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Érvényes: 2021.10.01. – 10.31.

 

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. október 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.

Femibion 0 Babatervezés
étrend-kiegészítő

28 db tabletta 

3899 Ft*
Eredeti ár: 4633 Ft

(139,25 Ft/db)

-15%***

Hatása 2 percen belül megkezdődik
és akár 12 órán keresztül is fennáll.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: +36 1 225-5800 | www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett
használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Otrivin RAPID MENTOL 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray 
10 ml

2199 Ft*
Eredeti ár: 2770 Ft

(219,90 Ft/ml) -20%***

Vitaminkészítmény a babatervezéstől a fogantatásig.  
Folátbombát (Folsav&Metafolin®), 5 fajta vitamint  
és jódot tartalmaz. Étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Tel.: +36 1 451 1256,
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Vitaminkészítmény a mama és a baba támogatására  
a szoptatás időszakában. Kolint, kalciumot, luteint,  
DHA-t és számos vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő.
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Tel.: +36 1 451 1256,
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

Femibion 3 Szoptatás 
étrend-kiegészítő

56 db kapszula + 56 db tabletta 

9850 Ft*
Eredeti ár: 11626 Ft

(87,95 Ft/db)

-15%***

#ŐSZ

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

OKTÓBER 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja

KulcsKártya
napok a hónapban!

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!
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NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK 
MINDIG JOBBAN JÁRNAK!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS!

gyorsan és egyszerűen igényelhető

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!

Grafika mérete: 190x62 mm + 5 mm kifutó.
- Felbontás: 300 dpi és CMYK-ban tervezett anyag.
- Fájltípus: pdf, nyomdai minőségben kimentve.

Szövegezés rá: 

A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel. A kiszállítás pedig 20.000 ft vásárlás felett ingyenes.

wetransferen majd lövök át pár képet hozzá.

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK EGÉSZ OKTÓBERBEN 20 % KEDVEZMÉNY 
AZ NRDOGS.HU WEBSHOPON 

BÁRMILYEN KUTYAFEKHELYRE VAGY KUTYÁS KIEGÉSZÍTŐRE.
A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel. A kiszállítás pedig 20.000 ft vásárlás felett ingyenes.

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK EGÉSZ OKTÓBERBEN 20 % KEDVEZMÉNY 
AZ NRDOGS.HU WEBSHOPON 

BÁRMILYEN KUTYAFEKHELYRE VAGY KUTYÁS KIEGÉSZÍTŐRE.
A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel. A kiszállítás pedig 20.000 ft vásárlás felett ingyenes.

Az NR Dogs akció kuponkóddal érhető el.  
A kódért jelentkezzen be Kulcs Kártyája számával itt: www.kulcspatikak.hu/nrdogs



Komplex összetételével támogatja az 
immunrendszert meghűléses
betegségekben, influenza idején.

Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2110BCSE43

Béres Csepp Extra belsőleges 
oldatos cseppek
4x30 ml
Eredeti ár: 5161 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár-15 %***

4350 Ft**
(36,25 Ft/ml)

-10%***

4650 Ft*
(38,75 Ft/ml)

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. október 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 legmagasabb hatóanyag-tartalmú BioCo C-vitamin,

mely 1500 mg C-vitamint tartalmaz filmtablettánként.

BioCo MEGA C-vitamin 1500 mg
100 db filmtabletta
Eredeti ár: 4014 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2999 Ft**
(29,99 Ft/db)

-15%***

3399 Ft*
(33,99 Ft/db)
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A D3-vitamin Béres 1600 NE tabletta hatóanyaga a  
D3-vitamin. Alkalmazása javasolt D-vitamin-hiányos  
állapotok megelőzésére és kezelésére.

Hatóanyag: kolekalciferol

Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2110VT169

D3-vitamin 
Béres 1600 NE tabletta
120 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2459 Ft

(17,49 Ft/db)

-15%***

Hosszan tartó hatású C-vitamint és csipkebogyó-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta. A készítmény C-vitamin 
tartalma fokozatosan szabadul fel a szervezetben.  A hosszan  
tartó hatás révén folyamatosan biztosítható a szervezet  
C-vitamin szükséglete.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft. – 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 

Szent-Györgyi Albert 
1000 mg RETARD C-vitamin 
100 db tabletta
Eredeti ár: 3644 Ft

 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

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

-10%***

3280 Ft*
(32,80 Ft/db)

Cebion 100 mg/ml 
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml

1350 Ft*
Eredeti ár: 1707 Ft

(45,00 Ft/ml)

Gyermekeknek és felnőtteknek C-vitamin hiány 
megelőzésére. Aszkorbinsav tartalmú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Tel.: +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

-20%***

Az Actival Extra filmtabletta megelőzi az általános vitamin-, 
ásványi anyag- és nyomelemhiányt. 31 hatóanyag,  
vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, bétakarotin, 
lutein és likopin.

Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2110AE12

Actival Extra filmtabletta
120 db
Eredeti ár: 6150 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

5250 Ft**
(43,75 Ft/db)

-10%***

5499 Ft*
(45,83 Ft/db)

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

1399 Ft* 
Eredeti ár: 1871 Ft

(23,32 Ft/db)

 Dr. Theiss D3-vitamin
direkt-spray 2000 NE

20 ml

2299 Ft*
Eredeti ár: 2889 Ft

(114,95 Ft/ml)

Támogassa immunrendszerét az új Dr. Theiss D3-vitaminokkal!

A D-vitamin hozzájárul
• az immunrendszer normál működéséhez,
• az egészséges csontozat és izomfunkció fenntartásához.

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

-25%***

-20%***

A benne lévő 1000 mg C-vitamin és a 2000 NE D-vitamin támogatja az immunrendszer egészséges működését.  
A bevont tabletta retard technológiája alkalmas a C-vitamin nyújtott kioldódásának biztosítására.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen Pallagi út 13.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1599 Ft**
(35,53 Ft/db)

-10%***

1820 Ft*
(40,44 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2899 Ft**
(32,21 Ft/db)

-10%***

3250 Ft*
(36,11 Ft/db)

Eurovit C-vitamin 1000 mg retard 
+ D-vitamin 2000 NE 
csipkebogyóval 
étrend-kiegészítő bevont tabletta, 45 db 
Eredeti ár: 2022 Ft

  Eurovit C-vitamin 
1000  mg retard + D-vitamin 

2000 NE csipkebogyóval 
étrend-kiegészítő 

bevont tabletta, 90 db
Eredeti ár: 3626 Ft

Étrend-kiegészítő szájspray D3- és K2-vitaminnal

# gazdaságoskiszerelés 

# 4havimultivitamin 

# nagydózisúCvitamin 

C-vitamin Béres 1000 mg 
filmtabletta
90 db
Eredeti ár: 3386 Ft

Magas hatóanyag-tartalom: 1000 mg C-vitamin  
filmtablettánként.
Hatóanyag: aszkorbinsav

Béres Gyógyszergyár Zrt. - 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2110C19

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

2850 Ft**
(31,67 Ft/db)

-10%***

3050 Ft*
(33,89 Ft/db)



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. október 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.

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek. Snup 1mg/ml oldatos orrspray, hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid; Cetebe 500 mg retard kemény 
kapszula, hatóanyaga: aszkorbinsav; Septofort tabletta, hatóanyag: klórhexidin. 21STADASNUP3AP6/2021.08.27.

KÉSZÜLJÖN FEL 
A MEGHŰLÉSES IDŐSZAKRA!

Válassza a Cetebe, a 
Snup és a Septofort 

termékeket most          

kedvezménnyel!
10%

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek, 14x; Neo Citran Max köptetővel por belsőleges oldathoz, 10x; Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény 
kapszula, 16x: vény nélkül kapható gyógyszerek. Robitussin Antitussicum szirup, 100 ml: dextrometorfán-hidrobromid hatóanyagú, vény nélkül 

kapható gyógyszer. Robitussin Expectorans szirup, 100 ml: gvajfenezin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Zovirax ajakherpesz krém, 2 g: 
aciklovir hatóanyagú, 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 utca 43., Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu • PM-HU-XBRAND-21-00037, Jóváhagyás dátuma: 2021. augusztus

Van otthon 
minden, 
amire szüksége van?

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

    -20%***

    1850 Ft**
(18,50 Ft/ml)

-10%***

2080 Ft* 
(20,80 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

 1850 Ft**
(18,50 Ft/ml)

-10%***

2080 Ft* 
(20,80 Ft/ml)

Eredeti ár: 2310 Ft
Eredeti ár: 2322 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

  2799 Ft**
(279,90 Ft/tasak)

-10%***

3020 Ft* 
(302,00 Ft/tasak)

Eredeti ár: 3350 Ft

2850 Ft*
Eredeti ár: 3370 Ft 

(203,57 Ft/tasak) 

1999 Ft*
Eredeti ár: 2372 Ft 

(124,94 Ft/db) 

Eredeti ár: 1981 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

  -20%***

   1580 Ft**
(790,00 Ft/g)

-15%***

1680 Ft* 
(840,00 Ft/g)

2099 Ft*
Eredeti ár: 2481 Ft 

(209,90 Ft/ml) 

-15%***

-15%***

-15%***



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. október 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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NÁTHA

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

xxxx Ft*
Eredeti ár: 2451 Ft 

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.)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

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

-10%***

2199 Ft*
(219,90 Ft/ml)

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek. Snup 1mg/ml oldatos orrspray, hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid; Cetebe 500 mg retard kemény 
kapszula, hatóanyaga: aszkorbinsav; Septofort tabletta, hatóanyag: klórhexidin. 21STADASNUP3AP6/2021.08.27.

KÉSZÜLJÖN FEL 
A MEGHŰLÉSES IDŐSZAKRA!

Válassza a Cetebe, a 
Snup és a Septofort 

termékeket most          

kedvezménnyel!
10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

    -20%***

     3750 Ft**
 (31,25 Ft/db)

-10%***

4199 Ft* 
(34,99 Ft/db)

Eredeti ár: 1794 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

 1420 Ft**
(59,17 Ft/db)

  -10%***

1620 Ft* 
(67,50 Ft/db)

Eredeti ár: 1956 Ft

Eredeti ár: 4695 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

1550 Ft**
(155,00 Ft/ml)

  -10%***

1750 Ft* 
(175,00 Ft/ml)

Alkalmazása felnőttek és 6 éves vagy idősebb 
gyermekek számára javallott az orrnyálkahártya 
duzzanatának csökkentésére orrnyálkahártya-
gyulladásban (rhinitisben). 

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid, 
dexpantenol
Forgalmazza: KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUSNAPAT202044

Septanazal 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml 
oldatos orrspray felnőtteknek 
10 ml

1599 Ft*
Eredeti ár: 2043 Ft

(159,90 Ft/ml)

-20%***

A Rinofluimucil egyedi hatóanyag kombinációja (acetilcisztein + tuaminoheptán-szulfát) 
nemcsak az orrdugulást szünteti meg, hanem segít az arcüreggyulladás kezelésében is.  
Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Hatóanyag: acetilcisztein + tuaminoheptán-szulfát
Forgalmazza: Kéri Pharma Hungary Kft. 
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7c

RINOFLUIMUCIL 
oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2298 Ft Kulcs 

kártyás 
akciós ár -20 %***

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

-10%***

2050 Ft*
(205,00 Ft/ml)

SZEM

A szem kisebb irritációinak tüneteként

jelentkező kötőhártya-duzzanat és vörösség 
átmeneti, tüneti kezelésére. 

Vény nélkül kapható gyógyszer!

Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid
Forgalmazza: Johnson&Johnson Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 

Visine® Classic 0,5 mg/ml
oldatos szemcsepp 
15 ml
Eredeti ár: 2297 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20 %***

1850 Ft**
 (123,33 Ft/ml)

-10%***

2050 Ft*
(136,67 Ft/ml)

# arcüreggyulladás 

# orrdugulás# irritáltszem 



OCUTEIN ALLERGO 
szemcsepp 15 ml

OCUTEIN 
SENSITIVE PLUS
szemcsepp 15 ml

Hatóanyaga a folyékony olasz 
szalmagyopár kivonat, amely 
segít az allergiás, szénanáthás 
tünetek enyhítésében, a szem 
viszkető, égő érzésének megszün- 
tetésében. Kontaktlencsével is 
alkalmazható. Felbontás után 90 
napig felhasználható.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

Síkosítja, hidratálja és megnyug-
tatja a száraz, fáradt és érzékeny 
szemet. Kontaktlencsét viselők 
is használhatják. Hatóanyaga: 
Hialuronsav + áfonya kivonat. 
Felbontás után 90 napig fel-
használható.

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

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

OCUTEIN BRILLANT
lágyzselatin kapszula 90x

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

CANNADERM EXEMA 
bőrnyugtató krém 50 g

Az Exema bőrnyugtató krém a visz-
kető, érzékeny, kipirosodó bőr 
kezelésére ekcéma esetén. Lágyít-
ja, hidratálja és megnyugtatja az 
érzékeny bőrt, gyorsan enyhíti a visz-
ketést, égő érzést, bőrpirosodást.
Kozmetikum

A fekete nadálytő tartalmú készít-
mény gyors, intenzív és hatékony 
segítséget nyújthat az ízületi 
merevségek vagy izomfájdalmak 
enyhítésében, illetve sportolás vagy 
nagyobb fizikai megterhelés után.
Kozmetikum

OCUTEIN SENSITIVE
kontaktlencse folyadék 360 ml

A két hatóanyag (nátrium-hialuronát, 
hipromellóz) egyedi kombinációja 
biztosítja a magas fokú hidratálást és 
nedvesítést. Lehetővé teszi az egész 
napos lágy kontaktlencse viselését 
kellemetlen száradás, páraképződés 
és szúró érzés nélkül. Ajándék kon-
taktlencse tartóval.

Forgalmazza: SIMPLY YOU HUNGARY KFT.

Étrend-kiegészítőCANNADERM MENTHOLKA
hűsítő gél 200 ml

CE-orvostechnikai eszköz!

1450 Ft*
Eredeti ár: 2068 Ft 
(96,67 Ft/ml) 

Eredeti ár: 2810 Ft 

2550 Ft*
Eredeti ár: 3426 Ft 
(7,08 Ft/ml) 

Eredeti ár: 8552 Ft 
 

2250 Ft*
Eredeti ár: 3028 Ft 
(11,25 Ft/ml) 

2250 Ft*
Eredeti ár: 2999 Ft 
(45,00 Ft/g) 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

  2099 Ft**
(139,93 Ft/ml)

-15%***

2380 Ft* 
(158,67 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

  6450 Ft**
(71,67 Ft/db)

-15%***

7250 Ft* 
(80,56 Ft/db)

-30%***

-25%***

-25%***

-25%***

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 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. október 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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MOZGÁS

Cartidol 100 mg/g gél 
50 g 
Eredeti ár: 2116 Ft 

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

Hatóanyag: etofenamát
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

   -30 %***

1480 Ft**
 (29,60 Ft/g)

-20%***

1680 Ft*
(33,60 Ft/g)

Felnőttek számára javasolt az ízületek és izmok 
mérsékelt fájdalmainak és merevségének  
átmeneti csökkentésére.
Vény nélkül kapható gyógyszer!

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol
Forgalmazó: Johnson&Johnson Kft.
1123 Budapest Nagyenyed utca 8-14.

Bengay® krém 
50 g
Eredeti ár: 1557 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1250 Ft**
 (25,00 Ft/g)

-10%***

1399 Ft*
(27,98 Ft/g)

Fáradt és sajgó testrészek (váll, könyök, derék, térd) 
masszírozására ajánlott.

Megnövelt hatóanyag tartalom + erdei fenyő 
illóolaj. Összes hatóanyag tartalom: 11%

Biomed
Rozmaring Krém FORTE 
70 g
Eredeti ár: 1030 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

820 Ft**
(11,71 Ft/g)

-10%***

920 Ft*
(13,14 Ft/g)

Zárt baleseti sérülések (rándulás, ficam, ütés,  
rúgás) időszakában javasolt alkalmazása  
bőrápolási céllal, lehetőleg borogatással  
kombinálva.

16% gyógynövény kivonat-tartalommal.

Biomed Árnika Krém 
60 g

750 Ft*
Eredeti ár: 888 Ft

(12,50 Ft/g)

-15%***

MAGNÉZIUM

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

MOVEX 1500 MG 
por belsőleges oldathoz, 60 db tasak
Eredeti ár: 7382 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

6199 Ft**
(103,32 Ft/tasak)

-10%***

6650 Ft*
(110,83 Ft/tasak)

# térdízületiporckopás 

Diclac Dolo 50 mg/g gél
100 g

2350 Ft*
Eredeti ár: 2919 Ft

(23,50 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 betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

-20%***

# mozgásszervifájdalom 
# napi1tasak

Hazánkban minden
4. GYERMEK

túlsúlyos vagy elhízott. 

  Az Ön gyermeke
  mozog eleget?

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. október 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. 

Magnosolv - Minőség és mennyiség 1 tasakban!

Már 50 tasakos kiszerelésben! Napi egy, 365mg magnézium/tasak.

Hatóanyag: magnesium-oxide
Forgalmazza: Mylan EPD Kft.
1138 Budapest, Váci út 150.
Tel.: +36 1 465-2100
Hirdetési kód: MAG/SEP/20/07, 2020.09.22.

Magnosolv® 
50 tasak granulátum
Eredeti ár: 3636 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -15 %***

3099 Ft**
(61,98 Ft/tasak)

-10%***

3250 Ft*
(65,00 Ft/tasak)
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Cataflam Dolo Rapid  25 mg
lágy kapszula, 20 db
Eredeti ár: 3091 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

2599 Ft**
(129,95 Ft/db)

-10%***

2780 Ft*
(139,00 Ft/db)

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

Hatóanyag: Diklofenák-kálium hatóanyagú,  
vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: 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

Láz? Fájdalom?  
Csillapító cseppek gyermekeknek és  
felnőtteknek! Már csecsemő kortól adható!

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

Flamborin® 500 mg/ml belsőleges 
oldatos cseppek 
20 ml

1050 Ft*
Eredeti ár: 1405 Ft 

(52,50 Ft/ml)

BŐR, KÖRÖM, HAJ

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. október 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

Ibuprofént tartalmazó nem-szteroid gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszer. 
Enyhe, közepesen erős fájdalmak, például fejfájás, fogfájás, menstruációs fájdalom, láz,  
sérülést, műtétet követően kialakuló fájdalmas duzzanatok és gyulladások tüneti kezelésére.

Hatóanyag: Ibuprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Dolgit AKUT 400 mg 
lágy kapszula, 20 db
Eredeti ár: 1762 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

1399 Ft**
 (69,95 Ft/db)

-10%***

1580 Ft*
(79,00 Ft/db)

Felnőtteknek és 6 évesnél idősebb gyermekeknek javasolt lázcsillapításra,  
különböző eredetű fájdalmak csillapítására. Csillapítja a megfázással járó  
enyhe- és közepes fájdalmakat is.

Hatóanyag: paracetamol
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-2100056 (2021.01.22.)

Rubophen 500 mg tabletta 
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 2350 Ft

 
Kulcs 

kártyás 
akciós ár -20 %***

1850 Ft**
 (61,67 Ft/db)

-10%***

2099 Ft*
(69,97 Ft/db)

-25%***

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

Hatóanyag: aciklovir
Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód:  21STADAACICLOVIRAL3AP9/2021.07.30.

Aciclovir AL 50 mg/g krém
2 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1612 Ft

(599,50 Ft/g)

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.08.11.

Hatóanyag: ciklopirox
Forgalmazza: Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
Tel: +36 1336 1614 Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/KIT/2021/40

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres körömlakk
3,3 ml
Eredeti ár: 5878 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25 %***

4350 Ft**
(1318,18 Ft/ml)

-15%***

4999 Ft*
(1514,85 Ft/ml)

-25%***

# csecsemőkortóladható 

# gyorsanfelszívódik 

# nemkellreszelni 
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Természetes szőlőmag-kivonattal és ligetszépe olajjal dúsított egyedülálló vitamin  
és ásványi anyag kombinációja sejtről-sejtre táplálja a haj, a bőr és a köröm szöveteit. 

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

Biovanne Plus  
kapszula, 90 db

4399 Ft*
Eredeti ár: 5178  Ft

(48,88 Ft/db)

-15%***

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/2021/17v11

REVALID® HAIR COMPLEX
étrend-kiegészítő
kapszula
180 db

11899 Ft*
Eredeti ár: 13993 Ft

(66,11 Ft/db)

REVALID® HAIR COMPLEX
étrend-kiegészítő

kapszula
60 db

5550Ft*
Eredeti ár: 7012 Ft

(92,50 Ft/db)

-15%***

-20%***

Gondolta volna?
A mellrák elleni küzdelem világnapja - október 1. 
Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja, de az 
egész hónap a kórral szembeni harcról és a szűrővizsgálatok 
fontosságáról szól világszerte. A rózsaszín szalag és a rózsaszínű 
kampányok mind erre hívják fel a figyelmet a hónapban, ami 
nem véletlen hazánkban sem. Magyarországon a nők körében 
második helyen álló daganatos megbetegedés az emlőrák. 
Többnyire fájdalommal nem járó elváltozással jelentkezik, és 
véletlenszerűen kerül diagnosztizálásra egy szűrővizsgálat 
alkalmával. Becslések szerint a daganat 5-8 évig fejlődik, amíg 
mammográfiával kimutathatóvá válik és csak ezután lesz 
tapintható méretű. Időben észlelve a betegséget a gyógyulás 
esélye komoly, ezért a hetente végzett önvizsgálat és 

szűrővizsgálaton való rendszeres részvétel életet menthet!

# hajegészsége 

21
08

03

Liposzómás RETARD C-vitamin család

Novo C® komplex
Liposzómás C-vitamin,
D3-vitamin és cink
60 db

Novo C® plus
Liposzómás C-vitamin
90 db

Novo C® plus
Liposzómás C-vitamin
60 db

www.novoc.hu
A termék ideiglenes csomagolásban is kapható (tégelyes), azonos beltartalommal.
Étrend-kiegészítő. Nem helyettesíti a vegyes étrendet  és az egészséges életmódot. Forgalmazza: PP Management Kft.

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

3050 Ft*
Eredeti ár: 3829  Ft
(50,83 Ft/db)

3899 Ft*
Eredeti ár: 4852  Ft
(43,32 Ft/db)

3599 Ft*
Eredeti ár: 4495 Ft
(59,98 Ft/db)

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. október 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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Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® fertőtlenítő hatású, csökkenti a gyulladást 
és csillapítja a torokfájást, így segítve a gyógyulást. Tantum Verde® - több, mint egy 
torokfertőtlenítő!
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.08.11.
Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1336 1614, 
E-mail: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2021/42

Tantum Verde® 1,5 mg/ml
szájnyálkahártyán alkalmazott spray
30 ml
Eredeti ár: 2620 Ft

2099 Ft**
(69,97 Ft/ml)

-20 %***

2350 Ft*
(78,33 Ft/ml)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Torokgyulladás? Enyhítse tüneteit1 akár 4 órán át a Strepfen szopogató 
tablettákkal, melyek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek!
1Torokfájás, nyelési nehézségek, torokduzzanat

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

Strepfen cukormentes 8,75 mg 
szopogató tabletta  
24 db
Eredeti ár: 2858  Ft

2399 Ft**
(99,96 Ft/db)

-15 %***

2580 Ft*
(107,50 Ft/db)

-10%***

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

# kényelmesadagolás 

Az aranyér és szövődményeinek kezelésére szolgál. Csökkenti az aranyeres fájdalmat és a 
gyulladást, valamint elősegíti a sebgyógyulást. Hatóanyaga fokozza a szövetek természetes 
védekezőképességét.

Hatóanyag: elölt E. coli
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág – 1134 Budapest, Lehel u. 15.

Reparon® végbélkenőcs
30 g
Eredeti ár: 2709 Ft

Reparon® végbélkúp
12 db  

Eredeti ár: 3048 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-20 %***

2450 Ft**
(204,17 Ft/db)

-10%***

2720 Ft*
(226,67 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

2150 Ft**
(71,67 Ft/g)

-10%***

2420 Ft*
(80,67 Ft/g)

Visszérbetegség tüneteinek enyhítésére, szövődmények
kezelésére illetve véraláfutás, zúzódás és duzzanat
kezelésére alkalmazható gél.

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.

Lioton® 1000 NE/g gél
100 g
Eredeti ár: 4552 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15 %***

3850 Ft**
(38,50 Ft/g)

-10%***

4099 Ft*
(40,99 Ft/g)

KERINGÉS

A NeoMagnizum keringés galagonya kivonat összetevője támogatja a perifériás 
vérkeringést, a kálium pedig részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.
Forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Hirdetési kód: 292_202109_neom

NeoMagnizum keringés 
magnézium tabletta 
50 db

2150 Ft*
Eredeti ár: 2887 Ft

(43,00 Ft/db)

-25%***

# visszeresproblémák 

# aranyér 

SZÁJÁPOLÁS

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

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

A meridol® fogkefe lágy szálaival kíméletesen tisztítja az irritált ínyt.
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft.
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

MERIDOL® fogkrém
75 ml

1150 Ft*
Eredeti ár: 1643  Ft

(15,33 Ft/ml)

MERIDOL® fogkefe lágy
 1 db

1250 Ft*
Eredeti ár: 1697  Ft

(1250,00 Ft/db)

-30%***

-25%***

# ínygyulladás 

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

DIMOTEC 1000 MG
60 db filmtabletta
Eredeti ár: 6770 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

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

-10%***

6050 Ft*
(100,83 Ft/db)

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

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció

Detralex 500 mg filmtabletta 
60 db
Eredeti ár:6152 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15 %***

5199 Ft**
(86,65 Ft/db)

-10%***

5499 Ft*
(91,65 Ft/db)

ÁLLATGYÓGYÁSZAT

FRONTLINE Combo® spot-on macska 
1 db pipetta 

Védd meg kedvencedet, védd meg otthonodat!

A FRONTLINE® Combo nem csak a macskára került kifejlett bolhákat pusztítja el, 
hanem megszakítja a lakásban lerakott bolhapeték és abból kikelő lárvák  
életciklusát is. A készítmény a kullancsokat is elpusztítja. Használd 30 naponta! 
Hatóanyag: fipronil 50,00 mg, (S)-metoprén 60,00 mg
Forgalmazza: Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. 
Tel.: +36 1 299 8900, e-mail: ah.hu@boehringer-ingelheim.com
Hirdetési kód: Lezárás dátuma: 2021.08. RCV-FEL-0126-2021

-20%***

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

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

Bánó-féle Fokhagyma-
Galagonya-Fagyöngy kapszula
100 db

3750 Ft*
Eredeti ár: 4692 Ft

(37,50 Ft/db)

-20%***

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

Hatóanyaguk: nikotin
Forgalmazza: Johnson&Johnson Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

NICORETTE® Icy White gum 
2 mg gyógyszeres rágógumi 
30 db
Eredeti ár: 2226 Ft

NICORETTE® Icy White gum
4 mg gyógyszeres rágógumi 

30 db
Eredeti ár: 2226 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1780 Ft**
(59,33 Ft/db)

-10%***

1999 Ft*
(66,63 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-20 %***

1780 Ft**
(59,33 Ft/db)

-10%***

1999 Ft*
(66,63 Ft/db)

# dohányzásleszokás

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. október 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. 

Egészsége érdekében mozogjon

minden nap! 
INGYENES ONLINE edzésekkel várja a 

Kulcs Patikák honlapja és

Facebook oldala is.

          kulcspatikak.hu 

             facebook.com/kulcspatikak
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BEPANTHEN SENSIDERM krém 50 g BEPANTHEN SENSIDERM krém 20 g

Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
20 db

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
10 db

SUPRADYN ENERGIA 50+ 
filmtabletta 90 db

BEPANTHEN SENSIDAILY
krém 150 ml

ELEVIT COMPLEX 2
lágyzselatin kapszula 
30db

ELEVIT COMPLEX 3
lágyzselatin kapszula 

30db

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek

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

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

Kozmetikum

IBEROGAST 
belsőleges oldatos 

cseppek 50 ml

IBEROGAST 
belsőleges oldatos 

cseppek 20 ml

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

L.HU.MKT.CC.27.08.2020.2366

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2850 Ft**
(142,50 Ft/db)

-10%***

3199 Ft* 
(159,95Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2699 Ft**
(67,48 Ft/db)

-10%***

3020 Ft* 
(75,50 Ft/db)Eredeti ár: 2445 Ft 

 
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-20%***

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

-10%***

2199 Ft* 
(219,90 Ft/db)

Eredeti ár: 3558 Ft 
 

-20%***

-20%***

1750 Ft*
Eredeti ár: 2204 Ft 

(87,50 Ft/ml) 

Eredeti ár: 3368 Ft 

3299 Ft*
Eredeti ár: 4108 Ft 

(65,98 Ft/ml) 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

3399 Ft**
(67,98 Ft/g)

-10%***

3830 Ft* 
(76,60 Ft/g)

Eredeti ár: 4267 Ft 
 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

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

-10%***

2150 Ft* 
(107,50 Ft/g)

Eredeti ár: 2398 Ft 
 

Eredeti ár: 5492 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

6799 Ft**
(75,54 Ft/db)

-10%***

7299 Ft* 
(81,10 Ft/db)

Eredeti ár: 8133 Ft 

Eredeti ár: 5408 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

4299 Ft**
(143,30 Ft/db)

-10%***

4850 Ft* 
(161,67 Ft/db)

Eredeti ár: 3759 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-25%***

2799 Ft**
(18,66 Ft/ml)

-15%***

3199 Ft* 
(21,33 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

4350 Ft**
(145,00 Ft/db)

-10%***

4899 Ft* 
(163,30 Ft/db)

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. október 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. 



*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

-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) 
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2499 Ft*
Eredeti ár: 3141 Ft
(166,60 Ft/ml)

-20%***

Alkalmazása elsősorban 45 év feletti férfiak számára javasolt, a prosztata 
és a húgyúti rendszer megfelelő működésének támogatására.

BioCo ProstaMen 
tabletta, 80 db 
Eredeti ár: 3683 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2750 Ft**
(34,38 Ft/db)

-15%***

3120 Ft*
(39,00 Ft/db)

Tornázzon velünk Ön is!
Ingyenes online gyógytorna a Kulcs Patikáktól – ÚJRA!

Többé nem nehéz beilleszteni a tornát a mindennapokba! 
Októberben folytatódnak a Kulcs Patikák népszerű 
ingyenes online tornaedzései. Profi trénereink hetente 
több új edzéssel várják a mozogni vágyókat: Gyócsi Dóri 
személyi edző, gerinctréner szülés utáni hasregeneráló 
edzésekkel a kismamáknak, Nagy Amarilla gyógytornász, 
aerobic edző a sok ülés ellen állítja össze vidám, aktív 
edzéseit. A tornaedzéseket keresse Facebook oldalunkon 
élőben és a honlapunkon, Kulcs Kártya számmal belépve! 
Az edzések mindkét helyen bármikor visszanézhetők.

www.faceboo.com/kulcspatikak

www.kulcspatikak.hu

Gondoltavolna?

HÚGYUTAK

•  2000 mg D-mannóz
•  A rozella elősegíti a víz kiürülését a vesékből
•  A meggy hozzájárul a kiválasztórendszer normál működéséhez
•  Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának  
   fenntartásához.
•  Természetes eper íz
Forgalmazza: Ergo-Prevent Kft.
7773 Villány, Deák F.u.1/A

URIFAR FORTE
D-mannózt, A-vitamint, rozella- és meggyszárkivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerrel, 14 db tasak

4650 Ft*
Eredeti ár: 5826 Ft

(332,14 Ft/tasak) -20%***

BEPANTHEN SENSIDERM krém 50 g BEPANTHEN SENSIDERM krém 20 g

Orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
20 db

ASPIRIN COMPLEX 
500 mg/30 mg granulátum  
belsőleges szuszpenzióhoz  
10 db

SUPRADYN ENERGIA 50+ 
filmtabletta 90 db

BEPANTHEN SENSIDAILY
krém 150 ml

ELEVIT COMPLEX 2
lágyzselatin kapszula 
30db

ELEVIT COMPLEX 3
lágyzselatin kapszula 

30db

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszerek

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

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

Kozmetikum

IBEROGAST 
belsőleges oldatos 

cseppek 50 ml

IBEROGAST 
belsőleges oldatos 

cseppek 20 ml

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

L.HU.MKT.CC.27.08.2020.2366

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont  
tabletta 40 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

Tudta, hogy a D-vitamin
nem csak az immunrendszer 

munkáját segíti, hanem a 
CSONTOK szerkezetére és 

az IZMOK működésére is jó 
hatással van?

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. október 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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A Cralex® kapszula hatékonyan kezeli a hasmenést. Kókuszhéjból készült 
aktív szén hatóanyaga megköti, közömbösíti és eltávolítja a szervezetből a 
hasmenést okozó mérgező anyagokat. Már 3 éves kortól adható!

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

Cralex® kemény kapszula   
70 db 

Eredeti ár: 3104 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2450 Ft**
(35,00 Ft/db)

-10%***

2780 Ft*
(39,71 Ft/db)

Dulcolax® 5 mg  
gyomornedv-ellenálló  
bevont tabletta, 30 db
Eredeti ár: 1662 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25 %***

1250 Ft**
(41,67 Ft/db)

-15%***

1399 Ft*
(46,63 Ft/db)

A Dulcolax tabletta kiszámítható segítség székrekedés 
esetén. 6-12 órán belül fejti ki hatását, ott, ahol  
szükség van rá: a vastagbélben.  
Könnyen lenyelhető, gyomornedv-ellenálló tabletta.

Biszakodil hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazó: 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-2100029 (2021.01.19.)

Stadalax 5 mg bevont tabletta
50 db
Eredeti ár: 2478 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

1950 Ft**
(39,00 Ft/db)

-10%***

2220 Ft*
(44,40 Ft/db)

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

Hatóanyag: biszakodil
Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADASTADALAX3AP10/2021.08.17.

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
Forgalmazó: Bioextra Zrt.

Bioextra Silymarin kapszula  
60 db

Eredeti ár: 5438 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

4099 Ft**
(68,32 Ft/db)

-15%***

4599 Ft*
(76,65 Ft/db)

GYERMEKEKNEK

Folyékony étrend-kiegészítő, amely Imunoglukan®-t 
[béta- (1,3/1,6) - D-glükánt] és C-vitamint tartalmaz, 
melyek segítik az immunrendszer megfelelő működését.
Forgalmazza: Medis Hungary Kft

Imunoglukan P4H Junior szirup
120 ml

4399 Ft*
Eredeti ár: 5844 Ft

(36,66 Ft/ml) -25%***

# székrekedés

# májegészsége

# aktiváltszén 

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió, 20x5 ml
Eredeti ár: 3212 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2550 Ft**
(127,50 Ft/adag)

-10%***

2880 Ft*
(144,00 Ft/adag)

A Normaflore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz tartályonként. 
Antibiotikum-kúra, illetve akut hasmenés esetén védi és helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, 
valamint hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.
 Forgalmazó: 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.)

Gondolta volna?
141 éve október 21-én született
az első magyar gyógyszerésznő

Thinagl Szerafin 1880-ban született Nagyszombaton, kisnemesi 
családba. Családja ellenkezése és a társadalmi megítélések 
ellenére Szerafin 18 éves korában gyógyszerész gyakornoknak 
állt és az ott keresett jövedelméből fizette tanulmányait a 
Kolozsvári Egyetemen. Itt kitüntetéssel végzett a gyógyszerész 
szakon egyedüli nőként 1903-ban. Mivel a nők felsőfokú 
képzése akkortájt nem volt elfogadott, az első egyetemen 
tanuló nők, így Thinagl Szerafin sem ülhetett a férfihallgatók 
közelébe, ezenkívül csak tanári kísérettel léphetett be a 
tantermekbe. Szerafin elszántságának és úttörő munkájának 
köszönhetően azóta mind több és több nő vesz részt az 

egyetemi gyógyszerészképzésben ma is.

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. október 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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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
Forgalmazó: Bioextra Zrt.

Napi 1db ACC Long 600 mg pezsgőtabletta segít hurutos köhögés esetén: feloldja a letapadt 
váladékot, megkönnyíti a felköhögést, így segít megtisztítani a légutakat. 
ACC - Bízza rá a hurutos köhögést!

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

Hatóanyag: acetilcisztein
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OACC1756/11.20
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

ACC LONG
600 mg pezsgőtabletta
10 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 2672 Ft

(225,00 Ft/db)

-15%***

Erdomed® 300 mg
kemény kapszula
10 db

1199 Ft*
Eredeti ár: 1722 Ft

(119,90 Ft/db)
-30%***

Az Erdomed® elfolyósítja a váladékot és segíti a kiköhögését, antibiotikumokkal

egyidőben szedhető, akut és krónikus légúti megbetegedésekben egyaránt használható.

Hatóanyag: erdosztein

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021. 08.11.
Angelini Pharma Magyarország Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Tel: +36 1336 1614

E-mail: drugsafety@angelini.hu 
Hirdetési kód: ANG/ERD/2021/02

Elősegíti a váladék felköhögését, segít megszabadulni 
a benne lévő kórokozóktól, így könnyebben túl lehet a 
hurutos köhögésen.

Hatóanyag: karbocisztein 
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

Hirdetési kód: MUC-HU2021-01, lezárás dátuma: 2021.01.11.

Mucopront 375 mg kemény kapszula
20 db 

Eredeti ár: 1708 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

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

-10%***

1520 Ft*
(76,00 Ft/db)

FLUIMUCIL 200 granulátum
30 db tasak

1950 Ft*
Eredeti ár: 2424 Ft

(65,00 Ft/tasak)
-20%***

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

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: acetilcisztein
Forgalmazza: Kéri Pharma Hungary Kft.

4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7

# hurutosköhögés 

Kétszemélyes hévízi pihenés  
a megújult Hunguest Hotel  
Panorámában 2éjre.

1 db egyedi  
Csepel Budapest  

női City Bike 

A játék leírása nem teljes, a képek illusztrációk, 
a játék és a nyeremények pontos leírását a 
játékszabályzat tartalmazza.   

A játékban partnereink:

Heti
nyeremények:

Napi 
nyeremények:

Főnyeremények:

Nyeremények

2 db Veroval®  
2in1fül- és  
homloklázmérő 
2 db Dcont Etalon  
vércukormérő 
2 db Veroval®  
compact felkari  
vérnyomásmérő 
1 db sporttáska

napi 1 Kulcs 
egészséges 
Meglepetéscsomag 

napi 1  
Kulcs Patikás 

törülköző









Kulcs Kártya Napok

Nyereményjáték idotartama:

2021.10.18. - 10.31.

KULCS KÁRTYA 
PARTNEREK:

florapont

LEGYEN 
KULCS KÁRTYÁJA 
ÉS NYERJEN!

Igényeljen Kulcs Kártyát ingyenesen  
vagy digitalizálja plasztik kártyáját  
a www.kulcspatikak.hu/kulcskartya  
oldalon és nyerje meg a napi, a heti  
vagy a fődíjak egyikét! 
Regisztráció itt:  
www.kulcspatikak.hu/regisztracio 
További információk:  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek 

A heti nyeremények – a táska kivételével – gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze
meg kezelőorvosát.

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. október 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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Emésztőenzim komplexet tartalmazó készítmény.  
Glutén, zsírok, keményítő, rost és fehérjék  
lebontását segítő enzimekkel.

Hatóanyag: mikrokristályos cellulóz (tömegnövelő), enzimek
Forgalmazza: Dr. Chen Patika

Emésztőenzim Komplex
30 db lágy kapszula

2350 Ft*
Eredeti ár: 3120 Ft 
(78,33 Ft/db) 

-25%***

Kollagént, hialuronsavat, szerves  
cinket, Biotint, C-vitamint,  
Riboflavint, Niacint tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft 
2215 Káva, Bényei út 9.

JutaVit Kollagén Komplex
60 db filmtabletta

1850 Ft*
Eredeti ár: 2314 Ft 
(30,83 Ft/db) 

-20%***

Enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti megbetegedések 
megelőzésére, illetve enyhítésére, húgyúti és gyomor-bélrendszerben 
fellépő gyulladások kiegészítő kezelésére, valamint a szervezet 
védekezőképességének erősítésére alkalmazható.

Forgalmazza: NATURLAND Magyarország

Naturland Propolisz 
oldatos csepp
30 ml 

1850 Ft*
Eredeti ár: 2352 Ft 
(61,67 Ft/ml) 

-20%***

Kalcium, MK7-K2, D3-vitamin tartalmú 
étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft
2215 Káva, Bényei út 9.

JutaVit Calcium Forte
Ca/K2/D3 
filmtabletta, 60 db 

1450 Ft*
Eredeti ár: 1845 Ft 
(24,17 Ft/db) 

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. október 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. 

Bioextra Echinacea 
Cseppek 
50 ml
Eredeti ár: 2119 Ft 
 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

1599 Ft**
(31,98 Ft/ml)

-15%***

1799 Ft*
(35,98 Ft/ml)

Glükozamin-szulfátot, kondroitin szulfátot,  
C-, D3-, K2-vitamint, kalciumot, cinket, mangánt és 
rezet tartalmazó étrend kiegészítő készítmény.  
9 aktív összetevővel, emelt hatóanyaggal.

Hatóanyag: 280 mg máriatövis-kivonat,   
ebből 210 mg szilimarin/kapszula
Forgalmazza: JuvaPharma Kft
2215 Káva, Bényei út 9.

JutaVit Porc-Csont
& Izom Komplex 9 
120 db filmtabletta
Eredeti ár: 3523 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2799 Ft**
(23,33 Ft/db)

-10%***

3180 Ft*
(26,50 Ft/db)

A C-vitamin por semmilyen adalékanyagot nem 
tartalmaz, csak tisztán ezt az értékes hatóanyagot.

Hatóanyag: aszkorbinsav

Vitaking C-vitamin por
150 g 

1250 Ft*
Eredeti ár: 1670 Ft 
(8,33 Ft/g) 

-25%***

A bíbor kasvirág vizes-alkoholos kivonatát tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény, könnyen bevehető, 
adagolható csepp formátumban.   

Hatóanyag: víz, echinacea purpurea herba kivonat, etilalkohol
Forgalmazza: Bioextra Zrt.

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

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

1x1 Vitamin C-vitamin 500 mg
+ D3-vitamin 1000 NE
csipkebogyó kivonattal
60 db rágótabletta

1620 Ft*
Eredeti ár: 2043 Ft 
(27,00 Ft/db) -20%***

Normál pajzsmirigyműködés, támogatott
anyagcsere. Az első lépés a normál pajzsmirigy-
működés, amihez az organikus szelén járul hozzá. 
Az út a zsíranyagcsere támogatásával folytatódik, 
amiért guarana tartalma felel.
Forgalmazza: Well Pharma Kft. – 1037 Budapest, Zay u. 3.

Pajzsmirigy+Slim
kapszula
60 db

3450 Ft*
Eredeti ár: 4585 Ft 
(57,50 Ft/db) 

-25%***

C-vitamint, D3-vitamint és csipkebogyó kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény édesítőszerekkel.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft
2215 Káva, Bényei út 9.

JutaVit C-vitamin
1000 mg Forte + D3-vitamin 
+ csipkebogyó kivonat
(narancs íz)
60 db rágótabletta

1499 Ft*
Eredeti ár: 1895 Ft 
(24,98 Ft/db) 

-20%***

-20%***

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását szakirodalmi adatok igazolják. 

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



Perskindol 
Active Classic Spray
150 ml

3450 Ft*
Eredeti ár: 4289 Ft 
(23,00 Ft/ml) 

Perskindol 
Active Classic Gél

100 ml

3250 Ft*
Eredeti ár: 4073 Ft 

(32,50 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 illóolajokat tartalmazó készítmények:  
kétféle kiszerelés, a hatás ugyanaz!
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. 
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: EWO/PERSKINDOL/2020/04v7

-20%***

-20%***

Hialuronsav tartalmú készítmény a száraz szem kezelésére. 
Fokozottan hidratálja az égő, irritált, száraz szemet.
Lágy kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmazható.
Orvostechnikai eszköz, mely egyben gyógyászati
segédeszköz is.

E-mail címünk: QA.Complaints@alcon.com
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: HU-SYB-2100003-04-21

Systane Hidratálás lubrikáló 
szemcsepp 
10 ml
Eredeti ár: 4024 Ft

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. október 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 Coldisept orrspray támogatja az orr nyálkahártya 
regenerálódását allergiás vagy fertőzéses rhinitis, sinusitis 
és atrófiás rhinitis esetén is, hidratálja és nyugtatja az 
irritált orrnyálkahártyát. Ezüst nanorészecskéket tartalmaz, 
amelyek csökkentik a baktériumok növekedését, valamint 
ásványi anyagokat és növényi kivonatokat is tartalmaz.

Fő összetevők: tisztított víz, ezüstkolloid, Chrondrus crisup 
kivonat, ásványi sók
Forgalmazó: Alpen Pharma Kft
1103 Budapest Gyömrői út 50.

Coldisept nanoSilver
Orrspray az ezüstkolloid 
erejével
20 ml

1799 Ft*
Eredeti ár: 2430 Ft 
(89,95 Ft/ml) 

-25%***

Dologel   
25 ml 
Eredeti ár: 2368 Ft 

A Dologel egy természetes hatóanyag alakú fogínygél a csecsemőkori- és 
kisgyermekkori fogzás okozta tünetek, valamint ínygyulladás és ínyfájdalmak 
enyhítésére.                                                                                                                                    

Forgalmazó: Ceumed

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25 %***

1750 Ft**
(70,00 Ft/ml)

-15%***

1999 Ft*
(79,96 Ft/ml)

Vitaking C-vitamin por
150 g 

1250 Ft*
Eredeti ár: 1670 Ft 
(8,33 Ft/g) 

Hedrin All in One sampon 
200 ml 
Eredeti ár: 3751 Ft

 

A Hedrin All in One sampon már 5 perc alatt hatékony megoldást nyújt: egy lépésben elpusztítja
a hajban található fejtetveket és serkéiket, miközben kíméletes marad gyermeke fejbőréhez.
Már 1 éves kortól alkalmazható!. 
Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAHEDRIN3AP11/2021.08.04.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

2999 Ft**
(15,00 Ft/ml)

-10%***

3380 Ft*
(16,90 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

3199 Ft**
(319,90 Ft/ml)

-10%***

3599 Ft*
(359,90 Ft/ml)

A Tussirex Junior megbízhatóan és gyorsan  
enyhíti a megfázással járó száraz és hurutos 
köhögést egyaránt. 

Továbbá segít megvédeni a száj- és a  
garatnyálkahártyát azok szárazsága esetén.  
Orvostechnikai eszköz, amely egyben gyógyászati
segédeszköznek is minősül.
Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Tussirex Junior
köhögés elleni szirup 
120 ml 

1999 Ft*
Eredeti ár: 2495 Ft 
(16,66 Ft/ml) 

-20%***

Köhögési inger és az ezzel járó nyálkahártya-irritáció, 
rekedtség, hangszálak túlerőltetése és torokszárazság 
esetén ajánlott.  
Magas hatóanyag-tartalom. Kellemes bodza íz.

Hatóanyag: izlandi zuzmó, fehérmályva
Forgalmazó: Volmix 

LUUF® torokpasztilla 
izlandi zuzmóval
20 db szopogató tabletta

2099 Ft*
Eredeti ár: 2473 Ft 
(104,95 Ft/db) 

-15%***

A ViruProtect Stada megfázás elleni szájspray  
könnyen alkalmazható és gyorsan hat.  
Védőréteget képez a szájüreg nyálkahártyáján, így 
nyújt védelmet a megfázást okozó vírusok ellen.
Forgalmazó: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAVIRUPROTECT3AP2/2021.08.30.

ViruProtect STADA
megfázás elleni szájspray 
7 ml

2850 Ft*
Eredeti ár: 3562 Ft

(407,14 Ft/ml) -20%***

# fogzás 

# szárazszem 
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MOST KIEMELT AKCIÓK

18.

Pótolja a száraz, fáradt szemben  
a könnyfilmet, csökkenti a szemhéjszél 
gyulladását, növeli rugalmasságát.  
Kontaktlencse mellett is használható. 
Csukott szemre fújható.
Hatóanyag: hialuronsav, A- és E-vitamin
Forgalmazza: ExtractumPharma zrt.

Optaridin szemhéj 
spray kivörösödött 
szemre 
10 ml 

2799 Ft*
Eredeti ár: 3751 Ft 
(279,90 Ft/ml) 

-25%***

Megbízható könyöktámasz a mindennapokra, 
a könyök fájdalmak enyhítésére.

Gyógyászati segédeszköz.
Forgalmazó: Essity Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Actimove®

könyöktámasz M
1 db

2999 Ft*
Eredeti ár: 4307 Ft 
(2999,00 Ft/db) 

-30%***

Beliema® Effect PLUS
hüvelytabletta 7 db

3050 Ft*
Eredeti ár:4050 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: 21STADABELIEMA3AP16/2021.08.04.

 A Lactofeel használata javasolt a leggyakoribb hüvelyfertőzés,  
a bakteriális vaginózis kezelésére, antibiotikum terápiát és menstruációt 
követően a hüvely egészséges flórájának visszaállítására.  
Várandósság és szoptatás alatt is alkalmazható.

Hatóanyag: tejsav, glikogén
Forgalmazó: Exeltis Magyarország Kft.  – 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Lactofeel hüvelygél 7x5 ml  
7 db 

2750 Ft*
Eredeti ár: 3975 Ft 
(392,86 Ft/db) 

-30%***

A horkolás megelőzésére vagy mérséklésére.

A vékony, olajos kenőanyag réteg hatásával  
lubrikál, és így kívánja elérni a horkolás  
megelőzését és csökkenését.

Összetétele: könnyű ásványi olaj, glicerin,
fodormenta- és eukaliptusz olaj
Forgalmazza: Ergo-Prevent Kft.  – 7773 Villány, Deák F.u.1/A

MediSnore 
horkolásgátló spray 
50 ml 

2499 Ft*
Eredeti ár: 3344Ft 
(49,98 Ft/ml) 

-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. október 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. 

Digitális hőmérő, mérési idő 1-3 perc, 
1000 mérésre elegendő elem kapacitással.
Forgalmazza: AIM-Medical Kft

PiC Vedo Family
digitális hőmérő
1 db

1250 Ft*
Eredeti ár:1680Ft 
(1250,00 Ft/db) 

Izlandizuzmó-kivonattal, fehérmályva-gyökér-kivonattal és 
kakukkfű-kivonattal. Enyhíti a köhögést, csökkenti a köhögés 
gyakoriságát, könnyebbé teszi a nyák felköhögését.

Orvostechnikai eszköz, mely egyben  
gyógyászati segédeszköznek is minősül. 
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Dr. Theiss HerbalSept
nyalóka köhögésre  
6 db 

1420 Ft*
Eredeti ár: 1798 Ft 
(236,67 Ft/db) 

-20%***

Természetes segítség orrdugulás kezelésére.  
Magas sótartalmának köszönhetően eltávolítja  
a fölösleges váladékot az orrnyálkahártyáról.
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.,
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
E-mail: medinfo@richter.hu

Aqua Maris® Strong
orrspray
30 ml
Eredeti ár: 2413Ft 

Csecsemőknek 15 napos kortól ajánlott.  
Fellazítja a beszáradt, vagy besűrűsödött orrváladékot,  
segíti az orrdugulás megszüntetését..
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.,
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
E-mail: medinfo@richter.hu

Aqua Maris® Baby
orrspray

50 ml
Eredeti ár: 2352 Ft 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20 %***

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

-10%***

2180 Ft*
(72,67 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20 %***

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

-10%***

2099 Ft*
(41,98 Ft/ml)

-25%***

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

Ocutears 0,15% műkönny 
szemcsepp
10 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3249 Ft 
(245,00 Ft/ml) 

-25%***

-25%***



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

Egyedülálló
Uriage és Bioderma

akciók a Quality Kulcs Patikákban!
 www.kulcspatikak.hu/quality

KEDVEZMÉNY 
MINDEN* URIAGE TERMÁL 

hidratáló arcápoló termék árából*

25%
*Vásároljon egyszerre 2 db URIAGE TERMÁL terméket, amit mi 
25% kedvezménnyel adunk Önnek, valamint még megajándé-
kozzuk 1 Ft-ért 2×8 ml-s APIVITA Expressz hidratáló arcmaszk 
fügekaktusszal. Az akció 2021. október 1 – 31. között, vagy a 

készlet erejéig érvényes.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható és az URIAGE 

TERMÁL hidratáló arckrémekre, szérumra, szemkörnyékápoló 
gél-krémre, éjszakai maszkra és a WATER ESSENCE-re érvényes!

URIAGE TERMÁL
AZ OPTIMÁLISAN 
HIDRATÁLT ARCBŐRÉRT

Ráadás 

APIVITA 
fügekaktuszos 

arcmaszk*

-25%

MINDEN 
NODÉ

TERMÉKRE

GONDOSKODÁS
A HAJ ÉS A FEJBŐR 
EGÉSZSÉGÉRŐL

2021. OKTÓBER 1-31.

Az akció 2021. október 1–31. 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.

BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN
Tudj meg többet a NAOS-ról, a francia ökobiológiai márkáról 

és a BIODERMA megalkotójáról. www.naos.com/hu

Digitális hőmérő, mérési idő 1-3 perc, 
1000 mérésre elegendő elem kapacitással.
Forgalmazza: AIM-Medical Kft

Izlandizuzmó-kivonattal, fehérmályva-gyökér-kivonattal és 
kakukkfű-kivonattal. Enyhíti a köhögést, csökkenti a köhögés 
gyakoriságát, könnyebbé teszi a nyák felköhögését.

Orvostechnikai eszköz, mely egyben  
gyógyászati segédeszköznek is minősül. 
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Csecsemőknek 15 napos kortól ajánlott.  
Fellazítja a beszáradt, vagy besűrűsödött orrváladékot,  
segíti az orrdugulás megszüntetését..
Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.,
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
E-mail: medinfo@richter.hu
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Gondolta volna, hogy, a húgyúti fertőzést leggyakrabban a bőrfelületeinken is előforduló baktériumok okozzák és nem 
pusztán a hideg idő, amit sokan okolnak? Ugyanakkor a mende-mondáknak is van alapja: a hideg akadályokat görget a 
védekezőképességünk elé, például az ereink összeszűkülésével, ami a fertőzésekre rásegítő tényező.

Főbb tünetei a gyakori vizelési inger kevés vizelettel, vizeléskor jelentkező „csípő” fájdalom, ennél is súlyosabb esetben alhasi 
fájdalom, és véres, fájdalmas vizelet.

4 tipp a megelőzésre:

1. Öltözzünk rétegesen! Az olykor kellemesnek ható 
időjárás megviccelheti az érzékeinket: reggel és 
este már nagyon hűvös van.

2. Mosdóhasználat után, de ha hajlamosak vagyunk 
a fertőzésre, akkor mosdóhasználat előtt is(!), 
mindig szappannal, alaposan mossunk kezet!

3. A napi megfelelő folyadékfogyasztás alap!

4. Ne tartsuk vissza a vizeletet sokáig! A baktériumok 
hadd ürüljenek ki időben.

ENYHÉBB TÜNETEK:

Enyhébb tünetek esetében jól alkalmazhatók különböző, 
patikákban kapható gyógynövények, teakeverékek, amelyek 
vizelethajtó és/vagy gyulladáscsökkentő hatásuk révén fejtik 
ki belsőleges hatásukat, de a baktériumölő gyógynövények 
tiszta olaja fürdővízbe téve is hatásos (pl: teafa olaj).

Ajánljuk a felfázás elleni teakeverékeket, de egyes 
gyógynövényekre külön is érdemes keresni, ezek a 
nyírfalevél, a mezei zsurló leveles hajtás, az aranyvesszőfű, a 
lestyángyökér, a csalánlevél például a vizelethajtók közül, míg 
antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatásukért a cickafarkot, 
a kamillát, a medveszőlőt kérhetjük biztonsággal.

KIALAKULT FERTŐZÉS

Amennyiben nem múlnak el a tünetek néhány nap 
alatt, vagy hirtelen súlyosbodna, azonnal keresse fel 
háziorvosát vagy urológus szakorvost, ugyanis a fertőzés a 
húgyhólyagtól könnyen a vesemedencéig is terjedhet, súlyos 
következményekkel. Mivel a húgyúti fertőzéseket szinte 
kizárólag baktériumok okozzák, célzott antibiotikum kúrával 
gyorsan, hatékonyan kezelhetők. Kiegészítő kezelésre a fenti 
gyógynövényeket és vízhajtó hatású zöldségek-gyümölcsök 
fogyasztását javasoljuk.

NYÁRI EXTRA! 
Július 1-jétől az 55 év feletti korosztályra szabott, 8 részes 
gyógytornasorozattal várja Amarilla a Kulcs Patikák vásárlóit 
a www.kulcspatikak.hu oldalon!

 
Rövid, könnyen követhető edzések a mindennapi mozgásért. 

   Elérhető: Kulcs Kártya 
számával vagy ezzel 
az ajándék kóddal: 
8KULCSTORNA

AZ INGYENES SZENIOR 
GYÓGYTORNA-SOROZAT RÉSZEI:

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

TARTSON VELÜNK ÖN IS!

Tornázzon profi oktatónkkal alkalmanként
30 percet, és nyerje vissza régi formáját!

www.kulcspatikak.hu

#o�honisformában

ONLINE
INGYEN
ÉLŐBEN

Ennyit a baba is megenged!
Októbertől szülés utáni regenerációs tornával
tér vissza a FB-ra élőben és a honlapra is
Gyócsi Dóri, a Kulcs Patikák
online trénere!

www.facebook.com/kulcspatikak

  
4 TIPP FELFÁZÁS ELLEN - ELŐZZÜK MEG A BAJT!
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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

-30%***

2899 Ft*
Eredeti ár: 3638 Ft 

(48,32 Ft/db) 

1599 Ft*
Eredeti ár: 2141 Ft 

(53,30 Ft/db) 

1199 Ft*
Eredeti ár: 1711 Ft 
(39,97 Ft/db) 

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

Tornázzon profi oktatónkkal alkalmanként
30 percet, és nyerje vissza régi formáját!

www.kulcspatikak.hu

#o�honisformában

ONLINE
INGYEN
ÉLŐBEN

Ennyit a baba is megenged!
Októbertől szülés utáni regenerációs tornával
tér vissza a FB-ra élőben és a honlapra is
Gyócsi Dóri, a Kulcs Patikák
online trénere!

www.facebook.com/kulcspatikak

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

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. október 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 

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 

-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. 10.01.-31. 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

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

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

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

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK

-5% KEDVEZMÉNNYEL!



A játék kezdete: 2021. október 1.     
Beküldési határidő: 2021. október 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. november 3., szerda 
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.
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Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, 
amely egy növény. Védi és erősíti az immunrendszert, késlelteti az öregedési folyamatokat. Nagy C-vitamin tartalma 
miatt ideális megfázások kezelésénél. Zsíroldó hatású, fokozza az anyagcserét, így segít az optimális testsúly megtartásában. 
Kedvezően hat a gyomor- és nyombélfekélyre, védi a májat. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, így lassítja az érelmeszesedési 
folyamatok kialakulását. Erősíti a kötőszövetet, ezáltal csökkenti a narancsbőr kialakulását. Hámosító és gyulladáscsökkentő 
hatása miatt segíti a sebgyógyulást, a bőrbetegségek gyógyulását. Feldolgozva dzsem, bor, ivólé, likőr, zselé készül belőle. 

VÍZSZINTES: 1.  Nyomdai kifejezés: egyforma vastag vonalakból 
álló jelrendszerrel szedett (2 szó; R, Z, Ű). 11. Öltözet. 12. Ókori 
városállam a Közel-Keleten. 13. Amely helyen. 15. Magyar és 
libanoni gépkocsi jelzés. 17. Dologtalan méh. 19. Barátságtalan, 
zord. 21. Őrlőüzem. 22. Osztályvezető, röv. 23. Nehézségen 
túljut. 26. Zene fele! 27. Dolgozik a fog. 29. Baranya megyei 
község. 30. Szarvasfajta a Lappföldön. 31. Görög nyelven 
alkotó ókeresztény író, exegéta (R, S). 32. Berlini hivatal! 34. 
Csillagászati tetőpont. 35. Gyom. 37. Kettőzve: vizek városa. 38. 
Megadja a végtisztességet. 40. Vlahovics Edit. 41. Nagy finn tó. 
43. Nyúlfarknyi. 45. Huszár vezényszó. 46. Bukószél az Alpokban. 
48. Istentisztelet. 49. Skandináv férfinév (ATLI). 51. Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező (József ). 53. Kepe (A, K, Z).

FÜGGŐLEGES: 1.  Alapjában véve (Y, L, A). 2. Hegycsúcs. 3. Ökör. 
4. Bosszús indulatszó. 5. Iráni uralkodó. 6. Konyhakerti növény. 7. 
Bartók Béla. 8. Az élőket hátrahagyva életét veszti. 9. Kelet-ázsiai 
tömegmérték. 10. Hazugság jelzője (Z, S, T). 14. Kérdőszó. 16. 
Megvajaztató, költői szóval. 18. Kékszőlőből nyert könnyű bor. 
20. Gyümölcs. 21. Katona, honvédelmi miniszter, vértanú (Pál). 
24. Városi park. 25. Ír író, költő (John BANIM). 28. Népvándorlás 
kori germán nép. 30. Ország páros betűi. 33. Mesebeli lény. 36. 
Rara …, ritka madár. 38. Babits 1921-ben megjelent műve. 39. 
Rövid, vaskos. 42. Sémita nép. 44. Fiatal észt autóversenyző (Jüri). 
46. A Nemzetközi Automobil Szövetség, francia betűszóval. 47. 
Nitrogén és neon vegyjele. 50. A természetes logaritmus jele. 52. 
Errefele!

A keresztrejtvény helyes 

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

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

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

FFP2
MASZK
FFP2
MASZK

199 Ft/db
MOST CSAK



STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes:  2021. október 1. – október 31. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.    |   * = akciós bruttó fogyasztói ár 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás:  2021. szeptember 14.  
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. október 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.

KULCS 
 A KEDVEZMÉNYEK 
VILÁGÁHOZ

Igényeljen Kulcs Kártyát ingyenesen a 
www.kulcspatikak.hu/kulcskartya  oldalon 
vagy személyesen a törzsvásárlói kártyás  
patikáinkban! 

 azonnali kedvezmények és extra havi akciók

 szuper ajánlatok országos partnereinktől

   exkluzív gyógytorna  
 és kismamaedzések online

 előzetes hozzáférés a havi akciókhoz

 nyereményjátékok

Olvassa be!

PARTNEREK:
florapont


