lubrikál, így kívánja 
elérni a horkolás megelőzését, csökkenését. 

Előnyei:

• Biztonságos és hatásos

• 100% -ban természetes

• Nincs ismert mellékhatás

• Tartósítószer-mentes

• Cukormentes

Összetétele: Könnyű ásványi olaj, glicerin, fodormenta- és 
eukaliptuszolaj
Ergo-Prevent Kft.

7773 Villány, Baross Gábor u. 23

Medisnore 
horkolásgátló spray 
50 ml

2630 Ft*
Eredeti ár: 3292 Ft 
(52,60 Ft/ml) 

-20%

A CYCLOTEST  korai terhességi teszt a szakmai és az otthoni alkalmazásra 
egyaránt felhasználható.

• Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt

• 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

CYCLOTEST - Korai terhességi teszt 
(10 mIU/ml) 
1 db

980 Ft*
Eredeti ár: 1235 Ft 
(980,00 Ft/db) 

-20%

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

1011 Budapest, Fő u. 14-18.

SANTES hüvelykúp 
14 db

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

-25%

Alkalmazásukkor kivételes kettős hatás lép fel: hűtő és melegítő hatás. A gél a bőrbe masszírozva serkenti 
a vérkeringést és segíti az izmok ellazulását. Mentolt és illóolajokat tartalmazó készítmények:  
kétféle kiszerelés, a hatás ugyanaz!

Perskindol 
Active Classic Gél 
100 ml  

2950 Ft*
Eredeti ár: 3709 Ft 
(29,50 Ft/ml)

Perskindol 
Active Classic Spray 
150 ml  

3199 Ft*
Eredeti ár: 3997 Ft 
(21,33 Ft/ml)

-20%
-20%

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

Orvostechnikai eszköz, mely gyógyászati segédeszköznek is minősül 
Stada Hungary Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Hirdetési kód: 20STADABELIEMA4AP1/2020.09.01

Idelyn Beliema Effect 
hüvelytabletta 
10 db 

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

-20%

JUTAVIT 
VAGINAL BALANCE
10 db kapszula

1799 Ft*
Eredeti ár: 2753 Ft 
(179,90 Ft/db)

-35%

Kapszula a vaginosis és a vaginitis kezelésére és megelő-
zésére. Csökkenti a viszkető-égető érzést, a szárazságot, 
valamint megszünteti a kellemetlen illatot, helyreállítja 
a természetes intim közérzetet.
JuvaPharma Kft.

Pótolja a száraz, fáradt szemben a könnyfilmet, csökkenti 
a szemhéjszél gyulladását, növeli ruglmasságát. Kontakt-
lencse mellett is használható. Csukott szemre fújható.

Hatóanyag: Hialuronsav, A- és E-vitamin.
ExtractumPharma zrt.

Optaridin szemhéj spray 
száraz szemre 
10 ml

2750 Ft*
Eredeti ár: 3692 Ft 
(275,00 Ft/ml)

-25%
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Atrauman® kenőcsös sebfedő 
két méretben
10x10 cm (10 db)

2150 Ft*
Eredeti ár: 2862 Ft
(215,00 Ft/db)

5x5 cm (10 db)

1450 Ft*
Eredeti ár: 1948 Ft
(145,00 Ft/db)

-25%

-25%

Az Atrauman® kenőcsös sebfedő ápolja és puhán tartja a sebszéleket, így zavartalan hámosodást 
tesz lehetővé. Kisebb hétköznapi sérülések pl. horzsolás, vágás, enyhe égés ellátására. A kötszer 
nem ragad a sebbe és fájdalommentesen eltávolítható. Gézlappal és kötésrögzítővel kombinálva 
használandó. Akciós méretek: 5x5cm és 10x10cm. Gyógyászati segédeszköz.
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

VizolS Intensive 
oldatos szemcsepp
10 ml

2499 Ft*
Eredeti ár: 3112 Ft 
(249,90 Ft/ml) 

-20%

Nátrium-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp a szemszárazság 
enyhítésére és dexpantenollal a szemfelszín sérüléseinek regene-
rálására. A dexpantenol nyugtatja és védi a szemfelszínt, elősegítve 
annak regenerálódását. Tartósítószer-mentes. Kontaktlencsével is 
alkalmazható.

Hatóanyag: Nátrium-hialuronát, Dexpantenol
Penta Pharma Kft. 

2061 Csomád, József Attila utca 73.

Stérimar Baby 
orrhigiénia
100 ml

2899 Ft*
Eredeti ár: 3407 Ft
(28,99 Ft/ml)

Stérimar 
orrspray 

100 ml

2950 Ft*
Eredeti ár: 3455 Ft

(29,50 Ft/ml)

Tengervíz mindennapos orrtisztításra és 
fül-orr-gégészeti betegségek megelőzésére, 
0-3 éves korig, speciálisan csecsemők számára 
kifejlesztve. Izotóniás sóoldatot tartalmazó 
orvostechnikai eszköz.
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.,
 +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Tengervíz mindennapos orrtisztításra és 
fül-orr-gégészeti betegségek megelőzésére 
allergiás és megfázásos időszakban. Izotóniás 
sóoldatot tartalmazó orvostechnikai eszköz.
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.,
 +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003 

-15% -15%

A Sudocrem extra puha törlőkendője hatékonyan tisztítja a bőrt. Panthenol és 
E-vitamin tartalmával gyengéden ápol. A baba egész testén használható.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

1134 Budapest, Váci út 29.

Sudocrem sensitive 
nedves törlőkendő
55 lap 

520 Ft*
Eredeti ár: 656 Ft 
(9,45 Ft/lap) -20%

1x1 Vitamin 
Omega3 Halolaj
30 db lágyzselatin kapszula

799 Ft*
Eredeti ár: 1059 Ft 
(26,63 Ft/db) 

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, amely 
kedvező hatás legalább 250 mg EPA és DHA napi bevitelével érhető el.   
A kapszulából a napi adag (2 kapszula) ezt a mennyiséget biztosítja. 

Hatóanyag: Omega3 zsírsavak (EPA, DHA)
VitaPlus Kft.

-25%

Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus bioflavonoid 
tartalmú étrend-kiegészítő készítmény.   
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)

Most
csak!

Dcont ETALON 
1 db

4990 Ft*
Eredeti ár: 7400 Ft 
(4999,00 Ft/db) 

A Dcont ETALON vércukorszintmérő egyénileg testreszabható: 
• a legideálisabb célértéktartomány
• a legideálisabb mérési időpontok
• hipoglikémiás figyelmeztetések, egyedi emlékeztető.
77 Elektronika Kft. 

1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Most
csak!

Száraz és produktív köhögésre. A Mucofree Natural alkoholmentes 
szirup már egy éves kortól alkalmazható. 100%-ban természetes 
összetevői csillapítják a köhögést, védik a nyálkahártyát és fellazítják 
a váladékot.
A Mucofree Natural gyógyászati segédeszköz és orvostechnikai eszköz.

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.MUCO.19.09.0363a, Lezárás dátuma: 2020. 05. 19.

-20%

Mucofree Natural 
szirup 
94 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2396 Ft 
(20,20 Ft/ml) 

#szárazköhögés #tengervizesorrspray
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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

3450 Ft*
Eredeti ár: 4549 Ft 
(57,50 Ft/db) 

Pajzsmirigy + Haj 
60 db kapszula

2699 Ft*
Eredeti ár: 3580 Ft 
(44,98 Ft/db) 

Normál pajzsmirigyműködés, életteli haj.   
Az első lépés a normál pajzsmirigyműködéssel 
indul, amihez az organikus szelén járul hozzá. 
Az út hajhagymáink élénkítésével folytatódik, 
amiért gotu kola tartalma felel.

Hatóanyag: organikus szelén, gotu kola
Well Pharma Kft.

1037 Budapest., Zay u. 3.

-25%

Ginkgo biloba-kivonatot és magnéziumot 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.
JuvaPharma Kft.

JutaVit Ginkgo Biloba 120 mg 
+ Magnézium 150 mg 
50 db kapszula 

1530 Ft*
Eredeti ár: 1912 Ft 
(30,60 Ft/db) -20%

Nagy mennyiségű többszörösen telítetlen 
Eikozapenténsav (EPA) és Dokoza-hexénsav 
(DHA) zsírsavakat tartalmazó mélytengeri 
halolaj kapszula hozzáadott E-vitaminnal.  
JuvaPharma Kft.

JutaVit Omega-3 halolaj  
1200 mg+E-vitamin 
100 db lágy kapszula 

1630 Ft*
Eredeti ár: 2048 Ft 
(16,30 Ft/db) 

-20%

PedicuStop Sampon
fejtetű, lárva és serke megelőzésére

150 ml

2499 Ft*
Eredeti ár: 3141Ft
(16,66 Ft/ml)

PedicuStop 
Tetűírtó spray 

75 ml

2850 Ft*
Eredeti ár: 3584 Ft

(38,00 Ft/ml)

Sampon a PedicuStop 
Tetűírtó spray kezelés utáni 
használatra, fejtetű fertőzés 
megelőzésére.
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

Fejtetű, lárva és serke 
eltávolításásra szolgáló 
orvostechnikai eszköz.
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

-20% -20%

Aqua Maris® 
Strong orrspray
30 ml

1830 Ft*
Eredeti ár: 2284 Ft
(61,00 Ft/ml)

Aqua Maris® 
Baby orrspray
50 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2234 Ft
(37,98 Ft/ml)

Természetes segítség orrdugulás 
kezelésére. Magas sótartalmának 
köszönhetően eltávolítja a fölösleges 
váladékot az orrnyálkahártyáról.

Az Aqua Maris® Baby csecsemőknek 15 napos 
kortól ajánlott. Fellazítja a beszáradt, vagy 
besűrűsödött orrváladékot, segíti az orrdugulás 
megszüntetését. 

Hatóanyag: Izotóniás adriai tengervíz 
természetes ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel

-20% -15%

Hatóanyag: Hipertóniás adriai tengervíz 
természetes ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32
drugsafety@richter.hu

Most
csak!

Kineziológiai sporttapasz. Alkalmazható fájdalomcsillapítás, izomsérülések, 
ízületi gyulladások esetén. Jól tapad, elasztikus, bőrbarát pamut alapanyagú, 
latexmentes. Lég-és nedvességáteresztő, vízálló.
Essity Hungary Kft.

1021.Budapest, Budakeszi út 51.

LeukotapeK 
5cm x 5m kék 
1 db  

3199 Ft*
Eredeti ár: 4242 Ft 
(3199,00 Ft/db) -25%

Extra nedvszívó képességű nedvszívó maggal és vízhatlan hátsó borítással. Gondoskodik 
az ágy- és székvédelemről a vizelési balesetek esetére. Kiválóan védi az ágyat a higiéniai 
tevékenységek idején. Megkönnyíti a mindennapos ápolási tevékenységet.
Essity Hungary Kft.

1021.Budapest, Budakeszi út 51.

TENA Betegalátét Wing 
180x80 cm
20 db  

5999 Ft*
Eredeti ár: 6711 Ft 
(299,95 Ft/db)-20%



A játék kezdete: 2020. október 1.  Beküldési határidő: 2020. október 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. november 3. 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. A kereszténység istene. 13. Matematikai művelet. 
14. Veszprém megyei község. 15. Szintén ne! 16. Népi hosszmérték. 
18. Spanyol gépkocsi márka. 19. Feladat része! 21. Román folyó. 23. 
Szolmizációs hang. 24. Istentisztelet. 26. Morzehang. 27. Leprás, 
angolul. 29. Hozzáfűzni. 32. Vasgolyódarab! 34. Egy darab háj. 36. 
Középen vadít! 38. … Morosini, velencei patrícius, Marino Grimani 
dózse felesége. 40. Amerikai eredetű női név, jelentése: tenger. 
42. Nagy varázsló. 43. Síkság. 45. Rangjelző szócska. 46. Kossuth-
díjas rendező, szinházigazgató és pedagógus (János). 49. Marokkói 
hegység a Földközi-tenger mentén. 50. Európai főváros. 52. Dohány. 
55. Lantán vegyjele. 56. Francia válogatott labdarúgó, edző (Nicolas 
ANELKA). 58. Kertészmérnök, cseresznye- és mandulanemesítő 
(Sándor). 60. Költő, törökverő nemes, a magyarországi reneszánsz 
nagy alakja, keresztnévvel.

FÜGGŐLEGES: 1. Semmikor. 2. Dunántúli tájegység. 3. Mutatószó. 
4. Nitrogén és tantál vegyjele. 5. Barát. 6. Has betűi keverve. 7. 
Kenyérgabona. 8. Francia arany. 9. A Lamiaceae (Árvacsalánfélék) 
növénycsalád egyik nemzetsége, amely a Himalájában és 
Kelet-Ázsiában őshonos (MOSLA). 10. Sasfej páratlan betűi. 11. 
Mikroszkópikus méretű élőlény. 12. Könnyűzenei együttes tagja. 
17. Cukrászati szakszó: cukros oldat ellenőrzése. 20. Akkád, majd 
arámi nyelvet beszélő ókori nép. 22. Európa-bajnoki ezüstérmes 
szerb-magyar kézilabdázó (Momir ILICS). 25. Spanyol, osztrák és 
svéd gépkocsi jelzés. 26. Bika, spanyolul. 28. Kötél. 30. Jókai Mór 
által alkotott női név. 31. Annie Jump Cannon-díjas izraeli-amerikai 
asztrofizikus (Smadar). 33. Erdei hulladék. 35. Nirvána eleje! 37. 
Töbör. 39. Aminobenzol. 41. Békés művésznő keresztneve. 44. 
Emelt óraszámú tantárgy a gimnáziumban, névelővel. 47. BKV 
ügyfele. 48. Brazil tagállam. 51. Geller fele! 53. Azonos betűk. 54. 
Melankóliában van! 57. Himfy névjele. 59. Kettőzve: édesség.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, amely egy 
fogalom, idegen szó: a csontok tömegének és mésztartalmának csökkenését jelenti. Ez a betegség fokozott törékenységgel, 
a kóros és spontán törések kockázatának fokozódásával jár. A veszélyeztetettséget növeli a D3-vitamin hiánya, amely 
nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásához, hasznosulásához.

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!
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Aqua Maris® 
Baby orrspray
50 ml

1899 Ft*
Eredeti ár: 2234 Ft
(37,98 Ft/ml)

ONLINE
INGYEN
ÉLŐBEN

SEGÍTÜNK KARBAN TARTANI GERINCÉT!

Már fáj a háta a túl sok üléstől, 
esetleg a babahordozástól?

Tornázzon a Kulcs Patikák 
Facebook oldalán 
Gyócsi Dóri gerinctrénerrel!
Lájkolja oldalunkat a Facebookon és
tartson velünk minden vasárnap 9:30-kor!

Dórival mozogni igazi élmény, szinte mozgalom, amit a tavaszi 
kezdet óta több tízezer videómegtekintés is bizonyít.  
Ennyi ember nem tévedhet! Tornázzon profi edzőnkkel  
vasárnaponként 30 percet, érezni fogja a különbséget!

#otthonisformában
facebook.com/kulcspatikak

Fotó:
Fézler

Georgina



KERESSE A KULCS PATIKÁKBAN!

ü gyorsan és egyszerűen igényelhető

ü számtalan kedvezményt biztosít

ü elérhető már a legtöbb tagpatikában

Törzsvásárlói Kártya

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2020. október 1. – október 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. szeptember 9.  
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. október hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.


