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ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

FÉRFIAKAT!

Szeretjük a

TERMÉK
SZUPER ÁRON!

120
TÖBB MINT

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

Az Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító,
gyulladáscsökkentő hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani
a fájdalmat. A fájdalomcsillapító hatás 8 órán át tart.
Hatóanyag: Ibuprofén hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft .
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Advil Ultra Forte 
lágy kapszula, 24 db

2899 Ft*
Eredeti ár: 3460 Ft

(120,79 Ft/db)

Eredeti ár: 3460 Ft

Az Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító,
gyulladáscsökkentő hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani

Eredeti ár: 3460 Ft

(120,79 Ft/db)

Eredeti ár: 3460 FtEredeti ár: 3460 Ft

Az Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító,
gyulladáscsökkentő hatással.  Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani

Eredeti ár: 3460 Ft

(120,79 Ft/db)

Eredeti ár: 3460 Ft

-15%***

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

1850 Ft*
Eredeti ár: 2458 Ft

(185,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 2458 Ft

oldatos orrsprayoldatos orrsprayoldatos orrsprayoldatos orrspray

-25%***

Tartósítószermentes orrspray kisgyermekeknek 1-6 éves korig 
nátha, allergiás nátha és rohamokban fellépő szénanátha 
esetén. Megszünteti az orrdugulást, akár 12 órán át.

Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.

1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., +36-1-451-1256,
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-21-000003 

Tartósítószermentes orrspray 6 éves kortól és felnőtteknek, 
nátha, allergiás nátha és rohamokban fellépő szénanátha esetén. 
Akár 2 nappal csökkenti a nátha lefolyási idejét a fi ziológiás 
sóoldattal összehasonlítva.

Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.

1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., +36-1-451-1256, 
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-21-000003

Nasivin Classic 0,5 mg/ml
tartósítószermentes

oldatos orrspray
10 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2458 Ft

(185,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 2458 Ft

oldatos orrsprayoldatos orrspray

-25%***



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%

(28,99 Ft/db)

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

-15%

%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

KULCS KÁRTYÁS
            AKCIÓS ÁR

NORMÁL AKCIÓS ÁR

KULCS KÁRTYÁVAL PARTNEREINKNÉL IS JOBBAN JÁR!

Keresse a részleteket a honlapunkon! www.kulcspatikak.hu/kulcskartya Olva� a be!

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

190x62mm.indd   1 2021. 10. 05.   13:03
Az Könyvtündér akció kuponkóddal érhető el.  
A kódért jelentkezzen be Kulcs Kártyája számával itt: www.kulcspatikak.hu/konyvtunder

florapont



Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag retard készítmény csipkebogyó kivonattal.
 A C- és D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: KU2111CMAX

Béres C MAX 1500 mg RETARD fi lmtabletta 
csipkebogyó kivonattal + 3000 NE D3-vitamin
90 db
Eredeti ár: 4964 FtEredeti ár: 4964 Ft

Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban gazdag retard készítmény 

Eredeti ár: 4964 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-15%***

4199 Ft**
(46,66 Ft/db)

-10%***

4450 Ft*
(49,44 Ft/db)

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. november 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.

IMMUNERŐSÍTÉS
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

BioCo C+Cink RETARD C-vitamin 1000 mg 
CSALÁDI CSOMAG 
100 db fi lmtabletta
Eredeti ár: 3562 FtEredeti ár: 3562 Ft

A C-vitamin egészségre gyakorolt kedvező
hatását szerves kötésű cink egészíti ki.
A C-vitamin egészségre gyakorolt kedvezőA C-vitamin egészségre gyakorolt kedvező
hatását szerves kötésű cink egészíti ki.
A C-vitamin egészségre gyakorolt kedvezőA C-vitamin egészségre gyakorolt kedvező
hatását szerves kötésű cink egészíti ki.
A C-vitamin egészségre gyakorolt kedvezőA C-vitamin egészségre gyakorolt kedvező
hatását szerves kötésű cink egészíti ki.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25%***

2650 Ft**
(26,50 Ft/db)

-15%***

2999 Ft*
(29,99 Ft/db)

Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális csontozat, fogazat 
és izomfunkció fenntartását jelentős mennyiségű D3-vitamin fogyasztással
szeretnék támogatni.

BioCo D3-vitamin Forte 4000 IU
MEGAPACK
100 db tabletta
Eredeti ár: 3374 FtEredeti ár: 3374 Ft

Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális csontozat, fogazat 
és izomfunkció fenntartását jelentős mennyiségű D3-vitamin fogyasztással

Eredeti ár: 3374 FtEredeti ár: 3374 FtEredeti ár: 3374 Ft

Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a 

Eredeti ár: 3374 FtEredeti ár: 3374 Ft

normális csontozat, fogazat Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális csontozat, fogazat Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális csontozat, fogazat 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25%***

2499 Ft**
(24,99 Ft/db)

-15%***

2850 Ft*
(28,50 Ft/db)

Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

A C-vitamin, a D-vitamin, a cink és a szelén egyaránt hozzájárul az immunrendszer normál

működéséhez. A C-vitamin, a cink és a szelén hozzájárul a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez.
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft . – 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. 

Szent-Györgyi Albert Immunkomplex
Cedezin Forte + Szelén hosszan tartó hatású
étrend-kiegészítő tabletta 
60 db
Eredeti ár: 4252 FtEredeti ár: 4252 Ft

étrend-kiegészítő tabletta 

Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

Eredeti ár: 4252 FtEredeti ár: 4252 Ft

Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

Eredeti ár: 4252 FtEredeti ár: 4252 Ft

Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.Tablettánként: 1000 mg C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

étrend-kiegészítő tabletta étrend-kiegészítő tabletta 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

3399 Ft**
(56,65 Ft/db)

-10%***

3799 Ft*
(63,32 Ft/db)

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

Adagolási javaslat: Felnőtteknek naponta 1 fi lmtabletta.

Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Forgalmazza: Naturprodukt Kft . – 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Dr. Th eiss D3-vitamin FORTE 4000 NE 
étrend-kiegészítő fi lmtabletta, 60 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 1968 Ft

(25,83 Ft/db)

Eredeti ár: 1968 Ft

550 

A D-vitamin hozzájárul
•  az immunrendszer normál működéséhez,•  az immunrendszer normál működéséhez,

Eredeti ár: 1968 Ft

(25,83 Ft/db)

Eredeti ár: 1968 Ft

A D-vitamin hozzájárul
•  az immunrendszer normál működéséhez,•  az immunrendszer normál működéséhez,

Ft*
Eredeti ár: 1968 FtEredeti ár: 1968 Ft

-20 %***

1x1 Vitamin C-vitamin 1000 mg
narancsízű rágótabletta 
60 db

1999 Ft*
Eredeti ár: 2513 Ft

(33,32 Ft/db)

Eredeti ár: 2513 Ft

C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta. 
A készítmény 1000 mg C-vitamint tartalmaz. A C-vitamin hozzájárul
az immunrendszer normál működéséhez.
Forgalmazza: VitaPlus Kft .
H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

narancsízű rágótabletta 

C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta. C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta. 

narancsízű rágótabletta 

C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta. C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegészítő rágótabletta. 

-20 %***

Eurovit Oliva-D 2200 NE kapszula 
D-vitamin extra szűz olivaolajban étrend-kiegészítő, 60 db
Eredeti ár: 2935 FtEredeti ár: 2935 Ft

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

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár 4042 Debrecen Pallagi út 13.

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú 

Eredeti ár: 2935 FtEredeti ár: 2935 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2350 Ft**
(39,17 Ft/db)

-10%***

2620 Ft*
(43,67 Ft/db)

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

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Forgalmazza: 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
Eredeti ár: 2271 FtEredeti ár: 2271 Ft

Hatóanyaga perceken belül szünteti meg 
12 órán 

át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. 

Hatóanyaga perceken belül szünteti meg 
12 órán 

át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. 

Hatóanyaga perceken belül szünteti meg 
12 órán 

át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

1799 Ft**
(179,90 Ft/ml)

-10%***

2020 Ft*
(202,00 Ft/ml)

NÁTHA

#orrdugulás



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. november 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.
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A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne a

betegségekről szóljon. Gondoskodjon családja egészségéről Stodal NEO-val! 

Új cseppfogó üvegbetéttel. 2 éves kortól adható. 

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft 

Stodal NEO szirup
cseppfogó üvegbetéttel
200 ml

Eredeti ár: 2394 FtEredeti ár: 2394 Ft

Prospan® szirup
100 ml
Eredeti ár: 2750 FtEredeti ár: 2750 Ft

A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével elősegíti a letapadt nyák 
felszakadását és kiürülését, csökkenti a köhögés gyakoriságát. Gyulladáscsökkentő és 
hörgőtágító hatása hozzájárul, hogy újra szabadon lélegezzen. Már 2 éves kortól adható 
(4 évesnél fi atalabb gyermekeknek orvosi felügyelet mellett adható).

Hatóanyag: borostyánlevél száraz kivonata
Forgalmazza:  Alpen Pharma Kft  
1103 Budapest Gyömrői út 50.

szirup

A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével elősegíti a letapadt nyák 

szirupszirup

A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével elősegíti a letapadt nyák A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével elősegíti a letapadt nyák A cukormentes Prospan® szirup a borostyánlevél erejével elősegíti a letapadt nyák 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25%***

2050 Ft**
(20,50 Ft/ml)

-15%***

2350 Ft*
(23,50 Ft/ml)

A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne a

cseppfogó üvegbetéttelcseppfogó üvegbetéttel

A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne a

cseppfogó üvegbetéttel

A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne aA jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne aA jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne a

cseppfogó üvegbetéttelcseppfogó üvegbetéttelcseppfogó üvegbetéttel
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-15%***

1999 Ft**
(10,00 Ft/ml)

-10%***

2150 Ft*
(10,75 Ft/ml)

Ambroxol-TEVA 30mg tabletta
30 db
Eredeti ár: 2196 FtEredeti ár: 2196 Ft

Az Ambroxol-TEVA felgyorsítja a tüdő és a légutak természetes öntisztulását hurutos 
köhögés esetén.

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza:  Teva Gyógyszergyár 4042 Debrecen Pallagi út 13.

Eredeti ár: 2196 FtEredeti ár: 2196 Ft

Az Ambroxol-TEVA felgyorsítja a tüdő és a légutak természetes öntisztulását hurutos 

Eredeti ár: 2196 FtEredeti ár: 2196 Ft

Ambroxol-TEVA 30mg tabletta

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1750 Ft**
  (58,33 Ft/db)

-10%***

1980 Ft*
 (66,00 Ft/db)

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés 
esetén! Köptető hatású készítmény, 
amely megkönnyíti és meggyorsítja 
a hörgőkből és a légcsőből a váladék 
eltávolítását.

Hatóanyag: brómhexin-klorid
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai 
Üzletág

1134 Budapest, Lehel u. 15.

PAXIRASOL® 8 mg tabletta 
30 db

1399 Ft*
Eredeti ár: 1867  Ft

(46,63 Ft/db)

Eredeti ár: 1867  Ft

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés 

Hatékony támogatás 
az immunrendszernek

A HOSSZAN FELSZÍVÓDÓ C-VITAMIN, 
A D-VITAMIN ÉS A CINK HÁRMAS 

ÖSSZETÉTELÉVEL.
A C- és a D-vitamin, valamint a cink hozzájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
STADA Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADACETEBE4AP8/2021.09.24.

Étrend-kiegészítő

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Hatékony támogatás 
az immunrendszernek

A HOSSZAN FELSZÍVÓDÓ C-VITAMIN, 
A D-VITAMIN ÉS A CINK HÁRMAS 

ÖSSZETÉTELÉVEL.
A C- és a D-vitamin, valamint a cink hozzájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
STADA Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADACETEBE4AP8/2021.09.24.

Étrend-kiegészítő

PÓTOLHATATLAN 
VAGY, EZÉRT 
VIGYÁZZ MAGADRA!

-20%***

2899 Ft**
(48,32 Ft/db)

-10%***

3250 Ft*
(54,17 Ft/db)

Eredeti ár: 3638 FtEredeti ár: 3638 FtEredeti ár: 3638 Ft

# növényihatóanyag

# hurutosköhögés

Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai 

(46,63 Ft/db)

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés 
esetén! Köptető hatású készítmény, 
amely megkönnyíti és meggyorsítja 
a hörgőkből és a légcsőből a váladék 
eltávolítását.

Hatóanyag: brómhexin-klorid
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai 

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés 
esetén! Köptető hatású készítmény, 
amely megkönnyíti és meggyorsítja 
a hörgőkből és a légcsőből a váladék 
eltávolítását.

Hatóanyag: brómhexin-klorid
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai 

(46,63 Ft/db)

Jól bevált hatékonyság hurutos köhögés -25 %***



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. november 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 ibuprofén tartalmú Ibumax tabletta fájdalom-, láz- és gyulladáscsökkentő 
készítmény, amely alkalmas izomfájdalmak kezelésére, fogfájás, fejfájás, 
menstruációs fájdalmak esetén, illetve lázcsillapításra. 

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Vitabalans Oy, 13500 Hämeenlinna, Varastokatu 8., Finland

IBUMAX 400 MG
30 db fi lmtabletta
Eredeti ár: 2149 FtEredeti ár: 2149 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20%***

1699 Ft**
 (56,63 Ft/db)

-10%***

1920 Ft*
(64,00 Ft/db)

Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 fi lmtabletta a magnéziumhiány 
megelőzésére és kezelésére. Kiválóan felszívódó magnézium
vegyületeket tartalmaz.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: KU2111MG9

Béres Magnézium 250 mg
+ B6 fi lmtabletta 
90 db
Eredeti ár: 3238 FtEredeti ár: 3238 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20%***

2599 Ft**
 (28,88 Ft/db)

-10%***

2899 Ft*
(32,21 Ft/db)

FÁJDALOM, LÁZ
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MAGNÉZIUM

Algofl ex Forte Dolo, erős ellenfele a fájdalomnak.

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: 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.)

Algofl ex Forte Dolo 400 mg
fi lmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 3142 FtEredeti ár: 3142 Ft

fi lmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 3142 FtEredeti ár: 3142 Ft

Algofl ex Forte Dolo, erős ellenfele a fájdalomnak.

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

Algofl ex Forte Dolo, erős ellenfele a fájdalomnak.

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

Algofl ex Forte Dolo, erős ellenfele a fájdalomnak.

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

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

-10%***

2799 Ft*
(93,30 Ft/db)

HÚGYUTAK

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Forgalmazza: 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.).

Magne B6 bevont tabletta
100 db
Eredeti ár: 3669 FtEredeti ár: 3669 Ft

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.  

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.  

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

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.  

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

2950 Ft**
(29,50 Ft/db)

-10%***

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

Gondolta volna?
Diabétesz Világnapja - november 14.

Az Urostemol® Femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket. 
Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft .
1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49

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

Urostemol Femina
kemény kapszula
40 db
Eredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 Ft

Az Urostemol® Femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket. Az Urostemol  Femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket. Az Urostemol® Femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket. Az Urostemol® Femina enyhíti a hólyaggyengeség/húgyhólyag-túlműködés okozta tüneteket. 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

3799 Ft**
(94,98 Ft/db)

-10%***

3999 Ft*
(99,98 Ft/db)

A cukorbetegség kiemelt fontosságára felhívó világnapot 1991. 
óta szervezik meg világszerte, minden évben november 14-én. 
A diabétesz olyan anyagcsere betegség, mely a cukor túlzott 
felhalmozódását eredményezi a vérben. Veleszületett betegség, 
ugyanakkor genetikai hajlam esetén felnőttkorban is kialakulhat, 
a szervezetben súlyos károkat okozva. Megelőzése ezért 
rendkívül fontos, amely főleg szénhidrátcsökkentett élelmiszer 
bevitellel és rendszeres testmozgással valósulhat meg. Nehéz 
belevágnia a sportolásba? Mi segítünk!

A Kulcs Patikák honlapján többféle ingyenes gyógytornát 
megtalál, ha belép Kulcs Kártyája számával, ezenkívül a 
Facebook oldalunkon minden vasárnap 9.30-tól ingyenes, profi  
„ANYUTEST-EDZÉS” várja!

www.kulcspatikak.hu 
www.facebook.com/kulcspatikak

Tudta, hogy a D-vitamin nem 
csak az immunrendszer mun-
káját segíti, hanem a csontok 
szerkezetére és az izmok műkö-
désére is jó hatással van?

Béres Magnézium 250 mg

Tudta?
A GINGKO BILOBA hatóanyagai 

felerősítik a nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők, a paracetamol és a 

vizelethajtók hatását.

# gazdaságoskiszerelés

#napi1tabletta



CSAK AKKOR VAKARJA, 
HA AKARJA!
Enyhítse bőre viszketését SupraDermmel!

Supraderm 10 mg/g gél. Vény nélkül kapható, 
difenhidramin hatóanyag tartalmú gyógyszer.  
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Forgalmazza: Stada Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Ekcéma

BárányhimlőViszketés

Elsőfokú égés

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

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

6.

Eredeti ár: 2387 FtEredeti ár: 2387 Ft

LÁZ? CSILLAPÍTSD
a Rubophen erejével!

Bízd rá a lázcsillapítást!*

*A Rubophen Thermo cukormentes granulátum az influenza és a megfázás tüneteinek enyhítésére használható, beleértve a lázat is.
Paracetamol tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek. A Rubophen család gyógyszerei paracetamolt tartalmaznak, így együttes használatuk esetén kérjük, ügyeljen a hatóanyag betegtájékoztatókban található napi maxi
málisan bevehető mennyiségére. Rubophen 500 mg tabletta, Rubophen Thermo cukormentes 500 mg/10 mg citromízű granulátum belsőleges oldathoz: Figyelem! Cukorbetegség esetén a készítmény paracetamol tartalma 
miatt óvatosan alkalmazandó! Alkalmazásáról kérje ki gyógyszerésze vagy kezelőorvosa tanácsát! 
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. 1045 Budapest, Tó utca 15. – Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszer és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu – www.rubophen.hu
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Eredeti ár: 2350 FtEredeti ár: 2350 FtEredeti ár: 2350 Ft

Eredeti ár: 2589 FtEredeti ár: 2589 Ft

*A Rubophen Thermo cukormentes granulátum az influenza és a megfázás tüneteinek enyhítésére használható, beleértve a lázat is.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

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

-10%***

2099 Ft*
(69,97 Ft/db)Bízd rá a lázcsillapítást!

Eredeti ár: 2589 Ft

Bízd rá a lázcsillapítást!

Eredeti ár: 2589 Ft

Bízd rá a lázcsillapítást!Bízd rá a lázcsillapítást!

-20%***

2050 Ft**
(170,83 Ft/tasak)

-10%***

2320 Ft*
(193,33 Ft/tasak)

%***%***%***%***
Kulcs 

kártyás 
akciós ár
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Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

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

-15%***

1520 Ft*
(76,00  Ft/g)

Eredeti ár: 1798 FtEredeti ár: 1798 FtEredeti ár: 1798 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

  1899 Ft**
   (37,98 Ft/g)

-10 %***

2150 Ft*
(43,00  Ft/g)

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. november 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.



ku
lc

sp
at

ik
ak

.h
u

MEGFÁZÁS

TOROKFÁJÁS

A Mebucain Mint szopogató tabletta enyhíti a 
torokfájást, vagy a szájüregi fertőzések okozta enyhe 
fájdalmat. Emellett csökkenti a fertőzést okozó 
kórokozók számát is.

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAMEBUCAIN3AP1/2021.08.05.

Mebucain Mint 2 mg/1 mg
szopogató tabletta 
20 db
Eredeti ár: 2031 FtEredeti ár: 2031 Ft

A Mebucain Mint szopogató tabletta enyhíti a 
torokfájást, vagy a szájüregi fertőzések okozta enyhe 
fájdalmat. Emellett csökkenti a fertőzést okozó 
kórokozók számát is.

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 
1133 Budapest, Váci út 116-118.

A Mebucain Mint szopogató tabletta enyhíti a 
torokfájást, vagy a szájüregi fertőzések okozta enyhe 
fájdalmat. Emellett csökkenti a fertőzést okozó 
kórokozók számát is.

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

A Mebucain Mint szopogató tabletta enyhíti a 
torokfájást, vagy a szájüregi fertőzések okozta enyhe 
fájdalmat. Emellett csökkenti a fertőzést okozó 
kórokozók számát is.

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1599 Ft**
 (79,95 Ft/db)

-10%***

1820 Ft*
(91,00 Ft/db)

CSAK AKKOR VAKARJA, 
HA AKARJA!
Enyhítse bőre viszketését SupraDermmel!

Supraderm 10 mg/g gél. Vény nélkül kapható, 
difenhidramin hatóanyag tartalmú gyógyszer.  
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Forgalmazza: Stada Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Ekcéma

BárányhimlőViszketés

Elsőfokú égés

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

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

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. november 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 Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és a

fájdalommal, ráadásul gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik.

Hatóanyag: acetilszalicilsav, pszeudoefedrin-hidroklorid
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft .

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

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

Eredeti ár: 3565 FtEredeti ár: 3565 Ft

Az Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és a

fájdalommal, ráadásul gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik.

Az Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és aAz Aspirin Complex forró ital felveszi a harcot a lázzal, az orrdugulással és a

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

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

-10%***

3199 Ft*
(159,95 Ft/tasak)

Az Aspirin Plus C Forte dupla hatóanyag és magas C-vitamin1 tartalmával 
veszi fel a harcot a megfázásos és infl uenzaszerű tünetekkel, mint a láz, 
fejfájás és a torokfájás.1 Aspirin Plus C hatóanyagtartalmához képest.

Hatóanyag: acetilszalicilsav, aszkorbinsav
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft ., 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Aspirin Plus C FORTE
800 mg/480 mg pezsgőtabletta
20 db

Eredeti ár: 3383 FtEredeti ár: 3383 Ft

Az Aspirin Plus C Forte dupla hatóanyag és magas C-vitaminAz Aspirin Plus C Forte dupla hatóanyag és magas C-vitaminAz Aspirin Plus C Forte dupla hatóanyag és magas C-vitaminAz Aspirin Plus C Forte dupla hatóanyag és magas C-vitamin

Eredeti ár: 3383 FtEredeti ár: 3383 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

2699 Ft**
(134,95 Ft/db)

-10%***

3020 Ft*
(151,00 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: fi pronil 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: RCV-FEL-0126-2021 
Lezárás dátuma: 2021.08. 

-20%***

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNY

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® fertőtlenítő 
hatású, csökkenti a gyulladást és csillapítja a
torokfájást, így segítve a gyógyulást. 

Tantum Verde® - több, mint egy torokfertőtlenítő! 

Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft .
1118 Bp. Dayka Gábor u. 3.

Tel: +36 1336 1614

Email: drugsafety@angelini.hu

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.09.09.

Hirdetési kód: ANG/TAV/2021/52

Tantum Verde® citrom 3mg
szopogató tabletta 
20 db
Eredeti ár: 2570 FtEredeti ár: 2570 Ft

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde® fertőtlenítő 

szopogató tabletta 

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde
hatású, csökkenti a gyulladást és csillapítja a
torokfájást, így segítve a gyógyulást. 

Tantum Verde

Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft .

Torokfájás kínozza? A Tantum VerdeTorokfájás kínozza? A Tantum Verde
hatású, csökkenti a gyulladást és csillapítja a
torokfájást, így segítve a gyógyulást. 

Tantum Verde

Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft .

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde

Angelini Pharma Magyarország Kft .

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde
hatású, csökkenti a gyulladást és csillapítja a
torokfájást, így segítve a gyógyulást. 

Tantum Verde

Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft .

Torokfájás kínozza? A Tantum Verde

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

2150 Ft**
(107,50 Ft/db)

-10%***

2299 Ft*
(114,95 Ft/db)

Gondolta volna?
Nemzetközi Férfi nap - november 19.

Szeretjük a férfi akat, hát törődjünk az egészségükkel! 
Erre buzdítjuk minden kedves hölgy olvasónkat a 
Nemzetközi Férfi nap alkalmából. Mert nincs nagyobb 
kincs az egészségnél. A férfi aknál gyakrabban előforduló 
– életmódbeli okokra visszavezethető- betegségek,  mint 

a magas vérnyomás, stroke, szívroham, magas kolesz-
terinszint, egy része egy kis mindennapi odafi gyeléssel 
megelőzhető! Ha az életmódváltásra nehezen is veszi 
rá magát, kínálják őket több zöldséggel-gyümölccsel 
étkezésekkor, iktassanak be tudatosan extra szabadidőt 
a naptárba pihenésre és mozgásra is, és ne feledkezzenek 
meg arról, hogy a 40 feletti urak esetében az éves 
komplex szűrővizsgálatok különösen ajánlottak!

#duplahatóanyag



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. november 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.

*Centrum Férfiaknak 50+ multivitamin „30+30” akciós csomag vagy Centrum Nőknek 50+ multivitamin „30+30” akciós csomag. Ajánlott napi fogyasz-
tási mennyiség: napi 1 filmtabletta. Ne lépje túl az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget! • Centrum Nőknek 50+ A-tól Z-ig multivitamin „30+30” akciós 
csomag; Centrum Férfiaknak 50+ A-tól Z-ig multivitamin „30+30” akciós csomag: étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyen-
súlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: +36 1 225 5800
PM-HU-CNT-21-00050, Jóváhagyás dátuma: 2021. szeptember. A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

MOST
60

gazdaságosabb
csomag!*

napra
elegendő,

KI
HA

GYHATATLAN

AJÁNLAT!

elegendő,elegendő,elegendő,elegendő,

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-10%***

  4599 Ft**
  (76,65 Ft/db)

-5%***

4850 Ft*
(80,83 Ft/db)

Eredeti ár: 5133 FtEredeti ár: 5133 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -10%***

  4599 Ft**
   (76,65 Ft/db)

-5%***

4850 Ft*
(80,83 Ft/db)

Eredeti ár: 5133 FtEredeti ár: 5133 Ft

SZERETJÜK A FÉRFIAKAT!

GYERMEKEKNEK
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A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint cinkkel az immunrendszer természetes működésének támogatására.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK3AP16/2021.08.11.

MARSLAKÓCSKÁK IMUNACTIV
EPERÍZŰ RÁGÓTABLETTA
130 db
Eredeti ár: 4923 FtEredeti ár: 4923 Ft

MARSLAKÓCSKÁK IMUNACTIV
NARANCSÍZŰ RÁGÓTABLETTA 

130 db
Eredeti ár: 4923 FtEredeti ár: 4923 Ft

A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint cinkkel 

Eredeti ár: 4923 FtEredeti ár: 4923 Ft

A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint cinkkel 

Eredeti ár: 4923 FtEredeti ár: 4923 Ft

A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint cinkkel A Marslakócskák Imunactiv rágótabletta A-, C- és D-vitaminnal, valamint cinkkel 

EPERÍZŰ RÁGÓTABLETTA

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

3950 Ft**
(30,38 Ft/db)

-10%***

4399 Ft*
(33,84 Ft/db)

az immunrendszer természetes működésének támogatására.az immunrendszer természetes működésének támogatására.az immunrendszer természetes működésének támogatására.az immunrendszer természetes működésének támogatására.

Eredeti ár: 4923 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-20%***

3950 Ft**
(30,38 Ft/db)

-10%***

4399 Ft*
(33,84 Ft/db)

A Marslakócskák ImunoForte szirup 
bodzával, csipkebogyóval és C-vitaminnal 
az immunrendszer fokozott igénybevétele 
esetén ajánlott az immunrendszer 
támogatására.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK3AP16/2021.08.11.

Marslakócskák ImunoForte szirup
150 ml
Eredeti ár: 3613 FtEredeti ár: 3613 Ft

A Marslakócskák ImunoForte szirup 
bodzával, csipkebogyóval és C-vitaminnal 
A Marslakócskák ImunoForte szirup A Marslakócskák ImunoForte szirup A Marslakócskák ImunoForte szirup 

Marslakócskák ImunoForte szirup

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25%***

2699 Ft**
(17,99 Ft/ml)

-15%***

3050 Ft*
(20,33 Ft/ml)

#1éveskortól

KERINGÉS

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

Hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat

Forgalmazza: KRKA Magyarország Kft . ; 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. 

Hirdetési kód: HUBILPAT2020116 emelet

Bilobil Intense 120 mg kemény kapszula
60 db
Eredeti ár: 6514 Ft

A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggőA Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggő

Eredeti ár: 6514 Ft

A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggőA Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggő

Eredeti ár: 6514 FtEredeti ár: 6514 Ft

A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggőA Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggőA Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggőA Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. memóriazavar) korfüggő

Bilobil Intense 120 mg kemény kapszula
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

-20%***

5150 Ft**
(85,83 Ft/db)

-10%***

5850 Ft*
(97,50 Ft/db)

#memória
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*Centrum Férfiaknak 50+ multivitamin „30+30” akciós csomag vagy Centrum Nőknek 50+ multivitamin „30+30” akciós csomag. Ajánlott napi fogyasz-
tási mennyiség: napi 1 filmtabletta. Ne lépje túl az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget! • Centrum Nőknek 50+ A-tól Z-ig multivitamin „30+30” akciós 
csomag; Centrum Férfiaknak 50+ A-tól Z-ig multivitamin „30+30” akciós csomag: étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyen-
súlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: +36 1 225 5800
PM-HU-CNT-21-00050, Jóváhagyás dátuma: 2021. szeptember. A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

MOST
60

gazdaságosabb
csomag!*

napra
elegendő,

KI
HA

GYHATATLAN

AJÁNLAT!

KERINGÉS

Bilobil Intense 120 mg kemény kapszula
60 db
Eredeti ár: 6514 Ft

BŐR, KÖRÖM, HAJ
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Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott 

szoláriumozás után. 7% gyógynövény kivonat-tartalom

+béta-karotin és E vitaminok. Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

Biomed Körömvirág Krém DUPLA
2x60 g
Eredeti ár: 1116 FtEredeti ár: 1116 Ft

Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

880 Ft**
(7,33 Ft/g)

-10%***

999 Ft*
(8,33 Ft/g)

A Kamistad gél hatékony megoldás a fogíny és a szájnyálkahártya enyhe 
gyulladásainak kezelésére. Lidokain tartalma révén hatásos helyi érzéstele-
nítést biztosít, míg kamillavirág-kivonata a gyulladásgátló és antibakteriális 
hatásért felel.

Hatóanyag: lidokain-hidroklorid és kamillavirág folyékony kivonat
Forgalmazza: Stada Hungary Kft .  – 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADAKAMISTAD3AP3/2021.08.10.

Kamistad 20 mg/185 mg szájnyálkahártyán 
alkalmazott gél
10 g
Eredeti ár: 1971 FtEredeti ár: 1971 FtEredeti ár: 1971 Ft

Kamistad 20 mg/185 mg szájnyálkahártyán Kamistad 20 mg/185 mg szájnyálkahártyán 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár -20%***

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

-10%***

1750 Ft*
(175,00 F t/g)

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

Hatóanyag: amorolfi n
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft . (1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.)

Hirdetési kód: EWO-HU/LOCERYL/2021/04v19

Dokumentum lezárásának dátuma: 2021. 04.

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

Gyógyszeres körömlakk kezelés, amely felvitele után kozmetikai körömlakk is 

Eredeti ár: 6438 FtEredeti ár: 6438 FtEredeti ár: 6438 FtEredeti ár: 6438 FtEredeti ár: 6438 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-20%***

5099 Ft**
(2039,60 Ft/ml)

-10%***

5750 Ft*
(2300,00 Ft/ml)

#körömgomba

Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az 
ajakherpesz tüneteinek kezelésére.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g
ajakherpesz krém
2g
Eredeti ár: 2651 FtEredeti ár: 2651 Ft

Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az Két hatóanyaggal csökkentheti a herpeszes hólyagok kialakulásának esélyét, az 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

2250 Ft**
(1125,00 Ft/g)

-10%***

2380 Ft*
(1190,00 Ft/g)

Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!

Ezzel lerövidíti a fájdalmas-hólyagos időszakot. Telviran® krém. Időben a herpesz ellen!

Hatóanyag: aciclovir
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág

1134 Budapest, Lehel u. 15.

Telviran® 50 mg/g krém
2 g
Eredeti ár: 1833 FtEredeti ár: 1833 Ft

Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor!

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1450 Ft**
(725,00 Ft/g)

-10%***

1650 Ft*
(825,00 Ft/g)

#ajakherpesz

Eredeti ár: 1837 FtEredeti ár: 1837 Ft

Eredeti ár: 1118 FtEredeti ár: 1118 Ft

Eredeti ár: 1770 FtEredeti ár: 1770 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

    -30%***

  1220 Ft**
      (33,89 Ft/db)

-20%***

1420 Ft*
(39,44  Ft/db)

    -30    -30    -30    -30    -30
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

    -30%***

  1280 Ft**
      (2,56 Ft/ml)

-20%***

1450 Ft*
(2,90 Ft/ml)

Eredeti ár: 1118 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár    -30%***

  780 Ft**
      (15,60 Ft/ml)

-20%***

899 Ft*
(17,98 Ft/ml)

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. november 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!

Tudta, hogy a D-vitamin nem csak 
az immunrendszer munkáját segíti, 
hanem a csontok szerkezetére és 
az izmok működésére is jó hatással 
van?

 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk

Bár nélkülözhetetlen az
emberi test működéséhez, mégis 
D-VITAMIN hiányban szenved 
a lakosság kb 85%-a. Mivel a téli 
hónapokban már igen csekély a 

napfény és ételekből sem
felvehető a D-vitamin, NE

FELEJTSE szintetikus formában,
FOLYAMATOSAN PÓTOLNI!



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)

# aranyér 

10.

HÖLGYEKNEK
ku

lc
sp

at
ik

ak
.h

u

INOFOLIC® mio-inozit és folsav tartalmú 
étrend-kiegészítő
60 tasak
Eredeti ár: 12629 FtEredeti ár: 12629 Ft

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

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

Az INOFOLICAz INOFOLIC
is, amennyiben a fi ziológiásnál alacsonyabb a
mio-inozit és folsav szintjük, vagy ha fokozott
bevitelre van szükségük ezen összetevőkből.

Hatóanyag: mio-inozit, folsav

Az INOFOLICAz INOFOLIC
is, amennyiben a fi ziológiásnál alacsonyabb a
mio-inozit és folsav szintjük, vagy ha fokozott
bevitelre van szükségük ezen összetevőkből.

Hatóanyag: mio-inozit, folsavHatóanyag: mio-inozit, folsav

Az INOFOLICAz INOFOLIC
is, amennyiben a fi ziológiásnál alacsonyabb a
mio-inozit és folsav szintjük, vagy ha fokozott
bevitelre van szükségük ezen összetevőkből.

Hatóanyag: mio-inozit, folsav

Eredeti ár: 12629 FtEredeti ár: 12629 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

9499 Ft**
(158,32 Ft/tasak)

-15%***

10799 Ft*
(179,98 Ft/tasak)

Klimin slim FOCUS kapszula
60 db

3599 Ft*
Eredeti ár: 4766 Ft

59,98 Ft/db

Eredeti ár: 4766 Ft

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

HERBALNESS HOT DRINK
instant italpor 12 kapszula

19 gyógynövény és a C-vitamin kombinációjának köszönhetően
felkészíti a szervezetet megfázás időszakára. Nespresso 
kávégéppel lefőzhető forró italpor a legyengült immunrend- 
szer támogatására. Gyógyszerek mellett is fogyasztható. 
Várandós és szoptató anyák számára is használható.

HERBALMED 
MEDICAL 
pasztilla 20x 

Hatékonyan enyhíti a fájdalmat és az 
égető érzést a torokban, csillapítja 
a köhögést, a torok szárazságát és 
a rekedtséget. Antivirális és anti-
bakteriális védőréteget hoz létre a 

nyálkahártya felületén. 
Várandós, szoptató kismamák 

számára is ajánlott.

Étrend-kiegészítő
Gyógyászati segédeszköznek 

minősülő orvostechnikai eszköz*

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

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

Forgalmazza: 
Simply You Hungary Kft.

*A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

KARPAL AKUT
masszírozó krém 50 ml

A KARPAL AKUT krém, ami növényi kivonatoknak, 
valamint masszázsnak köszönhetően csökkenti a 
kézfájdalmat és javítja az ujjak érzékenységét. 

Várandós, szoptató kismamák 

KARPAL AKUTKARPAL AKUT

-30%***

1950Ft*
Eredeti ár: 2770 Ft
(97,50 Ft/db)
Eredeti ár: 2770 FtEredeti ár: 2770 Ft

Eredeti ár: 2716 FtEredeti ár: 2716 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-30%***

  1899 Ft**
(37,98 Ft/ml)

-20%***

2150 Ft*
(43,00 Ft/ml)

 Az Elevit Complex 1 filmtabletta, Elevit Complex 2 
lágyzselatin kapszulák étrend-kiegészítő készítmények, 
melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot.
Bayer Hungária Kft. 1117 Bp. Dombóvári út 26.
L.HU.MKT.CC.26.02.2021.2535

Multivitaminok a babatervezéstől 
a szoptatás végéig

A benne lévő cink, kalcium 
és vas szerepet játszik 
a sejtosztódásban.

lágyzselatin kapszulák étrend-kiegészítő készítmények, 

a szoptatás végéiga szoptatás végéig

A benne lévő folsav 
terhesség alatt részt vesz az 
anyai szövetek növekedésében.
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Eredeti ár: 7014 FtEredeti ár: 7014 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

    5599 Ft**
 (93,32 Ft/db)

-10%***

6299 Ft*
(104,98 Ft/db)

Eredeti ár: 9310 FtEredeti ár: 9310 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

  7499 Ft**
(124,98 Ft/db)

-10%***

8399 Ft*
(139,98 Ft/db)

Az étrend-kiegészítők nem 
helyettesítik a kiegyensúlyozott 
Az étrend-kiegészítők nem 
helyettesítik a kiegyensúlyozott 

-55%***

1299 Ft*
Eredeti ár: 2861 Ft
(108,25 Ft/db)
Eredeti ár: 2861 FtEredeti ár: 2861 FtEredeti ár: 2861 Ft

#változókorifogyás

Eredeti ár: 4766 Ft

-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. november 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.



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. november 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.

Klimin slim FOCUS kapszula
60 db

3599 Ft*
Eredeti ár: 4766 Ft

59,98 Ft/db
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HERBALNESS HOT DRINK
instant italpor 12 kapszula

19 gyógynövény és a C-vitamin kombinációjának köszönhetően
felkészíti a szervezetet megfázás időszakára. Nespresso 
kávégéppel lefőzhető forró italpor a legyengült immunrend- 
szer támogatására. Gyógyszerek mellett is fogyasztható. 
Várandós és szoptató anyák számára is használható.

HERBALMED 
MEDICAL 
pasztilla 20x 

Hatékonyan enyhíti a fájdalmat és az 
égető érzést a torokban, csillapítja 
a köhögést, a torok szárazságát és 
a rekedtséget. Antivirális és anti-
bakteriális védőréteget hoz létre a 

nyálkahártya felületén. 
Várandós, szoptató kismamák 

számára is ajánlott.

Étrend-kiegészítő
Gyógyászati segédeszköznek 

minősülő orvostechnikai eszköz*

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

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

Forgalmazza: 
Simply You Hungary Kft.

*A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

KARPAL AKUT
masszírozó krém 50 ml

A KARPAL AKUT krém, ami növényi kivonatoknak, 
valamint masszázsnak köszönhetően csökkenti a 
kézfájdalmat és javítja az ujjak érzékenységét. 

 Az Elevit Complex 1 filmtabletta, Elevit Complex 2 
lágyzselatin kapszulák étrend-kiegészítő készítmények, 
melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot.
Bayer Hungária Kft. 1117 Bp. Dombóvári út 26.
L.HU.MKT.CC.26.02.2021.2535

Multivitaminok a babatervezéstől 
a szoptatás végéig

A benne lévő cink, kalcium 
és vas szerepet játszik 
a sejtosztódásban.

A benne lévő folsav 
terhesség alatt részt vesz az 
anyai szövetek növekedésében.
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www.dipankrin.hu

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

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com 
Dipankrin® Optimum 120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
(A szénhidrátokon belül a keményítő lebontását segíti.) Egészségpénztári kártyára kapható. 
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAEDCP, Lezárás dátuma: 2021.09.09.

Eredeti ár: 2494 FtEredeti ár: 2494 Ft

Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és a biztonságos alkalmazással összefüggő kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

  1999 Ft**
   (33,32 Ft/db)

-10%***

2250 Ft*
(37,50 Ft/db)

Wick
First Defence
orröblítő spray
orvostechnikai eszköz 15 ml

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Nasivin
Aloe vera és Eukaliptusz
0,5 mg/ml oldatos orrspray 15 ml 

a Nasivin 
termékcsaládban.
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orvostechnikai eszköz 15 mlorvostechnikai eszköz 15 ml
Kulcs 

kártyás 
akciós ár

    -30%***

  3099 Ft**
      (206,60 Ft/ml)

-20%***

3550 Ft*
(236,67 Ft/ml)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

    -15%***

  2150 Ft**
      (143,33 Ft/ml)

-10%***

2280 Ft*
(152,00 Ft/ml)

A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) 
egyik fő pigment összetevője, valamint A-vitamint és cinket, melyek hozzájárulnak a 
normál látás fenntartásához.
Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft . 

1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Hirdetési kód: 310_202109_maxil

Maxiluten
növényi kivonatokat, luteint, zeaxantint, A-vitamint, cinket és C-vitamint 

tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 30 db
Eredeti ár: 3710 FtEredeti ár: 3710 Ft

A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) A Maxiluten tablettánként 24 mg luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) 

tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 30 dbtartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 30 db

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

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

-15%***

3099 Ft*
(103,30 Ft/db)

Eredeti ár: 3710 Ft

Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és 
cinkkel. A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft , 1134 Budapest, Váci út 33.

Hirdetési kód: OCU-20-09-02

Ocuvite Lutein forte
30 db

2999Ft*
Eredeti ár: 3751 Ft

99,97 Ft/db

Eredeti ár: 3751 Ft

Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és 
cinkkel. A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft , 1134 Budapest, Váci út 33.

Hirdetési kód: OCU-20-09-02

Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és 
cinkkel. A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: Bausch Health Magyarország Kft , 1134 Budapest, Váci út 33.

Hirdetési kód: OCU-20-09-02

99,97 Ft/db

-20 %***

A normál látás megőrzéséért.1 20 mg luteint és 20 mg 
cinket, valamint
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó komplex 
étrend-kiegészítő készítmény. 1Az A-, B2-vitamin és cink 
hozzájárul a normál látás fenntartásához.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: KU2111SMF9

Béres Szemerő Lutein FORTE
fi lmtabletta
90 db
Eredeti ár: 8320 FtEredeti ár: 8320 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-15%***

6999 Ft**
(77,77 Ft/db)

-10%***

7450 Ft*
(82,78 Ft/db)

Tudta, hogy a D-vitamin nem csak 
az immunrendszer munkáját segíti, 
hanem a csontok szerkezetére és 
az izmok működésére is jó hatással 
van? Kérdezzen

ÉLŐBEN A FACEBOOK
oldalunkon gyógyszerészünktől! 
Várjuk minden második szerdán 

este 6-tól: érdekes témák, 
azonnali válaszok a Kérdezd a 

gyógyszerészt! című műsorunkban.

www.facebook.com/kulcspatikak

Eredeti ár: 2543 FtEredeti ár: 2543 Ft
Eredeti ár: 4475 FtEredeti ár: 4475 Ft



Egyénre alakítható beállítások, színes LED 
visszajelzés, könnyű kezelhetőség, pontosság, 
6 év garancia, szerviz és ügyfélszolgálat.
Forgalmazó: 77 Elektronika Kft .
1116 Budapest, Fehérvári út 98.
www.e77.hu,
zöldszám: 06 80 27 77 77

Dcont® Etalon
vércukormérő  
1 db 

4990 Ft*
 (4990,00 Ft/db)

Egyénre alakítható beállítások, színes LED 

990 Ft*
 (4990,00 Ft/db)

 •   Klinikailag tesztelt mérési pontosság

•   Mozgásellenőrzés és mandzsetta illeszkedés ellenőrzése

•   Mandzsetta mérete: 22-42 cm

•   Intelligens mandzsettanyomás szabályzás

•   2 egyenként, 90 mérés tárolása

•   Lámpafunkció a mért értékek egyszerűbb osztályozására

•   Szabálytalan pulzushullámok kijelzése

•   Dátum/idő funkció

•   5 év garancia

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

VISOMAT COMFORT ECO
automata vérnyomásmérő
1 db

13699 Ft*
Eredeti ár: 16055 Ft
(13699,00 Ft/db)
Eredeti ár: 16055 Ft

 •   Klinikailag tesztelt mérési pontosság

automata vérnyomásmérő

699 Ft*
Eredeti ár: 16055 FtEredeti ár: 16055 Ft

•   Mozgásellenőrzés és mandzsetta illeszkedés ellenőrzése

-15%***

300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 
lelki (pszichés) működéshez, miközben még egy csésze kávénak megfelelő mennyiségű 
koff eint is tartalmaz.
Forgalmazza: Viatris / Mylan EPD Kft .

1138 Budapest, Váci út 150.

+36 1 465-2100

infohu@viatris.com

Hirdetési kód: MAG/NOV/20/09, lezárás dátuma: 2019.11.29.

Magnosolv Energizer 300mg
granulátum 
30 tasak
Eredeti ár: 2894 FtEredeti ár: 2894 Ft

300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 

granulátum 

Eredeti ár: 2894 FtEredeti ár: 2894 Ft

granulátum 

300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 

granulátum 

Eredeti ár: 2894 FtEredeti ár: 2894 Ft

300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 300 mg magnézium és 6 féle B-vitamin forrásaként hozzájárulhat az egészséges idegi és 

Magnosolv Energizer 300mgMagnosolv Energizer 300mg

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

2450 Ft**
(81,67 Ft/tasak)

-10%***

2599 Ft*
(86,63 Ft/tasak)

12.

Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a 
normál kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok megfelelő működéséhez. 1500 
mg glükozamin-szulfát a napi adagban (2db).
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2111PF18

Béres Porcerő FORTE 
fi lmtabletta 
90 db + 90 db
Eredeti ár: 12873 FtEredeti ár: 12873 Ft

Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a 

90 db + 90 db
Eredeti ár: 12873 FtEredeti ár: 12873 Ft

Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a 

90 db + 90 db
Eredeti ár: 12873 FtEredeti ár: 12873 Ft

Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a Az ízületi porcok normál működéséért! A készítményben lévő C-vitamin hozzájárul a 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

  10999 Ft**
       (61,11 Ft/db)

-10%***

11550 Ft*
(64,17 Ft/db)

A NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amely

24 órán keresztül egyenletesen adagolja szervezetébe a bőrön át a nikotint,

így segít leszokni a dohányzásról.

Hatóanyag: nicotin
Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft .

 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49

 +36-1-451-1256

NIQUITIN CLEAR
TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 
(14MG)
7 db
Eredeti ár: 4650 FtEredeti ár: 4650 Ft

NIQUITIN CLEAR
TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 

(21MG)
7 db

Eredeti ár: 4650 FtEredeti ár: 4650 Ft

A NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amelyA NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amelyA NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amelyA NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amely

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

3950 Ft**
(564,29 Ft/db)

-10%***

4180 Ft*
(597,14 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-15%***

3950 Ft**
(564,29 Ft/db)

-10%***

4180 Ft*
(597,14 Ft/db)

                        Szeretjük a férfiakat!                                          Kiemelt termék ajánlatok férfi ak számára:

Prostamol® UNO  
320 mg lágy kapszula, 90 db
Eredeti ár: 7947 FtEredeti ár: 7947 Ft

A NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amelyA NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amelyA NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amely

-15

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
okozta vizelési panaszok - pl. gyakoribb (éjszakai) vizelési inger,
gyenge/akadozó vizeletsugár - tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Szabalpálmatermés-kivonat hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

Forgalmazza:

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

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztata megnagyobbodás Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztata megnagyobbodás 

320 mg lágy kapszula, 90 db

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

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

-5%***

7499 Ft*
(83,32 Ft/db)

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

A Degasin a gázképződéssel járó 
panaszok enyhítésére szolgál, ezáltal 
csökkenti az olyan hasi panaszokat, 
mint a felfúvódás, puff adás és hasi 
feszülés.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADADEGASIN3AP3/2021.08.10.

Degasin
lágy kapszula, 32 db
Eredeti ár: 2361 Ft

A Degasin a gázképződéssel járó 

Degasin
lágy kapszula, 32 db
Eredeti ár: 2361 FtEredeti ár: 2361 Ft

kezelhetőség, pontosság, 

A Degasin a gázképződéssel járó 
panaszok enyhítésére szolgál, ezáltal 
csökkenti az olyan 
mint a felfúvódás, puff adás
feszülés.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADADEGASIN3AP3/2021.08.10.

A Degasin a gázképződéssel járó A Degasin a gázképződéssel járó 
panaszok enyhítésére szolgál, ezáltal 
csökkenti az olyan 
mint a felfúvódás, puff adás
feszülés.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADADEGASIN3AP3/2021.08.10.

kezelhetőség, pontosság, 

A Degasin a gázképződéssel járó 

feszülés.
Forgalmazza: Stada Hungary Kft . 

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 21STADADEGASIN3AP3/2021.08.10.

kezelhetőség, pontosság, 

A Degasin a gázképződéssel járó A Degasin a gázképződéssel járó 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

1750 Ft**
 (54,69 Ft/db)

-15%***

1999 Ft*
(62,47 Ft/db)

#puff adás

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

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



Sperti
Preparation H® végbélkenőcs
25 g
Eredeti ár: 3125 FtEredeti ár: 3125 Ft

Aranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyan
csillapítja az aranyér kellemetlen tüneteit:
csökkenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat 
és elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag ter-
mészetes hatóanyagokat (cápamájolajat 
és élesztősejt-kivonatot) tartalmaz.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Aranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyan
csillapítja az aranyér kellemetlen tüneteit:
csökkenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat 

elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag ter-
mészetes 
és élesztősejt-
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Aranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyan
csillapítja az aranyér kellemetlen tüneteit:
csökkenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat 
és elősegíti a sebgyógyulást. Kizárólag ter-
mészetes 
és élesztősejt-
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

és 
mészetes 
és élesztősejt-
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Aranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyanAranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyanAranyér kezelésére. A kenőcs hatékonyan

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-20%***

2499 Ft**
(99,96 Ft/g)

-10%***

2799 Ft*
(111,96 Ft/g)

Nizoral korpásodás ellen 
20 mg/g sampon 
100 ml
Eredeti ár: 3756 Ft

Nizoral korpásodás ellen 

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

Hatóanyag: ketokonazol
Stada Hungary Kft . – 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód:  21STADANIZORAL3AP9/2021.08.10.

Eredeti ár: 3756 Ft

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás 
tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében, miközben megszünteti a viszketést és a tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében, miközben megszünteti a viszketést és a 

Eredeti ár: 3756 FtEredeti ár: 3756 Ft

Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás Nizoral – legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást nyújt a korpásodás 

20 mg/g sampon 
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-20%***

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

-10%***

3380 Ft*
(33,80  Ft/ml)

Magnézium férfi aknak. A magnézium mellett 
B6-vitamint, maca gyökér kivonatot és cinket is 
tartalmaz. A cink hozzájárul a vér normál
tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft . 

1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Hirdetési kód: 309_202109_magni

Magnisteron
Magnézium, cink, B6-vitamin és maca (perui zsázsa) gyökér kivonat
tartalmú étrend-kiegészítő tabletta férfi aknak, 30 db
Eredeti ár: 2813 FtEredeti ár: 2813 Ft

Magnézium férfi aknak. A magnézium mellett 
-vitamint, maca gyökér kivonatot és cinket is 

tartalmaz. A cink hozzájárul a vér normáltartalmaz. A cink hozzájárul a vér normál
tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft . 

Magnézium férfi aknak. A magnézium mellett 
-vitamint, maca gyökér kivonatot és cinket is 

tartalmaz. A cink hozzájárul a vér normáltartalmaz. A cink hozzájárul a vér normál
tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Magnézium férfi aknak. A magnézium mellett 
B6-vitamint, maca gyökér kivonatot és cinket is 
tartalmaz. A cink hozzájárul a vér normáltartalmaz. A cink hozzájárul a vér normál
tesztoszteronszintjének fenntartásához.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-25%***

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

-15%***

2350 Ft*
(78,33 Ft/db)

13.

A NiQuitin tapasz egy praktikus, nikotint tartalmazó, átlátszó tapasz, amely

24 órán keresztül egyenletesen adagolja szervezetébe a bőrön át a nikotint,

így segít leszokni a dohányzásról.

Hatóanyag: nicotin
Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft .

 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49

 +36-1-451-1256

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

Nicorette®

Quickspray 1 mg/adag
szájnyálkahártyán
alkalmazott oldatos spray
2x13,2 ml (150 adag)
Eredeti ár: 7532 FtEredeti ár: 7532 Ft

Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

6399 Ft**
(42,66 Ft/adag)

-10%***

6750 Ft*
(45,00 Ft/adag)

                        Szeretjük a férfiakat!                                          Kiemelt termék ajánlatok férfi ak számára:

Az Urostemol® Men enyhíti a húgyhólyag-túlműködés, hólyaggyengeség miatt fellépő, vagy jóindulatú prosztata

megnagyobbodás okozta alsó húgyúti tüneteket.

Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft .
1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49

  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!

Urostemol Men kemény kapszula 
40 db
Eredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 Ft

Az Urostemol® Men enyhíti a húgyhólyag-túlműködés, hólyaggyengeség miatt fellépő, vagy jóindulatú prosztata

Eredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 FtEredeti ár: 4465 Ft
Kulcs 

kártyás 
akciós ár-15%***

3799 Ft**
(94,98 Ft/db)

-10%***

3999 Ft*
(99,98 Ft/db)

#korpáshaj

#kényelmesadagolás

#aranyér

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. november 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.

Zúzódások, izom- és ínszalaghúzódások, rándulások, ízületi fájdalmak, 
valamint a hát akut izomfájdalmának külsőleges kezelésére alkalmazható 
természetes hatóanyagot tartalmazó gyógyszer felnőttek és 12 év feletti 
gyermekek számára.

Hatóanyaguk: fekete nadálytő gyökér folyékony kivonat
Forgalmazza: P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
 +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-21-000003

FLEXAGIL KRÉM
50 g
Eredeti ár: 2326 FtEredeti ár: 2326 Ft

FLEXAGIL KRÉM
150 g

Eredeti ár: 4433 FtEredeti ár: 4433 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

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

-10%***

2080 Ft*
(41,60 Ft/g)

Eredeti ár: 4433 FtEredeti ár: 4433 FtEredeti ár: 4433 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-15%***

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

-10%***

3950 Ft*
(26,33 Ft/g)

#mozgásszervifájdalom
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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. november 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.

Iberogast belsőleges oldatos cseppek 
50 ml
Eredeti ár: 4108 FtEredeti ár: 4108 Ft

IBEROGAST: 1 GYÓGYSZER 5 EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁRA.
9 gyógynövény együttes hatása az emésztési panaszok 
széles spektrumára, mint puff adás, teltségérzet, étkezést 
követő fájdalom, émelygés, hányinger.
Forgalmazó: Bayer Hungária Kft .

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Eredeti ár: 4108 Ft

IBEROGAST: 1 GYÓGYSZER 5 EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁRA.IBEROGAST: 1 GYÓGYSZER 5 EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁRA.

Iberogast belsőleges oldatos cseppek 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

3299 Ft**
(65,98 Ft/ml)

-10%***

3699 Ft*
(73,98 Ft/ml)

Normafl ore belsőleges szuszpenzió 
30x5 ml
Eredeti ár: 4127 FtEredeti ár: 4127 Ft

A Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz

tartályonként. Antibiotikum-kúra, illetve akut hasmenés esetén védi és helyreállítja

a bélfl óra egyensúlyát, valamint hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.

A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, vény nélkül

kapható gyógyszer.
Forgalmazza: 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.)

A Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz

Eredeti ár: 4127 FtEredeti ár: 4127 FtEredeti ár: 4127 FtEredeti ár: 4127 Ft

A Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmazA Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmazA Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz

Normafl ore belsőleges szuszpenzió 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

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

-10%***

3699 Ft*
(123,30 Ft/adag)

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

Hatóanyag: kristályosodó szorbit-szirup, trinátrium-citrát,
nátrium-lauril-szulfoacetát (70%)

Microlax® végbéloldat  
4x5 ml

Eredeti ár: 2174 FtEredeti ár: 2174 Ft

Akár már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési refl exet válthat ki,Akár már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési refl exet válthat ki,Akár már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési refl exet válthat ki,Akár már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési refl exet válthat ki,

Eredeti ár: 2174 FtEredeti ár: 2174 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1750 Ft**
(437,50 Ft/adag)

-10%***

1950 Ft*
(487,50 Ft/adag)

Már egy adag (2 db) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit.

Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél. Felnőtteknél irritábilis bél 
szindrómához (IBS) kapcsolódó hasmenés esetén is. Vény nélkül kapható gyógyszerek.

Hatóanyaguk: loperamid-hidroklorid

IMODIUM® 2 MG KEMÉNY KAPSZULA
20 db
Eredeti ár: 1516 FtEredeti ár: 1516 Ft

IMODIUM® INSTANT 2 MG
SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA

12 db
Eredeti ár: 1552 FtEredeti ár: 1552 Ft

Már egy adag (2 db) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit.

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1199 Ft**
(59,95 Ft/db)

-10%***

1350 Ft*
(67,50 Ft/db)

Eredeti ár: 1552 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár
-20%***

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

-10%***

1399 Ft*
(116,58 Ft/db)

Hasfeszülés? Puff adás? Az Espumisan Gyöngy lágy kapszula segítséget 
nyújt a hasi diszkomfortérzés és a puff adás megszüntetésében. 
Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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 FtEredeti ár: 2085 Ft

Hasfeszülés? Puff adás? Az Espumisan Gyöngy lágy kapszula segítséget 
nyújt a hasi diszkomfortérzés és a puff adás megszüntetésében. 
Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Hasfeszülés? Puff adás? Az Espumisan Gyöngy lágy kapszula segítséget 
nyújt a hasi diszkomfortérzés és a puff adás megszüntetésében. 
Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Hasfeszülés? Puff adás? Az Espumisan Gyöngy lágy kapszula segítséget 
nyújt a hasi diszkomfortérzés és a puff adás megszüntetésében. 
Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza:

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

Eredeti ár: 2085 FtEredeti ár: 2085 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

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

-10%***

1880 Ft*
(37,60 Ft/db)

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

Hatóanyag: kristályosodó szorbit-szirup, trinátrium-citrát,

Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofi lizált 
tejsav- és bifi dobaktériumokat tartalmazza 
(LA-5®, BB-12®), melyek alkalmazása az alábbi 
esetekben javasolható: ha megváltozik a
szervezet bioritmusa, utazások alatt.
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft .

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11. 20

Linex Flora
élőfl órát tartalamzó kapszula, 28 db
Eredeti ár: 3495 FtEredeti ár: 3495 Ft

tejsav- és bifi dobaktériumokat tartalmazza 
(LA-5
esetekben javasolható: ha megváltozik a
szervezet bioritmusa, utazások alatt.
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft .

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11. 20

tejsav- és bifi dobaktériumokat tartalmazza 
(LA-5
esetekben javasolható: ha megváltozik a
szervezet bioritmusa, utazások alatt.
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft .

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11. 20

élőfl órát tartalamzó kapszula, 28 db

Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofi lizált Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofi lizált Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofi lizált Az egyik legtöbbet tanulmányozott élő, liofi lizált 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

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

-10%***

3150 Ft*
(112,50 Ft/db)

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

Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: 
diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x: diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül

 kapható gyógyszer. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: 225-5800, www.gsk.hu • PM-HU-VOLT-21-00080, Jóváhagyás dátuma: 2021. szeptember

AHOL FAJ, OTT SEGÍT

IZOM- ÉS ÍZÜLETI
FÁJDALOM

IZOM- ÉS ÍZÜLETI
FÁJDALOM

RÁNDULÁS,
FICAM

Gondolta volna?
Omega-3 zsírsav: chiamag vs. lenmag
A „superfood”-ként emlegetett, Közép-és Dél-Amerikából 
származó chia magot (vagy magyarul: azték zsályamagot) 
kiemelkedő omega-3 zsírsav tartalma miatt ajánlják 
fogyasztásra világszerte. Pudingok, müzlik és más, sokféle 
étel összetevője lehet. Az EU-ban új ételnek számító 
fi nomság igazi trendi csemege a magas omega-3 zsírsav 
tartalma és persze egzotikuma miatt. Azonban jó tudni, 
hogy a hazánkban termesztett, hétköznapi LENMAG
1,3-szor több omega-3 zsírsavat tartalmaz (lenmag: 
22.813mg/100g > chiamag: 17.552mg/100g) és az itthon 
termesztésből következő kis ökolábnyom miatt sokkal 
környezetbarátabb megoldás is. Tudatosan étkezik? 
Válassza a hazait!

VS.

#székrekedés

#hasmenés
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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. november 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 Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz

tartályonként. Antibiotikum-kúra, illetve akut hasmenés esetén védi és helyreállítja

a bélfl óra egyensúlyát, valamint hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez.

A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, vény nélkül

kapható gyógyszer.
Forgalmazza: 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.)

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
Forgalmazza: Viatris / Mylan EPD Kft .

1138 Budapest, Váci út 150. +36 1 465-2100, infohu@viatris.com

Hirdetési kód: Marketing kód: DON/JUL/21/00

Lezárás dátuma: 2021.07.02."

Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK3AP16/2021.08.11.

DONA 750 MG FILMTABLETTA
60 db
Eredeti ár: 5730 Ft

DONA 1500 MG
POR BELSŐLEGES OLDATHOZ 

20 tasak
Eredeti ár: 3919 FtEredeti ár: 3919 Ft

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

Eredeti ár: 5730 Ft

Porckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerű

Eredeti ár: 5730 FtEredeti ár: 5730 Ft

Porckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerűPorckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerűPorckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerűPorckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerűPorckopás? Térdartrózis? Ne engedd, hogy térdre kényszerítsen! A Dona kúraszerű

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

4899 Ft**
(81,65 Ft/db)

-10%***

5180 Ft*
(86,33 Ft/db)

alkalmazása csökkenti az enyhe és középsúlyos térdízületi porckopás okozta tüneteket. alkalmazása csökkenti az enyhe és középsúlyos térdízületi porckopás okozta tüneteket. alkalmazása csökkenti az enyhe és középsúlyos térdízületi porckopás okozta tüneteket. 

Eredeti ár: 3919 FtEredeti ár: 3919 Ft

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

    3299 Ft**
          (164,95 Ft/tasak)

-10%***

 3499 Ft*
   (174,95 Ft/tasak)

DONA 750 MG FILMTABLETTA
60 db
Eredeti ár: 5730 FtEredeti ár: 5730 FtEredeti ár: 5730 FtEredeti ár: 5730 FtEredeti ár: 5730 Ft

-15
4
(81,65 Ft/db)(81,65 Ft/db)

Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és 
végtagfájdalmak, izomláz és zúzódások, zárt 
baleseti sérülések (rándulás, fi cam) kezelésére 
önmagában vagy célzott gyógyszeres kezelés, 
valamint fi zioterápia kiegészítőjeként. 
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény, hatása orvosilag igazolt. 

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

Naturland Inno Rheuma krém
100 g
Eredeti ár: 2306 FtEredeti ár: 2306 Ft

Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

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

-10%***

2080 Ft*
(20,80 Ft/g)

A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők 
kalcium és D3-vitamin hiányának megelőzésére és kezelésére. A kalcium mellett 
D-vitamint is tartalmaz, így biztosítva a kalcium jobb beépülését a csontokba.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft .

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11. 20

Calcium-D-Sandoz 600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta
20 db
Eredeti ár: 2233 Ft

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

Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: 
diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Dolo 25 mg bevont tabletta, 20x: diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül

 kapható gyógyszer. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: 225-5800, www.gsk.hu • PM-HU-VOLT-21-00080, Jóváhagyás dátuma: 2021. szeptember

AHOL FAJ, OTT SEGÍT

IZOM- ÉS ÍZÜLETI
FÁJDALOM

IZOM- ÉS ÍZÜLETI
FÁJDALOM

RÁNDULÁS,
FICAM

Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

  3199 Ft**
   (639,80 Ft/db)

-10%***

3399 Ft*
(679,80 Ft/db)

Eredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801FtEredeti ár: 3801Ft Eredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 FtEredeti ár: 5727 Ft
Eredeti ár: 2661 FtEredeti ár: 2661 FtEredeti ár: 2661 FtEredeti ár: 2661 FtEredeti ár: 2661 Ft

Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5x: diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

  2250 Ft**
   (112,50 Ft/db)

-10%***

2399 Ft*
(119,95 Ft/db)

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

-15%***

  4899 Ft**
   (27,22 Ft/g)

-10%***

5150 Ft*
(28,61 Ft/g)

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai 
fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 
ibuprofén hatóanyagú gyógyszer. Fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatású.

Hatóanyag: Ibuprofén
Forgalmazza: Naturprodukt Kft .

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Dolgit krém
50 g
Eredeti ár: 2107 FtEredeti ár: 2107 Ft

fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 
ibuprofén hatóanyagú gyógyszer. Fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatású.

Forgalmazza: Naturprodukt Kft .

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai 
fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 
A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai 
fájdalmainak kezelésére, külsőleg alkalmazandó 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

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

-10%***

1880 Ft*
(37,60 Ft/g)

A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők 

Eredeti ár: 2233 Ft

A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők 

Eredeti ár: 2233 FtEredeti ár: 2233 Ft

A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők A csontok védelmére. Felnőttek és idősek, vagy csontritkulásban szenvedők 

pezsgőtabletta

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-15%***

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

-10%***

1999 Ft*
(99,95 Ft/db)

#porckopás
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Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi 
adatok és több, mint tíz éves felhasználói tapasztalat igazolja. Alkalmazása ajánlott szilícium 
és kalcium hiány miatt kialakult hajhullás, töredezett haj, repedezett, puha köröm esetén és 
a bőr egészségének megőrzésére.

Bánó-féle Calcium-Kovaföld kapszula
60 db

3199 Ft*
Eredeti ár: 4052 Ft
(53,32 Ft/db)
Eredeti ár: 4052 Ft

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi 
adatok és több, mint tíz éves felhasználói tapasztalat igazolja. Alkalmazása ajánlott szilícium 

-20%***

Nyújtott felszívódású fi lmtabletta, folyamatosan látja el a szervezetet C-vitaminnal, 
amely hozzájárul az immunrendszer és az idegrendszer normál működéséhez, 
kiegészítve D3- vitaminnal, cinkkel, csipkebogyóval és acerolával.

Hatóanyag: C-vitamin, D3 vitamin
Forgalmazza: Dr. Chen Patika

C-vitamin 1200 mg+D3
+Cink+Csipkebogyó
+Acerola
105 db fi lmtabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3323 Ft
(25,24 Ft/db)
Eredeti ár: 3323 Ft

Nyújtott felszívódású fi lmtabletta, folyamatosan látja el a szervezetet C-vitaminnal, 

-20%***

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. november 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.

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

JUTAVIT OMEGA-3 1200MG 
HALOLAJ + E-vitamin
lágy kapszula, 100 db

1650 Ft*
Eredeti ár: 2096 Ft
(16,50 Ft/db)
Eredeti ár: 2096 Ft

-20%***

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

5899 Ft*
Eredeti ár: 7022 Ft
(39,33 Ft/ml)
Eredeti ár: 7022 Ft

Glutabalance Psorio Caps 
glutation tartalmú

étrend-kiegészítő kapszula
30 db

3750Ft*
Eredeti ár: 4678 Ft

(125,00 Ft/db)
Eredeti ár: 4678 Ft

Komplex antioxidáns formula az egészséges és megfelelően hidratált bőrért glutationnal, luteinnel, B5-, C- és D vitaminokkal és máriatövissel. A glutation hozzájárul a test védekezőképességéhez.
A máriatövis támogatja a máj egészségét és hozzájárul annak méregtelenítő potenciáljához. Pikkelysömör kezelés esetén is.
Forgalmazza: PP Management Kft .

1052 Budapest, Petőfi  Sándor utca 11. IV. em. 20.

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

Valódi grapefruit mag kivonat! 

Citrus biofl avonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. 

A Grapefruit mag kivonat könnyen adagolható, csepp formátumban kapható.

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

Bioextra
Grapefruit mag kivonat 
20 ml
Eredeti ár: 2217 FtEredeti ár: 2217 Ft

A Grapefruit mag kivonat könnyen adagolható, csepp formátumban kapható.

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

Citrus biofl avonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. 

Grapefruit mag kivonat Grapefruit mag kivonat 

Citrus biofl avonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. 

Grapefruit mag kivonat 

Citrus biofl avonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. Citrus biofl avonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény. 

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-25%***

1650 Ft**
 (82,50 Ft/ml)

-15%***

1880 Ft*
(94,00 Ft/ml)

Novus Line D3 Vitamin Forte
D3-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő készítmény, 100 db

1599 Ft*
Eredeti ár: 2036 Ft
(15,99 Ft/db)
Eredeti ár: 2036 Ft

-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő készítmény, 100 db-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő készítmény, 100 db

Eredeti ár: 2036 FtEredeti ár: 2036 FtEredeti ár: 2036 FtEredeti ár: 2036 Ft

-20%***

A D-vitamin hozzájárul

•   az egészséges csontozat fenntartásához,

•   a kalcium és foszfor normál felszívódásához és hasznosulásához,

•   az egészséges fogazat fenntartásához,

•  az egészséges izomfunkció fenntartásához,

•  az immunrendszer megfelelő működéséhez,

•  a gyermekek csontjainak megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez.

Forgalmazza: NovusPharma Kft .

7773 Villány, Deák Ferenc u. 1/E

Novus Line C+D3 Komplex 
C-vitamint és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 100 db

3050 Ft*
Eredeti ár: 3810 Ft
(30,50 Ft/db)
Eredeti ár: 3810 Ft

-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 100 db

-20%***

A C-vitamin hozzájárul

•   az immunrendszer normál működéséhez,

•   a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

A D-vitamin hozzájárul

•   a kalcium és a foszfor normál hasznosulásához,

•  az egészséges csontozat fenntartásához,

•  az immunrendszer normál működéséhez.

Forgalmazza: NovusPharma Kft .

7773 Villány, Deák Ferenc u. 1/E

# komplexmegoldás



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. november 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 lázmérő, amely könnyű és megbízható 
hőmérsékletmérést tesz lehetővé.

60-90 mp mérési idő rektális vagy szájban történő mérés 
esetén.

Az utolsó mért érték kijelzése.

Hegye vízálló, és fertőtleníthető. Gyógyászati segédeszköz.

Műanyag védőtokkal.
Forgalmazó: HARTMANN-RICO Hungária Kft .

Th ermoval standard
lázmérő
1 db

1380 Ft*
Eredeti ár: 1976 Ft
(1380,00 Ft/db)
Eredeti ár: 1976 Ft

Digitális lázmérő, amely könnyű és megbízható 
hőmérsékletmérést tesz lehetővé.

60-90 mp mérési idő rektális vagy szájban történő mérés 

Az utolsó mért érték kijelzése.

Th ermoval standard

(1380,00 Ft/db)(1380,00 Ft/db)

-30%***

Corega Erős Original műfogsorrögzítő krém 
40 g

1199 Ft*
Eredeti ár: 1588 Ft

(29,98 Ft/g)

Eredeti ár: 1588 Ft

Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes és részleges műfogsorhoz.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft .

1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800, www.gsk.hu

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00009

Orrszívószett tisztító kefével és cserefejjel. 

Biztonságos, porszívóra csatlakoztatható, az orrváladék hatékony 
eltávolítására már újszülött kortól. 

Egyszerűen tisztítható. Forralással sterilizálható. Minden darabja hőálló. 
BPA mentes. Gyermekorvosok és fül-orr-gégész szakorvosok ajánlásával.

Orrszi Porszi SZETT műanyag 
1 db 

2150 Ft*
Eredeti ár: 2871 Ft
(2150,00 Ft/db)
Eredeti ár: 2871 Ft

Ft*
Eredeti ár: 2871 Ft
(2150,00 Ft/db)
Eredeti ár: 2871 Ft

-25%***

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!

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

•   Egyszerű, gyors és megbízható

•   Egyértelmű eredmény

•   Eredmény már 5 perc után leolvasható

•   A nap folyamán bármikor használható

Forgalmazza: Ergo-Prevent Kft .

7773 Villány, Deák F.u.1/A

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

1020 Ft*
Eredeti ár: 1303 Ft

(1020,00 Ft/db)

Eredeti ár: 1303 Ft

CYCLOTEST- Korai terhességi teszt 

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!

Eredeti ár: 1303 Ft

(1020,00 Ft/db)

Eredeti ár: 1303 Ft

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!

Eredeti ár: 1303 Ft

(1020,00 Ft/db)

Eredeti ár: 1303 Ft

-20%***

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

Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

Biomed
Ördögcsáklya Krém DUPLA
2x70 g 

1099 Ft*
Eredeti ár: 1386 Ft
(7,85 Ft/g)
Eredeti ár: 1386 Ft

-20%***

(29,98 Ft/g)

Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes és részleges műfogsorhoz.Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes és részleges műfogsorhoz.

-25%***

Magas hatóanyagkoncentrációjú oldatos szemcsepp súlyos 
szemszárazság tüneteinek kezelésére. Felbontás után, 
hűtés nélkül 6 hónapig eltartható. Tartósítószer-mentes..
Forgalmazó: Penta Pharma Zrt.

2161 Csomád, József Attila utca 73.

VizolS 0,4% oldatos
szemcsepp
10 ml

2450 Ft*
Eredeti ár: 3090 Ft
(245,00 Ft/ml)
Eredeti ár: 3090 Ft

Ft*
Eredeti ár: 3090 FtEredeti ár: 3090 Ft

-20%***

# szárazszem

A PHYSIOMER® KIDS orrspray orrdugulás esetén helyreállítja gyermeke 
orrlégzését és segíthet megakadályozni a megfázás gyakori szövődményének, 
a középfülgyulladásnak a kialakulását.
Forgalmazó:  Omega Pharma Hungary Kft .

 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49

Physiomer Kids orröblítő oldat  
115 ml

2599 Ft*
Eredeti ár: 3279 Ft
(22,60 Ft/ml)
Eredeti ár: 3279 Ft

Physiomer Kids orröblítő oldat  

Ft*
Eredeti ár: 3279 FtEredeti ár: 3279 Ft

-20%***
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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. november 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 szervezet és a sejtek számára fontos ásványi 
anyagokat, kalciumot, magnéziumot, és cinket 
valamint D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
készítmény.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft 

JUTAVIT Kalcium
+MAGNÉZIUM+Cink+D3
fi lmtabletta, 90 db 

1650 Ft*
Eredeti ár: 2096 Ft
(18,33 Ft/db)
Eredeti ár: 2096 Ft

Ft*
Eredeti ár: 2096 FtEredeti ár: 2096 Ft

-20%***

Fokozott légúti fertőzésveszély esetén a Medistus® lágypasztillák rendszeres 
használata a száj- és a garat-nyálkahártyán történő fi zikai akadályképzéssel 
segíti a légúti fertőzést okozó vírusok és baktériumok elleni védelmet.
Forgalmazza: VitaPlus Kft .
H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

Medistus® Antivirus
lágypasztilla mézes-citromos ízben 
10 db
Eredeti ár: 1765 FtEredeti ár: 1765 Ft

Az elmex® Sensitive Professional fogkrém Pro-Argin® technológiával lezárja a fogidegekhez vezető 
csatornákat, így szünteti meg a fájdalmat. Az egyedülálló, hatékony Pro-Argin® formulát a fogászati 
rendelők is használják az érzékeny fogaknál jelentkező fájdalom enyhítésére.
Forgalmazza: Colgate-Palmolive Kft .
1117. Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

elmex® Sensitive Professional 
Gentle Whitening fogkrém
75 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2026 Ft

(19,99 Ft/ml)

Eredeti ár: 2026 Ft

elmex® Sensitive Professional 
fogkrém

75 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2026 Ft

(19,99 Ft/ml)

Eredeti ár: 2026 Ft

-25%***

 Sensitive Professional fogkrém Pro-Argin® technológiával lezárja a fogidegekhez vezető  Sensitive Professional fogkrém Pro-Argin® technológiával lezárja a fogidegekhez vezető 

-25%***

Wick torokcukorka   
mentolos cukormentes, mézes, cseresznyés
cukormentes és új citromos mentolos

cukormentes ízekben, 1 tasak

650 Ft*
Eredeti ár: 820 Ft
(650,00 Ft/tasak)
Eredeti ár: 820 Ft

                                                                                                                             

Forgalmazó: Glatz Hungary Kft 

-20%***

Vékonyított, a nagyobb érzékenység érdekében. A Durex Feel Th in óvszer 
ugyanolyan magas fokú biztonságot és védelmet nyújt, olyan kialakítással, 
hogy könnyebben felhelyezhető legyen és simulékonyabb, kényelmesebb 
érzést nyújtson szex közben.
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft .
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870 
e-mail: gyogyszer@rb.comt

Durex Feel Th in

6 db óvszer

1499 Ft*
Eredeti ár: 2022 Ft

(249,83 Ft/db)

Eredeti ár: 2022 FtEredeti ár: 2022 Ft

(249,83 Ft/db)

Eredeti ár: 2022 Ft

-25%***

1639

Kulcs 
kártyás 

akciós ár-20%***

1399 Ft**
 (139,90 Ft/ml)

-10%***

1580 Ft*
(158,00 Ft/ml)

C-Vitamin étrend-kiegészítő készítmény D3- vitaminnal, 
cinkkel és csipkebogyó kivonattal, egy Retard készítmény, 
mely fokozatosan adagolja a szervezetünk számára a 
C-vitamint.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft .

JUTAVIT C-VITAMIN
1000MG +CSIPKEBOGYÓ
+D3-Vitamin+CINK
fi lmtabletta 
100 db 

1750 Ft*
Eredeti ár: 2096 Ft
(17,50 Ft/db)
Eredeti ár: 2096 Ft

-Vitamin+CINK

C-Vitamin étrend-kiegészítő készítmény D

Eredeti ár: 2096 FtEredeti ár: 2096 FtEredeti ár: 2096 FtEredeti ár: 2096 Ft

-15%***

Étrend-kiegészítő kapszula propolisszal, csipkebogyóval, Echinacea 
kivonattal és hozzáadott C-vitaminnal. A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.
Az Echinacea purpurea kivonat rövid távú használata ajánlott a
meghűléses panaszok megelőzésére és enyhítésére.
Forgalmazza: Bioextra Zrt.

Bioextra Immunomix Forte
étrend-kiegészítő kapszula
60 db 

2550Ft*
Eredeti ár: 3425  Ft
(42,50 Ft/db)
Eredeti ár: 3425  Ft

Étrend-kiegészítő kapszula propolisszal, csipkebogyóval, Echinacea 

étrend-kiegészítő kapszula

Eredeti ár: 3425  FtEredeti ár: 3425  Ft

-25%***

100mg Koenzim Q10-et és 35mg E-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft 

JUTAVIT KOENZIM Q10 
100MG
lágy kapszula, 40 db

2250 Ft*
Eredeti ár: 2850 Ft
(56,25 Ft/db)
Eredeti ár: 2850 Ft

lágy kapszula, 40 db

Ft*
Eredeti ár: 2850 FtEredeti ár: 2850 Ft

-20%***



Egyedülálló
Uriage és Bioderma

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

RÁADÁS
URIAGE
VÁSZONTÁSKA
1 Ft-ért**

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

KEDVEZMÉNY KÉT URIAGE
TERMÉK VÁSÁRLÁSAKOR AZ 

ALACSONYABB ÁRÚ 
TERMÉKRE*

50%
*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage terméket és 
most az alacsonyabb árút 50% KEDVEZMÉNNYEL adjuk 
Önnek. Az akció 2021. november 1-től 2021. december 

31-ig vagy a készlet erejéig tart.

Más akciókkal, akciós csomagokkal nem összevonható.
Az akcióba bevonhatóak az APIVITA termékei. 

** Vásároljon összesen 9000 Ft értékben Uriage
és/vagy APIVITA termékeket, és Öné lehet 1 Ft-ért

1 darab Uriage vászontáska.

Minden Atoderm
termékre

25%
KEDVEZMÉNY

Az akció 2021. november 1-30. között a készlet erejéig érvényes.
Az akció más kedvezményekkel nem összevonható. A tájékoztatás nem
teljes körű. A változtatás jogát fenntartjuk. NAOS Hungary Kft.© 2021
Minden jog fenntartva.

2 termék vásárlása esetén

AJÁNDÉK
100 ml-es Atoderm Tusfürdő

nyes.
A tájékoztatás nem

dő

Medistus® Antivirus
lágypasztilla mézes-citromos ízben 
10 db
Eredeti ár: 1765 Ft

100mg Koenzim Q10-et és 35mg E-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény.
Forgalmazza: JuvaPharma Kft 



Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük, késedelem nélkül
az alábbi e-mail címen jelentse be: pharmacovigilance@ewopharma.hu 
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.09. EWO-HU/REVALID/2021/42
*A Revalid® Regrowth Serum: Egy kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban, 
amely bőrgyógyászok felügyelete alatt zajlott, 26 alopéciás (3-4 fokozatú), 
18-70 év közötti férfi kapott 3% Redensyl®-t tartalmazó formulát.

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

HAJHULLÁS? 
Akár 28000 új hajszál* 3 hónap alatt!

Csökkenti a hajhullást, növeli a haj 
sűrűségét, dúsabbá teszi a hajat. 

Az optimális eredményért használja 
együtt a Revalid® Stimulating Shampoo-val 

és a Revalid® Hair Complex 
étrend-kiegészítő kapszulával!

ÖREGEDŐ HAJ? 
Lelassítja az őszülés folyamatát!
Óvja a hajat és a fejbőrt a káros 
UV-sugárzástól, így védelmet 
nyújtva az idő előtti hajöregedéssel 
szemben. A kevesebb ősz 
hajszálért. Az optimális eredményért 
használja együtt a Revalid®

Anti-Aging Shampoo-val!

Revalid®
Regrowth Serum
50ml

10 150 Ft
Eredeti ár: 11898 Ft

Kozmetikumok

Revalid®
Anti-Aging Fluid

100ml

6950 Ft
Eredeti ár: 8237 Ft

20.

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!

#kérdezdagyógyszerészt 

Érdekes témák, azonnali válaszok!

ÚJ
ÉVAD!

FÉRFI EGÉSZSÉG TÉMÁBAN
várjuk a nézőket
november 10-én és 24-én 18 órától!

Érdekes témák, azonnali válaszok!Érdekes témák, azonnali válaszok!

#kérdezdagyógyszerészt 
facebook.com/kulcspatikakfacebook.com/kulcspatikak

  

ÉV VÉGI HAJRÁ = ÉV VÉGI KIMERÜLÉS

1. Minden nap aludjon 8 órát!

2. Tanuljon meg relaxálni! Napi 15 perc is segíthet megnyugodni, elaludni.

3. Napi 30 perc aktív mozgás létszükséglet!

4. Figyeljen a napi folyadékbevitelére és étkezzen változatosan!

5. Az ölelés, testi érintés komoly stresszoldó hatással bír és ápolja a családi kötődést is.

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 51 2 3 4 5

A legtöbb munkahelyen komolyan veszik az év végi hajrát, így a családdal töltött ünnepek előtt még sokat kivesz 
a dolgozókból: nagyobb termelés, minél több ügyfél kiszolgálása, a jövő évi tervezések, mielőbbi megállapodások 
kötése extra odafi gyelést és temérdek plusz munkát jelent.

Ebből következően garantált a teljes kimerültség és ha kellően odatettük magunkat a munkahelyen, a kapott 
ünnepi pihenőidőt sem tudjuk majd igazán élvezni a fáradtság miatt. Ha azonban elejét vesszük a dolognak és 
tudatosan készülünk erre az időszakra, van esélyünk arra, hogy ne csak beessünk a karácsonyi vacsorára, hanem rá 
is tudjunk hangolódni.

   5 tippünk az év végi stresszes időszakra:



ERDEI GYÜMÖLCS

MANGÓ

EPER

természetes aromákkal,
B-, C-, D-, E-vitaminokkal dúsítva
ajánlott mennyiség:
gyermek 0 / felnőtt 2 szelet naponta

BEVEZETŐ ÁRON
MOST CSAK

268 FT

SZÖRNY ÖCSI

SZÖRNY HUGI
SZÖRNY APU

SZÖRNY ANYU

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük, késedelem nélkül
az alábbi e-mail címen jelentse be: pharmacovigilance@ewopharma.hu 
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.09. EWO-HU/REVALID/2021/42
*A Revalid® Regrowth Serum: Egy kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban, 
amely bőrgyógyászok felügyelete alatt zajlott, 26 alopéciás (3-4 fokozatú), 
18-70 év közötti férfi kapott 3% Redensyl®-t tartalmazó formulát.

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

HAJHULLÁS? 
Akár 28000 új hajszál* 3 hónap alatt!

Csökkenti a hajhullást, növeli a haj 
sűrűségét, dúsabbá teszi a hajat. 

Az optimális eredményért használja 
együtt a Revalid® Stimulating Shampoo-val 

és a Revalid® Hair Complex 
étrend-kiegészítő kapszulával!

ÖREGEDŐ HAJ? 
Lelassítja az őszülés folyamatát!
Óvja a hajat és a fejbőrt a káros 
UV-sugárzástól, így védelmet 
nyújtva az idő előtti hajöregedéssel 
szemben. A kevesebb ősz 
hajszálért. Az optimális eredményért 
használja együtt a Revalid®

Anti-Aging Shampoo-val!

Revalid®
Regrowth Serum
50ml

10 150 Ft
Eredeti ár: 11898 Ft

Kozmetikumok

Revalid®
Anti-Aging Fluid

100ml

6950 Ft
Eredeti ár: 8237 Ft

-15 %***

Eredeti ár: 11898 FtEredeti ár: 11898 Ft Eredeti ár: 8237 FtEredeti ár: 8237 Ft
(203,00 Ft/ml) (69,50  Ft/ml)

-15 %***

21.

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

#kérdezdagyógyszerészt 

Érdekes témák, azonnali válaszok!

ÚJ
ÉVAD!

FÉRFI EGÉSZSÉG TÉMÁBAN
várjuk a nézőket
november 10-én és 24-én 18 órától!

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. november 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

1. Minden nap aludjon 8 órát!

2. Tanuljon meg relaxálni! Napi 15 perc is segíthet megnyugodni, elaludni.

3. Napi 30 perc aktív mozgás létszükséglet!

4. Figyeljen a napi folyadékbevitelére és étkezzen változatosan!

5. Az ölelés, testi érintés komoly stresszoldó hatással bír és ápolja a családi kötődést is.



22.

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

5251995_SimplyYou_KulcsPatika_Priessnitz_hird_185x139mm.indd   1 2021.06.07.   20:12

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

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

2150Ft*
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. november 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 

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

BERIGHT ANTIGÉN
NYÁLMINTÁS OTTHONI TESZT (CE 1434)
hivatalosan magánszemélyeknek értékesíthető, 1 db

FFP2
MASZK 199 Ft/db

MOST CSAK

Gyermekek számára praktikus.
Magyarnyelvű csomagolással.

Forgalmazó: Legal Beauty Kft., 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.

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

 2990 Ft/db
MOST CSAK

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

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

-6% a Quality Patikákban

-6%  a Kulcs Quality Patikákban

-5% KEDVEZMÉNNYEL!



A játék kezdete: 2021. november 1.    
Beküldési határidő: 2021. november 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. december 2., csütörtök 
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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a megfejtést, amely 
a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség: a glükóz feldolgozási zavara, amelynek oka a hasnyálmirigy által termelt 
inzulin hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége, esetleg mindkettő. A szükséges mennyiségű inzulin 
hiányában a sejtek nem képesek a vérből a glükóz felvételére, így az a vérben marad, azaz a vércukorszint megemelkedik. 
Több típusa létezik, de ma még egyik sem gyógyítható. A kezelés élethosszig tart, a vércukor megfelelő szinten tartása a 
beteg életkilátásait meghatározó szövődmények megelőzését jelenti. 

VÍZSZINTES: 1.  Realisztikus. 8. Bíztató szó. 11. Régi hosszmérték. 
12. Mátyás király képe van rajta. 13. Berlini horony! 14. Becézett 
női név. 16. Vékony szelet! 17. Ókori állam, az Óperzsa Birodalom 
elődje. 18. Nagy levelű növény. 20. Háziasított állat. 21. Közel-
keleti nép. 23. Elzáró szerkezet. 25. Égtáj. 27. Zsinat páros betűi. 
28. Menetrendi rövidítés. 30. Sporteszköz. 31. Pl. a sólet. 34. Kö-
tőszó. 35. Faragó egynemű betűi. 37. Szerda páratlan betűi. 38. Ka-
bátot felsegíté. 40. Kórházi ágy végén található. 43. Kelle -
metlen illat. 44. Ordít. 46. Becenévből önállósult, ritka női név.
48. Okos. 49. A „Ne ismételd önmagad!” szoft ver-fejlesztési 
alapelv angol betűszava. 50. Kettőzve: Gábor művésznő ke-
resztneve. 52. Kelet-ázsiai tömegmérték. 53. Cement és sóder 
keveréke. 55. Króm vegyjele. 56. Berregés része! 57. A Zempléni-
hegység 895m-es csúcsa (N, L).

FÜGGŐLEGES: 1. Stendhal egyik műve (3 szó). 2. Török férfi név. 
3. Ómen egynemű betűi. 4. Tetszetős. 5. Újságíró, humorista, 
konferanszié (József ). 6. Összetételekben földre utal. 7. Csont, la-
tinul. 8. Egy Fejér megyei település lakója. 9. Quam … Abrahae 
promisisti, amit egykor megígértél Ábrahámnak. 10. Elnyomó ha-
talom elleni küzdelem. 13. Melléknévképző. 15. Női név. 17. Ha-
barcs. 19. Sémita nép. 20. Flamand város. 22. Szalonnaolvadék. 
24. Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő. 26. Az Orion csil-
lagkép magyar neve. 29. Erdélyi fi zikus, szakíró (NÉDA Árpád). 
32.  A telefon feltalálója (Alexander Graham). 33. Bővebb magya-
rázatra utaló felszólítás. 36. Amerikai üzletember, a Manchester 
United egykori tulajdonosa (Malcolm Irving). 39. Vagyis. 41. Káin öccse. 
42. Vendégség, összejövetel, angol szóval. 45. München folyója. 
47.  Tol. 49. Idegen részlet! 51. …-fi , tudományos fantasztikus.
53. Bálint András. 54. Nikkel vegyjele.

A keresztrejtvény helyes megfejtői között
Kulcs Kártya Partnerünk, a Könyvtündér 

webáruház jóvoltából 3db 2 könyvből álló 
könyvcsomagot sorsolunk ki.

VÉDEKEZZEN ÖN IS
HATÉKONYABBAN!

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

BERIGHT ANTIGÉN
NYÁLMINTÁS OTTHONI TESZT (CE 1434)
hivatalosan magánszemélyeknek értékesíthető, 1 dbhivatalosan magánszemélyeknek értékesíthető, 1 db

FFP2
MASZKMASZK
FFP2
MASZK 199 Ft/db

MOST CSAK

Gyermekek számára praktikus.
Magyarnyelvű csomagolással.

Forgalmazó: Legal Beauty Kft., 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.

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

 2990 Ft/db
MOST CSAK

A keresztrejtvény helyes megfejtői között

webáruház

-6% a Quality Patikákban

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



STRATÉGIAI PARTNER:

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

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás:  2021. október 12. 
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. november 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


