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SZUPER ÁRON!

Magne B6

ACC LONG 600 mg
10 db pezsgőtabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2546 Ft
(205,00 Ft/db)

-20

%

Napi 1 ACC Long 600 mg pezsgőtabletta segít hurutos köhögés esetén: célzottan a lerakódáson
hat, feloldja a sűrű váladékot és segít megtisztítani a légutakat. ACC - Célzott megoldás hurutos
köhögésre!
Vény nélkül kapható, acetilcisztein tartalmú gyógyszer.

-20

%

50 db bevont tabletta

1950 Ft*
Eredeti ár: 2440 Ft
(39,00 Ft/db)

Munka, rohanás, otthoni teendők? Az élet csupa stressz? Ellenállóan a stressz
4 tünetével szemben a Magne B6 bevont tablettával, amely 470 mg szerves
magnéziumsót1 és B6-vitamint tartalmaz!
A készítmény 470 mg magnézium-laktát-dihidrátot és 5 mg 		
piridoxin-hidrokloridot tartalmaz bevont tablettánként.

1

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: Magnéziumhiány kezelésére.

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

SANOFI-AVENTIS Zrt. –1045 Budapest, Tó utca 1-5.

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

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

Hirdetési kód: OSDZ1388/01.19

Hirdetési kód: SAHU.MGP.19.10.0439 (2019.11. 25.)

Telefon: (+36 1) 505 0050

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

KIEMELT AKCIÓK CSAK
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL

RENDELKEZŐ VÁSÁRLÓINKNAK!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

BioCo Csipkebogyós
RETARD C-vitamin 1000 mg

Novus Line D3 Vitamin Forte

CSALÁDI CSOMAG, 100 db filmtabletta

1630 Ft*

2550Ft*
Eredeti ár: 3190 Ft
(25,50 Ft/db)

-20%
Visine® Classic 0,5 mg/ml
oldatos szemcsepp
15 ml

1785 Ft*
Eredeti ár: 2231 Ft
(119,00 Ft/ml)

A szem kisebb irritációinak tüneteként
jelentkező kötőhártya-duzzanat és
vörösség átmeneti, tüneti kezelésére.
Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

-20%
-20%

D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény,
100 db

(16,30 Ft/db)

Most
csak!
Neutrogena®
Norvég Formula®
gyorsan beszívódó kézkrém
75 ml

1260 Ft*
Eredeti ár: 1483 Ft
(16,80 Ft/ml)

-15%
Stadalax 5 mg
bevont tabletta, 50 db

1850 Ft*
Eredeti ár: 2315 Ft
(37,00 Ft/db)

Hirdetési kód: 21STADASTADALAX1AP2/2020. 11.18.

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

Az őssejt felbecsülhetetlen érték.

Gondoskodjon megőrzéséről a Krio Intézetnél!
Online kalkulátorunk segítségével összeállíthatja egyedi
őssejttárolási csomagját, megnézheti árainkat és aktuális
kedvezményeinket

KRIO INTÉZET AJÁNLATA

www.ossejt.krio.hu/ajanlat-kalkulator

Kulcs Patikás törzsvásárlói kártyával rendelkezők részére
a mindenkori akciós árainkból további 4.5% kedvezményt biztosítunk.

kulcs.indd 1

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:

2020. 11. 26. 15:28

Részletek a
www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!
Az ajánlatok 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.					
*akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

2.

kulcspatikak.hu

IMMUNERŐSÍTÉS
Béres Csepp Extra +
C-vitamin 50 mg

Béres C-vitamin 500 mg
100 db filmtabletta

2299 Ft*

4x30 ml + 120 db

4999 Ft*

(22,99 Ft/db)

Eredeti ár: 5687 Ft

-12%

A készítmény szedése biztosítja
a C-vitamin hiányos állapotok
kezeléséhez szükséges C-vitamin
mennyiséget.

A Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek + C-vitamin Béres 50 mg tabletta
komplex összetételével támogatja az immunrendszert és a szervezet ellenállóképességét, segít a betegségek utáni felépülésben és fáradékonyság esetén.

#gazdaságoskiszerelés

Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2012BCSEK

Hatóanyag: aszkorbinsav

Most
csak!

Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2012C51

Novo C Komplex
Liposzómális C-vitamin

Novo C Komplex
Liposzómális C-vitamin

60 db lágy kapszula

30 db lágy kapszula

3699 Ft*

2350 Ft*

Eredeti ár: 4460 Ft
(61,65 Ft/db)

Eredeti ár: 2837 Ft
(78,33 Ft/db)

-17%

-17%

3 az 1-ben immunkomplex. A C-vitamint, D3-vitamint és cinket is liposzómális formában tartalmazó étrend-kiegészítő.
Hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez és az immunrendszer normál működéséhez. 			
Novo C, a leghatékonyabb felszívódásért! www.novoc.hu
A termék ideiglenes csomagolásban is kapható (tégelyes), azonos beltartalommal.
PP Managent Kft., 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

Immun Focus Multivitamin
30 db filmtabletta

2199 Ft*

Eurovit
Oliva-D Forte 3000 NE
60 db kapszula

2850 Ft*

Eredeti ár: 2800 Ft
(73,30 Ft/db)

Eredeti ár: 3390 Ft
(47,50 Ft/db)

-16%

Multivitamin-készítmény vitaminokkal,
ásványi anyagokkal, Q10-zel, likopinnel
és luteinnel. Fokozott szükséglet vagy
csökkent bevitel okozta általános vitamin-,
ásványi anyag- és nyomelemhiányos
állapotok megelőzésére.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

-20%

Magas D-vitamin tartalma támogatja az immunrendszert a téli,
napfényhiányos hónapokban is. A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. 		
Az Eurovit Oliva-D Forte kapszula LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag Bevitel)
rendszere extra szűz olívaolajat tartalmaz, melyben a D-vitamin 		
eleve oldott, a szervezet számára hasznosítható formában található.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Actival Extra
120 db filmtabletta

5199 Ft*
Eredeti ár: 5913 Ft
(43,33 Ft/db)

-12%

Megelőzi az általános vitamin-, ásványi anyag- és nyomelemhiányt.
31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, bétakarotin,
lutein és likopin. 4 havi adag multivitamin.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2012AE12

3.

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

MEGFÁZÁS, INFLUENZA

kulcspatikak.hu

# komplexmegoldás Coldrex citromízű por
belsőleges oldathoz

Wick TriActin citromízű por
belsőleges oldathoz
10 tasak

1999 Ft*

14 tasak

2599 Ft*

Eredeti ár: 2471 Ft
(199,90 Ft/tasak)

Eredeti ár: 3018 Ft
(185,64 Ft/tasak)

-14%

-19%

Citromízű forróitalpor a megfázás és influenza 6 tünetének enyhítésére.
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: paracetamol 500 mg, gvajfenezin 200 mg, fenilefrin-hidroklorid
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

A megfázás és az influenza tüneteinek hatékony enyhítésére szolgáló citromízű por
belsőleges oldathoz. Nem okoz álmosságot.

+36-1-451-1256, www.wick.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Hatóanyag: Paracetamol
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

Algopyrin 500 mg
20 db tabletta

2050 Ft*
Eredeti ár: 2305 Ft
(102,50 Ft/db)

# lázésfájdalom

-11

%

Magyarország legnépszerűbb1 fájdalomcsillapítója újra vény nélkül kapható! Hatékony segítség többféle típusú,
erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdalmak és a láz csillapítására. Hatása legalább 4-6 órán keresztül tart.
Forrás: IQVIA Full PTR, MAT 06/2020 országos adatok, Sell-out Unit, Sell-out Value

1

Metamizol-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: MAT-HU-2000202 (2020. 07. 28.)

NÁTHA
Wick VapoRub kenőcs
50 gramm

1999 Ft*
Eredeti ár: 2387 Ft
(39,98 Ft/g)

-16%
Meghűléses panaszok enyhítésére ajánlott, bedörzsölésre vagy inhalálásra
használható kenőcs. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: kámfor, terpentinolaj, levomentol, eukaliptuszolaj

Rhinospray plus
oldatos orrspray

P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256, www.wick.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

10 ml

Sinupret® forte

2050 Ft*

20 db bevont tabletta

Eredeti ár: 2412 Ft
(205,00 Ft/ml)

2599 Ft*
Eredeti ár: 2944 Ft
(129,95 Ft/db)

-12%

-15%

# orrdugulás
A Rhinospray plus gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést. A benne
lévő illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) köszönhetően kényezteti az orrot
és a légzés friss, tiszta, hűs érzését biztosítja. Már 6 éves kortól alkalmazható.
Tramazolin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladásainak
kezelésére alkalmazható gyógyszer. Antibakteriális kezelés
kiegészítéseként is felhasználható.

Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu , www.orrdugulas.hu
Hirdetési kód: SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)

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

A kockázatokról
és aés
mellékhatásokról
olvassa
el a el
betegtájékoztatót,
A kockázatokról
a mellékhatásokról
olvassa
a betegtájékoztatót,
vagy
kérdezze
megmeg
kezelőorvosát,
gyógyszerészét!
vagy
kérdezze
kezelőorvosát,
gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő
nem helyettesíti
a kiegyensúlyozott
vegyes
| *fogyasztói
= akciósárbruttó fogyasztói ár
Az étrend-kiegészítő
nem helyettesíti
a kiegyensúlyozott
vegyes étrendet!
| * = étrendet!
akciós bruttó
Az ajánlatok
2021. január
a készlet erejéig
vagy visszavonásig
érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok
2020.hónapban,
március ill.
hónapban,
ill. a készlet
erejéig érvényesek.

4.

TOROKFÁJÁS
Tantum Verde®
Forte 3 mg/ml

Tantum Verde® menta 3 mg
20 db szopogató tabletta

kulcspatikak.hu

1750 Ft*

15 ml szájnyálkahártyán alkalmazott spray

Eredeti ár: 2352 Ft
(87,50 Ft/db)

-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!

1999 Ft*
Eredeti ár: 2700 Ft
(133,27 Ft/ml)

-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!
Hatóanyag: benzidamin

Hatóanyag: benzidamin

Angelini Pharma Magyarország Kft.

Angelini Pharma Magyarország Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Hirdetési kód: ANG/TAV/2020/21

Hirdetési kód: ANG/TAV/2020/22

Tel.: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu

Tel.: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu

Septolete® extra citrom-méz
3 mg/1 mg szopogató tabletta

Dorithricin mentol
szopogató tabletta

16 db

20 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 2023 Ft
(99,94 Ft/db)

1899 Ft*
Eredeti ár: 2250 Ft
(94,95 Ft/db)

-20%

A Septolete® extra citrom-méz szopogató tabletta gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító és fertőtlenítő hatású készítmény.1
alkalmazási előírás

1

-16%
Az egyedi összetételű Dorithricin kb. egy perc alatt csillapítja a torokfájást. Emellett
megküzd a torokfájást gyakran okozó baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal.

Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridinium-klorid

Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridinium-klorid

KRKA Magyarország Kft.

Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Hirdetési kód: HUSEPPAT2020119

ISMERJE FEL A TOROKFÁJÁSÁT!
Éppen csak
elkezdte zavarni...
Strepsils® Honey and Lemon
szopogató tabletta
24 db

1950 Ft*

...vagy már be is
van gyulladva?
Strepfen® cukormentes 8,75 mg
szogogató tabletta, 24 db

2250 Ft*

Eredeti ár: 2348 Ft
(81,25 Ft/db)

Eredeti ár: 2696 Ft
(93,75 Ft/db)

-16%
-17%
Már 5 perc alatt
enyhíti a fájdalmat.

Gyulladáscsökkentő
hatással.

Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., Tel.: +36 1 880 1870, E-mail: gyogyszer@rb.com. Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények.
Strepfen hatóanyaga flurbiprofén. Anyaglezárás dátuma: 2020.10.20. STR_20_019

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

5.

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

FÁJDALOM, LÁZ

24 db tabletta

12 db tabletta

Aspicont
kulcspatikak.hu

Kalmopyrin® 500 mg

Kalmopyrin® 500 mg

1499 Ft*

899 Ft*

20 db tabletta

1480 Ft*		

Eredeti ár: 1865 Ft
(62,46 Ft/db)

Eredeti ár: 1135 Ft
(74,92 Ft/db)

Eredeti ár: 1855 Ft
(74,00 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.

-20%

Lázcsillapítás és hűléses megbetegedések, valamint enyhe és középerős fájdalmak kezelésére.
Hatóanyag: acetilszalicilsav
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

ExtractumPharma

Panalgorin® 500 mg

IBUSTAR 400 mg

20 db tabletta

20 db filmtabletta

Eredeti ár: 1597Ft
(69,95 Ft/db)

Eredeti ár: 1684 Ft
(62,50 Ft/db)

1399 Ft*		

Cataflam Dolo Rapid 25 mg
20 db lágy kapszula

2450 Ft*

1250 Ft*		

Eredeti ár: 2806 Ft
(122,50 Ft/db)

-12

Magas láz csillapítására. Rövid időn belül csökkenti
a lázat, hatása legalább 4-6 órán keresztül tart.
Hatóanyag: metamizol-nátrium
PannonPharma Kft.

-25

%

Vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer 		
(felezve) már 6 éves kortól (v. 20 ttkg-tól) adható.
Hatóanyag: ibuprofen
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma: 2020. 11. 06.

7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

-13

%

%

Középerős és erős fájdalmak csillapítására:
fejfájás, fogfájás, sérülést vagy műtétet követő akut
erős fájdalom, görcsös fájdalmak, mozgásszervi
fájdalmak, neuralgiák.

-20%

-20%

# gyorsfelszívódás

Cataflam Dolo Rapid, gyorsan felszívódó lágy kapszula1, mely hatékonyan
enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció következtében fellépő
fájdalmat. 1Diklofenák-kálium tablettához képest.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK
vállalatcsoport.
Hatóanyag: Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható
gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Hirdetési kód: PM-HU--20-00003

Centrum® Nőknek 		
multivitamin

Centrum® Férfiaknak 		
multivitamin

"30+30" akciós csomag

"30+30" akciós csomag

Eredeti ár: 4943 Ft
(74,17 Ft/db)

Eredeti ár: 4943 Ft
(74,17 Ft/db)

4450 Ft*

-10%

4450 Ft*

-10%

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
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6.

Van otthon
minden?
Neo Citran

belsőleges por felnőtteknek, 14 db

2680 Ft*
Eredeti ár: 3071 Ft
(191,43 Ft/db)

-13%

Otrivin RAPID 1 mg/ml

Otrivin RAPID MENTOL
1 mg/ml

adagoló oldatos orrspray, 10 ml

2030 Ft*

adagoló oldatos orrspray, 10 ml

2150 Ft*

Eredeti ár: 2337 Ft
(203,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 2466 Ft
(215,00 Ft/ml)

-13%
RobitussinTM
Expectorans szirup

RobitussinTM
Antitussicum szirup

100 ml

100 ml

1850 Ft*

		

-13%

Eredeti ár: 2125 Ft
(18,50 Ft/ml)

-13%

1850 Ft*

Eredeti ár: 2125 Ft
(18,50 Ft/ml)

-13%

Panadol Rapid 500 mg
24 db filmtabletta

999 Ft*

Eredeti ár: 1227 Ft
(41,63 Ft/db)

-19%

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek, 14x: vény nélkül kapható gyógyszer. Otrivin RAPID 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml: xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Otrivin RAPID MENTOL 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml: xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Panadol Rapid 500 mg filmtabletta, 24x: paracetamol hatóanyagú, vény nélkül
kapható gyógyszer. RobitussinTM Antitussicum szirup, 100 ml: dextrometorfán-hidrobromid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. RobitussinTM Expectorans szirup, 100 ml: gvajfenezin hatóanyagú, vény nélkül
kapható gyógyszer. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 06-1-225-5800, www.gsk.hu. Promóciós szám: PM-HU-XBRAND-20-00003. Jóváhagyás dátuma: 2020. október.

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

7.
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KÖHÖGÉS

Gondolta volna?

kulcspatikak.hu

Erdomed® 300 mg
10 db kemény kapszula

1220 Ft*

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, JANUÁR 22.

Eredeti ár: 1634 Ft
(122,00 Ft/db)

198 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát.
Az 1830-as években pályázatot hirdettek megzenésítésére azzal a céllal, hogy
a magyar népnek is legyen saját himnusza a kötelező osztrák mellett. Ahogy
az nyilvánvaló, Erkel Ferenc megzenésített változata nyert. Érdekesség
azonban, hogy ma nem a győztes zenei művel ismerjük himnuszunkat. A
pályázaton nyert himnusz verbunkos, vidámabb hangvétele a trianoni
békeszerződés után tűnt el és alakult ki a ma ismert, imádsághoz hasonlító,
lassú verzió, amelynek nagyzenekari átirata 1938-ban született meg. Innentől
kezdve minden hivatalos és ünnepi esemény fontos része lett a Himnusz
hazánkban, de csak 1989-ben döntöttek róla a parlamentben, azaz 166
évvel azután vált hivatalosan is nemzeti himnuszunkká, hogy Kölcsey Ferenc
papírra vetette.

-25%
Az Erdomed® elfolyósítja a váladékot és segíti a kiköhögését,
antibiotikumokkal egyidőben szedhető, akut és krónikus légúti
megbetegedésekben egyaránt használható.
Hatóanyag: erdosztein
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Hirdetési kód: ANG/ERD/2020/02
Tel.: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu

Paxirasol® 8 mg
30 db tabletta

1450 Ft*
Eredeti ár: 1743 Ft
(48,33 Ft/db)

-17%

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés esetén! Köptető hatású készítmény, amely megkönnyíti és meggyorsítja a hörgőkből és a légcsőből a
váladék eltávolítását.
Hatóanyag: brómhexin-klorid
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml

Ambroxol-TEVA 30 mg

1699 Ft*
Eredeti ár: 2102 Ft
(16,99 Ft/ml)

Eredeti ár: 2088 Ft
(56,63 Ft/db)

-19
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Eredeti ár: 2333 Ft
(185,00 Ft/db)

-20%

%

A Fluimucil hatóanyaga az acetilcisztein, amely
hatékonyan feloldja a nyákot, így könnyíti meg annak
kiürülését. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Az Ambroxol-TEVA felgyorsítja a tüdő és a légutak természetes öntisztulását hurutos köhögés esetén.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.

10 db pezsgőtabletta

-19

%

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid

Fluimucil Forte 600 mg

1699 Ft* 1850 Ft*
30 db tabletta

szirup szájfecskendővel, 100 ml

Hatóanyag: acetilcisztein

#hurutosköhögés

Mucoplant Herbion borostyán 35 mg
#növényihatóanyag
Mucoplant
Dr. Theiss Lándzsás útifű 24 db szopogató tabletta
Dr. Theiss Lándzsás útifű
szirup, 250 ml 1750 Ft*
szirup, 100 ml
2899 Ft* Eredeti ár: 2211 Ft
1650 Ft*
Eredeti ár: 3295 Ft
(11,60 Ft/ml)

Eredeti ár: 1866 Ft
(16,50 Ft/ml)

-12%

(72,92 Ft/db)

-20%

-12%
A Herbion borostyán szopogató tabletta egy növényi gyógyszer, produktív
köhögés esetén köptetőként javallott 6 éves kortól.1
alkalmazási előírás

1

Hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra
alkalmazandó: a légúti megfázásos tünetek enyhítésére, a torokirritáció és a száraz köhögés tüneti kezelésére.
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

KRKA Magyarország Kft.

Hatóanyag: lándzsás útifű levél folyékony kivonata

Hirdetési kód: HUHERPAT202032

Hatóanyag: borostyánlevél száraz kivonata
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet

Naturprodukt Kft. – 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

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
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kulcspatikak.hu

2850 Ft*

ASPIRIN ULTRA
500 mg bevont
tabletta 20 db

-15%

Eredeti ár: 3360 Ft
(142,50 Ft/db)

Hatóanyag: acetilszalicilsav

1650 Ft*
Eredeti ár: 1941 Ft
(82,50 Ft/db)

-15%
ASPIRIN COMPLEX
500 mg/30 mg granulátum
belsőleges szuszpenzióhoz 20 db

ASPIRIN ULTRA
500 mg bevont
tabletta 40 db

-15%

Hatóanyag: acetilszalicilsav

2750 Ft*
Eredeti ár: 3219 Ft
(68,75 Ft/db)

Hatóanyag: acetilszalicilsav,
pszeudoefedrin-hidroklorid

RENNIE Borsmenta
rágótabletta 60 db

IBEROGAST
belsőleges oldatos
cseppek 50 ml

-16

3299 Ft*

%

Eredeti ár: 3918 Ft
(65,98 Ft/ml)

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát

1799 Ft*

-15

Eredeti ár: 2116 Ft
(29,98 Ft/db)

%

1950 Ft*
ALEVE
24 db

Eredeti ár: 2286 Ft
(32,50 Ft/db)

RENNIE cukormentes
rágótabletta 60 db

Hatóanyag: naproxén–nátrium

1699 Ft*

-16%

-15%

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát

Eredeti ár: 2035 Ft
(70,79 Ft/db)

Vény nélkül kapható gyógyszerek

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
SUPRADYN IMMUNE KIDS
gumivitamin 100 db

3150 Ft*
(31,50 Ft/db)

Most
csak!

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

9.

SUPRADYN ENERGIA 50+
filmtabletta 90 db

6599 Ft*
Eredeti ár: 7741 Ft
(73,32 Ft/db)

-15%

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! | * = akciós bruttó fogyasztói ár
Az ajánlatok 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
L.HU.MKT.CC.27.08.2020.2366

kulcspatikak.hu

KERINGÉS

Dimotec 1000 mg

BioCo Ginkgo biloba kivonat
120 mg MEGAPACK

Biomed Vadgesztenye Krém
DUPLA

90 db tabletta

2x60 g

Eredeti ár: 3498 Ft
(31,10 Ft/db)

Eredeti ár: 1233 Ft
(8,75 Ft/g)

2799 Ft*

1050 Ft*

-20

%

A Ginkgo biloba
hozzájárulhat a normál
szellemi működés
fenntartásához, a memória
és az időskori agyműködés
támogatásához, a megfelelő
véráramláshoz.

Visszérgyulladás következtében
kialakuló kellemetlen bőrtünetek,
valamint fáradt és feszülő
lábak ápolására. Az alkotó
gyógynövények hatóanyagai
gyulladáscsökkentő hatással
rendelkeznek. 9,5% vadgesztenye
kivonattal. Gazdaságos, DUPLA
kiszerelés.

-15%

Eredeti ár: 6347 Ft
(84,98 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
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

MEMOLIFE MAX

60 db filmtabletta

100 db kapszula

Eredeti ár: 6030 Ft
(85,83 Ft/db)

Eredeti ár: 5088 Ft
(40,50 Ft/db)

4050 Ft*

-15%

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció.

#napi1tabletta

APX Hungary Kft.

Detralex 500 mg

Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák tágulását, és növeli a
hajszálerek ellenállását. Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, lábfeszülés
kezelésére ajánlott.

5099 Ft*

-20%

Biomed

5150 Ft*

60 db filmtabletta

#koncentráció

-20%
Nehezen veszed rá magad a tanulásra? Minden elvonja a figyelmed?
Küzdesz a koncentrációval? A MEMOLIFE MAX az intenzív
agyműködés és a koncentráció fenntartásáért halolajat (DHA),
lecitint, valamint ginzenget tartalmaz.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

3899 Ft*

Nicorette® patch áttetsző 25 mg/16 óra
vagy 15 mg/16 óra vagy 10 mg/16 óra
transzdermális tapaszok, 7 db

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

3899 Ft*

Eredeti ár: 4450 Ft
(557,00 Ft/db)

Eredeti ár: 4450 Ft
(557,00 Ft/db)

3899 Ft*
Eredeti ár: 4450 Ft
(557,00 Ft/db)

-12%

-12%

-12%

1899 Ft*

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos
spray, 150 adag

3999 Ft*
Eredeti ár: 4530 Ft
(302,95 Ft/db)

Eredeti ár: 2161 Ft
(63,30 Ft/db)

-12%

-12%

Nicorette® patch áttetsző 25 mg/16 óra vagy 15 mg/16 óra vagy 10 mg/16 óra transzdermális tapaszok. Nicorette® Icy White gum 2 mg gyógyszeres rágógumi. Nicorette® Quickspray
1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray. Dohányzásról való leszokást segítő gyógyszerek, csökkentik a nikotin-megvonás tüneteit. Hatóanyaguk: nikotin. Vény nélkül
kapható gyógyszerek. Johnson & Johnson Kft., 1123 Budapest, Nagyenyed 8-14. HU-NI-2000029

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

10.

FÉRFIAKNAK

Gondolta volna?

Liderin
kulcspatikak.hu

6 db tabletta

6250 Ft*

AZ OLVASÁS JOBB STRESSZOLDÓ, MINT A ZENE

Eredeti ár: 7635 Ft
(1041, 67 Ft/db)

-18%
A Liderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és macagyökér-kivonat, L-arginin,
valamint koffein különleges kombinációja. 		
A Liderin ginzeng tartalma hozzájárul az erekció kiváltásához
és fenntartásához. Túlhajszolt férfiaknak ajánljuk az egészséges
potencia fenntartására.
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADALIDERIN1AP1/2020.11.18.

Nincs ideje olvasni? Pedig valóban hatékony agyserkentő és stresszoldó
tevékenység. Kutatások szerint már hat perc olvasás is képes lelassítani
a szívverést, és csökkenteni az izomfeszültséget, a könyv témájától
függetlenül. Ezzel gyorsabban hat a káros stresszre, mint a teázás vagy a
zenehallgatás például. Agyserkentő hatása az olvasási élményen alapszik.
Ismerős az, amikor a fahéj szót olvasva szinte érezzük az illatát? Akkor épp
a szaglásért felelős agyi terület aktiválódik. Ennek megfelelően kiválóan
edzésben tartja az agyat, és óv a memóriavesztéstől.
Tudta, hogy a Kulcs Patikák törzsvásárlói ajándékkönyvet kapnak a
Könyvtündértől? Kérje kuponkódját a patikákban! 		
Részletek: www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek

ALVÁS
Dr.Chen
Valeriana Max
+Citromfű+Mg B6

bevont tabletta, 30 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 2643 Ft
(76,63 Ft/db)

30 db filmtabletta

1399 Ft*
Eredeti ár: 1646 Ft
(46,63 Ft/db)

#nyugodtalvás

Baldivian® Night

-15%

-13

%

A Baldivian® Night egy növényi gyógyszer, amely természetes hatóanyagával (441,35 mg
macskagyökér száraz-kivonat) enyhítheti az alvászavarokat.
Gyógynövényeket és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő
kapszula a pihentető alváshoz és a megfelelő relaxációhoz.
Hatóanyag: citromfűlevél-kivonat macskagyökér-kivonat,
komlóvirág-kivonat, B6-vitamin, B1-vitamin.
Dr.Chen Patika

Vény nélkül kapható, macskagyökér-kivonat tartalmú növényi gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-20-00003

MOZGÁS
Diclac Dolo 50 mg/g
100 g gél

2399 Ft*
Eredeti ár: 2704 Ft
(23,99 Ft/g)

-11%

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!
Vény nélkül kapható, diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszer.

Proenzi Intensive

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

60 db tabletta + 30 db tabletta

Vény nélkül kapható gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1388/01.19

#mozgásszervifájdalom

4999 Ft*
Eredeti ár: 6233 Ft
(55,54 Ft/db)

-20%

A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az ízületi porcot alkotó építőelemek
mellett növényi kivonatokat és felszívódást elősegítő összetevőt is tartalmaz.
Most +30 db tabletta a csomagban!
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAPROENZI1AP1/2020.11.18.
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kulcspatikak.hu

GYERMEKEKNEK
Nurofen Junior
narancsízű 100 mg

Nurofen
eperízű 20 mg/ml

lágy rágókapszula, 24 db

3150 Ft*
Eredeti ár: 3574 Ft
(131,25 Ft/db)

belsőleges szuszpenzió gyermekeknek, 200 ml

2950 Ft*

#kényelmesadagolás

Eredeti ár: 3337 Ft
(14,75 Ft/ml)

-12

#3hónaposkortól

-12%

%

Speciálisan gyermekeknek szánt egyedülálló gyógyszerforma,
mely könnyen elrágható, a fájdalom enyhítésére.
Láz csökkentésére, valamint megfázás és influenza tüneti
kezelésére. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: ibuprofén

A Nurofen szuszpenziók már 15 perc elteltével, akár 8 órán át
csillapítják a lázat. Hatékonyan enyhítik a fogzási-, fej- és fülfájást,
gyulladáscsökkentő hatásúak. 3 hónapos kortól adható.		
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: ibuprofén

Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Reckitt Benckiser Kft.

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

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

Marslakócskák Gummi
Echinaceával
60 db gumitabletta

2720 Ft*
Eredeti ár: 3312 Ft
(45,33 Ft/db)

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

-18%

Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK1AP5/2020.11. 18.

NO. 1.

Magyarország
első számú
probiotikuma*

VELED VAN
A VÉDELEM
Mese a gyógyulásról
Az antibiotikum legyőzi
a rossz baktériumokat,
de sok jóval is elbánik, ezért jó,
hogy a Normaflore helyreállítja
a bélflóra egyensúlyát.
20 adag

Elsősor
ba
n

MAT-HU-2000543 (2020.10.08.)

ANTIBIOTIKUM MELLÉ
PROBIOTIKUM
A BOLDOG POCAKÉRT!

10 adag

2650 Ft*
Eredeti ár: 3146 Ft
(265,00 Ft/adag)

Most
csak!

Az egé
sz
c

számára
lád
sa

(129,95 Ft/adag)

kek számá
ra
ere
gy

2599 Ft*

-16%

Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek. A Normaflore gyógyszerek komplex, kettős védelmet biztosítanak antibiotikum-kúra esetén: védik és helyreállítják a bélflóra
egyensúlyát, valamint hozzájárulhatnak a szervezet védekező- képességéhez. *Az IQVIA Pharmatrend MAT 08/2020 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék a
03F1+03D5 kategóriákban. A Normaflore belsőleges szuszpenzió probiotikumot és a Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió probiotikumot gyermekek és felnőttek egyaránt
alkalmazhatják.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Bp., Tó utca 1–5. Tel.: (+36 1) 505 0050. Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055. Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
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HÖLGYEKNEK

Biotin Collagen
Skin Beauty

Klimin Slim TRIO
60 db kapszula

120 db filmtabletta

kulcspatikak.hu

3650 Ft*

4650 Ft*

Eredeti ár: 4592 Ft
(60,83 Ft/db)

Eredeti ár: 5499 Ft
(38,75 Ft/db)

-20%
#változókorifogyás

-15%

Klinikailag tesztelt Verisol P- kollagént
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta,
hialuronsavval, cinkkel és vitaminokkal.

Tegyél a változókori karcsúságodért a Klimin Slim TRIO-val. Növényi összetevői
közül a keserű narancs és a kóladió a súlycsökkentésért, a zsír- és szénhidrát
anyagcsere támogatásáért a paprikakivonat felel. Jódmentes.

Vitabalans Oy
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finnország

Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

Revalid® hajnövekedést serkentő
szérum+sampon csomag

#hajhullás

50+75 ml

SZEM
Ocutein®
Brillant

13799 Ft*
Eredeti ár: 15323 Ft

90 db lágy kapszula

6099 Ft*

A Revalid hajnövekedést serkentő szérum 3%
Redensyl®-t tartalmaz, amely fokozza a hajnövekedést
és csökkenti a hajhullást. 3 hónapos napi használat
után akár 28 000 új hajszál nő1. Készítse elő fejbőrét
a hajhullás elleni kezelésre a Revalid® hajnövekedést
serkentő samponnal. Limitált kiadás!
Egy kettős-vak, placebo-kontrollált klinikai vizsgálat,
bőrgyógyászati ellenőrzés mellett bebizonyította, hogy
a 3%-os Redensyl® célzottan hat azokra a szőrtüsző
őssejtekre, amelyekből az új hajszálak növekednek.

1

Ewopharma Hungary Kft.

-25%

Eredeti ár: 8145 Ft
(67,77 Ft/db)

®

#normállátásmegőrzése

-10

%

1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.

22 mg lutein és 3 mg zeaxantint tartalmazó lágyzselatin kapszula
vitaminokkal, nyomelemekkel. A Karotinoidokhoz tartozó lutein és
zeaxantin főként a makula luteában találhatók magas koncentrációban,
a makula alkotóelemei. A-vitamin tartalma hozzájárul a normál látás
megőrzéséhez.
Simply You Hungary Kft.
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

#1 a babatervezéstől a szoptatási idő végéig*

-11%

-11%

-11%

-11%

Femibion 0

Femibion 1

Femibion 2

étrend-kiegészítő
28 db tabletta

étrend-kiegészítő
+ 5 db Mérföldkő kártya,
2x4 heti adag,
2x28 db tabletta

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

Babatervezés Korai várandósság

3999 Ft* 6550 Ft*
Eredeti ár: 4504 Ft
(142,82 Ft/db)

Eredeti ár: 7347 Ft
(116,96 Ft/db)

Várandósság

9599 Ft*
Eredeti ár: 10766 Ft
(85,71 Ft/db)

Femibion 3

Szoptatás

étrend-kiegészítő
8 heti adag,
56 db kapszula + 56 db tabletta

10050 Ft*
Eredeti ár: 11289 Ft
(89,73 Ft/db)

*Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2019. február - 2020. február közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a magzatvédő vitaminok kategóriájában.
A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36-1-451-1256 • www.femibion.hu • MAT-HU-FM-20-000120
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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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

BŐR, KÖRÖM, HAJ

kulcspatikak.hu

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

4350 Ft*

#nemkellreszelni

-25%

Eredeti ár: 5819 Ft
(1318,18 Ft/ml)

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

Loceryl® 50 mg/ml
2,5 ml gyógyszeres körömlakk

4499 Ft*
#heti1x

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

Hatóanyag: ciklopirox
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Hirdetési kód: ANG/KIT/2020/17
Tel.: +36 1 336 1614

Hatóanyag: amorolfin

E-mail: drugsafety@angelini.hu

Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.

Aciclovir AL 50 mg/g

SupraDerm 10 mg/g

2 g krém

50 g gél

#ajakherpesz

1250 Ft*
Eredeti ár: 1476 Ft
(625,00 Ft/g)

-30%

Eredeti ár: 6438 Ft
(1799,60 Ft/ml)

-15%

Tegyen a herpeszre! Az Aciclovir AL krém megakadályozza
a herpeszvírus szaporodását és enyhíti az ajakherpesz
kellemetlen tüneteit.
Hatóanyag: aciklovir

1950 Ft*

szájnyálkahártyán alkalmazott gél, 10 g

1620 Ft*

#viszketés

Eredeti ár: 2309 Ft
(39,00 Ft/g)

-15%

Csak akkor vakarja, ha akarja! A SupraDerm gél hatékonyan
alkalmazható viszkető ekcéma és bárányhimlő helyi kezelésére,
elsőfokú égési sérülések, valamint egyéb okok miatt jelentkező
bőrviszketés enyhítésére. Naponta többször alkalmazható.

Stada Hungary Kft.

Hatóanyag: difenhidramin

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Stada Hungary Kft.

Hirdetési kód: 21STADAACICLOVIRAL1AP1/2020.11.18.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Eredeti ár: 1910 Ft
(162,00 Ft/g)

-15%
A Kamistad gél hatékony megoldás a fogíny és a
szájnyálkahártya enyhe gyulladásainak kezelésére.
Lidokain tartalma révén hatásos helyi érzéstelenítést
biztosít, míg kamillavirág-kivonata a gyulladásgátló és
antibakteriális hatásért felel.
Hatóanyag: lidokain-hidroklorid és kamillavirág
folyékony-kivonat
Stada Hungary Kft.

Hirdetési kód: 21STADASUPRADERM1AP1/2020.11.18.

AKCIÓCSAPAT
AKCIÓBAN

Kamistad 20 mg/185 mg

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAKAMISTAD1AP1/2020.11.18.

Snup 1 mg/ml
10 ml oldatos orrspray

1499 Ft*
Eredeti ár: 1899 Ft
(149,90 Ft/ml)

SZÁLLJON SZEMBE
A MEGFÁZÁS TÜNETEIVEL!

Septofort tabletta
24 db tabletta

1350 Ft*

Eredeti ár: 1678 Ft
(56,25 Ft/db)

Grippostad C
20 db kemény kapszula

1799 Ft*
Eredeti ár: 2276 Ft
(89,95 Ft/db)

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

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. 21STADASNUP1AP2/2020.11.18.

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
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EMÉSZTÉS

Nagy Svédcsepp
Naturland oldat

MEZYM forte 10000
kulcspatikak.hu

®

gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 50 db

500 ml

Eredeti ár: 2742 Ft
(49,00 Ft/db)

Eredeti ár: 2466 Ft
(4,20 Ft/ml)

2099 Ft*

2450 Ft*

-11%

A Mezym® forte javítja az emésztést és könnyít a gyomron étkezés után.
Gyomornedv-ellenálló filmtabletta, klinikailag bizonyított enzimaktivitás.

-15%
Enyhe emésztési zavarok, mint puffadás, teltségérzet, bélrenyheség,
epepanaszok kezelésére, valamint külsőleg bedörzsölésre és borogatásra
reumás és izomfájdalmak esetén.

Mezym forte. A jobb emésztésért!
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: pankreatin.
Hatóanyag: pankreatin.

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!

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

HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma: 2020. 11. 6.

Cralex® 125 mg

Gaviscon borsmentaízű
rágótabletta
#gyomorégés

60 db tabletta

1950 Ft*

48 db

2099 Ft*

Eredeti ár: 2354 Ft
(32,50 Ft/db)

Eredeti ár: 2495 Ft
(43,73 Ft/db)

-17%

-16%

Reflux vagy gyomorégés kínozza? Van megoldás! A Gaviscon
egyedülálló védőréteget képez a gyomorban, így csökkentve a
kellemetlen tüneteket és víz nélkül könnyedén bevehető.

#aktiváltszén
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!

Terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható. 		
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Reckitt Benckiser Kft. – 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Hatóanyag: aktív szén

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

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Quamatel® Mini

Elinix probiotikum

MeteoSpasmyl

14 db filmtabletta

2999 Ft*

2150 Ft*

1350 Ft*
Eredeti ár: 1582 Ft
(96,43 Ft/db)

-15%

20 db lágy kapszula

28 db kemény kapszula

-11

Eredeti ár: 3353 Ft
(107, 11 Ft/db)

%

Eredeti ár: 2685 Ft
(107,50 Ft/db)

-20%

Az Elinix jótékony hatású baktériumtörzseket tartalmazó
probiotikum, mely bélrendszeri fertőzés vagy antibiotikum
okozta hasmenés, és puffadás esetén segíthet megszüntetni a
kellemetlen tüneteket vagy akár megelőzni azok kialakulását.
Gyomorégése van? A Quamatel® Mini napi 1
tablettával hatásosan csökkenti a gyomorsav
túltermelődését. Szedjen étkezés előtt 1 órával
Quamatel® Mini-t és előzze meg a gyomorégést!
Hatóanyag: famotidin
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. –1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Sandoz Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47

Hatóanyag: alverin-citrát, szimetikon

Hirdetési kód: OELI1673/05.20

Lopedium 2 mg

Wörishofener Darmpflege

1950 Ft*

42 db tabletta

30 db kemény kapszula
Eredeti ár: 2204 Ft
(65,00 Ft/db)

#hasmenés
Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (beleértve a hasi
diszkomfortérzés, puffadás, görcsök) kezelésére. Már az első adag Lopedium
megszüntetheti a panaszokat. Most nagy kiszerelésben!
Vény nélkül kapható, loperamid tartalmú gyógyszer.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Sandoz Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47
Hirdetési kód: OSDZ1388/01.19

15.

A MeteoSpasmyl (alverin-citrát, szimetikon) kettős
hatóanyag-kombinációja csökkenti a puffadást, a
belek gáztartalmát és görcsoldó hatású. 		
Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

-12

%

1899 Ft*
Eredeti ár: 2235 Ft
(45,21 Ft/db)

-15%
#székrekedés
Természetes hatóanyagú, gyógynövény alapú emésztést segítő
tabletta. Enyhe hashajtó hatású, elősegíti a bélműködést, javasolt
bélrenyheség, székrekedés és emésztési zavarok esetén.
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

MOST KIEMELT AKCIÓK
Stodal NEO szirup
kulcspatikak.hu

200 ml cseppfogó üvegbetéttel

1999 Ft*

Most
csak!

(10,00 Ft/ml)

BioCo
Hialuronsav Forte

JutaVit Glükozamin-szulfát
+Kondroitin-szulfát+Msm

30 db tabletta

144 db filmtabletta

3299 Ft*

3799 Ft*

Eredeti ár: 4107 Ft
(109,97 Ft/db)

Eredeti ár: 4456 Ft
(26,38 Ft/db)

-15%

Új cseppfogó üvegbetéttel. 2 éves kortól
adható.

-20%

Vény nélkül kapható homeopátiás
gyógyszer jóváhagyott terápiás
javallat nélkül.

Glükozamin-szulfátot és kondroitin-szulfátot tartalmazó
készítmény a speciális étrend kielégítésére.

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

JuvaPharma Kft.

A készítmény nagy mennyiségben
tartalmaz hialuronsavat (100 mg/tabletta), ezzel
járulva hozzá a szervezetben lévő hialuronsav
mennyiségének pótlásához.

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Bioextra
Silymarin

Biomed
Tőzegáfonya

60 db kapszula

4299 Ft*

kapszula 60 db

1599 Ft*

-16

%

#májegészsége

100 db filmtabletta

2399 Ft*

(71,65 Ft/db)

Eredeti ár: 1907 Ft
(26,65 Ft/db)

Eredeti ár: 2818 Ft
(23,99 Ft/db)

Most
csak!

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

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
Grapefruit mag kivonat
20 ml csepp

1650 Ft*			
(82,50 Ft/ml)

Most
csak!

Valódi grapefruit mag 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

JutaVit Multivitamin
Immuner 50+
50 év felettieknek

-15%
Vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket,
likopint, luteint és Ginkgo Biloba-kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő.
JuvaPharma Kft.

JutaVit 		
C-Vitamin 1500 mg

Dr.Chen
Probikum 7 Forte

+Acerola+Csipkebogyó 		

60 db kapszula

+D3-Vitamin+Cink, 100 db filmtabletta

2650 Ft*

2550 Ft*

Eredeti ár: 3166 Ft
(44,17 Ft/db)

A készítmény 7-féle élőflóratörzset
tartalmaz, amelyek természetes
alkotóelemei az emberi bélflórának.
Kapszulánként 360 mg inulin van
benne, mely egy természetes rost, ami
emésztetlenül jut a vastagbélbe.
Dr.Chen Patika

Eredeti ár: 2817 Ft
(25,50 Ft/db)

-16%

Bioextra Zrt.

ImunoBoost
C-vitamint, cinket és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő,
immunerősítő készítmény, 20 db

3650 Ft*
Eredeti ár: 4565 Ft
(182,50 Ft/db)

Normoxil
mio-inozitot és szelént tartalmazó
étrend-kiegészítő, 30 db tabletta

3799 Ft*

-20

%

A C-vitamin, a cink és a szelén
hozzájárulnak az immunrendszer
normál működéséhez. A C-vitamin
egy KÜLÖNLEGES formulában van
a termékben, úgynevezett Ester-C®
molekulában.
Ez a szabadalmaztatott Ester-C® több, mint 300%- al jobban
segíti a fehérvérsejteknek leküzdeni a mikrobákat (vírust is), a
hagyományos C-vitaminokkal szemben.

Eredeti ár: 4250 Ft
(126,63 Ft/db)

-11%
A Normoxil szelén tartalma hozzájárul a pajzsmirigy normál
működésének fenntartásához.
Hatóanyag: mio-inozit, szelén

Ergo-Prevent Kft.

Exeltis Magyarország Kft.

7773 Villány, Baross Gábor u. 23.

1011 Budapest, Fő u. 14-18.

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

-10%
C-vitamin étrend-kiegészítő
készítmény D3-vitaminnal, cinkkel,
csipkebogyóval és acerola-kivonattal.

JutaVit Multivitamin
Immuner Felnőtteknek
100 db filmtabletta

2399 Ft*
Eredeti ár: 2818 Ft
(23,99 Ft/db)

-15%
Vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket, koenzim Q10-et,
csipkebogyó-kivonatot, kolint, inozitolt
tartalmazó étrend-kiegészítő.

16.

Isla® Medic Hydro+

Isla® Cassis

20 db torokpasztilla

HARTMANN Veroval®
compact

30 db torokpasztilla

1999 Ft*

1899 Ft*

Eredeti ár: 2887 Ft
(99,95 Ft/db)

felkaros vérnyomásmérő

11799 Ft*

Eredeti ár: 2721 Ft
(63,30 Ft/db)

Eredeti ár: 14758 Ft
(11799,00 Ft/db)

-30%

-20%

Felkaros automata vérnyomásmérő
• szívritmuszavar jelzése

Köhögési inger? Rekedtség? Megoldás lehet az izlandi zuzmó tartalmú Isla® termékcsalád.
Az Isla Cassis fekete ribizliízű, cukormentes és C-vitamint is tartalmaz, már 4 éves kortól
adható. Hatóanyaga: izlandi zuzmó vizes kivonata
®

-30

• 2x100 mérési érték tárolása

%

• 3 év garancia
• kétszeres klinikai minősítés
• átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta

Az Isla® Medic Hydro+ cukormentes, hialuronsavat is tartalmazó hidrogél-komplex
torokpasztilla, amely 6 éves kortól adható. Hatóanyaga: izlandi zuzmó vizes kivonata +
hialuronsav

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Alpen Pharma Kft.

Revocalis szopogató tabletta

SANTES hüvelykúp

3 különböző ízben: feketeribizli, méz és citrom, mentol, 12 db

14 db hüvelykúp

1150 Ft*

-20%

2850 Ft*

Eredeti ár: 1454 Ft
(95,83 Ft/db)

Eredeti ár: 3580 Ft
(203,57 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.

A Revocalis szopogató cukorkák összetevői enyhítik a rekedtséget, a
hangszálak túlterheltségét és a szájszárazságot. 3 különböző ízben:
fekete ribizli, méz és citrom, mentol.

Hatóanyag: nagyon alacsony molekulatömegű hialuronsav, A-vitamin, E-vitamin

CE Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

Exeltis Magyarország Kft.

Aflofarm Hungary Kft.

1011 Budapest, Fő u. 14-18.

1025 Budapest Cseppkő u. 41.
Hirdetési kód: 240_202010_Rev

ClinSin med

ClinSin med JUNIOR

Orr- és melléküregöblítő készlet
orvostechnikai eszköz 		
(1 flakon + 16 tasak)

Orr- és melléküreg öblítő készlet
orvostechnikai eszköz
(1 flakon + 16 tasak)

2920 Ft*

2799 Ft*

Eredeti ár: 3356 Ft

Eredeti ár: 3216 Ft

-13%

-13%

Reparon® Herbal
25 g végbélkenőcs

2199 Ft*
Eredeti ár: 2763 Ft
(87,96 Ft/g)

-20%

#gyógynövényekkel

A ClinSin med orvostechnikai eszköz egy készlet, amely 1 flakont és 16 tasak felforralt vízben oldható port tartalmaz az orr- és
melléküregek öblítésére, tisztítására, egészségmegőrzésre és műtét utáni tünetek kezelésére. Különböző eredetű nátha (allergia és
fertőzés), orr- és melléküregek gyulladása esetén. ClinSin med: felnőtteknek és 12 éven felüli gyerekeknek. ClinSin med Junior: 4
éven felüli gyerekeknek.

Reparon® Herbal az aranyér fájdalmas
tüneteinek kezelésére, körömvirág-,
varázsmogyorólevél- és kamillakivonattal.
Bevonja és védi a gyulladt bőrt, hatékonyan
enyhíti az aranyeres panaszokat.

Orvostechnikai eszközök, melyek egyben gyógyászati segédeszközöknek is minősülnek.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Naturprodukt Kft. – 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

HERBAL SWISS
Medical szirup

HERBAL SWISS
HOT DRINK

24 tasak instant italpor

150 ml

(120,79 Ft/tasak)

Eredeti ár: 2721 Ft
(13,67 Ft/ml)

Simply You Hungary Kft. – 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Most
csak!

-25

%

19 gyógynövény kivonatát tartalmazó étrend-kiegészítő instant italpor
C-vitaminnal. Hatóanyagai kellemes hatásúak a torokra és a hangszálakra.
A C-vitaminnal együtt nagy szerepük van az immunrendszer működésében.
Mesterséges színezékek, aromák, kémiai tartósítószerek nélkül készült.
Gyógyszerek szedése mellett is alkalmazható (pl. antibiotikumok). Várandós
és szoptató kismamák is fogyaszthatják. Étrend-kiegészítő.
Simply You Hungary Kft. – 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

17.

60 ml

2899 Ft* 2299 Ft*

2050 Ft*
A HERBAL SWISS MEDICAL szirup
5 gyógynövény kivonatát tartalmazza,
melyeket köhögés esetére javasoljuk.
A szirup védőréteget képez a száj
nyálkahártyáján és a torokban, ezáltal enyhíti
az irritációt, köhögést és a torokkaparás
érzését. A készítményt lisztérzékenyek és
cukorbetegek is fogyaszthatják. Felbontás
után 3 hónapon belül felhasználható.

Béres PrimoMed
sebápoló spray

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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

Eredeti ár: 2767 Ft
(38,32 Ft/ml)

-17%
Elsősegély a sebápolásban! Megelőzi a fertőzéseket
és elősegíti a sebgyógyulást.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2012PR60

MOST KIEMELT AKCIÓK

kulcspatikak.hu

Herbária
orvosi citromfű levél

1x1 Vitamin
C-vitamin 500 mg +
D3-vitamin 1000 NE

Herbária
kamillavirágzat

csipkebogyó kivonattal
rágótabletta, 60db

25 db filter

25 db filter

1599 Ft*

470 Ft*

550 Ft*

Eredeti ár: 552 Ft
(18,80 Ft/db)

Eredeti ár: 663 Ft
(22,00 Ft/db)

-17%

-15

Eredeti ár: 1786 Ft
(26,65 Ft/db)

%

Gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövény teák a Herbáriától.

A készítmény 500 mg C-vitamint, 1000 NE (25 µg)
D3-vitamint és 12 mg csipkebogyó kivonatot tartalmaz.
A C- és D3-vitaminok, hozzájárulnak az immunrendszer
normál működéséhez.

-10%

Hatóanyag: C-vitamin, D3-vitamin, csipkebogyó kivonat
VitaPlus Kft.

Herbária

Leukotape® K
5cm x 5m fekete
1 db

Leukotape® K
5cm x 5m kék
1 db

3199 Ft*

3199 Ft*

Eredeti ár: 4242 Ft
(3199,00 Ft/db)

Eredeti ár: 4242 Ft
(3199,00 Ft/db)

-25%

-25%

Alkalmazható fájdalomcsillapítás, izomsérülések, ízületi gyulladások esetén. Jól tapad, elasztikus, bőrbarát
pamut alapanyagú, latexmentes. Lég, és nedvességáteresztő, vízálló.

VizolS 0,21%
oldatos szemcsepp
10 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2381 Ft
(199,90 Ft/ml)

-16%
#szárazszem
Oldatos szemcsepp az enyhe szemszárazság tüneteinek kezelésére. Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig
eltartható. Tartósítószer-mentes. Kontaktlencsével is.
PENTA PHARMA Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Essity Hungary Kft. –1021 Budapest, Budakeszi út 51.

KIEMELT AJÁNLATUNK!
Proreact Kulcspatikák
limitált FFP2 maszk
2 db/doboz

698 Ft*/doboz
(349 Ft/db)

Most
csak!

Magas minőségű, CE tanúsítvánnyal
rendelkező Európai gyártású termék.
Kényelmes hordhatóság, puha gumis
rögzítés!
5 réteg, mely biztosítja mind
a szilárd, mind a folyékony részecskék
kizárását és ezzel a vírusok és
baktériumok távoltartását.
Minőségi csomagolás. Egyéni védőeszköz.

Ne feledje: a COVID legjobb ellenszere a védekezés!!!
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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

18.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, amely
egy népszerű déligyümölcs alkotóeleme. Az ebből készült kivonat erősíti az immunrendszert, mivel rengeteg értékes
tápanyagot tartalmaz. A kivonatban található antioxidánsok jótékonyan hatnak a szervezetre, hatékony összetevői jó
néhány baktérium és gomba elpusztítására képesek. FIGYELEM: A kivonat kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel,
így amennyiben gyógyszert szed, ezen termék használatáról kérje ki orvos vagy gyógyszerész véleményét!
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VÍZSZINTES: 1. Hallási és látási ingereket összekapcsoló (V, L).
12. Verne egyik kapitánya. 13. Bibliai hosszmérték (könyök).
14. Új-Zéland gépkocsi jelzése. 15. Országjáró Diákok Országos
Találkozója, röv. 17. Római 51. 18. Kottázott részlet! 19. Talmi.
21. Igefajta. 23. Bírónál keresi az igazát. 25. Szín. 27. Láz betűi
keverve. 29. Londoni bőség! (FILL) 30. Az Operaház építésze
(Miklós). 31. Módszeresen részeggé tevő. 33. Soha egynemű
betűi. 34. Konyhafőnök öltözéke. 35. Oda-vissza: … Troll (Heine).
36. Egyenletes vastagságú, hengeres alakú sárgarépafajta. 37.
Kanócdarab! 38. Művet megjelentet. 40. Norvég, spanyol és
osztrák autójel. 41. Kutyának dobott húsos csont. 42. Keringési
pálya a NASA-nál! 44. A bolíviai Sucre város nemzetközi
repülőterének ICAO kódja (SLAL). 46. Arzén vegyjele. 47. Diadal
páratlan betűi. 48. Iljusin felségjele. 50. Hibás végtag. 52.
Keresztül. 53. Eledel. 55. Utolsó mohikán. 57. Kőalakzat a Mátra
É-i lábánál Nemti község határában (R, S).
FÜGGŐLEGES: 1. Kétség, főként erkölcsi tekintetben (G, S). 2.
Udvar szélei! 3. A hisztamin lebontásáért felelős enzim rövidítése
(deamino-oxidáz). 4. Ázsiai ország. 5. Dugi …, a Zadari-szigetcsoport
legnagyobb tagja. 6. Szintén. 7. Orosz teherautó márka. 8.
Temesújnép, bánsági falu román neve. 9. Gally. 10. Processzorgyártó
cég. 11. Folyamatos üzemű anyagmozgató gép (Í, I). 16. Távbeszélő.
18. Háromtagú együttes. 20. Háziállat. 22. Kossuth- és Jászai-díjas
színésznő (Ági). 24. Európai Szabadkereskedelmi Társulás, angol
betűszóval. 26. Kétell! 28. Bankon keresztül fizető. 31. Fél tallér!
32. Norvég könnyűzenei együttes. 34. Nicolas Léonard … Carnot,
francia fizikus, matematikus, a termodinamika egyik atyja. 35.
Palindrom női név. 36. Egykori cukorgyári város az Alföldön. 37.
Ascher Oszkár. 39. Lejegyezteté. 41. Becézett női név. 43. Az „A”
betű morzekóddal. 45. Női név. 49. Ipari növény. 51. Budapesti
Művelődési Központ, röv. 53. Egyszerű gép. 54. Kettős betű. 56.
Rangjelző szócska.

A játék kezdete: 2021. január 1. Beküldési határidő: 2021. január 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: 2021. február 3. szerda
A két nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

2021

ELHATÁROZTA, HOGY AZ ÚJ ÉVBEN
TÖBBET FOG MOZOGNI?
Tornázzon Gyócsi Dórival, a
Kulcs Patikák online edzőjével!
Lájkolja Facebook oldalunkat és tartson velünk
minden vasárnap! 30 perces gerinctorna 9:30-tól
facebook.com/kulcspatikak
Ha kiváltja Kulcs Patikák törzsvásárlói kártyáját
tagpatikáink egyikében*, ingyenesen élvezheti
a Flow Jóga, a Hasregeneráló vagy a Napindító
edzéseket akár telefonján is! Írja be a kártyaszámát
a weboldalunkon és indulnak a videók!

www.kulcspatikak.hu
Tornázzon proﬁ oktatónkkal alkalmanként
30 percet, és legyen velünk egészséges!
#otthonisformában
*A Törzsvásárlói Kártyaprogramban részt nem vevő néhány patika listáját
megtalálja a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között
2 db Krio Családi Őssejtbank
babacsomagot sorsolunk ki.
Egy csomag tartalma: egy puha babatakaró és egy alvókendő.

ONLINE
INGYEN
ÉLŐBEN

Törzsvásárlói Kártya
ü gyorsan és egyszerűen igényelhető
ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók
ü egyedi ajánlatok országos partnereinktől
ü Gyócsi Dóri gerinctréner exkluzív tornasorozatai

Olvassa be!

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz
ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket!
KÉRJE KÁRTYÁJÁT A KULCS PATIKÁKBAN!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2021. január 1. – január 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. december 8.
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 2021. január hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

