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TÖBB MINT 100 TERMÉK SZUPER ÁRON!

BioCo
Csipkebogyós 

RETARD C-vitamin 1000 mg
CSALÁDI CSOMAG

filmtabletta
100 db (20,50 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.

MOST!*

2050FT
-20%**

Flexagil
krém
150g (21,99 Ft/g) és 50g (31,00 Ft/g)

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású. 
Hatóanyag: feketenadálytő gyökér folyékony kivonat. 
Izom-, ízületi fájdalom, rándulás, húzódás, hát akut 
izomfájdalma esetén.
Forgalmazó: 
Merck Kft., 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.

MOST!*

1550FT
-15%**

MOST!*

3299FT
-10%**
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IMMUNERŐSÍTÉS

Centrum® A-tól Z-ig®
30 db (79,97 Ft/db)

Centrum® Silver 50+ A-tól Z-ig®
30 db (79,97 Ft/db)

A Centrum® vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
komplex multivitamin, mely segít feltölteni szervezetét a téli 
hónapokra. 50 év felett válassza a Centrum® Silver multivitamint!
Pfizer Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

Calcium-Sandoz 
+ Vitamin C 1000 mg

pezsgőtabletta
10 db (85,00 Ft/db)

Kalcium pótlásra és C-vitamin hiány esetén (pl. fertőző 
betegségekben az ellenállóképesség növelése) javasolt. 

Citromízű pezsgőtabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

OSDZ724/07.16

MOST!*

850FT
-15%**

Béres Csepp Forte
belsőleges oldatos cseppek

4x30 ml (36,66 Ft/ml)

Influenza idején válassza az eddigi legerősebb* 
Béres Cseppet, a Béres Csepp Forte-t!  

*Emelt 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.

KU1903BCSF430

4399FT
MOST
CSAK!*

Bioextra 
Grapefruit mag kivonat
20 ml (72,50 Ft/ml)

Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus 
bioflavonoid tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény. A Grapefruit mag kivonat 
könnyen adagolható, csepp formátumban 
kapható. Hatóanyag: rezidium (valódi 
grapefruit), citrus bioflavonoid tartalom 
a napi adagban 0,5 mg/45 csepp.

MOST!*

1450FT
-25%**

MOST!*

2399FT
-10%**

MOST!*

2399FT
-10%**

1x1 C-vitamin 1000 mg
rágótabletta

60 db (24,98 Ft/db)

C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-
kiegészítő rágótabletta. A készítmény 

1000 mg C-vitamint tartalmaz.  
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer 

normál működéséhez. 
Hatóanyag: C-vitamin.

MOST!*

1499FT
-20%**

Supradyn Energia 50+ FS
90 db (71,10 Ft/db)

Multivitamin és ásványi anyag tartalmú 
étrend-kiegészítő 50 év felettieknek, 
ginzenggel és olivaolaj polifenolokkal.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

6399FT
-15%**

50évfelett
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Dorithricin®
erdei gyümölcs szopogató tabletta

20 db (74,95 Ft/db)

Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a Dorithricin 
megküzd a baktériumokkal, a vírusokkal és a gombákkal.*  

Emellett fájdalomcsillapító hatású és helyileg ható 
antibiotikuma elősegíti a nyálkahártya gyógyulását is.  
*hat a száj- és garatterületen található leggyakoribb 

kórokozókra.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

MOST!*

1499FT
-15%**

Kaloba®
belsőleges oldatos cseppek
20 ml (84,95 Ft/ml)

Felső légúti fertőzések, többek között 
a közönséges megfázás tüneteinek 
enyhítésére, mint pl. a torokfájás, köhögés, 
orrdugulás, orrfolyás.
Hagyományos növényi 
gyógyszer.A javallatokra való alkalmazása  
a régóta fennálló használaton alapul.
Hatóanyag: Pelargonium sidoides.

MOST!*

1699FT
-10%**

Septolete extra 
citrom-bodza

3 mg/1 mg szopogató tabletta
16 db (81,19 Ft/db)

A Septolete extra szopogató tabletta felnőttek 
és 6 év feletti gyermekek számára javallott 

gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként  
és fertőtlenítőként torok-, szájüregi és fogíny-

irritáció kezelésére. Kapható mentol és citrom-
bodza ízben is. Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, 

cetilpiridinium-klorid. MOST!*

1299FT
-15%**

Tantum Verde®
narancs-méz 3 mg szopogató tabletta

20 db (79,95 Ft/db)

Torokfájás? A Tantum Verde hatékonyan 
csillapítja a torokfájást, csökkenti a gyulladást 

és elpusztítja a kórokozókat, így segítve  
a gyógyulást. Tantum Verde - több, mint egy 

torokfertőtlenítő! Hatóanyag: benzidamin
Angelini

MOST!*

1599FT
-15%**

Sinupret®
bevont tabletta
50 db (43,00 Ft/db)

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. 
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak, 
megkönnyítik a letapadt váladék kiürülését.

MOST!*

2150FT
-10%**

Aspirin Plus C 
pezsgőtabletta

20 db (89,95 Ft/db)

Az Aspirin Plus C segít a megfázás  
és influenza kezdeti tüneteinek legyőzésében, 

mint a láz, fejfájás és a torokfájás.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

1799FT
-15%**

Grippostad C
kemény kapszula
20 db (72,50 Ft/db)

Meghűléses betegségek tüneteinek  
(pl. fejfájás, végtagfájdalom, orrdugulás  
és száraz köhögés) kezelésére.  
A Grippostad C kapszula a lázat is csillapítja.
Magas vérnyomás esetén is adható.
19STADAGRIPPOSTAD1AP2/2019.02.01.

MOST!*

1450FT
-15%**

MEGFÁZÁS

TOROKFÁJÁS

arcüreggyulladás

felsőlégútifertőzések
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Jutavit Koenzim Q10 100mg
lágykapszula

40 db (53,75 Ft/db)

100mg Koenzim Q10-et és 35mg E-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő lágykapszula.  
A Q10 részt vesz a folyamatosan fokozott 

igénybevételnek kitett izmok, mit pl. a szívizom 
energiaellátásában. Az E-vitamin hozzájárul a sejtek 

oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

2150FT
MOST
CSAK!*

Jutavit Omega-3 
1200mg halolaj
+ E-Vitamin
100 db (14,50 Ft/db)

A JutaVit Omega-3 pro mélytengeri halolaj 
kapszula nagy mennyiségben tartalmaz 
többszörösen telítetlen EPA és DHA 
zsírsavakat, melyek hozzájárulnak a szív 
megfelelő működéséhez, napi 250mg EPA 
és DHA bevitel esetén. A kedvező hatás 
250mg DHA napi bevitelével érhető el. 
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

MOST!*

1450FT
-25%**

Pharmax MEMOLIFE 50+
kapszula

60 db (42, 50Ft/db)

A MEMOlife 50+ komplex összetétele 
hozzájárul a normál agyműködés 
fenntartásához a halolajban lévő 

dokozahexaénsav (DHA) segítségével  
és Gingko biloba tartalmával támogatja  

a stabil memóriát.

2550FT
MOST
CSAK!*

Bioextra Silymarin
kapszula
60 db (60,83 Ft/db)

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával! 
Máriatövis tartalmú étrend-kiegészítő készítmény 
kiemelkedően magas hatóanyag-tartalommal  
(210 mg szilimarin), a máj védelméért. Laktóz-  
és cukormentes.Hatóanyag:  280 mg máriatövis 
kivonat, ebből 210 mg szilimarin/ 1 kapszula

3650FT
MOST
CSAK!*

Bioextra Axovit
speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

30 db (56,63 Ft/db)

B-vitaminokat, D3- és E-vitamint, valamint folsavat 
tartalmazó kapszula. Májműködés csökkenésénél, valamint 

különböző polineuropátiák esetén fennálló különleges 
táplálkozási igény kielégítésére.  

Hatóanyag: B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B12-, D3-, E-vitamin, folsav.

MOST!*

1699FT
-15%**

Lioton®1000 NE/g
gél

100 g (29,50 Ft/g)

Visszérbetegség tüneteinek enyhítésére, szövődmények kezelésére, 
baleseti sérülések következtében kialakult véraláfutás, zúzódás 
és duzzanat kezelésére alkalmazható gél. Vény nélkül kapható 

gyógyszer. Hatóanyag: heparin. (1000 NE/g)
Forgalmazza: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Tel.: +36 23 501 301

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

MOST!*

2950FT
-10%**

Sperti Preparation H®
végbélkenőcs

25 g (86,00 Ft/g)

A megoldás aranyérre! 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.
Pfizer Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

2150FT
MOST
CSAK!*

KERINGÉS

visszérbetegség

májegészsége
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NÁTHA

KÖHÖGÉS

Reparon®
végbélkúp

12 db (195,83 Ft/db)
Az aranyér és szövődményeinek kezelésére szolgál. 

Csökkenti az aranyeres fájdalmat és a gyulladást, valamint 
elősegíti a sebgyógyulást. Hatóanyaga fokozza a szövetek 

természetes védekezőképességét.  
Vény nélkül kapható gyógyszer, hatóanyaga: elölt E. coli.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

2350FT
MOST
CSAK!*

Nicorette® 
Quickspray

1 mg/adag szájnyálkahártyán alkalmazott 
oldatos spray

13,5 ml (288,81 Ft/ml)

Gyors segítség a dohányzás utáni vágy 
leküzdésében! Diszkrét megoldás a 

kellemetlen megvonási tünetek enyhítésére. 
Hatóanyag: nikotin.

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

MOST!*

3899FT
-10%**

MOST!*

1399FT
-20%**

Fluimucil 200 mg
granulátum

30 db (46,63 Ft/db)

A Fluimucil hurutos köhögés esetén  
hatékonyan oldja fel a légutakban letapadt 

nyákot, ezáltal segíti annak felköhögését, 
kiürítését és könnyíti a légzést.  

Acetilcisztein hatóanyag-tartalmú gyógyszer.
Kéri Pharma Hungary Kft., 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

Ambroxol-TEVA 30mg
tabletta
30 db (48,33 Ft/db)

Hármas hatásával: felszakítja a hurutos lerakódásokat, segít a felköhögésben 
és segít megelőzni az újabb váladék kialakulását a gyógyszer alkalmazásának 
ideje alatt. Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

MOST!*

1450FT
-15%**

BioCo Tőzegáfonya 
EXTRA

tabletta
60 db (34,98 Ft/db)

A készítmény magas dózisban tartalmaz 
tőzegáfonya kivonatot (500 mg/tabletta), 

mely 5000 mg szárított tőzegáfonya növényi 
őrleménynek megfelelő mennyiség.

MOST!*

2099FT
-20%**

Oscillococcinum
golyócskák egyadagos tartályban
6 tartály (258,33 Ft/tartály)

Láz? Hidegrázás? Fájdalom? Szedjen Oscillococcinumot már az első 
influenzaszerű tünetektől! Legyen erősebb a télnél!
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer.
Hatóanyaga: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
Forgalmazza: BOIRON Hungária Kft.

MOST!*

1550FT
-15%**

HÚGYUTAK

dohányzásleszokás

aranyérkezelés

hurutosköhögés

MOST  
A 10db-os 
ÁRÁÉRT!
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Tricovel TricoAGE 45+
BioEquolo
étrendkiegészítő tabletta
30 db (211,67 Ft/db)

A Tricovel Tricoage45+ a Giuliani Haj Kutatási 
Részlege által célzottan kifejlesztett étrend-
kiegészítő,  mely Bioequolot (Ajuga Reptans  
és fermentált szójának az egyedülálló  
és szabadalmaztatott kombinációja) tartalmaz,  
hogy a haj megőrizze fiatalos küllemét, ragyogását. 
Ellenőrzött hatékonyság.  
Mindössze napi 1 tabletta, 3 hónapig.

Biomed Körömvirág  
Krém FORTE
60 g (9,98 Ft/g)

Nehezen gyógyuló zárt felületi 
sebek, hámsérülések, gyulladásos 
bőrbetegségek időszakában 
ajánlott, bőrápolási céllal.  
A krém stimulálja a bőr természetes 
immunitását, nyugtatja, védi 
az érzékeny, irritált, sérült bőrt. 
Túlzott szoláriumozás után 
különösen ajánlott. Továbbfejlesztett 
összetétel echinacea kivonattal  
+ A és E vitamin, összesen 11,5% 
gyógynövény kivonat-tartalom.

MOST!*

599FT
-20%**

Revalid®
korpásodás elleni sampon
250 ml (11,60 Ft/ml)

Helyreállítja a fejbőr természetes 
egyensúlyát, csökkenti a korpa 
mennyiségét és megelőzi a további 
korpaképződést. A csalánkivonat 
helyreállítja a fejbőr normál állapotát és 
nyugtatja azt, valamint enyhíti a viszketést.

MOST!*

2899FT
-10%**

Cetaphil®
tisztító oldat

200 ml (9,50 Ft/ml)

Gyengéd, szappanmentes, 
bőrgyógyászok által minden bőrtípusra, 

különösen száraz és érzékeny bőrre 
javasolt bőrlemosó. Alaposan  

és kíméletesen tisztít, megakadályozza 
a bőr kiszáradását, megnyugtatja  

és bársonyossá teszi a bőrt.

MOST!*

1899FT
-20%**

Aciclovir AL
50 mg/g krém
2 g (499,50 Ft/g)

Tegyen a herpeszre! 
Megakadályozza a herpesz vírus szaporodását 
és enyhíti az ajakherpesz kellemetlen tüneteit. 
Hatóanyag: aciklovir.
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MOST!*

999FT
-20%**

Nizoral® 
korpásodás ellen

20 mg/g sampon
100 ml (27,50 Ft/ml)

Gomba okozta bőrfertőzések, 
pl. hajkorpásodás kezelésére, 

megelőzésére.  
Hatóanyag: ketokonazol.

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

MOST!*

2750FT
-20%**

Betadine®
oldat

30 ml (38,33 Ft/ml)

A Betadine® oldat nem csíp, szellőzni hagyja a sebet, elég a 
cseppentővel odacsepegtetni ahova kell, így megkönnyíti a 

sebkezelést. Gyorsan hat és széleskörű baktérium-, vírus-, és 
gombaölő hatással rendelkezik! Legyen mindig kéznél, hiszen ha kell, 

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

Egis Gyógyszergyár Zrt.

6350FT
MOST
CSAK!*

BŐR, KÖRÖM, HAJ

Neogranormon
kenőcs

25 g (42,00 Ft/g)
Komplex összetételű, vitaminokban gazdag gyógyszer felületes 

hámsérülésekre, irritációkra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrgyógyító hatású. Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

MOST!*

1050FT
-10%**

MOST!*

1150FT
-20%**



2019. MÁRCIUS www.kulcspatika.hu
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Béres Szemerő FORTE
filmtabletta

90 db (57,77 Ft/db)

Komplex készítmény cinkkel és luteinnel, valamint   
A-, B2-,C-, E-vitaminnal és rézzel, időskori 
szembetegség (makuladegeneráció), illetve az erős 
fénysugárzás oxidatív szemkárosító hatása esetén  
a különleges táplálkozási igény kielégítésére.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1903SZF90

MOST!*

5199FT
-15%**

Visine® Classic
0,5 mg/ml oldatos szemcsepp

15 ml (116,67 Ft/ml)

A szem kisebb irritációinak tüneteként jelentkező 
kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti, tüneti 

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

MOST!*

1750FT
-15%**

Zovirax
ajakherpesz krém
2 g (599,50 Ft/g)

Gyorsan a bőrbe jutó formula. A száj és arc területén 
jelentkező herpesz fertőzés helyi kezelésére.  
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport. Aciklovir hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.  
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu CHHU/CHVOLT/0002/19

Zovirax Duo
50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém

2 g (825,00 Ft/g)

A kiújuló ajakherpesz korai jeleinek és 
tüneteinek kezelésére: kezeli az ajakherpeszt 
és a hólyagképződést is megakadályozhatja. 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu CHHU/CHVOLT/0002/19

MOST!*

1199FT
-20%**

MOST!*

1650FT
-20%**

MAGNÉZIUM

Béres Magnézium 
250 mg + B6 
filmtabletta
90 db (24,43 Ft/db)

Napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány 
megelőzésére és kezelésére. Kiválóan felszívódó 

magnézium kombinációt tartalmaz.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

KU1903MGB690

MOST!*

2199FT
-20%**

Magne B6
bevont tabletta

50 db (35,98 Ft/db)

Az eredeti Magne B6 segít enyhíteni a magnéziumhiány okozta feszültséget,  
és növeli a mindennapi stresszel szembeni ellenálló-képességünket.*

*Magyarországon elsőként regisztrált magnézium + B6-vitamin kombinációjú 
készítmény. Magnéziumhiány esetén csökkenhet a stressztűrő képesség,  

míg a magnéziumhiány oka lehet a krónikus stressz. 
Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Javallat: Magnéziumhiány kezelésére.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5. – Telefon: (+36 1) 505 0050 

Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu 
SAHU.MGP.18.07.0416 (2018.08.21.)

MOST!*

1799FT
-15%**

SZEM

normállátásmegőrzése

irritáltszem



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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

GYERMEKEKNEK

Viburcol®
végbélkúp

12 db (199,92 Ft/db)

A Viburcol® lázas vagy láz nélküli nyugtalansági állapotokban, 
enyhe fertőzésekben a tünetek csökkentésére szolgáló 

homeopátiás gyógyszer.

MOST!*

2399FT
-10%**

1x1 Vitamin MultiKid
gumivitamin
50 db (29,00 Ft/db)

Az 1x1 Vitamin Multi Kid gumivitamin 
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény 10 féle aktív 
összetevővel. Az C- és E-vitamin hozzájárul 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez. A B6-, B12, C-vitamin hozzájárul 
az immunrendszer normál működéséhez. 
Hatóanyag: B1-, B2-, B6-, B12-, C-, E-vitamin, 
Biotin, Folsav, Niacin, Pantoténsav

1450FT
MOST
CSAK!*

Multi-tabs® Immuno Kid
30 db (123,30 Ft/db)

Komplex multivitamin a gyermekek 
immunrendszerének normál működéséért. 
Vitaminokat, ásványi anyagokat és Lactobacillust 
tartalmaz. Finom, epres-málnás ízű rágótabletta. 
Étrend-kiegészítő gyermekeknek 4 éves kortól.
Pfizer Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

3699FT
MOST
CSAK!*

Marslakócskák Imuno Forte
szirup bodza

150 ml (17,67 Ft/ml)

A gyógynövény alapú Marslakócskák Imuno 
Forte szirup az immunrendszer fokozott 

igénybevétele esetén (pl. hűvös időben) ajánlott 
az immunrendszer támogatására.

Walmark Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

2650FT
-20%**

VitaSip Kids

A VitaSip Kids vitaminokban gazdag ízesített szívószálaival 
egészséges, cukormentes, gyümölcsízű üditőitalt készíthetünk  
egy pohár vízből. A vitaminos szívószálakkal páratlan 
élmény lesz a létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok 
fogyasztása a gyerekek számára.

Egész évben fontos, hogy figyeljünk gyermekeink optimális 
folyadékbevitelére, vitaminpótlására.
Erre egészséges és  vidám megoldás a VitaSip Kids,  
ami gyümölcsös íze és szívószál formája miatt hamar  
a gyerekek kedvence lesz.

A speciális szívószálnak köszönhetően egyetlen szilárd 
szemcse sem juthat a szájba, így fogyasztása teljesen 
biztonságos.

-Étrendkiegészítő
-Cukormentes
-Gluténmentes
-Laktózmentes
-Vízben oldódik
-Vegetáriánusok is fogyaszthatják

3 éves kor alatt fogyasztása szülői felügyelet mellett ajánlott.
A javasolt fogyasztási mennyiség: napi 1-2 szívószál.

Használat:

A vitaminos szívószál. 
Így gyerekjáték a vitaminbevitel 
és a folyadékpótlás!

VitaSip Kids 
multivitamin  

erdeigyümölcs és narancs ízben 
7 db (78,57Ft/db) 

és 7 db (78,57Ft/db)

A VitaSip Kids multivitamin  
11-féle vitamint és 3 ásványi 

anyagot tartalmaz.Cukormentes 
étrend-kiegészítő készítmények 
szívószálban, édesítőszerekkel. 

A javasolt fogyasztási mennyiség: 
napi 1 szívószál tartalmát 

fogyassza el 200 ml vízzel.  
3 éves kortól ajánljuk!

ViteCer Kft., 2700 Cegléd, Ipartelepi út 8/b.

MOST!*

550FT
-20%**

MOST!*

550FT
-20%**
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** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

GYERMEKEKNEK

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Támogassa télen is 
családja egészségét! 

Strepfen hatóanyag: flurbiprofén 

TorokfájásraTorokfájásra

Fájdalomra és lázra Fájdalomra és lázra
Nurofen hatóanyag: ibuprofén

Nurofen hatóanyag: ibuprofén

Nurofen Cold and Flu hatóanyag: 
200 mg ibuprofén és 30 mg 
pszeudoefedrin-hidroklorid

18 éves kortól adható

Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények
1A megfelelő termékválasztásról olvassa el a betegtájékoztatót vagy érdeklődjön gyógyszerészénél! 

Lezárás dátuma: 2018.12.10.   STR_19_002

1999 Ft*2199 Ft*

Nurofen Junior narancsízű 100 mg 
lágy rágókapszula 12 db

(116,58 Ft/db)

Strepsils eperízű cukormentes 
szopogató tabletta 24 db

(62,46 Ft/db)

Nurofen eperízű 20 mg/ml belsőleges 
szuszpenzió gyermekeknek 200 ml

(11,00 Ft/ml)

1399 Ft*

30%***

20%***

1499 Ft*1499 Ft* 1799 Ft*1850 Ft*

*= maximált akciós fogyasztói ár
***= A forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói árhoz viszonyítva (STREPSILS eperízű cukormentes szopogató tabletta 24 db: 1999 Ft, STREPSILS Honey and Lemon szopogató tabletta 24 db: 1999 Ft, STREPFEN DIREKT 16,2 mg/ml
szájnyálkahártyán alk. old. spray: 2499 Ft, STREPFEN Cukormentes 8,75 mg szopogató tabletta 24 db: 2399 Ft, NUROFEN Junior narancsízű 100 mg lágy rágókapszula: 1949 Ft, NUROFEN eperízű 20 mg/ml belsőleges szuszpenzió gyermekeknek
200 ml: 2749 Ft, NUROFEN Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20 db: 2499 Ft, NUROFEN Cold & Flu 200 mg/ 30 mg filmtabletta 24 db: 2349 Ft). Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek a forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói ártól.
Az ajánlatok külön-külön is érvényesek, nem szükséges több terméket vásárolni egyszerre. A feltüntetett árkedvezmény csak az akció ideje alatt érvényes az akcióban részt vevő gyógyszertárakban a készlet erejéig. Kérjük, ellenőrizze az
akcióban részt vevő gyógyszertárak listáját a www.kulcspatika.hu weboldalon! A feltüntetett vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények fogyasztása kizárólag az egyes termékek betegtájékoztatójában megjelölt indikációk esetén ajánlott.

AZ AKCIÓ TELJES IDŐTARTAMA 2019. MÁRCIUS 1. – MÁRCIUS 31.

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

Termékek gyermekeknek1 Termékek felnőtteknek1

Nurofen Rapid Forte 400 mg 
lágy kapszula 20 db
(99,95 Ft/db)

Strepsils Honey and Lemon 
szopogató tabletta 24 db

(62,46 Ft/db)

Strepfen DIREKT 16,2 mg/ml 
szájnyálkahártyán alk. old. spray 15 ml

(123,33 Ft/ml)

Strepfen Cukormentes 8,75 mg 
szopogató tabletta 24 db

(74,96 Ft/db)

200 ml

25%*** 25%***
25%***

25%***

20%***30%***

1650 Ft*

Nurofen Cold and Flu 200 mg/30 mg 
filmtabletta 24 db
(68,75 Ft/db)
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Babatervezéstől a szoptatási idő végéig
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3199 Ft 5899 Ft 9150 Ft
1A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Merck Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. Tel.: (1) 463-8100; Fax: (1) 463-8174; www.femibion.hu

Femibion 0  
Babatervezés
étrend-kiegészítő1

28 db (114,25 Ft/db) 30+30 db (98,32 Ft/db) 60+60 db (76,25  Ft/db)

Femibion 1  
Korai várandósság
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

Femibion 2
Várandósság & szoptatás
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

-20%**

-10%**

-15%**

Pharmax 
Klimin slim Focus

kapszula
60 db (54,98 Ft/db)

“Viszlát változókori plusz kilók és nehéz lábak” - a megújult Klimin slim FOCUS-szal. 
A keserű narancs és a kóladió a súlycsökkentésért, míg az ázsiai gázló a könnyű 

lábak támogatásáért felel. Jódmentes összetétel.

MOST!*

3299FT
-10%**

BABÉ Test
hidratáló tusfürdő

500 ml (7,40 Ft/ml)

Gyengéd tusfürdő, amely biztosítja  
a bőr megfelelő napi higiéniáját. Hidratáló 
összetevője táplálja és puhává varázsolja 

a bőrt. A bőr teljeskörű ápolásához 
alkalmazza a BABÉ hidratáló testápolóval. 
Hatóanyag: BABÉ nyugtató komplex (aloe 
kivonat, kamilla, alfa-bisabolol, allantoin) 

0,5%, hidratáló faktor 0,5%, 
jojobaolaj 0,25%.

MOST!*

3699FT
-10%**

HÖLGYEKNEK

INOFOLIC®
mio-inozitot és folsavat 
tartalmazó étrend-kiegészítő
60 tasak (159,98 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.
Exeltis Magyarország Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.)

MOST!*

9599FT
-10%**

változókorifogyás
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Canesbalance 
hüvelygél 

7 db (414,14 Ft/db)

Hatékonyan kezeli  
a bakteriális vaginózis 
 tüneteit, visszaállítja 
a hüvely természetes 
 egyensúlyát.

Canesflor  
probiotikus  
hüvelykapszula 
10 db (295,00 Ft/db)
Segítséget nyújthat 
az antibiotikum kúra 
esetleges mellék-
hatásaként fellépő 
hüvelyi fertőzések 
 megelőzésében is.

Canesten 
10mg/g krém  

30g (48,33 Ft/g)

Alkalmas a bőr és a külső nemi szervek gombás  fertőzésének 
helyi kezelésére. Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.

Canestest  
teszt hüvelyi  
fertőzésekre 
1 db (1799,00 Ft/db)
Akár 10 másodperc alatt 
megbízhatóan segít 
eldönteni, hogy a hüvelyi 
fertőzést gomba vagy 
baktérium okozza-e.1

Canesten Uno  
500mg lágy hüvelykapszula
1 db (2350,00 Ft/db)
Kényelmes és hatékony 1 alkalmas  
hüvelygomba elleni belső kezelés.2 

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

Forgalmazza: 
Bayer Hungária Kft. 

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

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

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 külsőleg Canesten 10 mg/g krém 1-2 hetes kiegészítő használata javasolt. 
Hatóanyag: klotrimazol. Vény nélkül kiadható gyógyszer

1Több, mint 90%-os pontosság. Támpontot ad a panasznak megfelelő termék kiválasztásához,  
 de nem helyettesíti a szakemberrel való konzultációt!

Gyógyászati segédeszköz Gyógyászati segédeszköz Gyógyászati segédeszköz

Hatóanyag: klotrimazol. 
Vény nélkül kiadható gyógyszer

Folandrol
mio-inozitot, folsavat, szelént  
és antioxidánsokat tartalmazó étrend-kiegészítő
30 tasak (233,30 Ft/tasak)

A Folandrol®-t ajánljuk a leendő édesapáknak is. Szelén tartalma 
segíti a normál spermaképződést. Antioxidáns tartalma hozzájárul 
a sejtek, így a hímivarsejtek oxidációs stressz elleni védelméhez.
Exeltis Magyarország Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.)

6999FT
MOST
CSAK!*

FÉRFIAKNAK

Relaxina®
210 mg tabletta
20 db (64,95 Ft/db)

Relaxinálj! A Relaxina tabletta enyhíti a napközbeni feszültséget, segíti az elalvást  
és javítja az alvás minőségét. Hatóanyag: 210 mg macskagyökér száraz kivonata.
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

MOST!*

1299FT
-15%**

Baldivian® Night
30 db (56,63 Ft/db)

A Baldivian® Night  
egy növényi gyógyszer,  
amely természetes hatóanyagával  
(441,35 mg macskagyökér száraz 
kivonat) enyhítheti az alvászavarokat. 
Vény nélkül kapható, macskagyökér-
kivonat tartalmú növényi gyógyszer.
Pfizer Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

MOST!*

1699FT
-10%**ALVÁS

1450Ft*

MOST 

2350Ft*

MOST 

1799Ft*
MOST 

2899Ft*
MOST 

2950Ft*
MOST
CSAK!*

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

alvászavar 

nyugtatóaltató

Babatervezéstől a szoptatási idő végéig
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3199 Ft 5899 Ft 9150 Ft
1A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Merck Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. Tel.: (1) 463-8100; Fax: (1) 463-8174; www.femibion.hu

Femibion 0  
Babatervezés
étrend-kiegészítő1

28 db (114,25 Ft/db) 30+30 db (98,32 Ft/db) 60+60 db (76,25  Ft/db)

Femibion 1  
Korai várandósság
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

Femibion 2
Várandósság & szoptatás
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

-20%**

-10%**

-15%**

2019. MÁRCIUS www.kulcspatika.hu



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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

BioCo D3-vitamin Forte
4000 IU MEGAPACK
tabletta
100 db (21,99 Ft/db)

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

MOST!*

2199FT
-15%**

Voltaren Emulgel 1% gél applikátorral
75 g (28,67 Ft/g)

A Voltaren Emulgel speciálisan tervezett masszázs fejének 
köszönhetően nem szükséges felvinni kezeire a gélt, mielőtt azt  

a fájdalom helyén alkalmazza. 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 

CHHU/CHVOLT/0002/19

Voltaren Emulgel Forte
20 mg/g gél,
100 g (29,99 Ft/g)

A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat akár 
12 órán keresztül és csökkenti azok gyulladását. 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 
CHHU/CHVOLT/0002/19

MOST!*

2150FT
-15%**

MOST!*

2999FT
-20%**

Zeel®
kenőcs
50 g (51,98 Ft/g)

A Zeel® kenőcs alkalmazható 
a tünetek csökkentésére 
térdízületi, csigolyaízületi, vagy 
egyszerre sok ízületet érintő 
artrózis (ízületi porckopás) 
esetén. Homeopátiás gyógyszer.

MOST!*

2599FT
-15%**

MOST!*

1850FT
-10%**

MOST!*

1899FT
-10%**

Ketodex® 25 mg
filmtabletta
20 db (92,50 Ft/db)
granulátum belsőleges oldathoz
20 tasak (94,95 Ft/tasak)

Akut mozgásszervi (bokasérülés, hátfájás, derékfájás, ízületi fájdalom),  
fog- és menstruációs fájdalmak tüneti kezelésére ajánlott fájdalomcsillapító  
és gyulladáscsökkentő hatású gyógyszer. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: dexketoprofén
Forgalmazza: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Tel.: +36 23 501 301

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

Béres Porcerő FORTE 1500
filmtabletta

90 db (55,00 Ft/db)

Ízületi megbetegedésben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeihez igazított összetételű, 
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer 

C-vitaminnal, glükozamin-szulfáttal, kondroitin-
szulfáttal és D3-vitaminnal.

Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1903PF150090

4950FT
MOST
CSAK!*

MOZGÁS mozgásszervifájdalom

ízületekért

D-vitaminhiány
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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!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

RICHTOFIT 
Gyógynövényes krém

125 g (11,60 Ft/g)

Idősen is aktívan! A RICHTOFIT az eredeti 
magyar, természetes alapú termékcsalád. 

Komplex formulájának 10 gyógynövény 
kivonata révén hozzájárul a fáradt lábak, hát 

és test masszírozásával a fáradtság érzetének 
csökkentéséhez. Puhává és hidratálttá teszi a bőrt. 

Parabén, SLS és szinezék mentes.

RICHTOFIT 
Rapid Active Sportgél
125 ml (12,79 Ft/ml)

Ha a gyorsaság fontos.
Bemelegítésre, regenerálásra, lazításra.
Intenzív, gyors hatás.

MOST KIEMELT
AKCIÓBAN

MOST!*

1599FT
-15%**

MOST!*

1450FT
-20%**

Algoflex Rapid
lágy kapszula
20 db (92,50 Ft/db)

Rád tör a fejfájás? Miért várnál? A lágyzselatin kapszulában lévő 
oldott hatóanyag azonnal felszabadul és felszívódik. Az Algoflex 
Rapid gyógyszerformájának köszönhetően könnyen lenyelhető.
Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - 
Web: www.sanofi.hu 
SAHU.IBU.18.04.0224 (2018.05.11.)

MOST!*

1850FT
-15%**

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

Wörishofeni  
Darmpflege

tabletta 
42 db (34,52 Ft/db)

Természetes hatóanyagú, gyógynövény 
alapú emésztést segítő tabletta. Enyhe 

hashajtó hatású, elősegíti a bélműködést, 
javasolt bélrenyheség, székrekedés és 

emésztési zavarok esetén. Gyógyszernek 
nem minősülő gyógyhatású készítmény.

MOST!*

1450FT
-20%**

Quamatel Mini®
filmtabletta
14 db (82,14 Ft/db)

Gyomorégése van? A Quamatel Mini napi 1 tablettával 
hatásosan csökkenti a gyomorsav túltermelődését. 
Szedjen étkezés előtt 1 órával Quamatel Mini-t és előzze 
meg a gyomorégést! Hatóanyag: famotidin.
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

MOST!*

1150FT
-20%**

Lopedium 2 mg
kemény kapszula

30 db (58,33 Ft/db)

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek 
(beleértve a hasi diszkomfortérzés, puffadás, 

görcsök) kezelésére. Már az első adag Lopedium 
megszüntetheti a panaszokat. Most gazdaságos 

kiszerelésben!
Vény nélkül kapható, loperamid tartalmú gyógyszer.

Sandoz Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OLOP921/03.17

MOST!*

1750FT
-10%**

EMÉSZTÉS

meridol®
fogkrém duopack
2x75 ml (14,66 Ft/ml)

A meridol® fogkrém küzd az ínygyulladás kialakulásának főbb 
okai, az íny szélén megtelepedő baktériumok ellen. Hatékonysága 
klinikailag bizonyított. Hatóanyag: aminfluorid. 
Forgalmazó: Colgate-Palmolive Kft., 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a.

SZÁJÁPOLÁS

gyomorsavcsökkentés

hasmenés

fejfájás

MOST!*

2199FT
-15%**



MOST KIEMELT
AKCIÓBAN

Pharmax Selenorg
tabletta 
60 db (27,50 Ft/db)

A Selenorg organikus szelénnel járul hozzá 
az immunrendszer és a pajzsmirigy normál 
működéséhez, továbbá részt vesz a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében és a normál 
spermaképződésben. Laktózmentes összetétel!

MOST!*

1650FT
-20%**

Biomed 
Rozmaring 
Krém DUPLA
2x70 g (7,14 Ft/g)

Fáradt és sajgó testrészek (váll, könyök, 
derék, térd...) masszírozására. Fokozza az 
anyagcserét a bőr alatti kötőszövetekben. 
Összes hatóanyag tartalom: 7,5%. 
Gazdaságos, DUPLA kiszerelés.

MOST!*

999FT
-15%**

Fahéj forte
kapszula

60 db (31,65 Ft/db)

Az egészséges vércukorszint fenntartásáért készült 
étrend-kiegészítő fahéjjal, gyömbérrel és krómmal. 

Hatóanyag: fahéj, gyömbér, króm.
Oriental Herbs Kft.

MOST!*

1899FT
-15%**

Cran-komplex
tőzegáfonya kapszula

60 db (29,98 Ft/db)

Bíbor kasvirággal (Echinacea 
purpurea), amely támogatja az alsó 

szervek egészségét.  
Étrend-kiegészítő.  

Hatóanyag: bíbor kasvirág, zselatin, 
C-vitamin, szelénes élesztő.

Oriental Herbs Kft.

1799FT
MOST
CSAK!*

Biomed 
Tőzegáfonya kapszula
60 db (24,17 Ft/db)

Amerikai tőzegáfonya és aranyvessző 
kivonatokat, valamint C-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. 
Az aranyvessző hozzájárul a húgyutak 
egészségének fenntartásához. 40 mg 
PAC a napi adagban (2 kapszula).

MOST!*

1450FT
-20%**

Jutavit 
glükozamin-szulfát 
+kondroitin-szulfát
72 db (29,15 Ft/db)

A JutaVit Glükozamin-szulfát-Kondroitin-szulfát 
alkalmazása javasolt ízületi betegség vagy fokozott 
ízületi megterhelés következtében kialakuló porc-, 
illetve ízületi rendellenesség esetén.

MOST!*

2099FT
-25%**

Snup
1 mg/ml oldatos orrspray
10 ml (119,90 Ft/ml)

A tartósítószermentes SNUP orrspray az aktív hatóanyag  
és a tengervíz erejével segít csökkenteni az orrdugulást.  
Hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid.
19STADASNUP1AP1/2019.02.01

Snup 
0,5 mg/ml oldatos orrspray
10 ml (109,90 Ft/ml)

MOST!*

1099FT
-15%**

1199FT
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!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

organikusszelén



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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

2019. MÁRCIUS www.kulcspatika.hu

Cyclotest
korai terhességi teszt (10 mIU/ml)

1 db (899,00 Ft/db)

Pontos eredmény akár 4 nappal  
a menstruáció esedékessége előtt!

• Egyszerű, gyors és megbízható 
• Egyértelmű eredmény 

• Eredmény már 5 perc után leolvasható 
• A nap folyamán bármikor használható

MOST!*

899FT
-20%**

Degasin 280 mg
kapszula
32 db (57,81 Ft/db)

A Degasin a gázképződéssel járó panaszok enyhítésére 
szolgál, ezáltal csökkenti az olyan hasi panaszokat, 
mint a felfúvódás, puffadás és hasi feszülés.  
Hatóanyag: 280 mg szimetikon (1 kapszulában)
Walmark Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

1850FT
-20%**

Otrivin ALVÁSHOZ
légzéskönnyítő tapasz
10 db (105,00 Ft/db)

Azonnal enyhíti a megfázás, allergia vagy 
orrsövényferdülés okozta orrdugulást, nem 
tartalmaz gyógyszert, ezért alkalmazható 
az orrdugulás enyhítésére egyéb 
készítménnyel kombinálva is.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
CHHU/CHVOLT/0002/19

1050FT
MOST
CSAK!*

Jutavit 
izotóniás 

tengervizes orrspray
100 ml (12,50 Ft/ml)

Atlanti-óceánból származó 
izotóniás tengervizes készítmény a 
mindennapos higiénia és orrápolás 

érdekében felnőtteknek  
és gyermekeknek 6 hónapos kortól.

MOST!*

1250FT
-15%**

Isla® Cassis
30 db (53,30 Ft/db)

Isla® Medic Hydro+
20 db (84,95 Ft/db)

Köhögési inger? Rekedtség? Megoldás 
lehet az izlandi zuzmó tartalmú Isla® 

termékcsalád. A Isla® Cassis feketeribizli 
ízű, cukormentes és C-vitamint is 

tartalmaz, már 4 éves kortól adható. 
Az Isla® Medic Hydro+ cukormentes, 
hialuronsavat is tartalmazó hidrogél-
komplex torokpasztilla, amely 6 éves 

kortól adható. Hatóanyag: izlandi zuzmó 
vizes kivonata

Alpen Pharma Kft.

MOST!*

1599FT
-25%**

MOST!*

1699FT
-15%**

HARTMANN Veroval® compact
felkaros vérnyomásmérő
1 db (10500,00 Ft/db)

• felkaros automata vérnyomásmérő
• a Tensoval® vérnyomásmérők új generációja
• szívritmuszavar jelzése
• 2x100 mérési érték tárolása
• 3 év garancia
• kétszeres klinikai minősítés
• átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas mandzsetta
HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

10500FT

MOST
CSAK!*

Lactofeel
hüvelygél

7 db (371,29 Ft/db)

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.)

MOST!*

2599FT
-25%**

éjszakaiorrdugulás

puffadás 



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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!     * = maximált akciós fogyasztói ár 
** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.  

Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11 .30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL 
    AJÁNLJUK!

Az akció érvényes: 2019. március 01 – március 31. 

Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. 

Nyomdai hibáért 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. * = maximált akciós fogyasztói 

ár. ** = A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranzakciós 

árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke. Átlagos gyógyszertári 

tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat. IQVIA 

Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018.09.01-2018.11.30-ig. Az egyes tagpatikák árai 

eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól. 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2019. február 11. 

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.
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Kínai balzsam nagy
19 g (21,00 Ft/g) 

Évszázados hagyományok alapján, 
különböző gyógynövények 

illóolajának keverékéből készült, 
frissítő hatású készítmény. 

Hatóanyag: mentol, kámfor, fahéj, 
eukaliptusz, szegfűszeg olaj.

Oriental Herbs Kft.

399FT
MOST
CSAK!*

Mezym® forte 10000 
gyomornedv-ellenálló filmtabletta
50 db
Hatóanyag: pankreatin

Sperti Preparation H®
végbélkúp
12 db
Hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat

BioCo
Ginkgo biloba kivonat 120 mg
MEGAPACK
tabletta
90 db

Rhinospray Plus
orrspray
10 ml
Hatóanyag: Tramazolin

Revalid®
kemény kapszula
30 db
Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény.

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


