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FEBRUÁR 4.
Rákellenes Világnap

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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.   |   A változtatás jogát fenntartjuk.

#TÉL

A KERESZTREJTVÉNY 
NYEREMÉNYJÁTÉKOT  
KERESSE A MAGAZINBAN!

Érvényes: 2021.02.01. – 02.28.

LAPOZZON
BELE ONLINE
kulcspatikak.hu 

TÖBB MINT

TERMÉK
SZUPER ÁRON!

130

Tartósítószer-mentes orrspray. 0,25 mg/ml: 1-6 éves korig. 0,5 mg/ml:  
6 évtől és felnőtteknek. Megszünteti az orrdugulást, akár 12 órán át. 

Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid. 
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
Tel.: +36-1-451-1256 www.nasivin.hu
Hirdetési kód: MAT-HU-UNBRANDED-20-000004

Nasivin® Kids 
0,25 mg/ml 
tartósítószer-mentes 

oldatos orrspray, 10 ml 

1950 Ft*
Eredeti ár: 2465  Ft 
(195,00 Ft/ml)

Nasivin® Classic 
0,5 mg/ml 
tartósítószer-mentes 

oldatos orrspray, 10 ml 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2393  Ft 
(189,90 Ft/ml)

-20%-20%

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél 
180 g

4299 Ft*
Eredeti ár: 5706 Ft 
(23,88 Ft/g)

A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi és 
izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül és csökkenti azok 
gyulladását. Könnyen nyitható kupakja az ízületi gyulladásos 
betegek számára lehetővé teszi a könnyű használatot.    

Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.     

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.                                                                     
GlaxoSmithKline - Consumer Kft.   
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Promóciós szám: PM-HU-VOLT-20-00078 , Jóváhagyás dátuma: 2020.12.10.

-25%

Új, nagyobb 
kiszerelés!

Irány a 
természet!
Télen is jólesik.



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

BOMBA AKCIÓK! 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL 
MINDIG JOBBAN JÁR!
Keresse törzsvásárlói kártyás patikáinkat az újság hátlapján!

 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet! 
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.    |    A változtatás jogát fenntartjuk.     
*akciós bruttó fogyasztói ár 
** törzsvásárlói akciós bruttó fogyasztói ár, amely kizárólag a törzsvásárlói kártya leolvasása után érvényesíthető.

Tantum Verde® 1,5 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott spray, 30 ml
Eredeti ár: 2577 Ft 

Neo Citran Max 
köptetővel
por belsőleges oldathoz, 10 tasak
Eredeti ár: 3375 Ft 

Novus Line D3 Vitamin Forte   
D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő 

készítmény, 100 db
Eredeti ár: 2036 Ft 

Marslakócskák Gummi 
Bodzával
60 db gumitabletta
Eredeti ár: 3375 Ft 

elmex® fogkrém 
fogszuvasodás ellen, 75 ml 
Eredeti ár: 1537 Ft

INGYENESEN
IGÉNYELHETŐ!

Angelini Pharma Magyarország Kft. - 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3

Tel.: +36 1336 1614,    Email: drugsafety@angelilni.hu

ANG/TAV/2020/30  A dokumentum lezárásának időpontja: 2020.11.13.

Vény nélkül kapható, benzidamin tartalmú gyógyszer.

1080 Ft**
(14,40 Ft/ml)

-30 %

1230 Ft* 
(16,40 Ft/ml)

-20%

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

-20 %

2299 Ft* 
(76,63 Ft/ml)

-10%

2530 Ft**
(42,17 Ft/db)

-25 %

2850 Ft* 
(47,50 Ft/db)

-15%

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

-20 %

3050 Ft* 
(305,00 Ft/tasak)

-10%

1630 Ft**
(16,30 Ft/db)

-20 %

1830 Ft* 
(18,30 Ft/db)

-10%

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

Kulcs 
kártyás 

akciós ár

      Már csak egy
 jó  könyv hiányzik?

      Már csak egy
 jó  könyv hiányzik?

Vásároljon minimum 5000 Ft-ért a 

Könyvtündérnél Kulcs Patikák törzsvásárlói 

kuponkóddal és értékes ajándék könyvet kap! 

www.konyvtunder.hu

Az akciót érvényesítő kuponkódot hírlevélben 

küldjük ki a vásárlóknak, de kérheti a patikákban,

 vagy nézze meg a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek 

aloldalon, kártyaszámos belépés után.

Februári ajándék!

2.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:

 
 

Részletek a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon! A kép illusztráció. A készlet erejéig érvényes.

florapont



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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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50 év felett különösen fontos lehet a vitaminpótlás, ebben segít 
az Actival Senior Plusz filmtabletta multivitamin készítmény 
ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2102AS12

Actival Senior Plusz
120 db filmtabletta

5220 Ft*
Eredeti ár: 6112 Ft

(43,50 Ft/db)

-15%

31 hatóanyag, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek,  
bétakarotin, lutein és likopin.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2102AE120

Actival Extra
120 db filmtabletta

5050 Ft*
Eredeti ár:5913 Ft

(42,08 Ft/db)

Válassza az eddigi legerősebb1 
Béres Cseppet, a Béres Csepp 
Forte belsőleges oldatos  
cseppeket! 
1Emelt cink- és vastartalom a 
Béres Csepp, Béres Csepp Extra 
és a Béres Csepp Plusz belsőleges 
oldatos cseppekhez képest.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2102BCSF30

Béres Csepp Forte
belsőleges oldatos cseppek, 30 ml

1650 Ft*
Eredeti ár: 2070 Ft

(55,00 Ft/ml)

-20%Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális  
csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartását jelentős  
mennyiségű D3-vitamin fogyasztással szeretnék támogatni.

BioCo D3-vitamin 
Forte 4000 IU
MEGAPACK 100 db tabletta

2499 Ft*
Eredeti ár: 3374 Ft

(24,99 Ft/db)

-25%

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

BioCo C+Cink RETARD 
C-vitamin 1000 mg
CSALÁDI CSOMAG, 100 db filmtabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3562 Ft

(26,50 Ft/db)

-25%

A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben oldódó  
vitamin, mely számos alapvető élettani folyamat-
hoz (pl.: hormonok előállítása, vas felszívódása, 
sebgyógyulás, antioxidáns hatás) nélkülözhetetlen.  
C-vitamin-hiányos állapotban a hajszálerek  
törékenysége, vérzések, a sebgyógyulás lassulása, 
fog- és csontképződési zavarok, a szervezet ellenálló-
képességének csökkenése jelentkezhet.

Hatóanyag: aszkorbinsav
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Egis C-vitamin 500 mg
filmtabletta, 30 db

799 Ft*
Eredeti ár: 1009 Ft

(26,63 Ft/db)

-20%

Hosszan tartó hatású C-vitamint és 
csipkebogyó-kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő tabletta.

A készítmény C-vitamin tartalma foko-
zatosan szabadul fel a szervezetben.  
A hosszan tartó hatás révén  
folyamatosan biztosítható a szervezet 
C-vitamin szükséglete. 
Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Szent-Györgyi Albert 1000 mg
retard C-vitamin
hosszan tartó hatású
étrend-kiegészítő készítmény,
100 db

2750 Ft*
Eredeti ár: 3673 Ft

(27,50 Ft/db)

-25%

3 az 1-ben immunkomplex. A C-vitamint, D3-vitamint és 
cinket is liposzómális formában tartalmazó étrend-kiegészítő. 
Hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez és az immunrendszer 
normál működéséhez.   
Novo C, a leghatékonyabb felszívódásért! www.novoc.hu
PP Management Kft.
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20.

Novo C Komplex 
Liposzómális C-vitamin
60 db lágyzselé kapszula

3599 Ft*
Eredeti ár: 4495 Ft

(59,98 Ft/db)

A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok  
egészségében, a megfelelő izomműködésben és  
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

D-2000IU vitamin
90 db lágy kapszula

1480 Ft*
Eredeti ár: 1981 Ft

(16,44 Ft/db)

-25%

Étrend-kiegészítő rágótabletta narancsízben.  
 A készítmény 1000 mg C-vitamint, 25 mg csipkebogyó 
kivonatot és 12,5µg (500 NE) D3-vitamint tartalmaz.  
A C- és  D3- vitaminok hozzájárulnak az immunrendszer 
normál működéséhez.

Hatóanyag: C-vitamin, D3-vitamin, csipkebogyó-kivonat
VitaPlus Kft.

1x1 Vitamin 
C-vitamin 1000 mg + 
D3-vitamin 500 NE
csipkebogyó-kivonattal 
rágótabletta, 60 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2637 Ft

(34,98 Ft/db)
-20%

Herba-Imuno Komplex 
C-vitaminnal és cinkkel az 
immunrendszer támogatásáért, valamint négy növényi 
kivonattal, amelyek hozzájárulnak a légzőrendszer  
egészséges működéséhez.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAWALMARKLINE1AP1/2020.12. 09.

Walmark 
Herba-Imuno Komplex 
30 db tabletta

1699 Ft*
Eredeti ár: 2141  Ft 
(56,63 Ft/db)

-20%

# 4haviadag

Most
csak!

Most
csak!



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.

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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

4.

Öt aktív összetevőjével hatékonyan  
enyhíti a megfázás és influenza tüneteit. 

A Coldrex tabletta vény nélkül kapható 
gyógyszer. 

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

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

Coldrex tabletta 
24 db

2099 Ft*
Eredeti ár: 2630 Ft 
(87,46 Ft/db)

-20%
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MEGFÁZÁS, INFLUENZA

# felsőlégútifertőzések

Az egyszerűen szedhető Kaloba 20 mg filmtabletta és az alkohol- és cukormentes Kaloba szirup 
hagyományos növényi gyógyszerek, amelyeket felső légúti fertőzések, többek között a megfázás 
tüneteinek enyhítésére alkalmaznak, mint pl. torokfájás, köhögés, orrdugulás, orrfolyás. 

A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

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

Kaloba szirup   
100 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2890 Ft 
(18,50 Ft/ml) 

-35%

Kaloba 20 mg 
21 db filmtabletta 

2650 Ft*
Eredeti ár: 3327 Ft 

(126,19 Ft/db) 

-20%

HATÁSTALANÍTJA  
A MEGFÁZÁST

OKOZÓ
VÍRUSOKAT

új

 
FERTŐZÉSNEK VALÓ akut 
KITETTSÉG esetén és A MEGFÁZÁS 
KORAI TÜNETEINEK jelentkezésekor
Felhasználási javallat: A megfázás kezelésére és tüneteinek enyhítésére
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Stada Hungary Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
21STADAVIRUPROTECT1AP1/2020.12.09.

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

-20%

2799 Ft*
Eredeti ár: 3562 Ft 
(399,86 Ft/ml) 

Az egyedülálló cukormentes Rubophen 
Thermo granulátumból citromízű forróital 
készíthető, amely gyorsan felszívódik és 
enyhíti a megfázás és influenza  
kellemetlen tüneteit. 

Vény nélkül kapható, paracetamol-tartalmú, kombinált gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 , Web: www.sanofi.hu , www.rubophen.hu
Hirdetési kód: SAHU.DOL.19.10.0428 (2019.11.25.)

Rubophen Thermo 
cukormentes 500 mg/10 mg  
citromízű granulátum belsőleges oldathoz, 12 tasak

2050 Ft*
Eredeti ár: 2572 Ft 
(170, 83 Ft/tasak) 

-20%



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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.5.

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

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények. Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. • Tel.: (+36) 1 880 1870 • E-mail: gyogyszer@rb.com
Strepfen hatóanyaga a flurbiprofén. A Nurofen gyógyszerkészítmények hatóanyaga ibuprofén. *Lásd Nurofen 200 mg gyógyszeres tapasz alkalmazási előírás, 

mely elérhető: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis menüpont alatt. **Lásd Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula alkalmazási előírás (5.2 farmakokinetikai tulajdonságok 
felszívódásra vonatkozó tartalom, az összehasonlítás a Nurofen bevont tablettákhoz viszonyítva értendő), mely elérhető: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis menüpont alatt.

A megfelelő termékválasztáshoz kérjük olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze gyógyszerészét! Anyaglezárás dátuma: 2020.11.25. NFA_21_001, STR_21_002

Végigkísér az élet minden szakaszán

Nurofen 200 mg gyógyszeres 
tapasz 2 db

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy 
kapszula 20 db

Nurofen Junior narancsízű 
100 mg lágy rágókapszula 24 db

Akár 24 órás folyamatos 
hatóanyag-leadással 
csillapítja a fájdalmat*

Fejfájás csillapítás 
2x gyorsabb** felszívódású 
lágy kapszulával

Víz nélkül bevehető, könnyen 
elrágható fájdalomcsillapító 
gyermekeknek.

FELNŐTTEK-
NEK

Izom- 
és ízületi 
fájdalom 
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7 ÉVES
KORTÓL

ISMERJE FEL A TOROKFÁJÁSÁT!
Éppen csak
elkezdte zavarni...

...vagy már be is 
van gyulladva?

Gyulladáscsökkentő 
hatással.

Már 5 perc alatt 
enyhíti a fájdalmat.

Strepfen 8,75 mg 
szopogató tabletta 24 db

Strepsils Honey and Lemon 
szopogató tabletta 24 db

1899 Ft*
Eredeti ár: 2402 Ft 
(79,13 Ft/db) 

2199 Ft*
Eredeti ár: 2760 Ft 
(91,63 Ft/db) 

2250 Ft*
Eredeti ár: 2688 Ft 
(1125,00 Ft/db) 

2299 Ft*
Eredeti ár: 2896 Ft 
(114,95 Ft/db) 

3099 Ft*
Eredeti ár: 3689 Ft 
(129,13 Ft/db) 

Most
csak!-20%

-15%
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 6.

A világ 1. számú márkája köhögés és megfázás ellen*

WICK  TRIACTIN 
citrom ízű por
belsőleges oldathoz
10 tasak

WICK VAPORUB
kenőcs 50g

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

Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz 10 tasak. Wick VapoRub kenőcs 50 g. Vény nélkül kapható gyógyszerek. 
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., +36-1-451-1256, www.wick.hu, MAT-HU-VICKS-20-000061

*Forrás: Euromonitor International Ltd: 2018-as köhögés elleni, dekongesztánsok, garat készítmények, kombinált készítmények és 
gyermekgyógyászati köhögés és megfázás elleni készítmények értékesítése alapján.
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A tartósítószer-mentes Snup orrspray az 
aktív hatóanyag és a tengervíz erejével 
segít csökkenteni az orrdugulást. 6 éves 
kortól alkalmazható.

Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADASNUP1AP1/2020.12. 09.

Snup 1mg/ml 
oldatos orrspray  
10 ml

1499 Ft*
Eredeti ár: 2001 Ft 
(149,90 Ft/ml) 

A Rhinospray Plus gyorsan és hosszú órákra 
szabadítja fel a légzést. A benne lévő  
illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) 
köszönhetően kényezteti az orrot és a légzés 
friss, tiszta, hűs érzését biztosítja. Már 6 éves kortól alkalmazható. 

Tramazolin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.orrdugulas.hu
Hirdetési kód: SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)

Rhinospray plus 
oldatos orrspray 
10 ml

2099 Ft*
Eredeti ár: 2468 Ft 
(209,90 Ft/ml) 

Most 
csak!

A Nasopax orrspray - sok más  
orrspray-val ellentétben - két 
hatóanyag kombinációjával hat az 
orrdugulás és a heveny  
arcüreggyulladás ellen.  
Kíméletes, nem száritja az orrot.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Nasopax 
orrspray felnőtteknek, 10 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2315 Ft 
(185,00 Ft/ml)

-20%
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Tartsd karban az elméd!

B12 vitamin hozzájárul a megfelelő pszichológiai 
funkció megtartásáért és  alkalmas a fáradtság és a 
kifáradás csökkentésére.

B12 vitamin támogatja a  
memóriát és csökkenti  
a kifáradás érzését
Gyors-és hatékony felszívódás
Ízletes szopogató tabletta
Fodormenta íz

Forgalmazó: Vitabalans  Oy, 
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finland

Vita B12 1000 mcg 
100 db+30db tabletta
2899 Ft* 
Eredeti ár: 3395 Ft 
(22,30 Ft/db) 

-15%

#orrdugulás

Gondolta volna?
TÚRÁZNI TÉLEN IS LEHET!

Általában a meleg időjárás csalogat minket kirándulni, így 
azonban rendre lemaradunk a téli természet szépségeiről. 
De nem csak ez az egy érvünk van a téli túrázás mellett!  
A sötét, hideg évszakban sokat tehetünk természetjárással a 
rosszkedv, a stressz és a lassú anyagcsere ellen, ezenkívül 
érdekesség, hogy hepehupás felszínen lépkedve olyan 
izomcsoportokat is aktív mozgásra késztethetünk, amelyeknek 
akár a létezéséről sem tudtunk korábban.  Edzettebbé válnak 
a vázizmok, összehangoltabbá az izomcsoportok munkája és 
erősebbé a csontjaink!

Most 
csak!



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

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

7.

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

Hatóanyag: cetilpiridinium-klorid, lidokain-hidroklorid
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAMEBUCAIN1AP1/2020.12. 09.

Mebucain Mint 2 mg/1 mg 
szopogató tabletta, 20 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 2077 Ft 
(77,50 Ft/db) 

-25%

A világ 1. számú márkája köhögés és megfázás ellen*

WICK  TRIACTIN 
citrom ízű por
belsőleges oldathoz
10 tasak

WICK VAPORUB
kenőcs 50g

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

Wick TriActin citromízű por belsőleges oldathoz 10 tasak. Wick VapoRub kenőcs 50 g. Vény nélkül kapható gyógyszerek. 
P&G Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., +36-1-451-1256, www.wick.hu, MAT-HU-VICKS-20-000061

*Forrás: Euromonitor International Ltd: 2018-as köhögés elleni, dekongesztánsok, garat készítmények, kombinált készítmények és 
gyermekgyógyászati köhögés és megfázás elleni készítmények értékesítése alapján.

A Septolete extra citrom-méz szopogató tabletta felnőttek és 6 év feletti 
gyermekek számára javallott gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és 
fertőtlenítőként torok-, továbbá szájüregi és fogíny-irritáció kezelésére  
fogínygyulladásban és torokgyulladásban.1

1alkalmazási előírás

Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridinium-klorid
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUSEPPAT2020120

A Septolete extra eukaliptuszízű szopogató tabletta felnőttek és 6 év feletti 
gyermekek számára javallott gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és 
fertőtlenítőként torok-, szájüregi és fogíny-irritáció kezelésére fogínygyulladásban 
és torokgyulladásban.1

1alkalmazási előírás

Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridinium-klorid
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
Hirdetési kód: HUSEPPAT2020211

Septolete® extra citrom-méz  
3 mg/1 mg szopogató tabletta
16 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 2069 Ft 
(96,88 Ft/db)

Septolete® extra  3 mg/1 mg 
szopogató tabletta 

16 db

1550 Ft*
Eredeti ár: 2069 Ft 

(96,88 Ft/db)

-25%

Az egyedi összetételű Dorithricin kb. egy perc alatt csillapítja a torokfájást. Emellett 
megküzd a torokfájást gyakran okozó baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Dorithricin 
erdei gyümölcs
szopogató tabletta, 20 db

1820 Ft*
Eredeti ár: 2301 Ft 
(91,00 Ft/db)

-20%
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Tartsd karban az elméd!

B12 vitamin hozzájárul a megfelelő pszichológiai 
funkció megtartásáért és  alkalmas a fáradtság és a 
kifáradás csökkentésére.

B12 vitamin támogatja a  
memóriát és csökkenti  
a kifáradás érzését
Gyors-és hatékony felszívódás
Ízletes szopogató tabletta
Fodormenta íz

Forgalmazó: Vitabalans  Oy, 
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8, Finland

2050 Ft*
Eredeti ár: 2443 Ft 
(41,00 Ft/g) 2099 Ft*

Eredeti ár: 2630 Ft 
(209,90 Ft/tasak) 

Most
csak!

Most
csak!

Most
csak!



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

8.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Lázcsillapítás és hűléses megbetegedések, valamint enyhe és középerős fájdalmak kezelésére.

Hatóanyag: acetilszalicilsav
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. – 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

Kalmopyrin® 500 mg
24 db tabletta

1499 Ft*
Eredeti ár: 1907 Ft 

(62,46 Ft/db) 

Kalmopyrin® 500 mg
12 db tabletta

930 Ft*
Eredeti ár: 1160 Ft 
(77,50 Ft/db) 

Aspicont  
20 db tabletta

1399 Ft*  
Eredeti ár: 1855 Ft 
(69,95 Ft/db)

Aspicont  
10 db tabletta 

899 Ft* 
Eredeti ár: 1119 Ft 

(89,90 Ft/db)

Az Aspicont tablettában az acetilszalicilsav fájdalomcsillapító hatását a koffein felerősíti, így 
hatékonyan képes csillapítani a fájdalmat. Alkalmazható pl. fejfájás, fogfájás, mozgásszervi 
akut és menstruációs fájdalom kezelésére. 10 és 20 tablettás kiszerelésben kapható. 16 
éven felülieknek ajánlott.
ExtractumPharma zrt. 

-20%

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

*A 400 mg monokomponensű ibuprofénhez képest.
Az Algoflex Forte Dolo ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.  
Az Algoflex DUO ibuprofén-koffein kombinációt tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. – Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu, www.algoflex.hu
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VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ  

MAXIMÁLIS 
HATÓANYAG-TARTALOMMAL

AZ IBUPROFÉN KOFFEINNEL 
KOMBINÁLVA MÉG GYORSABB ÉS 

ERŐSEBB FÁJDALOMCSILLAPÍTÁST 
NYÚJT, MINT AZ IBUPROFÉN 
HATÓANYAG ÖNMAGÁBAN!*

Algoflex Forte Dolo  
filmtabletta
Ár: XXXXX Ft
régi ár: XXXX Ft
darabár: XX Ft

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

Étrend-kiegészítők.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott,  
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Vény nélkül kiadható gyógyszerek.

Orvostechnikai eszközök, egyben gyógyászati segédeszközök.

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

ASPIRIN PLUS C 
pezsgőtabletta 20db

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

SUPRADYN KIDS
gumivitamin 30db

SUPRADYN  
ENERGIA PLUS

pezsgőtabletta 10db

CANESTEN
10mg/g krém 30g

Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN
10mg/g krém 20g
Hatóanyag: klotrimazol

BEPANTHEN SENSIDERM 
krém 50 g

BEPANTHEN SENSIDERM 
krém 20 g

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

Felnőtteknek és 6 évnél idősebb gyermekeknek javasolt lázcsillapításra, 
különböző eredetű fájdalmak csillapítására. 

• Csökkenti a lázat.

• Csillapítja a megfázással járó enyhe-közepes fájdalmakat is.

Paracetamoltartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 , Web: www.sanofi.hu , www.rubophen.hu
Hirdetési kód: SAHU.DOL.19.10.0428 (2019.11.25.)

Rubophen 500 mg 
30 db tabletta

1850 Ft*
Eredeti ár: 2334 Ft 
(61,67 Ft/db) 

-20%

-20%

-20%

Most
csak!

Most
csak!

Most
csak!

Algoflex DUO filmtabletta
Ár: 2450 Ft
régi ár: 3058 Ft
darabár: 102,08 Ft

Algoflex Forte Dolo  
filmtabletta
Ár: 2550 Ft
régi ár: 3215 Ft
darabár: 85,00 Ft
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

9.

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

Étrend-kiegészítők.
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott,  
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Vény nélkül kiadható gyógyszerek.

Orvostechnikai eszközök, egyben gyógyászati segédeszközök.

ASPIRIN ULTRA 
500 mg bevont tabletta 20 db
Hatóanyag: acetilszalicilsav

ASPIRIN PLUS C 
pezsgőtabletta 20db

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

SUPRADYN KIDS
gumivitamin 30db

SUPRADYN  
ENERGIA PLUS

pezsgőtabletta 10db

CANESTEN
10mg/g krém 30g

Hatóanyag: klotrimazol

CANESTEN
10mg/g krém 20g
Hatóanyag: klotrimazol

BEPANTHEN SENSIDERM 
krém 50 g

BEPANTHEN SENSIDERM 
krém 20 g

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

-20%

-20%

-20%

-15%

-20%

-20%

-20%

2299 Ft*
Eredeti ár: 2731 Ft 
(114,95 Ft/db) 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2365  Ft 
(63,30 Ft/g) 

1399 Ft*
Eredeti ár: 1764 Ft 
(69,95 Ft/g) 

1550 Ft*
Eredeti ár: 1985 Ft 
(77,50 Ft/db) 

3399 Ft*
Eredeti ár: 4223 Ft 
(67,98 Ft/g) 

2450 Ft*
Eredeti ár: 3094 Ft 
(81,67 Ft/db) 

1450 Ft*
Eredeti ár: 1847 Ft 
(145,00 Ft/db) 

1850 Ft*
Eredeti ár: 2351 Ft 
(92,50 Ft/g) 

#ekcéma

Most
csak!
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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!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

10.

A hurutos köhögés első tüneteitől segít felnőtteknek és gyermekeknek 6 éves kortól. 

Vény nélkül kapható, acetilcisztein tartalmú gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg  
kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OACC1756/11.20

ACC 200 mg 
granulátum, 30 db

2199 Ft*
Eredeti ár: 2742 Ft 
(73,30 Ft/db) -20%

Köptető hatású gyógyszer hurutos köhögés kezelésére. Kettős 
hatásával szabályozza a hörgőváladék-termelést és megkönnyíti 
annak felköhögését.

Hatóanyag: Karbocisztein
Bausch Health Mo. Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. B épület, VII. emelet.
Hirdetési kód: MUC-VA-HU2001-01

Mucopront 375 mg 
20 db kapszula

1399 Ft*
Eredeti ár: 1747  Ft 
(69,95 Ft/db)

-20%

A Magnosolv Energizer 300 mg magnézium és 6-féle B-vitamin forrásaként 
hozzájárulhat az egészséges idegi és lelki (pszichés) működéshez, miközben még 
egy csésze kávénak megfelelő mennyiségű koffeint is tartalmaz. Szájban oldódó 
cukormentes granulátum.
Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. 
Tel.: +36 1 465-2100, infohu@viatris.com
Hirdetési kód: MAG/NOV/20/09, lezárás dátuma: 2019.11.29.

Magnosolv 
Energizer 300 mg
granulátum, 30 tasak

2450 Ft*
Eredeti ár: 2894  Ft 
(81,67 Ft/tasak) -15%

MAGNÉZIUM

#hurutosköhögés

Támogassa immunrendszerét
Centrum® multivitaminokkal!

Centrum My Energy gumivitamin felnőtteknek, 30x; 
Centrum My Immunity gumivitamin felnőtteknek, 30x; Centrum® Energy A-tól Z-ig® multivitamin, 30x: 

étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 

Tel.: 225-5800, www.gsk.hu. PM-HU-CNT-20-00049. Jóváhagyás dátuma: 2020. november

Centrum My Energy 
gumivitamin felnőtteknek, 30 db

2990 Ft*
Eredeti ár: 3721  Ft 
(99,67 Ft/db)

Centrum My Immunity 
gumivitamin felnőtteknek, 30 db

2990 Ft*
Eredeti ár: 3721  Ft 
(99,67 Ft/db)

Centrum® Energy A-tól Z-ig® 
multivitamin
30 db filmtabletta

2940 Ft*
Eredeti ár: 3656  Ft 
(98,00 Ft/db)

-20% -20% -20%
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KALCIUM

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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

11.

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta,  
kalciumhiány megelőzésére és  
kezelésére, felnőttek és gyermekek 
részére. Vízben teljesen feloldódik, így 
biztosítja, hogy a szervezete a legjobban 
hasznosíthassa a bevitt kalciumot.

Vény nélkül kapható kalciumtartalmú gyógyszer.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoz-
tatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Hirdetési kód: OCAL1767/11.20

Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta, 20 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2025 Ft 
(84,95 Ft/db) 

-15%

Korszerű összetételű, cukormentes és 
finom gumivitamin elsősorban gyer-
mekeknek. Már 3 éves kortól adható.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Hirdetési kód: KU2102AKG5

Béres Actival Kid 
Gumivitamin  
50 db gumitabletta

2650 Ft*
Eredeti ár: 3123  Ft 
(53,00 Ft/db) -15%

A Marslakócskák Imuno Forte 
szirup bodzával, csipkebogyóval és  
C-vitaminnal az immunrendszer fokozott igénybevétele 
esetén ajánlott az immunrendszer támogatására.
Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Hirdetési kód: 21STADAMARSLAKOCSKAK1AP4/2020.12. 09.

Marslakócskák 
Imuno Forte
bodzaízű szirup, 150 ml

2699 Ft*
Eredeti ár: 3613  Ft 
(17,99 Ft/ml)

-25%

GYERMEKEKNEK

FÉRFIAKNAK

Gyulladáscsökkentő és helyi érzéstelenítő fogzáskönnyítő fogínygél  
csecsemőknek és kisgyermekeknek, kizárólag helyi kezelésre. Már az első 
fogak kibújásától.
Penta Pharma Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.

Dentinox fogínygél 
gyermekeknek 
10 g gél

1799 Ft*
Eredeti ár: 2257  Ft 
(179,90 Ft/g) -20%

Multivitamin, a gyerekek ízlésére szabva. Magas C- és D-vitamin tartalma támogatja az 
immunrendszer egészséges működését. 11 vitamint és ásványi anyagot tartalmaz.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vibovit By Eurovit 
Immun Gumivitamin
Vitaminokat és ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-kiegészítő, 50 db

3250 Ft*
Eredeti ár: 4083  Ft 
(65,00 Ft/db) -20%

A Clavin Ultra étrend- kiegészítőnek szerepe van a férfi nemi funkciók 
megőrzésében1, hozzájárul az erekció eléréséhez3, szerepe van a libidó 
növelésében3, hozzájárul az optimális állóképességhez1,2 és részt vesz a 
normál spermaképződésben4.

Hatóanyagok: maca gyöker-kivonat1, szibériai ginzeng gyökér-kivonat2, 
sáfrány virág-kivonat3, szelén4.
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Clavin Ultra 
20 db kapszula

8850 Ft*
Eredeti ár: 11145  Ft 
(442,50 Ft/db)

-20%

Az egyedi összetételű Saballo Complex  hatóanyagai – a szabalpálma-kivonat és a  
tökmagolaj – hozzájárulnak az alsó húgyúti rendszer és a prosztata megfelelő működésének 
fenntartásához, valamint a maximális vizeletáramlás támogatásához férfiaknál.
Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Saballo Complex 
szabalpálma termés-kivonatot és tökmagolajat tartalmazó 
étrend-kiegészítő lágy kapszula, 90 db

5250 Ft*
Eredeti ár: 6603 Ft 
(58,33 Ft/db) -20%

#fogzás

#1éveskortól

#kényelmesadagolás

Támogassa immunrendszerét
Centrum® multivitaminokkal!

Centrum My Energy gumivitamin felnőtteknek, 30x; 
Centrum My Immunity gumivitamin felnőtteknek, 30x; Centrum® Energy A-tól Z-ig® multivitamin, 30x: 

étrend-kiegészítők. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
A termék fogyasztása 18 éven felülieknek javasolt. Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 

Tel.: 225-5800, www.gsk.hu. PM-HU-CNT-20-00049. Jóváhagyás dátuma: 2020. november

FEBRUÁR 4. RÁKELLENES VILÁGNAP

Gondolta volna, hogy a rákbetegségek egyharmada korai 
felismeréssel, rendszeres önvizsgálattal és szűrővizsgálatokon 
való részvétellel megelőzhető lenne? És azt, hogy a dohányzás 
és az alkoholfogyasztás az esetek kialakulásának 27%-ért 
felelős? Ez azt jelenti, hogy életmódunkkal hatékonyan 
tudjuk csökkenteni a rák kialakulásának esélyét! Ha csak 
a folyamatosan emlegetett egészséges táplálkozás és a 
rendszeres mozgás elemei bekerülnek az életünkbe, már 
sokat tettünk magunkért!   

Gondolta volna?



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

Megnövelt hatóanyagtartalom + erdei 
fenyő illóolaj. Fáradt és sajgó testrészek 
(váll, könyök, derék, térd) masszírozására 
ajánlott. 

Összes hatóanyagtartalom: 11%

Biomed 
Rozmaring Krém 
FORTE
70 g

799 Ft*
Eredeti ár: 999  Ft 
(11,41 Ft/g)

-20%

A krémet sérülések, esések során 
szerzett véraláfutások, illetve 
vérömlenyek felszívódásának 
elősegítésére, csonttörések utáni 
kezelések kiegészítőjeként  
ajánljuk bőrápolási céllal. 18%  
gyógynövény kivonat-tartalom.

Biomed 
Fekete nadálytő Krém
60 g

699 Ft*
Eredeti ár: 869  Ft 
(11,65 Ft/g)

-20%

Enyhe és középsúlyos akut fájdalmak, például mozgásszervi 
(bokasérülés, hátfájás, ízületi fájdalom) és fogfájdalom rövid távú 
tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: dexketoprofén.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301

Hirdetési kód: HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma 2020.11.06.

Ketodex® 25 mg
20 db filmtabletta

1899 Ft*
Eredeti ár: 2404  Ft 
(94,95 Ft/db)

-20%

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza 
következtében kialakuló fájdalmakat.

Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a  
GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline - Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Voltaren Dolo 25 mg 
bevont tabletta, 20 db

2030 Ft*
Eredeti ár: 2533 Ft 
(101,50 Ft/db) 

-20%

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

Vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline - Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
Hirdetési kód: PM-HU-XBRAND-20-00001

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs 
25 g

2350 Ft*
Eredeti ár: 2976 Ft 
(94,00 Ft/g) -20%

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

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol
Johnson&Johnson Kft. - 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Bengay® krém
50 g

1250 Ft*
Eredeti ár: 1557  Ft 
(25,00 Ft/g)

-20%

A mozgásszervek reumatológiai és nem reumatológiai fájdalmainak 
kezelésére, külsőleg alkalmazandó ibuprofén tartalmú gyógyszer. 
Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.
Naturprodukt Kft. 
2046 Törökbálint, DEPO Pf.8

Dolgit krém
50 g

1799 Ft*
Eredeti ár: 2107  Ft 
(35,98 Ft/g) -15%

KERINGÉS

Kínzó aranyeres fájdalom? A szájon át szedhető, növényi eredetű hatóanyagot 
tartalmazó RepaDolo® filmtabletta gyorsan felszívódva, belsőleg javítja az 
érfalak rugalmasságát. Aranyérre aranyat ér!

Hatóanyag: diozmin
Egis Gyógyszergyár Zrt.

RepaDolo® 1000 mg
filmtabletta, 20 db

3150 Ft*
Eredeti ár: 3930 Ft 
(157,50 Ft/db)

-20%
#aranyér

#mozgásszervifájdalom

12.
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INOFOLIC®

mio-inozit és folsav tartalmú
étrend-kiegészítő, 60 tasak

9530 Ft*
Eredeti ár: 12629 Ft 
(158,83 Ft/tasak)

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

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

-25%

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

Megállítja a hajhullást, serkenti a hajnövekedést, és erősíti a körmöket. Kúraszerű alkalmazása  
mindössze három hónap alatt látható eredményt hoz.

-30%

Revalid®

kemény kapszula, 90 db

6399 Ft*
Eredeti ár: 8614  Ft 
(71,10 Ft/db)

Revalid®

kemény kapszula, 30 db 

2650 Ft*
Eredeti ár: 3765 Ft 

(88,33 Ft/db)

-25%

-15%

Urostemol Femina
kemény kapszula, 80 db

6399 Ft*
Eredeti ár: 7484  Ft 
(79,99 Ft/db)

A hólyaggyengeség vagy húgyhólyag-túlműködés hatására elgyengült hólyagizmok 
erősítésére szolgáló vény nélkül kapható gyógyszer.

Hagyományos növényi gyógyszer. 

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

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

A Gravida Optima folsavat, kalcium-L-metilfolátot (Extrafolate-S®-t), 
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó filmtabletta és Omega-3 
zsírsavakat tartalmazó lágyzselatin kapszula. A fogantatás tervezésétől a 
várandósságon át a szoptatás végéig megnövekedett vitamin- és ásványi 
anyagszükséglet kiegészítésére ajánlott. Étrend-kiegészítő.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Gravida Optima 
84 db filmtabletta + 84 db lágyzselatin kapszula 

13350 Ft*
Eredeti ár: 15019  Ft 
(79,46 Ft/db)

-10%

A Bio-Oil® Gél Száraz Bőrre új módszert kínál a száraz bőr  
kezelésére. A Bio-Oil® úttörő újdonsága olajból készül, szinte 
teljes egészében aktív.

Hatóanyag: növényi olajok, vitaminok
Ceumed Kft.

Bio-Oil® Gél Száraz Bőrre 
100 ml

2799 Ft*
Eredeti ár: 3769  Ft 
(27,99 Ft/ml)

-25%

A hipoallergén, gyorsan beszívódó Cetaphil® intenzív hidratáló krém egyedülálló összetételének  
köszönhetően hidratálja és védi a bőrt, valamint hosszan tartó, sima bőrérzetet biztosít.  
A Cetaphil® tisztító oldat szappanmentes, bőrgyógyászok által minden bőrtípusra, különösen száraz és 
érzékeny bőrre javasolt bőrlemosó, mely alaposan és kíméletesen tisztít, megakadályozza a bőr 
kiszáradását. 

-25%

Cetaphil® intenzív 
hidratáló krém 
nagyon száraz bőrre, 220 ml

3650 Ft*
Eredeti ár: 4832  Ft 
(16,59 Ft/ml)

Cetaphil® 
tisztító oldat

200 ml

1950 Ft*
Eredeti ár: 2631 Ft 

(9,75 Ft/ml)-25%

Psorioderm® krémek a száraz és a pikkelysömörös bőr napi ápolására. Egyedülállóan kifejlesztett termékeink  
kiváló alapanyagokból készülnek: bőrtápláló anyagokban gazdag Holt-tengeri sóból, gondosan válogatott  
természetes növényi olajokból, vitaminokból, ásványi anyagokból.
Medimpex Kereskedelmi Zrt. - 1134 Budapest, Lehel utca 11.

Psorioderm® 
krém, 100ml 

3199 Ft*
Eredeti ár: 4252  Ft 
(31,99 Ft/ml)

 Psorioderm® 
sensitive 

krém, 100 ml

2999 Ft*
Eredeti ár: 4036  Ft 

(29,99 Ft/ml)-25%

-25%

BŐR, KÖRÖM, HAJ

#hajhullás

#pikkelysömör

13.
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

ZOVIRAX DUO 50 MG/G ÉS 10 MG/G AJAKHERPESZ 
KRÉM, 2 G: AZ EGYETLEN AJAKHERPESZ KRÉM, MELY 
(KLINIKAILAG IGAZOLTAN) SEGÍTHET MEGELŐZNI  
AZ AJAKHERPESZ HÓLYAGOSODÁSÁT.

ZOVIRAX AJAKHERPESZ KRÉM, 2 G: HASZNÁLATA 
A HÓLYAGOS SZAKASZBAN IS MEGKEZDHETŐ.

 

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

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém, 2 g: vény nélkül kapható gyógyszer. Zovirax ajakherpesz krém, 2 g: 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. Promóciós szám: PM-HU-ZOV-20-00005. Jóváhagyás dátuma: 2020. november

Az Egisept® egy széles  
antimikrobiális spektrummal 
rendelkező bőrfertőtlenítő szer. 
Hatékony vírusok, gombák és  
baktériumok ellen. Praktikus, 
pumpás adagoló fejjel.

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

Összetevők: klórhexidin-diglukonát 1%-os  
etil-alkoholos oldata.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Egisept®

65 g 

2050 Ft*
Eredeti ár: 2577 Ft 
(31,54 Ft/g) 

-20%

SZÁJÁPOLÁS

• Frissítő, illatos gél

• Öblítést nem igényel

• Gyorsan szárad, nem ragad

Frissítő és kellemes illatú gél, mely öblítés 
nélkül is megfelelően tisztít 65%  
denaturált alkohollal.

A 400 ml-es kiszerelés ideális az egész 
család számára, otthoni vagy  
munkahelyi használatra egyaránt, ahol 
fontos a megfelelő kéztisztítás. Hordozható, 
kis flakonba is áttölthető, így az otthonán 
kívül is használható.  
Kozmetikum.
Ergo-Prevent Kft. - 7773 Villány, Baross G. u. 23.

Tiablo
kézfertőtlenítő gél,  400 ml

2750 Ft*
Eredeti ár: 3491 Ft 
(2750,00 Ft/ml) -20%

Gondolta volna?
FEBRUÁR 14. A SZERELMESEK NAPJA

Ünnepli vagy nem ünnepli a Valentin Napot, mindegy, szerintünk a 

szerelem mindig megér egy plusz alkalmat, hogy emlékeztessük 

magunkat a legszebb pillanatainkra! Lepje meg a párját egy apró 

figyelmességgel, néhány kedves szóval, egy bájos cselekedettel!  

A borús, télvégi februárra éppen ráfér, hogy boldog percekkel 

legyen teli és talán az Ön kedvesének sem lesz ellene kifogása.

Fogkefe fogínyproblémákkal küzdők számára. A  hagyományos, lekerekített szálvégű fogkefékhez képest 17x 
vékonyabb szálvégei hatékonyabban és mélyebben eltávolítják az ételmaradékot még az olyan nehezen elérhető 
helyekről is, mint  az íny széléről és a fogak közül. 
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft. 
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a

Colgate® Slim Soft 
Charcoal
fogkefe
1 db

999 Ft*
Eredeti ár: 1527  Ft 
(999,00 Ft/db)

 Colgate® Slim Soft 
Ultra Compact 

fogkefe
1 db

999 Ft*
Eredeti ár: 1527  Ft 

(999,00 Ft/db)

-35% -35%

14.

Gél állagú kézfertőtlenítőszer

• Kiváló bőrkímélő tulajdonsággal

• A bőr felszínéről a természetes zsírokat nem távolítja el

• Széles körű hatékonyság baktériumok, gombák és vírusok  
(pl. Influenza- és Koronavírus) ellen

• Tartós használat esetén is jól tolerálja a bőr
HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Sterillium kézfertőtlenítő gél
100 ml

1399 Ft*
Eredeti ár: 2031 Ft 
(13,99 Ft/ml)

-30%
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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EMÉSZTÉS

ZOVIRAX DUO 50 MG/G ÉS 10 MG/G AJAKHERPESZ 
KRÉM, 2 G: AZ EGYETLEN AJAKHERPESZ KRÉM, MELY 
(KLINIKAILAG IGAZOLTAN) SEGÍTHET MEGELŐZNI  
AZ AJAKHERPESZ HÓLYAGOSODÁSÁT.

ZOVIRAX AJAKHERPESZ KRÉM, 2 G: HASZNÁLATA 
A HÓLYAGOS SZAKASZBAN IS MEGKEZDHETŐ.

 

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

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém, 2 g: vény nélkül kapható gyógyszer. Zovirax ajakherpesz krém, 2 g: 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. Promóciós szám: PM-HU-ZOV-20-00005. Jóváhagyás dátuma: 2020. november

ESPUMISAN® Gyöngy 40 mg 
lágykapszula, 50 db 

1699 Ft*
Eredeti ár: 2024 Ft 
(33,98 Ft/db) 

Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan Gyöngy enyhülést és segítséget 
nyújt a diszkomfortérzés és a puffadás megszüntetésében. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: szimetikon

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

Hirdetési kód: HU-OTC-05-2020-V01-POS-#22756, Lezárás dátuma 2020.11.06.

-15%

Imodium® 2 mg 
kemény kapszula, 20 db

1230 Ft*
Eredeti ár: 1550 Ft 
(61,50 Ft/db) 

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a 
különböző eredetű hasmenés tüneteit.  
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél.

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

-20%

Protexin® Senior
60 db kapszula 

4599 Ft*
Eredeti ár: 5860 Ft 
(76,65 Ft/db) 

Az élő baktériumflóra  
7-féle törzsét tartalmazza.  
A készítményben lévő A- és C-vitamin hozzájárul  
az immunrendszer normál működéséhez, az E-vitamin  
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét támogatja. 
Étrend-kiegészítő.

-20%

Hármas összetételével támogatja a szervezetet. A 10 milliárd 
élőflórasejt mellett B6 vitamint és cinket is tartalmaz, melyek 
hozzájárulnak az immunrendszer támogatásához. 

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

Linex Complex 
élőflórát és vitamint tartalmazó 
kapszula, 14 db

2299 Ft*
Eredeti ár: 2891 Ft 
(164,21 Ft/db) 

-20%

A Normaflore belsőleges szuszpenzió komplex, kettős védelmet biztosít antibiotikum-kúra esetén: 
védi és helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, valamint hozzájárulhat a szervezet  
védekezőképességéhez. 2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu; www.normaflore.hu
Hirdetési kód: SAHU.BCL.19.09.0381 (2019.11.29.)

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió
30x5 ml

3350 Ft*
Eredeti ár: 3969 Ft 
(111,67 Ft/adag) -15%

2099 Ft*
Eredeti ár: 2634 Ft 
(1049,50 Ft/g) 

1550 Ft*
Eredeti ár: 1950 Ft 
(775,00 Ft/g) 

-20%

-20%

#puffadás

#hasmenés
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Oscillococcinum NEO
30 db golyócska

6699 Ft*
Eredeti ár: 7556 Ft 
(223,30 Ft/db) 

Oscillococcinum NEO golyócskák  
Téli időszakban: 1 adag hetente egyszer.  
A tünetek jelentkezésekor: 1 adagot bevenni, majd ezt 
2-szer, esetleg 3-szor (6 óránként) megismételni.   
A már kialakult tünetek esetén: naponta 2-szer 1 
adag 1-3 napon át. Vény nélkül kapható homeopátiás 
gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül.  
 Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

-10%
A DIAMizin étrend-kiegészítő a Gymnema 
sylvestre növény levelének standardizált kivonatát 
tartalmazza. A hatóanyaga hozzájárul a normál 
vércukorszint fenntartásához. Csökkenti az 
étvágyat. Hozzájárul a testtömeg megtartásához, 
illetve csökkentéséhez. 

Hatóanyag: gimnemin sav
Simply You Hungary Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

DIAMizin
50 db kapszula

2499 Ft*
Eredeti ár: 3341 Ft 
(49,98 Ft/db) 

-25%

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.  
A DHA hozzájárul a normál agyműködés és a normál látás  
fenntartásához. (A kedvező hatás napi 250 mg EPA és DHA 
bevitelével érhető el.)
Herbária Zrt.

Halolaj + E-vitamin  
étrend-kiegészítő készítmény, 

60 db kapszula

1850 Ft*
Eredeti ár: 2314 Ft 
(30,83 Ft/db) 

-20%

Enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti 
megbetegedések megelőzésére, illetve enyhítésére, 
húgyúti és gyomor-bélrendszerben fellépő gyulla-
dások kiegészítő kezelésére, valamint a szervezet 
védekezőképességének erősítésére alkalmazható. 

NATURLAND Propolisz 
oldatos csepp
30 ml

1850 Ft*
Eredeti ár: 2352 Ft 
(61,67 Ft/ml) 

-20%

C-vitamint tartalmazó  
étrend-kiegészítő  
gumivitamin cukrokkal. 
Banánízű. 
Forgalmazza: JuvaPharma Kft.

JUTAVIT C-VITAMIN  
GUMIVITAMIN  
60 db

1399 Ft*
Eredeti ár: 1668 Ft 
(23,32 Ft/db) 

-15%

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő gumivitamin cukrokkal. Vegyes 
gyümölcsízű.

Forgalmazza: JuvaPharma Kft.

JUTAVIT MULTIVITAMIN 
GUMIVITAMIN
60 db

1499 Ft*
Eredeti ár: 1872 Ft 
(24,98 Ft/db) 

-20%

A fokhagyma ereje kapszulába zárva.  
A fokhagyma segít fenntartani a vér normál  
koleszterin-, triglicerid- és lipidszintjét amellyel  
hozzájárul az erek és a szív egészségéhez. 
Hozzájárul a vércukorszint egyensúlyához és az 
immunrendszer normál működéséhez.

Hatóanyag: 200 mg fokhagyma-kivonat,  
ebből 6 mg alliin
Bioextra Zrt.

Bioextra Fokhagyma
MEGAPACK, 100 db kapszula

2299Ft*
Eredeti ár: 3053 Ft

(22,99 Ft/db) 

-25%

Dr. Theiss Echinacea 
csepp 
50 ml

2199 Ft*
Eredeti ár: 2752 Ft 
(43,98 Ft/ml) 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású  
készítmény, melynek hatását tudományos  
eredmények igazolják. Javallat: Fertőzéses  
megbetegedések megelőzésére, illetve kiegészítő 
kezelésére, a szervezet ellenálló képességének 
fokozására. 
Naturprodukt Kft. 

2046 Törökbálint, DEPO Pf.8

-20%

Lándzsás útifű, szegfűszeg, kardamom-kivonatot és C-vitamint tartalmazó  
étrend-kiegészítő folyadék borsmenta illóolajjal.
JuvaPharma Kft.

JutaVit 
Lándzsás útifű 
300 ml szirup

1450 Ft*
Eredeti ár: 1924 Ft
(4,83 Ft/ml)

JutaVit 
Lándzsás útifű 

150 ml szirup

999 Ft*
Eredeti ár: 1260 Ft

(6,66 Ft/ml)

-25% -20%

A lándzsás útifű hozzájárul a légúti rendszer egészségének 
megőrzéséhez. Az Echinacea purpurea (Bíbor kasvirág) 
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.  
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.

Hatóanyag: lándzsás útifű-kivonat, echinacealé por, 
C-vitamin
VitaPlus Kft.

Herbál  
Lándzsás útifű 
emulzió
echináceával C-vitaminnal, 

150 ml szirup

1250 Ft*  
Eredeti ár: 1556 Ft

(8,33 Ft/ml)

-20%

Gyermekeknek és serdülőknek is adható. Vény nélkül kapható 
homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül. 
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Datif PC NEO
90 db bukkális tabletta

3650 Ft*
Eredeti ár: 4283 Ft 
(40,56 Ft/db) 

-15%

Organikus szelénnel a pajzsmirigy és az  
immunrendszer normál működéséért, kóladió 
kivonattal a súlycsökkentés támogatásáért. 

Étrend-kiegészítő. 
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3.

Selenorg Slim 
Komplex
60 db kapszula

3350 Ft*
Eredeti ár: 4441 Ft 
(55,83 Ft/db) 

-25%

#normálvércukorfenntartása



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

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.
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Automata felkaros vérnyomásmérő mindennapi használatra. 
2 memóriazóna, egyenként 60 mérés tárolása. M-L méretű 
mandzsetta. 3 év garancia. EP kártyára is.

PiC Cardio Simple
felkaros vérnyomásmérő, 1 db

11750 Ft*
Eredeti ár: 14641 Ft 
(11750,00 Ft/db) 

-20%

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

Hatóanyag: tejsav, glikogén

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

Lactofeel hüvelygél
7x5 ml 

2999 Ft*
Eredeti ár: 3975 Ft 
(428,43 Ft/ml) -25%

Orröblítő spray, amely segít időben 
megállítani a náthát. Csapdába ejti, 
inaktiválja és eltávolítja a náthát 
okozó vírusokat. Használja már az 
első tünetek jelentkezésénél. Orvostechnikai eszköz. 

Hirdetési kód: MAT-HU-VICKS-20-000044
P&G Hungary Kkt.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
+36-1-451-1256, www.wick.hu

Wick First Defence 
15 ml orröblítő spray

3750 Ft*
Eredeti ár: 4475 Ft 
(250,00 Ft/ml) 

-15%

A Bio-Króm-DIA 60x tabletta egy olyan szerves krómélesztőt 
(ChromoPrecise) tartalmazó étrend-kiegészítő, amely hozzájárul 
a normál vércukorszint fenntartásához és a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjéhez.

Hatóanyag: króm
Pharma Nord

Bio-Króm-DIA 
60 db tabletta

4250 Ft*
Eredeti ár: 5286 Ft 
(70,83 Ft/db) 

Az Imunoglukan® P4H kapszula olyan Imunoglukan®-t  
( béta-glükánt ), C-vitamint és cinket tartalmazó  
étrend-kiegészítő, amely szerepet játszik  
immunrendszerünk egészséges működésében.   
Napi 1-2 kapszula szedése javasolt minimum 2-3 hónapon át.
Medis Hungary Kft.

IMUNOGLUKAN® P4H 
kapszula
30 db

4899 Ft*
Eredeti ár: 5846 Ft 
(163, 30 Ft/db) 

-15%-20%

Fáradt, égő és/vagy könnyező szemek esetén. Erőteljes nedvesítés 
a tünetek azonnali és tartós enyhítésére.
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. B épület, VII. emelet.

Hírdetési kód: ART-20-09-03

Artelac Triple Action
10 ml szemcsepp

2550 Ft*
Eredeti ár: 3212 Ft 
(255,00 Ft/ml) 

-20%

Az OCUTEIN® SENSITIVE PLUS 
szemcsepp síkosítja, hidratálja 
és megnyugtatja a száraz és 
dehidratált, fáradt szemeket. 
Kifejezetten érzékeny szem 
esetében ajánlott. Kontaktlen-
csét viselők is használhatják. 

Hatóanyaga: Hialuronsav + 
ÁFONYA-KIVONAT.  
Felbontás után 90 napig felhasználható. 

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

Ocutein® Sensitive PLUS
15 ml szemcsepp

1950 Ft*
Eredeti ár: 2631 Ft 
(130,00 Ft/ml) 

-25%

A VOCAL cseresznyeízű szopogató tabletta izlandi zuzmót,  
C-vitamin és cink elegyet tartalmaz. Nyugtató, kellemes hatással van 
a torokra, garatra és a hangszálakra. A C-vitamin és a cink hozzájárul 
az immunrendszer megfelelő működéséhez és védi a sejteket az 
oxidatív stressztől.
Sirowa Hungary Kft.

1117 Budapest, Alíz u.4.

Vocal 
cseresznyeízű szopogató tabletta, 24 db

1699 Ft*
Eredeti ár: 2141 Ft 
(70,79 Ft/db) 

-20%

A Revocalis szopogató cukorkák összetevői enyhítik a 
rekedtséget, a hangszálak túlterheltségét és a  
szájszárazságot. Feketeribizli, méz-citrom  
és mentol ízekben. 
Aflofarm Hungary Kft.
1025 Budapest, Cseppkő u. 41.
Hirdetési kód: 295_202012_Rev

Revocalis 
szopogató tabletta 3 különböző ízben, 12 db

1150 Ft*
Eredeti ár: 1454 Ft 
( 95,83 Ft/db) 

A Tussirex megbíz-
hatóan és gyorsan 
enyhíti a megfázással 
járó száraz és hurutos 
köhögést egyaránt. Védőréteget képez a 
köhögési receptorokon, így enyhíti a száraz 
és a hurutos köhögés fázisaiban fellépő 
köhögési reflexet. 
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49

Tussirex
köhögés elleni szirup, 120 ml

2050 Ft*
Eredeti ár: 2552 Ft 
(17,08 Ft/ml) 

-20%

#szárazszem

Prémium minőségű, természetes alapanyagokból készült 
vitaminok gyermekek és felnőttek számára. A folyékony 
kiszerelésnek köszönhetően kiválóan hasznosulnak
a szervezetben.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
K2+D3: 0 éves kortól 
Ferrobine Max: 4 éves kortól
Aerosoft Kft 
1024 Budapest, Buday László utca 16.

Marnys 
Ferrobine 
Max Vaskontroll 
étrend-kiegészítő, 20x10 ml ivóampulla

5499 Ft*
Eredeti ár: 7012 Ft
(274,95 Ft/db)

Marnys 
K2+D3 vitamin 

30  ml csepp

5199Ft*
Eredeti ár: 6619 Ft

(173,30 Ft/ml)

-20%

-20%

Most
csak!
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MOST KIEMELT AKCIÓK

Extra organikus szelénnel a normál pajzsmirigyműködés 
támogatásáért, keserű naranccsal súlycsökkentésedért. CLA-t és 
kollagént is tartalmaz. Étrend-kiegészítő. 
Well Pharma Kft, 1037 Bp., Zay u. 3.

Pajzsmirigy Slim Gold
60 db kapszula

4950 Ft*
Eredeti ár: 6254 Ft
(82,50 Ft/db)

 A Degasin a gázképződéssel járó panaszok enyhítésére szolgál, ezáltal csökkenti  
az olyan hasi panaszokat, mint a felfúvódás, puffadás és hasi feszülés. 

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.

Hatóanyag: 280 mg szimetikon  (1 kapszulában)

Stada Hungary Kft.  

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

Hirdetési kód: 21STADADEGASIN1AP1/2020.12.09.

Degasin 280 mg
32 db lágykapszula

1899 Ft*
Eredeti ár: 2361 Ft 
(59,34 Ft/db) -20%

-20%

A HerbalMed® Medical pasztilla ANTIBAKTERIÁLIS és 
ANTIVIRÁLIS védőréteget hoz létre a torokban, amely védi 
az irritált, gyulladt nyálkahártyát, ennek köszönhetően 
hatékonyan enyhíti a fájdalmat és az égető érzést a torokban 
és csillapítja a köhögést. Várandós és szoptató kismamák is 
fogyaszthatják.
Simply You Hungary Kft.  
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A.

HerbalMed® Medical
20 db pasztilla

1899 Ft*
Eredeti ár: 2761 Ft
(94,95 Ft/db)

-30%

Természetes segítség orrdugulás  
kezelésére. Magas sótartalmának köszönhetően eltávolítja 
a fölösleges váladékot az orrnyálkahártyáról. 

Hatóanyag: Hipertóniás adriai tengervíz természetes 
ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

Aqua Maris® Strong 
orrspray
30 ml 

1899 Ft*
Eredeti ár: 2413 Ft 
(63,30 Ft/ml) -20%

Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

Pontos eredmény akár 4 nappal a menstruáció  
esedékessége előtt! A Cyclotest® korai terhességi teszt 
szakmai és otthoni alkalmazásra egyaránt felhasználható. 

• Egyszerű, gyors és megbízható

• Egyértelmű eredmény

• Eredmény már 5 perc után leolvasható

• A nap folyamán bármikor használható.
Ergo-Prevent Kft.
7773 Villány, Baross G.u. 23.

Cyclotest
korai terhességi teszt, 1 db

1030 Ft*
Eredeti ár: 1303 Ft 
(1030,00 Ft/db) 

-20%

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.

18.

A bíbor kasvirág  vizes-alkoholos  
kivonatát tartalmazó  
étrend-kiegészítő készítmény,  
könnyen bevehető,  adagolható  csepp formátumban.   

Hatóanyag: Víz, echinacea purpurea herba-kivonat, 
etilalkohol
Bioextra Zrt.

Bioextra 
Echinacea Cseppek
50 ml csepp

1599 Ft*
Eredeti ár: 2119 Ft 
(31,98 Ft/ml) 

-25%



bioderma.hungaryBIODERMAMagyarorszag bioderma.hu

Az akció 2020. február 1-28. között a készlet erejéig érvényes a  
Kulcs Quality patikákban. Az akció az Atoderm Intensive Balzsam 

500 ml-es kiszerelésre érvényes és más kedvezményekkel nem 
összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű. A változtatás jogát 

fenntartjuk. NAOS Hungary Kft.© 2020. Minden jog fenntartva.

Egyedülálló
Uriage és Bioderma

akciók!

*Vásároljon egyszerre bármilyen két Uriage XÉMOSE 
terméket és most az alacsonyabb árút 1999 Ft-ért adjuk 
adjuk Önnek, ráadásként öné lehet egy 500 ml-s Uriage 
kulacs 1 Ft-ért.  
Az akció időtartama: 
2021. január 1. - 2021. március 31.
A kedvezmény más akcióval, kedvezménnyel nem 
vonható össze, és nem érvényes az 1 literes Xémose 
Olajtusfürdőre. A promóció a készlet erejéig érvényes.

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

25%
KEDVEZMÉNY

FEBRUÁR 1-28-IG

Ráadás Uriage kulacs*

XÉMOSE
MEGOLDÁS A SZÁRAZ BŐRRE

AKCIÓ
MINDEN MÁSODIK 
XÉMOSE TERMÉK

1999Ft

INTENZÍV NYUGTATÓ, BŐRMEGERŐSÍTŐ BALZSAM 
VISZKETÉSCSILLAPÍTÓ HATÁSSAL

A SZÁRAZ, NAGYON SZÁRAZ 
VAGY EKCÉMÁS BŐR SZÁMÁRA



A leghálásabb és leglelkesebb 
tornázók az Anyák

Interjú Gyócsi Dórival, a Kulcs Patikák online trénerével

Gyócsi Dóri funkcionális- és gerinctréner, jógaoktató tavaly március óta több mint százezer 
embert mozgatott meg a Kulcs Patikák Facebook oldalán edzéseivel, és csakhamar 

lefárasztott közönsége kedvence lett. 2021-ben a kismamákra és a gerinc karbantartására 
fókuszál tornáival.

Kulcs: Mit gondolsz, mire van szükségünk ahhoz, hogy 

foglalkozzunk magunkkal, a testünkkel? Mit ajánlanál 

azoknak, akik folyton csak morfondíroznak?

Dóri: Szerintem mindenképpen kell lennie egy 

bizonyos “kattnak” a fejben. Kisebb-nagyobb céloknak, 

és ha az ember valóban eldöntötte, és megvan a saját 

belső késztetése, akkor tudjuk csak -mi edzők- igazából 

motiválni. Az év első pár hónapja azonban sokaknak 

segít az új célok megfogalmazásában.

Kulcs: Hogy látod, a babázó anyukákkal könnyebb 

vagy nehezebb a dolgod?

Dóri: Az évek alatt szerzett tapasztalatom szerint, 

a leghálásabb és leglelkesebb tornázók az Anyák. 
Nekik rengeteg motivációjuk van ugyanis: egy óra 

felnőtt társaság, egy kis „énidő”, vagy a fennmaradt 

plusz kilók miatt megoldják, hogy akár babával vagy 

egyedül, személyesen vagy online, de mozogjanak. 

Ők igazi példaképek, csodálom őket és egyben 

kíváncsian tekintek a jövőbe, ha rájuk nézek.

Kulcs: Már nem titok, hogy te magad is babát vársz. 

Gratulálunk! Hogy érzed magad? Mire számíthatunk így 

idén, átalakul majd a szokásos, élő vasárnap reggeli 
gerinctorna a Kulcs Facebook oldalán?

Dóri: Igen, köszönöm szépen minden rendben, jól 

vagyok. Eleinte erős migrénnel szenvedtem, de ez 

azóta már csillapodott. A vasárnapi gerinctornába 

még több hát- és karerősítést tervezek, de egyébként 

az eredeti gerinctorna megmarad, hisz a kismamák 

számára is nagyon fontos a gerinc épségének 

megőrzése. A folyamatosan növekvő pocak miatt a 

súlypont megváltozik, így előfordulhat derék illetve 

csípő fájdalom, rossz testtartás, ezek előfordulásának 

esélyét gerinctornával csökkenthetjük, úgyhogy bátran 

mozogjatok velem kismamák, anyukák! Együtt mindig 

könnyebb. 
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Kulcs: Már elindult a Kulcs törzsvásárlói kártyával 
ingyenesen elérhető flow jóga, a napindító torna és a 

-főleg kisbabás anyukáknak szóló- hasregeneráló edzés-

sorozatod a Kulcs Patikák honlapján. Mit tudhatunk a 

szétnyílt hasizom regenerálásáról?

Dóri: Igen, mindhárom tornasorozat elindult, heti 

egy új 30 perces videó kerül fel, igazán megéri most 

felmenni bárkinek a honlapra, aki értékes, de könnyen 

elvégezhető edzésekre vágyik! Csak legyen kéznél a 

Kulcs kártyája, mert a rajta lévő kártyaszámmal lehet 

megnézni a videókat.

A „rectus diastasis”, azaz a szétnyílt hasizom alatt a két 

egyenes hasizom egymástól való eltávolodását értjük. 

A kötőszövetes elemek meglazulnak, és nem tartják 

szülés után megfelelően a belső szerveket, ami a hasfal 

elsődleges feladata lenne, így a derék fog kompenzálni, 

ezért is alakul ki sok esetben a derékfájás. Egyébként 

nem csak az anyukákat érinti! A rosszul végzett 

hasprések, felülések miatt több testépítő is szétnyílt 

hasizommal küzd, és a helytelen testtartással, fokozott 

háti görbülettel, nagyobb pocakkal rendelkező 

férfiaknál, nőknél is kialakulhat. Sajnos nem 

mindenkinek lehet az eredeti állapotra „visszatornázni” 

a hasfalát, de átlagban 3-4 hónap alatt rendbe lehet 
hozni, és folyamatos torna mellett fent lehet tartani 

ezt az állapotot. A lényeg a folytonosságban és a helyes 

mozdulatokban van. 

Legyen velünk egészséges! 

Tornázzon Dórival Ön is!
A Kulcs Patikák Facebook oldalán profi, 30 

perces gerinctorna várja minden vasárnap reggel 

9:30-tól az üzenőfalon ÉLŐBEN! Várjuk, ha túl 

sokat ül naponta, ráférne a gerincére egy alapos 

felfrissülés, vagy ha babát vár.

facebook.com/kulcspatikak

Kulcs Patikák törzsvásárlói kártyával ingyenes 

flow jóga, hasregeneráló- és napindító torna várja 

a honlap látogatóit, hetente frissülő edzésekkel. 

Szerezzen egy Kulcs Kártyát patikáink egyikében 

és a kártyaszámot beírva, azonnal indíthatja a 

profi edzéseket saját otthonában!

www.kulcspatikak.hu

INGYEN
ONLINE

JÓ KÖZÖSSÉGGEL

Dóri 5  tippje a  testmozgáshoz 
KISMAMÁKNAK

 1. Ha terhesség előtt nem volt rendszeres a testmozgás, akkor a 12. héttől ajánlom fokozatosan 
bevezetni a sportot a napirendbe, orvosi egyeztetés után.

2. Aki komolyan veszi az edzést várandósság alatt, annak javaslom, szerezzen be egy pulzusmérő 
órát. Ezzel folyamatosan tudja ellenőrizni, hogy a pulzusa ne menjen tartósan 140 fölé.

3. Kerüljük el: teljes felülés, erős hasűri nyomások, ugrálások, extrém- illetve kontakt sportok. 

4. Kihagyhatatlan: gátizomtorna (pl Kriston, Kegel), légzéstechnika elsajátítása, vénás torna, 
relaxáció. Ha mást nem is teszünk a 9 hónap alatt, ezeket mindenképp végezzük, 
kiemelném a gátizom erősítését, ami szülés után is jól fog jönni.

5. Kismama gerinctorna: hát-, kar-, törzserősítés legyen a fókuszban, emellett 
fektessünk hangsúlyt a lazításra, nyújtásra is. Napi 30 perc belefér! Tarts velem 
minden vasárnap 9:30-kor a Kulcs Patikák Facebook oldalán!

(Problémamentes terhesség esetén is az orvossal konzultálva ajánlott elkezdeni, 
folytatni a mozgást.)
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ÍGY TÁROLJA A GYÓGYSZEREKET OTTHON!

Csak egy, zárható helyen tároljuk a gyógyszereket otthon! 
Ez lehet fiók, vagy külön doboz, akár egy komplett szekrényke. Ha a családban gyerekek vagy nagyon idősek is vannak, a 
zárhatóság különösen fontos a biztonságuk érdekében, de a gyógyszerek elzárása egyben minden családtag felé jelzés is azok 
kiemelt fontosságáról.

A fürdőszoba nem a legjobb hely. 
Általában ez a legpáradúsabb levegőjű hely a lakásban, ami nagyon sok készítménynek ártalmas. Természetesen a gyártók 
általában megfelelő csomagolással gondoskodnak a pára elleni védelemről, de csak egyszer ne csavarjuk vissza rendesen 
valamelyik érzékeny tabletta tetejét… Inkább ne kockáztassunk, tartsuk száraz helyen a gyógyszereket.

Ne tegyünk mindent a hűtőbe!
Bár laikusként sokszor praktikus megoldásnak tűnik sok gyógyszert betenni a hűtőszekrénybe, erre semmi szükség. Csak azt 
a készítményt tegyük be, amelynek a betegtájékoztatójában vagy a csomagolásán erre kifejezetten utasítás szerepel!

A fel nem használt antibiotikumokat ne tároljuk egyáltalán!  
Ha valamiyen oknál fogva nem szedték be a teljes kúrára felírt mennyiséget, vagy 
többet írtak fel, a megmaradt adagot másik betegség/személy esetén TILOS 
felhasználni, ugyanis tényleges egészségügyi kockázatai lehetnek.

Félévente nézzük át a teljes házipatikát! 
Ennek praktikus oka van: minden gyógyszernek és készítménynek egyszer véget 
ér a felhasználhatósági ideje. Ha a végső felhasználási időpontján túl vagyunk, 
tegyük félre a gyógyszert és már semmiképp ne használjuk fel, mert valódi 
egészségügyi kockázatot jelenthet.

A lejárt, megmaradt gyógyszereket vigyük vissza 
a patikába. 
Mindegyikben található lejárt, tönkrement (pl elázott) 
gyógyszereket gyűjtő doboz a szakszerű megsemmisítés 
érdekében. A kukába vagy WC-be dobni TILOS és veszélyes, 
például ivóvizünk tisztasága miatt.

A FÜRDŐSZOBÁT NEM AJÁNLJUK

A megvásárolt gyógyszerek otthoni tárolása igen fontos kérdés és nem csak az otthon rendben tartása miatt. 
Minden esetben olyan készítményekről van szó, amelyek testünk működésére vannak hatással, tehát 
kiemelten ügyelnünk kell hollétükre. 

A Kulcs Patikák szakértői javasolják:

A mi patikánkban sosem 
unatkoznak a gyerekek!
 

                    Újdonság!
Egyedi színező februártól 
a gyereksarokban! 

Tépj ki egyet!
Színezd ki!

Vidd haza emlékbe!

SZÍNEZŐ 
gyerekeknek

A  gyógyuláshoz • Tépj ki egyet!

• Színezd ki!

• Vidd haza emlékbe!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!  |  * = akciós bruttó fogyasztói ár  
Az ajánlatok 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk. 22.



A játék kezdete: 2021. február 1.    Beküldési határidő: 2021. február 28. 
A megfejtést, valamint a beküldő teljes nevét, címét, telefonszámát 
és e-mail-címét a következő oldalon keresztül küldje el nekünk:   
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek
A sorsolás időpontja: 2021. március 3. szerda
A nyertes nevét a sorsolást követő 5 munkanapon belül feltüntetjük a  
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon.  
A játékszabályzat a www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon található.

VÍZSZINTES: 1. Európai nép. 4. Kicsivel a meghatározott idő 
után érkezik. 11. Annál lejjebb. 12. A házból nézve: az udvaron 
lévő. 13. Vonatkozó névmás. 14. Önmagában határozott 
jelentéstartalommal nem rendelkező szófaj. 16. Számtani 
művelet. 18. Psziché. 20. Londoni fizetés! 21. Amandine Aurore 
Lucile Dupin, francia írónő álneve (George). 22. Virágkötészet.  
25. Budapesti orvosegyetem egykori rövidítése. 26. Személyét 
szintén (2 szó). 27. Főzeléknövény. 28. Irídium vegyjele.  
29. Ijedtében nagyot kiáltó. 32. Vitray Tamás. 33. Raúl …, kubai 
politikus, külügyminiszter. 35. Testrész. 36. … Silvia, Romulus 
és Remus anyja. 38. Kazahsztán legnagyobb városa, oroszul.  
40. Holland városka a Waal jobb partján. 41. Az elején 
elgondolkozik! 42. Taszítás. 45. Latin eredetű férfinév, jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó. 48. Alaktalan anyagtömeg. 50. 
Kipörgésgátló elektronikai rendszer, angol betűszóval. 51. 
Éppenséggel. 53. Napszak. 54. Tetőácsolat része. 55. Dél-amerikai 
uralkodó.

FÜGGŐLEGES: 1. Pengetős hangszer. 2. A lábához. 3. Perspektíva. 
4. Istentisztelet. 5. Oda-vissza: falatozna. 6. Részben megtorol! 
7. Fővárosi terület. 8. Fejfedő, tréfás szóval. 9. Középen sikál!  
10. Favágó eszköz a gallyazáshoz. 12. Vas megyei község. 15. Csikós 
felügyeli. 17. Perjeféle takarmánygabona. 19. Hátrafelé haladva 
elhagyja a helyiséget. 21. Egymás után mond. 23. Ölés, angolul.  
24. Csemetét gondoz. 25. Gyászos. 26. Azokat a személyeket.  
30. John Lennon híres dala. 31. Mesebeli lény. 34. A megjelölt 
irányban. 37. Német tartomány. 39. Női énekhang. 40. Fosztóképző. 
43. Ország az Arab-félszigeten. 44. Vizek városa. 46. Zenei félhang. 
47. Genus. 49. Zsurzs Kati. 52. Tellúr vegyjele.

Keresztrejtvény
BEKÜLDENDŐ: Az ábra kiemelt négyzeteit átlósan összeolvasva kapjuk meg a végső megfejtést, amely egy készítmény: 
gyengített vagy elölt kórokozókat, azok részeit vagy kész ellenanyagot tartalmaz. Beadásának célja a szervezet specifikus 
ellenállásának fokozása, mesterségesen előidézett immunitás. A beadás után a szervezetben védettség alakul ki az adott 
betegséggel szemben. Világszerte nagy szerepet játszik a fertőző betegségek megelőzésében.

ONLINE IS

Facebook 
ÉLŐ videó

MINDEN SZERDÁN
18:00-TÓL

MINDEN HÉTEN 
MÁS TÉMÁBAN.

Kérdezd a 
GYÓGYSZERÉSZT!

#kérdezdagyógyszerészt

facebook.com/kulcspatikak
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A mi patikánkban sosem 
unatkoznak a gyerekek!
 

                    Újdonság!
Egyedi színező februártól 
a gyereksarokban! 

Tépj ki egyet!
Színezd ki!

Vidd haza emlékbe!

SZÍNEZŐ 
gyerekeknek

A  gyógyuláshoz • Tépj ki egyet!

• Színezd ki!

• Vidd haza emlékbe!

A keresztrejtvény helyes  
megfejtői között 1 nyertes számára,

Colin Falconer: Kleopátra - A Nílus lánya 
című regényét és egy dermokozmetikai 

csomagot sorsolunk ki.
A könyv a Könyvtündér Webáruházból érkezik.



Törzsvásárlói Kártya
ü gyorsan és egyszerűen igényelhető 

ü azonnali kedvezmények és extra havi akciók 

ü egyedi ajánlatok országos partnereinktől 

ü Gyócsi Dóri gerinctréner exkluzív tornasorozatai 

ü előzetes hozzáférés a havi akciókhoz 

ü nyereményjátékok

Élvezze az előnyöket! 

KÉRJE KÁRTYÁJÁT A KULCS PATIKÁKBAN!

Olvassa be!

STRATÉGIAI PARTNER:

Az akció érvényes: 2021. február 1. – február 28. 
Az ajánlatok a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk! A lapon szereplő akciók 
nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak, illetve azok szolgáltatásainak 
megismerését szolgálják. 
Az egyes kedvezmények nem vonhatók össze.    |   * = akciós bruttó fogyasztói ár 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2021. január 12.  
Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: kozpont@kulcspatika.hu

Vény nélkül is kiadható gyógyszer, speciális gyógyászati célra szánt tápszer, 
tápszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék.

Étrend-kiegészítő, egyéb vény nélkül kapható termék, kozmetikum.

Orvostechnikai eszköz. Gyógyászati segédeszköz.

Fertőtlenítőszer.

Egészségpénztári kártyára vásárolható termék.

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 2021. február hónapban, ill. a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.     |    A változtatás jogát fenntartjuk.


