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Érvényes: 2022. 09. 01. – 09. 30.

SZEPTEMBER 25.  
Gyógyszerészek Világnapja
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
TERMÉKEK 

KAPHATÓAK!

TÖBB MINT

TERMÉK 
SZUPER ÁRON!

120

Szeptemberi
Áreso,,

A házi kedvencének 
ajánlott termékeket keresse 
felmatricázott patikáinkban:

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

Magne B6        
bevont tabletta, 100 db
Eredeti ár: 4520 Ft

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 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055  |  Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2101160 (2021.02.17.)

Tantum Verde menta 3 mg
szopogató tabletta, 20 db
Eredeti ár: 2908 Ft

1899 Ft*
(94,95 Ft/db)

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és helyi érzéstelenítő hatása segít, 
ha fáj a torkod. Tantum Verde® - számíthatsz rá, ha fáj a torkod!  

Hatóanyag: benzidamin
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.07.04.
Angelini Pharma Magyarország Kft. – 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1 336 1614  |  Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2022/22

-10 %***

4050 Ft**
(40,50 Ft/db)

-15 %***

3799 Ft**
(37,99 Ft/db)

-35%

BOMBA 
ÁR



2.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

 

Olvassa be!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS

IGÉNYELJEN INGYENESEN ONLINE VAGY KÉRJE A PATIKÁBAN!  
* Partnereinket lásd az újság hátoldalán

A legjobb árakhoz juthat vele 
a Kulcs Patikájában!

A Kulcs Partnereknél is  
olcsóbban vásárolhat vele!*

Ingyenes online edzőterem 
bérletként is használhatja! 

Sokat spórolhat vele  
a családnak!

1. 

2. 

3. 

4. 

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK MINDIG JOBBAN JÁRNAK! 

Önnek van már Kulcs Kártyája? Önnek van már Kulcs Kártyája? MAGASABB KEDVEZMÉNY,  
ALACSONYABB ÁR,  
ALACSONYABB EGYSÉGÁR  
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL J 

ALACSONYABB KEDVEZMÉNY,  
MAGASABB ÁR, 
MAGASABB EGYSÉGÁR
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA NÉLKÜL L

-25 %***

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

-15 %***

3299 Ft**
(32,99 Ft/db)

 ELSŐSEGÉLY 
A SZÁRAZ SZEMNEK

 VIZULIZE SZEMCSEPP.  VÉDELEM MINDEN TEKINTETBEN.

Hatékony enyhülést nyújt 

a száraz, irritált, fáradt szemnek

Orvostechnikai eszköz. Hatóanyag: nátrium-hialuronát.
Forgalmazó: MatriPharma Keresekedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2.

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

  

Vizulize Intensive Dry Eyes
szemcsepp, 10 ml

Vizulize Dry Eyes
szemcsepp, 10 ml

Eredeti ár: 2499 Ft Eredeti ár: 1499 Ft

-10 %***

2250 Ft**
(225,00 Ft/ml)

-20 %***

1999 Ft**
(199,90 Ft/ml)

-10 %***

1340 Ft**
(134,00 Ft/ml)

-20 %***

1199 Ft**
(119,90 Ft/ml)

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



3.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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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FÁJDALOM, LÁZ

Cataflam Dolo 25 mg  
bevont tabletta, 30 db
Eredeti ár: 4013 Ft

A Cataflam Dolo enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció  
következtében fellépő fájdalmat.

Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-22-00045

-15 %***

3399 Ft**
(113,30 Ft/db)

-10 %***

3599 Ft**
(119,97 Ft/db)

Algopyrin 500 mg 
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 3571 Ft

Profi megoldás többféle típusú erős fájdalom és láz csillapítására. Rövid időn 
belül csillapítja az erős fájdalmat és a lázat, hatása akár 6 órán keresztül tart.

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.)

-15 %***

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

-10 %***

3220 Ft**
(107,33 Ft/db)

MEGFÁZÁS, INFLUENZA

Cebion
belsőleges oldatos cseppek 

30 ml

Wick Vaporub
kenőcs 
50 g

D-VION 2000 NE
D3-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő 
lágy kapszula
120 db

D-VION 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 
lágy kapszula. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot! 

P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-OTHER-21-000022 (2021.11.12)

Nasivin Aloe vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray: oximetazolin-hidroklorid tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. 
WickVaporub kenőcs 50 g: vény nélkül kapható gyógyszer. 
Cebion 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek 30 ml: Aszkorbinsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 

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

Nasivin
Aloe vera és Eukaliptusz
0,5 mg/ml tartósítószermentes 
oldatos orrspray 
10 ml

A gondoskodás támogatói
hűvös időben

Eredeti ár: 2901 Ft

Eredeti ár: 1895 Ft

1299 Ft*
(43,30 Ft/ml)

Eredeti ár: 2755 Ft

Eredeti ár: 4521 Ft

-15 %***

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

-10 %***

2599 Ft**
(173,27 Ft/ml)

-20 %***

2199 Ft**
(43,98 Ft/ml)

-10 %***

2480 Ft**
(49,60 Ft/ml)

-15 %***

3799 Ft**
(31,66 Ft/db)

-10 %***

4050 Ft**
(33,75 Ft/db)

-30%

Aspirin Plus C  
pezsgőtabletta, 20 db
Eredeti ár: 3200 Ft

2399 Ft*
(119,95 Ft/db)

Az Aspirin Plus C fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatóanyagának,  
valamint C-vitamin tartalmának köszönhetőten segít a megfázás és az influenza 
kezdeti tüneteinek - pl. láz, fejfájás és a torokfájás - csillapításában.

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

-25%

Kaloba  
belsőleges oldatos cseppek, 50 ml
Eredeti ár: 5407 Ft

-10 %***

4850 Ft**
(97,00 Ft/ml)

-20 %***

4350 Ft**
(87,00 Ft/ml)

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

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

Hatóanyag: Pelargonium sidoides kivonat
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. – 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Olvassa be!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS

IGÉNYELJEN INGYENESEN ONLINE VAGY KÉRJE A PATIKÁBAN!  
* Partnereinket lásd az újság hátoldalán

A legjobb árakhoz juthat vele 
a Kulcs Patikájában!

A Kulcs Partnereknél is  
olcsóbban vásárolhat vele!*

Ingyenes online edzőterem 
bérletként is használhatja! 

Sokat spórolhat vele  
a családnak!

1. 

2. 

3. 

4. 

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK MINDIG JOBBAN JÁRNAK! 

Önnek van már Kulcs Kártyája? Önnek van már Kulcs Kártyája? MAGASABB KEDVEZMÉNY,  
ALACSONYABB ÁR,  
ALACSONYABB EGYSÉGÁR  
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL J 

ALACSONYABB KEDVEZMÉNY,  
MAGASABB ÁR, 
MAGASABB EGYSÉGÁR
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA NÉLKÜL L

-25 %***

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

-15 %***

3299 Ft**
(32,99 Ft/db)

BOMBA 
ÁR

BOMBA 
ÁR

#kényelmesadagolás

#felsőlégútifertőzések
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IMMUNERŐSÍTÉS

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

4.

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. szeptember 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. 

C-vitamin Béres 500 mg  
filmtabletta, 100 db
Eredeti ár: 3316 Ft

C-vitaminhiányos állapotok kezelésére.

Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt. – 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2209C51

-10 %***

2980 Ft**
(29,80 Ft/db)

-20 %***

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

D3-vitamin Forte 4000 IU  
tabletta, 100 db
Eredeti ár: 3708 Ft

Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a 
normális csontozat, fogazat és izomfunkció fenntar-
tását jelentős mennyiségű D3-vitaminfogyasztással 
szeretnék támogatni.
BioCo Magyarország Kft.

-10 %***

3320 Ft**
(33,20 Ft/db)

-20 %***

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

Egis C-Vitamin 500 mg
filmtabletta 
30 db
Eredeti ár: 1295 Ft

A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben oldódó  
vitamin, mely számos alapvető élettani folyamat-
hoz (pl.: hormonok előállítása, vas felszívódása, 
sebgyógyulás, antioxidáns hatás) nélkülözhetetlen. 

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

-35 %***

840 Ft**
(28,00 Ft/db)

-45 %***

699 Ft**
(23,30 Ft/db)

MEGA C-vitamin 1500 mg  
filmtabletta, 100 db
Eredeti ár: 4792 Ft

A legmagasabb hatóanyag-tartalmú BioCo C-vitamin, 
mely 1500 mg C-vitamint tartalmaz filmtablettánként. 
BioCo Magyarország Kft.

-10 %***

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

-20 %***

3799 Ft**
(37,99 Ft/db)

Szent Györgyi Albert  
retard 1000 mg C-vitamin 
tabletta, 100 db
Eredeti ár: 4679 Ft

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

-15 %***

3950 Ft**
(39,50 Ft/db)

-25 %***

3499 Ft**
(34,99 Ft/db)

Cetebe 
C-vitamin, D-vitamin és cink étrend-kiegészítő 
kapszula, 60 db
Eredeti ár: 4021 Ft

Hosszan tartó C-vitamin D-vitaminnal és cinkkel. Három 
összetevő egyetlen kapszulában, melyek hozzájárulnak az 
immunrendszer megfelelő működéséhez.
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADACETEBE3AP6/2021.08.03.

-10 %***

3620 Ft**
(60,33 Ft/db)

-20 %***

3199 Ft**
(53,32 Ft/db)

Eurovit 
oliva-D forte 
3000 NE 
kapszula, 30 db
Eredeti ár: 2569 Ft

Eurovit 
oliva-D forte 

3000 NE 
kapszula, 60 db

Eredeti ár: 3605 Ft

A kapszula LAHB rendszere extra szűz olívaolajat tartalmaz, melyben a D-vitamin eleve oldott, a szervezet számára hasznosítható formában található.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-20 %***

2850 Ft**
(47,50 Ft/db)

-10 %***

3220 Ft**
(53,67 Ft/db)

-10 %***

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

-20%***

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

Étrend-kiegészítő. Nem helyettesíti a vegyes étrendet  és az egészséges életmódot. Forgalmazza: PP Management Kft. www.novoc.hu 22
07

01

LIPOSZÓMÁS RETARD C-VITAMIN CSALÁD

Novo C® plus
Liposzómás C-vitamin
90 db

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

Novo C® kids plus
Liposzómás C-vitamin
folyadék,
gyermekeknek
120 ml

-20 %***

4150 Ft**
(46,11 Ft/db)

-10 %***

4620 Ft**
(51,33 Ft/db)

-20 %***

3799 Ft**
(63,32 Ft/db)

-10 %***

4280 Ft**
(71,33 Ft/db)

-20 %***

2350 Ft**
(19,58 Ft/ml)

-10 %***

2670 Ft**
(22,25 Ft/ml)

Eredeti ár: 5160 Ft
Eredeti ár: 4779 Ft

Eredeti ár: 2973 Ft

#gazdaságoskiszerelés
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 5.

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

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

Magnosolv  
granulátum, 50 tasak
Eredeti ár: 4113 Ft

3299 Ft*
(65,98 Ft/db)

Magnosolv – Mindannyiunk magnéziuma. Már 50 tasakos kiszerelésben!

Napi egy, 365 mg magnézium/tasak.
Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150. 
Tel.: +36 1 465-2100
Hirdetési kód: MNV-2022-0009 Lezárás dátuma: 2022.02.25.

Aleve  
filmtabletta, 24 db
Eredeti ár: 2401 Ft

Derék-, izom- és ízületi fájdalmak kezelésére szolgáló, gyulladáscsökkentő hatású 
gyógyszer. Gyorsan felszívódik, hosszan hat, akár 12 órán át csillapítja fájdalmát.

Hatóanyag: naproxén–nátrium
Bayer Hungária Kft.
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

-10 %***

2150 Ft**
(89,58 Ft/db)

-20 %***

1899 Ft**
(79,13 Ft/db)

Apranax Dolo 100 mg/g 
gél, 150 g
Eredeti ár: 3963 Ft

Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom esetén:

• gyulladásgátló

• fájdalomcsillapító

• hűsítő hatású

Hatóanyag: Naproxén 
Bausch Health Mo. Kft.
Hirdetési kód: APRDG-21-06-01, lezárás dátuma: 2021.06.01.

-10 %***

3550 Ft**
(23,67 Ft/g)

-20 %***

3150 Ft**
(21,00 Ft/g)

MOZGÁS

Ketodex® 25 mg  
filmtabletta, 20 db
Eredeti ár: 2728 Ft

Ketodex® 25 mg  
belsőleges oldat tasakban, 10 db tasak

Eredeti ár: 2115 Ft

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.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A
Tel.: +36 1 799 7320

Hirdetési kód: HU-OTC-14-2022-V01-ad-#30845, Lezárás dátuma: 2022.06.27.

-10 %***

2450 Ft**
(122,50 Ft/db)

-20 %***

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

-20 %***

1699 Ft**
(169,90 Ft/db)

-10 %***

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

Dona 750 mg 
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 6342 Ft

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.

Vény nélkül kapható gyógyszer  
(750 mg kristályos glükózamin-szulfát)
Mylan EPD Kft. – 1138 Budapest, Váci út 150. 
Tel.: +36 1 465-2100
Marketing kód: DON-2022-0165, Lezárás dátuma: 2022.06.27.

-10 %***

5650 Ft**
(94,17 Ft/tasak)

-5 %***

5999 Ft**
(99,98 Ft/tasak)

Nurofen 200 mg 
gyógyszeres tapasz, 4 db
Eredeti ár: 3559 Ft

Izom- és ízületi fájdalmakra. Gyógyszerformájának köszönhetően a fájdalom területén 
a 24 órás alkalmazás alatt folyamatos ibuprofén felszívódást biztosít; így kifejtheti helyi 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását. A gyógyszeres tapasz rugalmas és 
kényelmes.

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

-20 %***

2850 Ft**
(712,50 Ft/db)

-10 %***

3199 Ft**
(799,75 Ft/db)

-20%

BOMBA 
ÁR

Gondolta volna?
KÖSZÖNTJÜK GYÓGYSZERÉSZEINKET! 
A Gyógyszerészeti Világszervezet szeptember 25-ét jelölte 
ki a Gyógyszerészek Világnapjának, amely kiváló alkalom 
arra, hogy hangsúlyozzuk a gyógyszerészek kulcsfontossá-
gú szerepét a biztonságos gyógyszerellátásban, és a lakos-
ság egészségének megőrzésében. Összetett feladataikat 
mind Önökért végzik, forduljanak mindig bizalommal a 
Kulcs Patikák dolgozóihoz, akik nemcsak felelősségből, ha-
nem szeretettel is végzik munkájukat! 

#napi1tasak

#mozgásszervifájdalom

#térdizületiporckopás

A tasakból közvetlenül a szájba önthető.



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

6.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

Coldrex Junior   
por belsőleges oldathoz, 10 db tasak
Eredeti ár: 3201 Ft

Gyermekeknek kifejlesztett készítmény  
a megfázás és az influenza tüneteinek rövid  
távú enyhítésére. 6 éves kortól adható.

Hatóanyag: Paracetamol
Omega Pharma Hungary Kft. – 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

-10 %***

2880 Ft**
(288,00 Ft/tasak)

-15 %***

2699 Ft**
(269,90 Ft/tasak)

Supradyn Kids   
multivitamin Omega-3-mal és kolinnal, 
60 db gumicukor
Eredeti ár: 6117 Ft

A benne lévő niacin (B3-vitamin) és B6- B12- valamint C-vitamin támogatja az 
idegrendszer normál működését. DHA (ez egy Omega-3 zsírsav) tartalma révén 
pedig hozzájárul a normál agyműködés és látás fenntartásához.
Bayer Hungária Kft. – 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

-10 %***

5499 Ft**
(91,65 Ft/db)

-20 %***

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

Bonolact Pro+kid   
étrend-kiegészítő granulátum, 30 g
Eredeti ár: 4946 Ft

Speciális, gyermekeknek fejlesztett élőflórás készítmény, mely 5 különböző élőflórát, köztük 
LGG®, Lactobacillus rhamnosus GG-t és frukto-oligoszacharidot is tartalmaz. Utóbbi táplálékául 
szolgál a készítményben megtalálható élő baktériumtörzseknek.
Rubenza Kft. – Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. 

-10 %***

4450 Ft**
(148,33 Ft/g)

-20 %***

3899 Ft**
(129,97 Ft/g)

Vita-D3 Kid
rágótabletta, 50 db
Eredeti ár: 1826 Ft

Finom, citromízű rágótabletta elsősorban gyermekeknek.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2209VD3K5

-15 %***

1550 Ft**
(31,00 Ft/db)

-25 %***

1350 Ft**
(27,00 Ft/db)

Actival JUNIOR   
rágótabletta, 60 db
Eredeti ár: 3027 Ft

Komplex, 28 hatóanyagot tartalmazó cukormentes multivitamin gyerekeknek. 
Már 2 éves kortól adható. Egészségpénztári számlára is kapható.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2209AJ6

-10 %***

2720 Ft**
(45,33 Ft/db)

-20 %***

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

Nurofen Junior   
narancsízű 100 mg lágy rágókapszula, 24 db
Eredeti ár: 4084 Ft

Speciálisan gyermekeknek szánt egyedülálló gyógyszerforma, mely könnyen 
elrágható, a fájdalom enyhítésére. Láz csökkentésére, valamint megfázás és 
influenza tüneti kezelésére. 7 éves kortól.

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

-10 %***

3650 Ft**
(152,08 Ft/db)

-15 %***

3450 Ft**
(143,75 Ft/db)

GYERMEKEKNEK

Tudta, hogy a D-vitamin 
nem csak az immunrend-
szer munkáját segíti, ha-
nem a csontok szerkezeté-
re és az izmok működésére 
is jó hatással van?

 SZEPTEMBER 8.
Az olvasás világnapja. 

Miért jó olvasni? 

Kikapcsol, fejleszti a szókincset, a memóriát  
és a kreativitást. Egyszerre hat a képzeletünkre  

és érzelmeinkre is.

Olvasna valami izgalmas könyvet? Keresse a 
Könyvtündér szuper ajánlatait Kulcs Kártyával!



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. szeptember 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. 

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

-10 %***

3580 Ft**
(127,86 Ft/db)

-20 %***

3199 Ft**
(114,25 Ft/db)

-10 %***

2520 Ft**
(252,00 Ft/db)

-20 %***

2250 Ft**
(225,00 Ft/db)

-10 %***

3480 Ft**
(435,00 Ft/db)

-20 %***

3099 Ft**
(387,38 Ft/db)

-10 %***

2920 Ft**
(208,57 Ft/db)

-20 %***

2599 Ft**
(185,64 Ft/db)

Eredeti ár: 3258 Ft

Eredeti ár: 3863 Ft
Eredeti ár: 2798 FtEredeti ár: 3972 Ft

Eredeti ár: 3847 Ft

2850 Ft*
(47,50 Ft/db)

Eredeti ár: 3990 Ft

2999 Ft*
(49,98 Ft/db)

Eredeti ár: 3990 Ft

2999 Ft*
(19,99 Ft/ml)

-25%

-25%

-25%
BOMBA 

ÁR
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

Támogassa immunrendszerét
a test természetes védelmezőjét*

Centrum Nőknek 
A-tól Z-ig multivitamin, 
30x

Centrum Nőknek 50+ 
A-tól Z-ig multivitamin,
30x

Centrum Férfiaknak 
A-tól Z-ig multivitamin,  
30x

Centrum Férfiaknak 50+ 
A-tól Z-ig multivitamin, 
30x

Centrum 
A-tól Z-ig multivitamin,  
100x 

Centrum Silver 50+ 
A-tól Z-ig multivitamin, 
100x 

*Az A-, a D- és a C-vitamin, valamint a cink és a réz hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez. Centrum Férfiaknak A-tól Z-ig multivitamin, 30x; Centrum Nőknek A-tól Z-ig multivitamin, 
30x; Centrum Férfiaknak 50+ A-tól Z-ig multivitamin, 30x; Centrum Nőknek 50+ A-tól Z-ig multivitamin, 30x; Centrum A-tól Z-ig multivitamin, 100x;  

Centrum Silver 50+ A-tól Z-ig multivitamin, 100x: étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: +36 1 225 5800, PM-HU-CNT-22-00021, Jóváhagyás dátuma: 2022. július.  

A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Nőknek

Férfiaknak

Felnőtteknek

Eredeti ár: 3885 Ft

2699 Ft*
(89,97 Ft/db) Eredeti ár: 3808 Ft

2650 Ft*
(88,33 Ft/db)

Eredeti ár: 3885 Ft

2699 Ft*
(89,97 Ft/db)

Eredeti ár: 3808 Ft

2650 Ft*
(88,33 Ft/db)

Eredeti ár: 7333 Ft

5499 Ft*
(54,99 Ft/db) Eredeti ár: 8080 Ft

6099 Ft*
(60,99 Ft/db)

-30%

-30%

-25%

-30%

-30% -25%
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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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KERINGÉS

NeoMagnizum keringés 
Káliumot, magnéziumot, galagonya kivonatot és  
B6-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 100 db
Eredeti ár: 5510 Ft

A NeoMagnizum keringés galagonya-kivonat összetevője támogatja a perifériás 
vérkeringést és hozzájárul az oxigénellátás javításához, a kálium pedig részt vesz 
a normál vérnyomás fenntartásában. NeoMagnizum keringés – természetes 
eredetű magnézium1 galagonya-kivonattal és káliummal. 
1természetes eredetű, bányászott MgCO3 só
Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
Hirdetési kód: 216_202207_neom

-15 %***

4650 Ft**
(46,50 Ft/db)

-25 %***

4150 Ft**
(41,50 Ft/db)

Bilomag PLUS 110 mg  
Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula  
magnéziummal és vitaminokkal, 60 db
Eredeti ár: 3502 Ft

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

Adagolási javaslat: felnőtteknek naponta 1 kapszula.
Dr. Theiss Naturprodukt Kft. – 1116 Budapest, Barázda utca 42. 

-10 %***

3150 Ft**
(52,50 Ft/db)

-20 %***

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

Ginkgomax+Bacopa+Lecitin 
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 4855 Ft

A Ginkgo biloba szerepet játszik a normál szellemi teljesítőképesség, a koncentrá-
cióképesség és a memória megőrzésében. A bakopa kivonat támogatja a mentális 
funkciókat, az emlékezőképességet és a tanulást. A lecitin a sejtmembrán,  
az idegsejtek és az agy építőanyaga.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

-15 %***

4120 Ft**
(68,67 Ft/db)

-25 %***

3650 Ft**
(60,83 Ft/db)

Nicorette 
Quickspray 1mg/adag 
szájnyálkahártyán  
alkalmazott oldatos spray, 13,2 ml
Eredeti ár: 4962 Ft

Már 30 másodperc után segít a dohányzás utáni vágy leküzdésében (2 adag alkalmazá-
sát követően)! Diszkrét megoldás a kellemetlen megvonási tünetek enyhítésére. Mérsékli 
a nikotin utáni vágyat a leszokási kísérlet során. Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

-10 %***

4450 Ft**
(29,67 Ft/adag)

-15 %***

4199 Ft**
(27,99 Ft/adag)

NiQuitin Minitab 4 mg 
szopogató tabletta, 100 db
Eredeti ár: 8730 Ft

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

Hatóanyag: Nikotin
Omega Pharma Hungary Kft. – 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

-10 %***

7850 Ft**
(78,50 Ft/db)

-15 %***

7450 Ft**
(74,50 Ft/db)

Panangin® Forte 316/280 mg 
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 3408 Ft

 A Panangin® Forte-ban található magnézium és kálium kettős hatással erősíti a 
szív működését. Így segít felvenni a harcot a fáradtság ellen.
Richter Gedeon Nyrt., – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
Hirdetési kód: 216/2022/OTC

-10 %***

3050 Ft**
(50,83 Ft/db)

-20 %***

2699 Ft**
(44,98 Ft/db)

Venotec 600 mg 
tabletta, 90 db
Eredeti ár: 9048 Ft

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

-15 %***

7680 Ft**
(85,33 Ft/db)

-20 %***

7150 Ft**
(79,44 Ft/db)

Detralex 500 mg
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 6696 Ft

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

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció.
ServierHungária Kft.

-10 %***

6020 Ft**
(100,33 Ft/db)

-15 %***

5650 Ft**
(94,17 Ft/db)

#memória

#dohányzásleszokás



10.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

AKCIÓHŐSÖK 
AKCIÓBAN!

KÉSZÜLJÖN FEL IDŐBEN
AZ ŐSZI/TÉLI IDŐSZAKRA!

A  kockázatokról  é s  a  mellékhatásokról  o lvass a  el  
a  b e t e g t á j é k o z t a t ó t ,  v a g y  k é r d e z z e  m e g  

k e z e l ő o r v o s á t ,  g y ó g y s z e r é s z é t !

Vény nélkül kapható gyógyszerek. Snup 1mg/ml oldatos orrspray, hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid; 
Cetebe 500 mg retard kemény kapszula, hatóanyag: aszkorbinsav; 

Mebucain Mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta, hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid. 
22STADAMEBUCAIN3AP1/2022.07.25.

Torokfájás

C-vitamin 

Orrdugulás

A fertőtlenítés 
szakértője

Professzionális kórházi fertőtlenítőszerekből fejlesztett termékek a hétköznapokra.
Hatékony védelem a kórokozókkal szemben otthon és útközben is.

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

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítőszer
250 ml pumpás

Bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre
és műtéti kézfertőtlenítésre alkalmazható.

 A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.
Higiénés kézfertőtlenítés: az adagolóból 5 ml

fertőtlenítőszert juttatunk a tenyérbe,
melyet a kézen alaposan eldörzsölünk.

Behatási idő: 30 másodperc.
Tuberkulocid hatás eléréséhez

1 percnél hosszabb behatási idő szükséges.

Bradogél kézfertőtlenítő
500 ml 

Higiénés kézfertőtlenítés és sebészi 
bemosakodásra alkalmazható. 
A készítményt töményen, hígítatlanul 
kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés:
5 ml gélt juttatunk a tenyérbe, 
melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. 
Behatási idő: 30 másodperc. 
A tuberkulocid és virucid hatás eléréséhez 
a kézfertőtlenítést 1 percig kell végezni

Bradoman Soft 
500 ml 

Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. 
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 
Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) 
kézfertőtlenítő szert juttatunk a tenyérbe, 
amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. 
Behatási idő: min. 30 másodperc.

-10 %***

2099 Ft**
(104,95 Ft/db)

-20 %***

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

Eredeti ár: 2348 Ft

Eredeti ár: 2308 Ft

Eredeti ár: 5092 Ft

-20 %***

4099 Ft**
(34,16 Ft/db)

-10 %***

4550 Ft**
(37,92 Ft/db)

-20 %***

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

-10 %***

2080 Ft**
(208,00 Ft/ml)

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

Tudta, hogy a D-vitamin 
nem csak az immun-
rendszer munkáját 
segíti, hanem a csontok 
szerkezetére és az izmok 
működésére is jó hatással 
van?
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BŐR, KÖRÖM, HAJ

Nizoral         
korpásodás elleni sampon, 20 mg/g, 100 ml
Eredeti ár: 4209 Ft

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. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 22STADANIZORAL2AP2/2022.04.25.

-10 %***

3780 Ft**
(37,80 Ft/ml)

-20 %***

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

Zovirax 
ajakherpesz krém, 2 g
Eredeti ár: 2178 Ft

Gyorsan a bőrbe jutó formula. A száj és arc területén jelentkező herpeszfertőzés helyi 
kezelésére. Alkalmazása felgyorsítja a gyógyulási folyamatot és lerövidíti a fájdalom 
fennállásának időtartamát. 

Aciklovir hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-22-00045

-10 %***

1950 Ft**
(975,00 Ft/g)

-20 %***

1750 Ft**
(875,00 Ft/g)

A fertőtlenítés 
szakértője

Professzionális kórházi fertőtlenítőszerekből fejlesztett termékek a hétköznapokra.
Hatékony védelem a kórokozókkal szemben otthon és útközben is.

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

Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítőszer
250 ml pumpás

Bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre
és műtéti kézfertőtlenítésre alkalmazható.

 A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.
Higiénés kézfertőtlenítés: az adagolóból 5 ml

fertőtlenítőszert juttatunk a tenyérbe,
melyet a kézen alaposan eldörzsölünk.

Behatási idő: 30 másodperc.
Tuberkulocid hatás eléréséhez

1 percnél hosszabb behatási idő szükséges.

Bradogél kézfertőtlenítő
500 ml 

Higiénés kézfertőtlenítés és sebészi 
bemosakodásra alkalmazható. 
A készítményt töményen, hígítatlanul 
kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés:
5 ml gélt juttatunk a tenyérbe, 
melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. 
Behatási idő: 30 másodperc. 
A tuberkulocid és virucid hatás eléréséhez 
a kézfertőtlenítést 1 percig kell végezni

Bradoman Soft 
500 ml 

Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. 
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 
Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) 
kézfertőtlenítő szert juttatunk a tenyérbe, 
amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. 
Behatási idő: min. 30 másodperc.

 SZEPTEMBER 16. 
Ma lenne 129 éves Szent-Györgyi Albert 

Nobel-díjas magyar orvos! 

Nevéhez a C-vitamint és a P-vitamin 
felfedezését kötjük, amely segíti  

a C-vitamin felszívódását.  
Legismertebb gazdag  

C-vitaminforrás a citrus- és  
paprikafélékben lelhető fel. 

#korpáshaj

Bepanthen kenőcs 
30 g
Eredeti ár: 1552 Ft

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

Hatóanyag: dexpantenol
Bayer Hungária Kft. – 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

-15 %***

1320 Ft**
(44,00 Ft/g)

-25 %***

1150 Ft**
(38,33 Ft/g) #hámosítás

#ajakherpesz

1199 Ft*
(4,80 Ft/ml)

1599 Ft*
(3,20 Ft/ml) 899 Ft*

(1,80 Ft/ml)

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

Gondolta volna?
EZEK AZ ÉTELEK SEGÍTENEK A NÁTHA ELKERÜLÉSÉBEN! 
Nem csak a gyümölcsök és zöldségek segíthetnek a nátha elkerülésé-
ben és leküzdésében. Hamarosan hűvösebb idők jönnek, így érdemes 
már jó előre erősíteni immunrendszerünket. Az alábbi ételek is segít-
ségre lehetnek a nátha elkerülésében: 

• Étcsokoládé: teobromin nevű antioxidáns tartalma  
enyhíti a köhögést 

• Húsleves: a sok zöldséget tartalmazó meleg leves kiváló  
folyadékpótló, és immunerősítő hatással is bír

• Dió/mogyoró: a bennük rejlő E-vitamin felveszi a harcot 
a vírusok és bacilusok ellen

• Tonhal: cinktartalma csökkenti a megfázás tüneteit 
• Tojássárgája: immunerősítő tápanyagokkal teli, köztük  

D-vitaminnal is! 
• Fahéjas-méz: erősíti az immunrendszert, valamint védi  

a szervezetet a bakteriális és vírusos megbetegedésektől
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Rennie borsmenta   
rágótabletta, 60 db
Eredeti ár: 2670 Ft

Rennie cukormentes   
rágótabletta, 60 db
Eredeti ár: 2762 Ft

Nagyon gyors és hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos panaszok esetén, 
40 másodpercen belül hatni kezd 2 tabletta egyidejű alkalmazása esetén. Gazdaságos 
60 db-os kiszerelés, kedvezőbb darabáron.

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

Nagyon gyorsan, akár 40 másodpercen belül hatni kezd 2 tabletta egyidejű alkalmazása 
esetén, így hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos panaszokra azok számára is, 
akiknek fontos a cukormentesség. Gazdaságos 60 db-os kiszerelés, kedvezőbb darabáron.

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

-10 %***

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

-20 %***

2150 Ft**
(35,83 Ft/db)

-20 %***

2199 Ft**
(36,65 Ft/db)

-10 %***

2480 Ft**
(41,33 Ft/db)

Espumisan Gyöngy         
40 mg lágy kapszula, 50 db
Eredeti ár: 2318 Ft

Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan® Gyöngy lágy kapszula segítsé-
get nyújt a puffadás és a hasi diszkomfortérzés megszüntetésében. 

Szimetikon hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A
Tel.: +36 1 799 7320

Hirdetési kód: HU-OTC-14-2022-V01-ad-#30845, Lezárás dátuma: 2022.06.27.

-10 %***

2080 Ft**
(41,60 Ft/db)

-20 %***

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

Imodium Instant
2 mg szájban diszpergálódó tabletta, 12 db
Eredeti ár: 1743 Ft

Már egy adag (2 tabletta) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit. 
Szájban oldódó formulájának köszönhetően víz nélkül bevehető.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

-10 %***

1570 Ft**
(130,83 Ft/db)

-20 %***

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

MeteoSpasmyl
lágy kapszula, 30 db
Eredeti ár: 3859 Ft

A MeteoSpasmyl a 3 leggyakoribb emésztési panaszra a puffadásra, a fájdalomra és a 
görcsre kifejlesztett 2 különböző hatóanyag egyedi kombinációja 1 lágy kapszulában. 
MeteoSpasmyl, hogy ne görcsöljön a puffadáson!

A MeteoSpasmyl alverin-citrát és szimetikon hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
További információ kérhető: Kéri Pharma Hungary Kft. – 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.  |  E-mail: info@keri.hu

-10 %***

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

-20 %***

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

entero-SPA
gyomornedv-ellenálló lágy kapszula, 24 db
Eredeti ár: 3299 Ft

100%-ban természetes hatóanyagú gyógyszer, mely egyetlen kapszulában célzott megoldást 
nyújt a gyakori hasi panaszok, mint a fájdalom, görcsök és puffadás enyhítésére, különösen IBS 
esetén. Borsmentaolaj tartalmú.
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-2101177 (2021.03.29.)

-10 %***

2950 Ft**
(122,92 Ft/db)

-20 %***

2650 Ft**
(110,42 Ft/db)

Microlax
végbéloldat, 4x5 ml
Eredeti ár: 2256 Ft

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

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

-10 %***

2020 Ft**
(505,00 Ft/db)

-20 %***

1799 Ft**
(449,75 Ft/db)

Nagy Svédcsepp Naturland
oldat, 500 ml
Eredeti ár: 3519 Ft

-10 %***

3150 Ft**
(6,30 Ft/ml)

-20 %***

2799 Ft**
(5,60 Ft/ml)

Enyhe emésztési zavarok, mint puffadás, teltségérzet, bélreny-
heség, epepanaszok kezelésére, valamint külsőleg bedörzsölésre 
és borogatásra reumás és izomfájdalmak esetén. Hagyományos 
növényi gyógyszer. 

A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton 
alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Naturland Magyarország Kft.

Quamatel® mini 10 mg
filmtabletta, 28 db
Eredeti ár: 2901 Ft

A Quamatel®  Mini  
csökkenti a gyomorsav  
mennyiségét és koncentrációját,  
így segít megszüntetni a gyomorégést.  
Ráadásul megelőzésre is alkalmas.

Hatóanyag: famotidin
Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
Hirdetési kód: 218/2022/OTC

-20 %***

2299 Ft**
(82,11 Ft/db)

-10 %***

2599 Ft**
(92,82 Ft/db)

#gyomorégés

#puffadás #hasmenés

#természeteshatóanyag
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
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* = 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. 

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

Claritine 10 mg
tabletta, 60 db
Eredeti ár: 4912 Ft

Napi 1 tabletta a szénanátha, a házipor és állatszőr okozta allergia tüneteire, 
valamint csalánkiütés esetére.

Hatóanyag: loratadin 
Bayer Hungária Kft. – 1117 Budapest, Dombóvári út 26.

-10 %***

4399 Ft**
(73,32 Ft/db)

-20 %***

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

Dassergo 5 mg
filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 2224 Ft

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

Hatóanyag: dezloratadin
KRKA Magyarország Kft. – 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUDASPAT202020

-20 %***

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

-30 %***

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

Maxiluten
növényi kivonatokat, luteint, zeaxantint, A-vitamint, cinket és 
C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 60 db
Eredeti ár: 6420 Ft

A Maxiluten növényi kivonatokat, luteint, zeaxantint, A-vitamint, cinket és  
C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta. A Maxiluten tablettánként 24 mg 
luteint tartalmaz, ami a szem sárgafolt (macula lutea) egyik fő pigment összetevője, 
valamint A-vitamint és cinket, melyek hozzájárulnak a normál látás fenntartásához.
Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.  – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
Hirdetési kód: 218_202207_maxil

-15 %***

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

-25 %***

4850 Ft**
(80,83 Ft/db)

ALLERGIA

ALVÁS

Ocuvite LUTEIN Forte
tabletta, 30 db
Eredeti ár: 3906 Ft

Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és cinkkel.  
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.
Bausch & Lomb Poland sp.z.o.o. Magyarországi Fióktelepe – 1134 Budapest, Váci út 33.     
Hirdetési kód: OCU-22-04-02 Lezárás dátuma: 2022.04.05.

-20 %***

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

-10 %***

3499 Ft**
(116,63 Ft/db)

Vizored 0,5 mg/ml
oldatos szemcsepp, 10 ml
Eredeti ár: 2086 Ft

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.

-15 %***

1770 Ft**
(177,00 Ft/ml)

-25 %***

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

Gondolta volna?
A KÁVÉNAK JÓTÉKONY HATÁSAI IS VANNAK!  
A kávé - hazánkban nagy valószínűséggel a törökök 150 éves megszállása 
alatt terjedt el, a kezdetben „fekete leves”-ként megismert népszerű ital, 
melynek világnapját szeptember 29-én tartjuk. Bár nem szabad túlzásba 
esni a kávéfogyasztással, különösképp a magas vérnyomással élőknek 
-  mértéket tartva viszont számos pozitív hatását élvezhetjük! Íme egy 
rövid lista, hogy mi mindenre is hat jótékonyan a kávéfogyasztás: 

• Csökkenti a kettes típusú cukorbetegség kialakulását
• Kedélyjavító hatással bír
• Kisebb a csontritkulás kockázata
• Remek antioxidáns forrás 
• Mérsékli a májdaganat és a végbélrák kialakulását. 

Valeriana Night Forte 
lágyzselatin kapszula, 30 db
Eredeti ár: 2763 Ft

A macskagyökér, komló és golgotavirág gyógynövények hatóanyagai  
hozzájárulhatnak a nyugodt, pihentető, egészséges alváshoz.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-10 %***

2480 Ft**
(82,67 Ft/db)

-20 %***

2199 Ft**
(73,30 Ft/db)

#nyugodtalvás

 SZEPTEMBER 23. 
Ma lenne 150 éves Richter Gedeon gyógyszerész! 

Számos szabadalom megalkotója volt, valamint 
1907-ben meglapította az első  

magyarországi gyógyszergyárat, 
Kőbányán. 
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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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SZÁJÁPOLÁS

  

Veled vannak a Normaflore gyógyszerek 
hasmenés esetén:   

• VÉDIK ÉS HELYREÁLLÍTJÁK A BÉLFLÓRA
 EGYENSÚLYÁT, ÍGY   
• HATÉKONYAN SEGÍTIK A GYÓGYULÁS 
 FOLYAMATÁT.

1A készítmények bakteriális vagy vírus eredetű gyomor-bélrendszeri fertőzés miatti akut hasmenés tüneteinek kezelését teszik teljessé.
2Az IQVIA Pharmatrend MAT 07/2021 adatok alapján a Normaflore a legnagyobb dobozszámban eladott termék a 03F1+03D5 kategóriákban.
A Normaflore  belsőleges szuszpenzió probiotikumot és a Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió probiotikumot gyermekek és felnőttek egyaránt alkalmazhatják.
A Normaflore kizárólag akkor alkalmazható terhességben illetve szoptatás alatt, ha az anyára vonatkozó potenciális előny meghaladja a lehetséges kockázatokat, beleértve a magzatra 
vonatkozó kockázatokat is. 
Opella Healthcare Commercial Kft. • 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet • Tel.: (+36 1) 505 0050 • Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu 

Akut hasmenés esetén a Normaflore gyógyszerek alkalmazása a tünetek megjelenésétől, legfeljebb 5-7 napig ajánlott.
A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T) spóráit tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszerek.  

No. 1.
Magyarország
első számú  
probiotikuma2
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA  EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG  KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

AKUT 
HASMENÉS1

-10 %***

4120 Ft**
(137,33 Ft/db)

-15 %***

3899 Ft**
(129,97 Ft/db)

Eredeti ár: 4565 Ft Eredeti ár: 6152 Ft

-15 %***

5199 Ft**
(259,95 Ft/db)

-10 %***

5520 Ft**
(276,00 Ft/db)

Elmex RED fogkrém felnőtteknek
75 ml
Eredeti ár: 1741 Ft Elmex Junior fogkrém  

6-12 éves korig
75 ml

Eredeti ár: 1793 Ft

Az elmex® fogszuvasodás elleni termékcsalád használatával összefüggő fluoridraktárak alakulnak ki a fogak teljes felszínén, ezáltal véd a fogszuvasodás ellen a fogmosások 
közötti időszakokban is. Junior fogkrém a 6-12 éves korosztálynak és gyermekfogkrém a 6 éven aluliak részére.

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

-15 %***

1480 Ft**
(19,73 Ft/ml)

-25 %***

1299 Ft**
(17,32 Ft/ml)

-30 %***

1250 Ft**
(16,67 Ft/ml)

-20 %***

1420 Ft**
(18,93 Ft/ml)

Elmex fogkrém gyermekeknek
50 ml
Eredeti ár: 1793 Ft

-30 %***

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

-20 %***

1420 Ft**
(28,40 Ft/ml)
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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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KÖHÖGÉS

1. GYORS HELYI FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS1         2. ANTISZEPTIKUS HATÁS2

KETTŐS HATÁSSAL A

TOR   KFÁJÁSRA

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

1. A lidokain érzéstelenítő hatása helyi alkalmazást követően 2-5 percen belül jelentkezik. 2. A klórhexidin kationaktív antiszeptikus szer, mely erős baktericid hatást fejt ki mind a Gram-pozitív, mind pedig a Gram-negatív baktériumokra.
Angimed citrom szopogató tabletta, Angimed méz szopogató tabletta, Angimed mentol szopogató tabletta, Angimed mentol szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray. Vény nélkül kapható gyógyszerek.
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-VICKS-22-000026 (2022.07.26.)

Paxirasol 8 mg
30 db tabletta
Eredeti ár: 2262 Ft

1450 Ft*
(48,33 Ft/db)

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

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

ACC 200 mg granulátum
30 db tasak
Eredeti ár: 3225 Ft

Az ACC 200 már a hurutos köhögés első tüneteitől segít: feloldja a letapadt váladékot 
és megkönnyíti a felköhögést. Felnőtteknek és gyermekeknek 6 éves kortól.
Hirdetési kód: OACC1756/11.20
Vény nélkül kapható, acetilcisztein tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. – 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

-10 %***

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

-20 %***

2550 Ft**
(85,00 Ft/tasak)

Tantum Verde FORTE 3 mg/ml
szájnyálkahártyán alkalmazott spray, 15 ml
Eredeti ár: 3289 Ft

2150 Ft*
(143,33 Ft/ml)

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és helyi érzéstelenítő hatása segít, 
ha fáj a torkod. Tantum Verde® - számíthatsz rá, ha fáj a torkod!

Hatóanyag: benzidamin
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.07.04.
Angelini Pharma Magyarország Kft. – 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1 336 1614  |  Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2022/22

-35%

-35%

Strepsils        
citromízű cukormentes szopogató tabletta, 24 db
Eredeti ár: 2668 Ft

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

-10 %***

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

-20 %***

2099 Ft**
(87,46 Ft/db)

-10 %***

2620 Ft**
(109,17 Ft/db)

-20 %***

2350 Ft**
(97,92 Ft/db)

-10 %***

2620 Ft**
(109,17 Ft/db)

-20 %***

2350 Ft**
(97,92 Ft/db)

-10 %***

2620 Ft**
(109,17 Ft/db)

-20 %***

2350 Ft**
(97,92 Ft/db)

-10 %***

3199 Ft**
(106,63 Ft/ml)

-20 %***

2850 Ft**
(95,00 Ft/ml)

Eredeti ár: 2925 Ft Eredeti ár: 2925 Ft Eredeti ár: 2925 Ft
Eredeti ár: 3557 Ft

TOROKFÁJÁS

BOMBA 
ÁR

BOMBA 
ÁR

#hurutosköhögés
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

MOST KIEMELT AKCIÓK
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Biomed Kender krém
60 g
Eredeti ár: 1144 Ft

Ekcémára hajlamos, száraz, érzékeny bőr 
mindennapos ápolására ajánlott. Hidegen sajtolt 
kendermagolajat, hozzáadott speciális perilla- 
kivonatot tartalmaz. Ápolja és táplálja a bőrt, 
segít helyreállítani és megőrizni annak megfelelő 
hidratáltságát, rugalmasságát.

-15 %***

970 Ft**
(16,17 Ft/g)

-25 %***

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

Cyanocobalamin 
Forte B12 vitamin
100 db
Eredeti ár: 3435 Ft

Ajánlott:
• folyamatos vastabletta szedése mellé
• vegetáriánusoknak a B12-vitamin pótlására

Hozzájárul:
• a normál vörösvérsejt-képződéshez
• az immunrendszer normál működéséhez
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

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

-15 %***

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

-25 %***

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

Biomed Fekete nadálytő krém Forte
60 g
Eredeti ár: 1218 Ft

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

-15 %***

1030 Ft**
(17,17 Ft/g)

-25 %***

899 Ft**
(14,98 Ft/g)

Anaftin 12% gél
8 ml
Eredeti ár: 2941 Ft

Az Anaftin® gél védőfilmet képez az aftákon és egyéb szájsebeken, így enyhítve a 
fájdalmat. Életkori megkötés nélkül alkalmazható. Polivinil-pirrolidont, hialuronsavat 
és aloe verát tartalmazó, gyógyászati segédeszköznek is minősülő orvostechnikai 
eszköz.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A
Tel.: +36 1 799 7320

Hirdetési kód: HU-OTC-14-2022-V01-ad-#30845, Lezárás dátuma: 2022.06.27.

-10 %***

2650 Ft**
(331,25 Ft/ml)

-20 %***

2350 Ft**
(293,75 Ft/ml)

C+CINK
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 2405 Ft

C+D FORTE
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db

Eredeti ár: 2308 Ft

Nyújtott hatású C-vitamin 500 mg+Cink 10 mg étrend-kiegészítő kapszula az 
immunrendszer normál működéséért, a haj, a bőr és a köröm egészségének 
megőrzéséért. A C-vitamin hozzájárul a fogíny, a fogak, a porcok és a csontozat 
működésének fenntartásához.
Bioextra Zrt. – 1134 Budapest, Váci u. 33.

Nyújtott hatású C+D Forte kapszula az immunrendszer normál működéséért.  
A C-vitamin hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokhoz,  
a fáradtság csökkentéséhez. A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és 
fogazat fenntartásához.
Bioextra Zrt. – 1134 Budapest, Váci u. 33.

-15 %***

2050 Ft**
(34,17 Ft/db)

-25 %***

1799 Ft**
(29,98 Ft/db)

-25 %***

1699 Ft**
(28,32 Ft/db)

-15 %***

1950 Ft**
(32,50 Ft/db)

Normoxil® Mio-Inozitot és szelént         
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 30 db
Eredeti ár: 4699 Ft

A Normoxil® szelén tartalma hozzájárul a pajzsmirigy normál működésének 
fenntartásához.

Hatóanyag: Mio-Inozit, szelén
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18.

-10 %***

4199 Ft**
(139,97 Ft/db)

-15 %***

3950 Ft**
(131,67 Ft/db)

Alpikol
étrend-kiegészítő szirup, 120 ml
Eredeti ár: 3985 Ft

Az Alpikol gyógynövénytartalmú málnaízű szirup, mely 3 éves kortól ajánlott az 
egész családnak. Támogatja az immunrendszert és antioxidáns tartalma stimulálja 
testünk védelmi rendszerét a vírusok ellen. Összetevők: Fekete bodza gyümölcskivo-
nat, Dél-afrikai muskátligyökér, cink, Béta-glükán
Alpen Pharma Kft. – 1095 Budapest, Soroksári út 48.

-20 %***

3199 Ft**
(26,66 Ft/ml)

-30 %***

2799 Ft**
(23,33 Ft/ml)
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

JutaVit Cardiovascular OMEGA 3
étrend-kiegészítő lágy kapszula, 60 db
Eredeti ár: 4950 Ft

1200 mg többszörösen telítetlen Eikozapenténsav 
(EPA) és Dokoza-hexénsav (DHA) zsírsavakban 
gazdag mélytengeri halolajat, valamint E-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő. 
JuvaPharma Kft – 2215 Káva, Bényei út 9.

-10 %***

4450 Ft**
(44,50 Ft/db)

-20 %***

3950 Ft**
(39,50 Ft/db)

JutaVit Valeriana 
Harmony Night
étrend-kiegészítő filmtabletta, 70 db
Eredeti ár: 2877 Ft

4-féle gyógynövény-kivonatot, Valeriana (macskagyökér)-, golgotavirág-, komlótoboz-, 
citromfű-kivonatokat, magnéziumot és B1-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő  
készítmény.
JuvaPharma Kft – 2215 Káva, Bényei út 9.

-15 %***

2420 Ft**
(34,57 Ft/db)

-25 %***

2150 Ft**
(30,71 Ft/db)

JutaVit Diozmin+Heszperidin 500 mg 
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 5053 Ft

Diozmint, heszperidint, csalánlevél-kivonatot és fekete áfonya kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény. Titán-dioxid mentes. Tisztított és mikronizált. Az erek jobb 
vérkeringéséért!
JuvaPharma Kft – 2215 Káva, Bényei út 9.

-10 %***

4520 Ft**
(75,33 Ft/db)

-20 %***

4050 Ft**
(67,50 Ft/db)

JutaVit C-vitamin 1000 mg
+D3-vitamin+Cink  
+Csipkebogyó kivonat
tabletta, 100 db
Eredeti ár: 2595 Ft

C-vitamin étrend-kiegészítő készítmény D3-vitaminnal, cinkkel és csipkebogyó- 
kivonattal, mely fokozatosan adagolja a szervezetünk számára a C-vitamint.
JuvaPharma Kft – 2215 Káva, Bényei út 9.

-15 %***

2199 Ft**
(21,99 Ft/db)

-25 %***

1950 Ft**
(19,50 Ft/db)

Otrivin 
Breathe Clean
tengervizes orrspray  

Aloe Verával, 100 ml
Eredeti ár: 4258 Ft

Tengervizes orrspray Aloe Verával, mely nyugtató és hidratáló tulajdonságokkal 
rendelkezik. Gyengéden tisztítja a megfázás vagy allergia következtében eldugult 
orrüregeket. Alkalmas az orr napi tisztítására.  
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-22-00045

-10 %***

3820 Ft**
(38,20 Ft/ml)

-15 %***

3599 Ft**
(35,99 Ft/ml)

Thermoval 
standard lázmérő
digitális, 1 db
Eredeti ár: 2400 Ft

Digitális lázmérő, amely könnyű és megbízható hőmérsékletmérést tesz lehetővé. 
60-90 mp mérési idő rektális vagy szájban történő mérés esetén. Az utolsó mért 
érték kijelzése. Hegye vízálló és fertőtleníthető. Műanyag védőtokkal.
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

-15 %***

2050 Ft**
(2050,00 Ft/db)

-25 %***

1799 Ft**
(1799,00 Ft/db)

NeoTuss Natural 
szopogató tabletta, 16 db
Eredeti ár: 2038 Ft

NeoTuss ProNatural
köhögés elleni szirup, 95 ml

Eredeti ár: 3495 Ft

Természetes növényi kivonatokkal az egészséges légutakért. Aktív összetevői  
támogatják a felső légutak egészségét, ezért akár száraz vagy hurutos köhögés 
esetén is alkalmazható. 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-22-00045

100%-ban természetes köhögés elleni szirup, amely csillapítja mind a száraz, mind 
a hurutos köhögést. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. – 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-22-00045

-10 %***

1820 Ft**
(113,75 Ft/db)

-20 %***

1599 Ft**
(99,94 Ft/db)

-20 %***

2799 Ft**
(29,46 Ft/ml)

-10 %***

3120 Ft**
(32,84 Ft/ml)
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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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MOST KIEMELT AKCIÓK

Gengigel gél
20 ml
Eredeti ár: 5633 Ft

A Gengigel gél a szájüreg könnyen hozzáférhető területeinek kezelésére 
alkalmas, olyan akut esetekben, mint a parodontális betegségek  
(ínygyulladás, fogágybetegség), afta vagy más szájfekélyek.
Medis Hungary Kft – 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

-15 %***

4750 Ft**
(237,50 Ft/ml)

-25 %***

4250 Ft**
(212,50 Ft/ml)

KLOSTERFRAU 
Izlandi zuzmó szirup
100 ml
Eredeti ár: 2562 Ft

A Klosterfrau Izlandi zuzmó köhögés elleni gyerekszirup a megfázás  
következtében kialakult száraz, nem-produktív köhögés, torokfájás, valamint 
a torok- és szájnyálkahártya-irritáció kezelésére használható.

Hatóanyag: izlandi zuzmó-kivonat, mályva-kivonat
Pharmanext Kft.  – H-1085 Budapest, Stahly u. 2/a

-10 %***

2299 Ft**
(22,99 Ft/ml)

-20 %***

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

Cationorm szemcsepp
10 ml
Eredeti ár: 4175 Ft

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

-10 %***

3750 Ft**
(375,00 Ft/ml)

-20 %***

3350 Ft**
(335,00 Ft/ml)

Paranit 
Extra Strong
sampon, 200 ml
Eredeti ár: 4606 Ft

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

-10 %***

4150 Ft**
(20,75 Ft/ml)

-15 %***

3899 Ft**
(19,50 Ft/ml)

Dr.Chen Omega-3
mélytengeri halolaj kapszula, 60 db
Eredeti ár: 2055 Ft

A mélytengeri halolajban található többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavak 
(EPA és DHA) fogyasztása hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

Hatóanyag: Halolaj zselatin, E-vitamin
Dr. Chen Patika

-15 %***

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

-25 %***

1550 Ft**
(25,83 Ft/db)

Klimin Slim FOCUS 
kapszula, 60 db
Eredeti ár: 5989 Ft

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

-10 %***

5380 Ft**
(89,67 Ft/db)

-20 %***

4750 Ft**
(79,17 Ft/db)

1x1 Vitamin C-vitamin 200 mg 
+D3-vitamin+cink 
rágótabletta, 90 db
Eredeti ár: 1648 Ft

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

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

-10 %***

1480 Ft**
(16,44 Ft/db)

-20 %***

1299 Ft**
(14,43 Ft/db)

WALMARK Liderin
ginzeng-, fenyőkéreg-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta, 6 db
Eredeti ár: 8432 Ft

A Liderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és maca gyökér-kivonat, L-arginin, valamint koffein különleges 
kombinációja. A Liderin ginzeng tartalma hozzájárul az erekció kiváltásához és fenntartásához. 
Túlhajszolt férfiaknak ajánljuk az egészséges potencia fenntartására. 
Stada Hungary Kft.  – 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADALIDERIN3AP11/2021.08.06.

-15 %***

7150 Ft**
(1191,67 Ft/db)

-20 %***

6699 Ft**
(1116,50 Ft/db)

#változókorifogyás



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

Egyedülálló
Uriage és La Roche-Posay akciók 

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

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

Hyséac 
HABZÓ GÉL 
50 ml

*Vásároljon két URIAGE HYSÉAC terméket és az alacsonyabb 
árú terméket 50% kedvezménnyel adjuk Önnek, ráadásul  

1 Ft-ér t Öné lehet egy Hyséac Habzó Gél 50 ml-s termék is! 
Az akció időtartama: 2022. szeptember 1. - 2022. október 31.

Más kedvezménnyel, akciós kiszereléssel nem összevonható  
és kizárólag a KULCS QUALITY Patikákban érvényes a készlet  
erejéig. Az akcióban szereplő termékek eredeti ára patikánként 

eltérő lehet.

KÉT URIAGE 
HYSÉAC TERMÉK 
VÁSÁRLÁSAKOR 
AZ ALACSONYABB 
ÁRÚ TERMÉKRE*

50%
KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY**

KERIUM

20%

SZAKÉRTŐ ÁPOLÁS ÉRZÉKENY, KORPÁSODÁSRA 
HAJLAMOS FEJBŐRRE

Harcol a korpásodás és más okból hámló fejbőr ellen

* 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 Kerium 
termékeire 2022. 09. 01. – 2022. 09. 30. 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.
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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

Hepacontur
étrend-kiegészítő tabletta, 30 db
Eredeti ár: 2628 Ft

A Hepacontur L-ornitin-L-aszpartátot, kolint és növényi kivonatokat tartalmazó  
étrend-kiegészítő tabletta. A kolin részt vesz a normál zsíranyagcserében, és hozzájárul a 
normál májműködés fenntartásához. Cikóriagyökér tartalma pedig támogatja a  
testsúlycsökkentő diétát, hozzájárul a súly csökkenéséhez a diéta során.
Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. – 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.
Hirdetési kód: 217_202207_hepa

-20 %***

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

-30 %***

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

Pajzsmirigy+Slim Gold
kapszula, 60 db
Eredeti ár: 7233 Ft

120 µg extra organikus szelénnel a normál pajzsmirigyműködés támogatásáért, keserű 
naranccsal a súlycsökkentésért, CLA-val a zsírszövetképződés ellen. A bőr kötőszöveteinek 
építő fehérjéjét, a kollagént is tartalmazza.
Well Pharma Kft. – 1037 Budapest, Zay u. 3.

-15 %***

6150 Ft**
(102,50 Ft/db)

-25 %***

5450 Ft**
(90,83 Ft/db)

Vitamincsoki

Napi vitaminadag csokiba rejtve mellékíz nélkül.  
Nincs vita a vitaminszedésen.  ( Vita? Min? ) 
Mert a gyerekek szeretik, nem unják meg, 4 ízben kapható. 
Jutalom és hasznos vitaminpótlás. 
Éppen egy evésnyi, nem kevés, nem sok.  
Éppen elfér az uzsonnás dobozban. 
Van benne B-, C-, D-, E-vitamin.  
Anya és Apa is nagyon szereti.

DETTOL antibakteriális 
felülettisztító kendő 
lime-menta, 36 db
Eredeti ár: 1893 Ft

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el 
a címkét és a használati útmutatót! A Dettol felülettisztító törlőkendő elpusztítja a 
tesztelt baktériumok és vírusok 99,9%-át1.
1Vizsgált baktériumok és vírusok: MRSA, Influenza A (H1N1),  rotavírus inaktiváló. 
Yeasticid. Terméktípus: PT2, PT4. Felhasználás: lakossági. A képen látható termékek 
tájékoztató jellegűek.
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. – 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: +36 1 250 8399 | E-mail: consumers_hu@rb.com | www.dettol.hu 

-20 %***

1499 Ft**
(41,64 Ft/db)

-30 %***

1299 Ft**
(36,08 Ft/db)

-25 %***

3399 Ft**
(113,30 Ft/db)

-15 %***

3880 Ft**
(129,33 Ft/db)

Eredeti ár: 4566 Ft

Keresse a 
Kulcs Quality 

patikákban

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



21.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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. 

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

Csomagoljunk a gyerekeknek 
„egészséget”„egészséget” uzsonnára!

Elkezdődött az iskola, újra napi feladat gyermekeink számára a tíz-
órai vagy uzsonna csomagolása. Szeptemberben még újult erővel 
vágunk bele a dologba, ezért érdemes ilyentájt színesíteni a palet-
tát, ötleteket gyűjteni, izgalmas fogásokat kipróbálni, mert így leg-
alább lesz miből lefaragni, amikor az idő csapdájában vergődünk 
november táján..., ám addig még épp van időnk, hogy néhány új, 
egészséges szokást is meghonosítsunk.

Japánban nagy hagyománya van az ún. bento uzsonnás dobozoknak, amibe a kisebb-nagyobb harapnivalókat úgy 
tudjuk becsomagolni, hogy azok nem érintkeznek egymással, így igazán ízléses, kívánatos menüt tudunk kínálni 
gyermekünknek. A válogatós gyerekek anyukái most talán fel is lélegeztek: ez lesz a megoldás! Mindössze egy tagolt 
uzsidoboz és egy jól átgondolt heti bevásárlólista kell a megvalósításhoz.

A változatosság jegyében -kis előkészülettel- egy-egy házi sütés is beleférhet a család heti rendjébe. A házi péksüte-
mények készítése ugyan időigényes, de sok-sok előnnyel jár: biztosíthatjuk az alapanyagok minőségét, a gyermek 
ízlése és beletett munkája igazi hozzáadott értékkel tölti meg, fagyasztható, szabályozzuk a cukor és zsír mennyisé-
gét, ezenkívül könnyebben bele tudunk csempészni néhány egészséges extrát, például teljes kiőrlésű lisztet, több 
zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és persze a kimaradhatatlan hozzávalót: a sok-sok szeretetet.

Házi finomságok – okosan olcsóbban! 

Bento Box – dobozba a finomságokkal! 

Ajánljuk  Ajánljuk                 a  témában               a  témában

Tízórai ötletek sulisoknak 
e-book, letölthető:  
www.manomenu.hu

Együnk több zöldséget c. könyv (írta Wichmann Anna, „Annuskám”)

INDUL A SULI 
avagy így csomagolj ételt a gyereknek

Nem, nem akarunk lebeszélni senkit a szendvicsekről, ugyanis nem véletlenül akkora sztár az iskolatáskákban: 
könnyen elkészíthető és csomagolható, órákkal később, hűtés nélkül is élvezhető, ezenkívül végtelen módon  
variálható.

Lásson hát neki a család: keressék bevásárláskor az új formákat, alapanyagokat, ízeket, zöldségeket, gyümölcsöket, 
sajtokat, ízletes kenceötleteket, amikkel fel lehet dobni a szendvics-reggeliket! Szeptember az új kalandok hónapja, 
próbálgassa csak a gyermek az új ízeket, hátha néhány új kedvenc is akad majd köztük. Már egy-két új, egészséges 
alapanyag bevezetése is sikerélményt, bátorságot, változatosságot jelenthet az étkezésben.

Szendvicsek – kísérletezzünk bátran!
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk. 
Az ajánlatok 2022. szeptember 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

- AZ ONLINE EDZŐTEREM -

  Kulcs Patikák 
Home Fitness VÁRJA 

ÖNT IS!

NAPI 30 PERC mozgás 
az egészsége alapja!

Nagy Amarilla
gyógytornász, aerobicedző

Gyócsi Dóri
gerinctréner, jógaoktató

PROFI ONLINE TORNASOROZATOK 
VÁRJÁK ÖNT IS INGYEN!
• Anyutest-Edzés 
• Kismamatorna 

• Szenior Gyógytorna 
• Preventív Formatorna

Olvassa be!

www.kulcspatikak.hu



A játék kezdete: 2022. szeptember 1.    Beküldési határidő: 2022. szeptember 30. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát és  
e-mail-címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:  
 www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek A sorsolás időpontja: 2022. október 3.  
A két nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.  
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

Szókereső
BEKÜLDENDŐ: A szókereső játék során a látható betűk összekötésével kell négy ízesítést találnunk. Fontos, hogy egy betűről 
csak az azzal szomszédos betűre léphetünk vízszintes, függőleges vagy akár átlós irányban, a már egyszer felhasznált betűre 
nem léphetünk vissza. 

www.intersport.hu

I C L A Í N C É Ó D Á C G

L J Ú H M Ö T P G Ö Ü S K

N Y V C R N U H N K W U Ő

G L C M Q M O F A I C P Z

E R D E I G Y Ü M Ö L A S

Y E H L Á L Ü R Y T M C C

T P V X K B D L Ü Z K S Ő

Z E Ú B S T E N M P A O B

K A H Z D P O K A W N K T

R G M I L T I A C A N I Q

A szókereső helyes megfejtői 
között 2 db 10 000 Ft  
értékű Vitamincsoki  

ajándékcsomagot sorsolunk ki.

• Szenior Gyógytorna 
• Preventív Formatorna



STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes:  2022. szeptember 1. – szeptember 30. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.   

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás:  2022. augusztus 16.  
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.

KULCS 
 A KEDVEZMÉNYEK 
VILÁGÁHOZ

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

 azonnali kedvezmények és extra havi akciók

 szuper ajánlatok országos partnereinktől

   exkluzív gyógytorna  
 és kismamaedzések online

 előzetes hozzáférés a havi akciókhoz

 nyereményjátékok

Olvassa be!

PARTNEREK:

florapont

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. szeptember 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. 


