KEDVEZMÉNYKATALÓGUS

természet!

Érvényes: 2022.05.01. – 05.31.

#HÁZI KEDVENC
MÁJUS 21.

Elhízás Európai Napja
A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse
felmatricázott patikáinkban:
ÁLLATGYÓGYÁSZATI
TERMÉKEK
KAPHATÓAK!

TÖBB MINT

110
TERMÉK

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

SZUPER ÁRON!

Betadine® oldat

Algopyrin 500 mg

30 ml

tabletta, 30 db

Eredeti ár: 2012 Ft

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1499 Ft**
(49,97 Ft/ml)

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

Eredeti ár: 3418 Ft

%***
-15
699 Ft*

1

-15%

(56,63 Ft/ml)

A Betadine® oldat a bőr fertőtlenítésére alkalmas, széles antimikrobiális
spektrummal rendelkező fertőtlenítőszer. Elpusztítja a legtöbb gombát,
baktériumot és vírust is. A Betadine oldat fertőtlenítő hatása gyorsan
(1-2 percen belül) kialakul.
Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág
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Irány a

Profi megoldás többféle típusú erős fájdalom és láz csillapítására. Rövid időn
belül hat, és akár 6 órán keresztül tart a hatása. 15 éves kortól alkalmazható.
Hatóanyag: metamizol-nátrium
Opella Healthcare Commercial Kft. – 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-2101148 (2021. 10. 19.)

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 2022. május 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.

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK
MINDIG JOBBAN JÁRNAK!
DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS!
gyorsan és egyszerűen igényelhető MÁR ONLINE IS!
azonnali kedvezmények és extra havi akciók
egyedi ajánlatok országos partnereinktől
online trénerek exkluzív tornasorozatai
előzetes hozzáférés a havi akciókhoz
nyereményjátékok

-25 %

Kulcs
kártyás
akciós ár

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

-15

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

KULCS KÁRTYÁS
AKCIÓS ÁR

%

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

NORMÁL AKCIÓS ÁR
kulcspatikak.hu/regisztracio

KULCS KÁRTYÁVAL PARTNEREINKNÉL IS JOBBAN JÁR!

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

Olvassa be!

KULCS KÁRTYA TULAJDONOSOKNAK EGÉSZ MÁJUSBAN

20 % KEDVEZMÉNY

AZ NRDOGS.HU WEBSHOPON
BÁRMILYEN KUTYAFEKHELYRE VAGY KUTYÁS KIEGÉSZÍTŐRE.
A kedvezményt kizárólag teljes árú termékek esetén használható fel.

Részletek és kuponkód a kedvezményes vásárláshoz: www.kulcspatikak.hu/kulcskartya
oldalon Kulcs Kártyaszámmal bejelentkezve! Az akció érvényessége: 2022. május 1-31.

ALLERGIA

kulcspatikak.hu

Otrivin ALLERGIA
adagoló oldatos orrspray

Otrivin RAPID MENTOL
1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2955 Ft

15 ml
Eredeti ár: 2780 Ft

-20

%***

-20

#orrdugulás

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

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

2199 Ft**

%***
-10
650 Ft*

2

(146,60 Ft/ml)

(265,00 Ft/ml)

%***
-10
499 Ft*

2

Hatása 2 percen belül megkezdődik és
akár 12 órán keresztül is fennáll.

(166,60 Ft/ml)

Xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú,
vény nélkül kapható gyógyszer.

Légúti allergia okozta orrdugulás és
orrfolyás enyhítésére.

A védjegy tulajdonosa vagy engedélyezett
használója a GSK vállalatcsoport.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett
használója a GSK vállalatcsoport.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.

1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

Dassergo 5 mg

Zilola® 5 mg

filmtabletta, 30 db

filmtabletta, 28 db

Eredeti ár: 2224 Ft

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 2384 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

1550 Ft**

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1799 Ft**

(51,67 Ft/db)

%***
-20
780 Ft*

(64,25 Ft/db)

%***
-15
030 Ft*

1

2

(59,33 Ft/db)

(72,50 Ft/db)

Enyhíti az allergiás nátha és csalánkiütés tüneteit, felnőttek és 12 éves
vagy ennél idősebb serdülők számára javasolt.

Korszerű allergiaellenes készítmény, mely 1 órán belül csillapítja a
leggyakoribb allergiás tüneteket.

Hatóanyag: dezloratadin

Hatóanyag: levocetirizin-hidroklorid

KRKA Magyarország Kft.

Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet

Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Hirdetési kód: HUDASPAT202020

Hirdetési kód: 102/2022/OTC

Az

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1950 Ft**

ALLERGIA

orrdugulás
kezelésére

nem állhat a

KALANDOK

(195,00 Ft/ml)
%***
-10
180 Ft*

2

(218,00 Ft/ml)

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

útjába

2250 Ft**

szénanátha
esetén

(75,00 Ft/db)

-10
550 Ft*
%***

2

Eredeti ár: 2427 Ft

Perceken belül hat
Hatása hosszú órákig tart

Kulcs
kártyás
akciós ár

3050 Ft**
(101,67 Ft/db)

-10
399 Ft*
%***

3

krónikus
csalánkiütés
esetén

(113,30 Ft/db)

(85,00 Ft/db)

Allenasal 1 mg/ml oldatos orrspray
xilometazolin-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer

-20 %***

Allegra 120mg és Allegra Forte 180mg filmtabletta fexofenadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek
*Az Allegra 120mg és Allegra Forte 180mg filmtabletta az alkalmazást követő 1 órán belül fejti ki hatását.

Eredeti ár: 2837 Ft

Nem álmosít
Gyorsan hat*

Eredeti ár: 3794 Ft

Hatása 24 órán át tart
Laktóz- és gluténmentes

Opella Healthcare Commercial Kft. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.orrdugulas.hu, www.allegra.hu – MAT-HU-2200395 (2022.03.17.)

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!

3.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT

MEGVÉD

ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉK

A SZÍVFÉRGESSÉGET IS TERJESZTŐ SZÚNYOGOKTÓL
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK FORGALMAZÁSÁRA JOGOSULTAK FORGALMAZHATJÁK!

1 DOBOZ 3 PIPETTÁT
TARTALMAZ, AMI
3 HÓNAPRA ELEGENDŐ.
Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet.
Frontline® Tri-Act rácsepegtető oldat 2-5 kg-os// 5-10 kg-os// 10-20 kg-os// 20-40 kg-os// 40-60 kg-os kutyáknak; Hatóanyag(ok): Fipronil: 33,8 mg//67,6 mg// 135,2 mg// 270,4 mg// 405,6 mg,
Permetrin: 252,4 mg // 504,8 mg// 1009,6 mg// 2019,2 mg// 3028,8 mg; A tájékoztatás nem teljes körű. Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900
• Fax: 06 1 299-8901, ah.hu@boehringer-ingelheim.com. Reklámanyag lezárási dátuma: RCV-CAN-0068-2022

IMMUNERŐSÍTÉS
Fontlie_tri_act_akcio.indd 1

kulcspatikak.hu

Béres C-vitamin 500 mg

RETARD filmtabletta csipkebogyó-kivonattal
+ 1000 NE D3-vitamin, 90 db
Eredeti ár: 3532 Ft

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2650 Ft**
(29,44 Ft/db)

%***
-15
999 Ft*

2

(33,32 Ft/db)

Több mint C-vitamin! C- és D-vitaminban
gazdag retard készítmény csipkebogyókivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az
immunrendszer megfelelő működéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapet, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2205BCSE3

Béres Csepp Extra
belsőleges oldatos cseppek

Gondolta volna?

30/03/22 18:24

Gondolta volna, hogy állatszőr allergia csak azóta létezik, mióta emberek sokasága kezdett a háziállataikkal egy légtérben élni? A XX. sz. végén - XXI. század
elején jelentőssé vált allergiatípus rendkívül kellemetlen tünetekkel jár: szemviszketés, piros szemek, bőrkiütések, viszketés, bőrszárazság és sokakat gyötör
köhögés, tüsszögés. Az állatszőr allergiát bőrpróbás
és vérvizsgálattal egyszerű kimutatni, ezután megfelelő gyógyszerekkel a tünetek jól kezelhetők. Emellett
a legtöbbet az segít a kutyával-cicával együtt élőkön,
ha az állat szőrétől és -nyálától minél többször tisztítják meg otthonaikat, ruházatukat.

30 ml
Eredeti ár: 1924 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1530 Ft**
(51,00 Ft/ml)

%***
-10
720 Ft*

1

(57,33 Ft/ml)

Komplex összetételével támogatja
az immunrendszert meghűléses
betegségekben, influenza idején.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapet, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2205BCSE3

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 2022. május 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.

-20

%***

Eredeti ár: 4034 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

3199 Ft**

FEJFÁJÁS
CSILLAPÍTÁS
FELNŐTTEKNEK
(106,63 Ft/db)
%***
-10
599 Ft*

3

Eredeti ár: 2992 Ft

(119,97 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

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

%***
-10
699 Ft*

2

(112,46 Ft/db)

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

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

Aspirin Effect

FÁJDALOM, LÁZ

500 mg szájban diszpergálódó granulátum, 10 tasak

kulcspatikak.hu

Apranax Dolo 220 mg

Eredeti ár: 1846 Ft

filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 2454 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

-20 %***

1450 Ft**
(145,00 Ft/tasak)

1950 Ft**

%***
-10
650 Ft*

1

(65,00 Ft/db)

%***
-10
199 Ft*

2

(73,30 Ft/db)

Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. izomfájdalom, ízületi fájdalom,
hátfájás rövid távú kezelésére javallott. Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat.
Naproxen-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
EP kártyára megvásárolható.
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.

Cataflam Dolo 25 mg

Hatóanyag: acetilszalicilsav

#víznélkülbevehető

Aspirin Ultra

bevont tabletta, 30 db

-15

Víz nélkül bevehető fájdalomcsillapító
az Aspirin® termékcsaládból!
Az Aspirin® Effect szájban oldódó
fájdalomcsillapító, víz nélkül bárhol
bevehető, így egy mozdulattal enyhítheted a fájdalmat.

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Hirdetési kód: APRDT-21-06-02, lezárás dátuma: 2021.06.01.

%***

(165,00 Ft/tasak)

Bayer Hungária Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

Eredeti ár: 3819 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

500 mg bevont tabletta, 20 db

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 2246 Ft

3250 Ft**

-20

(108,33 Ft/db)

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1799 Ft**

%***
-10
430 Ft*

3

(89,95 Ft/db)

%***
-10
020 Ft*

(114,33 Ft/db)

2

(101,00 Ft/db)

A Cataflam Dolo enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció következtében fellépő fájdalmat.
Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Fejfájás? Aspirin® Ultra! Mikroaktív technológiájának köszönhetően az eddigi
leggyorsabban felszívódó Aspirin®, ami hatékonyan csillapítja fejfájását.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Hatóanyag: acetilszalicilsav

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

Bayer Hungária Kft.

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Béres Magnézium Komplex

MAGNÉZIUM

filmtabletta, 50 db
Eredeti ár: 2269 Ft

Magne B6
bevont tabletta, 100 db
Eredeti ár: 4005 Ft

-20 %***

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1799 Ft**

3199 Ft**

(35,98 Ft/db)

%***
-10
030 Ft*

(31,99 Ft/db)

2

%***
-10
599 Ft*

(40,60 Ft/db)

3

(35,99 Ft/db)

Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs?
Együttes előfordulásuk magnéziumhiányra utalhat!
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Opella Healthcare Commercial Kft. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060

#gazdaságoskiszerelés

Komplex készítmény fokozott fizikai
megterhelés esetén. A magnézium
hozzájárul a fáradtság és kifáradás
csökkentéséhez.
Béres Gyógyszergyár Zrt.

Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

1037 Budapet, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: MAT-HU-2101160 (2021.02.17.)

Hirdetési kód: KU2205MK5

AAkockázatokról
és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót,
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
kockázatokról
és a mellékhatásokról
olvassa el avagy
betegtájékoztatót,

5.

Az
étrend-kiegészítő
nemmeg
helyettesíti
a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
vagy
kérdezze
kezelőorvosát,
gyógyszerészét!
Az ajánlatok 2022. május 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.

KERINGÉS

kulcspatikak.hu

NeoMagnizum keringés

Sperti Preparation H

Káliumot, magnéziumot, galagonya-kivonatot

végbélkúp, 12 db

és B6 -vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

#aranyér

Eredeti ár: 3776 Ft

Eredeti ár: 3172 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

-15 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3199 Ft**

2350 Ft**

(266,58 Ft/db)

(47,00 Ft/db)

%***
-10
399 Ft*

%***
-15
699 Ft*

3

2

(53,98 Ft/db)

(283,25 Ft/db)

A NeoMagnizum keringés galagonya-kivonat összetevője támogatja a
perifériás vérkeringést és hozzájárul az oxigénellátás javításához, a kálium
pedig részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.

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

NeoMagnizum keringés – természetes eredetű magnézium1 galagonyakivonattal és káliummal.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

természetes eredetű, bányászott MgCO3 só

1

GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 43.

1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Hirdetési kód: 97_202203_neom

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

Biomed Vadgesztenye
krém FORTE

Dimotec 1000 mg
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 7401 Ft

DUPLA 2x60 g
Eredeti ár: 1782 Ft

-20 %***

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

5850 Ft**

1399 Ft**

(97,50 Ft/db)

%***
-10
650 Ft*

(11,66 Ft/g)

6

%***
-10
599 Ft*

(110,83 Ft/db)

1

(13,33 Ft/g)

#napi1tabletta

Visszérgyulladás okozta bőrtünetek,
fáradt és feszülő lábak ápolására.
Továbbfejlesztett összetétel
nyírfakéreg-kivonattal, gazdaságos
DUPLA kiszerelés.

Visszeres panaszok? A Dimotec komplex védelmet nyújt napi 1 tabletta szedése
mellett. 3-as hatásával egyszerre serkenti a nyirokkeringést, csökkenti az erek
gyulladását, védi és tonizálja a vénákat.
A Dimotec 1000 mg diozmin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft.
4032, Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.
E-mail: info@keri.hu

Nicorette®

Nicorette®

Nicorette®

Eredeti ár: 4874 Ft

Eredeti ár: 4876 Ft

Eredeti ár: 4874 Ft

patch áttetsző 10 mg/16 óra
transzdermális tapasz, 7 db

-15

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

patch áttetsző 15 mg/16 óra
transzdermális tapasz, 7 db

-15

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4150 Ft**

4150 Ft**

(592,86 Ft/db)

(592,86 Ft/db)

-10
399 Ft*

-10
399 Ft*

4

4

Kulcs
kártyás
akciós ár

4150 Ft**
(592,86 Ft/db)

4

(628,43 Ft/db)

(628,43 Ft/db)

-15

%***

%***
-10
399 Ft*

%***

%***

patch áttetsző 25 mg/16 óra
transzdermális tapasz, 7 db

(628,43 Ft/db)

A nikotin utáni sóvárgás és a megvonási tünetek csillapításával a dohányzásról történő azonnali leszokás elősegítésére. Vény nélkül kapható gyógyszer!
Hatóanyag: nikotin
Johnson&Johnson Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

#dohányzásleszokás

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

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
vagy
kérdezze
kezelőorvosát,
gyógyszerészét!
Az ajánlatok 2022.
május
hónapban, ill.meg
a készlet
erejéig vagy visszavonásig
érvényesek.
* = akciós bruttó
fogyasztói ár | *** Anem
gyógyszertár
eredeti,
nem akciós fogyasztói
árához
képest.| * = akciós bruttó fogyasztói ár
Az étrend-kiegészítő
helyettesíti
a kiegyensúlyozott
vegyes
étrendet!
** törzsvásárlói
bruttó
fogyasztói
ár, hónapban,
amely kizárólag
törzsvásárlói
leolvasása után érvényesíthető.
Az akciós
ajánlatok
2020.
március
ill. a akészlet
erejéigkártya
érvényesek.

6.

Solvena
100 g gél
Eredeti ár: 4436 Ft

VenoprotEP
filmtabletta, 60 db

#visszerespanaszok

Eredeti ár: 6220 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

-40 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3699 Ft**

3499 Ft**

(61,65 Ft/db)

%***
-30
350 Ft*

(34,99 Ft/g)

%***
-10
950 Ft*

4

3

(72,50 Ft/db)

(39,50 Ft/g)

Lábdagadás? Feszítő fájdalom és visszeres panaszok? A Solvena gél hatékonyan
enyhíti ezen panaszokat, valamint természetes összetevőket, például citromfű,
törpefenyő és rozmaringolajat is tartalmaz.

Citrus flavonoidokkal a visszér ellen!

A Solvena pentozán-poliszulfát-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható
gyógyszer.

Hatóanyag: diosmin, hesperidin
ExtractumPharma zrt.

További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft.
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.
E-mail: info@keri.hu

Venoruton Forte 500 mg

Tebofortan 120 mg

tabletta, 60 db

filmtabletta, 30 db

Eredeti ár: 6245 Ft

Eredeti ár: 5351 Ft

-20 %***

-15 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

5250 Ft**

4299 Ft**

(87,50 Ft/db)

%***
-10
599 Ft*

(143,30 Ft/db)

5

-10
780 Ft*
%***

(93,32 Ft/db)

4

(159,33 Ft/db)

A Venoruton Forte 500 mg tabletta enyhíti a krónikus vénás elégtelenség
következtében kialakuló ödémát és az ezzel járó tüneteket, mint a lábban érzett
fájdalmat, fáradtságot, merevséget, görcsöket és a nehéz, illetve „nyugtalan” láb
érzését, valamint az érzékelési zavarokat.

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

Hatóanyag: O-β-hidroxietil-rutozid (oxerutin)

Hatóanyag: Ginkgo biloba kivonat

Stada Hungary Kft.

Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.

Hirdetési kód: 21STADAVENORUTON3AP2/2021.08.18.

1133 Budapest, Váci út 116-118.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

MEMOlife MAX
kapszula, 100 db
Eredeti ár: 5646 Ft

Venotec 600 mg
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 4080 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3250 Ft**

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4250 Ft**

(108,33 Ft/db)

Venotec 600 mg

%***
-10
650 Ft*

3

tabletta, 60 db

(121,67 Ft/db)

Eredeti ár: 6806 Ft

(42,50 Ft/db)

%***
-15
750 Ft*

4

(47,50 Ft/db)

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

5399 Ft**
(89,98 Ft/db)

%***
-10
099 Ft*

6

#memória

Tegyél koncentrációdért és memóriádért a MEMOLIFE MAX
kapszulával! A halolajban lévő DHA hozzájárul a normál
agyműködés fenntartásához. A ginzeng támogatja a
memóriát és segíti a koncentrációt. Lecitint is tartalmaz.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

(101,65 Ft/db)

A gyors felszívódású, növényi alapú Venotec szedése növeli a kapillárisok ellenállását,
erősíti és védi a vénákat. Már napi 1 tabletta elegendő a visszér tünetei ellen.
Hatóanyag: mikronizált diozmin
Zentiva Pharma Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.

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

7.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

EMÉSZTÉS
Cralex® 125 mg

Rennie Borsmenta

#gyomorégés

rágótabletta, 60 db

tabletta, 60 db
Eredeti ár: 2480 Ft

Eredeti ár: 2552 Ft

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

-20

2050 Ft**

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1950 Ft**

(34,17 Ft/db)

(32,50 Ft/db)

-10
299 Ft*

%***
-10
230 Ft*

%***

2

2

(38,32 Ft/db)

(37,17 Ft/db)

Nagyon gyors és hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos panaszok
esetén, 40 másodpercen belül hatni kezd 2 tabletta egyidejű alkalmazása
esetén.

#aktiváltszén

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

Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát
Bayer Hungária Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág

Daedalon® 50 mg
#hányinger

tabletta, 10 db
Eredeti ár: 1912 Ft

-20 %***

Elinix probiotikum
kemény kapszula, 28 db
Eredeti ár: 3716 Ft

-15

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3150 Ft**

1499 Ft**

(112,50 Ft/db)
%***
-10
350 Ft*

(149,90 Ft/db)

-10
720 Ft*

3

%***

1

(119,64 Ft/db)

(172,00 Ft/db)

A Daedalon® tabletta különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és
kezelésére szolgáló gyógyszer. 6 éves kortól adható.
Hatóanyag: 50,0 mg dimenhidrinát tablettánként
Richter Gedeon Nyrt.

Az Elinix jótékony hatású baktériumtörzseket tartalmazó probiotikum, mely
bélrendszeri fertőzés vagy antibiotikum okozta hasmenés és puffadás esetén
segíthet megszüntetni a kellemetlen tüneteket vagy akár megelőzni azok
kialakulását. Vény nélkül kapható gyógyszer.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Sandoz Hungária Kft.

Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: 103/2022/OTC

Hirdetési kód: OELI1673/05.20

Gastropan

Dulcolax®

gyomornedv-ellenálló lágy kapszula, 14 db

7,5 mg/ml belsőleges oldatos cseppek,
30 ml

Eredeti ár: 3467 Ft

-20 %***

Eredeti ár: 2901 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

2299 Ft**

#székrekedés

(76,63 Ft/ml)

%***
-10
599 Ft*

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2750 Ft**

2

(196,43 Ft/db)
%***
-10
099 Ft*

(86,63 Ft/ml)

A Dulcolax csepp egyénileg adagolható, így személyre
szabott segítséget nyújt székrekedés esetén.
Kiszámítható, mert 6-12 órán belül fejti ki hatását, ott,
ahol szükség van rá: a vastagbélben.
Hatóanyag: nátrium-pikoszulfát
Opella Healthcare Commercial Kft. – 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-2101104 (2021.10.14.)

3

(221,36 Ft/db)

A Gastropan hagyományos növényi gyógyszer, elsősorban az enyhe görcsökkel,
bélgázképződéssel és teltségérzéssel járó emésztőrendszeri panaszok
kezelésére javasolt.
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta
fennálló használaton alapul.
Hatóanyag: borsosmentaolaj és köményolaj
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

FÉRFIAKNAK
Prostamol® UNO
320 mg lágy kapszula, 90 db
Eredeti ár: 8600 Ft

-15

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

7350 Ft**
(81,67 Ft/db)

%***
-10
699 Ft*

7

(85,54 Ft/db)

Alken szerinti I. és II. stádiumú jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta vizelési panaszok tüneti
kezelésére ajánlott gyógyszer.
Szabalpálmatermés-kivonat hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

hogy a D-vi-már
Tudta,
Használta
tamin nem csak az
immunrendszer munkáját
segíti, hanem a csontok
szerkezetére és az izmok
Partnereinknél
is?
működésére is jó hatással
Kedvezményes
vásárlás
vagy
van?

Kulcs Kártyáját
ajándék várja!

Részletek:
www.kulcspatikak.hu/kulcskartya

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

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

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 2022. május 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.

8.

HOGY JÓL
INDULJON A REGGEL!
Székrekedés esetén a Stadalax körülbelül
6–10 óra elteltével kíméletesen hat*

2150 Ft**
(43,00 Ft/db)

Eredeti ár: 2724 Ft

-20%
Stadalax 5 mg tabletta. Biszakodil hatóanyag tartalmú,
vény nélkül kiadható gyógyszer. 21STADASTADALAX3AP5/2021.06.29.
*Alkalmazás időpontjától függően körülbelül 6 vagy körülbelül 10 óra múlva hat.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kér d ez z e me g kez e lőorvos á t, gy ógyszerészét!
HÚGYUTAK
URIFAR forte
kulcspatikak.hu

D-mannózt, A-vitamint, rozella- és meggyszárkivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerrel, 14 db
Eredeti ár: 6557 Ft

Béres Tőzegáfonya
+ Aranyvessző
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 3311 Ft

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

Kulcs
kártyás
akciós ár

5250 Ft**
(375,00 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

2650 Ft**
(44,17 Ft/db)

%***
-10
950 Ft*

2

(49,17 Ft/db)

-10
899 Ft*
%***

5

(421,36 Ft/db)

Tőzegáfonya-kivonatot és aranyvessző-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő
készítmény. Az aranyvessző hozzájárul a húgyutak egészségének fenntartásához.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapet, Mikoviny u. 2-4.

•

2000 mg D-mannóz

•

A rozella elősegíti a víz kiürülését a vesékből.

•

A meggy hozzájárul a kiválasztórendszer normál működéséhez.

•

Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

•

Természetes eperíz

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

Hirdetési kód: KU2205TA6

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

Kulcs Patikák Home Fitness
ingyen Önnek is!

www.kulcspatikak.hu/homefitness

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

9.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

BŐR, KÖRÖM, HAJ
Loceryl®

Canesten Plus

50 mg/ml gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml

#körömgomba

Eredeti ár: 6704 Ft

bifonazol krém, 15 g
Eredeti ár: 2413 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

5299 Ft**
(2119,60 Ft/ml)

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

Hármas hatás a bőrgomba kezelésében: széles
spektrumú gombaölő, gyulladáscsökkentő és
antibakteriális. Napi egyszeri használattal hatékonyan
megszünteti a kínzó tüneteket és elpusztítja a gombát.
Hatóanyag: bifonazol

%***
-10
999 Ft*

5

%***

(2399,60 Ft/ml)

1899 Ft**
(126,60 Ft/g)

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

%***
-10
150 Ft*

2

(143,33 Ft/g)

Hatóanyag: amorolfin

Bayer Hungária Kft.

Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft.

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
Dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04. EWO-HU/LOCERYL/2021/04v29

Exoderil

Exoterbyn

10 mg/g krém, 30 g

gyógyszeres körömlakk, 3,3ml

Eredeti ár: 3116 Ft

-20 %***

Eredeti ár: 5863 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

2499 Ft**

4950 Ft**

(83,30 Ft/g)

%***
-10
799 Ft*

(1500,00 Ft/ml)

%***
-10
250 Ft*

2

(93,30 Ft/g)

5

(1590,91 Ft/ml)

3-as csapás a bőr gombás fertőzésére: gyorsan enyhíti a viszketést,
(már napi 1x-i használat mellett) képes elpusztítani a bőrgombák széles
körét és számos baktérium ellen is hatásos.

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

Hatóanyag: naftifin

Hatóanyag: terbinafin

Sandoz Hungária Kft.

Sandoz Hungária Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Hirdetési kód: OEXO1844/04.21

Aciclovir AL 50 mg/g krém

Panthenol S.O.S. spray

2g

130 g
Eredeti ár: 3102 Ft

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2150 Ft**
(16,54 Ft/g)

-20
480 Ft*
%***

2

(19,08 Ft/g)

#irritáltbőr

Eredeti ár: 1766 Ft

-20 %***

#ajakherpesz

Kulcs
kártyás
akciós ár

1399 Ft**
(699,50 Ft/g)

%***
-10
580 Ft*

1

Panthenol S.O.S. spray, elsősegély az irritált bőrre!
A magas (10%-os) panthenol, valamint az allantoin
kombinációja hatékony bőrápolást biztosít napégést
követően. Csökkenti az irritációt, hidratálja, puhítja
és simítja a bőrt.

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

Sirowa Hungary Kft.

Hatóanyag: aciklovir

1117 Budapest, Alíz utca 4.

Stada Hungary Kft. – 1133 Budapest, Váci út 116-118.

(790,00 Ft/g)

Hirdetési kód: 21STADAACICLOVIRAL3AP9/2021.07.30.

Nizoral korpásodás ellen
20 mg/g sampon
100 ml

Eredeti ár: 4209 Ft

-20 %***

#korpáshaj

%***
-10
750 Ft*

3

(37,50 Ft/ml)

Nizoral - Legyőzi a gomba okozta korpásodást.
Hatékony megoldást nyújt a korpásodás
tüneteit okozó gombás fertőzés kezelésében,
miközben megszünteti a viszketést és a hámlást.
Hatóanyag: ketokonazol
Stada Hungary Kft.

50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
Eredeti ár: 4865 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

3350 Ft**
(33,50 Ft/ml)

Amorolfin-Teva

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3599 Ft**
(1439,60 Ft/ml)
%***
-15
099 Ft*

4

(1639,60 Ft/ml)

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

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hatóanyag: amorolfin

Hirdetési kód: 21STADANIZORAL3AP9/2021.08.10.

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.

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 2022. május 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.

10.

HÖLGYEKNEK

Gondolta volna?

DuoFemin
kulcspatikak.hu

Étrend-kiegészítő tabletta vitaminokkal, ásványi anyagokkal
és gyógynövényekkel, 56 db (28-28 tabletta)

ELHÍZÁS ELLENI EURÓPAI NAP - MÁJUS 21.

Eredeti ár: 4694 Ft

-15 %***

Gondolta volna, hogy a túlsúly, az elhízás az egyik fő rizikófaktora a világviszonylatban is fő halálozási okként szereplő szív- és érrendszeri megbetegedéseknek? De itt nem
áll meg a sor: a cukorbetegségnek, a degeneratív ízületi
betegségeknek és néhány daganattípusnak is. Ön ne álljon
a betegségek előszobájában, étkezzen egészségesebben
és szokjon rá valamilyen könnyen űzhető mozgásformára!
A www.kulcspatikak.hu oldalon ingyenes, online gyógytorna- és edzésvideókkal tesszük könnyebbé Önnek a mindennapi mozgást. Várjuk a felületre Kulcs Kártyája számával
Önt is!

Kulcs
kártyás
akciós ár

3950 Ft**
(70,54 Ft/db)

%***
-10
199 Ft*

4

(74,98 Ft/db)

A jó közérzetért a menopauza idején 28 nappali tabletta (sárga)
és 28 éjszakai tabletta (kék) - 24 órás rendszer. A vöröshere segít elviselni
a hőhullámokat. A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer
normál működéséhez. A magnézium, kalcium és a D-vitamin részt vesz a
normál csontozat fenntartásában.

#menopauza

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 9.

Beliema® Expert Intim Krém

Canesten Kombi Uno

50 ml

500 mg lágy hüvelykapszula és krém (1 db 500 mg lhk. + 20 g krém)

Eredeti ár: 3390 Ft

-25

%***

Eredeti ár: 4239 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

3399 Ft**

2550 Ft**
(51,00 Ft/ml)

%***
-10
799 Ft*

-15
850 Ft*
%***

3

2

(57,00 Ft/ml)

Hatékony, 1 alkalmas hüvelygomba elleni belső kezelést biztosító könnyen felhelyezhető csepp alakú lágyzselatin-kapszula és krém egyben.1

A Beliema® Intim Krém kíméletesen nyugtató hatásával hozzájárul a bőr
irritációjának csökkentéséhez a külső intim területeken.

a krém 1-2 hetes kiegészítő használata javasolt külsőleg

1

Stada Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

Bayer Hungária Kft.

Hirdetési kód: 21STADABELIEMA3AP16/2021.08.04.

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

#1 a babatervezéstől
a szoptatási idő végéig*
Kulcs
kártyás
akciós ár

-15%***

4150 Ft**
(148,21 Ft/db)
%***
-10
399 Ft*

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15%***

4150 Ft**
(148,21 Ft/db)
%***
-10
399 Ft*

4

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

10250 Ft**
(91,52 Ft/db)

%***
-10750
Ft*

4

(157,11 Ft/db)

(114,27 Ft/db)

(120,54 Ft/db)

Femibion 1

Femibion 2

Eredeti ár: 4913 Ft

Eredeti ár: 4913 Ft

Eredeti ár: 11986 Ft

Korai várandósság étrend-kiegészítő
28 db tabletta

6399 Ft**
6

(95,98 Ft/db)

Femibion 0

Babatervezés étrend-kiegészítő
28 db tabletta

-15 %***
%***
-10
750 Ft*

10

(157,11 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

Várandósság étrend-kiegészítő
8 heti adag,
56 db kapszula + 56 db tabletta

Femibion 3

Szoptatás étrend-kiegészítő
28 db kapszula + 28 db tabletta

Eredeti ár: 7534 Ft

1
Az IQVIA Pharmatrend Sell-out adatai szerint 2021. január - 2021. december közötti időszakban, a gyógyszertári értékesítés alapján a várandós vitaminok kategóriájában.
A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.
Tel.: +36-1-451-1256 • www.femibion.hu • MAT-HU-FM-22-000007 (2022.03.28.)

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

11.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

MOZGÁS

Gondolta volna?

Biomed
Fekete nadálytő
krém FORTE

FEKETE NADÁLYTŐ

-25

60 g
Eredeti ár: 1149 Ft

%***

Gondolta volna, hogy a fekete nadálytövet nem csak
a humán gyógyászatban használják évezredek óta?
Gyógyhatása főleg a gyökerében koncentrálódó
hatóanyagnak köszönheti, amely külsőleg alkalmazható
formában gyógyítja hatékonyan a sebeket, csökkenti a
fájdalmat és gyulladásokat, fokozza a sejtregenerációt.
Ugyanakkor a kertekben is szívesen látott vendég a növény
áztatásával előállított tea, amely locsolással kijuttatva erősíti
a növények kórokozók elleni védekezőképességét és fontos
tápanyagokkal látja el őket. Ha nedves, lápos területen
kertészkedik, feltétlenül ültessen fekete nadálytövet is!

Kulcs
kártyás
akciós ár

850 Ft**
(14,17 Ft/g)

%***
-15
70 Ft*

9

(16,17 Ft/g)

A krémet sérülések, esések során szerzett
véraláfutások, illetve vérömlenyek felszívódásának
elősegítésére, csonttörések utáni kezelések
kiegészítőjeként ajánljuk bőrápolási céllal.
Hozzáadott orvosi somkóró-kivonattal.

Ketodex®
25 mg belsőleges oldat tasakban, 10 db

Ketodex®

Eredeti ár: 2062 Ft

-20 %***

25 mg filmtabletta, 20 db
Eredeti ár: 2663 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

1650 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

(165,00 Ft/tasak)

-10
850 Ft*

-20 %***

%***

1

2099 Ft**

(185,00 Ft/tasak)

(104,95 Ft/db)

%***
-10
380 Ft*

2

(119,00 Ft/db)

Enyhe és közepesen súlyos akut fájdalmak, pl. mozgásszervi
fájdalom és fogfájás rövidtávú tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.
A tasakból közvetlenül a szájba önthető.
Dexketoprofén hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

Enyhe és közepesen súlyos akut fájdalmak, pl. mozgásszervi
fájdalom és fogfájás rövidtávú tüneti kezelésére ajánlott
gyógyszer.
Dexketoprofén hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

Movex 1500 mg
60 db por belsőleges oldathoz
Eredeti ár: 7901 Ft

-15

BioCo Porc & Izom
Csont Komplex
kondroitinnel MEGAPACK,
120 db filmtabletta

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 5712 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4599 Ft**

6650 Ft**

(38,33 Ft/db)

(110,83 Ft/db)

%***
-10
130 Ft*

%***
-10
099 Ft*

5

7

(42,75 Ft/db)

(118,32 Ft/db)

Térdfájdalom? Merev vagy recsegő, ropogó térd?

A csontrendszer és izomműködés
egészségének megőrzéséért.

A Movex napi 1x alkalmazással hatékonyan enyhíti a térdízületi porckopás tüneteit.
1500 mg glükózamin-szulfátot tartalmaz, vízben oldódó por formában.
Glükózamin-szulfát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft. – 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Voltaren Dolo
25 mg bevont tabletta, 20 db

E-mail: info@keri.hu

Bengay® krém
50 g

Eredeti ár: 2938 Ft

-20

Eredeti ár: 1663 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1320 Ft**

%***

#mozgásszervifájdalom

Kulcs
kártyás
akciós ár

2350 Ft**
(117,50 Ft/db)
%***
-10
630 Ft*

2

(131,50 Ft/db)

(26,40 Ft/g)

-10
499 Ft*
%***

1

(29,98 Ft/g)

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza következtében
kialakuló fájdalmakat.
Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Johnson&Johnson Kft.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

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 2022. május 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.

12.

DONA 1500 mg

Diclac Dolo 50 mg/g

por belsőleges oldathoz, 20 db

gél, 100 g

Eredeti ár: 4075 Ft

Eredeti ár: 3317 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

2650 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

3450 Ft**

(26,50 Ft/g)

(172,50 Ft/db)

%***
-10
980 Ft*

%***
-10
650 Ft*

2

3

(29,80 Ft/g)

(182,50 Ft/db)

#térdizületiporckopás

Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél.
Izom- és ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat.
Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!

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: diklofenák-nátrium

Vény nélkül kapható gyógyszer (1500 mg kristályos glükózamin-szulfát)

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

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

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150. | Tel.: +36 1 465-2100

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Marketing kód: DON/JUL/21/02 Lezárás dátuma: 2021.07.02.

HATÉKONY ÉS GYORS*
LÁZ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

ÚJ

Szabadulj meg a fájdalomtól!

• Erős fejfájás
• Magas láz
• Akut fogfájás
• Kólikás fájdalom

Eredeti ár: 1941 Ft

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1450 Ft**
(72,50 Ft/db)

%***
-15
650 Ft*

1

(82,50 Ft/db)

Doloryn 500 mg tabletta
Vény nélkül kapható, metamizol-nátrium-monohidrát
hatóanyag tartalmú gyógyszer
STADA Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.
*Az egyértelmű hatás 30-60 perccel a szájon át történő alkalmazás után várható.
22STADADOLORYN1AP3/2022.02.01.

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

Kulcs
kártyás
akciós ár

-30

masszírozó krém
- 50 ml

%***

2050 Ft**
(16,40 Ft/ml)

Eredeti ár: 3028 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-20
350 Ft*

REUMABLOK AKUT reumás és merev
ízületek masszírozására. Csillapítja az
ízületek fájdalmát, bizsergését és
zsibbadását. Csökkenti a gyulladást és
javítja az ízületek mobilitását. Kifejezetten a kéz és láb apró ízületein, a
csukló, térd és a boka területein történő alkalmazásra fejlesztették ki.

(45,00 Ft/ml)

%***
-15
550 Ft*

2

(51,00 Ft/ml)

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

1

Forgalmazza:
SIMPLY YOU HUNGARY KFT.
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A.

Eredeti ár: 2924 Ft

2

2250 Ft**

www.karpalakut.hu

www.reumablok.hu
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz1

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

1

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

13.

masszírozó krém
- 125 ml

(18,80 Ft/ml)

-25 %***

A KARPAL AKUT egy orvostechnikai
eszköz kéztő alagút szindrómával küzdő
betegeknek. Egy krém, ami növényi kivonatoknak, valamint masszázsnak köszönhetően csökkenti a kézfájdalmat és
javítja az ujjak érzékenységét. Már kialakult kéztő alagút szindróma esetén,
vagy annak megelőzésére is ajánlott.

REUMABLOK
AKUT

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

SZEM

Visine® Rapid

Makula komplex
AREDS 2 FORMULA

0,5 mg/ml oldatos szemcsepp, 15 ml
Eredeti ár: 2434 Ft

60 db kapszula

Eredeti ár: 7749 Ft

-15 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

6599 Ft**

-15

(109,98 Ft/db)

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2050 Ft**

%***
-10
950 Ft*

6

(136,67 Ft/ml)
%***
-10
199 Ft*

(115,83 Ft/db)

2

(146,60 Ft/ml)

#irritáltszem

A szem kisebb, nem fertőző irritációi (amit például
füst, por, szél, klóros víz, fény vagy allergia okozhat)
okozta szemvörösség átmeneti kezelésére.
Hatása 30-60 másodpercen belül kialakul,
és akár 8 órán át tart.

A LÁTÁS EGÉSZSÉGÉÉRT1 – klinikailag igazolt összetétellel2
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához. A C-vitamin, az E-vitamin, a cink
és a réz hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

1

JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15.

2

Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

Goodwill Pharma Kft.

Johnson&Johnson Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Vizored
0,5 mg/ml oldatos szemcsepp

JutaVit
Szem Lutein Plusz Duo

10 ml

45 db filmtabletta + 45 db lágykapszula

Eredeti ár: 2086 Ft

Eredeti ár: 4473 Ft

-20 %***

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

3150 Ft**
(35,00 Ft/db)

1650 Ft**

%***
-20
599 Ft*

3

(165,00 Ft/ml)
%***
-10
880 Ft*

(39,99 Ft/db)

1

(188,00 Ft/ml)

Étrend-kiegészítő készítmény új, korszerű FLORAGLO® LUTEIN és OPTISHARP®
ZEAXANTIN formulával.
JuvaPharma Kft .
2215 Káva, Bényei út 9.

A VIZORED 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp a szem kisebb nem fertőző irritációinak
(pl. füst, por, szél, klóros víz, erős fény vagy pollen) tüneteként jelentkező
kötőhártya-duzzanat és -vérbőség átmeneti, tüneti kezelésére.
Tartósítószer-mentes.
Hatóanyag: 0,5 mg tetrizolin-hidroklorid
Penta Pharma Zrt.

MEGÉRKEZETT A SZÉP IDŐ!
Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

1750 Ft**
(116,67 Ft/ml)

-15
980 Ft*
%***

1

OCUTEIN ALLERGO
szemcsepp - 15 ml

-25 %***

2550 Ft**

SWISS
PANTHENOL
PREMIUM

(17,00 Ft/ml)

%***
-15
899 Ft*

spray/hab - 150 ml

2

Eredeti ár: 3400 Ft

(19,33 Ft/ml)

Eredeti ár: 2332 Ft

(132,00 Ft/ml)

Gyógyászati
segédeszköznek
minősülő
orvostechnikai
eszköz*

Kulcs
kártyás
akciós ár

Steril, hidratáló szemészeti oldat folyékony olasz
szalmagyopár kivonattal. Segít az allergiás, szénanáthás tünetek enyhítésében, a szem megnyugtatásában, és a szem viszkető, égő érzésének
megszüntetésében. Kontaktlencsével is alkalmazható. Felbontás után 90 napig felhasználható.

www.ocutein.hu
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Gyors és hatásos segítséget nyújt a napégette és
irritált bőr regenerációjára és ápolására. Gyorsan
és maradéktalanul felszívódik a bőrbe. Magas
hatóanyagtartalmú, 10%-os D-panthenolt, Aloe
vera-kivonatot és A, E és F vitaminokat tartalmaz.
Hatékonyan használható gyermek és érzékeny
bőrre is.
Kozmetikum

www.swisspanthenol.hu
Forgalmazza: SIMPLY YOU HUNGARY KFT. 1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A.

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 2022. május 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.

14.

SZÁJÁPOLÁS

kulcspatikak.hu

GYERMEKEKNEK
Dentinox
fogínygél gyermekeknek
10 g

Elmex® gél
25 g
Eredeti ár: 2823 Ft

Eredeti ár: 2643 Ft

-20

#fogzás

-20

%***

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2250 Ft**
(90,00 Ft/g)

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-10
530 Ft*

2

2099 Ft**

(101,20 Ft/g)

(209,90 Ft/g)

%***
-10
380 Ft*

2

#fogszuvasodás

(238,00 Ft/g)

Az első fogak kibújásakor jelentkező tünetek (irritált fogíny, gyulladás és fájdalmas
rendellenességek) helyi kezelésére.
Hatóanyag: lidokain
Penta Pharma Zrt.

Az Elmex® gél aminfluorid tartalmának
köszönhetően intenzív védelmet nyújt a
fogszuvasodás ellen, hatásos a kezdődő szuvas
felületek és fognyaki érzékenység kezelésére.
Heti 1x használat ajánlott, 6 éves kor felett.
Forgalmazó: Goodwill Pharma Kft.
6724. Szeged, Cserzy M. u. 32.

ALVÁS

Datif PC Night

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

30 db kapszula
Eredeti ár: 2502 Ft

-25

%***

kedvencének állati

Kulcs
kártyás
akciós ár

kis

cukiságversenyünkön!

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

%***
-15
099 Ft*

www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek

2

(69,97 Ft/db)

Nehezen szenderül álomba egy fárasztó nap után?
A Datif PC NIGHT megkönnyíti az elalvást és hozzájárul a pihentető alvás
fenntartásához!
Citromfűvel, szőlőmag-kivonatokkal és magnéziummal.
12 éves kortól adható.
Boiron Hungária Kft.
1012 Budapest, Márvány utca 18.

Eredeti ár: 6303 Ft

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4699 Ft**
(1423,94 Ft/ml)
%***
-15
350 Ft*

5

(1621,21 Ft/ml)

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

Körömgomba kezelése körömreszelés
nélkül, enyhén és közepesen fertőzött
körmök esetén.
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: ciklopirox.
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1118 Budapest, Dayka G. u. 3., Telefon: +36 1 336 1614, E-mail: drugsafety@angelini.hu
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022. 03. 10. ANG/KIT/2022/16

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

15.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

MOST KIEMELT AKCIÓK
Leukoplast
Elastic sebtapasz

NATURLAND
Körömecsetelő

Eredeti ár: 1106 Ft

teafaolajjal, 10 ml

-25 %***

Eredeti ár: 1736 Ft

-30

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-20
80 Ft*

(129,90 Ft/ml)

8

1

(148,00 Ft/ml)

A köröm- és lábápoló ecsetelőben található
teafaolaj ismert antimikrobális és gombaölő hatása
miatt segítheti a körömgomba kezelését és
megelőzését. A ricinusolaj kondicionálja a körömágy
bőrét, az orvosi zsálya segíthet csökkenteni annak
gyulladását.

Rugalmas, bőrbarát és méretre vágható
kialakításának köszönhetően megfelelő
a hajlatokban található kisebb sérülések
kezelésére.
A termék többféle kiszerelésben is kapható:
• 6 cm x 1 m
• 20x (2 méret)
• 20 db (28x72 mm)
Essity Hungary Kft. – 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

AkusTone fülspray

AkusTone ALERT
fülcsepp

15 ml
Eredeti ár: 3131 Ft

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

770 Ft**

1299 Ft**
%***
-15
480 Ft*

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-30 %***

2350 Ft**

15 ml
Eredeti ár: 3577 Ft

2499 Ft**

(156,67 Ft/ml)
%***
-15
650 Ft*

(166,60 Ft/ml)

%***
-20
850 Ft*

2

2

(176,67 Ft/ml)

(190,00 Ft/ml)

Az AkusTone összetevői gyengéden feloldják a külső hallójáratokban maradt
fülzsírt, segítve a megfelelő fülhigiéniát és a fülzsírdugó eltávolítását,
illetve megelőzik annak kialakulását. 3 hónaposnál idősebb csecsemőknél,
gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt alkalmazható.

A külsőfülgyulladás megelőzésére, kezdeti tüneteinek enyhítésére. Az AkusTone
ALERT olyan környezetet hoz létre, ami gátolja a kórokozó mikroorganizmusok
növekedését, hidratál, enyhíti az irritációt. 3 évesnél idősebb gyermekek és felnőttek
számára ajánlott.

Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

Hirdetési kód: 98_202203_aku

Hirdetési kód: 109_202203_aku

Systane Ultra

Systane Ultra

tartósítószer-mentes, lubrikáló szemcsepp, 10 ml

lubrikáló szemcsepp, 10 ml

Eredeti ár: 4004 Ft

Eredeti ár: 3529 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

2799 Ft**

3199 Ft**

(279,90 Ft/ml)
%***
-10
150 Ft*

3

(319,90 Ft/ml)

%***
-10
599 Ft*

(315,00 Ft/ml)

3

Száraz szem kezelésére szolgál. Csökkenti
a szemszárazság okozta égő érzést és
irritációt. Hatékonyan és gyorsan enyhíti
a tüneteket. Kontaktlencse viselése közben
is használható. Felbontástól számított
6 hónapig használható.
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
QA.Complaints@alcon.com
Alcon Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

(359,90 Ft/ml)

Gyors megkönnyebbülés a száraz szem
tüneteire. Gondoskodik a szem felszínének
védelméről, enyhíti a száraz szem tüneteit és
javítja a látásteljesítményt.
Nedvesíti/újranedvesíti a kontaktlencséket.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.

#szárazszem

QA.Complaints@alcon.com
Alcon Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: HU-SYZ-2000002-07-20

Hirdetési kód: HU-SYB-2100003-04-21

Hydrominum

étrend-kiegészítő tabletta, 30 db
Eredeti ár: 3602 Ft

BioCo
Máriatövis kivonat EXTRA
80 db filmtabletta
Eredeti ár: 4083 Ft

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

2699 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

3250 Ft**

(89,97 Ft/db)

%***
-15
050 Ft*

(40,63 Ft/db)

%***
-10
650 Ft*

3

3

(101,67 Ft/db)

(45,63 Ft/db)

A Hydrominum természetes eredetű növényi összetevőket tartalmaz, mint
csalán, zöld tea, közönséges fügekaktusz, szőlőmag-kivonat, gyermekláncfű és
aranyvessző.
Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
Hirdetési kód: 96_202203_hydro

#májegészsége
A készítmény jelentős mennyiségben tartalmazza a máriatövis értékes
hatóanyagát a szilimarint, mely elősegítheti az egészséges májműködést,
hozzájárulhat az epe egészségének megőrzéséhez, a májszövetek és sejtek
normális regenerációjához.

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 2022. május 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.

16.

Leukoplast
sebtapasz gyerekeknek

Bano Doktor
sarokbalzsam

Szűztea
forte kapszula

50 ml

80 db

Eredeti ár: 1106 Ft

Eredeti ár: 1117 Ft

Eredeti ár: 3253 Ft

12 db (2 méret)

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

899 Ft**

770 Ft**

%***
-10
99 Ft*

-20
80 Ft*

%***

(32,49 Ft/db)

9

8

%***
-10
899 Ft*

(19,98 Ft/ml)

(73,33 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

2599 Ft**

(17,98 Ft/ml)

(64,17 Ft/db)

%***

2

(36,24 Ft/db)

Bőrbarát, színes képekkel díszített sebtapasz gyerekek
részére.
Essity Hungary Kft. – 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Tiszta benső – formás külső. Természetes támogatás
fogyókúrázóknak.

A Bano Doktor sarokbalzsam a száraz, repedezett
bőr, elsősorban a sarkak és a lábak mindennapi
ápolására kifejlesztett termék.

Hatóanyag: szennalevél-kivonat, polifenolok
Dr. Chen patika

Herbária Zrt. – 1135 Budapest, Csata u. 27.

Lactofeel
hüvelygél

HARTMANN Veroval®
compact felkaros vérnyomásmérő
Eredeti ár: 16818 Ft

7x5 ml

Eredeti ár: 4240 Ft

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2950 Ft**
(421,43 Ft/ml)

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-20
399 Ft*

3

(485,57 Ft/ml)

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

•
•
•
•
•
•
•

-20 %***

szívritmuszavar jelzése
2x100 mérési érték tárolása
Ft**
(13299,00 Ft/db)
3 év garancia
%***
kétszeres klinikai minősítés
14299 Ft*
jól olvasható, nagy kijelző
(14299,00 Ft/db)
átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta
a Comfort Air Technológiának köszönhetően kényelmes és kímélő mérést tesz
lehetővé

13299
-15

Hatóanyag: tejsav, glikogén

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Exeltis Magyarország Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

1011 Budapest, Fő u. 14-18.

cosmopor® E steril
sebtapasz
5 db
Eredeti ár: 977 Ft

JutaVit B12-Vitamin

-30 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 2262 Ft

680 Ft**

30

(136,00 Ft/db)

-20
80 Ft*

%***

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1550 Ft**

7

(156,00 Ft/db)

(25,83 Ft/db)

%***
-20
799 Ft*

Steril sebtapasz műtéti sebek és kisebb
sérülések védelmére.

1

(29,98 Ft/db)

•

Nedvszívó sebpárnával, mely nem ragad a sebbe

•

A lekerekített sarkok megelőzik a felpöndörödést

B12-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény. Laktóz- és mesterséges
színezékmentes. Az idegrendszer normál működéséért.

•

Öntapadó

JuvaPharma Kft.

•

Méret: 7,2x5cm

2215 Káva, Bényei út 9.

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

JutaVit Collagen
+Hialuron komplex

JutaVit Collagen
+Hialuron komplex
400 g eper italpor
Eredeti ár: 5828 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

400 g ananász italpor
Eredeti ár: 5828 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4599 Ft**

4599 Ft**

(11,50 Ft/g)

(11,50 Ft/g)

%***
-10
220 Ft*

%***
-10
220 Ft*

5

5

(13,05 Ft/g)

(13,05 Ft/g)

Hidrolizált kollagént, hialuronsavat, biotint,
szerves cinket, C-vitamint tartalmazó étrendkiegészítő készítmény édesítőszerekkel, eper
ízben. Cukormentes, tartósítószer mentes,
színezék és mesterséges aroma mentes termék.

Hidrolizált kollagént, hialuronsavat, biotint, szerves
cinket, C-vitamint, tartalmazó étrend-kiegészítő
készítmény édesítőszerekkel, ananászízben.
Cukormentes, tartósítószer-mentes, színezék- és
mesterséges aromamentes termék.

JuvaPharma Kft.

JuvaPharma Kft.

2215 Káva, Bényei út 9.

2215 Káva, Bényei út 9.

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

17.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. május 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.

kulcspatikak.hu

MOST KIEMELT AKCIÓK
Dr. Theiss HerbalSept
nyalóka torokfájásra

Wartner
szemölcsfagyasztó

Curiosa®
sebkezelő gél

50 ml

30 g
Eredeti ár: 2730 Ft

Eredeti ár: 6071 Ft

6 db
Eredeti ár: 2034 Ft

-20 %***

-15

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

5150 Ft**

-25 %***

(103,00 Ft/ml)

1599 Ft**

2050 Ft**

%***
-10
450 Ft*

5

(266,50 Ft/db)

-10
830 Ft*

(68,33 Ft/g)

%***
-15
330 Ft*

(109,00 Ft/ml)

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1

2

(305,00 Ft/db)

(77,67 Ft/g)

Izlandi zuzmó-kivonattal, fehérmályva-gyökér-kivonattal és
zsályalevél-kivonattal. Megszünteti a torokszárazságot, enyhíti a
torokfájást, csökkenti a torokirritációt és védi a toroknyálkahártyát.
Orvostechnikai eszköz, mely egyben gyógyászati segédeszköznek
is minősül.
Forgalmazza: Naturprodukt Kft.

A hármas hatású sebkezelő gél: regenerál, gyulladást
csökkent és még a sebfájdalmat is enyhíti! Színtelen,
szagtalan gél, ezért nem hagy foltot a bőrön és a ruhán.

A Wartner szemölcsfagyasztó azonnal lefagyasztja a
szemölcsöt a gyökeréig. Az orvosok által is alkalmazott
fagyasztásos módszeren alapuló hatékony és gyors
otthon alkalmazható kezelés.

Hatóanyag: cink-hialuronát
Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Omega Pharma Hungary Kft.

Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Walmark®
Kalcium-Magnézium-Cink
Aktív

Walmark®
Kalcium-Magnézium-Cink
Aktív
tabletta, 100 db

-20

Eredeti ár: 5662 Ft

%***

Hirdetési kód: 104/2022/OTC

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

4499 Ft**

%***

tabletta, 30 db
Eredeti ár: 2675 Ft

1999 Ft**

(44,99 Ft/db)

%***
-10
099 Ft*

(66,63 Ft/db)

5

%***
-10
399 Ft*

(50,99 Ft/db)

2

(79,97 Ft/db)

A Walmark Kalcium-Magnézium-Cink Aktív termékben található kalcium, magnézium, cink, mangán és D-vitamin hozzájárulnak az egészséges csontozat fenntartásához.
Stada Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAWALMARKLINE3AP11/2021.09.08.

Colafit®
kollagén-kocka C-vitaminnal
60+60 db
Eredeti ár: 8326 Ft

Ocutears 0,15%
műkönny szemcsepp
10 ml

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 3400 Ft

-20 %***

6550 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

2699 Ft**

(54,58 Ft/db)

(269,90 Ft/ml)

%***
-10
450 Ft*

%***
-10
050 Ft*

7

3

(62,08 Ft/db)

(305,00 Ft/ml)

A Colafit® 8 mg, 99,9%-os tisztaságú,
I. típusú kristályos kollagént tartalmaz
az ízületek, az ínszalagok és a bőr
egészségének megőrzésére, eperízű
C-vitaminnal. Egy kockában 8 mg liofilizált kollagén van, amely 800 mg
kollagén gélnek felel meg.

Santen Oy Magyarországi Kerekedelmi Képviselete

Hatóanyag: atelokollagén, aszkorbinsav

1141 Budapest, Lipótvár utca 19/B.

Rubenza Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 3.

InnoPharm
Diabest komplex

Máj + slim
máriatövissel kapszula

filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 2583 Ft

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, száraz szem tüneteire.
Egyedülállóan ultranagy molekulasúlyú hialuronsavat tartalmaz.
Tartósítószer-mentes. Minden típusú kontaktlencsére rácseppenthető.
Felbontás után 6 hónapig eltartható.

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

60 db
Eredeti ár: 4308 Ft

1950 Ft**

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3199 Ft**

(65,00 Ft/db)

(53,32 Ft/db)

%***
-15
199 Ft*

%***
-15
650 Ft*

2

3

(73,30 Ft/db)

(60,83 Ft/db)

A Diabest 14 aktív összetevőt tartalmazó
komplex készítmény.
A B1-, B2- és B12-vitaminok részt vesznek a normál
energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.
A króm és a gurmar hozzájárulnak a normál vércukorszint fenntartásához, míg a szelén
hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez. A cink és az A-vitamin hozzájárulnak a
normál látás fenntartásához.

Tegyél májad egészségéért és fogyásodért egyetlen
kapszulával! A máriatövis-kivonata hozzájárul a
máj és az epe egészségének megőrzéséhez,
a keserű narancs támogatja a zsír- és a szénhidrát-anyagcserét.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

VitaPlus Kft. – 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

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 2022. május 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.

18.

Egyedülálló

Uriage és La Roche-Posay akciók
a Kulcs Quality Patikákban!
www.kulcspatikak.hu/quality

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

DS

KORPÁS FEJBŐR KEZELÉSÉRE
SEBORRHOEÁS BŐR ÁPOLÁSÁRA

Az URIAGE DS termékek gyorsan
megszüntetik a fejbőr korpásodását
és az arcbőrön, testfelületen jelentkező
seborrhoeás tüneteket.

D.S. HAIR
SAMPON
KORPÁS
FEJBŐRRE
» 200 ml

D.S. HAIR
INTENZÍV
SAMPON
erősen korpás
fejbőrre

-20%

D.S. EMULZIÓ
KRÉM
seborrhoeás bőrre
» 40 ml

» 150 ml

D.S. HABZÓ
MOSAKODÓGÉL/
SAMPON
seborrhoeás bőr/
korpás fejbőr
» 150 ml

20%
KEDVEZMÉNY**
HYALU B5
REGENERÁLÓ, BŐRFELSZÍN-FELTÖLTŐ
ÁPOLÁS ÉRZÉKENY BŐRRE

Eltávolítja a korpát,
megnyugtatja a
viszketést.

Mikrohámlasztó
és antiszeptikus
hatásával hatékonyan
távolítja
el a makacs korpát.

Seborrhoeás
dermatitis
(vörös és hámló
foltok)

kezelésére.

Seborrhoeás
arc- és testfelületek
(vörös és hámló foltok)
tisztítására és korpás
fejbőr kezelésére
samponként.

ÚJDONSÁG

Az akció 2022. május 1. – május 31. között érvényes.
Más akcióval, kedvezménnyel nem összevonható!
Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet!

* IQVIA, 2021. november – december, Magyarország, reprezentatív tanulmány
60 bőrgyógyász körében. A Melyik dermokozmetikai termék sorozatot
(márkát) ajánlja a pácienseinek leggyakrabban? kérdésre adott válasz.
** 20% kedvezmény a La Roche-Posay Hyalu B5 termékcsaládjára
2022. 05. 01. – 2022. 05. 31. között, az akcióban részt vevő La Roche-Posay
partner KULCS QUALITY gyógyszertárakban a készlet erejéig. Más akcióval
nem vonható össze és promóciós csomagok vásárlására nem vonatkozik.
Az akcióban szereplő termék/termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet.

Van otthon minden a nyárra?
- Avagy mi legyen a nyári házipatikában Ha van otthon gyermek vagy időskorú családtag, akkor a nyár közeledtével az aggódás mértéke a hőmérő
higanyszálával egyenes arányban nő, nem igaz? A házipatikát ezért jó a lehető leghamarabb felkészíteni a meleg
hónapokra.
Hogy mi vár egy családra nyáron? Ha kellően sokat vagyunk a szabadban, akkor a jó élmények mellett előbb-utóbb:
leégett bőr, napszúrás, szúnyogtámadás, kullancsriadalom, dehidratáltság, csúnya sebek, túl sok fagyi vagy kolbász
a grillről, és a kihagyhatatlan húgyúti- és más emésztőszervrendszeri fertőzések lehetősége.
Legyen hát a nyári házipatikája praktikusan felszerelt, amihez az alábbiakat javasoljuk átnézni, vásárláskor pedig
várjuk kérdéseiket, örömmel segítünk a választásban!

HIGIÉNIA ÉS FERTŐTLENÍTÉS
Ha kirándul a család, nem sűrűn akad csap és szappan egy kézmosáshoz, például étkezés előtti esetekre, pedig mennyi
mindent megfogunk útközben! Ilyen -átmeneti- esetekre tökéletesek a fertőtlenítő termékek, mint a gélek és sprayk,
törlőkendők, intim higiéniai törlőkendők.

OTTHON IS, TÁVOL IS FONTOS KÉSZÍTMÉNYEK
Láz- és fájdalomcsillapító
Napvédők
Fülcsepp, szemcsepp az arra érzékenyeknek
Ún. repellensek szúnyogok és kullancsok ellen
Napégés és csípés esetére krémek
Hányás, hasmenés elleni készítmények (hasfogó, rehidratációs
oldatok), beleértve az utazási betegségek miatti rosszullétet
Gombás fertőzések elleni krémek, hintőpor
Sebtapaszok és -kötözők, sebre is alkalmazható fertőtlenítőszerek

VITAMIN D3
DIREKT-

SPRAY
Keresse a Kulcs Quality Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality
Eredeti ár: 2607 Ft

Nahrungse
mit Vitamin
Außerhalb
von kleine
bewahren.
Kühl, trock
geschützt a
Mindesten
siehe Bode

Most különösen fontos
immunrendszerünk védelme!
Támogassa immunrendszerét
Dr. Theiss D3-vitaminokkal!

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

Dr. Theiss Vitamin D3 DirektVerzehrempfehlung:
Spray kombiniert Vitamin D3
1 x täglich 2 Sprühstöße direkt in
mit Vitamin K2.
den Mund geben. Die Einnahme
kann unabhängig von der TagesVitamin D3 trägt bei zur:
• normalen Funktion des Immun- zeit zwischen den Mahlzeiten
erfolgen.
systems (körperliche Abwehr)
• Erhaltung normaler Knochen
Hinweise:
und einer normalen MuskelNahrungsergänzungsmittel
funktion
sollten nicht als Ersatz für eine
• normalen Aufnahme/
ausgewogene und abwechsVerwertung von Calcium und
lungsreiche Ernährung und
Phosphor
eine gesunde Lebensweise
verwendet
werden.
ár: 1552
Ft
Vitamin K2 trägt zur Erhaltung Eredeti
normaler Knochen bei.
Die angegebene empfohlene
%***
tägliche Verzehrsmenge darf
Das leicht anzuwendende Spray
nicht überschritten werden.
ist dank Sprühkopf einfach zu
150 Ft**
dosieren.
Schwangeren, Stillenden, bei
(19,17 Ft/db)
Langzeiteinnahme sowie bei
%***
-15
1320 Ft* Personen, die Medikamente
(22,00 Ft/db)
einnehmen, empfehlen wir vor
• Mit Zitronen-Orangendem Verzehr die Rücksprache
Minzgeschmack
mit dem Arzt.
Nur zum Verzehr durch
Erwachsene bestimmt.

%***

1950 Ft**
(97,50 Ft/ml)

%***
-15
199 Ft*

2

(109,95 Ft/ml)

Az innovatív
DIREKT-SPRAY a
K2-vitamint
olívaolajban oldva
tartalmazza.

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25
1

VITAMIN D3
DIREKT-

SPRAY
2000 I.E.

2 havi adag

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
VITAMIN K2
Forgalmazza: Naturprodukt Kft. | 2046 Törökbálint DEPO, Pf. 8 | Tel: 06 23 511 337 | info@naturprodukt.hu | www.naturprodukt.hu

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 2022. május hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.
Dr. Theisskártya
Naturwaren
GmbH, után érvényesíthető.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói
leolvasása
Michelinstraße 10,

• Vitamin D3 trägt bei zur:
- normalen Funktion
des Immunsystems
- Erhaltung normaler
Knochen und Muskelfunktion

Zutaten: Son
(Zitronenöl,
minzöl), Vita
ferol), Vitam
Olivenöl, Ant
stark tocoph

Durchsch

Inhaltsstoffe
VitaminD3
VitaminK2

*Nährstoffbezu
value)nachLe
verordnungVO

*I.E. = Internat
2000I.E.=50µ
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Keresse a Kulcs Quality Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality

Szeretek hozzábújni a nagyihoz,
mert mindig igazán puha a bôre.
különösen száraz, dehidratált
és érzékeny bôrre

hidratáló testemulzió
4% urea
500 ml

könnyed összetételének köszönhetôen jól
eloszlik és gyorsan felszívódik
a seNi Care urea bôrápolóival a bôr újra
hidratálttá, simává tehetô
táPláló KrÉm
száraz bÔrre
10% urea
100 ml

KÉzKrÉm
4% urea
100 ml

lábKrÉm
7% urea
100 ml

KrÉmtusfürdÔ
3% urea
500 ml

mOsdatóKrÉm
3 iN 1
3% urea
1000 ml
víz nélkül
használatos

seni.hu | tzmo.hu

Töltse fel olcsóbban házipatikáját!
Májusi szabadpolcos akció a Kulcs Quality Patikákban!

-15% kedvezmény* szinte mindenre a szabadpolcokon 2022. május 16-22.
ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

között. További részletek és a patikák listája a www.kulcspatikak.hu oldalon.
Kunde:
Projekt:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
DrT_FS_VitDSpr_020_D-

Druckerzeugnis: Faltschachtel
Kontur:
36_36_113

*ADokumentformat:
kedvezmény
mértéke a Quality gyógyszertár akciót megelőző hónap normál fogyasztói árához
156,5 x 213 mm
Auftr.-Nr.:
1120044
viszonyítva
értendő.
Az ajánlat 2022. május 16-22. között érvényes, a készleten lévő termékekre.
EAN:
4016369340004
Art.-Nr.:
00738706
Más kedvezményekkel
össze nem vonható. Kérjük, tájékozódjon a patika nyitvatartási idejéről.
Fertigw.-Nr.: 040003/1
KONTUR

Druckfarben:
PANTONE
130 C

PANTONE
109 C

PANTONE
166 C

PANTONE
430 C

Veredelung:

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

ergänzungsmittel
n D3 und Vitamin K2.
b der Reichweite
en Kindern auf.
ken und vor Licht
aufbewahren.
ns haltbar bis Ende:
enlasche.

UV-Lack

Eredeti ár: 2099 Ft

Mattlack

-30 %***

1450 Ft**
(241,67 Ft/db)
%***
-20
680 Ft*

1

Teljes illeszkedés,
teljesebb védelem*

nnenblumenöl, Aroma
Orangenöl, Pfefferamin D3 (Cholecalcimin K2 (Menachinon),
tioxidationsmittel:
herolhaltige Extrakte.

(280,00 Ft/db)

Datum:
Reinzeichnung:
Versand an:
Best.-Nr.:

hnittliche Werte:

e

T +49 (0) 63 71 5 28 48

2 Sprühstöße %
0,29 ml
NRV*
50µg
(2.000I.E.*)

1000

60µg

80

Kulcs
kártyás
akciós ár

-30 %***

1250 Ft**
(208,33 Ft/db)

%***
-20
450 Ft*

1

(241,67 Ft/db)

INFORMATIONEN ZUR SCHRIFT
VORGABE: Schriftgrad minimal

? pt

ugswert(nutrientreference
A Durex termékek tanúsított orvostechnikai eszközök.
VERWENDET
ebensmittelinformations*Egyetlen fogamzásgátlásiSchriftgrad
módszer
sem tud 100%-os biztonságot
a teherbeeséssel vagy a szexuális úton terjedő betegségekkel és a
minimal
5,5garantálni
pt
O(EU)1169/2011
SchriftgradReckitt
Fließtext Benckiser Kft. 1113 Budapest,
7,0 pt Bocskai út 134-146., Tel.: +36-1-250-8399; consumers_hu@rb.com
HIV-vel szemben! Forgalmazza:

tionale Einheit
µgVitaminD3

BIB: 1905-01

0 cm

1

2

3

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

21.

Eredeti ár: 1810 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022.
hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
Hinweismájus
an Druckerei:
UV-Glanzlack
auf Seite 2ár | *** A gyógyszertár eredeti, nem akciós fogyasztói árához képest.
* = akciós bruttó
fogyasztói
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

1639
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Keresse a Kulcs Quality Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality

ÉREZZE JÓL MAGÁT
A BŐRÉBEN!
13 G

KOLLAGÉN
egy adagban

Kollagéntartalmú étrendkiegészítő italpor hialuronsavval,
C- és E-vitaminnal, édesítőszerrel.
fekete málna

limonádé

-6%*** a Quality Patikákban
Az akciós ár 2022.05.01.-31. között, illetve a készlet erejéig érvényes a Kulcs Quality
Patikákban (patikák: www.kulcspatikak.hu/quality). Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot! A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tárolni!
A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet.

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 2022. május 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.

22.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit balról jobbra, felülről lefele összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, amely
egy gyakori szem probléma: Szemünk minden nap számos kihívással néz szembe, melyek közül néhányra különösen
érzékeny lehet. Ennek a problémának a tipikus tünetei általában a következők: viszkető érzés, általános kellemetlen érzés
vagy az érzés, hogy van valami a szemünkben, fájó és piros megjelenés. A tünetek súlyossága függhet a kiváltó októl, valamint
az adott - problémát okozó - anyaggal (például pollen) szembeni érzékenységtől. Megfelelő szemcsepp használatával
csökkentheti a tüneteket.
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FÜGGŐLEGES: 1. Halálos kockázattal járó. 2. Szám, hollandul
(GETAL). 3. Rohan fővárosa Tolkien meseregényében. 4. Kettőzve:
vizek városa. 5. Medál. 6. Nyakravaló. 8. Római 4. 9. Eredetileg a
Cecília becézése, mára önállósult. 10. Kén és ruténium vegyjele.
11. Futballrajongók által várt időpont. 12. Gyengévé válás.
14. Orosz gépkocsi márka. 18. Kedvelt, kék színű ékszerkő, a
szodalitcsoport tagja. 21. Érzelmesen derűs jelenet. 23. Brazil
kikötőváros. 26. Et exaltavit …, és felmagasztalta az alázatosakat.
(Magnificat) 27. Trónol. 29. Rossz dolgot súlyosbít. 31. Gonosz
kívánsággal terhelt. 33. Harci mén. 37. Francia arany. 39. Kiszáradt.
42. Előkelő. 44. Közel-keleti szultanátus lakója. 46. Egyenletes
felületű. 47. Női név. 49. Vissza: sebhely. 51. Magyar Ösztöndíj
Bizottság, röv. 54. Egymást követő betűk az angol ABC-ben.
56. Errefele!

39

42

44

47

49

50
54

51
55

57

52
56

58

A játék kezdete: 2022. május 1.
Beküldési határidő: 2022. május 31.
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét,
telefonszámát és e-mail-címét a következő oldalon keresztül
küldje el nekünk: www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2022. június 2. csütörtök
A három nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük
a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

Kulcs Patikák
Home Fitness
- AZ ONLINE EDZŐTEREM -

VÍZSZINTES: 1. Felemésztés tűzzel. 7. Fejér megyei város.
13. Géppel őröl. 15. Virágzik. 16. Győri sportklub névbetűi.
17. Izraeli légitársaság. 19. Kézi nagyító. 20. Medence és
folyó Közép-Ázsiában. 22. Kis Dániel. 24. Argon vegyjele.
25. … Țepeș, Drakula gróf. 26. Hon. 27. Nőstény szarvas. 28. In
…, természetes helyén. 30. Ellenszenv. 32. Fordított kettős betű.
34. Savval zsírtalanít. 35. Lengyel gépkocsi jelzés. 36. Becézett
férfinév. 38. Ritka női név. 40. Éra betűi keverve. 41. Lét. 43. Halkan
lép. 45. Litván autójel. 46. Kenyeret vág. 47. Egy gondolat lényege.
48. …-antenna, több párhuzamos rezonáns elemből álló
antennatípus. 50. Számítógépes memóriamodul, angol betűszava
(single in-line memory module). 52. Kokárda páros betűi.
53. Egykori iskolatípus. 55. Helyrehozatná a lyukas fogát. 57. Mély
levegőt vesz. 58. József Attila-díjas író, fotográfus (Attila).

A keresztrejtvény helyes megfejtői között
összesen 3 db, egyenként 8 600 Ft értékű
Vizulize ajándék termékcsomagot
sorsolunk ki.
Egy csomag tartalma:
1 db Vizulize Intensive Dry Eye szemcsepp 10 ml
1 db Vizulize All In One kontaktlencse tisztító folyadék 360 ml
1 db Vizulize All In One kontaktlencse tisztító folyadék 100 ml

VÁRJA
ÖNT IS!

NAPI 30 PERC mozgás
az egészsége alapja!
PROFI ONLINE TORNASOROZATOK
VÁRJÁK ÖNT IS INGYEN!
Gyócsi Dóri

gerinctréner, jógaoktató

Nagy Amarilla

• Anyutest-Edzés
• Kismamatorna

• Szenior Gyógytorna
• Preventív Formatorna

Olvassa be!

gyógytornász, aerobicedző

www.kulcspatikak.hu

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

KULCS
A KEDVEZMÉNYEK
VILÁGÁHOZ

 azonnali kedvezmények és extra havi akciók
 szuper ajánlatok országos partnereinktől
 exkluzív gyógytorna
és kismamaedzések online

 előzetes hozzáférés a havi akciókhoz
 nyereményjátékok

PARTNEREK:
florapont

Olvassa be!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2022. május 1. – május 31.
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak
megismerését szolgálják.
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.
Kiadja a Kulcspatikák Zrt.
Nyomdai lezárás: 2022. április 7.
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

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, egyéni
légzésvédelmi eszköz.
Orvostechnikai eszköz. Gyógyászati segédeszköz.
Fertőtlenítőszer.
Egészségpénztári kártyára vásárolható termék.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | * = akciós bruttó fogyasztói ár
Az ajánlatok 2022. május 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.

