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ÁPRILIS 22.
A Föld napja

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

#KÖRNYEZETVÉDELEM

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT  
KERESSE A MAGAZINBAN!

Érvényes: 2021.04.01. – 04.30.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu  

Kövesse a 
Kulcs Patikákat a 

Facebookon!

Cataflam Dolo Rapid, gyorsan felszívódó lágy kapszula1, mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, 
fogfájást és a menstruáció következtében fellépő fájdalmat.  
1Diklofenák-kálium tablettához képest.

Hatóanyag: Diklofenák-kálium hatóanyagú
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800, www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Cataflam Dolo Rapid  25 mg
lágy kapszula, 20 db

2399 Ft*
(119,95 Ft/db)

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. 
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: MAT-HU-2100140 (2021.02.10.)

Rhinospray plus 1,265 mg/ml 
oldatos orrspray
10 ml

1999 Ft*
Eredeti ár: 2508 Ft

(199,90 Ft/ml)

-20%

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

100

Most
csak!



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

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

BOMBA AKCIÓK! 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL 
MINDIG JOBBAN JÁR!
Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! 
Az ajánlatok 2021. április 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.

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

 - KERTI  DÍSZNÖVÉNYEK  PIACTEREFlorapont
Kulcs Kártyával 500 Ft kedvezmény1

ÁPRILISBAN  AJÁNDÉK  VIRÁGMAG !

1min. 4000 Ft vásárlás esetén

2.

KULCS 
PARTNEREK:

 
 

florapont

Béres Porcerő 
FORTE   
90+90 db filmtabletta
Eredeti ár: 12259 Ft 

9799 Ft**
(54,44 Ft/db)

-20 % Kulcs 
kártyás 

akciós ár

10399 Ft*
(57,77 Ft/db)

-15%

Az ízületi porcok normál működéséért1. 
Alkalmazása javasolt az ízületi porcok 
egészséges működéséhez, sportolóknak, 
idősebb felnőtteknek és időskorúaknak.  
1A készítményben lévő C-vitamin 
hozzájárul a normál kollagénképződés-
hez, ezen keresztül a porcok megfelelő 
működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt. – 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: KU2104PF18

Panadol Rapid 500 mg
filmtabletta, 24 db
Eredeti ár: 1381 Ft 

Paracetamol hatóanyagú fájdalom- és 
lázcsillapító gyógyszer. Optizorb® formulával 
a gyorsabb felszívódásért – a hagyományos 
paracetamol tablettákhoz képest.

Paracetamol hatóanyagú
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. –1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport. 1099 Ft**

(45,79 Ft/db)

-20% Kulcs 
kártyás 

akciós ár

1240 Ft*
(51,67 Ft/db)

-10%

Snup 1 mg/ml 
oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2001 Ft 

1499 Ft**
(149,90 Ft/ml)

-25 %
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

1699 Ft*
(169,90 Ft/ml)

-15%

A tartósítószer-mentes SNUP 
orrspray az aktív hatóanyag 
és a tengervíz erejével segít 
csökkenteni az orrdugulást.  
6 éves kortól alkalmazható.

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADASNUP2AP1/2021.03.01.

Degasin
lágy kapszula, 32 db
Eredeti ár: 2415 Ft

1799 Ft**
(56,22 Ft/db)

-25 %
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

2040 Ft*
(63,75 Ft/db)

-15%

A Degasin a gázképződéssel járó panaszok enyhítésére szolgál, 
ezáltal csökkenti az olyan hasi panaszokat, mint a felfúvódás, 
puffadás és hasi feszülés.

Hatóanyag: 280 mg szimetikon (1 kapszulában)

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Stada Hungary Kft. –1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADADEGASIN1AP10/2021.03.01.

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

étrend-kiegészítő tabletta, 100 db
Eredeti ár: 3898 Ft 

A C-vitamin hozzájárul:

• az immunrendszer normál működéséhez, 

• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, 

• az immunrendszer normál működésé-
hez intenzív testmozgás alatt vagy azt 
követően. 

A D-vitamin hozzájárul: 

• a kalcium és a foszfor normál  
hasznosulásához, 

• az egészséges csontozat fenntartásához.
NovusPharma Kft. – 7773 Villány, Deák Ferenc 1/E

2899 Ft** 
(28,99 Ft/db)

-25 % Kulcs 
kártyás 

akciós ár

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

-15%
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Komplex összetételével támogatja az  
immunrendszert meghűléses betegségekben, 
influenza idején.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetási kód: KU2104BCSE3

Béres Csepp Extra  
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml

1450 Ft*
Eredeti ár: 1822 Ft

(48,33 Ft/ml)

-20%

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

Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetási kód: KU2104C51

Béres C-vitamin 500 mg 
100 db filmtabletta
Eredeti ár: 2699 Ft

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

BioCo D3-vitamin 2000 NE  
100 db tabletta
Eredeti ár: 2860 Ft

Támogassa immunrendszerét az új Dr. Theiss D3-vitaminnal!

A D-vitamin hozzájárul:

- az immunrendszer normál működéséhez,

- az egészséges csontozat és izomfunkció fenntartásához.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Dr. Theiss D3-vitamin  
étrend-kiegészítő filmtabletta 2000 NE    
60 db

1499 Ft*
Eredeti ár: 1913 Ft 
(24,98 Ft/db) 

-20%

Centrum® Nőknek és Centrum® Férfiaknak már az 50 éven felülieknek is!

A Centrum® Nőknek 50+ és Férfiaknak 50+ minden vitamint és fontos ásványi anyagot tartalmaz, amelyre az 50 év 
feletti nők és férfiak szervezetének szüksége van.  Étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

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

2799 Ft*
Eredeti ár: 3494 Ft

(93,30 Ft/db)

Centrum® Nőknek 50+  
A-tól Z-ig® multivitamin

30 db filmtabletta

2799 Ft*
Eredeti ár: 3494 Ft

(93,30 Ft/db)

-20% -20%

2150 Ft**
(21,50 Ft/db)

-20 %

2420 Ft*
(24,20 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2150 Ft**
(21,50 Ft/db)

-25 %

2430 Ft*
(24,30 Ft/db)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

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

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

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

Hatóanyag: aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Cralex® 125 mg tabletta
60 db

1799 Ft*
Eredeti ár: 2407 Ft

(29,98 Ft/db)

-25%

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

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

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Eredeti ár: 1550 Ft

A Mezym® forte javítja az emésztést és könnyít a gyomron étkezés után, hasnyálmiriggyel 
kapcsolatos emésztési zavar esetén (maldigesztió). Gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 
klinikailag bizonyított enzimaktivitás. 

Mezym forte. A jobb emésztésért! 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: pankreatin.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

MEZYM® forte 10000 
gyomornedv-ellenálló 
filmtabletta 50 db
Eredeti ár: 2806 Ft

Nagy Svédcsepp Naturland
oldat, 500 ml
Eredeti ár: 2619 Ft

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

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!

Az új Normaflore Immune® étrend-kiegészítő por 6 milliárd Bacillus clausii (SIN) 
spórát, valamint cinket és szelént tartalmaz. A cink és a szelén hozzájárulnak 
az immunrendszer normál működéséhez. Étrend-kiegészítő por tasakban 
édesítőszerrel.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot.
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.normaflore.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2000409 (2020. 10. 15.)

Normaflore Immune 
étrend-kiegészítő por tasakban 
édesítőszerrel
12 tasak
Eredeti ár: 3694 Ft

Gondolkozz előre, mit tehetsz a természetes és rendszeres bélmozgásért!  
Az új DulcoNatural® az erdei mályva-kivonatának köszönhetően támogatja a 
rendszeres bélmozgást.

Étrend-kiegészítő bevont tabletta.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot.
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.dulcolax.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2000308 (2020. 09. 02.)

DulcoNatural 
étrend-kiegészítő bevont tabletta 
kivigyümölcs- és erdei mályva-kivonattal, 20 db 

2699 Ft*
Eredeti ár: 3385 Ft

(134,95 Ft/db)

-20%

#hasmenés

#aktiváltszén

2250 Ft**
(45,00 Ft/db)

-20%

2530 Ft*
(50,60 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

1230 Ft**
(61,50 Ft/db)

-20 %

1390 Ft*
(69,50 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2099 Ft**
(4,20 Ft/ml)

-20 %

2360 Ft*
(4,72 Ft/ml)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2899 Ft**
(241,58 Ft/tasak)

-20%

3270 Ft*
(272,50 Ft/tasak)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

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

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



*Lásd: Gaviscon mentaízű belsőleges szuszpenzió alkalmazási előírás. 
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. ∙ Tel.: 1 880 1870 ∙ E-mail: gyogyszer@rb.com 
Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. Anyaglezárás: 2021/02/05.  GVS_21_03

A GAVISCON SZUSZPENZIÓ
MÁR 3 PERCEN BELÜL ÉS
AKÁR 4 ÓRÁN ÁT HAT!*

GYOMORÉGÉSTŐL SZENVED? 
VAN MEGOLDÁS!

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

Gaviscon borsmentaizű
rágótabletta, 48 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2634 Ft 
(43,73 Ft/db) 

Gaviscon mentaízű 
belsőleges szuszpenzió, 500 ml

2699 Ft*
Eredeti ár: 3420 Ft 
(5,40 Ft/ml) 

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

5.

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

Hatóanyag: alverin-citrát, szimetikon
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

METEOSPASMYL
30 db lágy kapszula
Eredeti ár: 3689 Ft

Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofilizált tejsav- és bifidobaktériumokat 
tartalmazza (LA-5®, BB-12®), melyek alkalmazása az alábbi esetekben javasolható: 
ha megváltozik a szervezet bioritmusa, utazások alatt.
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Linex Flora 
élőflórát tartalmazó kapszula 
28 db

2850 Ft*
Eredeti ár: 3576 Ft

(101,79 Ft/db)

-20%

#puffadás

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: szimetikon
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

ESPUMISAN® Gyöngy 40 mg  
lágy kapszula, 50 db 
Eredeti ár: 2070 Ft

-20%

-20%

Görcsös hasi fájdalmak, epeúti görcsök és bántalmak, húgy-ivarszervi 
görcsök, valamint az ún. irritábilis bélszindróma görcsös tüneteinek 
enyhítésére szolgál.

Hatóanyag: Hioszcin-butilbromid.
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33/B.
Hirdetési kód: BUS-21-01-01, lezárás dátuma: 2021.01.11

Buscopan 
Forte 20 mg
10 db filmtabletta

1299 Ft*
Eredeti ár: 1720 Ft

(129,90 Ft/db)

-25%

#görcsoldás

1650 Ft**
(33,00 Ft/db)

-20 %

1850 Ft*
(37,00 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2899 Ft**
(96,63 Ft/db)

-20 % Kulcs 
kártyás 

akciós ár

3270 Ft*
(109,00 Ft/db)

-10%

kulcspatikak.hu

Glutén- és tojásmentes 
túrógombóc recept  

várja a honlapunkon!

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

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



#komplexmegoldás

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

Hatóanyaga perceken belül szünteti meg 
az orrdugulást, és hatása általában 12 órán 
át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. 
Felbontás után 6 hónapig használható!

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Xilomare® 1 mg/ml  
oldatos orrspray, 10 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2254 Ft

(169,90 Ft/ml)

-25%

Komplex támogatás a csontok egészségéért1, 7 hatóanyaggal, köztük 800 mg kalciummal  
(2 filmtablettában). 1A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.   
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2104C760

Béres CalciviD 7
60 db filmtabletta
Eredeti ár: 3474 Ft

NÁTHA

2750 Ft**
(45,83 Ft/db)

-20 %

3099 Ft*
(51,65 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Oximetazolin-hidroklorid tartalmú orrspray 
Aloe verával és eukaliptusszal, melynek 
hatása perceken belül kifejtődik és legfeljebb 
12 órán át tart.
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
+36-1-451-1256, www.wick.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Wick Sinex 
Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml
oldatos orrspray, 15 ml
Eredeti ár: 2402 Ft

1799 Ft**
(119,93 Ft/ml)

-25 %

2040 Ft*
(136,00 Ft/ml)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

            Könnyedén KEZELI  

        az ALLERGIA TÜNETEIT,

                        
 álmosító hatás nélkül!

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

Lordestin® Akut 5 mg dezloratadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32; drugsafety@richter.hu, Document ID: KEDP/DAD4NI, Lezárás dátuma: 2021.02.25.

-20%

1550 Ft*
Eredeti ár: 1976  Ft 
(51,67 Ft/db)

Fájdalomcsillapító, duzzanat- és  
gyulladáscsökkentő gyógyszer reumatikus és 
sérüléses elváltozásokra. Helyileg alkalmazva 
a bőrön keresztül felszívódik és a gyulladt 
szövetben felhalmozódik. Nem hagy olajos 
érzetet a bőrön.

Hatóanyag: etofenamát
Goodwill Pharma Kft.

Cartidol 100 mg/g gél
50 g
Eredeti ár: 2132 Ft

1499 Ft**
(29,98 Ft/g)

-30 % Kulcs 
kártyás 

akciós ár

1710 Ft*
(34,20 Ft/g)

-20%

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

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! 7.

Multivitamin 9 vitaminnal, vegán és 
cukormentes. 3 éves kortól ajánljuk. 
Természetes és finom: mesterséges  
színezéket és aromát nem tartalmaz. 
Már egy gumitablettában magas a 
D-vitamin (200 NE) és C-vitamin  
(30 mg) mennyisége.  

LenaVit Mesemaci gumivitamin, 
narancs-málna-áfonya ízekben
60 db

2199 Ft*
Eredeti ár: 3201 Ft

(36,65 Ft/db)

-30%
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GYERMEKEKNEK

Centrum® narancs- vagy eper- málnaízű gumivitamin vitaminokkal és ásványi anyagokkal gyermekeknek 3 éves kortól. 
Magas D-vitamintartalom. Napi 1x. Étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Centrum® Gumivitamin  
gyermekeknek narancsízben
 30 db

2199 Ft*
Eredeti ár: 2785 Ft

(73,30 Ft/db)

Centrum® Gumivitamin  
gyermekeknek eper- málnaízben

30 db 

2199 Ft*
Eredeti ár: 2785 Ft

(73,30 Ft/db)

-20% -20%

Aktív szén tartalma hatékonyan fehéríti a fogakat a fogzománc 
károsítása nélkül, és segít megelőzni az új elszíneződések  
megjelenését.
Forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 
1025 Budapest, Cseppkő u. 41.
Hirdetési kód: 68_202103_Ultr

UltraBlanc 
fehérítő fogkrém
75 ml

2350 Ft*
Eredeti ár: 3147 Ft

(31,33 Ft/ml)

-25%

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

elmex® gél
25 g
Eredeti ár: 2577 Ft

SZÁJÁPOLÁS

#fogszuvasodás

Gondolta volna?
A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA, ÁPRILIS 2.

1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Napját Hans Christian Andersen dán meseíró születésnap-
ján, amelynek célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék 
az olvasást, a könyveket. Bár Andersen meséit inkább óvo-
dáskorban érdemes elővenni, a kisebbek számára is nagyon 
nagy jelentősége van a felolvasott mese hallgatásának.  
Fejleszti a gyermek szókincsét, kiejtését, kreativitását, a  
memóriáját és remek stresszoldó hatása is van. Ne hagyjuk 
ki gyermekünk életéből ezt az élményt, olvassunk minden 
nap mesét!

Tudta, hogy Kulcs Kártyával ajándékkönyvet is kap 5000 Ft 
feletti könyvvásárlás esetén a Könyvtündér webáruházá-
ban? Részletek: www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek 

Kérjen Kulcs Kártyát patikájában!

2050 Ft**
(82,00 Ft/g)

-20 %

2320 Ft*
(92,80 Ft/g)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár            Könnyedén KEZELI  

        az ALLERGIA TÜNETEIT,

                        
 álmosító hatás nélkül!

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

Lordestin® Akut 5 mg dezloratadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32; drugsafety@richter.hu, Document ID: KEDP/DAD4NI, Lezárás dátuma: 2021.02.25.

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

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. április  hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 8.

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

*A 400 mg monokomponensű ibuprofénhez képest.
Az Algoflex Forte Dolo ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Az Algoflex DUO ibuprofén-koffein kombinációt tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. – Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu
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VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ  

MAXIMÁLIS 
HATÓANYAG-TARTALOMMAL

AZ IBUPROFÉN KOFFEINNEL 
KOMBINÁLVA MÉG GYORSABB ÉS 

ERŐSEBB FÁJDALOMCSILLAPÍTÁST 
NYÚJT, MINT AZ IBUPROFÉN 
HATÓANYAG ÖNMAGÁBAN!*

-25%
-20%

Algoflex DUO filmtabletta
Ár: 2499 Ft
régi ár: 3129 Ft
darabár: 104,13 Ft

Algoflex Forte Dolo  
filmtabletta
Ár: 1899 Ft
régi ár: 2545 Ft
darabár: 94,95 Ft

Kertészkedjünk! 

A testünk hálás lesz érte
Aki érezte már azt a semmivel sem összehasonlítható elégedettséget, 
amit néhány óra munka jelent a kertben, tudja, miről beszélünk.  
Ám nem is kell ennyire messzire menni, ugyanis a balkonon  
termesztett saját paradicsom is olyasvalami, ami örökké  
megszeretteti velünk a természet egy emberi kis szeletét:  
a kertészkedést. Azonban az elégedettség érzése csak a kezdet,  
az első csali!

Mai ingergazdag világunk óriási terhet ró az idegrendszerünkre, ezért elemi érdekünk, hogy kapcsolatban 
álljunk a természettel. Azonnali stresszoldó, szorongáscsökkentő hatását számos kutatás is bizonyította már.

A kertészkedés az egész testet átmozgatja, méghozzá változatos módon még akkor is , ha csak lassan, a saját 
tempónkban csináljuk. Jó a vérkeringésnek, izmainknak és teljes szervrendszerünknek.

A saját kertben, balkonon termelt zöldségnél, gyümölcsnél sosem találni jobbat. Akkor van ugyanis a legnagyobb 
vitamin- és tápanyagtartalma egy terménynek, amikor érettsége legmegfelelőbb pillanatában szüretelik. 
Kerüljön hát éppen akkor a tányérunkra vagy házi tartósításra!

Nem csak gyógyszerész szemmel nézve óriási öröm, hogy megtermeszthetjük saját gyógynövényeinket!  
Ha családról gondoskodunk, nagy magabiztosságot ad az, hogy az első tünetek megjelenésénél saját 
kertünkben, erkélyünkön találunk kímélő gyógymódot bizonyos problémákra. Kis utánanézéssel néhány 
gyógynövényt biztonsággal, könnyedén termeszthetünk és használhatunk fel. Ilyen a szörpfőzés élménye is, 
például citromfűből, mentából vagy hársfavirágból.

facebook.com/kulcspatikak
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SZEM

A látás egészségéért1 – klinikailag igazolt összetétellel2

1A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. A C-vitamin, az E-vitamin, a cink 
és a réz hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
2Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. JAMA. 2013 May 
15;309(19):2005-15. 
Goodwill Pharma Kft.

Makula komplex 
AREDS 2 FORMULA
60 db kapszula

5099 Ft*
Eredeti ár: 6417 Ft

(84,98 Ft/db)

-20%

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: serenoa repens termés sűrű kivonata.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

Prostamol® UNO 320 mg
90 db lágy kapszula
Eredeti ár: 7909 Ft

A Walurinal® az amerikai tőzegáfonya mellett 
aranyvessző-kivonatot tartalmaz  a húgyutak egészségéért,  
valamint D-vitamint a szervezet védekezőképességéért.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL2AP1/2021.03.01.

Walurinal® 
lágy kapszula, 60+30 db
Eredeti ár: 4545 Ft

A Nurofen Rapid Forte 2x gyorsabb felszívódású1 lágy kapszulája segít 
enyhíteni a különböző eredetű fájdalmakat: fejfájás, fogfájás vagy  
menstruációs fájdalmak.
1A Nurofen bevont tablettákhoz képest.

Hatóanyag: ibuprofén
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
E-mail: gyogyszer@rb.com, Tel.: 1 880 1870

Nurofen Rapid Forte 400 mg
30 db lágy kapszula 
Eredeti ár: 3686 Ft

FÉRFIAKNAK

HÚGYUTAK

ALVÁS

A macskagyökér, komló és golgotavirág gyógynövények hatóanyagai hozzájárul-
hatnak a nyugodt, pihentető, egészséges alváshoz.
 Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Valeriana Night Forte  
gyógynövénykivonatokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula, 30 db 
Eredeti ár: 2543 Ft

Gondolta volna?
A FÖLD NAPJA, ÁPRILIS 22.

Gondolta volna, hogy a ma már világmozgalommá 
nőtt Föld Napját egy Denis Hayes nevű 
amerikai egyetemi hallgató indította el 
1970-ben? Megalapította az Earth Day  
Network-öt, amely összefogja a Föld Napja alkalmából 
komolyabb programokat indító szervezeteket a 
világon. Hayes azóta az alternatív energiaforrások 
ismert kutatója és szakértője lett, a mozgalom lényege 
pedig azóta is ugyanaz: felhívja a figyelmet a Föld 
pótolhatatlan természeti kincseire. A napot ma 175 
országban tartják, hazánkban 1990 óta fontos napja 
az évnek.

FÁJDALOM, LÁZ

#gyorsfelszívódás

#gazdaságoskiszerelés

6750 Ft**
(75,00 Ft/db)

-15 %

7150 Ft*
(79,44 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2950 Ft**
(98,33 Ft/db)

-20 %

3299 Ft*
(109,97 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

1899 Ft**
(63,30 Ft/db)

-25 %

2150 Ft*
(71,67 Ft/db)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

3399 Ft**
(37,77 Ft/db)

-25 %

3850 Ft*
(42,78 Ft/db)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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10.

#memória

#vashiány

A megvonás tüneteit csökkentve segíti a dohányzásról való leszokást. 
Alkalmazható a dohányzás átmeneti felfüggesztésére vagy  
csökkentésére is. Vény nélkül kapható gyógyszer!

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

Nicorette® freshmint gum 4 mg
gyógyszeres rágógumi, 105 db
Eredeti ár: 6139 Ft

A megvonás tüneteit csökkentve segíti a dohányzásról való leszokást. Alkalmazható a dohányzás átmeneti  
felfüggesztésére vagy csökkentésére is. Vény nélkül kapható gyógyszer!

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

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

1799 Ft*
Eredeti ár: 2277 Ft

(59,97 Ft/db)

Nicorette® Icy White gum 4 mg
gyógyszeres rágógumi, 30 db

1799 Ft*
Eredeti ár: 2277 Ft

(59,97 Ft/db)

-20%

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

BioCo Ginkgo biloba kivonat 120 mg 
MEGAPACK
90 db tabletta

2699 Ft*
Eredeti ár: 3580 Ft

(29,99 Ft/db)

-25%

Jól felszívódó szerves vasat, cinket, rezet és B-vitaminokat tartalmazó kapszula. 
A vas, B6 - és B12 - vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez, az 
immunrendszer normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
Laktóz- és cukormentes.
Bioextra Zrt.

Bioextra Ferrovit 
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 2061 Ft

(24,17 Ft/db)

-30%

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

1alkalmazási előírás

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

Flebaven 1000 mg
tabletta 60 db

5099 Ft*
Eredeti ár: 6376 Ft

(84,98 Ft/db)

-20%

SZEMÜNK EGÉSZSÉGE!
OCUTEIN® SENSITIVE 
PLUS 
szemcsepp 15 ml 
CE orvostechnikai eszköz

 
Síkosítja, hidratálja és megnyugtatja a száraz, 
fáradt és érzékeny szemet. Kontaktlencsét viselők 
is használhatják. Hatóanyaga: Hialuronsav + áfonya 
kivonat. Felbontás után 90 napig felhasználható.

OCUTEIN® BRILLANT 
lágyzselatin kapszula 90x 
Étrend-kiegészítő

22 mg lutein és 3 mg zeaxantint tartalmazó 
lágyzselatin kapszula vitaminokkal, 
nyomelemekkel. A-vitamin tartalma 
hozzájárul a normál látás megőrzéséhez.

#dohányzásleszokás

#dohányzásleszokás

5199 Ft**
(49,51 Ft/db)

-15 %

5499 Ft*
(52,37 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%

a Kulcs Patikák 
Facebook oldalán!

facebook.com/kulcspatikak

Ugye tornázik velünk?
30 perces frissítő 
gyógytorna 
keddenként 18h-tól.

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

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

11.

Visszérgyulladás okozta kellemetlen  
bőrtünetek, fáradt és feszülő lábak ápolására. 
Továbbfejlesztett összetétel hozzáadott 
nyírfakéreg-kivonattal + béta-karotinnal és 
E-vitaminnal. Összesen 23,9% gyógynövényki-
vonat-tartalom.

Biomed Vadgesztenye Krém 
FORTE
60 g

799 Ft*
Eredeti ár: 1019 Ft

(13,32 Ft/g)

-20%

Citrus flavonoidokkal a visszér ellen!

Hatóanyag: diosmin, hesperidin
ExtractumPharma zrt.

VenoprotEP
filmtabletta, 60 db

3099 Ft*
Eredeti ár: 5655 Ft

(51,65 Ft/db)

-45%

Minőségi Ginkgo biloba hatóanyagot 
tartalmazó növényi gyógyszer, az  
időskorral összefüggő szellemi 
hanyatlás és az életminőség javítására 
enyhe fokú demenciában  
szenvedőknek.

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

Tebofortan 120 mg 
filmtabletta, 30 db

3799 Ft*
Eredeti ár: 4741 Ft

(126,63 Ft/db) -20%

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

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció

Detralex 500 mg
filmtabletta, 120 db

9650 Ft*
Eredeti ár: 11364 Ft 
(80,42 Ft/db)

-15%

SZEMÜNK EGÉSZSÉGE!
OCUTEIN® SENSITIVE 
PLUS 
szemcsepp 15 ml 
CE orvostechnikai eszköz

 
Síkosítja, hidratálja és megnyugtatja a száraz, 
fáradt és érzékeny szemet. Kontaktlencsét viselők 
is használhatják. Hatóanyaga: Hialuronsav + áfonya 
kivonat. Felbontás után 90 napig felhasználható.

OCUTEIN® BRILLANT 
lágyzselatin kapszula 90x 
Étrend-kiegészítő

22 mg lutein és 3 mg zeaxantint tartalmazó 
lágyzselatin kapszula vitaminokkal, 
nyomelemekkel. A-vitamin tartalma 
hozzájárul a normál látás megőrzéséhez.

-25%

-30%

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

1850 Ft*
Eredeti ár: 2691  Ft 
(123,33 Ft/ml) 6199 Ft*

Eredeti ár: 8347  Ft 
(68,88 Ft/db)

Gondolta volna?
A PARKINSON-KÓR VILÁGNAPJA, ÁPRILIS 11.

1755-ben ezen a napon született James Parkinson angol 
gyógyszerész és sebész, geológus, paleontológus és politi-
kai aktivista. Az 1817-es Egy tanulmány a remegő bénulás-
ról című munkája tette őt híressé, amiben elsőként írta le a 
„reszkető bénulást”. A róla elnevezett kór jelenleg a második 
leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség világszer-
te. A betegek agyában az idő múlásával megfogyatkozik a 
dopamin, a központi idegrendszer ingerületátvivő anyaga,  
így a kór sajátos tünetei fokozatosan alakulnak ki, köztük a 
jellegzetes, állandó végtagreszketés is. Ebben a betegség-
ben szenvedett Papp László olimpiai bajnok ökölvívónk, 
de II. János Pál pápa, Michael J. Fox vagy Muhammad Ali 
is. Hazánkban az érintettek száma jelenleg kb. 20 ezer főre  
tehető.

#visszérbetegségei
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Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után képződő hegek kezelésére. 
Három hatóanyag kombinációjának köszönhetően elnyomja a hegszövet 
növekedését, elsimítja, fellazítja a hegszövetet. Emellett csökkenti a bőrpírt, 
melegedést, duzzanatot és fájdalmat (gyulladáscsökkentő hatású).

Hatóanyag: heparin-nátrium, allantoin
Merz Pharmaceuticals GmbH/Shila-Medic Kft.
4030 Debrecen, Puttony u. 35.

Contractubex gél
20 g

2799 Ft*
Eredeti ár: 3501 Ft

(139,95 Ft/g)

-20%

A Viracik krém a Herpes simplex vírusfertőzés által okozott bőrsérülések kezelésére javallt, 
beleértve az ajakherpeszt és a nemi szerveken kialakuló, úgynevezett genitális  
herpeszfertőzést is.

Hatóanyag: aciklovir
Medico Uno Pharmaceuticals SE 

Viracik 50 mg/g  krém
1850 Ft*
Eredeti ár: 3091 Ft

(185,00 Ft/g)

-40%

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

Hatóanyag: ciklopirox
Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
Tel: +36 1 336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/KIT/2021/07
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.02.12.

Kitonail® 80 mg/g  
gyógyszeres körömlakk
3,3 ml
Eredeti ár: 5964 Ft

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

Hatóanyag: amorolfin
Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

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

3399 Ft*
Eredeti ár: 4827 Ft 
(1359,60 Ft/ml)

-30%

BŐR, KÖRÖM, HAJ
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Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, 
az ajakherpesz tüneteinek kezelésére.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline - Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g 
ajakherpesz krém
2 g
Eredeti ár: 2634 Ft

Seb, bőr fertőtlenítő, szintelen, a sebkezelés 
támogatására, illetve a sebgyógyulás elősegíté-
sére irányuló ismételt, rövid távú fertőtlenítésre, 
ujjközi gombás fertőzés ismételt, rövid távú 
támogató kezelésére.

Hatóanyag: Oktenidin-dihidroklorid;  
fenoxietanol

Octenisept 1 mg/ml+ 20 mg/ml 
külsőleges oldat
250 ml

3299 Ft*
Eredeti ár: 3943 Ft

(13,20 Ft/ml)

-15%

10 g

#stopherpesz

#heti1alkalom

4199 Ft**
(1272,42 Ft/ml)

-30 %

4799 Ft*
(1454,24 Ft/ml)

-20%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

2099 Ft**
(1049,50 Ft/g)

-20 %

2360 Ft*
(1180, 00 Ft/g)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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 Az Elevit® Complex 1 filmtabletta, az Elevit® Complex 2 lágyzselatin kapszula és az Elevit® Complex 3 lágyzselatin kapszula 
étrend-kiegészítő készítmények. Az étrend-kiegészítő készítmények nem helyettesítik a kiegyensúlyozott,  
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ELEVIT  COMPLEX 1
filmtabletta 30 db 

ELEVIT COMPLEX 2
lágyzselatin kapszula 30 db 

 

ELEVIT COMPLEX 3
lágyzselatin kapszula 30 db 

 

Komplex megoldás a 
gyermekvállalás minden szakaszában!

Vény nélkül kiadható gyógyszerek.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

BEPANTHEN KENŐCS 30g 

BEPANTHEN KENŐCS 100g 

3399 Ft*
Eredeti ár: 4309 Ft 

(113,30 Ft/db) 

4450 Ft*
Eredeti ár: 5625 Ft 

(148,33 Ft/db) 

4399 Ft*
Eredeti ár: 5539 Ft 

(146,63 Ft/db) 

1099 Ft*
Eredeti ár: 1471 Ft 

(36,63 Ft/g) 

2599 Ft*
Eredeti ár: 3312 Ft 

(25,99 Ft/g) 

-25%

-20%

-20% -20% -20%

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. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAKAMISTAD2AP1/2021.03.01.

Kamistad 20 mg/185 mg  
szájnyálkahártyán alkalmazott gél 
10 g

1499 Ft*
Eredeti ár: 2016 Ft

(149,90 Ft/g)

-25% A Kamistad® Baby az érzékeny fogínybe dörzsölve megkönnyíti az első fogak 
kibújását, gyengéden ápolja és a kamilla erejével megnyugtatja az irritált 
nyálkahártyát.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Kamistad Baby fogínygél
10 ml

1650 Ft*
Eredeti ár: 2219 Ft

(165,00 Ft/ml)

-25%

#fogzás

Fertőzések helyi kezelésére és megelőzésére alkalmas 
gyógyszer. Színvesztése jelzi, hogy ismételt adagra van 
szükség. Fertőzés esetén: napi egy vagy két alkalommal, 
fertőzés megelőzése: heti egy vagy két alkalommal.

Hatóanyag: povidon-jód
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Betadine® kenőcs
20 g
Eredeti ár: 1812 Ft

1350 Ft**
(67,50 Ft/g)

-25 %

1530 Ft*
(76,50 Ft/g)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

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

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

Áprilistól 100% bio 
lebomló zacskók a  
Kulcs Patikákban!
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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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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HAJHULLÁS?

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

*Revalid Regrowth Serum: Egy kettős-vak, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatban, amely képzett bőrgyógyászok felügyelete 
alatt zajlott, 26 alopéciás (3-4 fokozatú), 18-70 év közötti férfi fele kapott 3% Redensyl®-t tartalmazó formulát. Amennyiben 
kozmetikumainkkal kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük,  késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be:  
pharmacovigilance@ewopharma.hu
A dokumentum lezárásának dátuma: 2021.02. EWO-HU/REVALID/2021/10v3

AKÁR 28 000 ÚJ HAJSZÁL
a Serum 3 hónapig tartó mindennapos 

használata után!*

          A REDENSYL® ÖSSZETEVŐ:
• Csökkenti a hajhullást

• Fokozza a hajnövekedést

• Dúsabbá teszi a hajat

• Célzottan hat  
a hajhagymák őssejtjeire

VIZSGÁLJUK 
MEG KÖZELEBBRŐL!

Anyává válni csodálatos érzés.

Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édesanyáknak is, amennyiben a fiziológiásnál 
alacsonyabb a mio-inozit és folsav szintjük, vagy ha fokozott bevitelre van szükségük 
ezen összetevőkből.

Hatóanyag: mio-inozit, folsav
Exeltis Magyarország Kft. 
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

INOFOLIC® mio-inozit és folsav tartalmú 
étrend-kiegészítő
60 tasak 

9550 Ft*
Eredeti ár: 12953 Ft

(159,17 Ft/tasak)

-25%

Tegyél a változókori plusz kilók és nehéz lábak ellen a  
Klimin Slim FOCUS-szal. A keserű narancs és a kóladió a  
súlycsökkentésért, míg az ázsiai gázló a könnyű lábak  
támogatásáért felel. Jódmentes összetétel.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

Klimin Slim Focus
60 db kapszula

3599 Ft*
Eredeti ár: 4879 Ft

(59,98 Ft/db)

-25%

A hajgyökeret olyan ásványi anyagokkal és vitaminokkal táplálja, amelyek  
hozzájárulnak az egészséges hajszerkezet megőrzéséhez. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot!
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

HairClinic Extra
90 db tabletta

7799 Ft*
Eredeti ár: 9322 Ft

(86,66 Ft/db)

-15%

Hajritkulás, diffúz hajhullás esetén 
csökkenti a hajhullást, támogatja a haj 
növekedési fázisát, és ápoló anyagokkal 
látja el a hajat. 
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Parusan Stimuláló 
sampon nőknek
200 ml

3499 Ft*
Eredeti ár: 4365 Ft

(17,50 Ft/ml)

-20%

#hajhullás

#változókorifogyás

REVALID® 
STIMULATING SHAMPOO  

200 ml
(23,00 Ft/ml)

6099 Ft helyett:

REVALID® 
REGROWTH SERUM 
50 ml
(247,98 Ft/ml)
15451 Ft helyett:

4599 Ft
12399 Ft

-20%-25%



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

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

#szárazszem
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MOST KIEMELT AKCIÓK
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

Vízálló, légáteresztő,  
vékony sebtapasz.
AIM-Medical Kft.

PiC antibakteriális sebtapasz 
AquaBloc
20 db vegyes

650 Ft*
Eredeti ár: 879 Ft

(32,50 Ft/db)

-25%
Száraz szem kezelésére szolgál: 
átmenetileg megszünteti a szemszá-
razság okozta égő érzést és irritációt. 
Lágy kontaktlencsék nedvesítésére is 
alkalmazható.

 Mellékhatás bejelentő e-mail-címünk: 
QA.Complaints@alcon.com
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: HU1904670587/05/2019

SYSTANE® Ultra 
nedvesítő szemcsepp 
10 ml

2750 Ft*
Eredeti ár: 3451 Ft

(275,00 Ft/ml)

-20%

A fokhagyma ereje kapszulába zárva. 
A fokhagyma segít fenntartani a vér 
normál koleszterin-, triglicerid- és  
lipidszintjét amellyel hozzájárul az 
erek és a szív egészségéhez.  
Hozzájárul a vércukorszint  
egyensúlyához és az immunrendszer 
normál működéséhez.

Hatóanyag: 200 mg fokhagyma- 
kivonat, ebből 6 mg alliin
Bioextra Zrt.

Bioextra Fokhagyma
kapszula, megapack, 100 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 3124 Ft

(22,99 Ft/db)

-25%

A fogyókúrás étrend támogatásához fejlesztett étrend-kiegészítő készítmény  
szennalevél-kivonattal, papaya-kivonattal, zöldtea polifenolokkal és chiliből  
származó kapszaicinnel.

Hatóanyag: polifenolok, szennalevél-kivonat, zselatin, papaya-kivonat, kapszaicin (chiliből).
Dr.Chen Patika

Szűztea Forte
kapszula, 80 db

2399 Ft*
Eredeti ár: 3045 Ft

(29,99 Ft/db)

-20%

Elhúzódó mozgásszervi problémák, kopások  
időszakában, frissítő helyi masszírozásra. 8%  
ördögcsáklya (ördögkarom)-kivonattal.  
Használatát ajánljuk fizioterápiás kezelések  
kiegészítőjeként is masszírozásra.

Biomed Ördögcsáklya 
Krém
70 g

680 Ft*
Eredeti ár: 854 Ft

(9,71 Ft/g)

-20%

Sportolás előtt és után.  
Alkalmazásakor kivételes kettős 
hatás lép fel: hűtő és melegítő 
hatás. A bőrbe masszírozva 
serkenti a vérkeringést és segíti 
az izmok ellazulását.  
Mentolt és illóolajokat tartalmaz.
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
A dokumentum lezárásának dátuma: 2020.12. EWO-HU/PERSKINDOL/2020/17v8

Perskindol Active 
Classic Gél
100 ml

3050 Ft*
Eredeti ár: 3855 Ft

(30,50 Ft/ml)

-20%

Egyedi kombinációja a hialuronsavnak, az Aloe vera juice-
nak, a tengeri eredetű glükózamin- és moszat-kivonatának. 

Azonnali hidratáló hatású és megfiatalítja a bőrt. 

Az innovatív habkrém beszívódik a bőrbe, a bőr mélyebb 
rétegeibe is bejuttatva az értékes hatóanyagokat.
Merz Consumer Care GmbH/Shila-Medic Kft.

Merz Spezial Hialuron 
Habkrém
50 ml

4750 Ft*
(95,00 Ft/ml)

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

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

3799 Ft*
Eredeti ár: 4804 Ft 
(37,99 Ft/db) 

-20%

A belülről fakadó természetes szépségért! A 9-féle célzottan válogatott, értékes  
mikrotápanyag belülről támogatja testünk természetes regenerációját és segíti a haj, a 
körmök és a bőr megújulását. Laktóz-, élesztő-, gluténmentes, nem tartalmaz mesterséges 
színezőanyagot. Vegetariánusok is szedhetik. Összetétele nem B-vitamin alapú.  
Havi adag. Étrend-kiegészítő.

Dr. Böhm Bőr Haj Köröm 
tabletta,  60 db

4399  Ft*
Eredeti ár: 5165 Ft 
(73,32 Ft/db) 

-15%

Természetes K2-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő.  90µg természetes 
VITAMK7® vitamint tartalmaz  
kapszulánként.  A  VITAMK7®  
szabadalmaztatott, természetes  
fermentációs folyamattal készült  
K2-vitamin. A K-vitamin részt vesz a normál 
csontozat fenntartásában.   

K2-Vitamin 90µg
30 db tabletta

1550 Ft*
Eredeti ár: 2214 Ft 
(51,67 Ft/db) 

-30%

Cyanocobalamin FORTE B12 
vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2466 Ft
(33,98 Ft/db)

Cyanocobalamin B12 
vitamint tartalmazó 

étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

1650 Ft*
Eredeti ár: 2236 Ft

(33,00 Ft/db)

Ajánlott:

• folyamatos vastabletta szedése mellé

• vegetáriánusoknak a B12-vitamin pótlására

Hozzájárul: 

• a normál vörösvérsejt-képződéshez

• az immunrendszer normál működéséhez

• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez
Ergo-Prevent Kft. 

7773 Villány, Baross G.u. 23.

-30%

-25%

Három létfontosságú  
immunerősítő egyetlen, nyújtott 
felszívódású filmtablettában. 
Titán-dioxid-mentes, nyeléskönnyítő 
színtelen bevonattal, magas 100 mg 
csipkebogyókivonat-tartalommal.

LenaVit C1000 + Cink + D3 
1000 mg C-vitamin + 12 mg cink + 2000 NE D3-vitamin  

+ 100 mg csipkebogyó-kivonat, 60 db retard filmtabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2728 Ft 
(31,65 Ft/db) 

-30%

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló  
króm-pikolinátot tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény.
JuvaPharma Kft

JUTAVIT 
SZERVES KRÓM 250 µg
tabletta, 100 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 1949 Ft 
(14,50 Ft/db) 

-25%



VizolS 0,4%  
oldatos szemcsepp
10 ml

2499 Ft*
(249,90 Ft/ml)

VizolS Intensive  
oldatos szemcsepp 

10 ml

2550 Ft*
Eredeti ár: 3234 Ft

(255,00 Ft/ml)

Oldatos szemcsepp a súlyos szemszárazság tüneteinek kezelésére és oldatos szemcsepp a  
szemfelszín sérüléseinek regenerálására is. Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig eltartható. 
Tartósítószer-mentes.
PENTA PHARMA Kft.

2161 Csomád, József Attila utca 73.

-20%

A Beliema® Effect PLUS  hüvelytabletta hüvelyi fertőzések  
kezelésére és megelőzésére javasolt, akár gomba, akár  
baktérium okozta.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADABELIEMA2AP1/2021.03.01.

Beliema® Effect PLUS 
hüvelytabletta
7 db

3050 Ft*
Eredeti ár: 4108 Ft 
(435,71 Ft/db) 

-25%

Szerves – jól hasznosuló  
magnéziumot, valamint B6-vitamint 
és D3-vitamint tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény.
JuvaPharma Kft.

JUTAVIT 
SZERVES MAGNÉZIUM+B6-VITAMIN 
+D3-VITAMIN
70 db filmtabletta

1280 Ft*
Eredeti ár: 1706 Ft 
(18,29 Ft/db) 

-25%

Visomat Comfort ECO  
automata vérnyomásmérő
1 db

13999 Ft*
Eredeti ár: 16478 Ft

(13999,00 Ft/db)

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság

• Közlekedési lámpa funkció a mért értékek könnyebb besorolásához

• Pulzusnyomás kijelzése

• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése

• Dátum/idő funkció

• 60 mérési eredmény tárolása a memóriában, átlagérték kijelzése

• Kiváló minőségű mandzsetta a kényelmes és biztonságos mérés érdekében

• 5 év garancia
Ergo-Prevent Kft. 
7773 Villány, Baross G.u.23.

-15%

Hedrin Protect & Go  
fejtetű elleni megelőző spray 
120 ml

2750 Ft*
Eredeti ár: 3486 Ft 
(22,92 Ft/ml)

-20%

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

Hatóanyag: 1% actividol
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAHEDRIN2AP1/2021.03.01

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

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

17.

Megbízható csuklóstabilizátor, 
amely biztosítja a szabad  
ujjmozgást és kézhasználatot.
Essity Hungary KFt.

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Actimove CARPALIS 
csuklóstabilizáló 
1 db

3599 Ft*
Eredeti ár: 4842 Ft 
(3599,00 Ft/db) 

-25%

Most
csak!
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MOST KIEMELT AKCIÓK

Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló  
cink-glükonátot tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény.
JuvaPharma Kft

JUTAVIT 
SZERVES CINK 25 MG
tabletta, 100 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 1949 Ft 
(14,50 Ft/db) 

-25%

Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló  
L-szeleno-metionint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.
JuvaPharma Kft

JUTAVIT 
SZERVES SZELÉN 100 µg
tabletta, 100 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 1949 Ft 
(14,50 Ft/db) 

-25%

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

18.

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire. Egyedülállóan  
ultranagy molekulasúlyú hialuronsavat tartalmaz. Tartósítószer-mentes. 
Minden típusú kontaktlencsére rácseppenthető. Felbontás után 6 hónapig 
eltartható.
Santen Oy Magyarországi Kerekedelmi Képviselete
1141 Budapest, Lipótvár utca 19/B

Ocutears 0,15% 
műkönny szemcsepp 
10 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3325 Ft 
(245,00 Ft/ml)

-25%

A DulcoSoft kíméletes székletlágyító kemény széklet esetén, mely 
hosszabb távon is alkalmazható és már 2 éves kortól adható.  
Könnyen bevehető glutén- és cukormentes oldat. Hatása a bevételt 
követően 24-72 óra múlva jelentkezik.

Makrogol 4000 hatóanyagú orvostechnikai eszköz és gyógyászati 
segédeszköz.
 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-2100030 (2021.01.18.)

DulcoSoft® 
belsőleges oldat  
250 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2495 Ft 
(7,40 Ft/ml) 

-25%

Az Innopharm Magnézium-laktát+B6 417 
mg magnézium-laktátot (50 mg szerves 
kötésű magnézium) és 5 mg B6-vitamint 
tartalmaz. A magnézium hozzájárul a 
normál izomműködés fenntartásához.  
A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul  
az idegrendszer normál működéséhez.

Hatóanyag: magnézium, B6-vitamin
VitaPlus Kft.

InnoPharm Magnézium-laktát + B6
filmtabletta 100 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2281 Ft 
(16,99 Ft/db) 

-25%

Bőrbarát, légáteresztő sebtapaszok menő  
kiszerelésben fiataloknak.
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

DermaPlast Power 
sebtapasz
16 db

699 Ft*
Eredeti ár: 1010 Ft 
(43,69 Ft/db) 

-30%



bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2021. április 1-30. között a készlet erejéig érvényes a  
Kulcs Patikákban. Az akció a Hydrabio Szérum 40 ml termékre érvényes és 
más kedvezményekkel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű.  
A változtatás jogát fenntartjuk. NAOS Hungary Kft.© 2021. 
Minden jog fenntartva.

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage és/vagy 
APIVITA terméket és most az alacsonyabb árút  

50% kedvezménnyel adjuk Önnek. 
Az akció időtartama: 2021. április 1. – április 30.

Más akciókkal, akciós csomagokkal nem  
összevonható és a készlet erejéig érvényes.

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

25%
KEDVEZMÉNY

ÁPRILIS 1-30-IG

TUDTA, HOGY
ARCBŐRE 250 ML

VIZET VESZÍT
NAPONTA?*

HI
AL

URONSAV

A
Q

UAGENIUM
™

Hydrabio 
Szérum

Vízhiányos bőrre 
PÓTOLJA A BŐR NAPI 
VÍZSZÜKSÉGLETÉT ÉS
MEGŐRZI TERMÉSZETES 
ÖNHIDRATÁLÓ KÉPESSÉGÉT 

*Randomizált kontrollált vizsgálat a bőr barrier funkciójáról. A. Vaughn, 2018.

KEDVEZMÉNY KÉT URIAGE TERMÉK 
VÁSÁRLÁSAKOR AZ 

ALACSONYABB ÁRÚ TERMÉKRE*

50%

AZ AKCIÓ KOMBINÁLHATÓ AZ                         TERMÉKEIVEL!

URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

Egyedülálló
Uriage és Bioderma

akciók a Quality Kulcs Patikákban!
www.kulcspatikak.hu/patikakereso
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Környezetbarát háztartás és élet.  
Sokan vágyunk rá. De mit tehet ezért  
egy hétköznapi anya, egy család?

 
A 21. században már egyre fontosabb érték az, 
hogy a minket körülvevő szűkebb és tágabb világ 
se szenvedjen túlzottan a saját életvitelünktől.  
Erre mutat példát már több mint tíz éve Nagy Réka, 
aki saját életében bevált tapasztalaival mutatja meg az 
egészségesebb, felesleges vegyszerek vagy élelmiszerek 
nélküli élet napos oldalát.

Kulcs: Sokunk akkor kezd „zöldülésbe”, amikor egyébként is 
valamilyen nagy változást élünk meg, például elköltözünk 
vagy baba születik a családba. Nálad is valahogy így 
kezdődött?

Nagy Réka:  Részben  igen, de nem mondanám a  változtatá-
sokat drasztikusnak. Inkább úgy fogalmaznék, ráléptem egy 
útra bő 11 évvel ezelőtt és azóta is azon haladok. Sőt, tovább-
megyek: nem is igazán hiszek a drasztikus, hirtelen döntések 
fenntarthatóságában. Szerintem, ha folyamatként tekintünk 
rá, hosszú távon sikeresebbek lehetünk. A legfontosabb egy 
ökologikusabb gondolkodásmód kialakítása.

Kulcs: Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban? 
Megnyugtathatjuk a kevésbé elszánt olvasókat egy kicsit?

Nagy Réka: Igen, mindenképp. Bár jómagam a “sötétzöld” 
megoldásokat helyezem előtérbe a saját életünkben, pár éve 
rájöttem: vélhetően nem fogok tudni mindenkit meggyőzni 
arról, hogy reszelje a mosószappant és főzzön belőle magának 
mosózselét. Vannak bőven olyan fenntartható megoldások, 
amelyek kisebb komfortzóna-átlépést, rutinváltoztatást 
igényelnek. De ehhez mindenképpen sok-sok információra 
van szükség.

A mosószerünket például leválthatjuk ökocímkés utántöltőre 
is, amely szelídebb a környezethez, jobb az egészségünknek 
és az előállítása ökológiai szempontból ellenőrzött és miután 
utántöltő, lényegesen kevesebb műanyaghulladékot termel. 
De már az is ökologikus lépés - nevezzük halványzöld 
megoldásnak -, ha az eddig használt mosószerünket minden 
mosásnál kimérjük és valóban csak annyit használunk 
belőle, amennyi ajánlott. Ha elkezdünk tudatosan tekinteni a 
fogyasztásunkra, első lépésnek már ez is nagyon jó.

Kulcs: Melyik otthoni zöld projektedre, folyamatra vagy a 
legbüszkébb?

Nagy Réka: Most épp a fenntartható gardróbom melengeti 
minden nap a szívemet, akárhányszor kinyitom a szekrényt. 
Talán pont azért, mert a ruhák terén nem tartom magam 
kiemelkedően ügyesnek. Két éve hatalmas lendületet kaptam 
egy szín- és stílustanácsadáson, és nagyjából két évbe telt, 

mire azt mondhatom: a mostani állapotra büszke vagyok. 
A ruháimat (és a család ruhatárát is) 90%-ban másodkézből 
szerzem be és miután a fazonok, színek rendben vannak, 
ezért kevés számú ruhából is változatosan tudok öltözködni. 
De örülök, hogy 8-10 éve nincsenek itthon erős tisztítószerek, 
3-5 alapanyaggal megoldok mindent a háztartásban, 
kerüljük a feldolgozott élelmiszereket és elsősorban helyi és 
szezonális élelmiszereket fogyasztunk, keressük a közösségi 
megoldásokat, és az új lakásunkat is a fenntarthatóság 
jegyében alakítjuk, rendezzük be.

Kulcs: Van egy mozgalommá nőtt sorozatod, amit nagyon 
szeretünk: a Húsmentes Hétfő. Mesélnél erről, hogy miért 
tartod ezt fontosnak? És mondd, győzködni kellett róla a 
családod?

Nagy Réka: Alapvetés: soha nem akarok meggyőzni senkit. 
Ökologikus logika mentén próbálom csinálni a dolgaimat, 
beszélek, mesélek arról, hogy miért csinálom így, és akinek 
van kedve, csatlakozik. Fontosnak tartom, hogy mindenki a 
saját ritmusában tudjon megérkezni bizonyos döntésekhez. 
A nagyobbik lányom már önként figyel rá, és a többiek is 
nyitottan fogadják a zöldséges receptjeimet-, de semmi nem 
kötelező.

A húsfogyasztás csökkentése valós eredményeket hozhat 
a klímavédelemmel kapcsolatban, ezért kezdtem el 
népszerűsíteni a Húsmentes Hétfő mozgalmat. Ez egy 
egyszerű támpont azoknak, akik szeretnének változtatni. 
Sokáig, tíz évig voltam vegetáriánus, aztán várandósságom 
alatt megkívántam a húst. Engedtem a szervezetem 
jelzésének. Azóta főleg felxitáriánusnak vallom magam, azaz 
igyekszem növényi fókuszú étrendet követni. Újabban nem 
a hétfőket tartom kizárólag, hanem általában a vacsorából 
hagyom el a húst.

Kulcs: Melyik a kedvenc húsmentes fogása a családodnak?

Nagy Réka: A nagyobbik lányomnak elég sok ételallergiája 
van, ezért többek között glutén- és tojásmentesen is főzök. 
Ez a túrógombóc nagyon klasszikus recept nálunk, a család 
minden tagja imádja. 

LEHETNÉNK MIND  
EGY KICSIT Ökoanyuk!
Beszélgetés Nagy Rékával, az Ökobaba és 
Ökoanyu könyvsorozat szerzőjével

Olvassa el a teljes interjút április 5-től a www.kulcspatikak.hu oldalon!  
Öko háztartási tippek és a beszélgetés folytatása Réka jövőbeli terveivel.



21.

GLUTÉN- ÉS TOJÁSMENTES 
TÚRÓGOMBÓC

HOZZÁVALÓK KISEBB ADAGHOZ:

 y egy bögre tej/mandulatej, rizstej
 y 25 dkg túró
 y 1 evőkanál méz/nádcukor
 y 5 evőkanál rizsdara/kukoricadara

Szeretem a rizsdarát, kicsit semlegesebb,  
mint a kukoricadara.

ELKÉSZÍTÉS:

A darából a tejjel sűrű tejbedarát főzök, majd amikor már 
levettem a tűzről, belekeverem a mézet. Jobb napjaimon még 
a főzés elején a tejhez adom egy vaníliarúd kikapart belsejét. 
Hozzákeverem a túrót, majd hagyom kihűlni az egész kulimászt.

Nem kell pánikolni, ha túl lazának tűnik, fog még szilárdulni.  
Ha langyosra hűlt, már készíthetjük is belőle a gombócokat 
vizes kézzel, és belehempergethetjük az aranybarnára pirított 
gluténmentes zsemlemorzsába. Jó étvágyat!

Elo a BIO zacsival!
   ÁPRILISTÓL A KULCS PATIKÁKBAN!

,,

Ezentúl nem kell bűntudatot éreznie, ha nem hozott magával szatyrot! 

2021. áprilisától a Kulcs Patikák műanyag zacskóit fokozatosan 
BIO, lebomló, komposztálható változatra cseréljük. 

Az új szatyor növényi alapanyaga 100%-ban megújuló  
forrásból származik és lebomlása természetes módon  
megy végbe, akár az otthoni komposztba is dobható,  
a természeti körforgás része marad.

Az alapanyag és a gyártott termék is bevizsgált a TÜV Austria által. 

Védjük együtt környezetünket!
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Olvassa be!



Egyszer mindenkinél eljön az a pillanat, amikor hosszú kihagyás után úgy érzi, ideje elkezdeni 

mozogni. Megfáradt, ernyedt testünk előbb-utóbb mindig jelez, ezért érdemes figyelni a 

jeleket és megtalálni a számunkra megfelelő mozgásformát.

Elsőre hajlamosak vagyunk – a gyors eredmény érdekében – egy megerőltető step aerobic 

órát, súlyzós edzéseket vagy a futást választani, azonban ha évek óta nem sportoltunk, néhány 

alkalom után könnyű lesz majd kifogást találni arra, miért nem akarjuk folytatni az egészet.

NAPI 30 PERC 
ÍGY KEZDJEN EL MOZOGNI!

A jelszó: fokozatosság

Kezdetben érdemes napi harminc perc könnyebb mozgást beiktatni az életünkbe. 
Időben nem sok, ezért könnyű betervezni, ám ahhoz épp elég, hogy elinduljon 
mind testben, mind lélekben a változás. Sétáljunk vagy kertészkedjünk minden 
nap 30 percet vagy kevésbé megerőltető, ám hatásos tornaedzést válasszunk 
az online kínálatból! Jól eső érzés lesz véghezvinni a napi mozgást, önbizalmat 
és erőt ad majd a tovább lépéshez, a fejlődéshez, vagy akár testsúlycsökkentő 
elképzeléseinkhez.

Preventív formatorna – Nagy Amarilla gyógytornásszal  
minden kedden este 18 órától

Kismama gerinctorna – Gyócsi Dóri gerinctrénerrel  
minden vasárnap 9.30-tól

Ajánljuk!

Várjuk a Kulcs Patikák Facebook oldalán a fenti időpontokban és honlapunkon  
Kulcs Kártyaszámmal való belépés után, ahol változatos 30 perces edzéseken vehet részt!

facebook.com/kulcspatikak

22.Nálunk megtalálja!

Keresse a Quality Kulcs Patikákban: www.kulcspatikak.hu/patikakereso 



A játék kezdete: 2021. április 1.    Beküldési határidő: 2021. április 30. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát 
és e-mail-címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:   
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2021. május 5. 
A 4 nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.  
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

VÍZSZINTES: 1. A legszebb tempózás a vízben. 12. Londoni 
út! 13. Babits Mihály 1921-ben megjelent kötete. 14. Rátóti 
Zoltán. 15. Powerbank része! 16. Lilealakú madár. 17. Somogy 
megyei község. 19. Földműves. 21. Sűrű csalit. 22. Antal Imre. 
23. Sporteszköz. 24. Egy amazon a görög mitológiából, nevének 
jelentése: erényes (ARETO). 26. Gallium vegyjele. 28. Női név, az 
Aurélia magyarítása. 30. Koponyában található. 32. Toszkánai 
ecet! 33. Cyrano büszkesége. 34. Diadalmaskodni. 36. Szintén. 
37. A „Rossz versek” rendezője (Gábor). 39. Juttat. 40. Kicsinyítő 
képző. 41. Idegen Irén. 43. Bölcs zsidó király. 46. Hosszú ideig. 
47. … our souls! Mentsétek meg lelkeinket! 48. A sivatag egyik 
megjelenési formája: dűnetenger. 49. Tabi László. 50. Dunántúli 
megye. 52. Számítógépes veremtípus (először be és először ki). 
53. Célszerűtlenül.

FÜGGŐLEGES: 1. Népszerűsítő személy. 2. USA-állam lakója. 
3. Észak-Rajna-Veszfália-i település (LAER). 4. Láda egynemű 
betűi. 5. Zörej. 6. Becézésből önállósult női név. 7. Óra betűi 
keverve. 8. Közlekedési terület. 9. Rimavská …, Rimaszombat. 10. 
Egészségtelen. 11. Darabokra cincál. 16. Fekete István fecskéje. 
18. Megegyező. 20. Fényérzékenység az USA-ban. 21. Szlovák 
válogatott labdarúgó (Matúš BERO). 25. Orosz vadászrepülőgép a 
spanyol polgárháborúban. 26. Utód. 27. … és Galatea (Händel). 29. 
Kripton vegyjele. 31. Kettős betű. 32. Junior Carelli és Fernando 
Quesada akusztikus formációja (ANIE) 35. Latin eredetű női 
név, jelentése: újjászületés. 36. Regényét Gárdonyi írta meg. 38. 
Gázkitöréséről elhíresült dél-alföldi település. 39. Angol világos sör. 
40. Görög sziget a Jón-tengerben. 42. Rock and …, társastánc. 44. 
Ünnepélyesen beiktat. 45. Enyém, Bécsben! 47. Salome egynemű 
betűi. 51. Bolt belseje! 52. Növény. 

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, 
amely egy hatóanyag: csökkenti a mérsékelt fájdalmat és a lázat, viszont gyulladásgátló hatása nincs. Számos megfázás, 
influenza, fejfájás, ízületi és izomfájdalom elleni gyógyszer alkotórésze. Nagy adagban májkárosító hatású.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között 4 nyertes részére,  

1-1 balkonnövény-szettet sorsolunk ki,  
3000 Ft értékben/szett,  

a Florapont webáruház jóvoltából.
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PREVENTÍV FORMATORNA
A KULCS PATIKÁK  
FACEBOOK OLDALÁN!

Várjuk keddenként 18 órától  
30 perces frissítő gyógytornával:  
preventív formatorna Nagy Amarillával  
a Kulcs Patikák Facebook oldalán!

Lájkolja az oldalunkat Ön is! 
       facebook.com/kulcspatikak

INGYEN
ONLINE

SZAKÉRTŐVEL

Tanulja meg egy profitól, hogyan javíthat a sok 
ülés okozta testi problémákon: erősítse a me-
dence körüli izmokat, nyújtsa meg a merev test-
részeket és mozgassa át szakszerűen a gerincét  
Nagy Amarilla, diplomás gyógytornásszal!

EGÉSZSÉG?  

Nálunk megtalálja!



Törzsvásárlói Kártya
ü gyorsan és egyszerűen igényelhető 

ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók 

ü egyedi ajánlatok országos partnereinktől 

ü exkluzív gyógytorna és kismama edzések online 

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz 

ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket! 

KÉRJE KÁRTYÁJÁT A KULCS PATIKÁKBAN!

Olvassa be!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2021. április 1. – április 30. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.    |   * = akciós bruttó fogyasztói ár 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2021. március 16. 
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. április hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.


