KEDVEZMÉNYKATALÓGUS

Akciók, meglepetések,
játékok

#BABA-MAMA

M Á R CI U S /03

Baba
hónap

MÁRCIUS 8.

A KERESZTREJTVÉNY
NYEREMÉNYJÁTÉKOT
KERESSE A MAGAZINBAN!

120
KÖZEL

Érvényes: 2021.03.01. – 03. 31.

Nőnap

TERMÉK

SZUPER ÁRON!

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

Algopyrin 500 mg
20 db tabletta

1950 Ft*
Eredeti ár: 2430 Ft
(97,50 Ft/db)

-20

%

Nizoral
korpásodás ellen 20 mg/g
sampon
100 ml

2850 Ft*
Eredeti ár: 3583 Ft
(28,50 Ft/ml)

Magyarország legnépszerűbb 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.

-20%

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást.

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

Hatékony megoldást nyújt a korpásodás
tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében,
miközben megszünteti a viszketést és a
hámlást. Hatása már két héten belül látható és hosszan tart.

Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060

Hatóanyag: ketokonazol

Metamizol-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2000551 (2020. 10. 12.)

Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADANIZORAL1AP3/2021.02.01.

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

BOMBA AKCIÓK!
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL
MINDIG JOBBAN JÁR!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

Neo Citran
kemény kapszula, 16db

Otrivin EXTRA
1 mg/ml + 50 mg/ml

Eredeti ár: 2386 Ft

adagoló oldatos orrspray, 10 ml

megfázásra és köhögésre

Eredeti ár: 2795 Ft

-20

%

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %

1899 Ft**

2250 Ft**

(118,69 Ft/db)

(225,00 Ft/ml)

-10

%

-10

%

2150 Ft*

2499 Ft*

(134,38 Ft/db)

(249,90 Ft/ml)

NovusLine C+D3 Komplex
C-vitamint és D3-vitamint tartalmazó

Sudocrem® krém

étrend-kiegészítő tabletta, 100 db

125 g

Eredeti ár: 3810 Ft

-20

Eredeti ár: 2812 Ft

%

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25%

3050 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**

(30,50 Ft/db)

(16,79 Ft/g)

-10

%

-15

%

3399 Ft*

2399 Ft*

(33,99 Ft/db)

(19,19 Ft/g)

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%

2950 Ft**

Magne B6

100 db bevont tabletta
Eredeti ár: 3669 Ft

(29,50 Ft/db)

-10

%

A Sudocrem több, mint 80 éve az anyukák segítője
világszerte a pelenkával fedett bőr ápolásában.
Nyugtatja és regenerálja a bőrt, miközben
vízlepergető alapja védőréteget képez az irritáló
anyagokkal szemben.
Kozmetikum.
Forgalmazó: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

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

www.babatappancs.hu

florapont

Több mint 50.000 termék raktárról!

Minden, ami baba és gyermek, 0-8 éves korig!

-15%
KEDVEZMÉNY

KULCS PATIKÁK
KÁRTYÁVAL!
A -15% akció 2021. március 1-31. között érvényes,
az idei év további részében a Kulcs Kártyás kedvezmény -10%.
Az akciót érvényesítő kuponkódot keresse
a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek aloldalon!

SZUPER
ÁRAK!

Olvassa be!

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47.
Nyitvatartás: H-P: 11-18.30 Tel.: 06 1 394 0934

Részletek a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon! A kép illusztráció. A készlet erejéig érvényes.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!
Az ajánlatok 2021. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.					
*akciós bruttó fogyasztói ár
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

2.

kulcspatikak.hu

IMMUNERŐSÍTÉS
#komplexmegoldás
BioCo C+D duo
RETARD C-vitamin 1000 mg
+ D3-vitamin 2000 NE
CSALÁDI CSOMAG 100 db filmtabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3374 Ft
(26,50 Ft/db)

-20

%

#gazdaságoskiszerelés
BÉRES CSEPP FORTE
belsőleges oldatos cseppek
+C-Vitamin Béres 50 mg tabletta
4x30 ml + 120 db

5499 Ft*
Eredeti ár: 6434 Ft

A megújult C+D duo filmtabletta formában,
kétszeres mennyiségű D3-vitamint tartalmaz
(50 µg-ot, azaz 2000 nemzetközi egységet
tablettánként). Fogyasztása különösen javasolt a
téli hónapokban, amikor szervezetünket kevesebb
természetes napfény éri, és indokolt lehet a
D-vitamin fokozottabb pótlása.

Válassza az eddigi legerősebb1
Béres Cseppet! 1Emelt cink- és
vastartalom a Béres Csepp, Béres
Csepp Extra és a Béres Csepp
Plusz belsőleges oldatos
cseppekhez képest.

-15%

Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2103BCSFK

Supradyn Energia 50+ FS
90 db filmtabletta

6699 Ft*

Eurovit Oliva-D
2200 NE kapszula

Eredeti ár: 7974 Ft
(74,43 Ft/db)

D-vitamin extra szűz olívaolajban
étrend-kiegészítő, 60 db kapszula

2350 Ft*

-15

%

Eredeti ár: 2935 Ft
(39,17 Ft/db)

Multivitamin és ásványi anyag tartalmú étrend-kiegészítő 50 év felettieknek,
ginzenggel és olívaolaj polifenolokkal.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-20%

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oliva-D kapszula
LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag Bevitel) rendszere extra szűz olívaolajat tartalmaz,
melyben a D-vitamin eleve oldott, a szervezet számára hasznosítható formában
található.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Actival Extra
120 db filmtabletta

5050 Ft*

#4haviadag

(42,08 Ft/db)

Most
csak!

Megelőzi az általános vitamin-, ásványi anyag- és
nyomelemhiányt. 31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok,
nyomelemek, béta-karotin, lutein és likopin.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2103AE120

3.

Gondolta volna?
MÁRCIUS = BABAHÓNAP A KULCS PATIKÁKNÁL!
A tavasz első hónapja nálunk a kisbabáké! Éljen a remek
babagondozási termékakciókkal és töltse le honlapunkról a
nélkülözhetetlen baba hozzátáplálási kisokost, és nézzen
hozzá remek receptvideókat! Ajándék babamasszázs-videó
hasfájás ellen, nyereményjátékok értékes ajándékokért és kiváló
kismamatorna várja a látogatókat a Kulcs Patikák honlapján. Csak
váltsa ki Kulcs Törzsvásárló Kártyáját valamelyik patikánkban
és minden EXTRA tartalom ingyenesen, azonnal elérhető!
A Facebook oldalunkon védőnői tanácsok és szuper babás
nyereményjátékok is várják!

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

A HÓNAP KIEMELT
BABAÁPOLÁSI AKCIÓI!
kulcspatikak.hu

Dentinox fogínygél
gyermekeknek

Babé gyermek
koszmó sampon
200 ml

10 g

Eredeti ár: 3629 Ft
(13,50 Ft/ml)

(189,90 Ft/g)

1899 Ft*

2699 Ft*

-25%

Most
csak!

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

Gyulladáscsökkentő és helyi érzéstelenítő fogzáskönnyítő fogínygél csecsemőknek és
kisgyermekeknek, kizárólag helyi kezelésre. Már az első fogak kibújásától.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Ceumed Kft.

Hatóanyag: lidokain
PENTA PHARMA Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Johnson's®
Cottontouch™ 2 az1-ben
babafürdető és –tusfürdő

Cebion 100 mg/ml

500 ml

Eredeti ár: 1682 Ft
(45,00 Ft/ml)

1420 Ft*
Eredeti ár: 1777Ft
(2,84 Ft/ml)

belsőleges oldatos cseppek, 30 ml

1350 Ft*

-20%

-20%

Valódi gyapottal készül, kiegyensúlyozott
pH értékű, kifejezetten az újszülöttek
érzékeny bőréhez fejlesztve. Nagyon
könnyű habréteggel gyengéden tisztítja
és védi az újszülött érzékeny bőrét akár
az első naptól.

Gyermekeknek és felnőtteknek
C-vitamin-hiány megelőzésére.
Aszkorbinsav tartalmú, vény
nélkül kapható gyógyszer.

Johnson&Johnson Kft.

Tel.: +36-1-451-1256, www.flexagil.hu

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

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

P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

Garmastan
mellbimbóvédő krém
20 g

2150 Ft*

Kérdezd a
  gyógyszerészt!
szerdánként
18:00 órától a
KulcsPatikák
Facebook oldalán!
facebook.com/kulcspatikak

Eredeti ár:2694 Ft
(107,50 Ft/g)

-20%
A mellbimbó és a bimbóudvar ápolására és védelmére a szoptatási időszak
megkezdése előtt és alatt. Zsírmentes mellbimbóvédő krém kék színű
guajazulénnel. Semleges illatú, zsír- és színezőanyag-mentes.
Szoptatáskor nem szükséges lemosni! Klinikailag tesztelt.
Hatóanyag: Guaiazulene
Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

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

4.

mom ON board I ANYA a fedélzeten!

REGISZTRÁLJ ONLINE

a babamamatudakozo.hu
KLUB KÁRTYA hálózatába,
és élvezd a további kedvezményeket!
A tagság INGYENES!

SZEREZD
MEG

kisbabád
első
cumisüvegét!

Vedd át a babamamatudakozo.hu ajándékait
a KULCS PATIKÁK országos hálozatában!
 EDUKÁCIÓS KISOKOS
 800.000 FT ÉRTÉKBEN
KUPONOK
 1 DARAB

CUMISÜVEG*

EXTRA AJÁNDÉK!

Kövess bennünket instagramon
az extra ajándékokért!
* Az ajándék nem választható és a készlet erejéig
tart, kizárólag várandós kismamák részére. A képek illusztrációk.
Az ajándékok nem minden Kulcs Patikában elérhetőek,
az átadó patikák aktuális listáját a babamamatudakozo.hu
oldalára való regisztrációkor megtalálod.

babamamatudakozo.hu
babamamacsomag

babamamatudakozo.hu

#1 a babatervezéstől a szoptatási idő végéig*
AJÁNDÉK MÉRFÖLDKŐ KÁRTYÁKKAL

%

-15

%

%

-15
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

3850 Ft*

6499 Ft*

9699 Ft*

Femibion 0

Babatervezés

Eredeti ár: 4540 Ft

Korai várandósság

Eredeti ár: 7347 Ft

%

-10
Várandósság

Eredeti ár: 10766 Ft

-10
Femibion 3

Szoptatás

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

10299 Ft*
Eredeti ár: 11578 Ft

*Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2019. február - 2020. február közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a magzatvédő vitaminok kategóriájában.
A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36-1-451-1256 • www.femibion.hu • MAT-HU-FM-21-000010

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

kulcspatikak.hu

TOROKFÁJÁS

Strepfen DIREKT
16,2 mg/ml

Strepsils

szájnyálkahártyán alkalmazott
oldatos spray, 15ml

citromízű cukormentes
szopogató tabletta, 24db

2350 Ft*

1799 Ft*

Eredeti ár: 2931 Ft
(156,67 Ft/ml)

Eredeti ár: 2390 Ft
(74,96 Ft/db)

Fáj a torka? Enyhítse tüneteit
már az első jeleinél akár 5 percen belül
a Strepsils szopogató tabletták segítségével, melyek
antibakteriális, gomba- és vírusellenes hatásúak.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

-25

%

-20

%

Torokgyulladás? Enyhítse
tüneteit1 akár 6 órán át
a Strepfen Direkt spray-vel,
amely gyulladáscsökkentő hatással
rendelkezik!

Torokfájás, nyelési nehézségek, torokduzzanat. 18 éves kortól adható.

1

Hatóanyag: Flurbiprofén

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

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

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

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

Tantum Verde®
narancs-méz 3 mg szopogató tabletta, 20db

1899 Ft*
Eredeti ár: 2527 Ft
(94,95 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!
Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1336 1614 Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2021/16, A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.01.18.

FÁJDALOM, LÁZ

No-Spa 40 mg
24 db tabletta

Dolgit AKUT 400 mg

#görcsoldás

1650 Ft*

lágy kapszula, 20 db

1499 Ft*

Eredeti ár: 1842Ft
(68,75 Ft/db)

-10%

Eredeti ár: 1762 Ft
(74,95 Ft/db)

-15%

A No-Spa hatékony segítség alhasi görcsök esetén, már a menstruáció első jeleitől. Oldja
magát a görcsöt, és ezáltal a kínzó, alhasi fájdalmat.

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.

A pillanatot éld át, ne a menstruációs görcsöt! Légy magabiztos a menstruáció idején is.
Drotaverin-hidroklorid-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu; www.nospa.hu
Hirdetési kód: SAHU.DRT.20.01.0028 (2020.01.27.)

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

KÖHÖGÉS

#hurutosköhögés

NÁTHA

Fluimucil 200 mg

Rinofluimucil

30 db tasak

1599 Ft*
Eredeti ár: 2152 Ft
(53,30 Ft/tasak)

-25

%

-25%
A Fluimucil
hatóanyaga az
acetilcisztein, amely
hatékonyan feloldja a nyákot, így könnyíti meg annak kiürülését.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

10 ml oldatos orrspray

1750 Ft*
Eredeti ár: 2351 Ft
(175,00 Ft/ml)

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

Kéri Pharma Hungary Kft.
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

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. március
ill. a készlet ill.
erejéig
vagy visszavonásig
érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok
2020. hónapban,
március hónapban,
a készlet
erejéig érvényesek.
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Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél
100 g

3399 Ft*
Eredeti ár: 4232 Ft
(33,99 Ft/g)

Cataflam Dolo 25 mg
bevont tabletta, 20db
%

-20

2050 Ft*
Eredeti ár: 2598 Ft
(102,50 Ft/db)

%

-20
Cataflam Dolo Rapid 25 mg
Most
csak!

lágy kapszula, 20db

2399 Ft*

%

-20

Eredeti ár: 3014 Ft
(119,95 Ft/db)

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g géll
180 g

4580 Ft*
(25,44 Ft/g)
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2799 Ft*
Eredeti ár: 3543 Ft
(116,63 Ft/db)
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AHOL FÁJ,
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Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula, 20×, Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x:
diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.
• Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 100g, 180 g: diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható
gyógyszerek. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
• Advil Ultra Forte lágy kapszula, 24×: ibuprofén tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
• PM-HU-VOLT-21-00014 • Jóváhagyás dátuma: 2021. január

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! | * = akciós bruttó fogyasztói ár
Az ajánlatok 2021. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

MEGFÁZÁS, INFLUENZA

Gondolta
volna?

kulcspatikak.hu

Aspirin Complex Forró Ital
500 mg/30 mg
granulátum belsőleges szuszpenzióhoz, 20 tasak

2850 Ft*
Eredeti ár: 3565 Ft
(142,50 Ft/tasak)

-20

%

Az Aspirin Complex forró ital megküzd a lázzal, az orrdugulással és a
fájdalommal, ráadásul gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik.
Hatóanyag: acetilszalicilsav, pszeudoefedrin-hidroklorid
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ADOMÁNY FOGYATÉKKAL ÉLŐ CSALÁDTAGOT GONDOZÓ
CSALÁDOKNAK
A Kulcs Patikák munkatársai a Blikkben figyeltek fel a
budapesti Gyöngyszemek Alapítvány által segített család
történetére, mellyel a fogyatékkal élők maszkviselési
gondjaira hívták fel a figyelmet. Az Alapítvány sikertelen,
közel egy éve tartó vitamin- és maszkgyűjtési akciójának
híre mellett nem tudtunk elmenni, ezért a Kulcs Patikák
központja a 220 -fogyatékkal élő családtagot ápoló-család
részére C+D vitamint tartalmazó vitaminkészítményeket
és sebészi maszkokat adományozott.		

MAGNÉZIUM
Magnosolv®
50 tasak granulátum

#kényelmesadagolás

Béres Magnézium 250 mg + B6
filmtabletta, 30 db

3099 Ft*

1120 Ft*

Eredeti ár: 3636 Ft
(61,98 Ft/tasak)

Eredeti ár: 1403 Ft
(37,33 Ft/db)

-15%

-20%

Magnosolv - Minőség és mennyiség 1 tasakban! Már 50 tasakos, gazdaságos kiszerelésben!1
Napi egy, 365 mg magnézium/tasak.
A Magnosolv 30x tasakonkénti termelői átlagárához viszonyítva.

1

Hatóanyag: magnesium carbonate, magnesium oxide
Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150.

Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány megelőzésére és
kezelésére. Kiválóan felszívódó magnéziumvegyületeket tartalmaz.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2103MGB63

Tel.: +36 1 465-2100
Hirdetési kód: MAG/SEP/20/05, 2020.09.22.

KALCIUM
Magnex 375 mg + B6
180 db tabletta

2599 Ft*
Eredeti ár: 3290 Ft
(14,44 Ft/db)

Calcium-Sandoz
+ Vitamin C 1000 mg
pezsgőtabletta, 10 db

950 Ft*

-20

%

Magas hatóanyag-tartalmú magnéziumkészítmény a szív, az
izmok és az idegrendszer támogatásáért!
Laktóz-, cukor-, gluténmentes, vegán termék.
Vitabalans Oy
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finnország

Eredeti ár: 1199 Ft
(95,00 Ft/db)

-20

%

Kalciumpótlásra és C-vitamin-hiány esetén (pl. fertőző
betegségekben az ellenállóképesség növelése) javasolt.
Citromízű pezsgőtabletta.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

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

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

Loceryl® 50 mg/ml

kulcspatikak.hu

Biomed
Körömvirág Krém DUPLA

gyógyszeres körömlakk 2,5 ml

4899 Ft*

2x60 g

850 Ft*

Eredeti ár: 6598 Ft
(1959,60 Ft/ml)

-20%

Eredeti ár:1085 Ft
(7,08 Ft/g)

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

Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve
túlzott szoláriumozás után. 7%
gyógynövénykivonat-tartalom + béta-karotin és
E vitaminok. Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

-25%

Hatóanyag: amorolfin
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2019.04.02 EWO/LOCERYL/2019/03v35

Kitonail 80 mg/g
®

, ,
Védonoi
tanácsok

gyógyszeres körömlakk 3,3 ml

4099 Ft*
Eredeti ár: 5964 Ft
(1242,12 Ft/ml)

#körömgomba

-30%

a Kulcs Patikák
Facebook oldalán!

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

facebook.com/kulcspatikak

Hatóanyag: ciclopirox
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/KIT/2021/03. A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.01.18.

HÖLGYEKNEK
Canesten Kombi Uno 500 mg

hüvelytabletta és krém (1db 500 mg htbl. + 20 g krém)

2950 Ft*
Eredeti ár: 3728Ft

-20

%

Kényelmes és hatékony 1 alkalmas hüvelygomba elleni belső kezelés

1

külsőleg a krém 1-2 hetes kiegészítő használata javasolt.

1

Hatóanyag: klotrimazol
Bayer Hungária Kft.

VIZSGÁLJUK MEG
KÖZELEBBRŐL.

Ú

JD

O

N
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G

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

-15%

ELVÉKONYODÓ HAJ?
Szakértőink kitartóan kutattak, hogy Ön
büszke lehessen a hajára!
Erősebb, sűrűbb és vastagabb haj: a Revalid® Anti-Aging
termékcsaládja innovatív összetevőinek köszönhetően
lelassítja az őszülés folyamatát, növeli a haj mennyiségét
és sűrűségét.
A sampon és a fluid védelmet nyújtanak az UV-sugárzással
szemben, és óvják a haj színét.
Festett hajra is alkalmazható termékek!
Védje meg haját és fejbőrét az idő előtti öregedéstől, adjon
hajának fiatalos lendületet!

Svájci. Megbízható. Hatékony.

Revalid®
Anti-Aging Fluid

8237 Ft helyett
100 ml (68,99 Ft/ml)

6899 Ft

Amennyiben kozmetikumainkkal kapcsolatosan mellékhatás lépne
fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be:
pharmacovigilance@ewopharma.hu.
Termékek besorolása: kozmetikumok.
A dokumentum lezárásának dátuma: 2020.12. EWO-HU/REVALID/2020/20v3

9.

Revalid®
Anti-Aging Shampoo
5954 Ft helyett
200 ml (25,00 Ft/ml)

4999 Ft

www.revalid.hu

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

A gyártó helyi képviselete:
Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f
Tel.: +36 1 200-4650
E-mail: info@ewopharma.hu

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

MOZGÁS

Diclac Dolo 50 mg/g gél #mozgásszervifájdalom

kulcspatikak.hu

NeoMagnizum izom

100 g

2350 Ft*

Magnéziumot, káliumot és B6 -vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

Eredeti ár: 2919 Ft
(23,50 Ft/g)

2150 Ft*

-20

Eredeti ár: 2887 Ft
(43,00 Ft/db)

-25%

%

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

A NeoMagnizum izom a magnézium és a B6-vitamin mellett káliumot is
tartalmaz, amely hozzájárul a normál izomműködéshez.

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

Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Hirdetési kód: 49_202102_neom

DONA 750 mg

DONA 1500 mg

filmtabletta, 60 db

por belsőleges oldathoz, 20 tasak

5099 Ft*

3299 Ft*

Eredeti ár: 5730 Ft
(84,98 Ft/db)

Eredeti ár: 3919 Ft
(164,95 Ft/tasak)

NATURLAND
Fekete nadálytő krém 2 in 1
100 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2312 Ft
(18,50 Ft/ml)

-20%

-15%

-10

%

Zárt baleseti és sportsérülések,
zúzódások, rándulások okozta
véraláfutások, vérömlenyek,
gyulladások és duzzanatok
megszűnésének elősegítésére,
valamint csonttörések utáni
kezelések kiegészítésére
bőrápolási céllal.
Hatóanyagai segítik a szövetek
regenerálódását.

Porckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti az
enyhe és középsúlyos térdízületi porckopás okozta tüneteket. A kúra javasolt időtartama 3 hónap.
Mylan EPD Kft.
1138 Budapest, Váci út 150.
Tel.: +36 1 465-2100
Marketing kód: DON/AUG/20/01

Flexagil krém
50 g

1950 Ft*

Flexagil krém

#növényihatóanyag

100 g

3699 Ft*

Eredeti ár: 2290 Ft
(39,00 Ft/g)

-15%

Eredeti ár: 4347 Ft
(24,66 Ft/g)

Fekete nadálytő gyökér folyékony kivonatot tartalmazó, vény nélkül kapható
gyógyszer gyulladásra, izom- és ízületi fájdalomra.

-15%

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

Cartinorm + D3 filmtabletta

Cannaderm Thermolka

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő, 60 db

1999 Ft*

glükózamint, kondroitint, vitaminokat és ásványi

8950 Ft*

melegítő gél 200 ml

Eredeti ár: 2844 Ft
(10,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 9918 Ft
(149,17 Ft/db)

-10%
Az egészséges ízületek, csontozat és izomfunkció fenntartásáért, különösen ajánlott
túlsúllyal küzdők, sportolók, folyamatosan álló vagy nehéz fizikai munkát végzők, illetve
időskorúak számára.
Goodwill Pharma Kft.

-30%

Hatékony izomgörcsök, hátfájás,
izomláz és befeszült izmok esetén,
valamint segíthet a hideg végtagok
felmelegítésében is. Fő hatóanyaga az
orvosi kender és a szibériai fenyőolaj
kombinációja. A csilipaprika-kivonatnak
köszönhetően melegítő hatást vált ki
égető érzés és kipirosodás nélkül.
Simply You Hungary Kft.
1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A

6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 32.

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. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
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Proenzi krém
100 ml

2550 Ft*
Eredeti ár: 3382 Ft
(25,50 Ft/ml)

%

-25

21STADAPROENZI1AP11/2021.02.01.

Kozmetikum

Étrend-kiegészítő

MARADJ
MOZGÁSBAN

%

-20
Proenzi Intensive
60+30 db tabletta

4899 Ft*
Eredeti ár:6233 Ft
(54,43 Ft/db)

Stada Hungary Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

50 g

3650 Ft*
Eredeti ár: 4571 Ft
(73,00 Ft/g)

%

-20

20 g

1599 Ft*
Eredeti ár: 2119 Ft
(79,95 Ft/g)

11.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! | * = akciós bruttó fogyasztói ár
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%

-25

KERINGÉS

Sperti Preparation H®

kulcspatikak.hu

LIOTON 1000 NE/g

végbélkúp, 12 db

#aranyér

2650 Ft*

gél 100 g

3650 Ft*

Eredeti ár: 3326 Ft
(220,83 Ft/db)

Eredeti ár: 4050 Ft
(36,50 Ft/g)

-20

%

-10

%

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

Aranyér kezelésére. A Sperti Preparation H® végbélkúp hatékonyan csillapítja az aranyér
kellemetlen tüneteit: csökkenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást.
Kizárólag természetes hatóanyagokat (cápamájolajat és élesztősejt-kivonatot) tartalmaz.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: heparin-nátrium.

GlaxoSmithKline - Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

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

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Hirdetési kód: HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma: 2020.11.06.

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Reparon®

Bilobil Intense 120 mg

végbélkenőcs 30 g

2150 Ft*

kemény kapszula, 60 db

-20

%

Eredeti ár: 2709 Ft
(71,67 Ft/g)

4399 Ft*

#memória

Eredeti ár: 5908 Ft
(73,32 Ft/db)

-25%

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

A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar)
korfüggő romlása esetén javasolt enyhe fokú szellemi hanyatlásban.1
1
alkalmazási előírás

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Nicorette® Quickspray

Hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft.

1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUBILPAT2020116

oldatos spray 13,2 ml

3980 Ft*

Panangin® Forte 316 mg/280 mg

Eredeti ár: 4667 Ft
(301,52 Ft/ml)

filmtabletta, 60 db

2550 Ft*

-15%

Eredeti ár: 3209 Ft
(42,50 Ft/db)

-20%

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

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

Hatóanyag: nikotin

Richter Gedeon Nyrt.

Johnson&Johnson Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

NiQuitin Minitab 1,5 mg
préselt szopogató tabletta

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

#dohányzásleszokás

NiQuitin Minitab 4 mg
préselt szopogató tabletta

60 db

60 db

4550 Ft*

4550 Ft*

Eredeti ár: 5374 Ft
(75,83 Ft/db)

Eredeti ár: 5374 Ft
(75,83 Ft/db)

-15%

-15%

Nikotin tartalmú szopogató tabletta, ami segít a dohányzásról való fokozatos leszokásban.
Hatóanyag: Nicotin
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest., Madarász Viktor u. 47-49.

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. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.
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kulcspatikak.hu

SZÁJÁPOLÁS
Lacalut aktiv fogkrém

meridol® fogkefe lágy

75 ml

1 db

Eredeti ár:1296 Ft
(14,65 Ft/ml)

Eredeti ár: 1602 Ft
(1199,00 Ft/db)

1099 Ft*

1199 Ft*
A meridol® fogkefe lágy szálaival kíméletesen
tisztítja az irritált ínyt.

-15

%

meridol® fogkrém

-25%

75 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1827 Ft
(18,00 Ft/ml)

Fogkrém, mely érezhetően feszesebbé és erősebbé teszi az ínyt. Véd a
fogínyvérzés, a fogágybetegség és a fogszuvasodás ellen.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Vitinne Plus

A meridol® fogkrém egyedi hatóanyag-kombinációjával harcol az
ínygyulladás ellen. Inaktiválja a fogmosások után visszamaradó baktériumtartalmú lepedéket, és tartósan gátolja az új foglepedék kialakulását.

kapszula, 100 db

7450 Ft*

-25%

Hatóanyag: aminfluorid

Eredeti ár: 8855 Ft
(74,50 Ft/db)

Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft.
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

-15%

,
Letöltheto
hozzátáplálási
    kisokos
a Kulcs Patikák
honlapján!

Vitinne Plus+ kapszula - vitaminok és cink a fogíny egészségéért.
Omega Pharma Hungary Kft.

kulcspatikak.hu

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

ALVÁS
Valeriana Relax

kapszula, 30 db

gyógynövénykivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő

1020 Ft*
Eredeti ár: 1285 Ft
(34,00 Ft/db)

-20

%

Valeriana (macskagyökér), komlótoboz- és
golgotavirág-kivonatokat, valamint
B6-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő
kapszula. A macskagyökér hozzájárul a
pihentető, nyugodt alváshoz. A komlótoboz
és golgotavirág alkalmazása elősegítheti a pihenést és a lelki egyensúly
fenntartását. A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál
működéséhez.

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

1850 Ft*
Eredeti ár:2349 Ft
(123,33 Ft/ml)

-20%

lágyzselatin kapszula, 30 db

1650 Ft*
Eredeti ár:2187 Ft
(55,00 Ft/db)

-25%
Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak a
normál idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Béres Szemerő
Omega-3 Komplex
lágyzselatin kapszula, 45 db

3750 Ft*
Eredeti ár: 4436 Ft
(83,33 Ft/db)

#irritáltszem

-15%

A szem kisebb irritációinak (pl. füst, por, szél,
klóros víz, pollen) tüneteként jelentkező
kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti,
tüneti kezelésére. Vény nélkül kapható gyógyszer!

A normál látás megőrzéséért Omega-3 zsírsavval!1 A normál látás fenntartásához
hozzájáruló DHA Omega-3 zsírsavat, A-, B2-vitamint és cinket tartalmazó komplex
készítmény. 1A DHA egy többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsav, amely hozzájárul
a normál látás fenntartásához. A kedvező hatás napi 250 mg dokozahexaénsav
(DHA) bevitelével (2 kapszula) érhető el.

Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

Béres Gyógyszergyár Zrt.

Johnson&Johnson Kft.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

13.

#nyugodtalvás

Biomed Valeriana TRIO

Hirdetési kód: KU2103SZO

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

Walurinal® Comfort
6 db tasak

1499 Ft*
Eredeti ár: 2022 Ft
(249,83 Ft/tasak)

Gondolta volna?
MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR 1914-BEN ÜNNEPELTÉK:
NEMZETKÖZI NŐNAP

-25

%

Hatóanyagok egyedülálló
kombinációja. Cselekedjen gyorsan!
Alkalmazása aWalurinal® Max-szal
egyidejűleg javasolt.
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Walurinal® Max
Aranyvesszővel
10 db tabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2547 Ft
(189,90 Ft/db)

A feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek
eredményeképpen a 20. század elején született az
elhatározás világszerte, hogy az év egy napja legyen
jelképesen a nőké. A legtöbb fejlett országban ekkortájt
erősödtek fel a nők követelései szociális-gazdasági
jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban és a
bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésére. Az 1900-as évek elejétől tartott Nőnap
azóta is minden évben emlékezteti a világot arra, hogy
a nők munkája, társadalmi elismertsége ugyanolyan
fontos, mint a férfiaké.

-25%

Babamasszázs
videó

hasfájás ellen
a Kulcs Patikák
honlapján!

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett aranyvessző-kivonatot tartalmaz a húgyutak egészségéért, és D-vitamint a szervezet védekezőképességéért.
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL1AP9/2021.02.01.

kulcspatikak.hu

,,
Szüloi érintés

Bánjon jól a gyomrával!

MEGÚJULT
S
CSOMAGOLÁ

1199 Ft*

Eredeti ár: 1613 Ft
(85,64 Ft/db)

-25%
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Document ID: KEDP/DADRRR, Lezárás dátuma: 2021. 01. 14.

kulcspatikak.hu

HÚGYUTAK

A Quamatel® Mini 10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest. Gyömrői út 19-21.Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu - www.quamatelmini.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. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

14.

EMÉSZTÉS

Elinix probiotikum
kemény kapszula, 28 db

kulcspatikak.hu

Bolus adstringens

2850 Ft*

50 db tabletta

1650 Ft*
Eredeti ár: 2216 Ft
(33,00 Ft/db)

Eredeti ár: 3373 Ft
(101, 79 Ft/db)

-25%

-15

%

#bélfertőtlenítés
Akut fertőzéses bélmegbetegedések,
mérgezéses gyomor- és bélbántalmak
kezelésére szolgáló, többkomponensű
bélfertőtlenítő készítmény, mely lassítja
a bélműködést is.

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

Hatóanyagai megkötik a bélben jelenlévő mérgező anyagokat és
védőbevonatot képeznek a belek falán.

Sandoz Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OELI1673/05.20

Egis Gyógyszergyár Zrt.

EatEnjoy® Dairy

Bila-Git

50 db filmtabletta

2699 Ft*

-20

%

Eredeti ár: 3362 Ft
(53,98 Ft/db)

laktáz és proteáz emésztőenzimeket tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula, 10 db

2699 Ft*
Eredeti ár: 3382 Ft
(269,90 Ft/db)

-20%

Puffadás? Teltségérzet? Emésztési görcsök? A Bila-Git hatékonyan szünteti meg az
epeműködéssel összefüggő emésztési panaszokat, így nincsenek többé nehéz ételek.
Szakértő segítség emésztési panaszokra.
Vény nélkül kapható gyógyszer. Epeműködési zavarral összefüggő emésztési panaszokra.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 - Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu; www.bilagit.hu

Ergo-Prevent Kft.

Hirdetési kód: SAHU.NBI.19.10.0440 (2019.11.13.)

7773 Villány, Baross G.u.23.

Normaflore
belsőleges szuszpenzió

Hepa-Merz
granulátum belsőleges oldathoz, 30x5 g

2550 Ft*

Eredeti ár: 10959 Ft
(311,67 Ft/tasak)

A Hepa-Merz granulátum a csökkent májműködés (például májcirrózis) által
okozott kórállapotok kezelésére alkalmazható. A Hepa-Merz granulátum
L-ornitint és L-aszpartátot tartalmaz, e két hatóanyag javítja az elégtelenül
működő máj méregtelenítő funkcióját, elősegíti az ammónia eltávolítását.

A Normaflore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz
tartályonként. Antibiotikum-kúra, illetve akut hasmenés esetén védi és helyreállítja a bélflóra
egyensúlyát, valamint hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.
A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó,
vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.

Hatóanyag: L-ornitin L-aszpartát

Telefon: (+36 1) 505 0050 - Fax: (+36 1) 505 0060

Merz Pharmaceuticals GmbH/Shila-Medic Kft.

Hirdetési kód: MAT-HU-2100050 (2021.01.20.)

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu; www.normaflore.hu

4030 Debrecen, Puttony u. 35.

gyomornedv-ellenálló lágy kapszula, 14 db

2350 Ft*
Eredeti ár: 2957 Ft
(167,86 Ft/db)

-20%
Hagyományos növényi gyógyszer, elsősorban az enyhe
görcsökkel, bélgázképződéssel és teltségérzéssel járó
emésztőrendszeri panaszok kezelésére javallt. Kizárólag a
régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott
javallatokra alkalmazható.
Hatóanyag: borsosmentaolaj és köményolaj
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

%

Eredeti ár: 3212 Ft
(127,50 Ft/adag)

-15%

Gastropan

-20

20x5 ml

9350 Ft*

15.

Laktázenzimet és proteázenzimet tartalmaz. A laktáz lebontja az intoleranciát előidéző laktózt, a proteáz a tejben található fehérjék - a kazein és az ún.
savófehérjék- lebontására szolgál.

Dipankrin®
Optimum 120 mg
gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 60 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2494 Ft
(33,32 Ft/db)

#emésztés

Stadalax 5 mg
bevont tabletta, 50 db

1899 Ft*
Eredeti ár: 2384 Ft
(37,98 Ft/db)

#székrekedés

-20%

-20%
Puffadás, teltségérzet? A Dipankrin® Optimum három
enzim együttes hatásával segíti a zsír, fehérje és a
szénhidrát lebontását. Az emésztés legyen a legkisebb
gondja!
Hatóanyag: 120 mg Pankreász-por
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

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

Hashajtó készítmény. A Stadalax hatékonyan és
kiszámíthatóan fejti ki hatását székrekedés esetén már
4 éves kortól.
Hatóanyag: biszakodil
Stada Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetésic kód: 21STADASTADALAX1AP14/2021.02.01.

MOST KIEMELT AKCIÓK
Bioextra Silymarin
60 db kapszula

kulcspatikak.hu

4099 Ft*

Canesflor probiotikus
hüvelykapszula

#májegészsége

10 db

3050 Ft*
Eredeti ár: 4071 Ft
(305,00 Ft/db)

Eredeti ár: 5438 Ft
(63,32 Ft/db)

-25

%

-25%

Segítséget nyújthat az antibiotikum-kúra esetleges mellékhatásaként fellépő hüvelyi
fertőzések megelőzésében is.

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

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

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

1x1 Vitamin C-vitamin
200 mg + D3-vitamin + cink

BioCo szerves SZELÉN
MEGAPACK

950 Ft*

2150 Ft*

90 db rágótabletta

120 db tabletta

Eredeti ár: 1208 Ft
(10,56 Ft/db)

Eredeti ár: 2871 Ft
(17,92 Ft/db)

-20%

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

-20%

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

Fahéj forte kapszula gyömbérrel és krómmal.
Az egészséges vércukorszint fenntartásáért.
Hatóanyag: fahéj, gyömbér, króm
Forgalmazza: Dr.Chen Patika

Máj + Slim Máriatövissel
60 db kapszula

2750 Ft*

10 ml

#szárazszem

1950 Ft*
Eredeti ár:2453 Ft
(32,50 Ft/db)

SYSTANE® Hidratálás
lubrikáló szemcsepp
Eredeti ár: 3891 Ft
(309,90 Ft/ml)

60 db lágykapszula

-25%

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.

3099 Ft*

Fahéj forte kapszula

Eredeti ár: 3660 Ft
(45,83 Ft/db)

-20

%

-25%

Száraz szem kezelésére: átmenetileg megszünteti
a szemszárazság okozta égő érzést és irritációt,
használata hosszan tartó, fokozott hidratálást
eredményez. Lágy kontaktlencsék nedvesítésére
is alkalmazható.

A máriatövis kivonata hozzájárul a máj és az epe egészségének megőrzéséhez, a
májszövet és a májsejtek regenerálódásához. A keserű narancs támogatja a zsír és a
szénhidrát anyagcserét.

Orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz.
Alcon Hungária Kft. –1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Forgalmazza: Well Pharma Kft.

Mellékhatás bejelentő email címünk: QA.Complaints@alcon.com

1037 Budapest, Zay u. 3.

Hirdetési kód: HU1904670598/05/2019

Isla® Cassis

Vita Plus Torony

torokpasztilla, 30 db

gyógyszeradagoló, 1 db

2450 Ft*

Eredeti ár: 2867 Ft
(66,63 Ft/db)

Eredeti ár: 3303 Ft
(2450,00 Ft/db)

1999 Ft*

-30%

-25%

1x1 Vitamin
D3-vitamin 4000 NE Forte
rágótabletta 100 db

1580 Ft*
Eredeti ár: 1978 Ft
(15,80 Ft/db)

-20%

Köhögési inger? Rekedtség? Megoldás lehet az izlandi zuzmó
tartalmú, fekete ribizliízű, cukormentes Isla® Cassis torokpasztilla,
amely C-vitamint is tartalmaz és már 4 éves kortól adható.
Hatóanyag: izlandi zuzmó vizes kivonata
Alpen Pharma Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 50.

Heti gyógyszeradagoló a hét minden napjára.
AIM-Medical Kft

Limeízű étrend-kiegészítő rágótabletta édesítőszerrel.
A készítmény 100 µg (4000 NE) D3-vitamint tartalmaz.
Forgalmazza: VitaPlus Kft.

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

16.

Merz Spezial
Hialuron Habkrém

Merz Spezial
Kollagén Habrém

50 ml

50 ml

4950 Ft*

4950 Ft*

Eredeti ár: 6205 Ft
(99,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 6205 Ft
(99,00 Ft/ml)

RICHTOFIT Rapid Active
125 g sportgél

1850 Ft*
Eredeti ár: 2345 Ft
(14,80 Ft/ml)

-20%

-20%

-20

%

A RICHTOFIT az eredeti magyar sportkrém.
7 gyógynövény kivonata mentollal. A gél formula
segíti a gyors felszívódást. A NAGYON AKTÍVAKNAK.
RICHTOFIT. Mozgásban tart.

A Merz Spezial Hialuron Habkrém egyedi kombinációjú hialuronsav tartalommal bír, mely azonnali
hidratálást nyújt a bőrnek. A Merz Spezial Kollagén Habkrém mérsékli a ráncokat és megakadályozza
az idő előtti bőröregedést. Az innovatív habkrém azonnal beszívódik a bőrbe.
A gyönyörű, hidratált és feszes bőrért.

Pharmafit Sport Kft.

Merz Consumer Care GmbH/Shila-Medic Kft.
4030 Debrecen, Puttony u. 35.

Canesbalance

ANAFTIN 12% GÉL

3050 Ft*

8 ml

hüvelykúp, 7db
Eredeti ár: 3819 Ft
(435,71 Ft/db)

2050 Ft*

-20

%

Eredeti ár:2588 Ft
(256,25 Ft/ml)

-20%

Már egyedi, kényelmesen felhelyezhető kúp formátumban is. Hatékonyan kezeli a
bakteriális vaginózis tüneteit, visszaállítja a hüvely természetes egyensúlyát.

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb szájsebeken (pl. fogszabályzó,
fogpótlás okozta sérülések és más apró sebek), így enyhítve a szabad idegvégződésekben
jelentkező fájdalmat. A készítmény HIALURONSAV és ALOE VERA tartalma segíti a sérült
szövetek természetes gyógyulását. Életkori megkötés nélkül alkalmazható.
Polivinil-pirrolidont (PVP), hialuronsavat és aloe verát tartalmazó orvostechnikai eszköz.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

Hirdetési kód: HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma: 2020.11.06.

Bioextra Grapefruit
mag kivonat
20 ml

1650 Ft*
Eredeti ár: 2217 Ft

HARTMANN Veroval® compact
felkaros vérnyomásmérő, 1 db

-25

%

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

-20%

- 2x100 mérési érték tárolása
- 3 év garancia
- kétszeres klinikai minősítés
- jól olvasható, nagy kijelző
- átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta

- a Comfort Air Technológiának köszönhetően kényelmes és kímélő mérést tesz lehetővé
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Bioextra Zrt.

Wick torokcukorka

mentolos cukormentes, mézes, cseresznyés cukormentes és
új citromos mentolos cukormentes ízekben, 72 g

599 Ft*

IMUNOGLUKAN P4H SZIRUP
120 ml

4599 Ft*
Eredeti ár: 5844 Ft

-25%

A Wick torokcukorkák könnyítik a légzést,
csökkentik a köhögési ingert, a torok
fájdalmát és hűsítik a fájó, kiszáradt torkot.
Glatz Hungary Kft.

17.

(11850,00 Ft/db)

- szívritmuszavar jelzése

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

(8,32 Ft/g)

Eredeti ár: 14758 Ft

Felkaros automata vérnyomásmérő

(82,50 Ft/ml)

Eredeti ár: 793 Ft

11850 Ft*

(38,33 Ft/ml)

-20%

Az Imunoglukan P4H® junior egy folyékony
étrend-kiegészítő, amely Imunoglukan®-t és C-vitamint
tartalmaz, melyek az immunrendszer támogatását
szolgálják. Laktózmentes, gluténmentes, cukormentes,
vegetáriánusok és vegánok is fogyaszthatják.
Hatóanyag: Imunoglukan (beta -(1,3/1,6) - D-glukán ),
C-vitamin
Medis Hungary Kft.

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

MOST KIEMELT AKCIÓK
Vizol 0,4%
oldatos szemcsepp

kulcspatikak.hu

S

Korszerű portfólió
szemszárazságra.

VizolS 0,21%
oldatos szemcsepp
10 ml

1899 Ft*

10 ml

Eredeti ár: 2381 Ft
(189,90 Ft/ml)

2399 Ft*

JutaVit Tőzegáfonya
800 mg + Aranyvessző-kivonattal
100 db filmtabletta

1599 Ft*
Eredeti ár: 2128 Ft
(15,99 Ft/db)

Eredeti ár: 3000 Ft
(239,90 Ft/ml)

-25%

-20

-20

%

%

Oldatos szemcsepp az enyhe és a súlyos szemszárazság tüneteinek kezelésére. Tartósítószer-mentes és felbontás után,
hűtés nélkül 6 hónapig eltartható. www.vizols.hu
Orvostechnikai eszközök.

Tőzegáfonya- (Vaccinium Macrocarpon) kivonatot és
aranyvessző- (Solidago Virgaurea) kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő. Az aranyvessző
hozzájárul a húgyutak egészségéhez.

PENTA PHARMA Kft.

JuvaPharma Kft

2161 Csomád, József Attila utca 73.

Canestest teszt hüvelyi
fertőzésekre

Cationorm®

emulziós műkönny szemcsepp, 10 ml

2499 Ft*

1 db

1950 Ft*
Eredeti ár: 2584 Ft
(1950,00 Ft/db)

Eredeti ár: 3308 Ft
(249,90 Ft/ml)

-25

%

Akár 10 másodperc alatt megbízhatóan segít eldönteni, hogy a hüvelyi fertőzést
gomba vagy baktérium okozza-e.1

-25%

Több, mint 90%-os pontosság. Támpontot ad a panasznak megfelelő termék
kiválasztásához, de nem helyettesíti a szakemberrel való konzultációt!

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire speciális
nanotechnológiával. Nedvesíti, síkosítja és védi a szemfelszínt, csökkenti a
könnypárolgást. Nem tartósított, bármilyen kontaktlencsére rácseppenthető.
Felbontás után 3 hónapig eltartható.

Bayer Hungária Kft.

Santen Oy Magyarországi Kerekedelmi Képviselete

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

1141 Budapest, Lipótvár utca 19/B

1

Ocutein Forte
Lutein 15 mg

Ocutein Sensitive Care
nedvesítő szemcsepp, 15 ml

1399 Ft*

lágyzselatin kapszula, 60 db

3650 Ft*

Eredeti ár: 1900 Ft
(93,27 Ft/ml)

Eredeti ár: 4882 Ft
(60,83 Ft/db)

-25

JutaVit
Lándzsás Útifű
300 ml

1450 Ft*
(4,83 Ft/ml)

-25

%

Most
csak!

%

Az Ocutein Forte készítmény 15 mg luteint, többszörösen
telítetlen Omega-3 zsírsavakat, A-, B2-, C- és E-vitaminokat,
valamint cink, réz és szelén nyomelemeket tartalmaz.

Az Ocutein Sensitive Care nedvesítő szemcsepp 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

Lándzsás útifű, szegfűszeg,
kardamom-kivonatot és C-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő folyadék borsmenta illóolajjal.
JuvaPharma Kft

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

1599 Ft*
Eredeti ár: 2128 Ft
(15,99 Ft/db)

-25

%

1200 mg EPA és DHA zsírsavakban gazdag mélytengeri
halolajat, valamint E-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő.
JuvaPharma Kft

JutaVit
D3-vitamin 3000 NE Olíva
100 db lágy kapszula

1599 Ft*
Eredeti ár: 2128 Ft
(15,99 Ft/db)

-25%

D3-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. A termék a 3000 nemzetközi
egység D-vitamint extra szűz olívaolajban oldott formában tartalmazza.
JuvaPharma Kft

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

Uriage és Bioderma
akciók!

MEGOLDÁS A HAJ
ÉS A FEJBŐR ÁPOLÁSÁRA
MINDEN Nodé TERMÉKRE

-25%

*

MÁRCIUS 1-31.

XÉMOSE

MEGOLDÁS A SZÁRAZ BŐRRE

AKCIÓ
MINDEN MÁSODIK
XÉMOSE TERMÉK

1999Ft

Ráadás Uriage kulacs*
*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage XÉMOSE
terméket és most az alacsonyabb árút 1999 Ft-ért adjuk
adjuk Önnek, ráadásként öné lehet egy 500 ml-s Uriage
kulacs 1 Ft-ért.
Az akció időtartama:
2021. január 1. - 2021. március 31.
A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel nem
vonható össze, és nem érvényes az 1 literes Xémose
Olajtusfürdőre. A promóció a készlet erejéig érvényes.
WWW.URIAGE.HU
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE

BIODERMAMagyarorszag

bioderma.hungary

bioderma.hu

*Az akció 2021. március 1-31. között a készlet erejéig érvényes.
Az akció más kedvezményekkel nem összevonható, valamint
nem vonatkozik az összecsomagolásokra és a promóciós árral
ellátott termékekre. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem
teljes körű. A változtatás jogát fenntartjuk.
NAOS Hungary Kft. © 2021 Minden jog fenntartva.

Baba hozzátáplálási
KISOKOS
HOZZÁTÁPLÁLÁS KEZDETE
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VARIÁCIÓK ÉTKEZÉSEKRE:

Állag: méz sűrűségű püré/BLW esetén párolt,
puhább, kézbefogható falatkák
Gyakoriság: napi 1 kóstolás
Egy étkezés mennyisége: 1-2 evőkanál
(igény szerint lehet több is)
Hús: bevezetést követően akár naponta
Hal: bevezetést követően heti 1 alkalommal
Gluténtartalmú ételek: bevezetést követően
heti 3-5 alkalommal (lehetőség szerint
válasszunk vassal dúsított gabonakásákat)
Olajok: bevezetést követően legalább naponta
1x100 ml püré / 1 kiskanál

m

•

BEVEZETHETŐ ALAPANYAGOK:
Banán
Körte
Mangó
Őszibarack
Vanília, fahéj
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VARIÁCIÓK ÉTKEZÉSEKRE:

ny

•

Állag: áttört, darabosabb püré
Gyakoriság: napi 1-2 kóstoltatás és/vagy
1 kiváltott étkezés (jellemzően tízórai)
Egy étkezés mennyisége: 3-5 evőkanál
(kiváltott étkezés esetében 120–150 ml)
Hús: bevezetést követően akár naponta
Máj: bevezetést követően heti 1 alkalommal
Hal: bevezetést követően heti 1-2 alkalommal
Tojás: heti kb. 1 db
Gluténtartalmú ételek: bevezetést követően
heti 3-5 alkalommal
Gabonafélék: naponta
Olajok: 100 ml püré /1 kiskanál

ig é

•
•

A ny at e j

7–8. HÓNAP

Sertéshús
Csirkehús
Marhahús
Máj (heti 1x)
Pulykahús

Barna rizs
Búza
Rizs (basmati)
Zab
Hal

Lenmagolaj
Margarin
Napraforgóolaj
Olívaolaj
Repceolaj

.

Burgonya
Édesburgonya
Sütőtök
Alma
Avokádó

BEVEZETHETŐ ALAPANYAGOK:
Sárgabarack
Szilva
Petrezselyem, kapor
Bazsalikom, kakukkfű
Rozmaring, oregano
Kókuszolaj

j ig
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HÚS, HAL,
TOJÁS,
TEJTERMÉK
GABONAFÉLÉK

Dinnye, szőlő
Amaránt
Kiwi
Hajdina
Kókusz
Ánizs, babér,
Meggy, licsi
Bors, borsikafű
Narancs, mandarin
Curry, gyömbér
Citrom leve
Tárkony
Tejföl
Citromhéj
(kezeletlen)
Túró

Folytatás 11. hónaptól és remek Manó Menü
receptvideók Kulcs törzsvásárlói
kártyaszámmal elérhetőek itt!
www.kulcspatikak.hu
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Spárga, spenót
Tápióka
Uborka
Zeller
Áfonya
Cseresznye
Csillaggyümölcs
Datolyaszilva
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Káposzta
Kelbimbó
Kukorica
Lencse
Padlizsán
Paprika
Paradicsom
Póréhagyma
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BEVEZETHETŐ ALAPANYAGOK:
Bab, zöldbab
Csicseriborsó
Csicsóka
Endívia
Fokhagyma
Hagyma
Karfiol
Karalábé
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étkezés (jellemzően tízórai és/vagy uzsonna)
Egy étkezés mennyisége: 5-6 evőkanál (kiváltott
étkezés esetében 150–250 ml)
Hús: bevezetést követően akár naponta
Máj: bevezetést követően heti 1 alkalommal
Hal: bevezetést követően heti 1-2 alkalommal
Tojás: heti kb. 2 db
Gabonafélék: naponta
Olajok: 100 ml püré/1 kiskanál

VARIÁCIÓK ÉTKEZÉSEKRE:
cs

•

Állag: darabosabb püré, puha falatok
Gyakoriság: napi 2-3 kóstoltatás/ vagy két kiváltott

ap .

•
•

Köles
Kuszkusz
Quinoa
Bulgur
Darált lenmag

l/n

9–10. HÓNAP

Joghurt (natúr)
Kefir
Tojás
Pasztörizált sajt
Vaj

m

Sárgaborsó (passzírozva)
Zöldborsó (passzírozva)
Füge (friss)
Gesztenye (natúr)
Nektarin
Papaja

0

Brokkoli
Cukkini
Nyári tök
Paszternák
Petrezselyemgyökér
Sárgarépa

Lestyán, menta
Metélőhagyma
Pirospaprika
Szegfűszeg
Szerecsendió

ZÖLDSÉG    GYÜMÖLCS    FEHÉRJE    GABONAFÉLÉK

VÁGD KI EZT AZ OLDALT
Minden nap jól jöhet!
ÉS TEDD A HŰTŐDRE!

20.

Mit egyen a baba?

Manó Menüt!

Ambrus Éva nem mindennapi anyuka. Ő ugyanis a saját
gyermekén kívül – ha áttételesen is – több ezer másik
babát etet ötletes receptjei és tanácsai által.
A szociálpedagógus és élelmezésvezető végzettséggel is rendelkező,
„etetésben utazó” Éva néhány évvel ezelőtt hozta létre a Manó Menüt, amely
a közösségi médiában segít eligazodni a hozzátáplálás útvesztőiben, majd két
sikerkönyve (Anya, kérek még! és a Válogatós gyerek c.) által ismertette meg a
baba-hozzátáplálás és gyermektáplálás egészséges és tápláló, de legfőképpen
egyszerű oldalát. Mert ugyan etetni bárki tud, de néhány alapszabályt betartva
és vidám ötlettel felturbózva lehet ez akár egy életre szóló egészséges életmód
alapja, no meg móka is szülőnek, gyermeknek egyaránt.

A Kulcs Patikák törzsvásárlói megint jobban járnak!
• Kivágható baba-hozzátáplálási kisokos az újságban
• A praktikus hozzátáplálási kisokos bővített,
teljes letölthető verziója (0-3 éves korig)*
• A Manó Menü legnépszerűbb receptvideói*
• Nyereményjáték a Manó Menü hozzátáplálási ajándékcsomagjáért!*
OLVASD EL AZ AMBRUS ÉVÁVAL KÉSZÜLT ÉRDEKES INTERJÚNKAT
A KULCS PATIKÁK HONLAPJÁN! Ami vár: érdekességek a babák hozzátáplálásáról, a
friss anyukák etetési feszültségeiről, Éva könyveiről és a legjobb házi babaételekről.

www.kulcspatikak.hu
* Elérhető a Kulcs Patikák honlapján a törzsvásárlói kártya számával való belépés után

SOKAT FÁJ A BABAPOCAK?

Szakszerű babamasszázs ajándékba!
A hasmasszázs segíti a baba megkönnyebbülését, serkenti az
emésztési folyamatokat és az emésztőrendszer fejlődését is –
ezáltal enyhíteni képes a hasfájást. A babamasszázs emellett
csökkenti a stresszhormonszintet és boldogsághormonokat
termel, így kisbabád kiegyensúlyozottabb lesz, jobban alszik
és kevesebbet sír. A Molnár Zsóka, babamasszázs oktató által –
kifejezetten hasfájásra, a baba megkönnyebbülésének segítésére
– készített szakszerű babamasszázsvideó márciusi babahónapunk
EXTRA AJÁNDÉKA Önnek.

Mert tudjuk, a hasfájás komolyan megnehezíti
a baba és anya napjait is.
• Kérjen egy Kulcs törzsvásárlói kártyát az egyik patikánkban!
• Lépjen be a Kulcs Patikák honlapjára a kártyaszámmal!
• Indulhat a videó!

Megnyugvás a babának, öröm az anyának.
www.kulcspatikak.hu
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MI MÁS EGY
Quality PATIKÁBAN?

Óriási, kibővített termékpaletta
•
•

reformélelmiszerek, speciális diétákba illeszthető alapanyagok főzéshez, étkezéshez
széles dermokozmetikai választék érzékeny és problémás bőrre,
több Quality Patikában külön bőrápolási szakértővel.

Hosszított nyitvatartás
•

hogy munka után is legyen ideje a vásárlásra.

Szabadpolcos elrendezés
•

mert tudjuk, hogy szereti végigolvasni a vitaminok és más termékek összetevőit, majd
önállóan dönteni bizonyos kérdésekben.

Még több idő és odafigyelés a vásárlókra
•

a legtöbb patikában kevés lehetőség van a beszélgetésre, azonban a Quality Patikákban
mindig lesz olyan munkatárs, aki a szabadpolcok között nézelődők döntését segíti
gyógyszerészi tudásával, tapasztalatával.

Nálunk megtalálja!

INGYEN
ONLINE
JÓ KÖZÖSSÉGGEL

TORNÁZZON GYÓCSI DÓRI,
GERINCTRÉNERREL A KULCS PATIKÁK
FACEBOOK OLDALÁN!

A kismamák gerincét megterhelik
a mindennapok. Ha babát vár, azért,
ha már megszületett a baba, azért.
A Kulcs Patikák Facebook oldalán profi,
30 perces kismama gerinctorna várja minden
vasárnap reggel 9:30-tól az üzenőfalon ÉLŐBEN!

facebook.com/kulcspatikak
Kulcs Patikák törzsvásárlói kártyával ingyenes flow jóga,
hasregeneráló- és napindító torna várja a honlap látogatóit,
hetente frissülő edzésekkel. Szerezzen egy Kulcs Kártyát
patikáink egyikében és a kártyaszámot beírva, azonnal
indíthatja a profi edzéseket saját otthonában!

INGYENES
KISMAMA
GERINCTORNA

www.kulcspatikak.hu
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Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, amely
egy magyar gyógytornász neve, aki a koraszülötten, vagy egyéb okból sérülten született gyermekek korai fejlesztésének
szentelte életét és munkásságát. Kidolgozta az egész világon egyedülálló módszerét, amelynek lényege, hogy az izmok
mozgatásával, masszírozásával stimulálják a nem, vagy nem megfelelően működő agypályákat, ezáltal biztosítva az
elérhető legjobb szellemi és testi egészségi állapotot a kis betegek számára. A mozgássérülések valamennyi területén
kimagasló eredményeket mutatott fel gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt.
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VÍZSZINTES: 1. Egyszerű telekelválasztó. 12. A Dunába torkolló
65 km hosszú német folyó (ILZ). 13. Kóbor János zenekara.
14. Portéka. 15. Tűz hatására kilyukad. 17. Néha. 19. … hiszi,
kételkedik benne. 21. Laurencium vegyjele. 22. Igekötő.
23. Seress Rezső. 24. Moréna páros betűi. 26. Tényező.
28. Fényforrás hullámhossz szerinti felbontása. 30. Einsteinium
és bór vegyjele. 31. 20%. 33. Elektromos töltésű anyagi
részecske. 34. Kosztolányi Dezső Kornélja. 35. Létezik. 36.
Háton fekve. 38. Igen szélsőséges. 40. Italos egynemű betűi. 41.
Sertéslak. 42. Magatok. 43. Aján Tamás. 45. Női név. 47. Ismét.
50. Bizonytalan lábon áll. 51. Ésszel felfog. 53. Deresedik a haja.
55. Mórikálás része! 56. A vének uralma (O, Á).
FÜGGŐLEGES: 1. Tanulókat tömörítő szervezet. 2. Cserépedényt
tönkretesz. 3. Igekötő. 4. A kiütés jele. 5. Szappanmárka. 6.
Szükséges. 7. Minden szám nulladik hatványa. 8. Fából készült
erős alap, amelyre a szállítandó árut teszik. 9. Szélesre nyit. 10.
Véredény. 11. Az ionizációt okozó részecskeáram élő szervezetre
gyakorolt hatását vizsgáló tudomány. 16. Horvát község SziszekMonoszló megyében. 18. Tolkien mesevilágának alakja. 20. Beépít
egynemű betűi. 22. Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes (Andrea).
25. Semida egyik fia a Krónikák első könyvéből. 26. Jezsuita
szerzetes, tanár és csillagász (Gyula). 27. Korpusz. 28. Nagy
egyenáramok mérésére használt ellenállás. 29. …-Tiki, Heyerdahl
hajója. 32. Személyszállító bérkocsi. 34. Egy angol diákváros lakója.
36. A hét első napján. 37. Azonos betűk. 39. Katonai egység. 41.
Antik. 44. … Ferrari, olasz versenyautó-tervező. 46. Nagy-…, 826m
magas csúcs a Börzsönyben. 47. Rút betűi keverve. 48. Napszak.
49. Titkos Ügykezelés, röv. 52. Rénium vegyjele. 54. Némán elér!

A játék kezdete: 2021. március 1. Beküldési határidő: 2021. március 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 keresztrejtvény helyes megfejtői között 3 nyertes részére összesen
A sorsolás időpontja: 2021. április 7. szerda
1 db MAMAJOO Bpa mentes "Első ajándék szettem” csomagot,
A 3 nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a
1 db 5000 Ft értékű, a babatappancs.hu webáruházban
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.
beváltható ajándékutalványt és
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.
1 db kézfogós szoborkészítő szettet sorsolunk ki.

Kérdezd a

GYÓGYSZERÉSZT!

ONLINE
IS
#kérdezdagyógyszerészt

MINDEN HÉTEN
MÁS TÉMÁBAN.

Facebook
ÉLŐ videó

MINDEN SZERDÁN
18:00-TÓL

facebook.com/kulcspatikak

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. március 1. – március 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: 2021. február 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 2021. március hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | A változtatás jogát fenntartjuk.

