KEDVEZMÉNYKATALÓGUS
DNECE
OVEMMBBEERR/12
/11

Tudatos
életmód

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

120
TERMÉK

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu

SZUPER ÁRON!

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

3199 Ft*
(106,63 Ft/db)

TÖBB MINT

-10

%

Profi megoldás többféle típusú erős fájdalom és láz csillapítására. Rövid időn
belül csillapítja az erős fájdalmat és a lázat, és akár 6 órán keresztül tart a hatása.
15 éves kortól alkalmazható.
Hatóanyag: Metamizol-nátrium
Opella Healthcare Commercial Kft. – 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet
Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2201066 (2021.10.19.)

# orrdugulás

Nasivin
Classic 0,5 mg/ml

-20%

tartósítószer-mentes oldatos
orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2701 Ft

2150 Ft*
(215,00 Ft/ml)

Tartósítószer-mentes orrspray nátha, allergiás nátha
esetén. Akár 2 nappal csökkenti a nátha lefolyási idejét a
fiziológiás sóoldattal összehasonlítva.
Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid
P&G Hungary Kkt. – 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Tel.: +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

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 termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

Érvényes: 2022. 11. 01. – 11. 30.

NOVEMBER 27.
Véradók napja

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK MINDIG JOBBAN JÁRNAK!

DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS
1. A legjobb árakhoz juthat vele
a Kulcs Patikájában!
2. A Kulcs Partnereknél is
olcsóbban vásárolhat vele!*
3.

Ingyenes online edzőterem
bérletként is használhatja!

4.

Sokat spórolhat vele
a családnak!

Olvassa be!

ája?
Önnek van már Kulcs Kárty

IGÉNYELJEN INGYENESEN ONLINE VAGY KÉRJE A PATIKÁBAN!

Partnereink kedvezményeiért használja törzsvásárlói kártyáját!
PARTNEREK:

florapont

TÖRZSVÁSÁRLÓI ÁRMAGYARÁZÓ
-15 %***

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

-25 %***

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

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

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 termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

2.

IMMUNERŐSÍTÉS

# komplexmegoldás

kulcspatikak.hu

Béres Csepp Extra

Béres C MAX 1500 mg
RETARD + 3000 NE
D3-vitamin

belsőleges oldatos cseppek, 30 ml
Eredeti ár: 2272 Ft

filmtabletta csipkebogyó-kivonattal, 90 db
Eredeti ár: 6005 Ft

-10%***

2050 Ft**

-10%***

(68,33 Ft/ml)

5399 Ft**

-20

%***

(59,99 Ft/db)

1799 Ft**

-15 %***

(59,97 Ft/ml)

5050 Ft**

(56,11 Ft/db)

Komplex összetételével támogatja az
immunrendszert meghűléses betegségekben, influenza idején.

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

Béres Gyógyszergyár Zrt.

Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Hirdetési kód: KU2211BCSE3

Hirdetési kód: KU2211CMAX

BioCo Csipkebogyós RETARD
C-vitamin 1000 mg # gazdaságoskiszerelés
CSALÁDI CSOMAG, 100 db filmtabletta
Eredeti ár: 3717 Ft

-10%***

BioCo D3-vitamin 2000 NE
MEGAPACK
100 db tabletta
Eredeti ár: 3232 Ft

-10%***

3350 Ft**

2899 Ft**

(33,50 Ft/db)

(28,99 Ft/db)

-20%***

-20 %***

2550 Ft**

2950 Ft**

(25,50 Ft/db)

(29,50 Ft/db)

A C-vitamin hozzájárul az ideg- és immunrendszer normál működéséhez, a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez, a fáradtság és a
kifáradás csökkentéséhez. A hosszan tartó hatás
révén folyamatosan biztosíthatjuk szervezetünk
C-vitamin szükségletét.

A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat
és izomfunkció, a normál fogazat fenntartásához, az immunrendszer normál működéséhez, a
kalcium és foszfor normál felszívódásához.
BioCo Magyarország Kft. – 3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

BioCo Magyarország Kft. – 3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Eurovit
Oliva-D Forte 3000 NE

Eurovit
D-vitamin Forte 3000 NE

kapszula, D-vitamin extra szűz olívaolajban,
étrend-kiegészítő, 30 db
%***
Eredeti ár: 2621 Ft

-10

-10%***

2350 Ft**

tabletta, D-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő, 60 db
Eredeti ár: 2353 Ft

2120 Ft**

(78,33 Ft/db)

-20%***

(35,33 Ft/db)

-20 %***

2099 Ft**

1850 Ft**

(69,97 Ft/db)

(30,83 Ft/db)

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

A téli napfényhiány alacsony D-vitaminszintet okozhat. Az Eurovit D-vitamin
Forte magas D-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer egészséges
működését.
Teva Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Egis C-vitamin 500 mg

Pharmaton Vitality

filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 1295 Ft

étrend-kiegészítő filmtabletta, 100 db
Eredeti ár: 10789 Ft

-10%***

9699 Ft**

-30%***

(96,99 Ft/db)

-15 %***

899 Ft**

9099 Ft**

(29,97 Ft/db)

-45 %***

(90,99 Ft/db)

699 Ft**

(23,30 Ft/db)

A megfelelő napi vitamin, ásványi anyag és nyomelem
ellátottság hozzájárul a fizikai és szellemi teljesítőképesség
fenntartásához.
A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben oldódó vitamin, mely számos
alapvető élettani folyamathoz (pl.: hormonok előállítása, vas felszívódása, sebgyógyulás, antioxidáns hatás) nélkülözhetetlen.
Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág – 1134 Budapest, Lehel u. 15.

Standardizált Panax ginzeng G115 kivonattal, vitaminokkal,
ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Opella Healthcare Commercial Kft. – 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet
Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-2201027 (2021.10.18.)

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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

IMMUNERŐSÍTÉS
Szent-Györgyi Albert Immunkomplex
CeDeZin Forte + Szelén

Béres C-vitamin 500 mg

Hosszan tartó hatású étrend-kiegészítő tabletta, 60 db
Eredeti ár: 5305 Ft

filmtabletta, 100 db
Eredeti ár: 3407 Ft

-15%***

4499 Ft**

-10%***

(74,98 Ft/db)

3050 Ft**

-25 %***

(30,50 Ft/db)

-20

3999 Ft**

%***

(66,65 Ft/db)

2699 Ft**

(26,99 Ft/db)

Béres Gyógyszergyár Zrt.

Komplex támogatás az erős immunrendszerért!
Tablettánként: 1000 mg C-vitamin,
2000 NE D-vitamin, 20 mg cink és 100 µg szelén.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Goodwill Pharma Zrt.

C-vitaminhiányos állapotok kezelésére.

Hirdetési kód: KU2211C51

KÖHÖGÉS
Mucoplant
Dr. Theiss Lándzsás útifű szirup

ACC 20 mg/ml
belsőleges oldat

100 ml
Eredeti ár: 2443 Ft

1950 Ft*

100 ml
Eredeti ár: 1999 Ft

250 ml
Eredeti ár: 4045 Ft

# növényihatóanyag

3399 Ft*
(13,60 Ft/ml)

(19,50 Ft/ml)

-10%***

1799 Ft**

-20

-20 %***

1599 Ft**

(15,99 Ft/ml)

Megbízható segítség hurutos köhögés esetén: feloldja a
letapadt váladékot, megkönnyíti a felköhögést, így segít
megtisztítani a légutakat. Már 2 éves kortól.
ACC - Bízza rá a hurutos köhögést!
Hatóanyag: acetilcisztein
Hirdetési kód: OACC1756/11.20

tabletta, 30 db
Eredeti ár: 2262 Ft

A légúti megfázásos tünetek enyhítésére, a torokirritáció és a száraz köhögés tüneti kezelésére.
Hatóanyag: lándzsás útifű levél folyékony kivonata
Dr. Theiss Naturprodukt Kft. – 1116 Budapest, Barázda utca 42.

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

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

PAXIRASOL® 8 mg

-15%

%

(17,99 Ft/ml)

# hurutosköhögés

Bronchipret szirup
50 ml
Eredeti ár: 2500 Ft

-10%***

-10%***

2030 Ft**

2250 Ft**

(67,67 Ft/db)

-25 %***

(45,00 Ft/ml)

-20%***

1699 Ft**

1999 Ft**

(56,63 Ft/db)

(39,98 Ft/ml)

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

A Bronchipret szirup kakukkfű- és borostyánlevél-kivonatot tartalmazó, 4 éves
kortól adható, hurutos köhögés kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény.
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

1134 Budapest, Lehel u. 15.

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,
kérdezze
kezelőorvosát,
a termékfotókvagy
illusztrációk.
Az ajánlatokmeg
2022. november
hónapban, ill. agyógyszerészét!
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.

EMÉSZTÉS

kulcspatikak.hu

Apetister junior és Apetister SENIOR málna-fekete ribizliízű oldatok
100 ml oldat
Eredeti ár: 2831 Ft

100 ml oldat
Eredeti ár: 2748 Ft

-15%***

-15 %***

2399 Ft**

2330 Ft**

(23,99 Ft/ml)

-25

(23,30 Ft/ml)

%***

-25 %***

2099 Ft**

2050 Ft**

(20,99 Ft/ml)

(20,50 Ft/ml)

Feketeribizli-lé koncentrátumot, növényi kivonatokat és vitaminokat
tartalmazó étrend-kiegészítő oldat. Az Apetister junior összetevői a
kicsik jó étvágyát támogatják. Összetevői közül az édeskömény
étvágygerjesztő, az ánizs segíti az emésztést.

Feketeribizli-lé koncentrátumot, növényi kivonatokat és vitaminokat
tartalmazó étrend-kiegészítő oldat. Az Apetister SENIOR összetevői az
idősek jó étvágyát támogatják. Összetevői közül az édeskömény
étvágygerjesztő, az ánizs segíti az emésztést.

Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft.
1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1.

# víznélkülbevehető

Hirdetési kód: 277_202210_apet

ESPUMISAN® Gyöngy 40 mg
# puffadás

lágy kapszula, 50 db
Eredeti ár: 2318 Ft

Imodium® 2 mg
kemény kapszula, 20 db
Eredeti ár: 1702 Ft

-10 %***

-10 %***

2080 Ft**

1520 Ft**

(41,60 Ft/db)

-20

(76,00 Ft/db)

-20 %***

%***

1850 Ft**

1350 Ft**

(37,00 Ft/db)

Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan® Gyöngy lágy kapszula segítséget
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

(67,50 Ft/db)

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés
tüneteit. Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél. Felnőtteknél irritábilis bélszindrómához (IBS) kapcsolódó hasmenés esetén is.
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Johnson & Johnson Kft. – 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

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

Imodium® Instant

Microlax® végbéloldat

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

4x5 ml
Eredeti ár: 2256 Ft

-10 %***

-10 %***

2020 Ft**

1570 Ft**

(404,00 Ft/ml)

(130,83 Ft/db)

-20

# székrekedés

-20 %***

%***

1799 Ft**

1399 Ft**

(359,80 Ft/ml)

(116,58 Ft/db)

Már egy adag (2 db tabletta) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés
tüneteit. Felnőttek irritábilis bélszindrómához (IBS) kapcsolódó hasmenés
esetén is alkalmazhatják. Víz nélkül bevehető bárhol, bármikor.

Alkalmi székrekedés kezelésére szolgál kizárólag felnőtteknek. Akár
már 5 perc alatt lágyíthatja a székletet és ürítési reflexet válthat ki, ezzel
csökkentve a hasban jelentkező kellemetlen érzést.

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid

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

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

Carmol csepp
40 ml
Eredeti ár: 2951 Ft

-15%***

2499 Ft**

(62,48 Ft/ml)

-25 %***

2199 Ft**

Dipankrin® Optimum 120 mg
gyomornedv-ellenálló filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 2661 Ft

-10%***

2399 Ft**

(39,98 Ft/db)

-20%***

2099 Ft**

(34,98 Ft/db)

(54,98 Ft/ml)

11 gyógynövény a természet patikájából, gyomorbántalom,
emésztési zavarok, mint teltségérzet, puffadás, étvágytalanság
esetén. Javallott még megfázás és légúti megbetegedések esetén.
Penta Pharma Zrt.

Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel segíti az emésztést,
enyhíti a puffadást, teltségérzetet.
Hatóanyag: 120 mg Pankreász-por
Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
Hirdetési kód: 276/2022/OTC

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

ALVÁS
Valeriana Night Forte

kulcspatikak.hu

Lunestil

gyógynövénykivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő
lágyzselatin-kapszula, 60 db
Eredeti ár: 4677 Ft

15 db dupla kapszula
Eredeti ár: 3914 Ft

-10%***

3520 Ft**

-10 %***

(234,67 Ft/db)

4199 Ft**

-20 %***

(69,98 Ft/db)

3099 Ft**

-20 %***

(206,60 Ft/db)

3699 Ft**
(61,65 Ft/db)

A LUNESTIL® forradalmi dupla kapszulája először a levendulaolajnak köszönhetően elősegíti az elalvás előtti ellazulást, majd
a késleltetett hatóanyagleadású belső kapszulájában található
golgotavirágnak köszönhetően hozzájárul a pihentető alvás
fenntartásához.

A macskagyökér, komló és golgotavirág gyógynövények hatóanyagai
hozzájárulhatnak a nyugodt, pihentető, egészséges alváshoz.
A nyugodt alvás többé nem álom!

Stada Hungary Kft.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 22STADALUNESTIL4AP1/2021.10.25.

BŐR, KÖRÖM, HAJ

Loceryl® 50 mg/ml
gyógyszeres körömlakk

Telviran® 50 mg/g
2 g krém
Eredeti ár: 1978 Ft

2,5 ml
Eredeti ár: 7039 Ft

# ajakherpesz

# hetente1x

-15%***

-10 %***

5999 Ft**

1780 Ft**

(2399,60 Ft/ml)

-20 %***

(890,00 Ft/g)

-20 %***

5550 Ft**

1580 Ft**

(2220,00 Ft/ml)

(790,00 Ft/g)

Érzi a herpeszt? Használja már a bizsergő-égő érzés megjelenésekor! Ezzel
lerövidíti a fájdalmas-hólyagos időszakot. Praktikus, higiénikus adagolócsőrrel. Telviran® krém. Időben a herpesz ellen!
Hatóanyag: aciclovir

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.

Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág – 1134 Budapest, Lehel u. 15.

A dokumentum lezárásának dátuma: 2021.04.09. EWO-HU/LOCERYL/2021/04v42

EXODERIL 10 mg/g

EXOLORFIN 50 mg/ml

krém, 30 g
Eredeti ár: 3116 Ft

-10 %***

4499 Ft**

-10%***

2799 Ft**

(1799,60 Ft/ml)

-15%***

(93,30 Ft/g)

-20

gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml
Eredeti ár: 5009 Ft

4250 Ft**

%***

2499 Ft**

(1700,00 Ft/ml)

(83,30 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.

Körömgomba? Az Exolorfin gyógyszeres körömlakkal heti egy kezelés is elegendő.
Hatóanyaga elpusztítja a körömágyban nehezen hozzáférhető gombák széles
körét. Alkalmazza a fertőzött területek végleges gyógyulásáig az egészséges
körmökért.

Hatóanyag: naftifin

Hatóanyag: amorolfin-hidroklorid

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

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

Hirdetési kód: OSDZ1757/11.20

Hirdetési kód: OEXO1766/11.20

Contractubex gél
20 g
Eredeti ár: 5328 Ft

-10

%***

4799 Ft**
(239,95 Ft/g)

-15

%***

4499 Ft**

Nizoral

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

# korpáshaj

(224,95 Ft/g)

-10%***

3780 Ft**

(37,80 Ft/ml)

-20 %***

3350 Ft**

(33,50 Ft/ml)

Műtétek, sérülések, égések sebgyógyulása után képződő hegek kezelésére.
Három hatóanyag kombinációjának köszönhetően elnyomja a hegszövet
növekedését, elsimítja, fellazítja a hegszövetet. Emellett csökkenti a bőrpírt, melegedést, duzzanatot és fájdalmat (gyulladáscsökkentő hatású).

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

Hatóanyag: heparin-nátrium, allantoin, hagymakivonat

Hatóanyag: ketokonazol

Gyártó: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main, Németország

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

Képviselet: Shila-Medic Kft. – 4030 Debrecen, Puttony u. 35.

Hirdetési kód: '22STADANIZORAL2AP2/2022.04.25.

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,
kérdezze
kezelőorvosát,
a termékfotókvagy
illusztrációk.
Az ajánlatokmeg
2022. november
hónapban, ill. agyógyszerészét!
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.

FÁJDALOM, LÁZ

Gondolta volna?

kulcspatikak.hu

IBUMAX 400 mg
filmtabletta 100 db
Eredeti ár: 4588 Ft

BIRSALMÁBÓL IS LEHET LEKVÁR

A rózsafélék családjába tartozó birsalma Délnyugat-Ázsia
kaukázusi területeiről származó gyümölcs, amely magas
antioxidáns tartalmával az immunrendszer jelentős támogatója. Íme egy ízletes birslekvárrecept, naranccsal felturbózva a téli napokra!

-10 %***

4120 Ft**
(41,20 Ft/db)

-20 %***

3650 Ft**

Hozzávalók: 1,5 kg főzött birsalma, 0,5 kg cukor, 2 narancs
leve és 1 narancs reszelt héja

(36,50 Ft/db)

Gyors, hatékony és gazdaságos fájdalomcsillapítás, vény nélkül kapható
maximális hatóanyag tartalommal. Hármas hatásának köszönhetően
gyorsan és hatékonyan enyhíti a fájdalmat, csillapítja a lázat és csökkenti a
gyulladást. Laktózmentes.

A főtt birset pürésítjük, majd a cukorral és naranccsal összekeverve addig rotyogtatjuk, amíg a cukor teljesen fel nem
olvad. Jöhetnek az üvegek, majd a fejjel lefelé fordítás.

Hatóanyag: ibuprofen
Vitabalans Oy 13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finnország

Flamborin® 500 mg/ml

Flamborin® 500 mg

# kényelmesadagolás

belsőleges oldatos cseppek, 20 ml
Eredeti ár: 1694 Ft

tabletta, 20 db
Eredeti ár: 1619 Ft

-15%***

1440 Ft**

-15 %***

(72,00 Ft/ml)

-25

%***

1380 Ft**

1250 Ft**

(69,00 Ft/db)

-25 %***

(62,50 Ft/ml)

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

Láz? Fájdalom? A csillapító csepp segítséget
nyújt láz és fájdalom esetén a családnak.
Már csecsemő kortól adható!
Kólikás fájdalomra is! Laktózmentes.

Láz? Fájdalom? A metamizol tartalmú tabletta hatékonyan csillapítja
a lázat és a fájdalmat. Már 15 éves kortól adható!

Hatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát

Hatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát

Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu
Hirdetési kód: 274/2022/OTC

Eredeti ár: 3160 Ft

-15

%***

2680 Ft**
(89,33 Ft/db)

Eredeti ár: 2328 Ft

-25 %***

2350 Ft**
(78,33 Ft/db)

Eredeti ár: 2429 Ft

-15

%***

2060 Ft**

(68,67 Ft/db)

-25 %***

Eredeti ár: 1941 Ft

1799 Ft**

(59,97 Ft/db)

Eredeti ár: 4021 Ft

-15 %***

-15%***

1980 Ft**
(33,00 Ft/db)

-25

%***

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

-10 %***

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

-20 %***

1650 Ft**

(55,00 Ft/db)

-25%***

1450 Ft**

(48,33 Ft/db)

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

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

# memória

KERINGÉS

kulcspatikak.hu

Bioextra Ferrovit # vashiány
étrend-kiegészítő kapszula, 60 db
Eredeti ár: 2878 Ft

Nicorette Quickspray

Tebofortan 120 mg

1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott
oldatos spray, 2x13,2 ml
Eredeti ár: 8148 Ft

filmtabletta, 30 db
Eredeti ár: 5565 Ft

®

-20%***

2299 Ft**

-10 %***

-5 %***

(38,32 Ft/db)

5020 Ft**

7750 Ft**

-30 %***

(167,33 Ft/db)

(587,12 Ft/ml)

1999 Ft**

-10

(33,32 Ft/db)

-20 %***

%***

4450 Ft**

7250 Ft**

(148,33 Ft/db)

(549,24 Ft/ml)

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.

Felejtse el a
memóriagondokat!
Minőségi Ginkgo biloba hatóanyagot tartalmazó növényi gyógyszer, az időskorral összefüggő
szellemi hanyatlás és az életminőség javítására, enyhe
fokú demenciában szenvedőknek.

Gyors segítség a dohányzás utáni vágy leküzdésében!
Diszkrét megoldás a kellemetlen megvonási tünetek
enyhítésére. Mérsékli a nikotin utáni vágyat a leszokási
kísérlet során.

Hatóanyag: Ginkgo biloba-kivonat

Hatóanyag: nikotin

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

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

Bánó-féle
Fokhagyma-Galagonya-Fagyöngy
kapszula, 100 db
Eredeti ár: 5614 Ft

Flebaven 1000 mg
tabletta, 60 db
Eredeti ár: 7707 Ft

-15%***

-10%***

6550 Ft**

5050 Ft**

(109,17 Ft/db)

(50,50 Ft/db)

-25 %***

-20 %***

5750 Ft**

4499 Ft**

(95,83 Ft/db)

(44,99 Ft/db)

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

A Flebaven krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok, 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: HUFLEPAT202026

Forgalmazza : Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 27.

NiQuitin Clear 14 mg

#dohányzásleszokás

NiQuitin Clear 21 mg
transzdermális tapasz, 7 db
Eredeti ár: 4946 Ft

transzdermális tapasz, 7 db
Eredeti ár: 5104 Ft

-10%***

-10 %***

4580 Ft**

4450 Ft**

(654,29 Ft/db)

-15%***

(635,71 Ft/db)

-20 %***

4350 Ft**

4199 Ft**

(621,43 Ft/db)

(599,86 Ft/db)

A NiQuitin Clear transzdermális tapasz a nikotin elvonási tünetek enyhítésére szolgál. 24 órán át elnyújtott nikotinfelszabadulást biztosítva nyújt segítséget a
dohányzásról való leszokáshoz.
Hatóanyag: Nikotin
Omega Pharma Hungary Kft. – 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Detralex 500 mg
filmtabletta, 120 db
Eredeti ár: 12772 Ft

#visszerespanaszok

-10%***

11499 Ft**

(95,83 Ft/db)

-15%***

10799 Ft**

Venoruton Forte 500 mg
tabletta, 60 db
Eredeti ár: 6245 Ft

-10%***

5599 Ft**

(93,32 Ft/db)

-15 %***

5250 Ft**

(87,50 Ft/db)

(89,99 Ft/db)

Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák tágulását, és növeli
a hajszálerek ellenállását. Vénás eredetű fájdalom, nehézlábérzés,
lábfeszülés kezelésére ajánlott. Hatóanyag: tisztított, mikronizált
flavonoid frakció.
Forgalmazza : Servier Hungária Kft. – 1062 Budapest, Váci u. 1-3.

A Venoruton Forte 500 mg tabletta enyhíti a krónikus vénás elégtelenség következtében kialakuló ödémát és az ezzel járó tüneteket, mint a lábban érzett fájdalmat,
fáradtságot, merevséget, görcsöket és a nehéz, illetve „nyugtalan” láb érzését,
valamint az érzékelési zavarokat.
Hatóanyag: O-β-hidroxietil-rutozid (oxerutin)
Stada Hungary Kft. – 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Hirdetési kód: 21STADAVENORUTON FORTE4AP1/2021.11.05.

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 termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

8.

FÉRFIAKNAK
Prostamol® UNO 320 mg
lágy kapszula, 90 db
Eredeti ár: 8901 Ft

kulcspatikak.hu

Prostayol 6 forte
lágy kapszula, 40 db
Eredeti ár: 3205 Ft

-10%***

7999 Ft**

-10%***

(88,88 Ft/db)

-15 %***

2880 Ft**

7599 Ft**

(72,00 Ft/db)

-20 %***

(84,43 Ft/db)

2550 Ft**

(63,75 Ft/db)

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

A prosztata egészségének megőrzéséhez.

Szabalpálmatermés-kivonat hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

Hatóanyag: tökmagolaj, kisvirágú füzike

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

Dr.Chen patika

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

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

-10%***

2199 Ft**

(109,95 Ft/db)

-20 %***

1950 Ft**

(97,50 Ft/db)

NAPFÉNYHIÁNY=
D-VITAMINPÓTLÁS!

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.

Ne felejtse el támogatni vele
immunrendszerét, izomzatát és csontjait!

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

Eredeti ár: 3990 Ft

-15%***

3399 Ft**

(56,65 Ft/db)

-25 %***

2999 Ft**

(49,98 Ft/db)

Eredeti ár: 3847 Ft

-15%***

3250 Ft**

(54,17 Ft/db)

-25 %***

2899 Ft**

(48,32 Ft/db)

Eredeti ár: 3730 Ft

-15%***

3150 Ft**

(52,50 Ft/db)

-25%***

2799 Ft**

(46,65 Ft/db)

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

9.

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

VAN OTTHON

MINDEN,
AMIRE SZÜKSÉGE VAN?

-10%***

Eredeti ár: 3068 Ft

2750 Ft**

Eredeti ár: 1921 Ft

(1375,00 Ft/g)

-15 %***

2599 Ft**

-10 %***

(1299,50 Ft/g)

1720 Ft**
(71,67 Ft/db)

-20 %***

1520 Ft**
(63,33 Ft/db)

Eredeti ár: 4196 Ft

-10%***

Eredeti ár: 4165 Ft

3780 Ft**

-10%***

(37,80 Ft/ml)

-20 %***

3750 Ft**

3350 Ft**

(375,00 Ft/db)

-15 %***

(33,50 Ft/ml)

3499 Ft**
(349,90 Ft/db)

-10%***

-10

1850 Ft**

2430 Ft**

(185,00 Ft/ml)

-20

%***

%***

(24,30 Ft/ml)

-20 %***

1650 Ft**

2150 Ft**

(165,00 Ft/ml)

(21,50 Ft/ml)

Eredeti ár: 2065 Ft
Eredeti ár: 2695 Ft

Otrivin Breathe Clean tengervizes orrspray gyógyászati
segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.

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

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém, 2 g; Neo Citran Max köptetővel por belsőleges oldathoz, 10x:
vény nélkül kapható gyógyszerek. Otrivin RAPID 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray, 10 ml: xilometazolin-hidroklorid
hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Robitussin Antitussicum szirup, 100 ml: dextrometorfán-hidrobromid
hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. Panadol Rapid 500 mg filmtabletta, 24x: paracetamol hatóanyagú, vény
nélkül kapható gyógyszer.

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a Haleon group of companies. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz utca 43., Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu • PM-HU-XBRAND-22-00111, Jóváhagyás dátuma: 2022. szeptember.

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 termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

10.

HÚGYUTAK

Gondolta volna?

kulcspatikak.hu

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

DIABÉTESZ VILÁGNAP

-15%***

5599 Ft**

(399,93 Ft/tasak)

-20 %***

5250 Ft**

(375,00 Ft/tasak)

•

2000 mg D-mannóz

•

A rozella elősegíti a víz kiürülését a vesékből

•

A meggyszár (kivonat) hozzájárul a kiválasztórendszer normál működéséhez

•

Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

•

Eperíz

A diabétesz olyan anyagcsere-betegség, mely a cukor túlzott felhalmozódását eredményezi a vérben. Ez lehet velünk született betegség, de genetikai hajlam esetén később
is kialakulhat. A cukorbetegség fontosságára felhívó világnapot 1991 óta szervezik meg világszerte, november 14-én.
A nap célja rávilágítani a figyelmet a diabétesszel kapcsolatos fontos kérdésekre, hiszen a cukorbetegek száma folyamatosan nő – megelőzése ezért rendkívül fontos, amit
elsősorban szénhidrátcsökkentett étrenddel és rendszeres
testmozgással tehetünk meg! Tudta? Kulcs Kártyával ingyen
tornázhat Home Fitness oldalunkon!

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

Olvassa be!

HÖLGYEKNEK

#változókorifogyás

Klimin slim FOCUS

INOFOLIC®

kapszula, 60 db
Eredeti ár: 5989 Ft

mio-inozit és folsav tartalmú étrend-kiegészítő, 60 db tasak
Eredeti ár: 13385 Ft

-10%***

5399 Ft**

(89,98 Ft/db)

-20

%***

-20 %***

10599 Ft**

4750 Ft**

(176,65 Ft/tasak)

-25

(79,17 Ft/db)

%***

9899 Ft**

(164,98 Ft/tasak)

Anyává válni csodálatos érzés. Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édesanyáknak is,
amennyiben a fiziológiásnál alacsonyabb a mio-inozit és folsavszintjük, vagy ha
fokozott bevitelre van szükségük ezen összetevőkből.
Hatóanyag: mio-inozit, folsav

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.

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

VELED VAN A VÉDELEM
ANTIBIOTIKUM MELLÉ PROBIOTIKUM A BOLDOG POCAKÉRT!
NORMAFLORE
BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ:

Eredeti ár: 4810 Ft

4050 Ft*

NORMAFLORE EXTRA 4 MILLIÁRD /5 ML
BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ:

(135,00 Ft/db)

Eredeti ár: 6152 Ft

5199 Ft*
(259,95 Ft/db)

-15%

-15%

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

MAT-HU-2201343 (2022.09.26)

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!

11.

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

ASPIRIN ULTRA
500 mg bevont tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

Eredeti ár: 1192 Ft

-15%***

ASPIRIN PLUS C

1010 Ft**

pezsgőtabletta 20 db

(126,25 Ft/db)

-25 %***

Az Aspirin Plus C 12 éves kor alatt nem adható.
Hatóanyag: acetilszalicilsav és aszkorbinsav

899 Ft**

(112,38 Ft/db)

Eredeti ár: 2304 Ft

Eredeti ár: 5548 Ft

-10

-10 %***

4950Ft**

%***

2080 Ft**

(82,50 Ft/db)

-15 %***

(208,00 Ft/db)

-20

%***

4699 Ft**

1850 Ft**

(78,32 Ft/db)

(185,00 Ft/db)

SUPRADYN
DRAZSÉ
60 db

Vény nélkül kapható gyógyszerek.

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

-15

%***

krém 20 g

Eredeti ár: 2654 Ft

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

-25 %***

30 perc alatt segit enyhíteni
a viszketést2

1999 Ft**

Helyreállítja a bőr
védőrétegét

(99,95 Ft/g)

A Bepanthen Sensiderm krém orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
SUPRADYN IMMUNE KIDS
gumivitamin 100 db

BEPANTHEN SENSIDAILY

prebiotikus testápoló krém 150 ml

Eredeti ár: 4343 Ft

Eredeti ár: 4172 Ft

-10 %***

-10 %***

3899 Ft**

3750 Ft**

(38,99 Ft/db)

(25,00 Ft/g)

-20 %***

-20 %***

3450 Ft**

3299 Ft**

(34,50 Ft/db)

(21,99 Ft/g)

SUPRADYN ENERGIA

Eredeti ár: 2863 Ft

pezsgőtabletta 15 db

-15

%***

2420 Ft**

(161,33 Ft/db)

-25 %***

2150 Ft**

(143,33 Ft/db)

A Supradyn Immune Kids gumivitamin és a Supradyn Energia pezsgőtabletta étrend-kiegészítő készítmények.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A Bepanthen SensiDaily kozmetikum.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft.,
1117 Budapest, Dombóvári út 26. CH-20220927-59

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

SZEM

kulcspatikak.hu

Béres Szemerő Lutein FORTE
filmtabletta, 90 db
Eredeti ár: 9711 Ft

Gondolta volna?

ELINDULT A KULCS PATIKÁK PODCAST-JA!

-10%***

8699 Ft**

(96,66 Ft/db)

-15 %***

8199 Ft**

(91,10 Ft/db)

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

Novemberben startol a Kulcs az Egészséghez! – a Kulcs
Patikák Podcast-ja, ahol egészség-betegség témakörben
érdekes és szórakoztató beszélgetések zajlanak online.
Vágó Bernadett, az ismert musicalszínész és műsorvezető, aki maga is gyógyszerész család tagja, vezeti a
PodCast-ot egy gyógyszerész és egy, a műsor témájában
szakértő vendéggel. Elsőként a ma divatos bőrápolási
rutinnal, majd a stressz okozta fejfájással foglalkozunk,
aztán kibeszéljük, hogyan kezdjünk bele a sportolásba,
ha eddig nem tettük. Keresse a hangfelvételeket a Kulcs
Patikák honlapján, a Youtube-on és a Spotify-on is!

Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2211SZLF9

MAGNÉZIUM
Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta, 60 db
Eredeti ár: 5109 Ft

4299 Ft*

# napi1tabletta

Magne B6

bevont tabletta, 100 db
Eredeti ár: 4522 Ft

(71,65 Ft/db)

-10%***

4050 Ft**

(40,50 Ft/db)

-15 %***

-15

%

3850 Ft**

(38,50 Ft/db)

Csökkent a stressztűrő képessége? Ingerlékeny? 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: KU2211MG3756

Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes előfordulásuk magnéziumhiányra
utalhat! Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Opella Healthcare Commercial Kft. – 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 3. emelet
Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2201011 (2021.02.17.)

NÁTHA
Rinomaris 1 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml
Eredeti ár: 2023 Ft

-10

%***

Nasivin
Aloe vera és Eukaliptusz
0,5 mg/ml oldatos orrspray
15 ml
Eredeti ár: 2901 Ft

1820 Ft**

-10%***

(182,00 Ft/ml)

-20

2599 Ft**

%***

(173,27 Ft/ml)

-15 %***

1599 Ft**

2450 Ft**

(159,90 Ft/ml)

(163,33 Ft/ml)

A Rinomaris oldatos orrspray az orrdugulás tüneteinek enyhítésére alkalmas gyógyszer. Xilometazolin és tengervíz tartalmú,
tartósítószer-mentes.
Hatóanyag: xilometazolin
Penta Pharma Zrt.

Aloe vera- és eukaliptusz-kivonatokat tartalmazó
orrspray, melynek hatása perceken belül jelentkezik
és legfeljebb 12 órán át tart.
Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid
P&G Hungary Kkt. – 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Tel.: +36-1-451-1256
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

GYAKRAN FÁJNAK
AZ ÍZÜLETEI?

Eredeti ár: 3273 Ft

-15%***

2780 Ft**

(22,24 Ft/ml)

-25 %***

2450 Ft**

(19,60 Ft/ml)

A REUMABLOK AKUT csökkenti a reumatikus fájdalmakat, az ízületek bizsergését és gyulladását, valamint javítja azok mobilitását.
Természetes hatóanyagai masszírozással együtt hatékonyan és gyorsan csökkentik az
ízületi merevséget és gyulladást. A masszírozógyöngyöknek köszönhetően jól felszívódik, nem ragad használat után. Kifejezetten a kéz és láb apró ízületeire, valamint a csukló,
térd és a boka területein történő alkalmazásra fejlesztették ki.

www.reumablok.hu

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

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz*

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

SZÁJÁPOLÁS

kulcspatikak.hu

meridol® szájvíz
400 ml
Eredeti ár: 2884 Ft

-20%***

meridol® fogkrém

2299 Ft**

(5,75 Ft/ml)

75 ml
Eredeti ár: 2094 Ft

-30%***

1999 Ft**

-20 %***

(5,00 Ft/ml)

1680 Ft**
(22,40 Ft/ml)

-30 %***

1450 Ft**
(19,33 Ft/ml)

A meridol® fogkrém egyedi hatóanyag-kombinációjával harcol az ínygyulladás ellen. Inaktiválja a fogmosások után visszamaradó baktériumtartalmú lepedéket.
A meridol® szájvíz gátolja az ínygyulladást okozó lepedékképződést és elősegíti az irritált íny regenerációját. Alkoholmentes.
Hatóanyag: amin-fluorid
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft. – 1117. Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

elmex® gél
25 g
Eredeti ár: 3183 Ft

-10%***

2850 Ft**

(114,00 Ft/g)

-20 %***

2550 Ft**

(102,00 Ft/g)

Az elmex® gél amin-fluorid tartalmának köszönhetően intenzív
védelmet nyújt a fogszuvasodás ellen, hatásos a kezdődő szuvas
felületek és fognyaki érzékenység kezelésére. Heti 1x használat
ajánlott, 6 éves kor felett.

Ne felejtsen el
évente fogászati kontrollra elmenni,
hisz ez a jó szájhigiénia
egyik fontos alapja!

Forgalmazó: Goodwill Pharma Zrt.
6724. Szeged, Cserzy M. u. 32.

GYERMEKEKNEK
Dentinox # fogzás
fogínygél gyermekeknek
10 g
Eredeti ár: 2670 Ft

-10%***

2399 Ft**

(239,90 Ft/g)

-20 %***

2150 Ft**

(215,00 Ft/g)

ÚJ

csomagolás

Az első fogak kibújásakor jelentkező tünetek (irritált fogíny, gyulladás és fájdalmas rendellenességek) helyi kezelésére.
Hatóanyag: Kamilla tinktúra, Lidokain-hidroklorid-monohidrát, Makrogol-lauril-éter
Penta Pharma Zrt.

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

Tantum Verde® citrom
3 mg szopogató tabletta

Tantum Verde®
1,5 mg/ml szájnyálkahártyán
alkalmazott spray
-10%***

20 db
Eredeti ár: 2979 Ft

-10%***

2680 Ft**

2770 Ft**

30 ml
Eredeti ár: 3073 Ft

(134,00 Ft/db)

(92,33 Ft/ml)

-20 %***

-15 %***

2399 Ft**

2599 Ft**

(119,95 Ft/db)

(86,63 Ft/ml)

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

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

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

Hatóanyag: benzidamin

Tel: +36 1336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2022/45, a dokumentum lezárásának időpontja: 2022.09.09.

Angelini Pharma Magyarország Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: +36 1336 1614, Email: drugsafety@angelini.hu
Hirdetési kód: ANG/TAV/2022/44, a dokumentum lezárásának időpontja: 2022.09.09.

Dorithricin
erdei gyümölcs szopogató tabletta
20 db
Eredeti ár: 2629 Ft

-10%***

2370 Ft**

Keressen naspolyát a piacon!

(118,50 Ft/db)

Remek vas-, réz-, kalciumés mangánforrás.

-20 %***

2099 Ft**

(104,95 Ft/db)

Hármas hatással a torokgyulladás ellen! Torokfertőtlenítő. Fájdalomcsillapító. Antibiotikum.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kulcs Patikák
Home Fitness
- AZ ONLINE EDZŐTEREM -

VÁRJA
ÖNT IS

KULCSKÁRTYÁVAL!

INGYENES, SZENIOR GYÓGYTORNASOROZATTAL VÁRJUK A KULCS PATIKÁK
HOME FITNESS OLDALÁN!
www.kulcspatikak.hu/homefitness
Nagy Amarilla

gyógytornász, aerobicedző

KETTŐS HATÁSSAL A

TOR KFÁJÁSRA

1. GYORS HELYI FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1
MÁR 6 ÉVES KORTÓL,
VÁRANDÓSSÁG
ÉS SZOPTATÁS ALATT,
CUKORBETEGEKNEK IS

2. ANTISZEPTIKUS HATÁS 2

Eredeti ár: 2925 Ft

Eredeti ár: 2925 Ft

Eredeti ár: 2925 Ft

-10%***

-10%***

-10%***

2620 Ft**

2620 Ft**

(109,17 Ft/db)

-20

2350 Ft**

ANGIMED

CITROM SZOPOGATÓ TABLETTA
24 DB

-20%***

%***

2350 Ft**

(97,92 Ft/db)

MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL
MENTES

(109,17 Ft/db)

-20

%***

CUKORMENTES

2620 Ft**

(109,17 Ft/db)

2350 Ft**

(97,92 Ft/db)

ANGIMED

MÉZ SZOPOGATÓ TABLETTA
24 DB

(97,92 Ft/db)

ANGIMED

MENTOL SZOPOGATÓ TABLETTA
24 DB

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. Vény nélkül kapható gyógyszerek. • P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. • Tel.: +36 1 451 1256 • MAT-HU-VICKS-22-000024 (2022.08.09.)

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,
PG_2210_086_Angimed_Kulcs_nov_1005.indd
1
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a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

2022. 10. 05. 14:52
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MOST KIEMELT AKCIÓK
Biomed Ördögcsáklya
krém

STODAL NEO
szirup
200 ml cseppfogó üvegbetéttel
Eredeti ár: 2879 Ft

70 g
Eredeti ár: 968 Ft

-15%***

-10%***

820 Ft**

2580 Ft**

(11,71 Ft/g)

(12,90 Ft/ml)

-25%***

-20 %***

720 Ft**

2299 Ft**

(10,29 Ft/g)

(11,50 Ft/ml)

A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek és nagyoknak,
hogy a hideg időszak ne a betegségekről szóljon.
Gondoskodjon családja egészségéről Stodal NEO-val!
Cseppfogó üvegbetéttel. 2 éves kortól adható.
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

Elhúzódó mozgásszervi problémák,
kopások időszakában, frissítő helyi masszírozásra.
8% ördögcsáklya- (ördögkarom) kivonattal. Használatát ajánljuk
fizioterápiás kezelések kiegészítőjeként is masszírozásra.
Biomed Kft

1012 Budapest, Márvány utca 18.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

Medimento kézápoló
60 ml
Eredeti ár: 2645 Ft

-20

%***

Garmastan mellbimbóvédő krém
szoptatáshoz
20 g
Eredeti ár: 2931 Ft

2099 Ft**

-15%***

(34,98 Ft/ml)

-30

2499 Ft**

%***

(124,95 Ft/g)

1850 Ft**

-25 %***

(30,83 Ft/ml)

2199 Ft**

(109,95 Ft/g)

Az olíva nedvességmegtartó tulajdonságának
köszönhetően nyugtatja az irritált és gyulladt
bőrt, míg a papaya gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket, és fiatalítja
azt – ezáltal keze puha, sima és maximálisan hidratált lesz. Ekcémára,
pikkelysömörre és gyulladásra hajlamos bőr ápolására is alkalmas.
Hatóanyag: 10% Urea, Papaya
Ceumed Kft. – 1007 Budapest, Margitsziget, Grand Hotel 4/6., Hungary

MERZ SPEZIAL BŐR | HAJ | KÖRÖM
DRAZSÉ
60 db étrend-kiegészítő vitaminokkal
és ásványi anyagokkal
Eredeti ár: 7454 Ft

A mellbimbó és a bimbóudvar ápolására és védelmére a szoptatási időszak
megkezdése előtt és alatt. Zsírmentes mellbimbóvédő krém kék színű
guajazulénnel. Semleges illaú, zsír- és színezőanyag-mentes. Szoptatáskor
nem szükséges lemosni! Klinikailag tesztelt.
Hatóanyag: guajazulénne
dr. Kocsis &Hoffmann Pharma Kft

NATURLAND D-vitamin Forte
tabletta, 60 db
Eredeti ár: 2330 Ft

-15%***

1980 Ft**

-10%***

(33,00 Ft/db)

-25 %***

6699 Ft**

1750 Ft**

(111,65 Ft/db)

-15%***

(29,17 Ft/db)

6299 Ft**

(104,98 Ft/db)

Vitaminok és mikrotápanyagok egyedülálló kombinációját tartalmazza,
melyek hozzájárulnak az egészséges haj, bőr és köröm megőrzéséhez.

A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat,
az egészséges izomfunkció és a normál fogazat
fenntartásához, a kalcium és a foszfor normál
felszívódásához és az immunrendszer normál működéséhez.

Gyártó: Merz Consumer Care GmbH, Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main, Németország

4000 NE / tabletta

Képviselet: Shila-Medic Kft. – 4030 Debrecen, Puttony u. 35.

NATURLAND Magyarország Kft. – 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Oliva D3 forte 4000NE
kapszula, 60 db
Eredeti ár: 2837 Ft

-10%***

2550 Ft**

(42,50 Ft/db)

Novo C® komplex forte
Liposzómás retard C-vitamin,
D3-vitamin és cink
lágy kapszula, 60 db
Eredeti ár: 5272 Ft

-20 %***

-10%***

4750 Ft**

(79,17 Ft/db)

-20 %***

2250 Ft**

4199 Ft**

(37,50 Ft/db)

(69,98 Ft/db)

Az immunrendszer normál működéséhez,
az egészséges csontozat és fogazat
fenntartásához.

Fokozott C-vitamin igény esetére. Novo C® komplex forte liposzómás retard C-vitamin,
D3-vitamin és cinktartalmú étrend-kiegészítő megnövelt hatóanyag tartalommal.

Hatóanyag: extraszűz olívaolaj, D3-vitamin.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

PP Management Kft.

Dr.Chen patika

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 termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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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AkusTone fülspray

Isla® Junior

15 ml
Eredeti ár: 3366 Ft

20 db
Eredeti ár: 3771 Ft

-15%***

-15%***

2850 Ft**

3199 Ft**

(190,00 Ft/ml)

(159,95 Ft/db)

-25 %***

-25 %***

2499 Ft**

2799 Ft**

(166,60 Ft/ml)

Az AkusTone összetevői gyengéden feloldják a külső hallójáratokban maradt
fülzsírt, segítve a megfelelő fülhigiéniát és a fülzsírdugó eltávolítását, illetve
megelőzik annak kialakulását. 3 hónaposnál idősebb csecsemőknél, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt alkalmazható.
Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft. 1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1.

(139,95 Ft/db)

A cukormentes, eper ízesítésű isla® Junior torokpasztilla C-vitamin tartalmával
védi a garatot és enyhíti a torokpanaszokat, mely gyermekeknek már 4 éves kortól
adható.
Hatóanyag: izlandi zuzmó vizes kivonata
Alpen Pharma Kft. – 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Hirdetési kód: 278_202210_aku

MediSnore
Horkolásgátló Spray
50 ml
Eredeti ár: 4144 Ft

TENA lady SLIM
NORMAL ink betét, 24 db
Eredeti ár: 4634 Ft

-15%***

-20%***

3520 Ft**

3699 Ft**

(70,40 Ft/ml)

(154,13 Ft/db)

-25 %***

-30 %***

3099 Ft**

3250 Ft**

(61,98 Ft/ml)

A horkolás megelőzésére vagy mérséklésére. A vékony, olajos kenőanyagréteg
hatásával lubrikál, és így kívánja elérni a horkolás megelőzését és csökkenését.

(135,42 Ft/db)

Speciális betét nőknek enyhe és középsúlyos vizeletvesztés esetére.
Essity Hungary Kft. 1021.Budapest, Budakeszi út 51.

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

Perskindol
Active Classic Gél

Thermoval standard
digitális lázmérő

100 ml
Eredeti ár: 4474 Ft

-10

%***

1 db
Eredeti ár: 2475 Ft

-15%***

2099 Ft**

(2099,00 Ft/db)

4020 Ft**

-25 %***

(40,20 Ft/ml)

-20

1850 Ft**

%***

(1850,00 Ft/db)

3550 Ft**

(35,50 Ft/ml)

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.
Helyi képviselet: Ewopharma Hungary Kft. – 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.

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.

A dokumentum lezárásának dátuma: 2020.12.17. EWO-HU/PERSKINDOL/2020/17v45

Izlandi zuzmó
köhögés elleni tabletta homoktövis aromával,
24 db
Eredeti ár: 2600 Ft
%***

-10

2340 Ft**

Sterimar Baby
orrspray
100 ml
Eredeti ár: 4223 Ft

(97,50 Ft/db)

-20

-15 %***

2050 Ft**

3550 Ft**

(85,42 Ft/db)

Hatóanyag: izlandi zuzmó

3799 Ft**

(37,99 Ft/ml)

%***

A Klosterfrau Izlandi zuzmó köhögés elleni tabletta
homoktövis aromával a meghűléses betegségeket követő
köhögési ingerek és rekedtség enyhítésére ajánlott.
Rekedtség és torokfájdalom csillapítására is használható.

-10%***

(35,50 Ft/ml)

A szabadalmaztatott biztonsági fúvókával ellátott orrspray megszabadítja
az orrot a szennyeződésektől, nedvesíti az orrnyálkahártyát, segíti a légzést,
a szoptatást és a cumisüveges táplálást. Tökéletes napi higiénia kisbabája
számára!
Hatóanyag: szűrt, 100%-ban természetes és tartósítószer-mentes tengervíz
Pharmanext Kft. – H-1085 Budapest, Stahly u. 2/a

Pharmanext Kft. – H-1085 Budapest, Stahly u. 2/a

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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
JutaVit MULTIVITAMIN immuner
50 év felettieknek

JutaVit Omega-3 halolaj 1200 mg
+ E-vitamin

filmtabletta, 100 db
Eredeti ár: 3565 Ft

lágy kapszula, 100db
Eredeti ár: 3251 Ft

-10%***

-10%***

2920 Ft**

3199 Ft**

(29,20 Ft/db)

(31,99 Ft/db)

-20 %***

-20 %***

2599 Ft**

2799 Ft**

(25,99 Ft/db)

(27,99 Ft/db)

Vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket,
likopint, luteint és Ginkgo Biloba-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő.

Mélytengeri halolaj kapszula nagy mennyiségben
tartalmaz többszörösen telítetlen Eikozapenténsav (EPA) és Dokoza-hexénsav (DHA) zsírsavakat
hozzáadott E-vitaminnal.

JuvaPharma Kft.

JuvaPharma Kft.

JutaVit Koenzim Q10
100 mg+ E-vitamin

JutaVit Kalcium+Magnézium
+Cink FORTE

lágyzseltain-kapszula, 40 db
Eredeti ár: 3592 Ft

tabletta, 90 db
Eredeti ár: 2574 Ft

-10

%***

-10%***

2299 Ft**

3220 Ft**

(25,54 Ft/db)

(80,50 Ft/db)

-20 %***

-20 %***

2050 Ft**

2850 Ft**

(22,78 Ft/db)

(71,25 Ft/db)

Kalciumot, magnéziumot, és cinket valamint
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő
készítmény.

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

JuvaPharma Kft.

1x1 Vitamin C-vitamin 1000 mg

Gynophilus RESTORE

rágótabletta, 60 db
Eredeti ár: 3020 Ft

2 db hüvelytabletta
Eredeti ár: 4291 Ft

-10%***

-10%***

2699 Ft**

3880 Ft**

(44,98 Ft/db)

-20 %***

(1940,00 Ft/db)

-20 %***

2399 Ft**

3399 Ft**

(39,98 Ft/db)

(1699,50 Ft/db)

A hüvelyi flóra helyreállítására gombás vagy bakteriális fertőzést követően.
A viszketés, égető érzés, folyás és a kellemetlen szagok csökkentésére. A hüvelyi
szárazság megszüntetésére, a diszkomfort érzés enyhítésére.

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez.
Hatóanyag: C-vitamin
VitaPlus Kft. – H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

Vitaminkosár Kft. – 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/c.

Máj + slim máriatövissel
kapszula, 80 db
Eredeti ár: 5836 Ft

-15

%***

Biomed Rozmaring
Krém FORTE
70 g
Eredeti ár: 1190 Ft

4950 Ft**

-15%***

(61,88 Ft/db)

-25 %***

1010 Ft**

4399 Ft**

(14,43 Ft/g)

-25 %***

(54,99 Ft/db)

899 Ft**

(12,84 Ft/g)

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 szénhidrátanyagcserét.

Megnövelt hatóanyag-tartalom
+ erdei fenyő illóolaj. Fáradt és sajgó testrészek
(váll, könyök, derék, térd) masszírozására ajánlott.
Összes hatóanyag tartalom: 11%

Well Pharma Kft. – 1037 Budapest, Zay u. 3.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

Biomed Kft

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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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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Egyedülálló

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

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

Az életet
megkönnyítő
dermokozmetikumok
bőrgyógyászok
ajánlásával*

BÁRMILYEN URIAGE XÉMOSE
TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN

AJÁNDÉK!*

+

Xémose

MIDI KRÉM

50 ml

*Vásároljon bármilyen URIAGE Xémose terméket
és ajándékba adunk Önnek egy Xémose MIDI krém
50ml-s terméket is! Az akció időtartama:
2022. november 1. - 2022. november 30.
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.

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

Dr. Theiss D3-vitamin
direkt-spray 2000 NE
étrend-kiegészítő szájspray
D3- és K2-vitaminnal, 20 ml
Eredeti ár: 2711 Ft

Dr. Theiss D3-vitamin
étrend-kiegészítő filmtabletta 2000 NE, 60 db
Eredeti ár: 1616 Ft

-15

%***

2299 Ft**

(114,95 Ft/ml)

-25%***

-15 %***

1999 Ft**

1380 Ft**

(99,95 Ft/ml)

(23,00 Ft/db)

-25 %***

1199 Ft**
(19,98 Ft/db)

Támogassa immunrendszerét a Dr. Theiss D3-vitaminokkal!
A D-vitamin hozzájárul:
• az immunrendszer normál működéséhez
• az egészséges csontozat és izomfunkció fenntartásához.
Dr. Theiss Naturprodukt Kft. – 1116 Budapest, Barázda utca 42.

Vitinne Plus+

HairClinic Extra

100 db
Eredeti ár: 9652 Ft

90 db
Eredeti ár: 9937 Ft

-10%***

8950 Ft**

-10

%***

(99,44 Ft/db)

8650 Ft**

-15 %***

(86,50 Ft/db)

8450 Ft**

-15

%***

(93,89 Ft/db)

8150 Ft**

(81,50 Ft/db)

A hajgyökeret ásványi anyagokkal és vitaminokkal táplálja. A benne lévő biotin és cink
hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához, a réz hozzájárul a haj normál
pigmentációjához.

Vitinne plus+ az egészséges fogínyért vitaminokkal, cinkkel,
koenzim Q10-zel, rutinnal és növény kivonatokkal.

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

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

InnoPharm ImmuneBoost
Multikomplex
filmtabletta, 50 db
Eredeti ár: 2958 Ft

Napi Vitamincsoki
20 g/szelet
Eredeti ár: 297 Ft

-15%***

2499 Ft**

(49,98 Ft/db)

-25 %***
2

199 Ft**
(43,98 Ft/db)
A C-, A-, és D-vitaminok,
valamint a folsav, cink, réz
és szelén hozzájárulnak az
immunrendszer normál
működéséhez. A B-vitaminok, valamint a mangán, kalcium,
magnézium és jód részt vesznek a normál anyagcsere-termelő folyamatokban.

268 Ft

Hatóanyag: Kalcium, magnézium, vas, cink, réz, mangán, króm, jód, szelén, molidbén,
C-vitamin, E-vitamin, B3-vitamin, B5-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, B1-vitamin, folsav, biotin,
B12-vitamin, A-vitamin, D-vitamin, K-vitamin, Echinacea purpurea- (Bíbor kasvirág) kivonat,
propolisz-kivonat

Napi vitamincsoki B-, C-, D-, E-vitaminnal 20 g/szelet étrend-kiegészítő
Swiss Made technology kft. – 8706 Nikla, Berzsenyi Dániel u. 35

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

Eredeti ár: 7902 Ft

-10 %***

Eredeti ár: 7212 Ft

7099 Ft**

6499 Ft**

(141,98 Ft/ml)

-20

(129,98 Ft/ml)

-20 %***

%***

6250 Ft**

5699 Ft**

DR. DEMETER ALEXANDRA
GYÓGYSZERÉSZ AJÁNLÁSÁVAL

Forgalmazó:
SIMPLY YOU HUNGARY KFT.

Természetes növényi olajok (máriatövis,
sárgabarackmag és aranyparadicsom),
retinol (A-vitamin), rozmaring és gránátalma kivonatok egyedülálló kombinációját
tartalmazza. Az aranyparadicsom magból
származó retinol és karotinoidok kisimítják
a ráncokat. A gránátalma rugalmassá teszi
a bőrt, feszesíti és erősíti a szerkezetét.

(113,98 Ft/ml)

Kozmetikum

Kozmetikum

(125,00 Ft/ml)

PLANTHÉ
Ránctalanító retinol
szérum - 50 ml

-10 %***

PLANTHÉ
Fiatalító hyaluron
szérum - 50 ml

A hyaluronsav egyedülálló kombinációja
rózsavíz, zöld tea és komló kivonatokkal
hatékonyan hidratálja és feszesíti a bőrt.
Kitölti a ráncokat és frissíti az arcbőrt,
ezáltal fiatalos megjelenést kölcsönöz. Különösen a szem környékén fejti ki jótékony
hatását.

www. planthe.hu

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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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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Keresse a Kulcs Quality Patikákban: www.kulcspatikak.hu/quality

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

Diaton kapszula 60db

A normál vércukorszint fenntartására

Kapormagolajat, vitaminokat, ásványi anyagokat és gyógynövény-kivonatokat tartalmazó készítmény. Króm tartalma
hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. A B6vitamin részt vesz a glikogén anyagcserében. A glikogén
a szénhidrátok fő raktározási formája a szervezetben.

Eredeti ár: 3087 Ft

-10 %***

Diaton Tea 25db × 1g:

A normál vércukor- és koleszterinszintért

Gyógynövénykomponensei hozzájárulnak az emésztési
folyamatok támogatásához, a vércukorszint normalizálásához, a koleszterin értékek megfelelő szinten tartásához.
Fogyasztása a megfelelő étkezés és fizikai aktivitás mellett
diabetikus étrend kiegészítésére javasolt. Elhízásra való
hajlam, illetve testsúlycsökkentő speciális étrend esetén
az egészséges életmód részeként ajánljuk.
E gyógynövény teakeverék fogyasztása a Diaton kapszula
szedése alatt különösen ajánlott, a kapszula hatástát
támogató folyadékpótlás céljából is.

2770 Ft**
(46,17 Ft/ml)

-20 %***

2450 Ft**
(40,83 Ft/ml)

-15%***

1150 Ft**

(46,00 Ft/db)

-25 %***
999 Ft**

(39,96 Ft/db)

Eredeti ár: 1351 Ft
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. | A változtatás jogát fenntartjuk,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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.

Önnek van"Énideje"?– 3 LEGJOBB TIPP ANYUKÁKNAK!

Dermaroadshow_hirdetes_185x139mm.indd 1
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Ahogy közeledik az év vége, egyre csak sűrűbbek a napok, azonban ha nem
vesszük figyelembe testünk-lelkünk jelzéseit, könnyen az egészségünk láthatja
kárát. Gondoljuk át a prioritásokat, és találjunk a családi és egyéb teendők
mellett magunknak is időt a töltődésre!

IDŐRABLÓK FELISMERÉSE
Gondolja át őszintén, hogyan telnek a napjai? Vannak olyan időrabló
tevékenységei, amiket ki lehetne iktatni, lerövidíteni vagy hasznosabban
eltölteni? A social mediával eltöltött idő mennyiségét mindenképp
vizsgálja felül és korlátozza!

A 168 ÓRÁS TRÜKK
A nap csak 24 órából áll, hogyan férhet ebbe bele minden? Próbálja
ki, hogy 24 helyett 168 órát vesz alapul a hét tervezésekor. Már a
gondolat is megnyugtató lesz, ígérjük.

ÖN SINCS EGYEDÜL!
Üljön le pár percre és nézzen maga köré: ki lehetne szövetségese
valamiben? Férj, barát, nagyszülők, testvérek, szomszédok,
más szülők, klubtagok, munkatársak? Kitől tudna időnként egyegy apró szívességet kérni, amit valamikor viszonozni is tud?
Fogalmazza meg és vágjon bele saját szociális hálója bővítéséhez
és legyen része másénak is!
Sok sikert, több énidőt kívánunk!
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,
a termékfotók illusztrációk. Az ajánlatok 2022. november 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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Várandósok
és gyerekek is
használhatják!

Gyakran
bedugul a füle?

Eredeti ár: 1899 Ft

Cl-ear olívaolajos fülcsepp 15ml
100%-ban steril
olívaolajat tartalmaz.

-15 %***

1599 Ft**
(106,60 Ft/ml)

-25 %***

1399 Ft**
(93,27 Ft/ml)

Az olívaolaj erejével lágyan és kíméletesen távolítja el a fülzsírt
a hallójáratokból, így segít a fülhigiénia megfelelő fenntartásában.
Forgalmazó: MatriPharma Keresekedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Eredeti ár: 1893 Ft
Eredeti ár: 1912 Ft

-15

%***

1620 Ft**

(3,24 Ft/ml)

-25%***

1420 Ft**

-15 %***

1599 Ft**
(44,42 Ft/db)

-25%***

1399 Ft**
(38,86 Ft/db)

(2,84 Ft/ml)

A hóna p ki em elt t ö rz svá s á rl ó i p a r tne re :
INNOVATÍV HALLÓKÉSZÜLÉKEK
MINDEN SZÜKSÉGLETRE
Geers! Minden, ami a hallással kapcsolatos – legyen
szó hallásvizsgálatról, hallókészülékekről vagy
professzionális hallásvédelemről: országszerte közel
60 Geers szaküzletben várjuk!
Novemberi kiemelt ajánlatunk: 20% kedvezmény
legújabb hallókészülékeink árából!*
www.geers.hu
* TB által nem támogatott készülékekre: Phonak Life P-90R, Phonak Fit P-90R (a Phonak Audéo PR 90 árához képest). Más kedvezménnyel nem összevonható. Csak személyes
vásárlás esetén. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek és kuponkód: www.kulcspatikak.hu/kulcskartya oldalon Kulcs Kártyaszámmal bejelentkezve! A kép csak illusztráció.

NÁLUNK A TÖRZSVÁSÁRLÓK MINDIG JOBBAN JÁRNAK!
DE CSAK HA VAN HOZZÁ KÁRTYÁJUK IS
1.

A legjobb árakhoz juthat vele
a Kulcs Patikájában!

3.

Ingyenes online edzőterem
bérletként is használhatja!

2.

A Kulcs Partnereknél is
olcsóbban vásárolhat vele!*

4.

Sokat spórolhat vele
a családnak!

ája?

Önnek van már Kulcs Kárty

IGÉNYELJEN INGYENESEN ONLINE VAGY KÉRJE A PATIKÁBAN!
PARTNEREK:

Olvassa be!
florapont

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2022. november 1. – november 30.
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak
megismerését szolgálják.
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.
Kiadja a Kulcspatikák Zrt.
Nyomdai lezárás: 2022. október 11.
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, a termékfotók illusztrációk.
Az ajánlatok 2022. november 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.

