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SZEPTEMBER 25.
Gyógyszerészek Világnapja
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Érvényes: 2021.09.01. – 09. 30.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

130

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. szeptember 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.

A vitaminok és ásványi anyagok mellett Echinacea kivonatot is 
tartalmaz, amely támogatja a szervezet, különösen a légutak 
védekezőképességét.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK3AP10/2021.07.28.

Marslakócskák Gummi 
Echinaceával  
60 db gumitabletta 
Eredeti ár: 3375 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25 %***

2499 Ft**
(41,65 Ft/db)

-15%***

2850 Ft*
(47,50 Ft/db)

Sulikezdo AJÁNLAT!

Gyerek hónap
 Iskolakezdés!

Lüktető, szorító, hasogató  
fejfájás? Az Algoflex Forte Dolo a 
vény nélkül kapható maximális 
hatóanyag tartalommal hatékonyan csillapítja a fejfájást!

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

Az Algoflex Duo-ban lévő  
ibuprofén koffeinnel kombinálva  
még gyorsabb és erősebb fájdalomcsillapí-
tást nyújt, mint az ibuprofén önmagában1.
(1a monokomponensű 400 mg ibuprofén tablettához 
képest)

Ibuprofént és koffeint kombinációban  
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-2000551 (2020. 10. 12.)

Algoflex Forte 
Dolo 400 mg 

filmtabletta, 30 db 

2499 Ft*
Eredeti ár: 3142 Ft

(83,30 Ft/db)

Algoflex 
Duo 400 mg/100 mg
filmtabletta, 24 db

2399 Ft*
Eredeti ár: 3058 Ft

(99,96 Ft/db)

-20%***

-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!

 
 

 intersport.hu

10% kedvezmény* INTERSPORT áruházi vásárláskor a Kulcs Patikák törzsvásárlóinak!  
A kedvezmény igénybevételéhez: mutassa be Kulcs Kártyáját a kasszánál! 
*A kedvezmény a következő termékekre vonatkozik: teljes árú, nem akciós, nem leárazott termékek köre. Kivétel: kerékpárok, fitneszgépek.

További részletek: www.kulcspatikaka.hu/intersport
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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. szeptember 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. 

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.
Hirdetési kód: KU2109C51

Béres C-vitamin 500 mg
100 db filmtabletta
Eredeti ár: 2796 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2250 Ft**
(22,50 Ft/db)

-10%***

2499 Ft*
(24,99 Ft/db)

A szellemi és fizikai teljesítményért!1  
Megújult összetétel, 60 mg ginzenggel és koffein tartalmú 
guaranával. 1A ginzeng hozzájárul a megfelelő fizikális erőnlét 
és szellemi működés fenntartásához. A guarana hozzájárul a 
normál mentális teljesítményhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2109AEG9

Actival Energia 
Ginzeng+Guarana
90 db filmtabletta

5499 Ft*
Eredeti ár: 6500 Ft

(61,10 Ft/db)

-15%***

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

BioCo D3-vitamin 
2000 NE
100 db tabletta
Eredeti ár: 2797 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

2099 Ft**
(20,99 Ft/db)

-15%***

2380 Ft*
(23,80 Ft/db)

Eurovit D-vitamin 2000 NE 
D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 60 db
Eredeti ár: 1767 Ft

 

Az Eurovit D-vitamin magas  
hatóanyag tartalmú készítmény.  
Már napi 1 tabletta biztosítja a  
2000 nemzetközi egységnyi  
D-vitamin bevitelt. Étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1399 Ft**
(23,32 Ft/db)

-10%***

1580 Ft*
(26,33 Ft/db)

Gyógynövénytartalmú, málnaízű szirup 3 éves kortól 
az egész családnak, a legyengült immunrendszer 
működésének támogatására. 

Fő összetevők: fekete bodza gyümölcs-kivonat,  
dél-Afrikai muskátli gyökér-kivonat, Yestimun® 
béta-glükán
Alpen Pharma Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 50.

Alpikol szirup
120 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3297 Ft

(20,42 Ft/ml)

-25%***

A C-vitamin hozzájárul az 
ideg- és immunrendszer 
normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a 
fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. A hosszan tartó hatás révén folyamato-
san biztosíthatjuk szervezetünk C-vitamin szükségletét.

BioCo Csipkebogyós  
RETARD C-vitamin 1000 mg 
CSALÁDI CSOMAG 100 db filmtabletta

2399 Ft*
Eredeti ár: 3190 Ft

(23,99 Ft/db)

-25%***

Második 
termék 

akár

féláron!2

Szánjon 
az egészségére 

most!

1 IQVIA 2020. május-2021. május közötti Centrum® A-tól Z-ig® multivitamin, 100x vagy Centrum® Silver 50+ A-tól Z-ig® multivitamin, 100x kiszerelés 
átlagárához viszonyítva. Ajánlott fogyasztási mennyiség: napi 1 filmtabletta. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl.
2 IQVIA 2020. május- 2021. május közötti Centrum® Gumivitamin gyermekeknek eper/málna- narancs ízben „30+30” akciós csomag és a Centrum® 
Gumivitamin gyermekeknek eper/málna ízben, 30x kiszerelés IQVIA 2020. május- 2021. május közötti átlagárához viszonyítva. Centrum® A-tól Z-ig® 
multivitamin „100+30” és Centrum® Silver 50+ A-tól Z-ig® multivitamin „100+30” akciós csomagok; Centrum® Gumivitamin gyermekeknek Eper-Málna ízben 
„30+30” akciós csomag: étrend-kiegészítők. • Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: +36 1 225 5800 • PM-HU-CNT-21-00035, Jóváhagyás dátuma: 2021. július

-10%***

-10%***
3450 Ft*

Eredeti ár: 3887 Ft 
(57,50 Ft/db) 

6270 Ft*
Eredeti ár: 6952 Ft 

(48,23 Ft/db) 

6270 Ft*
Eredeti ár: 6952 Ft 

(48,23 Ft/db) 

intersport.hu

-10%***
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ÁLLATGYÓGYÁSZAT
Keresse felmatricázott 

patikáinkat, ahol:

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

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. szeptember 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.

3 az 1-ben védelem élősködők ellen. A FRONTLINE Tri-Act® kutyák számára biztosít védelmet. 
Távoltartja 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%***

KÉRJE A TERMÉKET 
GYÓGYSZERÉSZÉTŐL!

3 db
PIPETTA

Gondolta volna?
AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA – SZEPTEMBER 8.

Szerintünk egy jó regény felemel, inspirál, bíztat, megdöbbent, 
lecsillapít, feldühít, megríkat, de példamutatást vagy megnyugvást 
is hozhat az életünkbe. Egyszóval, érzelmeket generál, hat ránk. 
Pszichológusok szerint mindezzel olyan érzelmeket élhetünk át, 
amelyek megélése átsegíthet bennünket azokon az időszakokon, 
amelyek kifejezéséhez talán nem volt addig biztonságos eszközünk. 
De jó könyvünk, az mindig lesz, mert sokat ad hozzá az életünkhöz. 
Ön mit olvas mostanában?

Tudta, hogy ha Kulcs Kártyás kuponkóddal vásárol a Könyvtündérnél, 
ajándékkönyvet is kap? 

Részletek: www.kulcspatikak.hu/konyvtunder

FÉRFIAKNAK

HÚGYUTAK

A prosztata egészségének 
megőrzéséhez. 

Hatóanyag: tökmagolaj, 
csalán, kisvirágú füzike, 
törpepálma
Dr.Chen Patika

Prostayol 6 forte 
kapszula 40 db

2020 Ft*
Eredeti ár: 2700 Ft

(50,50 Ft/db)

-25%***

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya-tartalma mellett aranyvessző-kivonatot tartal-
maz a húgyutak egészségéért, és D-vitamint a szervezet védekezőképességéért.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL3AP9/2021.07.28.

Hatóanyagok egyedülálló kombinációja. Cselekedjen gyorsan! 
Alkalmazása a Walurinal® Maxszal egyidejűleg javasolt.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL3AP9/2021.07.28.

Walurinal® Max aranyvesszővel
10 db tabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2547 Ft

(189,90 Ft/db)

Walurinal® Comfort
6 db tasak 

1499 Ft*
Eredeti ár: 2022 Ft

(249,83 Ft/db)

-25%***

-25%***

Védd meg kedvencedet, védd meg otthonodat!

A FRONTLINE® Combo nemcsak a kedvencedre került kifejlett bolhákat 
pusztítja el, hanem megszakítja az otthonodban lerakott bolhapeték és 
abból kikelő lárvák életciklusát is.  
A készítmény ezen felül a kullancsokat is megöli. 

Hatóanyag: fipronil 134 mg, (S)-metoprén 120,6 mg

Keresse további kedvezményes kiszereléseinket! A tájékoztatás nem  
teljes körű, kérjük, olvassa el a készítményekhez mellékelt  
használati utasítást!
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: 2021.05. Hirdetési kód: RCV-CAN-0165-2021

 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

FRONTLINE® 
Combo spot-on kutya  M (10-20 kg)  
1 pipetta

-20%***

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



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. szeptember 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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MEGFÁZÁS, INFLUENZA

Gondolta volna?
HULLADÉKGYŰJTÉSI VILÁGNAP – SZEPTEMBER 23.

A szelektív hulladékgyűjtés a recycling, azaz az 
újrafeldolgozás első lépése. A hulladék ennek köszönhetően 
kerülhet vissza a gazdaságba, mint másodnyersanyag, ami 
komoly környezeti előnyökkel jár: csökken például a gyártás 
energia- és forrásigénye, azaz környezeti terhelése is. Bár van 
még hova fejlődni, már hazánk is jó úton halad a recycling 
törekvések megvalósításában. A legjobb hulladék azonban 
még mindig az, amelyet nem gyártottak le. Igyekezzen Ön 
is ökotudatosabban élni: ne kérjen vásárlásnál szatyrot, és 
válassza a nagyobb kiszerelésű termékeket!

Gondolta volna? 200 tagpatikánkban már csak bio, 100%-
ban lebomló, komposztálható zacskót kaphat vásárláskor!

NÁTHA

Aspirin Plus C pezsgőtabletta
20 db
Eredeti ár: 2882 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2299 Ft**
(114,95 Ft/db)

-10%***

2580 Ft*
(129,00 Ft/db)

Az Aspirin Plus C segít a megfázás és influenza kezdeti tüneteinek legyőzé-
sében, mint a láz, fejfájás és a torokfájás.

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

Komplex megoldás a megfázás és az influenza 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-21-00009

Neo Citran 
belsőleges por felnőtteknek, 14 db tasak

2850 Ft*
Eredeti ár: 3370Ft

(203,57 Ft/db)

-15%***

Kaloba
belsőleges oldatos cseppek, 20ml
Eredeti ár: 2355 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1850 Ft**
(92,50 Ft/ml)

-10%***

2099 Ft*
(104,95 Ft/ml)

Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges megfázás tüneteinek enyhítésére,  
mint pl. torokfájás, köhögés orrdugulás, orrfolyás. 

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

Hatóanyag: Pelargonium sidoides-kivonat

Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Oldatos orrspray, az orrdugulás tüneteinek enyhítésére alkalmas gyógyszer.  Xilometazolin- és tengervíz-tartalmú, 
tartósítószer mentes. Gyermek változat is kapható.
PENTA PHARMA Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Rinomaris 0,5 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1727 Ft

(135,00 Ft/ml)

Rinomaris 1 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml

1420 Ft*
Eredeti ár: 1786 Ft

(142,00 Ft/ml)

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

Hatóanyaga perceken belül szünteti meg az orrdugu-
lást, és hatása általában 12 órán át fennáll.  
Tartósítószermentes orrspray. Felbontás után  
6 hónapig használható!

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Xilomare® 1 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml

1799 Ft*
Eredeti ár: 2271 Ft

(179,90 Ft/ml)

-20%***

#kényelmesadagolás

#felsőlégútifertőzések

#orrdugulás



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

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. szeptember 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. 

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

Kiemelt termékajánlatok 
iskoláskorú (6+) gyermekek számára

Linex Flora
élőflórát tartalmazó kapszula 28 db
Eredeti ár: 3495 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár-20 %***

2799 Ft**
(99,96 Ft/db)

-10%***

3150 Ft*
(112,50 Ft/db)

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

A Paranit Extra Strong sampon bizonyítottan  
100%-os hatékonysággal veszi fel a küzdelmet a  
fejtetvek ellen már 5 perc után, valamint véd az 
esetleges újrafertőződésektől.  
Gyógyászati segédeszköz.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Paranit Extra Strong 
fejtetű és serke elleni sampon 200 ml

3550 Ft*
Eredeti ár: 4217 Ft

(17,75 Ft/ml) -15%***

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® fertőtlenítő hatású, csökkenti a gyulladást és csillapítja a torokfájást, 
így segítve a gyógyulást. Tantum Verde® - több, mint egy torokfertőtlenítő! 

Hatóanyag: benzidamin

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.06.29.
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1 336 1614
Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2021/31

Tantum Verde® 

menta 3 mg
szopogató tabletta, 20db

1799 Ft*
Eredeti ár: 2570 Ft

(89,95 Ft/db)

Tantum Verde® 
Forte 3 mg/ml 

szájnyálkahártyán 
alkalmazott spray, 15ml

2050 Ft*
Eredeti ár: 2949 Ft

(136,67 Ft/ml)

-30%***

-30%***

Gyermekeknek kifejlesztett készítmény a megfázás és az influenza  
tüneteinek rövid távú kezelésére, mint például a láz, fejfájás, torokfájás,  
vétagfájdalom, orrdugulás valamint az orrmelléküreg-gyulladás  
(szinuszitisz) és a vele járó fájdalom. 6 éves kortól adható. 

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

Coldrex Junior
por belsőleges oldathoz 10 db
Eredeti ár: 2918 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2350 Ft**
(235,00 Ft/db)

-10%***

2620 Ft*
(262,00 Ft/db)

Az idegrendszer normál működésének  
támogatására Omega-3-mal,  
B3-, B6-, B12- és C-vitaminnal.

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

Supradyn Kids
gumivitamin, 60 db

4499 Ft*
Eredeti ár: 5637 Ft

(74,98 Ft/db)

-20%***

Multivitamin 9 vitaminnal.  
Már egy gumivitaminban magas a D-vitamin (200 NE) és 
C-vitamin (30 mg) mennyisége.

LenaVit Mesemaci gumivitamin
vegán, glutén- és cukormentes, narancs-málna-áfonya 

ízekben, 60 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 3128 Ft

(33,32 Ft/db)

-25%***

Az élő baktériumflóra 7-féle törzsét tartalmazza.  
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál  
működéséhez.

Protexin® Junior +C 
30 db rágótabletta, az élő baktériumflóra 
7-féle törzsét és C-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő

2450 Ft*
Eredeti ár: 3251 Ft

(81,67 Ft/db)

-25%***
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ALLERGIA

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. szeptember 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. 

SZÁJÁPOLÁS

#fogszuvasodás

Napi 1 tabletta a szénanátha, házipor és állatszőr okozta allergia 
tüneteire (tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, torok- 
és orrviszketés), valamint csalánkiütés esetére.

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

Claritine 10 mg
tabletta, 30 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2688 Ft

(66,63 Ft/db)

-25%***

A Lordestin®  Akut allergia elleni gyógyszer, mely nem okoz álmosságot. Az allergiás 
reakciók és tünetek enyhítésére szolgál.

Hatóanyag: dezloratadin
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Lordestin® Akut 5 mg
filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 1933 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1550 Ft**
(51,67 Ft/db)

-10%***

1730 Ft*
(57,67 Ft/db)

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
Marketing kód: ALL/MAR/21/04  Lezárás dátuma: 2021.03.03.

Allergodil 
oldatos orrspray 1mg/ml
10 ml
Eredeti ár: 2285 Ft

Allergodil 
oldatos szemcsepp 0,5mg/ml 

6 ml
Eredeti ár: 2337 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

1950 Ft**
(195,00 Ft/ml)

-10%***

2050 Ft*
(205,00 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

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

-10%***

2099 Ft*
(349,83 Ft/ml)

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

elmex® gél
25 g 
Eredeti ár: 2519 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1999 Ft**
(79,96 Ft/g)

-10%***

2250 Ft*
(90,00 Ft/g)

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

A Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos orrspray recept nélkül kapható, tramazolin hatóanyagú gyógyszer.  
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5. Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszerinformációs  
szolgálat: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.orrdugulas.hu – MAT-HU-2100638 (2021.06.28.)

MINDEN 
LEVEGŐVÉTEL SZÁMÍT
Az orrdugulás nem állhat egyik útjába sem.

GYORS HATÁS

KÉNYEZTETŐ ILLÓANYAGOK

1950 Ft**
(195,00 Ft/ml)

-20 %

2199 Ft*
(219,90 Ft/ml)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Eredeti ár: 2451 Ft 



FÁJDALOM, LÁZ
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Paracetamol hatóanyagú fájdalom- és lázcsilla-
pító gyógyszer. Optizorb® formulával a gyorsabb 
felszívódásért – a hagyományos paracetamol 
tablettákhoz képest.

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

Eper ízesítésű fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer. 1 hónapostól 12 éves 
korú gyermekeknek javasolt.

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

Panadol Rapid 500 mg
filmtabletta, 24 db

1180 Ft*
Eredeti ár: 1485 Ft

(49,17 Ft/db)

Panadol Baby 24 mg/ml 
Panadol Baby 24 mg/ml, 100 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2310 Ft

(18,50 Ft/ml)

-20%***

-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. szeptember 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. 

Algopyrin 500 mg
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 3219 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

2750 Ft**
(91,67 Ft/db)

-10%***

2899 Ft*
(96,63 Ft/db)

Hatékony segítség többféle típusú, erős vagy egyéb kezelésre nem 
reagáló fájdalmak és láz csillapítására. Hatása legalább 4-6 órán 
keresztül tart.

Metamizol-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1 – 5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055, Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2100148 (2021.02.12.)

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

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS AZ 
EGÉSZ CSALÁDNAK!

Nurofen Junior narancsízű 
100 mg lágy rágókapszula 12 db

 
Nurofen Non-Aqua 200 mg szájban 
diszpergálódó tabletta 12 db

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy 
kapszula 30 db-os kiszerelés

 

Nurofen Forte 400 mg Nurofen 200mg
gyógyszeres tapasz 2db bevont tabletta 24 db

 

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, ibuprofén tartalmú gyógyszerek . Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: +36 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com

7-12 ÉVES KORIG TINÉDZSEREKNEK FELNŐTTEKNEK

1450 Ft*
(725,00 Ft/db) 

-45%***

Sulikezdo AJÁNLAT!

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-30%***

1399 Ft**
(116,58 Ft/db)

-20%***

1599 Ft* 
(133,25 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-30%***

1799 Ft**
(74,96 Ft/db)

-20%***

2099 Ft* 
(87,46 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-30%***

2499 Ft**
(83,30 Ft/db)

-20%***

2880 Ft* 
(96,00 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-30%***

1750 Ft**
(145,83 Ft/db)

-20%***

1999 Ft* 
(166,58 Ft/db)

Eredeti ár: 1995 Ft Eredeti ár: 2498 Ft Eredeti ár: 3600 Ft Eredeti ár: 2634 Ft Eredeti ár: 2627 Ft

#gazdaságoskiszerelés

#1hónaposkortól

Sulikezdo AJÁNLAT!



A Robitussin™ Antitussicum  enyhíti a makacs, 
száraz, irritatív köhögést. Hatóanyaga a dext-
rometorfán, mely köhögéscsillapító hatással 
rendelkezik.

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

RobitussinTM 
Antitussicum szirup
100 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2310 Ft

(16,99 Ft/ml)

-25%***

9.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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. 

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

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS AZ 
EGÉSZ CSALÁDNAK!

Nurofen Junior narancsízű 
100 mg lágy rágókapszula 12 db

 
Nurofen Non-Aqua 200 mg szájban 
diszpergálódó tabletta 12 db

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy 
kapszula 30 db-os kiszerelés

 

Nurofen Forte 400 mg Nurofen 200mg
gyógyszeres tapasz 2db bevont tabletta 24 db

 

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, ibuprofén tartalmú gyógyszerek . Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: +36 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com

7-12 ÉVES KORIG TINÉDZSEREKNEK FELNŐTTEKNEK
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KÖHÖGÉS

Csökkent a stressztűrő képessége? Fáradt? Ingerlékeny? Izomgörcsöt észlelt?  
Mindezt a nem megfelelő magnéziumellátottság is okozhatja.  

Napi 1 filmtabletta segíthet a magnéziumhiány megelőzésében és kezelésében. 
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2109MG3756

Magnézium Béres 
375 mg + B6
filmtabletta, 60 db

3650 Ft*
Eredeti ár: 4374 Ft

(60,83 Ft/db)

-15%***

TOROKFÁJÁS

Strepsils Honey and Lemon
szopogató tabletta 36 db
Eredeti ár: 3457 Ft

 

Fáj a torka? Enyhítse tüneteit már az első jeleinél akár 5 percen belül a Strepsils szopogató 
tabletták segítségével, melyek antibakteriális, gomba- és vírusellenes hatásúak.
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2750 Ft**
(76,39 Ft/db)

-10%***

3099 Ft*
(86,08 Ft/db)

Magne B6
bevont tabletta, 60 db
Eredeti ár: 3010 Ft

 

Idegesség? Ingerlékenység? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes előfordulásuk magnéziumhiányra 
utalhat. Válaszd a Magne B6 bevont tablettát, amelyben 470 mg kiválóan felszívódó  
magnéziumsó és B6-vitamin1 is található!
1A készítmény 470 mg magnézium-laktát-dihidrátot és 5 mg piridoxin-hidrokloridot tartalmaz 
bevont tablettánként.

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.)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2399 Ft**
(39,98 Ft/db)

-10%***

2699 Ft*
(44,98 Ft/db)

SZEM

Makula komplex 
AREDS 2 FORMULA
60 db kapszula

5420 Ft*
Eredeti ár: 6358 Ft

(90,33 Ft/db)

-15%***

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.

Herbion izlandi zuzmó 6 mg/ml
150 ml

1699 Ft*
Eredeti ár: 2256 Ft

(11,33 Ft/ml)

-25%***

A Herbion izlandi zuzmó szirup hatóanyaga védőbevonatot képezve a 
nyálkahártyán a szájüregi- és garatnyálkahártya irritáció tüneti kezelésére 
javasolt, amely száraz köhögéssel járhat.

A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Hatóanyag: izlandi zuzmó sűrű kivonat 
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUHERPAT202035

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

Izomgörcsök gyötrik? 
Figyeljen a 
magnéziumbevitelre! 
Míg a kalcium az izmok 
összehúzódásáért, a magnézium 
ezek ellazulásért felel. 
A magnéziumhiány izomgörcsöket 
okozhat, akár a szívben is, 
ezenkívül hozzájárul 
a csontritkuláshoz is.

MAGNÉZIUM

#napi1tabletta

#szárazköhögés

TOROKFÁJÁS

Izomgörcsök gyötrik? 
Figyeljen a 
magnéziumbevitelre! 
Míg a kalcium az izmok 
összehúzódásáért, a magnézium 
ezek ellazulásért felel. 
A magnéziumhiány izomgörcsöket 
okozhat, akár a szívben is, 
ezenkívül hozzájárul 
a csontritkuláshoz is.

MAGNÉZIUM

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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. 

Szabadítsd 
fel az orrod!

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

Otrivin EXTRA 1 mg/ml + 50 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml: vény nélkül kapható gyógyszer. Otrivin RAPID 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml: xilometazolin-
hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 06-1-225-5800 www.gsk.hu. Promóciós szám: PM-HU-OTRI-21-00011, Jóváhagyás dátuma: 2021. július

D-VION 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-
kiegészítő lágy kapszula. Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot! 
P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-OTHER-21-000001 
(2021.08.05.) 

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

Nasivin Classic 0,5 mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml: oximetazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Nasivin Kids 0,25 mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml: oximetazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz 10 tasak: vény nélkül kapható gyógyszer. Wick VapoRub kenőcs 50 g: vény nélkül kapható gyógyszer. 

A gondoskodás támogatói hűvös időben

-15%***

-15%***

2399 Ft*
Eredeti ár: 2840 Ft 

(239,90 Ft/ml) 

2099 Ft*
Eredeti ár: 2481 Ft 

(209,90 Ft/ml) 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

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

-10%***

2150 Ft* 
(215,00 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

1950 Ft**
(195,00 Ft/ml)

-10%***

2099 Ft* 
(209,90 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

2150 Ft**
(215,00 Ft/tasak)

-10%***

2299 Ft* 
(229,90 Ft/tasak)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

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

-10%***

2150 Ft* 
(43,00 Ft/g)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

3399 Ft**
(28,33 Ft/db)

-10%***

3599 Ft* 
(29,99 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

2499 Ft**
(41,65 Ft/db)

-10%***

2650 Ft* 
(44,17 Ft/db)

Wick TriActin
citromízű por belsőleges oldathoz, 10 tasak
Eredeti ár: 2570 Ft

D-Vion 2000 NE
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő  
60 és 120 db lágy kapszula
Eredeti ár: 3998 Ft

Wick VapoRub
kenőcs, 50 g
Eredeti ár: 2387 Ft

Nasivin Classic 0,5 mg/ml
tartósítószermentes oldatos orrspray,10 ml
Eredeti ár: 2338 Ft

Nasivin Kids 0,25 mg/ml
tartósítószermentes oldatos orrspray,10 ml

Eredeti ár: 2409 Ft

Eredeti ár: 2954 Ft
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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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2499 Ft**
(41,65 Ft/db)

-20 %

2850 Ft*
(47,50 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -25 %***

1450 Ft**
(48,33 Ft/db)

-15%***

1620 Ft*
(54,00 Ft/db)

Eredeti ár: 3170 Ft

Eredeti ár: 1921 Ft

D-VION 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-
kiegészítő lágy kapszula. Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot! 
P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-OTHER-21-000001 
(2021.08.05.) 

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

Nasivin Classic 0,5 mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml: oximetazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Nasivin Kids 0,25 mg/ml tartósítószermentes oldatos orrspray 10 ml: oximetazolin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz 10 tasak: vény nélkül kapható gyógyszer. Wick VapoRub kenőcs 50 g: vény nélkül kapható gyógyszer. 

A gondoskodás támogatói hűvös időben
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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. szeptember 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. 

Bepanthen kenőcs
30 g
Eredeti ár: 1438 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-20 %***

1150 Ft**
(38,33 Ft/g)

-10%***

1299 Ft*
(43,30 Ft/g)

Bőrvédelem- és gyógyítás: a bőr sérüléseinek hámosítására  
pl. tetoválást követően.

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

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2550 Ft**
(25,50 Ft/g)

-10%***

2880 Ft*
(28,80 Ft/g)

Canesten Plus bifonazol krém
15 g
Eredeti ár: 2107 Ft

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

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

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

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

-10%***

1880 Ft*
(125,33 Ft/g)

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. OTC és Patikai Üzletág
1134 Budapest, Lehel u. 15. 

Betadine® kenőcs
20 g

1399 Ft*
Eredeti ár: 1772 Ft

(69,95 Ft/g)

-20%***

A haj egészséges állapotának fenntartásáért, naponta 2x1 kapszula: biotinnal,  
B6-, B1- és D-vitaminnal, ásványi anyagokkal, aminosavakkal. Az optimális  
eredményért használja együtt a Revalid® Regrowth Serum és Stimulating Shampoo 
hajkozmetikumokkal!
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04. EWO-HU/REVALID/2021/17v7

Revalid® Hair Complex
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db

5550 Ft*
Eredeti ár: 7012 Ft

(92,50 Ft/db)

-20%***

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

SUDOCREM® krém
250 g

3599 Ft*
Eredeti ár: 4478 Ft

(14,40 Ft/g)

-20%***

Gyógyszeres körömlakk kezelés, amelynek felvitele után kozmetikai 
körömlakként 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. 
Hirdetési kód: EWO-HU/LOCERYL/2021/04v14 

Loceryl® 50 mg/ml
gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml
Eredeti ár: 6438 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

4799 Ft**
(1919,60 Ft/ml)

-15%***

5450 Ft*
(2180,00 Ft/ml)

100 g
Eredeti ár: 3236 Ft

Anyává válni csodálatos érzés. Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édesanyáknak is, amennyi-
ben 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

9520 Ft*
Eredeti ár: 12629 Ft

(158,67 Ft/tasak)
-25%***

Tegyél a változókori karcsúságodért a Klimin Slim TRIO-val. Növényi összetevői közül 
a keserű narancs és a kóladió a súlycsökkentésért, a zsír- és szénhidrát anyagcsere 
támogatásáért a paprika kivonat felel. Jódmentes.
Well Pharma Kft. 
1037 Budapest, Zay u. 3.

Klimin Slim TRIO
kapszula, 60 db

3599 Ft*
Eredeti ár: 4766 Ft

(59,98 Ft/db)
-25%***

HÖLGYEKNEK

#hámosítás

#heti1x

#bőrgomba

#változókorifogyás #hajegészsége

Tornázza ki magából a 
feszültséget! 

A honlapunkon ingyenes, profi 
torna edzések várják! Lépjen be 

Kulcs Kártyája számával! 

www.kulcspatikak.hu
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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. 

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

*A készítmények vírusos vagy bakteriális fertőzés okozta hasmenés tüneteinek kezelését teszik teljessé.
A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek.  
A Normaflore  belsőleges szuszpenzió probiotikumot és a Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió probiotikumot gyermekek és felnőttek egyaránt alkalmazhatják. 
A Normaflore kizárólag akkor alkalmazható terhességben illetve szoptatás alatt, ha az anyára vonatkozó potenciális előny meghaladja a lehetséges kockázatokat, beleértve a magzatra vonatkozó 
kockázatokat is.  SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Bp., Tó utca 1–5. Tel.: (+36 1) 505 0050. Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055. Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu

Akut hasmenés esetén a Normaflore gyógyszerek alkalmazása a tünetek megjelenésétől, legfeljebb 5-7 napig ajánlott.
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VELED VAN  
A VÉDELEM

Veled van a Normaflore hasmenés esetén:   
• VÉDI ÉS HELYREÁLLÍTJA A BÉLFLÓRA EGYENSÚLYÁT, ÍGY   

• HATÉKONYAN SEGÍTI A GYÓGYULÁS FOLYAMATÁT.

AKUT 
HASMENÉS*

Sulikezdo AJÁNLAT!

-15%***

4599 Ft*
Eredeti ár: 5475 Ft 

(229,95 Ft/adag) 

-20%***

-25%***

-25%***

1599 Ft*
Eredeti ár: 2171 Ft 

(319,80 Ft/db) 

2699 Ft*
Eredeti ár: 3613 Ft 

(17,99 Ft/ml) 

2699 Ft*
Eredeti ár: 3407 Ft 

(22,49 Ft/ml) 

Sulikezdo AJÁNLAT!

Sulikezdo AJÁNLAT!

Sulikezdo AJÁNLAT!

Sulikezdo AJÁNLAT!

Eredeti ár: 4127 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

3450 Ft**
(115,00 Ft/adag)

-10%***

3699 Ft* 
(123,30 Ft/adag)
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Az Espumisan Gyöngy segítséget nyújt a hasi diszkomfortérzés és a puffadás  
megszüntetésében.

Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2021-V01-ad-#25216, Lezárás dátuma: 2021.06.30.

ESPUMISAN® Gyöngy 40 mg
lágy kapszula 50 db
Eredeti ár: 2085 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

1750 Ft**
(35,00 Ft/db)

-10%***

1880 Ft*
(37,60 Ft/db) Már egy adag (2 tabletta) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit.  

Szájban oldódó formulájának köszönhetően víz nélkül bevehető.  
Vény nélkül kapható gyógyszer!

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

Imodium® Instant 2 mg 
szájban diszpergálódó tabletta, 12 db
Eredeti ár: 1552 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1250 Ft**
(104,17 Ft/db)

-10%***

1399 Ft*
(116,58 Ft/db)

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®

lágy kapszula 30 db
Eredeti ár: 3603 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

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

-10%***

3250 Ft*
(108,33 Ft/db)

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. szeptember 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. 

Rennie borsmenta
rágótabletta 60db
Eredeti ár: 2221 Ft

Rennie cukormentes
rágótabletta 60db
Eredeti ár: 2349 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1750 Ft**
(29,17 Ft/db)

-10%***

1999 Ft*
(33,32 Ft/db)

A Rennie a felesleges savat vízzé és más természetes anyagokká alakítva gyors és hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos 
panaszok esetén.

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1850 Ft**
(30,83 Ft/db)

-10%***

2099 Ft*
(34,98 Ft/db)

Akár már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési reflexet válthat ki, amely 
az alkalmi székrekedés kezelésére szolgál kizárólag felnőtteknek. 
Vény nélkül kapható gyógyszer!

Hatóanyag: kristályosodó szorbit-szirup, trinátrium-citrát,  
nátrium-lauril-szulfoacetát (70%) 
Johnson&Johnson Kft. 
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 

Microlax® végbéloldat
4 x 5ml

1750 Ft*
Eredeti ár: 2174 Ft

(437,50 Ft/adag)

-20%***

Nagy Svédcsepp 
Naturland
oldat 500 ml
Eredeti ár: 2766 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2199 Ft**
(4,40 Ft/ml)

-10%***

2480 Ft*
(4,96 Ft/ml)

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!

Gondolta volna?
GYÓGYSZERÉSZEK VILÁGNAPJA – SZEPTEMBER 25.

A patikusok munkája a korai időkben az iparmesterségek közé 
tartozott. A patikus a fiát nevelte ki, vagy segédet fogadott, 
aki aztán külföldi vándorútja után orvosi elöljáróságok előtt 
levizsgázott. Idővel a gyógyításban betöltött jelentősebb 
szerepük a gyógyszerészek magasabb – 1773. óta egyetemi 
– képzettségét és sokszínűbb tevékenységét hozta el. Ám a 
családi indíttatás mindmáig a szakma meghatározó része. 
Gondolta volna? A Kulcs Patikák 200 tagpatikájának zöme is 
családi vállalkozás, vagy többgenerációs patikus család egy-
egy patika tulajdonosa.

#gyomorégés

#puffadás

#hasmenés

#székrekedés
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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. 

A Venotec tabletta 600 mg mikronizált diozmint tartalmazó gyógyszer.  
Napi 1 tabletta elegendő, hogy eredményesen gátolja a vénák tágulását, így 
hatékonyan kezeli a visszér okozta panaszokat.

Hatóanyag: mikronizált diozmin
Zentiva Pharma Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C

Venotec 600 mg
tabletta 60 db

4899 Ft*
Eredeti ár: 6218 Ft

(81,65 Ft/db)

-20%***

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

1499 Ft*
Eredeti ár: 2016 Ft

(24,98 Ft/db)

-25%***

Kínzó aranyeres fájdalom? A szájon át szedhető, növényi eredetű hatóanyagot 
tartalmazó RepaDolo® filmtabletta gyorsan felszívódva, belsőleg javítja az érfalak 
rugalmasságát. Aranyérre aranyat ér!

Hatóanyag: diozmin
Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág
1134 Budapest, Lehel u. 15. 

RepaDolo® 1000 mg
filmtabletta 20 db
Eredeti ár: 3930 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

3150 Ft**
(157,50 Ft/db)

-10%***

3550 Ft*
(177,50 Ft/db)

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

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

Sperti Preparation H®

végbélkenőcs, 25 g

2450 Ft*
Eredeti ár: 3125 Ft

(98,00 Ft/g)

-20%***

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

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

Nicorette® Berrymint 1 mg/adag
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray 13,2 ml
Eredeti ár: 4758 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

4050 Ft**
(306,82 Ft/db)

-10%***

4280 Ft*
(324,24 Ft/db)

A NiQuitin Minitab segít a hirtelen fellépő dohányzás utáni vágy csökkentésében. A 4 mg-os 
szopogató tabletta azok számára megfelelő, akik több mint 20 cigarettát szívnak el naponta.

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

NiQuitin Minitab 4 mg
préselt szopogató tabletta 100 db
Eredeti ár: 7909 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

6750 Ft**
(67,50 Ft/db)

-10%***

7099 Ft*
(70,99 Ft/db)

Szíve élete legfontosabb társa. Viselje gondját!  
A Panangin® Forte komplex hatóanyagkombinációja segíti 
a megfelelő szívműködést és hozzájárul a szív- és keringési 
rendszer egészségéhez.
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Panangin® Forte 316 mg/280 mg
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 3209 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2550 Ft**
(42,50 Ft/db)

-10%***

2880 Ft*
(48,00 Ft/db)

ALVÁS

A macskagyökér, komló és golgotavirág gyógynövények hatóanyagai hozzájárulhatnak 
a nyugodt, pihentető, egészséges alváshoz. A nyugodt alvás többé nem álom! 
Étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Valeriana Night Forte
gyógynövénykivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő  

lágyzselatin kapszula, 60 db

3099 Ft*
Eredeti ár: 3916 Ft

(51,65 Ft/db)

-20%***

#aranyér

#dohányzásleszokás

#vashiány
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2021. szeptember 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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Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom esetén: gyulladásgátló,  
fájdalomcsillapító, hűsítő hatású.

Hatóanyag: naproxén
Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest Váci út 33. 
Hirdetési kód:  APRDG-21-06-01, lezárás dátuma: 2021.06.01.

Apranax Dolo 100 mg/g gél
150 g

2650 Ft*
Eredeti ár: 3330 Ft

(17,67 Ft/g)

-20%***

Porckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti az enyhe és  
középsúlyos térdízületi porckopás okozta tüneteket. A kúra javasolt időtartama 3 hónap.

Hatóanyag: kristályos glükózamin-szulfát
Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. +36 1 465-2100
Marketing kód: DON/JUL/21/00, Lezárás dátuma: 2021.07.02.

DONA 750 mg
filmtabletta, 60 db

4899 Ft*
Eredeti ár: 5730 Ft

(81,65 Ft/db)

DONA 1500 mg
por belsőleges oldathoz, 20 tasak

3299 Ft*
Eredeti ár: 3919 Ft

(164,95 Ft/tasak)

-15%***

-15%***

A krémet sérülések, esések 
során szerzett  
véraláfutások, illetve 
vérömlenyek felszívódásá-
nak elősegítésére,  
csonttörések utáni  
kezelések kiegészítőjeként ajánljuk bőrápolási céllal. 
18% gyógynövénykivonat-tartalom.  
Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

Biomed  
Fekete nadálytő Krém 
DUPLA 
2x60 g

1099 Ft*
Eredeti ár: 1389 Ft

(9,16 Ft/g)

-20%***

Derék-, ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló, gyulladáscsökkentő hatású

gyógyszer. Hosszan hat, akár 12 órán át csillapítja fájdalmát.

Hatóanyag: naproxén-nátrium
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aleve
24 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 2117 Ft

(66,63 Ft/db)

-25%***

Enyhe és közepesen súlyos akut fájdalmak, pl. mozgásszervi fájdalom és fogfájás rövidtávú 
tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Dexketoprofén hatóanyagú  vény nélkül kapható gyógyszer.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2021-V01-ad-#25216, Lezárás dátuma: 2021.06.30.

Ketodex® 25 mg
filmtabletta 20 db
Eredeti ár: 2349 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

1999 Ft**
(99,95 Ft/db)

-10%***

2120 Ft*
(106,00 Ft/db)

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.
Hirdetés kód: KU2109C76

Béres CalciviD 7 
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 3533 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2799 Ft**
(46,65 Ft/db)

-10%***

3180 Ft*
(53,00 Ft/db)

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza  
következtében kialakuló fájdalmakat.

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

Voltaren Dolo Rapid 25 mg
lágy kapszula, 20 db

2450 Ft*
Eredeti ár: 3048 Ft

(122,50 Ft/db)

Voltaren Dolo 25 mg
bevont tabletta, 20 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 2661 Ft

(112,50 Ft/db)

-15%***-20%***

Ha Kulcs Kártyáját felmutatva 
vásárol az   

üzletekben, akkor  
10% kedvezményt kap a teljes 

áras termékekre! 

Részletek: 
kulcspatikak.hu/intersport

#mozgásszervifájdalom

#csontokegészsége
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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. szeptember 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. 

A Dcont ETALON  
vércukorszintmérő egyénileg testreszabható: 

• a legideálisabb célérték tartomány

• a legideálisabb mérési időpontok

• hipoglikémiás figyelmeztetések, egyedi  
emlékeztető.

77 Elektronika Kft. 
1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Dcont ETALON 
vércukormérő készülék
1 db

3499 Ft*
Eredeti ár: 4441 Ft

(3499,00 Ft/db)

-20%***

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

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

Bioextra 
Grapefruit mag kivonat
20 ml

1650 Ft*
Eredeti ár: 2217 Ft

(82,50 Ft/ml)

-25%***

Három létfontosságú immunerősítő egyetlen, nyújtott  
felszívódású filmtablettában. Titán-dioxid-mentes,  
nyeléskönnyítő bevonattal. Szerves formában tartalmazza 
a cinket.

LenaVit C1000 + Cink + D3
1000 mg C-vitamin + 10 mg szerves cink + 2000 NE 

D3-vitamin + 60 mg csipkebogyó-kivonat, retard,

60 db

1950 Ft*
Eredeti ár: 2817 Ft

(32,50 Ft/db)

-30%***

Ajánlott:
• folyamatos vastabletta szedése mellé
• vegetáriánusoknak a B-12 vitamin pótlására

Hozzájárul:
• a normál vörösvérsejt képződéshez
• az immunrendszer normál működéséhez

• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

Ergo-Prevent Kft.,7773 Villány, Deák F.u.1/A

Cyanocobalamin Forte 
B12 vitamin
étrend-kiegészítő tabletta 100 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2797 Ft

(20,99 Ft/db)

-25%***

Omega-3 extra magas hatóanyag tartalmú 
(EPA 400 mg DHA 200 mg) halolajat  
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.  
A megfelelő szív- és agyműködés, valamint a 
normál látás fenntartásáért.
JuvaPharma Kft.
2215 Káva, Bényei út 9.

JUTAVIT  
MEGA Omega-3  
halolaj 
 lágy kapszula, 100 db

2999 Ft*
Eredeti ár: 3806 Ft

(29,99 Ft/db)

-20%***

250 mg aktív szenet, édeskömény 
kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény. Az aktív szén részt vesz az 
étkezést követő túlzott bélgáz képződés 
csökkentésében. Az édeskömény 
támogatja az emésztőrendszer 
egészségét, hozzájárul a puffadásos 
érzés enyhítéséhez.
JuvaPharma Kft.
2215 Káva, Bényei út 9.

JUTAVIT 
Aktív Szén 250 mg 
tabletta, 50 db

1520 Ft*
Eredeti ár: 2043 Ft

(30,40 Ft/db)

-25%***

A kapszula hatóanyagai – macskagyökér 
kivonat, komlótoboz és golgotavirág 
gyógynövények - hozzájárulnak 
a pihentető alváshoz és nyugodt 
napokhoz.
JuvaPharma Kft.
2215 Káva, Bényei út 9.

JUTAVIT 
Valeriana Harmony 
Night 
filmtabletta, 70 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2290 Ft

(24,27 Ft/db)

-25%***

Diozmint, heszperidint, csalánlevél 
kivonatot és feketeáfonya-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő. Elősegíti 
és kedvezően befolyásolja az optimális 
vérkeringést a lábban.
JuvaPharma Kft.
2215 Káva, Bényei út 9.

JUTAVIT 
Diozmin+ Heszperidin 
500 mg
tabletta, 60 db

2720 Ft*
Eredeti ár: 3891 Ft

(45,33 Ft/db)

-30%***

Nedves tapadású, speciális, erős műfogsorrögzítő krém.  
Kitölti az íny és a műfogsor közti réseket. Színezéktől és  
mesterséges ízektől mentes. Antiallergén.  
Aloe Vera és propoliszos hatóanyaggal is!  
AIM-Medical Kft.

Protefix Classic 
műfogsorrögzítő krém 
47 g

1150 Ft*
Eredeti ár: 1770 Ft

(24,47  Ft/g)

-35%***

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb 
szájsebeken, így enyhítve a fájdalmat.

Polivinil-pirrolidont, hialuronsavat és aloe verát  
tartalmazó, gyógyászati segédeszköznek is minősülő 
orvostechnikai eszköz.

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

Hirdetési kód: HU-OTC-01-2021-V01-ad-#25216, Lezárás dátuma: 2021.06.30.

Anaftin® gél
8 ml

2250 Ft*
Eredeti ár: 2658 Ft

(281,25 Ft/ml)

-15%***



ku
lc

sp
at

ik
ak

.h
u

MOST KIEMELT AKCIÓK

18.

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. szeptember 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. 

Bilomag PLUS- a normál szellemi működés fenntartásáért!1  
1 A Ginkgo biloba hatóanyagai (ginkgo flavonoidok) hozzájárulnak 
a normál vérkeringéshez, beleértve az agyi vérkeringést, továbbá a 
normál szellemi működés (pl.a memória, gondolkodás, tanulás)  
fenntartásához. A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul az  
idegrendszer megfelelő működéséhez.

Adagolási javaslat: felnőtteknek naponta 1 kapszula.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Bilomag PLUS 110 mg
Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula magnéziummal és vitaminokkal, 60 db

2499 Ft*
Eredeti ár: 3128 Ft

(41,65 Ft/db)

-20%***

A Lacto Seven tejsav- és bifidobaktérium készítmény,  
7 baktériumtörzset, inulint, és D-vitamint tartalmaz,  
amely támogatja az immunrendszert.
Vitabalans Oy
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finland

Lacto Seven 
50+20 db tabletta

2750 Ft*
Eredeti ár: 3266 Ft

(39,29 Ft/db)

-15%***

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

Hatóanyag: C-vitamin, D3-vitamin, Cink
VitaPlus Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

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

1099 Ft*
Eredeti ár: 1365 Ft

(12,21 Ft/db)

-20%***

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire 
speciális nanotechnológiával. Nedvesíti, síkosítja és védi a 
szemfelszínt, csökkenti a könnypárolgást. Nem tartósított, 
bármilyen kontaktlencsére rácseppenthető. Felbontás után 
3 hónapig eltartható.
Santen Oy Magyarországi Kerekedelmi Képviselete
1141 Budapest, Lipótvár utca 19/B

Cationorm
emulziós műkönny szemcsepp, 10 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3308 Ft

(24500 Ft/ml)

-25%***

Glutation antioxidáns tartalmú, étrend-kiegészítő termék, amelynek hatóanyagai hozzájárulnak az egészséges 
és megfelelően hidratált bőrhöz. Máriatövis tartalma hozzájárul a test méregtelenítő képességéhez.  
Pikkelysömör-kezelés esetén is.
PP Management Kft.
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20.

Glutabalance Psorio Forte
liposzómás glutation tartalmú 
étrend-kiegészítő folyadék 150 ml

5899 Ft*
Eredeti ár: 7022 Ft

(39,33 Ft/ml)

Glutabalance Psorio Caps 
glutation tartalmú étrend-kiegészítő kapszula 30 db

3750 Ft*
Eredeti ár:4678 Ft

(125,00 Ft/db)-15%***

-20%***

DIAMIZIN
kapszula 50x

KARPAL AKUT
masszírozó krém
50 ml

IMUNIT 5 PREVEMAX
tabletta 
60x

Hozzájárul a normál vércukorszint fenn-
tartásához. Szedése étvágycsökkenést 
eredményezhet. Napi alkalmazása hozzá- 
járul a testtömeg megtartásához, illetve 
a fogyáshoz.

A KARPAL AKUT egy orvos- 
technikai eszköz kéztő ala- 
gút szindrómával küzdő 
betegeknek. Egy krém, ami 
növényi kivonatoknak, 
valamint masszázsnak kö- 
szönhetően csökkenti a 
kézfájdalmat és javítja az 
ujjak érzékenységét. Már 
kialakult kéztő alagút szind- 
róma esetén, vagy annak 
megelőzésére is ajánlott.

Béta-glükán és 
alga- kivonat tar-
talmú szájban 
oldódó, eper ízű 
tabletta vitami- 
nokkal és nyome- 
lemekkel.

A Chlorella alga, a folsav, C- és a B6-vit-
aminok az immunrendszer normál műkö- 
désében játszanak szerepet. A szelén 
közreműködik a sejtek oxidatív stressz 
elleni védelmében is.

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Gyógyászati segéd-
eszköznek
minősülő orvos-
technikai eszköz*

Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyen-
súlyozott étrendet és  az egészséges életmódot.

Forgalmazza: SIMPLY YOU HUNGARY KFT.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyen-
súlyozott étrendet és  az egészséges életmódot.

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

2699 Ft*
Eredeti ár: 3665 Ft 

(53,98 Ft/db) 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2716 Ft 

(37,98 Ft/ml) 

2699 Ft*
Eredeti ár: 3597 Ft 

(44,98 Ft/db) 

-25%***

-30%***

-25%***

#memória

#szárazszem



BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN
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

KEDVEZMÉNY 
MINDEN* URIAGE HYSÉAC 

termék árából*

25%
*Vásároljon egyszerre 2 HYSÉAC terméket, amit mi 25% 
kedvezménnyel adunk Önnek, valamint még megaján-
dékozzuk 1 Ft-ért 2×8 ml-s APIVITA Expressz hidratáló 
arcmaszk fügekaktusszal. Az akció 2021. szeptember 1 - 

30. között, vagy a készlet erejéig érvényes. A kedvezmény 
más akcióval nem összevonható, így az akciós 500 ml-s 

HYSÉAC habzó tisztító gélre nem vonatkozik.

HYSÉAC A ZSÍROS, 
PROBLÉMÁS BŐR 
ÁPOLÁSÁRA
A TISZTA, MATT ÉS 
BŐRHIBÁKTÓL MENTES BŐRÉRT

Ráadás 

APIVITA 
fügekaktuszos 

arcmaszk*

-25%

MINDEN  
SÉBIUM TERMÉK

2021. SZEPTEMBER 1–30.

Sébium
KOMBINÁLT,  
ZSÍROS BŐR

ÚJ

Az akció 2021. szeptember 1–30. vagy a készlet erejéig érvényes, és  más  kedvezménnyel 
nem  vonható össze. Az akció nem vonatkozik az össze csomagolásokra és a promóciós 
árral  ellátott  termékekre. A tájékoztatás nem teljes körű. A változtatás jogát  fenn tartjuk. 
Naos Hungary Kft. © 2021 Minden jog fenntartva.

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!



v i t a m i n o k  a z  e g é s z  c s a l á d n a k

A Z  É T R E N D - K I E G É S Z Í T Ő  N E M  H E LY E T T E S Í T I  A  K I E G Y E N S Ú LY O Z O T T , 
V E G Y E S  É T R E N D E T  É S  A Z  E G É S Z S É G E S  É L E T M Ó D O T .

LenaVit Pharma Kft., 
6728 Szeged 

Kollégiumi út 11/H 
www.lenavit.hu

MagneD2000+Szelén, 
2000 NE D3-vitamin 
+ 60 mg szerves magnézium 
+ 50 µg szerves szelén, 
60 db filmtabletta

Hármas támogatással segíti az ideg-, izom- és 
immunrendszert. A D3-vitamin és a megfelelő 
felszívódásához nélkülözhetetlen magnézium 
kiegészül a szelén hatásával a vírusfertőzések 
ellen, így három fontos vitamint és ásványi anyagot 
együtt pótolhat jól felszívódó, szerves formában. 
Titán-dioxid-mentes.

20.

Ahogy közeledik az iskolakezdés, a szülőkre nehezedő 
nyomás egyre nagyobb: tanszer listák, kinőtt ruhák 
cseréje, a logisztika megszervezése, mind sok feladattal 
jár. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
ez az időszak éppen olyan stresszes lehet a gyermekek 
számára is. Bár az alsós korosztálynál a felnőttek talán 
hajlamosabbak elbagatellizálni a félelmeket, a gyermekek 
aggódásával fontos foglalkozni. A témában tanácsot kértünk 
egy szakértőtől, Csizmadia Dóra Dalma pszichológustól, 
aki segít megérteni a jelenséget és tanácsot is ad arra, 
hogyan kezdjük nyugodtabban a tanévet. 

Kulcs Patikák: Tulajdonképpen mitől stresszelhet 
egy kisgyermek iskolakezdéskor?

Csizmadia Dóra D.: Gyakran izgatottan várják a 
kicsik az iskolát, az új környezet és kihívások tükrében 
ügyesebbnek, okosabbnak érezhetik magukat, és 
büszkeség tölti el őket. Azonban a sok ismeretlen 
tényező -életkortól függetlenül- feszültséget szokott 
hozni. Foglalkoztatja a 6-7 éveseket, hogy milyen lesz 
a terem, hova kell menni, ki lesz velük, és milyenek 
az osztálytársak, de a reggeli készülődés is stresszes 
lehet. A beilleszkedés mellett a felnőttek részéről az 
elfogadás, és a siker vagy kudarc kockázata nap mint 
nap izgalmat szülhet. Ezenkívül természetesen a „mit 
fognak szólni otthon..?” félelme is kapcsolódhat néhány 
magatartási formához.

Kulcs Patikák: Ha komolyabb stresszt élnek át a 
gyerekek, akkor milyen jeleket kellene észre vennünk 
szülőként?

Csizmadia Dóra D.: A stressztüneteket a testünk 
mutatja meg, gyakran hasfájásra, fejfájásra 
panaszkodnak a gyerekek, van akinek hányingere is 
van. Étvágytalanság, alvási nehézségek, rémálmok 
is nehezíthetik a mindennapokat. Bagdy Emőke az 
álmot a „lélek szellőzködésének” nevezi, amely során 
feldolgozzuk a nappal, éber állapotban minket ért 
hatásokat. Azonban ha a gyermek éjszakánként felriad, 
nem mer visszaaludni, az utalhat gyakori rémálomra.

Kulcs Patikák: A makacs reggelek például komoly 
kihívások a szülők számára. Vannak villám technikák, 
amik segítenek?

Csizmadia Dóra D.: Megértéssel és elfogadással 
segíthetünk első lépésként a legtöbbet. Elmondhatjuk, 
hogy értjük őt és amit átél, rendben van, ha így érez. 
Javaslom, engedjük meg a negatív érzelmeket, lehessen 
kimondani, és akár kárt nem okozó mozdulatokban 
kifejezni. Kiálthatunk teli torokból együtt háromra, 
ugrálhatunk minél magasabbra, vagy csapkodhatjuk 
a párnát. Hangban és mozgásban sok feszültséget 
tudunk levezetni, ezenkívül a rendszeres relaxáció és 
beszélgetés is sokat segít.

Ha már az iskolához érkeztünk, csapjon egy hatalmasat 
a tenyerünkbe, vagy szorítsa ökölbe a kezeit amilyen 
erősen csak bírja. Ezenkívül ne feledkezzünk meg 
egy ilyen „toporzékolós reggelen” sem arról, hogy 
kifejezzük felé a szeretetünket, akár egy öleléssel, 
vagy egy ígérettel, miszerint délután játsszunk 
együtt. (Mindig törekedjünk arra, hogy csak olyan 
ígéretet tegyünk, amit be is tudunk tartani, mert 
a megszegett szó a gyermek biztonságérzetét 
gyengíti, bizalmát sérti és félelmeket szül.)  
Az elválásnak ezután érdemes gyorsnak lennie, ne 
hagyjuk a gyermeket bizonytalanságban azt illetően, 
hogy talán mégsem kell bemennie.

Kívancsi, mikkel vertezze fel gyermeket, 
hogy bírja a hetköznapokat? 
Az interjú hosszabb, teljes változatából ez is kiderül. 
Szeptember 1-jétől elérhető a www.kulcspatikak.hu oldalon.

Kisiskolás gyerekstressz 
Hogyan segíthet a szülő?

OLVASSA EL A TELJES 
INTERJÚT, SZÁMOS 

PRAKTIKUS TANÁCCSAL, 
A HONLAPUNKON, 
szeptember 1-jétől! 

www.kulcspatikak.hu



v i t a m i n o k  a z  e g é s z  c s a l á d n a k

A Z  É T R E N D - K I E G É S Z Í T Ő  N E M  H E LY E T T E S Í T I  A  K I E G Y E N S Ú LY O Z O T T , 
V E G Y E S  É T R E N D E T  É S  A Z  E G É S Z S É G E S  É L E T M Ó D O T .

LenaVit Pharma Kft., 
6728 Szeged 

Kollégiumi út 11/H 
www.lenavit.hu

MagneD2000+Szelén, 
2000 NE D3-vitamin 
+ 60 mg szerves magnézium 
+ 50 µg szerves szelén, 
60 db filmtabletta

Hármas támogatással segíti az ideg-, izom- és 
immunrendszert. A D3-vitamin és a megfelelő 
felszívódásához nélkülözhetetlen magnézium 
kiegészül a szelén hatásával a vírusfertőzések 
ellen, így három fontos vitamint és ásványi anyagot 
együtt pótolhat jól felszívódó, szerves formában. 
Titán-dioxid-mentes.

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

21.

-35%***

2150 Ft*
Eredeti ár: 3341 Ft 

(35,83 Ft/db) 

-6% a Quality Patikákban

Kollagéntartalmú étrend-
kiegészítő italpor hialuronsavval, 

C- és E-vitaminnal, édesítőszerrel.

ÉREZZE JÓL MAGÁT 
A BŐRÉBEN!

fekete málna limonádé

Az akciós ár 2021.09.01.-30. között, illetve a készlet erejéig érvényesek a Kulcs Patikák  
Quality Patikáiban (patikák: www.kulcspatikak.hu/quality). Az ajánlott napi fogyasztási 
mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vál-
tozatos étrendet és az egészséges életmódot! A terméket kisgyermekek elől elzárva kell 
tárolni! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek.

13 G
KOLLAGÉN 
egy adagban

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. szeptember 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

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!



22.

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

Az akció 2021. szeptember 1-30. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK

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. szeptember 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. 

Kollagénes T-POR
növényi tejhelyettesítő

kollagén hozzáadásávalDW-50
50% szénhidráttartalom

a búzaliszthez képest

Piskótaliszt
piskóták tökéletes alapanyaga

gluténmentes változatban

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

ERDEI GYÜMÖLCS MANGÓ

EPER

természetes aromákkal,
B-, C-, D-, E-vitaminokkal dúsítva
ajánlott mennyiség:
gyermek 1 / felnőtt 2 szelet naponta

BEVEZETŐ ÁRON
MOST CSAK

268 FT

SZÖRNY ÖCSI

SZÖRNY HUGI
SZÖRNY APU

SZÖRNY ANYU

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

-5% KEDVEZMÉNNYEL!

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!

CSAK A 
QUALITY 

PATIKÁKBAN 
ÉRVÉNYES!



A játék kezdete: 2021. szeptember 1.     
Beküldési határidő: 2021. szeptember 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. október 6., szerda 
A három 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. Zeneszerzői technika (O, Á). 12. Földre 
pottyanni. 13. Kardszárnyú delfin. 14. Súrolóeszköz. 15. Szláv 
Pál. 17. Mányoki Ádám. 18. Oxigén és rénium vegyjele. 19. The … 
& the Papas, 1965-ben alakult amerikai folk-rock vokálcsoport. 
20. Tejtermék. 21. Végtag része. 23. Német zenészcsalád. 24. 
Sirályféle. 26. A zenei alaphangsor 3. és 5. hangja. 27. Vice …, 
kölcsönösen. 28. Súlyarány, röv. 29. Titkos. 32. Ökör egynemű 
betűi. 33. A Kaukázusban élő iráni nyelvű nép. 35. Kis vízfolyás. 
36. Londoni csoport! 38. Fátum. 39. Trinitro-toluol. 41. Svájci 
kanton. 42. Becézésből önállósult ritka női név. 43. Hangtalanul 
átoson! 45. Laurencium vegyjele. 46. Ghánai falu a Felső-Kelet 
tartományban (WIASI). 47. Kályhába való fa jelzője. 48. Tanya. 
49. Óegyiptomi templomkomplexum helyét jelölő mai település. 
51. Ragadozó madár ketrece (Ó, K).

FÜGGŐLEGES: 1. Visszafejlődés (R, Á). 2. Üres, Berlinben! 3. 
A pince irányába. 4. Meserészlet! 5. Ismeretlen névbetűi. 6. 
Dohányzóeszköz eleme. 7. Község Eger közelében. 8. Madridi 
hármas! 9. Diplomás, röv.!!! 10. Dél-Afrika gépkocsi jelzése. 11. 
Herfli (Z, O). 16. Metanoia, Istenhez fordulás, névelővel. 17. 
Háziállat. 19. Magyari Béla. 20. Heg. 22. Kis- és nagykereskedelmi 
ellenérték különbsége. 23. Becézett Erzsébet. 25. Jellegzetes 
alakú szaglószerv. 27. Vitray Tamás. 30. Klasszikus kötőszó. 31. 
Érzékiség. 34. Cirkónium és jód vegyjele. 37. Nyoma veszett. 
39. Német falu Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban 
(TRAMM). 40. Kettőzve: vizek városa. 42. Összetételekben 
forgásra utal. 44. Irányultság. 46. Út, angolul. 47. Három, oroszul. 
48. Liechtenstein autójele. 50. Rangjelző szócska.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső 
megfejtést. Ez egy élősködő rovar, amely teljes életciklusát az emberi hajban tölti, és petéit, az ún. serkéket 
is ide rakja. Zárt közösségekben gyorsan terjed. Vérszívás útján táplálkozik, amellyel erős viszketést vált ki, és a 
fejbőrön vörös, kiütésszerű foltok láthatóak. Járványszerűen elsősorban gyermekközösségben léphet fel, főleg 
óvodáskorban és az általános iskola alsó tagozatában. A rovart irtó hajszeszből többféle is kapható vény nélkül a 
gyógyszertárakban. Ezek a probléma azonnali megszüntetésére és megelőzésére egyaránt alkalmas készítmények.

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

Az akció 2021. szeptember 1-30. között érvényes, 
illetve a készlet erejéig, minden Kulcs Patikában országszerte.

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK

A keresztrejtvény helyes 
megfejtői között 3 nyertes részére összesen  

3 db Adidas Uniforia replika focilabdát  
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



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. szeptember 1. – szeptember 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.  

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás:  2021. augusztus 9.  
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. szeptember 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.


