
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  |   A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest. 
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

KEDVEZMÉNYKATALÓGUS
A

U
G

U
S

Z
T

U
S

/0
8

AUGUSZTUS 1.
Az Anyatejes Táplálás Világnapja

#NYÁR

Érvényes: 2021.08.01. – 08. 31.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu  

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

120

Szenior hónap
- a 60 az új 50!

A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül 
és csökkenti azok gyulladását. Könnyen nyitható kupakja az ízületi gyulladásos betegek 
számára lehetővé teszi a könnyű használatot.

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél 

180 g

4650 Ft*
Eredeti ár: 5869 Ft

(25,83 Ft/g)

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél
100 g

3499 Ft*
Eredeti ár: 4422 Ft

(34,99 Ft/g)

-20%*** Szenior AJÁNLAT!

-20%***
Csak akkor vakarja, ha akarja! A SupraDerm gél hatékonyan enyhíti 
a napfény okozta bőrgyulladást, első fokú égést, rovarcsípést, 
különböző okok miatt jelentkező bőrviszketést. 

Naponta többször alkalmazható.

Hatóanyag: difenhidramin
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADASUPRADERM3AP2/2021.05.28.

SupraDerm 10 mg/g gél 
50 g

1950 Ft*
Eredeti ár: 2443 Ft

(39,00 Ft/g)

-20%***



 
 

 

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK 
MINDIG JOBBAN JÁRNAK!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS!

gyorsan és egyszerűen igényelhető MÁR ONLINE IS! 

azonnali kedvezmények és extra havi akciók

egyedi ajánlatok országos partnereinktől

online trénerek exkluzív tornasorozatai

előzetes hozzáférés a havi akciókhoz

nyereményjátékok

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

-25 %

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

-15%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

KULCS KÁRTYÁS
            AKCIÓS ÁR

NORMÁL AKCIÓS ÁR

florapont

KULCS KÁRTYÁVAL PARTNEREINKNÉL IS JOBBAN JÁR!

Keresse a részleteket a honlapunkon: www.kulcspatikak.hu/kulcskartya 
  

Olvassa be!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK 15% KEDVEZMÉNY  
A TCHIBO ÜZLETEIBEN ÉS WEBÁRUHÁZÁBAN 

A kedvezmény használati cikk vásárlása esetén érvényes és kizárólag teljes árú termékek vásárlása esetén használható fel.

A Tchibo akció kuponkóddal érhető el.  
A kódért jelentkezzen be Kulcs Kártyája számával itt: www.kulcspatikak.hu/tchibo
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Csillapítja a viszketést, megnyugtatja az irritált bőrt.

Dimetindén-maleát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Fenistil 1mg/g gél 
50 g
Eredeti ár: 2926 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2350 Ft**
(47,00 Ft/g)

-10%***

2640 Ft*
(52,80 Ft/g)

Allergiás rémálom? Allergodil a gyors megoldás!

A 6 éves kortól adható orrspray hatékonyan csillapítja az allergiás nátha  
tüneteit. A 4 éves kortól adható szemcsepp hatékony az allergiás nátha  
és kötőhártya-gyulladás tüneteinek kezelésében. 

Hatóanyag: azelasztin-hidroklorid
Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150.
Tel.: +36 1 465-2100
Hirdetési kód: ALL/MAR/21/04, Lezárás dátuma 2021.03.03.

Allergodil oldatos 
szemcsepp 0,5mg/ml 
6 ml
Eredeti ár: 2391 Ft

Allergodil oldatos 
orrspray 1mg/ml

10 ml
Eredeti ár: 2337 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

1999 Ft**
(333,17 Ft/ml)

-10%***

2150 Ft*
(358,33 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1850 Ft**
(185,00 Ft/ml)

-10%***

2099 Ft*
(209,90 Ft/ml)

Nem álmosít és napi 1 filmtabletta 1 órán belül enyhíti a 
szénanátha tüneteit. 12 éves kortól.

Fexofenadin hatóanyagú, 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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100059 (2021.01.25.)

Nem álmosít és napi 1 filmtabletta gyorsan1 enyhíti a 
csalánkiütés kínzó tüneteit. 11 órán belül

Fexofenadin hatóanyagú, 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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100059 (2021.01.25.)

Allegra 120 mg
filmtabletta, 30 db

2199 Ft*
Eredeti ár: 2774 Ft

(73,30 Ft/db)

Allegra Forte 180 mg 
filmtabletta, 30 db

2999 Ft*
Eredeti ár: 3736 Ft

(99,97 Ft/db)

-20%***

-20%***

Novosil gél 
50 ml

1750 Ft*
Eredeti ár: 2505 Ft

(35,00 Ft/ml) 

Gyorsan és hatékonyan csillapítja a viszketést, fertőtlenít 
és csökkenti a rovarcsípés, napégés és csalánkiütés okozta 
kipirosodást.

Mentolt tartalmaz, ezáltal hűsít. Nem fényérzékenyít.
Simply You Hungary Kft. – 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

-30%***

3.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#napi1tabletta

#stopviszketés

A Zilola® már 1 órán belül csillapítja a virágpollen, a 
házipor és az állatszőr okozta allergiás tüneteket.  
Így búcsút inthet az orrdugulásnak, orrfolyásnak, a 
tüsszögésnek, a szemviszketésnek és a bőrkiütésnek. 
Napi 1 tabletta - több mint 24 órás hatás!

Hatóanyag: levocetirizin-hidroklorid
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. –1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Zilola® 5 mg filmtabletta
28 db

Eredeti ár: 2349 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25 %***

1750 Ft**
(62,50 Ft/db)

-15%***

1980 Ft*
(70,71 Ft/db)

SZENIOR GYÓGYTORNÁVAL SEGÍTÜNK!

ELMÚLT 55 ÉVES ÉS TENNE 
VALAMIT AZ EGÉSZSÉGÉÉRT? 

Július 1-jétől 8 részes, tematikus 
gyógytorna-sorozat várja a szenior korosztályt a 

www.kulcspatikak.hu oldalon! 
15-20 perces, könnyen követhető edzések a 

rendszeres, mindennapos mozgásért.

 vállövi torna 
 nyaki gerinctréning 
 gerinctorna púpos hát ellen 
 légzésfunkciót javító torna 
 csípőtorna 
 vénás torna 
 térdizületi gyógytorna 
 lúdtalp torna

Az edzéseket Nagy Amarilla, diplomás  
gyógytornász vezeti. 

Szenior
                hónap a 

Kulcs Patikáknál!

Írja be honlapunkon Kulcs Kártyája 
számát vagy ezt a kódot: 
8KULCSTORNA

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

Legyen velünk egészséges!
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ÁLLATGYÓGYÁSZAT

Gondolta volna?
AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA, AUGUSZTUS 1.

Az anyatej összetétele és mennyisége alkalmazkodik a baba 
igényeihez. A szoptatás elején hígabb, tejcukorban gazdagabb, 
második felében zsírdúsabb tejhez jut a csecsemő, így fél 
éves koráig más folyadékra, vagy táplálék kiegészítésre nincs 
szüksége. Az anyatej összetétele a gyermek igényeihez 
alkalmazkodva folyamatosan változik, a gyermek fél éves kora 
körül, a mászás, a „mindent megkóstolás” időszakában megnő 
az immunfehérjék koncentrációja, és egészen a szoptatás 
végéig igen magas marad.

IMMUNERŐSÍTÉS

MOZGÁS

A Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® és a Centrum® Férfiaknak A-tól Z-ig® multivitaminok vitamin és ásványi anyag összetételét kifejezetten a nők és a 
férfiak különböző táplálkozási igényei alapján fejlesztették ki, és összetevői számos fontos területen támogatják a nők és a férfiak szervezetének 
egészséges működését.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Centrum® Férfiaknak 
A-tól Z-ig® multivitamin
30 db filmtabletta
Eredeti ár: 3742 Ft

Centrum® Nőknek  
A-tól Z-ig® multivitamin

30 db filmtabletta
Eredeti ár: 3742 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2999 Ft**
(99,97 Ft/db)

-10%***

3380 Ft*
(112,67 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20 %***

2999 Ft**
(99,97 Ft/db)

-10%***

3380 Ft*
(112,67 Ft/db)

Nurofen 200 mg  
gyógyszeres tapasz 2 db

1450 Ft*
Eredeti ár: 2688 Ft

(725,00 Ft/db) 

Izom- és ízületi fájdalmakra. Gyógyszerformájának köszönhetően a fájdalom 
területén a 24 órás alkalmazás alatt folyamatos ibuprofén felszívódást biztosít; 
így kifejtheti helyi gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását.

A gyógyszeres tapasz rugalmas és kényelmes.

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

-45%***

Keresse felmatricázott 
patikáinkat, ahol:

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A fentiek állatgyógyászati termékek. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást! 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

3 az 1-ben védelem élősködők ellen. A FRONTLINE Tri-Act® kutyák számára biztosít védelmet. Távol tartja és 
elpusztítja a kullancsokat, szúnyogokat, lepkeszúnyogokat és szúrólegyeket. Bolhák ellen is védelmet nyújt.  
1 doboz 3 pipettát tartalmaz, ami 3 hónapra elegendő.   

Hatóanyag: fipronil 270,4 mg, permetrin 2019,2 mg
Forgalmazó: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe – 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

e-mail: ah.hu@boehringer-ingelheim.com, Tel.: +36 1 299 8900

Lezárás dátuma: 2021.06 RCV-CAN-0189-2021

Keresse további kedvezményes kiszereléseinket!

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

FRONTLINE® Tri-Act 
rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak 
3 pipetta

-20%***

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

4.

KÉRJE A TERMÉKET 
GYÓGYSZERÉSZÉTŐL!

3 db
PIPETTA

#mozgásszervifájdalom



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

5.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 
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FÉRFIAKNAK

Liderin  
6 db tabletta

6299 Ft*
Eredeti ár: 7980 Ft

(1049,83 Ft/db) 

A Liderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és maca gyökér-kivonat, L-arginin,  
valamint koffein különleges kombinációja. A Liderin ginzeng tartalma  
hozzájárul az erekció kiváltásához és fenntartásához. Túlhajszolt  
férfiaknak ajánljuk az egészséges potencia fenntartására.  
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód:  21STADALIDERIN3AP2/2021.05.28.

-20%***

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

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

6699 Ft**
(74,43 Ft/db)

-10%***

7099 Ft*
(78,88 Ft/db)

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztata megnagyobbodás okozta vizelési  
panaszok (pl. gyakoribb vizelési inger, különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó vizeletsu-
gár) 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

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

Szenior AJÁNLAT!

SZEMÜNK EGÉSZSÉGE!
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS 
szemcsepp 15 ml 

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

Gyógyászati segédeszköznek minősülő  
orvostechnikai eszköz

OCUTEIN® BRILLANT lágyzselatin kapszula 120x 
+ OCUTEIN® SENSITIVE CARE 
szemcsepp 15 ml

22 mg lutein és 3 mg zeaxantint tartalmazó 
lágyzselatin kapszula vitaminokkal, 
nyomelemekkel. A termék doboza egy Ocutein 
Sensitive Care szemcseppet is tartalmaz!

Étrend-kiegészítő és gyógyászati 
segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

1999 Ft*
Eredeti ár: 2876  Ft 
(133,27 Ft/ml) 

7750 Ft*
Eredeti ár: 10304  Ft

-25%***

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

-30%***

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

Állítsa össze nyári patikáját
a nyugodt mindennapokért!

Imodium® 2 mg kemény kapszula. Hasmenés tüneti kezelésére. Loperamid-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Nicorette® Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray és Nicorette® Icy White gum 2 mg vagy 4 mg 
gyógyszeres rágógumik. Dohányzásról való leszokást segítő, nikotin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.
Bengay® krém. Az ízületek és izmok mérsékelt fájdalmainak és merevségének átmeneti csökkentésére felnőtteknek.  
Metil-szalicilát és mentol hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. HU-BNG-2100007

Imodium®  
2 mg kemény kapszula,

20 db

Nicorette® Quickspray  
1 mg/adag szájnyálkahártyán 

alkalmazott oldatos spray, 
2x150 adag

Nicorette® Icy White gum  
2 mg vagy 4 mg 

gyógyszeres rágógumik, 
30 db

Bengay® krém, 
50 g

6599 Ft*/db
-15%*** -20%***

-20%***

-20%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1220 Ft**
(61,00 Ft/db)

-10%***

1380 Ft*
(69,00 Ft/db)

Szenior AJÁNLAT!

1799 Ft*/db 1250 Ft*/db

Eredeti ár: 1550 Ft 

Eredeti ár: 1591 Ft Eredeti ár: 2277 Ft 

Eredeti ár: 7722 Ft 



-20%***

-25%***

Proenzi® Intensive 
60+30 db tabletta

5099 Ft*
Eredeti ár: 6385 Ft

(56,66 Ft/db)

Proenzi3® Krém 
100 ml

2599 Ft*
Eredeti ár: 3461 Ft

(25,99 Ft/ml)
Szenior AJÁNLAT!

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.

6.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 
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KERINGÉS

NÁTHA

Száraz, kipirosodó bőr ápolására, valamint túlzott napozás után ajánlott.  
Stimulálja a bőr természetes immunitását. Hozzáadott echinacea-kivonattal  
+ béta-karotin és E vitamin.  Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

Biomed Körömvirág 
Krém FORTE DUPLA
2x60 g

980 Ft*
Eredeti ár: 1314 Ft

(8,17 Ft/g)

-25%***

A Solvena gél (pentozán-poliszulfát-nátrium) enyhíti a lábdagadást, feszítő fájdalmat és 
más visszeres panaszokat. Hatóanyaga mellett citromfű-, törpefenyő- és rozmaring-olajat 
tartalmaz. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: pentozán-poliszulfát-nátrium
Kéri Pharma Hungary Kft. – 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

SOLVENA 15 MG/G GÉL 
100 g

3050 Ft*
Eredeti ár: 4108 Ft

(30,50 Ft/g)

-25%***

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok, tünetek és akut ara-
nyérbetegséggel összefüggő tünetek kezelésére javallott felnőttek számára.

Hatóanyag: mikronizált diozmin
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUFLEPAT202023

Flebaven 500 mg 
filmtabletta, 60 db

3799 Ft*
Eredeti ár: 4766 Ft

(63,32 Ft/db) -20%***

Tudta, hogy az 

üzleteiben 10% kedvezmény jár 

Kulcs Kártyával?

www.vizols.hu 
Forgalmazza:
Penta Pharma Kft.
Orvostechnikai eszköz.

21
05

03ENYHE
szemszárazságra

SZARUHÁRTYA
sérülésre

SÚLYOS
szemszárazságra

szemszárazságra
szemsérülésekre

Gondolj a szemedre!

1899 Ft*
Eredeti ár: 2559  Ft 
(189,90 Ft/ml) 

2499 Ft*
Eredeti ár: 3162  Ft 
(249,90 Ft/ml) 

2550 Ft*
Eredeti ár: 3234  Ft 
(255,00 Ft/ml) 

-25%*** -20%*** -20%***

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 7.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

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

1999 Ft*
Eredeti ár: 2508 Ft

(199,90 Ft/ml) 

A Rhinospray plus gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.

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.)

-20%***

Gondolta volna?
A BALKEZESEK VILÁGNAPJA, AUGUSZTUS 13.

Egy nemrégiben, 200 statisztika összevetéséből született 
tanulmány szerzői úgy számolják, az emberiség 9,2 százaléka 
tartozik a balkezesek közé. Ez azt jelenti, hogy – mivel a 2019-
es adatok szerint a föld teljes össznépessége 7,7 milliárd – 
nagyjából 708 millió főre tehető a bolygónkon élő balkezesek 
száma. Egy másik tanulmány azt bizonyította, hogy a férfiaknál 2 
százalékkal magasabb a balkezesek aránya, mint a nők körében. 
Az eltérésre egyelőre nincs magyarázat – a szakemberek szerint 
talán hormonális vagy társadalmi oka lehet a dolognak.

#visszerespanaszok

#orrdugulás

Részletek: 
kulcspatikak.hu/intersport
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Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer (felezve már 6 éves kortól – 20 ttkg 
felett – adható).

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

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

Ibustar® 400 mg 
filmtabletta, 20 db

1099 Ft*
Eredeti ár: 1723 Ft

(54,95 Ft/db)

-35%***

Algoflex Forte Dolo 400 mg
filmtabletta, 20 db
Eredeti ár: 2400 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1899 Ft**
(94,95 Ft/db)

-10%***

2140 Ft*
(107,00 Ft/db)

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? Az Algoflex Forte Dolo a vény nélkül kap-
ható maximális hatóanyag-tartalommal hatékonyan csillapítja a fejfájást! A 
fájdalomcsillapító hatás mellett, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatással 
is rendelkezik.

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
 SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1 – 5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2100142 (2021.02.11.)

Az Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökken-
tő hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani a fájdalmat.  
A fájdalomcsillapító hatás 8 órán át tart.

Ibuprofén hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula, 24 db
Eredeti ár: 3543 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20 %***

2850 Ft**
(118,75 Ft/db)

-10%***

3199 Ft*
(133,29 Ft/db)

Fejfájás kínozza? Csillapítsa fájdalmát a Nurofen 2x gyorsabb fájdalomcsillapító hatású1 lágy  kapszula 
segítségével. 1A Nurofen bevont tablettákhoz képest.

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

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

Nurofen Rapid 200 mg 
lágy kapszula, 20 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 2220 Ft

(77,50 Ft/db)

Nurofen Rapid Forte 400 mg 
lágy kapszula, 20 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2982 Ft

(104,95 Ft/db)

-30%***

-30%***

SZÁJÁPOLÁS

A Corsodyl alkoholmentes szájöblögető oldat segít megelőzni a  
fogkőképződést és enyhíti a fogínyproblémákat. Kozmetikum.
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-21-00009

Corsodyl   
alkoholmentes szájöblögető oldat, 300 ml

1520 Ft*
Eredeti ár: 2047 Ft

(5,07 Ft/ml) -25%***

Fogkrém, mely érezhetően feszesebbé és erősebbé teszi az ínyt. Véd a fogínyvérzés, 
a fogágybetegség és a fogszuvasodás ellen.

Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Lacalut aktiv fogkrém
75 ml

1250 Ft*
Eredeti ár: 1570 Ft

(16,67 Ft/ml)

-20%***

8.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#fejfájás

#gyorsfelszívódás



A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy 

kér dezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

Tudtad, hogy pl. egy 
antibiotikum kura is 

kArosithatja a huvelyflorAt?GOMBÁS HÜVELYFERTŐZÉS

külső nemi szervek* kezelésére

Kényelmes, 1 alkalmas 
belső kezelés

Enyhíti a viszkető, égő érzést 
és el is pusztítja a gombát

Célzottan a bakteriális 
fertőzés tüneteire

*  és egyéb bőrfelületek  
A krém kiegészítő használata 1-2 hétig javasolt.

A Canesten® 10 mg/g krém és a Canesten® Uno 500 mg 
lágy hüvelykapszula vény nélkül kapható gyógyszerek, klotrimazol hatóanyaggal. 
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., www.bayer.co.hu  LMR-CH-20210330-01

A Canesbalance® bakteriális vaginózis hüvelykúp orvostechnikai eszköz, 
egyben gyógyászati segédeszköz. 
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., www.bayer.co.hu

ÚJ 
formátum

Zavarja az allergia?

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
A kock ázatok ról  és  a  mel lék hatások ról  o lvassa  e l  a  betegtájékoztatót , 

vagy kérdezze meg kezelőor vosát ,  gyógyszerészét !

Humán gyógyszer, állatok kezelésére nem ajánlott. Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: loratadin. Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50. L.HU.MKT.CC.22.01.2019.1840

POLLEN
POR
ÁLLATSZŐR

BAKTERIÁLIS HÜVELYFERTŐZÉS

9.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

2950 Ft*
Eredeti ár: 3908  Ft 
(421,43 Ft/db) 

Eredeti ár: 3082 Ft 

1450 Ft*
Eredeti ár: 1821  Ft 
(72,50 Ft/g) 

-25%***

-20%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2450 Ft**
(2450,00 Ft/db)

-10%***

2760 Ft*
(2760,00 Ft/db)

2199 Ft*
Eredeti ár: 2750  Ft 
(73,30 Ft/db) 

-20%***



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/2021/28
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.05.13.

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

4150 Ft*
Eredeti ár: 6024 Ft

(1257,58 Ft/ml)

Detralex 500 mg  
filmtabletta, 60 db

5050 Ft*
Eredeti ár: 6305 Ft

(84,17 Ft/db) 

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

-20%***

Az ízületi porcok normál működéséért. Alkalmazása javasolt az 
ízületi porcok egészséges működéséhez, sportolóknak, idősebb 
felnőtteknek és időskorúaknak. A készítményben lévő C-vitamin 
hozzájárul a normál kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok 
megfelelő működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt. –1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
Hirdetési kód: KU21078PF9

Béres Porcerő 
FORTE   
90 db filmtabletta
Eredeti ár: 7640 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20 %***

6150 Ft**
(68,33 Ft/db)

-10%***

6850 Ft*
(76,11 Ft/db)

Glükózamin-, kondroitin-szulfát, MSM és kollagén 
tartalmú étrend-kiegészítő kapszula az ízületek 
épségéért.
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Arthro Komplex
kapszula, 60 db

3099 Ft*
Eredeti ár: 4170 Ft

(51,65 Ft/db)

-25%***

Az Apetister SENIOR összetevői az idősek jó étvágyát 
támogatják. Összetevői közül az édeskömény  
étvágygerjesztő, az ánizs segíti az emésztést.
Aflofarm Hungary Kft. 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.
Hirdetési kód: 171_202105_apet

Apetister SENIOR
Feketeribizlilé koncentrátumot, növényi 
kivonatokat és vitaminokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő oldat, 100 ml 

1799 Ft*
Eredeti ár: 2397 Ft

(17,99 Ft/ml)

-25%***

A normál látás megőrzéséért. 20 mg luteint és 20 
mg cinket, valamint vitaminokat, ásványi anyagokat 
tartalmazó komplex étrend-kiegészítő készítmény. 
Az A-, B2-vitamin és cink hozzájárul a normál látás 
fenntartásához.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU21078SLF9

Béres 
Szemerő Lutein FORTE
filmtabletta, 90 db

7150 Ft*
Eredeti ár: 8526 Ft

(79,44 Ft/db)

-15%***

A Voltaren Emulgel enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat, 
csökkenti azok gyulladását és duzzanatát. 

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú,  
vény nélkül kapható gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Voltaren Emulgel 1% gél  
100 g

2499 Ft*
Eredeti ár: 3109 Ft

(24,99 Ft/g)

-20%***

10.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#reszelésnélkül

#húgyhólyagproblémái

Szenior hónap - a 60 az új 50!

-30%***

A három hatóanyagot tartalmazó UROSTEMOL® Men 
készítmény enyhíti a húgyhólyag-túlműködés, hólyaggyenge-
ség miatt fellépő (pl. a gyakori vizelési inger), vagy jóindulatú 
prosztata megnagyobbodás okozta alsó húgyúti tüneteket.

Ne hagyja, hogy húgyhólyagja irányítsa! Az UROSTEMOL® 
femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés 
okozta tüneteket, mint például a vizeletcsepegés és a sürgető 
vagy gyakori vizelési inger.

UROSTEMOL® Men
kemény kapszula, 40 db

3850 Ft*
Eredeti ár: 4573 Ft

(96,25 Ft/db)

UROSTEMOL® femina
kemény kapszula, 40 db

3850 Ft*
Eredeti ár: 4573 Ft

(96,25 Ft/db)

Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Buapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazásuk a régóta fennálló használaton alapul.  
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-15%***

-15%***



50 év felett különösen fontos lehet a vitamin-
pótlás, ebben segít az Actival Senior Plusz 
filmtabletta multivitamin készítmény ásványi 
anyagokkal és nyomelemekkel.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU21078AS12

Actival Senior Plusz
120 db filmtabletta
Eredeti ár: 6787 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

5699 Ft**
(47,49 Ft/db)

-10%***

6099 Ft*
(50,83 Ft/db)

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

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

Flexagil krém   
50 g 

Eredeti ár: 2342 Ft

Flexagil krém   
150 g 

Eredeti ár: 4452 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1850 Ft**
(37,00 Ft/g)

-10%***

2099 Ft*
(41,98 Ft/g)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -15 %***

3750 Ft**
(25,00 Ft/g)

-10%***

3999 Ft*
(26,66 Ft/g)

Diclac Dolo 50 mg/g 
100 g
Eredeti ár: 2987 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2350 Ft**
(23,50 Ft/g)

-10%***

2650 Ft*
(26,50 Ft/g)

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 betegtájékoz-
tatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Hatóanyag: diklofenák-nátrium
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

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

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

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

Lioton® 1000 NE/g gél
100 g
Eredeti ár: 4562 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -15%***

3899 Ft**
(38,99 Ft/g)

-10%***

4099 Ft*
(40,99 Ft/g)

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

Hatóanyag: biszakodil
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADASTADALAX3AP2/2021.05.28.

Stadalax 5 mg
bevont tabletta, 50 db
Eredeti ár: 2535 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1999 Ft**
(39,98 Ft/db)

-10%***

2250 Ft*
(45,00 Ft/db)

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

Hatóanyag: amorolfin
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. (1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.)
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04. EWO-HU/LOCERYL/2021/04v10

Loceryl® 50 mg/ml
gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml
Eredeti ár: 6598 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-40 %***

3899 Ft**
(1559,60 Ft/ml)

-35%***

4199 Ft*
(1679,60 Ft/ml)

A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát hatóanyagú 
gyógyszer, mely napi 1x alkalmazással hatékonyan 
enyhíti a térdízületi porckopás tüneteit. Narancsos ízű, 
vízben oldódó por formában, 30x és 60x kiszerelésben 
kapható.

Hatóanyag: 1500 mg glükózamin-szulfát
Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Movex 1500 mg   
por belsőleges oldathoz, 

60 db tasak 

Eredeti ár: 7565 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-20 %***

6080 Ft**
(101,33 Ft/tasak)

-10%***

6850 Ft*
(114,17 Ft/tasak)

3-as hatás a visszeres panaszok ellen. A Dimotec filmtabletta (1000 mg mikronizált 
diozmin) visszeres panaszok esetén napi 1x alkalmazással serkenti a nyirokkeringést, 
csökkenti az erek gyulladását, védi és tonizálja a vénákat.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: 1000 mg mikronizált diozmin
Kéri Pharma Hungary Kft. – 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Dimotec 1000 MG 
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 6793 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

5350 Ft**
(89,17 Ft/db)

-10%***

6030 Ft*
(100,50 Ft/db)

11.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#térdízületiporckopás

#napi1tabletta

#4havimultivitamin

#székrekedés
#körömgomba

#növényihatóanyag

Szenior hónap - a 60 az új 50!
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Canesten Plus 
bifonazol krém 
15 g
Eredeti ár: 2103 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár-20 %***

1650 Ft**
(110,00 Ft/g)

-10%***

1880 Ft*
(125,33 Ft/g)

Hármas hatás a bőrgomba kezelésében: gombaölő, gyulladáscsökkentő és antibakteriális.  
Napi egyszeri használattal hatékonyan megszünteti a kínzó tüneteket.

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

Betadine® oldat 
30 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 1889 Ft

(46,63 Ft/ml) 

A Betadine® oldat a bőr fertőtlenítésére alkalmas, széles antimikrobiális spektrum-
mal rendelkező fertőtlenítőszer. Elpusztítja a legtöbb gombát, baktériumot és vírust 
is. A Betadine® oldat fertőtlenítő hatása gyorsan (1-2 percen belül) kialakul.

Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Egis Gyógyszergyár Zrt.

-25%***

Innovatív megoldás a talp bőrének intenzív és kényelmes ápolására. 
Összetevői behatolnak a talp bőrébe, felpuhítják az elszarusodott 
réteget és lehámlasztják a bőrkeményedéseket. Az AHA/BHA savak 
hatékonyan stimulálják a bőr regenerációját és a bőrmegújító 
folyamatokat.
Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Parasoftin 
Bőrhámlasztó zokni
1 pár

2399 Ft*
Eredeti ár: 2990 Ft

(2399,00 Ft/pár)

-20%***

Magas koncentrációjú hatóanyagokat 
tartalmaz, mint a D-panthenol, aloe vera, A-, E-, 
F-vitaminok. Gyors és hatásos segítséget nyújt 
a napégette bőr regenerációjára és ápolására. 
Hatékonyan használható érzékeny bőrre is.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Swiss Panthenol Premium 
spray/hab
150 ml

2199 Ft*
Eredeti ár: 3137 Ft

(14,66 Ft/ml)

-30%***

Az első terbinafin tartalmú gombaölő lakk, ami ötvözi a hatékonyságot és  
kényelmet: a köröm reszelése nélkül, az első 4 héten naponta, utána elég  
csak heti 1x alkalmazni. 

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

Hatóanyag: terbinafin
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OEXO1844/04.21

EXOTERBYN 
gyógyszeres körömlakk   
3,3 ml

4450 Ft*
Eredeti ár: 5287 Ft

(1348,48 Ft/ml)

-15%***

Nizoral korpásodás ellen 
20 mg/g sampon 
100 ml
Eredeti ár: 3846 Ft

 

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. 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.

Hatóanyag: ketokonazol
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód:  21STADANIZORAL3AP1/2021.05.31.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

3050 Ft**
(30,50 Ft/ml)

-15%***

3250 Ft*
(32,50 Ft/ml)

12.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#korpáshaj



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

Hatóanyag: aciklovir
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAACICLOVIRAL3AP1/2021.05.28.

Aciclovir AL 50 mg/g krém
2 g

1299 Ft*
Eredeti ár: 1648 Ft

(649,50 Ft/g)

-20%***

*Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2020. január - 2020. december közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a várandós 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-21-000046  (2021.05.26.)

#1 a babatervezéstől a szoptatási idő végéig*

Femibion 3 
Szoptatás 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
2x4 heti adag,
2x28 db kapszula + 2x28 db tabletta

Femibion 0 
Babatervezés 
étrend-kiegészítő 
28 db tabletta

Femibion 1 
Korai várandósság 
étrend-kiegészítő 
28  db tabletta

Femibion 2 
Várandósság 
étrend-kiegészítő 
+ 5 db Mérföldkő kártya,
8 heti adag, 
56 db kapszula + 56 db tabletta

HÖLGYEKNEK

A hajgyökeret olyan ásványi anyagokkal és vitaminokkal táplálja, amelyek hozzájá-
rulnak az egészséges hajszerkezet megőrzéséhez. A retard tabletta különlegessége, 
hogy a benne lévő tápanyagmennyiséget több órán keresztül, elnyújtva juttatja 
a véráramba. Hatóanyagkombinációja kovaföldet és gránátalma-kivonatot is 
tartalmaz. Étrend-kiegészítő.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

HairClinic Extra
90 db

7799 Ft*
Eredeti ár: 9322 Ft

(86,66 Ft/db) -15%***

Neogranormon kenőcs 
25 g

1399 Ft*
Eredeti ár: 1886 Ft

(55,96 Ft/g) 

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

-25%***

-15%*** -15%*** -15%***-15%***

3899 Ft*
Eredeti ár: 4648  Ft 
(139,25 Ft/db) 

3899 Ft*
Eredeti ár: 4648  Ft 
(139,25 Ft/db) 

9399 Ft*
Eredeti ár: 11042  Ft 
(83,92 Ft/db) 

9899 Ft*
Eredeti ár: 11578  Ft 
(88,38 Ft/db) 

13.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

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

3399 Ft*
Eredeti ár: 4827 Ft

(1359,60 Ft/ml) 

Az Amorolfin-Teva hatóanyaga a körömlemezbe és a körömágyba hatolva a 
gombák széles körét elpusztítja. Elég csak heti egyszer használni!  
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: amorolfin
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-30%***

#hámosítás

#ajakherpesz

#egészségeshaj
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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 

Eredeti ár: 2425 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1950 Ft**
(32,50 Ft/db)

-10%***

2190 Ft*
(36,50 Ft/db)

A Daedalon® tabletta különböző eredetű 
hányinger és hányás megelőzésére és 
kezelésére szolgáló gyógyszer.   
6 éves kortól adható.

Hatóanyag: 50,0 mg dimenhidrinát 
tablettánként
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Daedalon® 50 mg  
tabletta, 10 db 

Eredeti ár: 1829 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25 %***

1350 Ft**
(135,00 Ft/db)

-15%***

1550 Ft*
(155,00 Ft/db)

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (beleértve a hasi diszkomfortérzés, 
puffadás, görcsök) kezelésére. Már az első adag Lopedium megszüntetheti a panaszo-
kat. Nagy kiszerelésben is elérhető!

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

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Lopedium 2 mg  
kemény kapszula, 30 db

1850 Ft*
Eredeti ár: 2325 Ft

(61,67 Ft/db) -20%***

Elinix probiotikum 
kemény kapszula, 28 db
Eredeti ár: 3453 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár-15 %***

2899 Ft**
(103,54 Ft/db)

-10%***

3099 Ft*
(110,68 Ft/db)

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

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió, 30x5 ml
Eredeti ár: 4226 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

3399 Ft**
(113,30 Ft/adag)

-10%***

3820 Ft*
(127,33 Ft/adag)

A Normaflore helyreállítja a bélflóra egyensúlyát antibiotikum-kúra és akut hasmenés esetén.

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.
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-2100050 (2021.01.20.)

Dulcolax® 7,5 mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml
Eredeti ár: 2836 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2250 Ft**
(75,00 Ft/ml)

-10%***

2530 Ft*
(84,33 Ft/ml)

A Dulcolax csepp egyénileg adagolható, így személyre 
szabott segítséget nyújt székrekedés esetén.

Nátrium-pikoszulfát 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
Hirdetési kód: MAT-HU-2100027 (2021.01.18.)

HÚGYUTAK

A húgyúti rendszer egészségének és az immunrendszer  
védelmének érdekében fejlesztett komplex recept.

Hatóanyag: Tőzegáfonya, bíbor kasvirág-kivonat
Dr.Chen patika

Cranberry Tőzegáfonya 
Komplex+C-vitamin 
60 db kapszula

1750 Ft*
Eredeti ár: 2337 Ft

(29,17 Ft/db)

-25%***

14.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#hányinger

#hasmenés

#aktiváltszén

#kényelmesadagolás

Kulcs Kártyával 
ingyen hozzáfér Nagy Amarilla 
gyógytornász és Gyócsi Dóri 
gerinctréner egészségmegőrző 
edzéseihez!  
Jelentkezzen be Kulcs Kártyája 
számával!

www.kulcspatikak.hu



GYERMEKEKNEK
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

A Herbária Naptej könnyű, hidratáló formula 
antioxidáns hatású vitaminokkal, mely erős 
védelmet nyújt az egész család számára.
Herbária Zrt.
1135 Budapest, Csata u. 27.

Herba Kids 
Naptej SPF 50
200 ml

2650 Ft*
Eredeti ár: 3352 Ft

(13,25 Ft/ml)
-20%***

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

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

Dentinox 
fogínygél gyermekeknek  
10 g 

Eredeti ár: 2415 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1899 Ft**
(189,90 Ft/g)

-10%***

2140 Ft*
(214,00 Ft/g)

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

Hatóanyag: magnesium carbonate, magnesium oxide
Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150.
Tel.: +36 1 465-2100
Hirdetési kód: MAG/SEP/20/05, 2020.09.22.

Magnosolv®

50 db tasak
Eredeti ár: 3723 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

3150 Ft**
(63,00 Ft/tasak)

-10%***

3350 Ft*
(67,00 Ft/tasak)

MAGNÉZIUM

15.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#fogzás

Magne B6 bevont tabletta 
100 db

2999 Ft*
Eredeti ár: 3757 Ft

(29,99 Ft/db)

 

Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs?  
Együttes előfordulásuk magnéziumhiányra utalhat! Magne B6!

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
 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.magneb6.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2100163 (2021.02.17.)

#gazdaságoskiszerelés

-20%***

Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula, 20x, 
Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x: diklofenák-
kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, 
Csörsz u. 43., Tel.: +36 1 225 58 00, www.gsk.hu 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. PM-HU-CATAF-21-00019 
Jóváhagyás dátuma: 2021. május

Szabaduljon ki
a kínzó fájdalomból!

FEJFÁJÁS

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

FOGFÁJÁS

HÁTFÁJÁS
MENSTRUÁCIÓS 

FÁJDALOM

2499 Ft*
Eredeti ár: 3163  Ft 
(124,95 Ft/db) 

2150 Ft*
Eredeti ár: 2728  Ft 

(107,50 Ft/db) 

-20%***

-20%***
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A B1-vitamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, a B1-, 
B2-, B3- és B6-vitaminok az idegrendszer, a B6-, B12-vitaminok 
és a folsav az immunrendszer normális működéséhez.

BioCo B-vitamin 
Komplex Forte MEGAPACK
100 db tabletta

2399 Ft*
Eredeti ár: 3216 Ft 
(23,99 Ft/db) 

-25%***

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

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

Bioextra Silymarin
kapszula,  60 db

4150 Ft*
Eredeti ár: 5570 Ft 
(69,17 Ft/db) 

-25%***

320 mg szabalpálma termés-kivonatot és 280 mg  
hidegen sajtolt tökmagolajat tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény a prosztata  
egészségéért.
JuvaPharma Kft

JutaVit 
Prosta Intense
lágy kapszula,  60 db

2399 Ft*
Eredeti ár: 3228 Ft 
(39,98 Ft/db) 

-25%***

EPA és DHA zsírsavakban gazdag mélytengeri 
halolajat és E-vitamint tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény. 
JuvaPharma Kft

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

1450 Ft*
Eredeti ár: 2466 Ft 
(14,50 Ft/db) 

-40%***

Alkalmazása javasolt hasmenés, hányás vagy 
izzadással járó magas láz fellépése esetén.  
A feloldott termék az elektrolit sótartalomnak 
köszönhetően enyhén sós ízű.

Hatóanyag: glükóz, nátrium, kálium, klór, citrát
VitaPlus Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

InnoPharm ORS 
rehidratációs granulátum
10 db tasak

1550 Ft*
Eredeti ár: 2105 Ft 
(155,00 Ft/tasak) -25%***

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

Máj + Slim Máriatövissel
kapszula, 60 db

2799 Ft*
Eredeti ár: 3746 Ft 
(46,65 Ft/db) -25%***

A Selenorg Slim Komplex kóladió kivonata a súlycsökkenést, szelén tartalma a pajzsmirigy 
működést, vitamin - és ásványi anyag kivonata pedig az anyagcserét és az immunrendszert 
támogatja.
Well Pharma Kft. 1037 Budapest, Zay u. 3.

Selenorg Slim Komplex 
kapszula, 60 db 

3399 Ft*
Eredeti ár: 4547 Ft 
(56,65 Ft/db) -25%***

Hatékonyan eltávolítja a fülzsírt 
és megakadályozza a felesleges 
fülzsír termelődését, csökkentve a 
fülgyulladás kockázatát. Gyógyászati 
segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Aurisclean 
fülspray, 15 ml

1750 Ft*
Eredeti ár: 2483 Ft 
(116,67 Ft/ml) 

-30%***

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

Szenior AJÁNLAT!

16.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#májegészsége

Reparon® Herbal  
25 g végbélkenőcs 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2826 Ft

(83,96 Ft/g) 

Reparon® Herbal  
10 db végbélkúp

2350 Ft*
Eredeti ár: 3124 Ft

(235,00 Ft/db) 

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

-25%*** -25%***

#aranyér



Perskindol 
Active Classic Spray
150 ml

3499 Ft*
Eredeti ár: 4391 Ft 
(23,33 Ft/ml) 

Perskindol 
Active Classic Gél

100 ml

3299 Ft*
Eredeti ár: 4168 Ft 

(32,99 Ft/ml) 

Alkalmazásukkor kivételes kettős hatás lép fel: hűtő és melegítő hatás. A gél a bőrbe 
masszírozva serkenti a vérkeringést és segíti az izmok ellazulását. Mentolt és illóolajo-
kat tartalmazó készítmények: kétféle kiszerelés, a hatás ugyanaz!
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2020.03.09. EWO/PERSKINDOL/2020/04v5

-20%***

-20%***

Az AkusTone összetevői gyengéden feloldják a 
külső hallójáratokban maradt fülzsírt, segítve 
a megfelelő fülhigiéniát és a fülzsírdugó eltá-
volítását, illetve megelőzik annak kialakulását. 
3 hónaposnál idősebb csecsemőknél, gyerme-
keknél és felnőtteknél egyaránt alkalmazható.
Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.
Hirdetési kód: 172_202105_aku

AkusTone fülspray
15 ml

2150 Ft*
Eredeti ár: 2916 Ft 
(143,33 Ft/ml) 

-25%***

Elsősegély a sebápolásban.

Spray termékformájának 
köszönhetően gyors, 
foltmentes megoldást 
nyújt sebek és sérülések szakszerű ellátásában. 
Kettős támogatás: megelőzi a fertőzéseket és 
elősegíti a sebgyógyulást. 
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU21078PR6

Béres PrimoMed 
sebápoló spray, 60 ml

2099 Ft*
Eredeti ár: 2829 Ft 
(34,98 Ft/ml) 

-25%***

Az Atlanti-óceánból származó termé-
szetes tengervizet és értékes ásványi 
anyagokat tartalmazó izotóniás 
tengervíz készítmény az orr napi 
higiéniájának megőrzésére.
JuvaPharma Kft.

JutaVit Izotóniás 
tengervizes 
orrspray, 100 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2036 Ft 
(14,99 Ft/ml) 

-15%***

Steril sebtapasz műtéti sebek és kisebb 
sérülések védelmére vízálló változatban.

• Véd a baktériumokkal szemben

• A lekerekített sarkok megelőzik  
a felpöndörödést

• Öntapadó, átlátszó

• 2 méretben: 7.2x5cm és 10x8cm

Orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz.

A 10x8cm termék eredeti ára: 1932 Ft / akciós ára: 1350 Ft /  
akciós kedvezmény: 30% / akciós egységár: 270,00 Ft/db
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Cosmopor® waterproof
vízálló sebtapasz 7,2x5cm
5 db

1120 Ft*
Eredeti ár: 1610 Ft 
(224,00 Ft/db) -30%***

Hatásos, biztonságos és természetes spray a felhalmozó-
dott fülzsír feloldásához és kimosásához. 

Összetétele: ásványi olaj, olívaxol (Olívaolajból kivont 
természetes anyag), fodormentaolaj 
Ergo-Prevent Kft., 7773 Villány, Baross G.u.23.

Clean Ears 
A  fülzsír eltávolítására szolgáló spray, 15 ml

2099 Ft*
Eredeti ár: 2780 Ft 
(139,93 Ft/ml) 

-25%***

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

1Több mint 90%-os pontosság. Támpontot ad a panasznak 
megfelelő termék kiválasztásához, de nem helyettesíti a 
szakemberrel való konzultációt! In vitro diagnosztikai orvos-
technikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Canestest  
teszt hüvelyi fertőzésekre, 1 db

1950 Ft*
Eredeti ár: 2584 Ft

(1950,00 Ft/db)

-25%***

Intelligens hidrogél kisebb sebek azonnali 
kezelésére. Hűsít, védőréteget képez és nem 
csíp. Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati 
segédeszköz.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

BepanGel  
sebkezelő gél, 50 g

2650 Ft*
Eredeti ár: 3355 Ft

(53,00 Ft/g)

-20%***

17.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

Száraz szem kezelésére szolgál: átmenetileg 
megszünteti a szemszárazság okozta égő 
érzést és irritációt. Lágy kontaktlencsék nedve-
sítésére 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%***

#szárazszem
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MOST KIEMELT AKCIÓK

18.

Szemcsepp a viszkető, irritált szem tüneteinek 
enyhítésére.

Tartósan enyhíti az irritáció okozta tüneteket, 
mint például szénanátha, por, szennyezett 
környezet, légkondicionáló, füst és fények.
JuvaPharma Kft.

JutaVit eyeclinic 
Szemcsepp irritált szemre, 10 ml

999 Ft*
Eredeti ár: 1542 Ft 
(99,90 Ft/ml) 

-35%***

Az Ophylosa® szemcsepp sima, kellemes érzést 
biztosít a fáradt, érzékeny szemnek, enyhíti a  
viszkető, égő tüneteket,  valamint a szemszá-
razságot, és csökkenti a szem kivörösödését. 
Hialuronnal, a szem és a könny nélkülözhetetlen 
alkotóelemével!

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

Ophylosa® 
0,15% cink-hialuronát tartalmú oldatos 
szemcsepp, Duplacsomag 2x10 ml

2599 Ft*
Eredeti ár: 3471 Ft 
(129,95 Ft/ml) 

-25%***

Beliema® Effect PLUS
hüvelytabletta 7 db

3050 Ft*
Eredeti ár: 4108 Ft

(435,71 Ft/db) 

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

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai 
eszköz.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADABELIEMA3AP1/2021.05.31.

-25%***

A szemölcs gyökeréig hatoló fagyasztással kezeli a szemölcsöt, 
már egyetlen alkalmazással. Forradalmian egyszerű használni, 
a csomagolásból kivéve azonnal használatra kész. Egyedi, precíz 
fagyasztófejének köszönhetően a kezelés során a szemölcs körüli 
bőrfelületet nem károsítja. Már 4 éves kortól alkalmazható.

Wortie 
szemölcsfagyasztó spray  
50 ml

3599 Ft*
Eredeti ár: 4884 Ft 
(71,98 Ft/ml) 

-25%***

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

Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz.
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Canesflor  
probiotikus hüvelykapszula, 10 db

3199 Ft*
Eredeti ár: 4071 Ft

(319,90 Ft/db)

-20%***

Stabil megoldás bokafájdalmak kezelésére, tartós  
segítséget nyújtva  a mindennapokra.
Essity Hungary Kft.

Actimove 
bokatámasz L 
1 db

2599 Ft*
Eredeti ár: 3747 Ft 
(2599,00 Ft/db) 

-30%***

RECTOVENAL® Acute gél
20 g

1799 Ft*
Eredeti ár: 2384 Ft

(89,95 Ft/g) 

A RECTOVENAL® Acute gél enyhíti az aranyér kellemetlen tüneteit, mint 
például a végbél környékén jelentkező irritáció, viszketés, égő érzés vagy 
váladékozás. Érösszehúzó hatása révén csökkenti a gyulladás miatt 
kialakult duzzanatot, nyugtatja a sérült, érzékeny bőrt és nyálkahártyát, 
elősegíti a sebgyógyulást. Antibakteriális hatásával véd a fertőzésektől.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADARECTOVENAL3AP2/2021.05.28.

-25%***

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

#4éveskortól

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!

A cyclotest® korai terhességi teszt szakmai és otthoni alkalmazásra egyaránt felhasználható.

• Egyszerű, gyors és megbízható

• Egyértelmű eredmény

• Eredmény már 5 perc után leolvasható

• A nap folyamán bármikor használható
Ergo-Prevent Kft. – 7773 Villány, Baross G.u.23.

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

999 Ft*
Eredeti ár: 1333 Ft 
(999,00 Ft/db) -25%***



MICELLAFESZTIVÁL
SMINK- ÉS  

SZENNYEZŐDÉSMENTES
TISZTA BŐR

DUOPACK

  35% 
KEDVEZMÉNNYEL*

Az akció a készlet erejéig tart, és más promócióval  nem vonható össze, a  kedvezmény 
az egyedi termékek adott patikában alkalmazott áraihoz képest értendő, a konkrét 
akciós árakról kérjük érdeklődjön a patikában! A kép illusztráció. A tájékoztatás 
nem teljes körű. A változtatás jogát fenntartjuk. NAOS Hungary Kft. © 2021

BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN

Minden 2 × 500 ml 
duopack mellé  

AJÁNDÉK mosható  
vattakorong!

    2021. augusztus 1–31.

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

Egyedülálló
Uriage és Bioderma

akciók a Quality Kulcs Patikákban!

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage terméket és most az alacsonyabb árút 50% kedvezménnyel adjuk Önnek, 
valamint még megajándékozzuk 1 Ft-ért 1 db 2x 8 ml-es APIVITA Expressz hidratáló arcmaszk tengeri levendulával.

Az akció 2021. május 1-től 2021. július 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
Más akciókkal, akciós csomagokkal nem összevonható és a készlet erejéig érvényes.

 www.kulcspatikak.hu/quality
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KEDVEZMÉNY 
MINDEN URIAGE BARIÉSUN 

FÉNYVÉDŐ TERMÉKRE*

25%
*Vásároljon bármilyen Uriage BARIÉSUN 

fényvédő terméket és most 25% kedvezménnyel 
adjuk Önnek. Az akció 2021. augusztus 1–31-ig, 
vagy a készlet erejéig érvényes. Más akciókkal, 

akciós csomagokkal nem összevonható.



Fókuszban az inzulinrezisztens táplálkozás!

10 % szénhidrát

I .R.

Válasszon inzulinrezisztens termékeink széles palettájából!

CH-10 Vízoldható élelmi rost PaleOK 1:4

4-szeres édesítő hatáskollagénnel dúsított, tejmentes 

20.

A 6 leghasznosabb tipp 
aranyérrel nyaralóknak
Akinek aranyér gondjai vannak (becslések szerint a magyar lakosság 30%-a), hozzászokhatott, hogy a 
nyári meleg megnehezíti az altáji hétköznapokat. Az aranyeres csomók, érkötegek a meleg miatt vérbő-
séghez jutnak, amely aranyérbetegség esetén könnyen gyulladást, de akár vérrögképződést is okozhat. 

Ezért ilyenkor különösen figyelni kell az aranyér panaszokra, a megelőzésre. Bár a betegek sokat 
tudnak segíteni állapotukon maguk is, minden olyan esetben kérjenek orvosi segítséget, amikor úgy 
érzik, már nem tudnak úrrá lenni a helyzeten, vagy hosszabb ideig áll fenn panasz. 

Igyunk sokat!
Nem csak a szervezet dehitratáltságának elkerülé-
se, hanem a széklet lazítása miatt is fontos a meg-
felelő napi folyadékbevitelre figyelni! 

Aranyér párna 
Semmiképp se hagyjuk otthon! A gyermek úszó-
gumi nem alkalmas erre a célra, mert nem a meg-
felelő helyeket támasztja alá. 

Extra higiénia 
Fontos, hogy a végbél környékét mindig igyekez-
zünk a lehető legszárazabban és tisztán tartani. 
Kerüljük azokat a kalandokat, ahol ezeket nem 
lehet biztosítani vagy készüljünk extra felszerelés-
sel: nedves törlőkendő, száraz, puha textilkendő, 
váltás alsónemű. 

Inkább huvös vízben fürödjünk! 
Kerüljük a melegvizes medencéket, a vénatágu-
laton csak ront! A hűvösebb, természetes vizeket 
részesítsük előnyben. 

Aranyér kúpok és kenocsök használata 
nyáron 
Sokszor elkerülhetetlen, ám valóban nem könnyű 
a hőségben való használatuk. Bármilyen ügyesen 
is helyezzük fel, kenjük be ugyanis, valamennyi 
mindig ki- vagy elfolyik majd a meleg miatt, ami 
nem csak nehezen tisztítható foltot hagy a ruhán, 
de kényelmetlen higiéniai problémát is jelent. 
Ezért kúp vagy kenőcs használata esetén tegyünk 
a fehérneműbe vékony egészségügyi betétet a kí-
nos foltok elkerülésére, ezenkívül legyen kéznél 
nedves és száraz törlőkendő (vagy használható 
fürdőszoba) is a felhelyezést követő 2-3 órában. 

Szájon át beveheto gyógyszerek 
Praktikus, ha –szakorvosunkkal vagy gyógysze-
résszel egyeztetve- a nyaralásra készítünk be szá-
jon át bevehető, aranyér panaszokra fejlesztett 
gyógyszert is, amely megkönnyíti a gyulladt ara-
nyér gyógyulásának folyamatát a helyi kezelés 
mellett. Ezek a testrészre megfelelően ható fájda-
lomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt és érfalerősítő 
hatóanyagokat tartalmaznak. Ha csak a gyulladás 
okozta fájdalmakat enyhítenék, akkor a hagyomá-
nyos fájdalomcsillapítók is bevethetők. 

Előzzük meg a gyulladást és figyeljük testünk jelzé-
seit, hogy jól teljenek a pihenésre szánt napjaink!  
Kellemes nyaralást!
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Keresse a Quality Kulcs Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality

-5% KEDVEZMÉNNYEL!

21.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

Tornáztassa lábait a munkahelyen is! 
– VÉNÁS TORNA ÍRÓASZTALNÁL

Bármilyen testmozgásról legyen szó, a vérkeringésünk biztosan hálás érte. Aki azonban visszérbetegséggel él, 
konkrét panaszokat is enyhíthet általa, valódi életminőség-javulást várhat a rendszeres sporttól. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a visszérbetegeknek többször van szüksége -legalább- lábaik átmozgatására, mint ahogy egy 
átlagos napon lehetőség lenne rá, ezért azt javasoljuk, ragadják meg az íróasztalnál töltött időt is arra, hogy 
lábaik vérkeringését segítsék! 

1. Emelje fel kinyújtva a bal lábát az íróasztal alatt. Forgassa el lábfejét jobbra és balra 10-10 alkalommal.  
Ismételje meg a jobb lábával is. 

2. Emelje fel a bal a bal lábát kinyújtva. Rajzoljon kis köröket a levegőben befelé, majd kifelé is.  
Ismételje meg a gyakorlatot a jobb lábával is. 

3. A sarkát a talajon tartva, emelje meg a lábfejét, lábujjait, majd engedje le.  
Ismételje meg 20-szor. 

4. A lábujjait a talajon hagyva, emelje meg sarkát, majd engedje le.  
Ismételje meg 20-szor. 

Legyen velünk egészséges!
A www.kulcspatikak.hu oldalon használja a 8KULCSTORNA promóciós kódot vagy Kulcs Kártyája számát és edzzen 
Nagy Amarilla gyógytornásszal online, vagy töltse le a Servier „Könnyed Lábak – Tájékoztató füzet visszérbetegek 
számára” című hasznos szakmai kiadványát!

VISSZÉRBETEGEKNEK 
AJÁNLJUK!
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VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

Forgalmazó: Home Impex Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29.

Az akció 2021. augusztus 1-31. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK

KÖNNYŰ LÉPTEK

® 
VÉNA ÉS ÉRFAL KAPSZULA  
60x
A véna és az érfal egészségének megőrzésére. 
Bio� avonoid tartalmú készítmény vitaminokkal és 
szelénnel. Hozzájárul az érfalak és a kapilláris erek 
rugalmasságának növeléséhez.
Étrend-kiegészítő

® MEDICAL 
VÉNA ÉS VISSZÉR KRÉM 
125 ML
Természetes eszcin (vadgesztenyemag-kivo nat) 
és � avonoid (bortermő szőlőlevél-kivonat) tar-
talma jótékony hatást gyakorol a vénák és 
a nyirok rendszer minőségére és működé-
sére. Mentol tartalmának köszönhetően 
intenzív hűsítő hatású.
Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

Természetes eszcin (vadgesztenyemag-kivo nat) 
és � avonoid (bortermő szőlőlevél-kivonat) tar-
talma jótékony hatást gyakorol a vénák és 
a nyirok rendszer minőségére és működé-
sére. Mentol tartalmának köszönhetően 
intenzív hűsítő hatású.
Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

5251995_SimplyYou_KulcsPatika_Priessnitz_hird_185x139mm.indd   1 2021.06.07.   20:12

-30%***
-30%***

4050 Ft*
Eredeti ár: 5793  Ft 
(67,50 Ft/db) 

2150 Ft*
Eredeti ár: 3102  Ft 
(17,20 Ft/ml) 

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     
* = akciós bruttó fogyasztói ár  |  *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.  
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. 

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



A játék kezdete: 2021. augusztus 1.     
Beküldési határidő: 2021. augusztus 31.
 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, 
telefonszámát és e-mail-címét a következő oldalon keresztül 
küldje el nekünk:  www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2021. szeptember 2., csütörtök 
A nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül 
feltüntetjük a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.  
A játékszabályzat és a nyeremény részletei a  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon találhatók.

VÍZSZINTES: 1. Látószerv betegsége. 12. Futását Vörösmarty írta 
meg. 13. Mértani test. 14. … Top, USA-beli blues-rockzenekar. 15. 
Szekció a nagyzenekarban. 16. …-galamb, kihalt mauritiusi madár. 
17. Bór és neon vegyjele. 18. Hosszú, fanyelű szúrófegyver. 20. 
My … lady (musical). 21. Rénium vegyjele. 23. Kohászváros. 24. 
Vasáru. 26. Az Illesheimbe ömlő kis bajor folyó (ENS). 28. Heves 
megyei község. 30. Háziállat kicsinye. 32. Az ember … válik, 
amit tesz (Böjte Csaba). 34. Veszteség. 36. Csavar. 37. Francia 
folyam. 39. Megteendő útszakasz. 41. Román terepjáró. 42. Angol 
fizetőeszköz. 44. Spion. 46. Csekély értékű régi római rézpénz. 
47. … Canyon, Utah állambeli nemzeti park. 49. Előrelátással. 
52. Masina egynemű betűi. 53. Nógrád megyei település. 54. 
Fagylaltozik. 56. A szolmizációs skála első hangja eredetileg. 
57. Fohász befejezése. 58. A farkas falka vezére Kiplingnél. 59. 
Damaszkuszi eredetű szövet.

FÜGGŐLEGES: 1. Irodalmi és művészeti irányzat a két világháború 
között. 2. Szaturáció része! 3. Ős. 4. Alpinista. 5. Gion Nándor. 
6. Veszprém megyei község. 7. Fazekas Matyija. 8. Szálló fele! 
9. Arányi Adrienn. 10. Esőn állni. 11. Eltűntet. 16. Kelemen …, 
hittérítő és író minorita szerzetes, rendfőnök. 17. Fekete párduc 
a Dzsungel könyvéből. 19. Szigetek, röv. 20. Szemrevaló. 22. Olasz 
férfinév. 25. Szűcs páros betűi. 27. Időszakosan vagy állandóan 
víz alatt álló barlangi átjáró. 29. Szemmel érzékel. 31. Száraz, 
hideg, téli szél a dalmát tengerparton. 33. Mózes testvére. 35. 
Daganatos betegségben szenvedő. 38. Oda-vissza: falatozna. 
40. Szerszámmal karistol. 43. Bálvány. 45. Rumcájsz felesége. 
48. Locus … a Deo factus est, ezt a helyet Isten készítette. 50. 
Ismeretlen személy megszólítása, régies szóval. 51. Metsz. 53. 
Mutatószó. 55. Alzheimer-kór kezdete! 57. Ásvány szélei! 58. 
Annyi mint, röv.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső 
megfejtést, amely egy antioxidánsokban gazdag gyógynövény, így immunrendszerünk megerősítésében 
hasznos lehet. A növény gyümölcsének tápértéke igen magas, rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, 
különösen gazdag C-, E- és K-vitaminokban, mangánban és rézben, rosttartalma is kiemelkedő. A hagyományos 
gyógyászat szerint a húgyúti fertőzések elleni küzdelem egyik legfontosabb gyógynövénye.

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

Forgalmazó: Home Impex Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 29.

Az akció 2021. augusztus 1-31. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK

A keresztrejtvény helyes 

megfejtői között 1 db 10 000 Ft értékű
Kulcs Patikák ajándék termékcsomagot 

sorsolunk ki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58

59



Törzsvásárlói Kártya
 

ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók 

ü szuper ajánlatok országos partnereinktől 

ü exkluzív gyógytorna és kismamaedzések online 

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz 

ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket! 
KÉRJEN KULCS KÁRTYÁT SZEMÉLYESEN  
A PATIKÁINKBAN, VAGY ONLINE! 
www.kulcspatikak.hu Olvassa be!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes:  2021. augusztus 1. – augusztus 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.  

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás:  2021. július 13.  
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.   |   * = akciós bruttó fogyasztói ár   
Az ajánlatok 2021.augusztus hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk. 
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető. *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.   
 

Quality Kulcs Patika

Állatgyógyászati termékeket is forgalmazó gyógyszertár.

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.


