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Szeniorok
júliusa!

A házi kedvencének ajánlott
termékeket keresse
felmatricázott patikáinkban:

TÖBB MINT

130

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
TERMÉKEK
KAPHATÓAK!

TERMÉK

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

SZUPER ÁRON!

Novosil gél
rovarcsípésre
50 ml
Eredeti ár: 2819 Ft

SWISS Panthenol PRÉMIUM
hab/spray

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**

150 ml
Eredeti ár: 3570 Ft

-25

%***
-15
050 Ft*

-15
399 Ft*
%***

3

2

(20,33 Ft/ml)

(47,98 Ft/ml)

Simply You Hungary Kft.
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Magas koncentrációjú hatóanyagokat tartalmaz, mint a
D-panthenol, aloe vera, A-, E-, F-vitaminok. Gyors és hatásos
segítséget nyújt a napégette bőr regenerációjára és ápolására.
A hab gyorsan és maradéktalanul felszívódik a bőrbe.
Hatékonyan használható érzékeny bőrre is.
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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

Kulcs
kártyás
akciós ár

2650 Ft**
(17,67 Ft/ml)

(41,98 Ft/ml)

Gyorsan és hatékonyan csillapítja a viszketést, fertőtlenít és csökkenti a rovarcsípés, napégés
és csalánkiütés okozta kipirosodást. Mentolt tartalmaz, ezáltal hűsít. Nem fényérzékenyít.

%***

Érvényes: 2022. 07. 01. – 07. 31.

JÚLIUS 1 .

Semmelweis nap – Köszöntjük
a gyógyszertári dolgozókat!

GOMBÁS HÜVELYFERTŐZÉS

Kényelmes, 1 alkalmas
belső kezelés

BAKTERIÁLIS HÜVELYFERTŐZÉS
Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 4007 Ft

-20 %***

3199 Ft**
(457,00 Ft/db)

%***
-10
599 Ft*

Eredeti ár: 4239 Ft

3

Kulcs
kártyás
akciós ár

(514,14 Ft/db)

-20 %***

3399 Ft**
(3399,00 Ft/db)

%***
-10
799 Ft*

3

(3799,00 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 2095 Ft

-20 %***
(94,00 Ft/g)

-20 %***
(450,00 Ft/db)

%***
-10
530 Ft*

(82,50 Ft/g)

1

Kulcs
kártyás
akciós ár

3150 Ft**

1650 Ft**
%***
-10
880 Ft*

Eredeti ár: 3938 Ft

3

külső nemi szervek* kezelésére

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

(504,29 Ft/db)

Célzottan a bakteriális
fertőzés tüneteire

* és egyéb bőrfelületek
A krém kiegészítő használata 1-2 hétig javasolt.
A Canesten® 10 mg/g krém és a Canesten® Kombi Uno 500 mg lágy hüvelykapszula
és krém vény nélkül kapható gyógyszerek, klotrimazol hatóanyaggal.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1117, Budapest, Dombóvári út 26.
LMR-CH-20210330-01

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

A Canesbalance® bakteriális vaginózis hüvelygél és a
Canesbalance® bakteriális vaginózis hüvelykúp orvostechnikai eszközök,
egyben gyógyászati segédeszközök.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1117, Budapest, Dombóvári út 26.

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

Zavarja az allergia?
Eredeti ár: 2868 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

2299 Ft**
(76,63 Ft/db)

%***
-10
580 Ft*

2

POLLEN
POR
ÁLLATSZŐR

(86,00 Ft/db)

Humán gyógyszer, állatok kezelésére nem ajánlott. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: loratadin. Bayer Hungária Kft., 1117, Budapest, Dombóvári út 26.

A
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
ko c k á z atokOLVASSA
ról és EL
a mellék
hatá sok ró l VAGY
o lvas s a el a betegtáj ékoztató t,
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
KÉRDEZZE
MEG KEZELŐORVOSÁT,
GYÓGYSZERÉSZÉT!
va gy k érdez
ze meg k ezelő
o r vo s át, gyó gys zerés zét!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.
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2.

ALLERGIA
Lordestin® Akut 5 mg

kulcspatikak.hu

Fenistil 1 mg/g

30 db filmtabletta
Eredeti ár: 2086 Ft

50 g gél
Eredeti ár: 3204 Ft

-15 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

2699 Ft**

1650 Ft**

(53,98 Ft/g)

(55,00 Ft/db)

-10
880 Ft*
%***

2

%***
-10
880 Ft*

1

#allergiásbőr

(57,60 Ft/g)

(62,67 Ft/db)

30 percen belül ható, allergiás reakciók és tünetek enyhítésére szolgáló
gyógyszer, mely nem okoz álmosságot.

Csillapítja a viszketést, megnyugtatja az irritált bőrt.
Dimetindén-maleát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: dezloratadin

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

Richter Gedeon Nyrt.

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

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

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

Hirdetési kód: 171/2022/OTC

ÁRBUBORÉK
MAGYARÁZAT

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %

KULCS KÁRTYÁS
AKCIÓS ÁR

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

-15

%

NORMÁL AKCIÓS ÁR

3299 Ft*
(32,99 Ft/db)

Az

Kulcs
kártyás
akciós ár

Eredeti ár: 2857 Ft

Rhinospray plus
1,265 mg/ml
oldatos orrspray

-20

%***

2299 Ft**
(229,90 Ft/ml)

%***
-10
580 Ft*

2

ALLERGIA
nem állhat a

KALANDOK
útjába

(258,00 Ft/ml)

meghűlés vagy
szénanátha
esetén az
orrnyálkahártya
duzzanatának
mérséklésére

Eredeti ár: 3907 Ft

Allegra Forte 180 mg
filmtabletta, 30 db

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

3099 Ft**
(103,30 Ft/db)

%***
-10
499 Ft*

3

(116,63 Ft/db)

•mentol
•kámfor
•eukaliptuszolaj

Perceken
belül hat

krónikus
csalánkiütés
esetén

Nem álmosít
Gyorsan hat1

Hatása hosszú
órákig tart

A Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos orrspray recept nélkül
kapható, tramazolin hatóanyagú gyógyszer.

Hatása 24 órán át tart
Laktóz- és gluténmentes

Az Allegra Forte 180 mg filmtabletta az alkalmazást követő 1 órán belül fejti ki hatását.

1

Az Allegra Forte 180 mg filmtabletta a krónikus csalánkiütés tüneteinek enyhítésére szolgál.
Fexofenadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

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-200287 (2022.03.08)

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

kulcspatikak.hu

HÚGYUTAK
Dr. Chen
Tőzegáfonya Komplex
60 db kapszula
Eredeti ár: 2610 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**
(34,98 Ft/db)

%***
-10
350 Ft*

Canephron
bevont tabletta, 60 db
Eredeti ár: 4436 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3550 Ft**
(59,17 Ft/db)

%***
-10
999 Ft*

3

2

(66,65 Ft/db)

(39,17 Ft/db)

A húgyúti rendszer egészségének
fenntartásához bíbor kasvirággal (Echinacea
purpurea), C-vitaminnal és szelénnel.
Hatóanyag: tőzegáfonya-kivonat, bíbor
kasvirág

A Canephron bevont tabletta alkalmazható támogató és kiegészítő terápiaként a vese
és a húgyutak gyulladásos megbetegedéseinek enyhe eseteiben, illetve vesehomok
képződésének megelőzésére.
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló
használaton alapul.
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.

Dr. Chen patika

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Walurinal Comfort

Walurinal Max

6 db tasak
Eredeti ár: 2184 Ft

tabletta, 10 db
Eredeti ár: 2750 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

1650 Ft**

2050 Ft**

(275,00 Ft/db)

(205,00 Ft/db)

%***
-15
850 Ft*

%***
-15
350 Ft*

2

1

(235,00 Ft/db)

(308,33 Ft/db)

A Walurinal® Max magas tőzegáfonya tartalma mellett aranyvessző-kivonatot
tartalmaz a húgyutak egészségéért, és D-vitamint a szervezet védekezőképességéért.
Stada Hungary Kft. – 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL3AP13/2021.08.11.

Men

VEGYE ÁT AZ
IRÁNYÍTÁST!
Gyakori vagy sürgető
vizelési inger enyhítésére.

-15 %***

Aktív összetevők egyedülálló kombinációja.
Cselekedjen gyorsan! Alkalmazása a Walurinal®
Max-szal egyidejűleg javasolt.
Stada Hungary Kft. – 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAWALURINAL3AP13/2021.08.11.

NE HAGYJA, HOGY
HÚGYHÓLYAGJA
IRÁNYÍTSA!

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

3999 Ft**

3999 Ft**

(99,98 Ft/db)

-10
220 Ft*

(99,98 Ft/db)

%***

%***
-10
220 Ft*

4

4

(105,50 Ft/db)

(105,50 Ft/db)

Urostemol Men

Urostemol Femina

kemény kapszula, 40 db

kemény kapszula, 40 db

Eredeti ár: 4702 Ft

Eredeti ár: 4699 Ft
Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszerek. Forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. Lezárás dátuma: 2022.01.21. URO02 21/01/2022

Hagyományos növényi gyógyszerek. A javallatokra való alkalmazásuk a régóta
fennálló használaton alapul. 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,

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

4.

FÁDALOM, LÁZ

Gondolta volna?

kulcspatikak.hu

Cataflam Dolo 25 mg
bevont tabletta, 20 db
Eredeti ár: 2945 Ft

ARANYÉRREL IS LEHET NYARALNI!

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

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

2

(132,50 Ft/db)

A Cataflam Dolo enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció következtében
fellépő fájdalmat.
Hatóanyag: Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az aranyér gondokkal küzdők hozzászokhattak már, hogy a
nyári meleg megnehezíti az altáji hétköznapokat, ahogy a
pihenési időszakot, szabadidős tevékenységeket is. A meleg
időjárás ugyanis értágulatot okoz, ami az aranyeres csomókat, érkötegeket is érinti. Nyáron ezért különösen figyelni
kell az aranyér panaszokra, a megelőzésre, ami nem könnyű
feladat a hőségben. A kellemetlen panasz ellenére azonban
nem kell lemondania a nyaralásról sem!
Iratkozzon fel hírlevelünkre a honlapunkon, hogy Ön is megkapja „Aranyérrel nyaralni” című kisokosunkat, melyben
számos szakszerű tippet osztunk meg a témában.
www.kulcspatikak.hu/hirlevel

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

Eredeti ár: 4086 Ft

3250 Ft*
(162,50 Ft/db)

-20%
Eredeti ár: 3045 Ft

2399 Ft*

Eredeti ár: 3300 Ft

2599 Ft*
(216,58 Ft/db)

-20%

-20%

(79,97 Ft/g)

1

Eredeti ár: 3698 Ft

Eredeti ár: 3530 Ft

2950 Ft*

2799 Ft*
(93,30 Ft/db)

-20%

-20%

(98,33 Ft/db)

1
A Magyarországon vény nélkül kapható ibuproféntartalmú gyógyszerek között.
Az Algoflex Forte Dolo 400 mg filmtabletta és az Algoflex Rapid 400 mg lágy kapszula ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek.
OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL Kft. | 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: (+36 1) 505 0050 | Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu | MAT-HU-2200599 (2022.05.03.)

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.
A KOCKÁZATOKRÓL
ÉS hónapban,
A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA
EL Aérvényesek.
BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Az ajánlatok 2022. július
ill. a készlet erejéig vagy
visszavonásig
5.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

MOZGÁS

kulcspatikak.hu

Diclac Dolo 50 mg/g gél

PORCERŐ HYAL-GO

CalciviD 7

étrend-kiegészítő kapszula, 30 db
Eredeti ár: 5263 Ft

filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 4058 Ft

100 g
Eredeti ár: 3317 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

-20 %***

2650 Ft**

-20 %***

(121,67 Ft/db)

%***
-10
120 Ft*

(26,50 Ft/g)

3199 Ft**

4

%***
-10
980 Ft*

#mozgásszervifájdalom

Kulcs
kártyás
akciós ár

3650 Ft**

%***

(53,32 Ft/db)

(137,33 Ft/db)

2

-10%***

(29,80 Ft/g)

Az ízületek egészségéért és rugalmasságáért1.
Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító
és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és ízületi fájdalom
esetén célzottan a fájdalom helyén hat.
Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!
Sandoz Hungária Kft.

Az Új Béres Porcerő HYAL-GO kapszula 100 mg hialuronsavat, 50 mg ördögcsáklya gyökér-kivonatot és 100 mg
C-vitamint tartalmaz. 1Hatóanyagai közül az ördögcsáklya
gyökér hozzájárul az ízületek és inak rugalmasságának,
valamint az egészséges ízületek fenntartásához.
Napi 1 kapszula!

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Béres Gyógyszergyár Zrt. – 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Hirdetési kód: KU22078PHG3

Hatóanyag: diklofenák-nátrium

Komplex támogatás a csontok
3650 Ft*
egészségéért1, 7 hatóanyaggal,
(60,83 Ft/db)
köztük 800 mg kalciummal (2
filmtablettában).
1
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU22078C76

Ne hagyja, hogy megforduljon
Önnel a világ!
-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

1499 Ft**
(149,90 Ft/db)

%***
-10
699 Ft*

Eredeti ár: 1912 Ft

1

Szédülés, émelygés, hányinger és hányás ellen
nyaralás alatt is Daedalon® – kezelésre és megelőzésre!
Utazási betegség megelőzésére az első adagot az utazás megkezdése előtt ½ órával kell bevenni.
Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Daedalon® 50 mg tabletta, dimenhidrinát tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
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/DAD9AT, Lezárás dátuma: 2022.05.16.

(169,90 Ft/db)

www. daedalon.hu

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

MAGNÉZIUM

Daedalon_185x69_2022maj_ujlezaras.indd 1

Magnézium Béres 375 mg+B6
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 4973 Ft

-15 %***

NeoMagnizum izom
Magnéziumot, káliumot és B6 -vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta, 50 db
Eredeti ár: 3172 Ft

-25

Kulcs
kártyás
akciós ár

2022. 05. 16. 7:29:30

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2350 Ft**

4199 Ft**

(47,00 Ft/db)

(69,98 Ft/db)

%***
-15
699 Ft*

%***
-10
450 Ft*

2

4

(53,98 Ft/db)

(74,17 Ft/db)

Csökkent a stressztűrő képessége? Ingerlékeny?

#napi1tabletta

Mindezt a nem megfelelő magnéziumellátottság is okozhatja.
Napi 1 filmtabletta segíthet a magnéziumhiány megelőzésében és kezelésében.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU078Mg3756

A NeoMagnizum izom a magnézium és a B6-vitamin mellett káliumot is tartalmaz,
amely hozzájárul a normál izomműködéshez.
Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
Hirdetési kód: 156_202205_neom

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.
július
hónapban, ill.meg
a készlet
erejéig vagy visszavonásig
érvényesek.
* = akciós bruttó
fogyasztói ár | *** Anem
gyógyszertár
eredeti,
legalacsonyabb, nem
akciós
fogyasztói
képest.
Az étrend-kiegészítő
helyettesíti
a kiegyensúlyozott
vegyes
étrendet!
| *árához
= akciós
bruttó fogyasztói ár
** törzsvásárlói
bruttó
fogyasztói
ár, hónapban,
amely kizárólag
törzsvásárlói
leolvasása után érvényesíthető.
Az akciós
ajánlatok
2020.
március
ill. a akészlet
erejéigkártya
érvényesek.

6.

Ultravékony megoldás,
közvetlenül
a fájdalom helyén

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

2950 Ft**
(590,00 Ft/db)

Voltaren ActiGo 140 mg
gyógyszeres tapasz, 5x

%***
-20
150 Ft*

3

(630,00 Ft/db)

Eredeti ár: 3952 Ft

Diklofenák-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

8x hatékonyabb bőrön

keresztüli felszívódás
24 óra alatt*

Voltaren Emulgel
Forte 20 mg/g gél, 50 g

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

Eredeti ár: 2989 Ft

2250 Ft**
(45,00 Ft/g)

%***
-20
399 Ft*

2

Voltaren Emulgel
Forte 20 mg/g gél, 100 g
Eredeti ár: 4635 Ft

(47,98 Ft/g)

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

3450 Ft**

-25%***

(34,50 Ft/g)

4750 Ft**

-20
699 Ft*
%***

3

(26,39 Ft/db)

(36,99 Ft/g)

%***
-20
999 Ft*

4

(27,77 Ft/g)

Voltaren Emulgel
Forte 20 mg/g gél, 180 g
Eredeti ár: 6319 Ft

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.

*Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél alkalmazási előírása alapján: ex vivo, bőrön át történő felszívódást vizsgáló tanulmány során a Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gélt 5%-os diklofenák-nátrium géllel hasonlították össze.

Kínzó hátfájásra próbálja ki a
Voltaren Dolo tablettát
Voltaren dolo 25 mg
bevont tabletta, 20x

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

Eredeti ár: 2938 Ft

2199 Ft**
(109,95 Ft/db)

%***
-20
350 Ft*

Diklofenák-kálium hatóanyagú,
vény nélkül kapható gyógyszer.

2

(117,50 Ft/db)

Lágy kapszula akut hát- és izomfájdalmakra
Voltaren Dolo Rapid 25 mg
lágy kapszula, 20x
Eredeti ár: 3347 Ft
Diklofenák-kálium hatóanyagú,
vény nélkül kapható gyógyszer.

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

2499 Ft**
(124,95 Ft/db)

%***
-20
650 Ft*

2

(132,50 Ft/db)

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. • 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 • www.gsk.hu • PM-HU-VOLT-22-00043. Jóváhagyás dátuma: 2022. május. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

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.

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

TELITALÁLAT
FÁRADT
LÁBAKRA
fáradt lábak
nehéz duzzadt lábak
fájdalom és lábdagadás
visszeres lábak kezelése

Kérd
kezelő ezze
o
gyógy r vosát,
szerés
zét

Eredeti ár: 6245 Ft

5250 Ft*
(87,50 Ft/ml)

-15%
OXERUTIN TARTALMÚ

NÖVÉNYI ALAPÚ FORMULÁVAL

Erősíti
az érfalakat

Javítja
a mikrokeringést

Csökkenti
a duzzanatot
és a fájdalmat

www.venoruton.hu
Venoruton Forte 500mg tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer, hatóanyaga:
O-β-hidroxietil-rutozid (oxerutin). STADA Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADAVENORUTON FORTE4AP5/2021.12.03.

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 és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.
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kulcspatikak.hu

KERINGÉS

Lioton 1000 NE/g

BioCo B-vitamin
Komplex Forte
100 db tabletta
Eredeti ár: 3601 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

2850 Ft**
(28,50 Ft/db)

-10
230 Ft*
%***

3

(32,30 Ft/db)

100 g
Eredeti ár: 5029 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

4299 Ft**
(42,99 Ft/g)

%***
-10
499 Ft*

*Az IQVIA FULL WHS 2021. évi teljes adatbázisa alapján a Lioton a legnagyobb
forgalmú márka Magyarországon a 10B2 OTC3 csoportban (doboz és Ft).

4

#visszerespanaszok

(44,99 Ft/g)

Visszérbetegség tüneteinek enyhítésére, szövődmények kezelésére, illetve
véraláfutás, zúzódás és duzzanat kezelésére alkalmazható gél.
Heparin-nátrium hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

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

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

BioCo Magyarország Kft.

Bioextra B-Komplex
étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula, 100 db
Eredeti ár: 1379 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-15

Bioextra FERROVIT
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 2878 Ft

#vashiány

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

%***

2150 Ft**

1150 Ft**

(35,83 Ft/db)

%***
-15
450 Ft*

(11,50 Ft/db)

%***
-10
230 Ft*

2

1

(40,83 Ft/db)

(12,30 Ft/db)

Bioextra B-komplex étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula hozzájárul az
immunrendszer normál működéséhez (B6, B12), az idegrendszer normál
működéséhez (B1, B2, B3, B6, B12), a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez
(B3, B5, B6, B12).
Bioextra Zrt.

SOLVENA 15 mg/g gél
100 g
Eredeti ár: 4436 Ft

Jól felszívódó szerves vasat, cinket, rezet és B-vitaminokat tartalmazó kapszula.
A vas, B6 - és B12 - vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez, az
immunrendszer normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. Laktóz - és cukormentes.
Bioextra Zrt.

Detralex 500 mg
filmtabletta, 120 db
Eredeti ár: 12337 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

%***

-15

3350 Ft**

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

10550 Ft**

(33,50 Ft/g)

(87,92 Ft/db)

%***
-15
750 Ft*

%***
-10050
Ft*

3

11

(37,50 Ft/g)

(92,08 Ft/db)

Lábdagadás? Feszítő fájdalom és visszeres panaszok? A SOLVENA gél hatékonyan enyhíti
ezen panaszokat, valamint természetes összetevőket, például citromfű, törpefenyő és
rozmaringolajat is tartalmaz.
A SOLVENA pentozán-poliszulfát-nátrium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft.
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció.
Servier Hungaria Kft.
1062 Budapest, Váci u. 1-3.

E-mail: info@keri.hu

Flebaven 500 mg
60 db filmtabletta
Eredeti ár: 5194 Ft

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

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

3850 Ft**
(64,17 Ft/db)

-15
399 Ft*
%***

4

(73,32 Ft/db)

Flebaven 1000 mg
Kulcs
kártyás
akciós ár

60 db filmtabletta
Eredeti ár: 7007 Ft

-25 %***

5250 Ft**
(87,50 Ft/db)

%***
-15
950 Ft*

5

(99,17 Ft/db)

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok és tünetek és akut aranyérbetegséggel összefüggő tünetek kezelésére javallott felnőttek számára.
Hatóanyag: mikronizált diozmin
KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 3.torony 6.emelet
Hirdetési kód: HUFLEPAT202068

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

OCUTEIN
SENSITIVE
PLUS

-25 %***

2450 Ft**
(163,33 Ft/ml)

-15
799 Ft*
%***

2

-30 %***

1999 Ft**
-20
299 Ft*
%***

2

(153,27 Ft/ml)

Eredeti ár: 3294 Ft

Hatékonyan eltávolítja a fülzsírt és megakadályozza a felesleges fülzsír termelődését, csökkentve a fülgyulladás kockázatát. Egyedülálló összetétel és kényelmes alkalmazási forma. Rendszeres fülhigiéniához ajánlott.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.1

1

Gyógyászati segédeszköznek
minősülő orvostechnikai
eszköz.1

Eredeti ár: 2866 Ft

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

www.ocutein.hu

fülspray - 15 ml

(133,27 Ft/ml)

szemcsepp - 15 ml

(186,60 Ft/ml)

AURISCLEAN

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

www.aurisclean.hu

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

Dimotec

A KOMPLEX VÉNAVÉDELEM

3-AS HATÁS A TELJES VÉNÁS HÁLÓZATON

1
2
3

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ
NYIROKKERINGÉSSERKENTŐ
VÉNAVÉDŐ
ÉS -TONIZÁLÓ

Eredeti ár: 7401 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

5850 Ft**
(104,98 Ft/db)
%***
-15
299 Ft*

6

(97,50 Ft/db)

*Visszeres panaszok esetén. Diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft., 4032, Debrecen Bartha Boldizsár u. 7. • E-mail: info@keri.hu • www.dimotec.hu • DIMO/K/2022/07/01 Lezárás dátuma: 2022.06.01.

ÚJ

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

Legyen álom az alvás

Eredeti ár: 3875 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

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

-10
480 Ft*
%***

Étrend-kiegészítő

3

Elalváshoz:
Levendula illóolaj

Az éjszaka átalvásához:
Golgotavirág
B6-vitamin

B6

(232,00 Ft/db)

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.
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BŐR, KÖRÖM, HAJ
Kitonail 80 mg/g
gyógyszeres körömlakk

Betadine® oldat

Panthenol

fertőtlenítő, 30 ml
Eredeti ár: 2012 Ft

külsőleges spray, 130 g
Eredeti ár: 3224 Ft

3,3 ml
Eredeti ár: 6619 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

4599 Ft*

-25 %***

-25 %***

2399 Ft**

(1393,64 Ft/ml)

-30

%

1499 Ft**

(18,45 Ft/g)

(49,97 Ft/ml)

%***
-15
750 Ft*

%***
-15
699 Ft*

2

1

(21,15 Ft/g)

#nemkellreszelni

Körömgomba kezelése körömreszelés nélkül, enyhén és
közepesen fertőzött körmök esetén.
Hatóanyag: ciklopirox
Angelini Pharma Magyarország Kft. – 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1336 1614 Email: drugsafety@angelini.hu

(56,63 Ft/ml)

Napfény vagy forrázás okozta
égési sérülés, kis- és
nagyhólyagos bőrmegbetegedések, horzsolások,
nyálkahártya károsodás
gyógyulásának elősegítésére,
minden korosztálynak.

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.

Hatóanyag: Dexpantenol hatóanyag

Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét
és a használati útmutatót!

Bausch & Lomb Poland sp.z.o.o. Magyarországi Fióktelepe

A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.05.13.

1134 Budapest, Váci út 33.

Hirdetési kód: ANG/KIT/2022/28

Hirdetési kód: PAN-22-04-01, lezárás dátuma: 2022.04.05.

Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág

Neogranormon kenőcs
100 g
Eredeti ár: 3912 Ft

EXODERIL 10 mg/g krém
30 g
Eredeti ár: 3116 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2499 Ft**

3099 Ft**

(83,30 Ft/g)

(30,99 Ft/g)

-10
520 Ft*

#hámosítás

%***

3

(35,20 Ft/g)

%***
-10
799 Ft*

2

(93,30 Ft/g)

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.
Hatóanyag: naftifin

4 aktív hatóanyaggal a bőr gyógyulásáért, hámsérülésekre, irritációkra.
Komplex hatásának köszönhetően nyugtatja a bőrt, csökkenti a
gyulladást, hozzájárul a bőr gyorsabb és tökéletesebb gyógyulásához.

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

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Canesten PLUS
Loceryl 50 mg/ml
gyógyszeres körömlakk
2,5 ml
Eredeti ár: 6704 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

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

bifonazol krém, 15 g
Eredeti ár: 2413 Ft
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

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

%***
-10
180 Ft*

2

(145,33 Ft/g)

%***
-15
699 Ft*

Hatóanyag: bifonazol

5

Bayer Hungária Kft.

(2279,60 Ft/ml)

Gyógyszeres körömlakk-kezelés, amely felvitele után kozmetikai körömlakk is
használható. Behatol a körömlemezbe, elpusztítja a körömgombát, megelőzi a
fertőzés terjedését. Hetente 1x alkalmazandó.
Hatóanyag: amorolfin
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. – 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.
A dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04. EWO-HU/LOCERYL/2021/04v34

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

1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Amorolfin-Teva 50 mg/ml
gyógyszeres körömlakk
2,5 ml
Eredeti ár: 4865 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

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!
Hatóanyag: amorolfin
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

Gondolj a szemedre!

Eredeti ár: 2803 Ft

Eredeti ár: 3395 Ft

Eredeti ár: 3472 Ft

1

szemszárazságra
szemsérülésekre

1

Kulcs
kártyás
akciós ár
Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**

-20 %***

-20 %***

(209,90 Ft/ml)

-15
380 Ft*

2750 Ft**

2699 Ft**

%***

2

(275,00 Ft/ml)

(269,90 Ft/ml)

(238,00 Ft/ml)

%***
-10
099 Ft*

%***
-10
050 Ft*

3

3

ENYHE
szemszárazságra
TARTÓSÍTÓSZERMENTES

(309,90 Ft/ml)

(305,00 Ft/ml)

SÚLYOS
szemszárazságra

SZARUHÁRTYA
sérülésre

6 HÓNAPIG
ELTARTHATÓ

220504

Orvostechnikai eszköz

-25 %***

www.vizols.hu

KONTAKTLENCSÉVEL1

Forgalmazza: Penta Pharma Zrt.

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

kulcspatikak.hu

BŐR, KÖRÖM, HAJ

GYERMEKEKNEK
PREDOMIT

Aciclovir AL 50 mg/g krém
2g
Eredeti ár: 1766 Ft

-20

%***

étrend-kiegészítő nyalóka gyömbérrel, 6 db
Eredeti ár: 2737 Ft

# ajakherpesz

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2050 Ft**

1399 Ft**

(341,67 Ft/db)
%***
-15
320 Ft*

(699,50 Ft/g)

%***
-10
580 Ft*

2

1

(386,67 Ft/db)

(790,00 Ft/g)

A nyalóka a különféle járműveken történő utazás
közben fellépő diszkomfort érzés (émelygés,
hányinger) leküzdésének támogatására alkalmazható.

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

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.

Stada Hungary Kft.

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAACICLOVIRAL3AP9/2021.07.30.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS FELNŐTTEKNEK
Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

Eredeti ár: 2680 Ft

2150 Ft**

Kulcs
kártyás
akciós ár

(107,50 Ft/db)
%***
-10
399 Ft*

2

(119,95 Ft/db)

Nurofen Rapid 200 mg lágy kapszula 20 db

-20 %***

2650 Ft**

Eredeti ár: 3313 Ft

(132,50 Ft/db)
%***
-10
980 Ft*

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

2

(149,00 Ft/db)

%***

2399 Ft**

Eredeti ár: 2992 Ft

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20 db

(99,96 Ft/db)

%***
-10
699 Ft*

2

(112,46 Ft/db)

Nurofen Forte 400 mg bevont tabletta 24 db

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, ibuprofén tartalmú gyógyszerek. A termékválaszték patikánként eltérő lehet. 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!

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

12.

EMÉSZTÉS

Cralex 125 mg
60 db tabletta
Eredeti ár: 2480 Ft

kulcspatikak.hu

Buscopan 10 mg

belsőleges oldatos cseppek, 20 ml
Eredeti ár: 2334 Ft

#aktiváltszén

bevont tabletta, 20 db
Eredeti ár: 1812 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-15
980 Ft*

-10
230 Ft*
%***

(72,50 Ft/db)

1

2

-10
630 Ft*
%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

(87,50 Ft/ml)

(32,50 Ft/db)

1450 Ft**

%***

1750 Ft**

1950 Ft**

-20 %***

(99,00 Ft/ml)

(37,17 Ft/db)

1

(81,50 Ft/db)

Görcsös hasi fájdalmak, epeúti görcsök és bántalmak,
húgy-ivarszervi görcsök, valamint az ún. irritábilis bélszindróma
görcsös tüneteinek enyhítésére szolgál.

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

1 gyógyszer 5 emésztési problémára: puffadás,
teltségérzet, étkezést követő hasi fájdalom, émelygés,
hányinger
Bayer Hungária Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág

Hatóanyag: Hioszcin-butilbromid.
Bausch Health Mo. Kft.

Dulcolax 7,5 mg/ml

Hirdetési kód: BUS-21-01-01, lezárás dátuma: 2021.01.11

Lopedium 2 mg

belsőleges oldatos cseppek, 30 ml
Eredeti ár: 2942 Ft

ELINIX

kemény kapszula, 28 db
Eredeti ár: 3716 Ft

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

kemény kapszula, 30 db
Eredeti ár: 2436 Ft

1950 Ft**
(65,00 Ft/db)

(78,33 Ft/ml)

3150 Ft**

%***
-10
180 Ft*

-10
650 Ft*
%***

2

2

(112,50 Ft/db)

(72,67 Ft/db)

(88,33 Ft/ml)

-10
350 Ft*
%***

3

(119,64 Ft/db)

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

A 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.

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Hirdetési kód: MAT-HU-2101104 (2021.10.14.)

Stadalax 5 mg

ORS

Normaflore

Kulcs
kártyás
akciós ár

bevont tabletta, 50 db
Eredeti ár: 2724 Ft

rehidratációs granulátum, 10 db tasak
Eredeti ár: 2137 Ft

-20 %***

-25 %***

(137,50 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

1599 Ft**

-10
099 Ft*
%***

3

(159,90 Ft/db)

(154,95 Ft/db)

%***
-15
799 Ft*

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

1

(179,90 Ft/db)

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

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

#székrekedés

Kulcs
kártyás
akciós ár

2750 Ft**

Hatóanyag: a Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spórái

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek
(beleértve a hasi diszkomfortérzés, puffadás, görcsök)
kezelésére. Már az első adag Lopedium megszüntetheti a panaszokat. Nagy kiszerelésben is elérhető!
Sandoz Hungária Kft. –1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

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

Hirdetési kód: OELI1673/05.20

Akciós időszak:
2022.05.01. - 2022. 08.31.

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 | Web: www.sanofi.hu

Sandoz Hungária Kft. –1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

belsőleges szuszpenzió, 20x5 ml
Eredeti ár: 3478 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2350 Ft**

-15 %***

Hirdetési kód: MAT-HU-2101080 (2021.10.29.)

Iberogast

Hatóanyag: glükóz, nátrium, kálium, klór, citrát

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

-20 %***

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

%***
-10
450 Ft*

2

(49,00 Ft/db)

Hatóanyag: biszakodil
Stada Hungary Kft.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADASTADALAX3AP10/2021.08.17.

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

JOBBULÁST MINDEN TÉRDNEK!
glükózamin-szulfát

A TÉRDFÁJDALOM KIVÁLTÓ
OKÁVAL, A PORCKOPÁSSAL
IS FOGLALKOZIK!
Eredeti ár: 7901 Ft
• Gátolja az ízületi porc
további károsodását.
• Csökkentheti a térdízületi
gyulladást és a fájdalmat.

6650 Ft*
(110,83 Ft/tasak)

-15%
NAPI

1 TASAK 3 HÓNAPIG

A Movex glükózamin-szulfát hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft.,
4032 Debrecen, Bartha Boldizsár utca 7. • e-mail: info@keri.hu • MOVEX/K/2022/07/01 Lezárás dátuma: 2022. 06. 01.

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!

13.

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

ÁLLATGYÓGYÁSZAT

VÉDD MEG KEDVENCED,
VÉDD MEG OTTHONOD!

-20%*

A következő paraziták ellen nyújt védelmet:
ÁLLATGYÓGYÁSZATI
KÉSZÍTMÉNYEK
FORGALMAZÁSÁRA JOGOSULTAK
FORGALMAZHATJÁK!

ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉK

Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként eltérő lehet.

Frontline Combo® spot on macska; Hatóanyag(ok): Fipronil 50,00 mg, (S)-metoprén 60,00 mg; Frontline® Combo spot-on kutya S // M // L // XL; Hatóanyag(ok): Fipronil 67,00 mg // 134, 00 mg
//268,00 mg // 402,00 mg; (S)-metoprén 60,3 mg // 120,6 mg // 241,2 mg // 361,8 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.
Reklámanyag lezárási dátuma: 2022.05. HU-CAN-0001-2022

KALCIUM

FÉRFIAKNAK
Prostamol UNO 320 mg

kulcspatikak.hu

Calcium-D-Sandoz
600 mg/400 NE
pezsgőtabletta, 20 db
Eredeti ár: 2437 Ft

60 db lágy kapszula
Eredeti ár: 6040 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

1950 Ft**

-15 %***

(97,50 Ft/db)

%***
-10
180 Ft*

5150 Ft**

2

(109,00 Ft/db)

(85,83 Ft/db)

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

Alken szerinti I. és II stádiumú jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta vizelési panaszok tüneti
kezelésére ajánlott gyógyszer.

%***
-10
420 Ft*

5

(90,33 Ft/db)

Szabalpálmatermés-kivonat hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

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

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

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

SZÁJÁPOLÁS
Corsodyl

szájvíz, alkoholmentes, 300 ml
Eredeti ár: 2160 Ft

LACALUT aktiv

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

fogkrém, 75 ml
Eredeti ár: 1736 Ft

-25 %***

1699 Ft**

1299 Ft**

(5,66 Ft/ml)

%***
-10
930 Ft*

(17,32 Ft/ml)

1

%***
-15
480 Ft*

(6,43 Ft/ml)

A Corsodyl alkoholmentes szájöblögető
oldat segít megelőzni a fogkőképződést és enyhíti a
fogínyproblémákat. Kozmetikum.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

Kulcs
kártyás
akciós ár

1

(19,73 Ft/ml)

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Forgalmazza: Naturprodukt Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

2046 Törökbálint, DEPO Pf. 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 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

14.

Állítsa össze nyári patikáját
a nyugodt mindennapokért!
Nicorette® Quickspray 1 mg/adag
szájnyálkahártyán alkalmazott
oldatos spray, 2×150 adag

Nicorette® Icy White gum
2 mg vagy 4 mg
gyógyszeres rágógumi, 30 db

Eredeti ár: 8148 Ft

Eredeti ár: 2380 Ft Eredeti ár: 2380 Ft

Imodium® 2 mg
kemény kapszula, 20 db
Eredeti ár: 1621 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-10%***

-20 %***

7250 Ft**
-5699 Ft*
7

(64,95 Ft/db)

(63,30 Ft/db)

-10
450 Ft*
%***

%***
-10
120 Ft*

2

(3849,50 Ft/adag)

1299 Ft**

1899 Ft**

%***
-10
120 Ft*

%***

-20 %***

-20 %***

(63,30 Ft/db)

1

2

(70,67 Ft/db)

Eredeti ár: 1663 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

1899 Ft**

(3625,00 Ft/adag)

Bengay® krém, 50 g

(72,50 Ft/db)

Kulcs
kártyás
akciós ár

-15 %***

1399 Ft**
(27,98 Ft/g)

%***
-10
499 Ft*

1

(29,98 Ft/g)

(70,67 Ft/db)

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray 2×150 adag és Nicorette® Icy White gum 2 mg vagy 4 mg gyógyszeres rágógumi 30 db.
A dohányzásról való leszokást segítő gyógyszerek. Hatóanyaguk: Nikotin.
Imodium® 2 mg kemény kapszula 20 db. A hasmenés tüneti kezelésére. Hatóanyag: Loperamid-hidroklorid.
Bengay® krém 50 g. Az ízületek és izmok mérsékelt fájdalmainak és merevségének átmeneti csökkentésére, felnőtteknek. Hatóanyagok: Metil-szalicilát és mentol. Vény nélkül kapható
gyógyszerek. Forgalmazza: Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. HU-NI-2200028. Anyaglezárás dátuma: 2022.05.31.

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

IMMUNERŐSÍTÉS

Gondolta volna?

Actival SENIOR PLUSZ
120 db filmtabletta
Eredeti ár: 7929 Ft

-15 %***

SEMMELWEIS-NAP – JÚLIUS 1. PÉNTEK

Kulcs
kártyás
akciós ár

6750 Ft**
(56,25 Ft/db)

%***
-10
120 Ft*

7

(59,33 Ft/db)

50 év felett különösen fontos lehet a vitaminpótlás, ebben segít az Actival Senior
Plusz filmtabletta multivitamin-készítmény ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU22078AS12

#4haviadag

NÁTHA
Nasivin KIDS 0,25 mg/ml
tartósítószer-mentes oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2648 Ft

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**
(209,90 Ft/ml)
%***
-10
380 Ft*

2

(238,00 Ft/ml)

#orrdugulás

Július elsején tartjuk a Semmelweis-napot, másnéven a magyar egészségügy ünnepét. Az elnevezés
Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről
ered, aki ezen a napon született 1818-ban. Nevéhez a gyermekágyi láz okának feltárását kapcsoljuk,
melynél az általa kezdeményezett klórvizes kézmosásnak köszönhetően jelentősen leszorította a betegségben elhunytak számát.
2011 óta ez a nap az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, ezzel is elismerve áldozatos munkájukat.

Kulcs
kártyás
akciós ár

Nasivin Classic 0,5 mg/ml
tartósítószer-mentes oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2621 Ft

-20 %***

2099 Ft**
(209,90 Ft/ml)

%***
-10
350 Ft*

2

(235,00 Ft/ml)

Orrspray 1-6 éves korig nátha, allergiás nátha esetén.
Megszünteti az orrdugulást, akár 12 órán át.

Tartósítószer-mentes orrspray nátha, allergiás nátha esetén. Akár
2 nappal csökkenti a nátha lefolyási idejét a fiziológiás sóoldattal
összehasonlítva.

Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid

Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid

P&G Hungary Kkt. – 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

P&G Hungary Kkt. – 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

Tel.: +36-1-451-1256

Tel.: +36-1-451-1256

Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

kulcspatikak.hu

MOST KIEMELT AKCIÓK

STOP-TICK

AkusTone

AkusTone ALERT

fülspray, 15 ml
Eredeti ár: 3131 Ft

fülcsepp, 15 ml
Eredeti ár: 3577 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

kullancseltávolító eszköz
Eredeti ár: 4672 Ft

-25

%***

3499 Ft**

2650 Ft**

2350 Ft**

(3499,00 Ft/db)

%***
-15
950 Ft*

(176,67 Ft/ml)

(156,67 Ft/ml)

-15
050 Ft*
%***

%***
-15
650 Ft*

3

3

2

(3950,00 Ft/db)

(203,33 Ft/ml)

(176,67 Ft/ml)

Az AkusTone összetevői segítenek a megfelelő
fülhigiénia fenntartásában, megkönnyítik a fülzsírdugó eltávolítását, és megelőzik annak kialakulását.
3 hónaposnál idősebb csecsemőknél, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt alkalmazható.
Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

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.

Hirdetési kód: 154_202205_aku

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

Systane ULTRA

Systane ULTRA

Cyclotest
Korai terhességi teszt

lubrikáló tartósítószer-mentes
szemcsepp, 10 ml
Eredeti ár: 4180 Ft

lubrikáló szemcsepp, 10 ml
Eredeti ár: 3684 Ft

1 db
Eredeti ár: 1521 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20

%***

A STOP-TICK® egy emberekből és állatokból történő kullancseltávolításra szolgáló orvostechnikai eszköz. Egyedi gyorsfagyasztásos
technológiájának köszönően megakadályozza, hogy a parazita fertőző béltartalma kifolyjon, illetve védelmet nyújt testének szétválása
ellen, így jelentősen csökkenti a kórokozó anyagok átvitelének
kockázatát az eltávolítás során. Alkalmazása a kullancs által
terjesztett betegségek megelőzésére javasolt.
Ceumed Kft.

Hirdetési kód: 155_202205_aku

-20

-25 %***

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

%***

1199 Ft**

3299 Ft**

2950 Ft**

(1199,00 Ft/db)

%***
-10
360 Ft*

(329,90 Ft/ml)

(295,00 Ft/ml)

%***
-10
750 Ft*

%***
-15
150 Ft*

1

3

3

(1360,00 Ft/db)

(375,00 Ft/ml)

(315,00 Ft/ml)

Száraz szem kezelésére szolgál. Csökkenti a
szemszárazság okozta égő érzést és irritációt.
Hatékonyan és gyorsan enyhíti a tüneteket.
Kontaktlencse viselése közben is használható.

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

Alcon Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Alcon Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

QA.Complaints@alcon.com

QA.Complaints@alcon.com

Hirdetési kód: HU-SYC-2200001-01-22

Hirdetési kód: HU-SYZ-2000002-07-20

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt!
•

Egyszerű, gyors és megbízható

•

Egyértelmű eredmény

•

Eredmény már 5 perc után leolvasható

•

A nap folyamán bármikor használható

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

Santes

Lactofeel

hüvelykúp, 14 db
Eredeti ár: 4210 Ft

hüvelygél, 7 db
Eredeti ár: 4240 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-30 %***

-25 %***

3150 Ft**

2950 Ft**

(225,00 Ft/db)

(421,43 Ft/db)

%***
-15
550 Ft*

%***
-20
399 Ft*

3

3

(253,57 Ft/db)

(485,57 Ft/db)

Hüvelyszárazság, hüvelyhámsérülések kezelésére. Hatékonyan enyhíti a hüvelyszárazság
kellemetlen tüneteit, gyorsítja a sérült szövet gyógyulását. A nagyon alacsony molekulatömegű hialuronsavnak köszönhetően biohasznosulása, hatékonysága kiemelkedő.
Hormonmentes készítmény.

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

Hatóanyag: A-vitamin, E-vitamin

Hatóanyag: tejsav, glikogén

Exeltis Magyarország Kft. – 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Exeltis Magyarország Kft. – 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Curiosa® sebkezelő gél
30 g
Eredeti ár: 2730 Ft

#sebkezelés
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.
Hatóanyag: cink-hialuronát

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

%***

2050 Ft**
(68,33 Ft/g)

%***
-15
299 Ft*

2

(76,63 Ft/g)

Otrivin BREATH CLEAN
100 ml spray
Eredeti ár: 3469 Ft

Tengervizes orrspray,
amely gyengéden tisztítja a megfázás vagy allergia
következtében eldugult
orrüregeket. Alkalmas az orr
napi tisztítására. Hidratálja az
orrnyálkahártyát, ha az száraz
vagy irritált.

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2750 Ft**
(27,50 Ft/ml)

%***
-10
120 Ft*

3

(31,20 Ft/ml)

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

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

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Hirdetési kód: 172/2022/OTC

Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-21-00047

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

16.

PERSKINDOL Active Classic Gél

HARTMANN Veroval

100 ml
Eredeti ár: 4178 Ft

compact felkaros automata vérnyomásmérő
Eredeti ár: 18079 Ft

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

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

- szívritmuszavar jelzése

%***
-10
750 Ft*

Kulcs
kártyás
akciós ár

- 2x100 mérési érték tárolása

-20

- 3 év garancia
- kétszeres klinikai minősítés
- jól olvasható, nagy kijelző
- átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta

3

%***

(37,50 Ft/ml)

14299 Ft**

Sportolás előtt és után. Alkalmazásakor kivételes kettős
hatás lép fel: hűtő és melegítő hatás. A bőrbe masszírozva
serkenti a vérkeringést és segíti az izmok ellazulását.
Mentolt és illóolajokat tartalmaz.
Akciós időszak:

(14299,00 Ft/db)

- a Comfort Air Technológiának köszönhetően kényelmes és
kímélő mérést tesz lehetővé
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

%***
-15299
Ft*

Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft.

15

1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.

(15299,00 Ft/db)

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Beliema Effect PLUS

-20 %***

2022.05.01. - 2022. 08.31.

A dokumentum lezárásának dátuma: 2020.12. EWO-HU/PERSKINDOL/2020/17v40

RECTOVENAL ACUTE gél

hüvelytabletta, 7 db
Eredeti ár: 4276 Ft

20 g
Eredeti ár: 2791 Ft

-25

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

2099 Ft**

3399 Ft**

(104,95 Ft/g)

(485,57 Ft/db)

%***
-15
350 Ft*

-10
850 Ft*
%***

# aranyér

2

3

(117,50 Ft/g)

(550,00 Ft/db)

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

A Beliema® Effect PLUS hüvelytabletta hüvelyi fertőzések kezelésére javasolt,
akár gomba, akár baktérium okozta.
Stada Hungary Kft.

Stada Hungary Kft.

1133 Budapest, Váci út 116-118.

1133 Budapest, Váci út 116-118.

Hirdetési kód: 22STADABELIEMA1AP4/2021.12.21.

Hirdetési kód: 21STADARECTOVENAL3AP8/2021.08.06.

Wortie

Octenisept sebgél

szemölcsfagyasztó spray, 50 ml
Eredeti ár: 5089 Ft

20 ml
Eredeti ár: 3147 Ft

-15 %***

%***

-20

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

4099 Ft**

2650 Ft**

(81,98 Ft/ml)

%***
-10
550 Ft*

(132,50 Ft/ml)

-10
820 Ft*
%***

4

2

(91,00 Ft/ml)

(141,00 Ft/ml)

Akut vagy heveny sebkezelésre egyaránt alkalmazható, horzsolás, vágás,
begyulladt bőr felületre is. Színtelen, nem csíp. Várandós és kisgyermekes
kismamák is használhatják. 0 éves kortól ajánlható.

A szemölcs gyökeréig hatoló fagyasztással kezeli a szemölcsöt, akár egyetlen alkalmazással. Egyedi, precíz fagyasztófejének köszönhetően a kezelés során a szemölcs
körüli bőrfelületet nem károsítja. Már 4 éves kortól alkalmazható.

Allegro Kft.

Pharmaroad Distribution Hungarary Kft. – 1037 Budapest Bécsi út 77-79.

Kulcs
kártyás
akciós ár

KARPAL
AKUT

EGÉSZSÉG, AKTIVITÁS
DIAMIZIN kapszula - 50x Eredeti ár: 4173 Ft

masszírozó krém
- 50 ml

Hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. Szedése
étvágycsökkenést eredményezhet. Napi alkalmazása hozzájárulhat a testtömeg megtartásához, illetve a fogyáshoz.

www.diamizin.hu

-25 %***

3099 Ft**
%***
-15
550 Ft*

3

2399 Ft**
(47,98 Ft/ml)

%***
-15
699 Ft*

2

(53,98 Ft/ml)

Gyógyászati segédeszköznek
minősülő orvostechnikai eszköz*

Kulcs
kártyás
akciós ár

(61,98 Ft/db)

-25 %***

www.karpalakut.hu

Eredeti ár: 3181 Ft
A Karpal Akut egy masszírozó krém, ami
hatásosan csökkenti a kézfájdalmat és
javítja az ujjak érzékenységét. Már
kialakult kéztő alagút szindróma esetén,
vagy annak megelőzésére is ajánlott.

(71,00 Ft/db)

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

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

17.

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

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

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

SZENIOROKNAK IS

MOST KIEMELT AKCIÓK

kulcspatikak.hu

NEOMAGNOL 1000 mg
tabletta, 10 db
Eredeti ár: 1677 Ft

MÁJ+SLIM
MÁRIATÖVISSEL

Raphachol
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 855 Ft

étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 5261 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

-35 %***

1250 Ft**

550 Ft**

(125,00 Ft/db)

%***
-15
420 Ft*

(18,33 Ft/db)

%***
-25
40 Ft*

1

6

(142,00 Ft/db)

(21,33 Ft/db)

Kézfertőtlenítés, gyökérkezelés, sebek, gyümölcs, mosható
textíliák, rozsdamentes fémtárgyak, gumi-műanyag tárgyak,
orvosi kézi-eszközök, evőeszközök, fésűk, borotválkozási
eszközök, WC-, mosdókagylók, kádak és ivóvíz fertőtlenítésére
szolgál.

A feketeretek és édesköményolaj
hatóanyagaival segít megszüntetni a kellemetlen puffadást, teltségérzést. Fokozza az epetermelést, javítja az
emésztést, csökkenti az epekőképződést. Gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmény.

Hatóanyag: klorogén-szeszkvihidrát

Egy tabletta hatóanyagtartalma: 3,0 mg szárított
feketeretek préslé.

Parma Produkt Kft. – 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a

Parma Produkt Kft. – 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a

Biomed VADGESZTENYE
krém FORTE

Biomed KÖRÖMVIRÁG
krém DUPLA

60 g
Eredeti ár: 1144 Ft

2X60 g
Eredeti ár: 1245 Ft

-25 %***

3950 Ft**
(65,83 Ft/db)

%***
-15
450 Ft*

4

(74,17 Ft/db)

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.

JutaVit Ginkgo Biloba Forte
120 mg+Magnézium 150 mg
kapszula, 50 db
Eredeti ár: 2046 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

%***

999 Ft**

850 Ft**

(8,33 Ft/g)

-15
70 Ft*

-25 %***

1520 Ft**
(30,40 Ft/db)

%***
-10
120 Ft*

(14,17 Ft/g)

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***
-15
750 Ft*

1

%***

1

(9,33 Ft/g)

9

(35,00 Ft/db)

(16,17 Ft/g)

Száraz, ézékeny, könnyen kipirosodó bőr ápolására, illetve túlzott
napozás után. Gazdaságos
DUPLA kiszerelés.

Visszérgyulladás okozta kellemetlen bőrtünetek, fáradt és feszülő
lábak ápolására. Továbbfejlesztett
összetétel hozzáadott nyírfakéreg-kivonattal, összesen
23,9 % gyógynövény kivonat-tartalom.

60 mg ginkgo biloba-kivonatot és
150 mg magnéziumot tartalmazó
étrend-kiegészítő a perifériás keringési
rendszer normál működéséhez, a megfelelő véráramláshoz.
JuvaPharma Kft. – 2215 Káva, Bényei út 9.

Biomed Kft.

Biomed Kft.

JutaVit Probium 7+Inulin
étrend-kiegészítő kapszula, 30 db
Eredeti ár: 2703 Ft

(63,30 Ft/db)

-20
150 Ft*
%***

2

(71,67 Ft/db)

Kulcs
kárt yá
s
akciós
ár

2650 Ft**

7 élőflórát és inulint tartalmazó
étrend-kiegészítő készítmény.
Laktóz- (tejcukor), tejfehérje- és tejmentes, gluténmentes, szójamentes,
vegetáriánus termék.
JuvaPharma Kft. – 2215 Káva, Bényei út 9.

JutaVit Szem-Lutein
forte 12 mg
étrend-kiegészítő, 60 db tabletta
Eredeti ár: 3789 Ft

-30

Naturstar Lóbalzsam
500 g
Eredeti ár: 3064 Ft

Kulcs
kártyás
akciós ár

-20 %***

2450 Ft**

(44,17 Ft/db)

%***

1899 Ft**

lágyzselatin kapszula, 60 db
Eredeti ár: 3550 Ft

-25 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-30

JutaVit PROSTA INTENSE

(4,90 Ft/g)

%***
-15
999 Ft*

%***
-10
750 Ft*

2

2

(49,98 Ft/db)

(5,50 Ft/g)

Szabalpálma termés-kivonatot és hidegen sajtolt
tökmagolajat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény.
A prosztata és a húgyúti rendszer megfelelő
működésének támogatására

24 gondosan válogatott gyógynövényből készült különleges gyógynövény komplex. Alkalmazását javasoljuk a
fáradt, sajgó testrészek masszírozására megerőltető fizikai
munka és sportolás után kifejezetten ápolási céllal.
Természetes eredetű hatóanyagokkal.

JuvaPharma Kft. – 2215 Káva, Bényei út 9.

Naturland Magyarország Kft. – 1106 Budapest, Csillagvirág u.8.

Octenisept
Kulcs
kártyás
akciós ár

külsőleges oldat, 50 ml
Eredeti ár: 2964 Ft

-15

2650 Ft**

(49,98 Ft/ml)

%***
-10
650 Ft*

(44,17 Ft/db)

2

(49,98 Ft/db)

A-, E,- és C-vitamint, B2-vitamint (riboflavin), cinket, szelént,
rezet tartalmazó komplex étrend-kiegészítő készítmény új
korszerű mikrokapszulázott lutein formulával.
JuvaPharma Kft. – 2215 Káva, Bényei út 9.

Kulcs
kártyás
akciós ár

2499 Ft**

%***

%***
-20
999 Ft*

%***

2

(53,00 Ft/ml)

Seb-, bőr fertőtlenítő, színtelen. Sebkezelés
támogatására, illetve a sebgyógyulás elősegítésére.
Ujjközi gombás fertőzés támogató kezelésére. 0 éves kortól
alkalmazható. Kismamák is használhatják.
Seb-, bőr-, nyálkahártya-FERTŐTLENÍTŐ.
Hatóanyag: Oktenidin-dihidroklorid; fenoxietanol
Allegro Kft.

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, 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

NYUGTATÓ BŐRÁPOLÁS
KIPIROSODÓ, ROZACEÁRA
HAJLA-MOS BŐRRE

FEDEZZE FEL ÉRZÉKENY BŐRÉRE
SZÁNT MICELLÁS VIZEINKET
MOST

2 DB URIAGE
ROSÉLIANE
TERMÉK
VÁSÁRLÁSAKOR

50%
KEDVEZMÉNY

Vásároljon bármilyen két URIAGE ROSÉLIANE terméket, és a második
alacsonyabb áru termék 50% kedvezménnyel az Öné lehet. Érvényes
2022.07.01. – 2022.08.31. között az akcióban résztvevő Kulcs Quality
gyógyszertárakban a készlet erejéig. A kedvezmény más akcióval, akciós
kiszereléssel nem összevonható. Az akcióban szereplő termékek eredeti
ára patikánként eltérő lehet.

20%

KEDVEZMÉNNYEL**

Eltávolítják a szennyeződéseket és a sminket
Nyugtatják az érzékeny bőrt
Figyelembe veszik a bőr fiziológiás egyensúját
alkohol-, szappan- és színezőanyagmentes

* IQVIA, 2021. november – december, Magyarország, reprezentatív tanulmány 60
bőrgyógyász körében. A Melyik dermokozmetikai termék sorozatot (márkát) ajánlja
a pácienseinek leggyakrabban? kérdésre adott válasz. ** Érvényes a La Roche-Posay
Pure Micellás víz termékeire 2022. 07. 01. – 2022. 08. 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.

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

Béres PrimoMed

CalciDin Kalcium 600 mg

sebápoló spray, 60 ml
Eredeti ár: 2871 Ft

D3- és K2-vitamintartalmú étrend-kiegészítő filmtabletta, 56 db
Eredeti ár: 3001 Ft

-25

Kulcs
kártyás
akciós ár

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

2150 Ft**

2250 Ft**

(35,83 Ft/ml)

%***
-15
450 Ft*

(40,18 Ft/db)

2

%***
-15
550 Ft*

(40,83 Ft/ml)

2

(45,54 Ft/db)

Akciós időszak:
2022.05.01. - 2022. 08.31.

Kettős támogatás: megelőzi a fertőzéseket és elősegíti a sebgyógyulást.

CalciDin 600 mg kalciummal, valamint D-vitaminnal és K-vitaminnal az egészséges
csontokért! A kalcium szükséges a normál csontozat és fogazat fenntartásához.
A D-vitamin hozzájárul a kalcium normál felszívódásához/hasznosulásához és a
vér normál kalciumszintjének, valamint az egészséges csontozat és a normál
fogazat fenntartásához. A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

Béres Gyógyszergyár Zrt. – 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

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

Elsősegély a sebápolásban.

Spray termékformájának köszönhetően gyors, foltmentes megoldást
nyújt sebek és sérülések szakszerű ellátásában.

HeltiQ
Skin Tags

HeltiQ
Wart Freezer
szemölcsfagyasztó, 38 ml
Eredeti ár: 4527 Ft

logó szemölcsre, 38 ml
Eredeti ár: 5825 Ft

-20 %***

Kulcs
kártyás
akciós ár

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25 %***

4599 Ft**

3399 Ft**

(121,03 Ft/ml)

(89,45 Ft/ml)

-15
950 Ft*
%***

%***
-15
850 Ft*

4

3

(130,26 Ft/ml)

(101,32 Ft/ml)

HeltiQ Skintgs eltávolítja a fibromát a nyakról, hónalj és a mell alatti
területről egy megbízható fagyasztási módszerrel (krioterápiával).
Bőrgyógyászok által is alkalmazott módszer.
Hatóanyag: dimetil-éter

A kézen és lábon előforduló közönséges és uszodai szemölcsök kezelésére.
A HeltiQ Wart Freezer a bőrgyógyászok által is alkalmazott, megbízható fagyasztási módszerrel könnyen, gyorsan, biztonságosan, célzottan a szemölcs
gyökeréig hatva eltávolítja a szemölcsöt 10 mp alatt.
Hatóanyag: dimetil-éter

dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

Szív+Slim

Phyteneo oldat

fokhagyma és galagonya
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 4910 Ft

rovarcsípésre, 10 ml
Eredeti ár: 1505 Ft

-30

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

-25

%***

1050 Ft**

3650 Ft**

(105,00 Ft/ml)

(60,83 Ft/db)

-20
199 Ft*

%***
-15
150 Ft*

%***

1

4

(119,90 Ft/ml)

Gyors segítség rovarcsípés vagy szúrás után, csalán-/ medúzacsípés és egyéb
bőr irritáció esetén. Komplex hatás, hűsít, csökkenti az égető és viszkető
érzést, csökkenti a bőrirritációt. Egyszerű alkalmazás roll-on formában.
Megakadályozza a reakció kialakulását. Gyógynövénykivonatokat tartalmaz.
Hatóanyag: Alcohol, Ammonia, Laureth-9, Cetylpyridinium Chloride, Calendula
Officinalis Flower Extract, Verbascum Thapsus Extract, Lavandula Angustifolia
Oil, Menthol.

Kulcs
kártyás
akciós ár

(69,17 Ft/db)

Tegyél szívedért, fogyásodért és normál koleszterinszinted fenntartásáért a
Szív+Slim-mel! Galagonyával a szív működésének támogatásáért, fokhagymával
a normál koleszterinszintért, keserű naranccsal a súlycsökkentésért.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

Phyteneo

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

20.

MIKOR AJÁNLUNK
DERMOKOZMETIKUMOKAT?
Tengernyi kozmetikai márka kismillió terméktípussal van jelen a bőrápolási piacon, ezért érthető az a tanácstalanság,
amely időnként a patikákban vagy minden nap a drogériákban megfigyelhető a bőr-, illetve arcápolószerek polcai
előtt: sokan elemzik az összetevő listákat, olvassák a használati leírásokat, miközben telefonon ”guglizzák” az idegen
szavakat. Szakértői tanácsadás híján egy drogériában vagy akár a webshopokban is rengeteg idő mehet el így a vásárlásra, de a legrosszabb mégis az, hogy a vásárló sem 100%-ig biztos fizetés után abban, hogy jól döntött.

A PATIKÁBAN BIZTOSRA MEHET!
A patikákban kapható dermokozmetikumok nagy választéka nemcsak a gyártók és márkák sokaságának, hanem
a bőrproblémák széles spektrumának is köszönhető. A választás szabadsága azonban nem teherként jelenik meg
egy gyógyszertárban vásárlónak, hanem lehetőségként. Ugyanis közben egy szakértő fogja a kezét. A dermokozmetikumokkal is foglalkozó gyógyszertárakban, mint a prémium Kulcs Quality Patikákban, a dolgozók folyamatosan képzik magukat a bőrápoló termékek terén, ismerik a márkák közötti különbségeket, a termékek hatékonyságát, lehetőségeit, felhasználásukat és a legújabb trendeket, fejlesztéseket is. E tudásukat képzettségükkel járó
magas fokú biológiai és kémiai ismereteik teszik magabiztossá. Így a saját vagy gyermeke bőre egyedi igényeinek
valóban megfelelő kezelést és terméktípust, márkákat tudnak ajánlani.

MI IS AZ A DERMOKOZMETIKUM?
Speciális bőrápoló termékek, amelyeket bőrgyógyászok és gyógyszerészek fejlesztettek ki, így a legmagasabb szintű technológiai és gyógyászati követelményeknek is megfelelnek. A dekorkozmetikumokkal, azaz sminktermékekkel szemben nem a bőrhiba átmeneti elfedése a céljuk, hanem az egyéni bőrprobléma megértése és kezelése, gyógyítása. Ilyen lehet például a bőr szárazsága, öregedése-ráncosodása, a bőr extrém érzékenysége vagy a különböző
gyulladásos bőrbetegségek is, mint a rosacea, az akné, az atópiás dermatitis, a seborrheás dermatitis, vagy akár a
pikkelysömörrel küzdő bőr.
A dermokozmetikumok bizonyos összetevőket, a kezelendő problémához igazítottan, nagyobb koncentrációban
tartalmaznak. Az összetevők tisztasága, minősége pedig kiemelkedő, sokszor gyógyszertári minőségű, így ebből
adódóan, valamint a termékek legmodernebb bőrbe juttatási technológiáinak és a folyamatos laboratóriumi teszteléseknek köszönhetően hatékonyságuk is megkérdőjelezhetetlen.

BŐRPROBLÉMÁJA VAN? SEGÍTÜNK!
1. Ön ismeri a saját bőrét.
2. A bőrgyógyásza a felállított diagnózis alapján a megfelelő kezelést.
3. Mi, gyógyszerészek pedig a legjobb termékeket, a lehetséges
mellékhatásokat, a különböző termékek egymásra hatási mechanizmusát, az összetevőket.

TALÁLKOZZON VELÜNK A PATIKÁBAN, MEGKERESSÜK A SZÁMÁRA LEGJOBB TERMÉKET!
Keresse a Kulcs Quality Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality

Nurodent fogínygél
15 ml
Eredeti ár: 3287 Ft

#fogzás

-20

%***

Kulcs
kártyás
akciós ár

2599 Ft**
(173,27 Ft/ml)
%***
-10
950 Ft*

2

(196,67 Ft/ml)

A Nurodent természetes összetevőket (hialuronsavat és négyféle növényi kivonatot) tartalmazó összetételével nyújt gyors segítséget a fogzási fájdalom
enyhítésében, 6 hónaposnál idősebb csecsemőknek. Nem tartalmaz ibuprofént.
Reckitt Benckiser Kft. – 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

0476

Tel.: (+36) 1 250 8399, E-mail:consumers_hu@rb.com

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

21.

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

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

ARTHRO FORTE
ITALPOR 340 G

-6%

***

a Quality
Patikákban
Ízesített italpor kollagénnel, glükózaminnal,
kondroitinnal, MSM-mel,C-vitaminnal,
II-s típusú
növényi kivonatokkal,
kollagénforrással,
formulával
és édesítőszerrel.

TRÓPUSI GYÜMÖLCS

FEKETERIBIZLI

Az akciós ár 2022.07.01.-31. között, illetve a készlet erejéig érvényes a Kulcs Quality
Patikákban (patikák: www.kulcspatikak.hu/quality). Az akcióban szereplő termékek eredeti
ára patikánként eltérő lehet. A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos
étrendet és az egészséges életmódot! A termékek csomagolásban, színben és méretben
a fotón látottaktól eltérhetnek.

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

KulcsPatika_arthoforte_2022_jul_185x139mm.indd 1

2022. 05. 20. 10:33

Gullón Dibus

Alaska
Mogyoróízű krémes kukoricarúd, 18 gr

gluténmentes reggeliző keksz, 250 g

-10%

-10

%

Rice UP

Rice UP

chips sajtosízű, 60 gr

chips ketchupízű, 60 gr

-10%

-10%

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. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.
* = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós fogyasztói árához képest.
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

22.

Szókereső
BEKÜLDENDŐ: A szókereső játék során a látható betűk összekötésével kell négy nyári gyümölcs nevét megtalálnunk.
Fontos, hogy egy betűről csak az azzal szomszédos betűre léphetünk vízszintes, függőleges vagy akár átlós irányban, a már
egyszer felhasznált betűre nem léphetünk vissza.
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A játék kezdete: 2022. július 1. Beküldési határidő: 2022. július 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. augusztus 8.
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.
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Vizulize All In One kontaktlencse
tisztító folyadék 360 ml

3199 Ft*

t

(8,89 Ft/ml)

ülő

g é p-ba

sosem hagyom
otthon!

A szókereső helyes megfejtői
között összesen három
Könyvtündér által felajánlott
könyvet sorsolunk ki.

Rep

Vizulize All In One
kontaktlencse tisztító
folyadék 100 ml

2299 Ft*

Kontaktlencse tisztító

(22,99 Ft/ml)

folyadék minden
kontaktlencséhez

Kiváló kettős hidratáló formula minden kontaktlencséhez, beleértve a szilikonhidrogél lencséket
is. Mindennapi használatra, tisztít és fertőtlenít,
eltávolítja a fehérjéket és egyéb lerakódásokat.

Steril vizes izotóniás oldat, amely nátrium- és kálium-kloridot, dinátrium-edeátot, polioxidánt, Poloxamert, hipromellózt (HPMC), nátrium-hialuronátot és nátrium-foszfát-puffert tartalmaz.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

EXTRA AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁSOKNAK
KÖNY V TÜNDÉR WEBÁRUHÁZ

Hatalmas választék, nagy kedvezmény, a legújabb könyvek,
gyors és precíz kiszállítás. Áruházunk a nap 24 órájában várja Önt.
Látogasson el hozzánk! www.konyvtunder.hu
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Júliusban vásároljon műfajfüggetlenül webáruházunkban
7000 Ft rendelési érték felett,
és megajándékozzuk
egy 4999 Ft értékű
szakácskönyvvel!

KUPONKÓD:
TÜNDÉRKULCS2022

Részletek és az év további részében érvényes kuponkód:
www.kulcspatikak.hu/konyvtunder oldalon, Kulcs Kártyaszámmal bejelentkezve elérhető.
A kép illusztráció, az akció a készlet erejéig érvényes.

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. július 1. – július 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. június 14.
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/
élelmiszer, 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. | A változtatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlatok 2022. július hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. | * = akciós bruttó fogyasztói ár | *** A gyógyszertár eredeti, legalacsonyabb, nem akciós
fogyasztói árához képest. | ** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

