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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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .
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KÖZEL 100 TERMÉK SZUPER ÁRON!

Advil® Ultra
200 mg lágy kapszula

10 db (102,90 Ft/db)

Az Advil® Ultra hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett 
gyulladáscsökkentő hatása is van. Lágy kapszulája folyékony 
formában tartalmazza a hatóanyagot, ami gyors felszívódást, 

és ezáltal gyors fájdalomcsillapító hatást eredményez.  
Hatóanyag: ibuprofén.

Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

MOST!*

1029FT
-10%**

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

Prostamol® UNO
320 mg lágy kapszula
90 db (69,44 Ft/db)

Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú prosztata 
megnagyobbodás okozta vizelési panaszok (pl. gyakoribb 
vizelési inger, különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó 
vizeletsugár) tüneti kezelésére ajánlott, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó lágy kapszula.  
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: serenoa repens.
Forgalmazza: 

6250FT
MOST
CSAK!*
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IMMUNERŐSÍTÉS

TOROKFÁJÁS

Strepsils
eperízű cukormentes 
szopogató tabletta
24 db (64,17 Ft/db)

Torokfájás esetén antibakteriális, gomba- és vírusellenes hatású. Fájdalomcsillapító 
hatású is, már öt perc elteltével. Cukormentes. 4 éves kortól szedhető.
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

MOST!*

1540FT
-10%**

Hübner Iron Vital 
folyékony étrend-kiegészítő vassal és vitaminokkal 

250 ml (14,80 Ft/ml)

Hübner Iron Vital 
folyékony étrend-kiegészítő vassal és vitaminokkal 

500 ml (10,80 Ft/ml)

A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-
képződéshez, és elősegíti a gyermekek kognitív 
képességének fejlődését. Alkalmazható fokozott 

vasszükséglet esetén, nőknek a terhesség, szoptatás 
idején és vegetáriánusoknak, vegánoknak is, gyerekeknek 
4 éves kortól. Az Iron VITAL® nem tartalmaz mesterséges 

édesítőszert és színezéket, tartósítószer- és alkoholmentes.
Naturprodukt Kft.(2046 Törökbálint, DEPO Pf.8) MOST!*

3699FT
-10%**

5399FT

MOST 
CSAK!*

Normoxil™
mio-inozitot és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő

30 db (113,30 Ft/db)

A pajzsmirigy normál működésének fenntartásához  
járul hozzá a Normoxil™ szelén tartalma.

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

MOST!*

3399FT
-20%**

Walmark Szelén Aktív
tabletta
60 db (25,83 Ft/db)

A Walmark® Szelén Aktív BioPerine®-t tartalmaz, 
mely támogatja a tápanyagok felszívódását. 
A szelén támogatja a pajzsmirigy és az 
immunrendszer normál működését.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

1550FT
-20%**

Béres Vita-D3 
Forte 3000 NE
tabletta
60 db (23,32 Ft/db)

D-vitamin-hiányos állapot fennállása esetén, a fokozott 
D-vitamin bevitelt indokoló különleges táplálkozási igény 
kielégítésére. Speciális -gyógyászati célra szánt- tápszer.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU19VT3F

MOST!*

1399FT
-20%**

Béres C-vitamin 500 mg
filmtabletta
100 db (17,99 Ft/db)

Gondoskodjon a szervezete számára 
szükséges C-vitamin bevitelről Béres 
C-vitaminnal! Hatóanyag: aszkorbinsav.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1903C500100

MOST!*

1799FT
-20%**

vashiány

nagydózisúDvitamin

pajzsmirigyért
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Nasivin Classic
0,5 mg/ml oldatos orrspray
10 ml (175,00 Ft/ml)

Orrspray gyermekeknek 6 éves kortól  
és felnőtteknek. Nátha, allergiás nátha  
és rohamokban fellépő szénanátha esetén. 
Hatóanyag: oximetazolin.
Merck Kft., 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10. 
www.merck.hu

1750FT
MOST 
CSAK!*

Xilomare®
1 mg/ml oldatos orrspray

10 ml (155,00 Ft/ml)

Hatóanyag és tengervíz kombinációja, 
egy tartósítószermentes, modern orrspray-ben. 

Ajánlott orrdugulás kezelésére. A hatóanyagnak 
köszönhetően az orrlégzés perceken belül 

javul és hatása akár 12 órán keresztül fennáll. 
Hatóanyag: xilometazolin.

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

Rhinospray plus
orrspray
10 ml (175,00 Ft/ml)

A Rhinospray plus hatóanyaga percek alatt 
felszabadítja és hosszú órákon át tisztán 
tartja orrát. A benne lévő illóanyagoknak 
(mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) köszönhetően 
kényezteti az orrot és a légzés friss, tiszta, hűs 
érzését nyújtja. 6 éves kortól alkalmazható.
Tramazolintartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.RHIN.18.06.0303 (2018.06.12.)

MOST!*

1750FT
-15%**

Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® multivitamin
30 db (91,67 Ft/db)

Centrum® Férfiaknak A-tól Z-ig® multivitamin
30 db (91,67 Ft/db)

A Centrum® Nőknek A-tól Z-ig® és a Centrum® Férfiaknak A-tól Z-ig® multivitaminok 
vitamin és ásványi anyag összetételét kifejezetten a nők és a férfiak különböző 

táplálkozási igényei alapján fejlesztették ki, és számos fontos területen támogatják 
a nők és a férfiak szervezetének egészséges működését. Étrend-kiegészítő.

Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

MOST!*

2750FT
-10%**

MOST!*

2750FT
-10%**

Jutavit szerves szelén 100µg
tabletta
100 db (14,40 Ft/db)

Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló 100 µg L-szeleno-
metionint tartalmazó étrend-kiegészítő. A szelén hozzájárul a haj, 
köröm normál állapotának fenntartásához, az immunrendszer, 
pajzsmirigy normál működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.
JuvaPharma Kft. 2215. Káva, Bényei út 9.

MOST!*

1440FT
-15%**

Actival Senior
filmtabletta

90+30 db (40,83 Ft/db)

50 év felett különösen fontos 
a vitaminpótlás, ebben segít 

az Actival Senior multivitamin 
filmtabletta ásványi anyagokkal 

és nyomelemekkel.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, 

Mikoviny u. 2-4. 
KU1903AS9030

MOST!*

4899FT
-15%**

Actival Extra
filmtabletta

90+30 db (37,49 Ft/db)

Az Actival Extra filmtabletta nap mint 
nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű 

összetételben, tele életerővel. Actival Extra.  
Csak így tovább az egészségedért!

Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1903AE9030

MOST!*

4499FT
-15%**

NÁTHA

MOST!*

1550FT
-10%**
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KERINGÉS
Nicorette® 

Icy White gum
2 mg gyógyszeres rágógumi

30 db (59,97 Ft/db)

Nicorette® 
Icy White gum

4 mg gyógyszeres rágógumi
30 db (59,97 Ft/db)

A megvonás tüneteit csökkentve 
segíti a dohányzásról való leszokást. 
Alkalmazható a dohányzás átmeneti 

felfüggesztésére vagy csökkentésére is. 
Hatóanyag: nikotin.

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

MOST!*

1799FT
-10%**MOST!*

1799FT
-10%**

Bilobil Intense 120 mg
kemény kapszula
60 db (64,98 Ft/db)

A Bilobil rendszeres használata segít az életkor előrehaladtával 
jelentkező szellemi teljesítményromlás esetén: serkenti az agyi 
vérkeringést, ezáltal hozzájárul az agysejtek jobb működéséhez.  
Javítja a koncentrációs képességet és a memóriát.  
Hatóanyag: ginkgo biloba levél-kivonat. Vény nélkül kapható gyógyszer.

MOST!*

3899FT
-30%**

BioCo Ginkgo biloba 
kivonat 120 mg 

MEGAPACK
tabletta

90 db (23,89 Ft/db)

A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál 
szellemi működés fenntartásához, a memória 
és az időskori agyműködés támogatásához, 

a megfelelő véráramláshoz.

MOST!*

2150FT
-15%**

Tebofortan® 120 mg
filmtabletta

30 db (113,30 Ft/db)

A Tebofortan® EGb761®, minőségi Ginkgo biloba 
hatóanyagú, hatékony gyógyszerkészítmény az időskorral 

összefüggő szellemi hanyatlás és az életminőség javítására 
enyhe fokú demenciában szenvedőknek.

MOST!*

3399FT
-15%**

Memolife Max
kapszula

100 db (29,99 Ft/db)

Az intenzív agyműködés és a koncentráció 
fenntartása kihívást jelenthet. A megújult 
csomagolású Memolife Max összetevői 

Omega-3-at, lecitint, valamint a memória 
és reakcióképesség támogatására 

ginzenget tartalmaznak.

2999FT

MOST 
CSAK!*

Omega-3 
mélytengeri halolaj 
kapszula
60 db (19,98 Ft/db)

Omega-3 zsírsavakat tartalmazó 
speciális gyógyászati célra szánt 
tápszer szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők részére. 
Hatóanyag: tengeri halolaj, olajból 
származó Omega-3 zsírsavak.
Dr. Chen Patika

1199FT
MOST 
CSAK!*
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Ginkgo Plus 120 mg
+Magnézium

filmtabletta
60 db (22,50 Ft/db)

A ginkgo biloba szerepet játszik a memória  
és a koncentrálóképesség megőrzésében. A ginkgo biloba 

hozzájárul a szellemi frissességhez. A magnézium hozzájárul 
a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.  

Hatóanyag: ginkgo biloba kivonat, magnézium.

MOST!*

1350FT
-25%**

Detralex 500 mg
filmtabletta
60 db (85,83 Ft/db)

Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák 
tágulását, és növeli a hajszálerek ellenállását.  
Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, lábfeszülés 
kezelésére ajánlott. Hatóanyag: tisztított, mikronizált 
flavonoid frakció, 450 mg diozmin és 50 mg 
heszperidint tartalmazó mikronizált flavonoid frakció.

MOST!*

5150FT
-10%**

Dimotec 1000 mg
filmtabletta
60 db (78,32 Ft/db)

A Dimotec filmtabletta (1000 mg mikronizált 
diozmin) napi 1x alkalmazással serkenti 
a nyirokkeringést, csökkenti az erek 
gyulladását, védi és tonizálja a vénákat.  
3-as hatás a visszeres panaszok ellen.  
Hatóanyag: mikronizált diozmin.

MOST!*

4699FT
-20%**

Sperti Preparation H®
végbélkúp

12 db (199,92 Ft/db)

A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® végbélkúp hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az irritációt, enyhíti a fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást. 

Kizárólag természetes hatóanyagokat (cápamájolajat és élesztősejt-kivonatot) tartalmaz. 
Hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat.

Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

2399FT
MOST 
CSAK!*

Jutavit 
szerves króm 250 µg
tabletta
100 db (14,40 Ft/db)

Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló 250 µg 
króm-pikolinátot tartalmazó étrend-kiegészítő. A króm 
hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához és részt 
vesz a  makrotápanyagok normál anyagcseréjében.
JuvaPharma Kft. 2215. Káva, Bényei út 9.

MOST!*

1440FT
-15%**
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MOST 

2250Ft*

20%**

aranyér

visszérbetegség

60 db (37,50 Ft/db)
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Imodium® 2 mg
kemény kapszula
20 db (54,95 Ft/db)

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

MOST!*

1099FT
-20%**

Linex Forte
élőflórát tartalmazó kapszula
28 db (89,25 Ft/db)

A Linex Forte több milliárdnyi élőflóra sejtet; inulint és oligofruktózt 
tartalmaz, a bélflóra egyensúlyának támogatásáért.  
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OLNX1408/02.19

MOST!*

2499FT
-10%**

Bila-Git
filmtabletta

30 db (51,67 Ft/db)

Puffadás? Teltségérzet? Emésztési görcsök? A Bila-Git hatékonyan 
szünteti meg az epeműködéssel összefüggő emésztési panaszokat, így 
nincsenek többé nehéz ételek. Szakértő segítség emésztési panaszokra.  

Vény nélkül kapható gyógyszer.
Epeműködési zavarral összefüggő emésztési panaszokra. Hatóanyag: 

papaverin-hidroklorid, homatropin-metilbromid, dehidrokólsav.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  

Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.NBI.18.06.0316 (2018.06.13.)

MOST!*

1550FT
-20%**

Mezym forte® 10000
gyomornedv-ellenálló filmtabletta
50 db (45,00 Ft/db)

Emésztési zavarok? Teltségérzet? Hasi diszkomfort? A Mezym® forte-ban  
található enzimek segítik az emésztési folyamatot és a kellemetlen 
teltségérzet csökkentését. Gyomornedv-ellenálló filmtabletta, klinikailag 
bizonyított enzim aktivitás. Mezym forte. A jobb emésztésért!  
Pankreatin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: 

MOST!*

2250FT
-10%**

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

EMÉSZTÉS

Nurofen Rapid Forte 400 mg
lágy kapszula

20 db (104,50 Ft/db)

Fájdalom és láz tüneti enyhítésére. Hatóanyag: ibuprofén.
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

MOST!*

2090FT
-15%**

Aleve
filmtabletta

24 db (60,42 Ft/db)

Derék-, ízületi és izomfájdalmak kezelésére 
szolgáló, gyulladáscsökkentő hatású gyógyszer. 

Hosszan hat, akár 12 órán át csillapítja fájdalmát.
Hatóanyag: naproxén-nátrium

Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

1450FT
-20%**

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

hasmenés

bélfóraegyensúly
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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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Cralex® 125 mg
tabletta

40 db (31,25 Ft/db)

Bizonyos eredetű hasmenések és bizonyos 
mérgezések esetén. Hatóanyaga, az 

aktivált szén természetes, növényi eredetű 
hatóanyag, mely megköti és hatástalanítja 
a mérgező anyagokat, majd távozásukat 

elősegíti, így azok nem károsítják 
a szervezetet. Már 3 éves kortól szedhető. 

Aktivált szén hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer.

Egis Gyógyszergyár Zrt.  

MOST!*

1250FT
-20%**

MeteoSpasmyl
lágy kapszula
20 db (87,50 Ft/db)

A MeteoSpasmyl (alverin-citrát, szimetikon) kettős hatóanyag kombinációja 
csökkenti a puffadást, a belek gáztartalmát és görcsoldó hatású.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Kéri Pharma Hungary Kft. 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

MOST!*

1750FT
-20%**

Dulcolax 7,5 mg/ ml
belsőleges oldatos cseppek
30 ml (65,00 Ft/ml)

Székrekedés kínozza? A Dulcolax csepp egyénileg 
adagolható hashajtó készítmény. A szoptatás ideje alatt is 
alkalmazható. A legkisebbek is szedhetik orvosi ajánlásra. 
Nátrium-pikoszulfát hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu 
SAHU.DULC1.18.06.0330 (2018.06.25.)

MOST!*

1950FT
-15%**

REFLUX, 
GYOMORÉGÉS 

KÍNOZZA?
VAN MEGOLDÁS!

A gyomorégés, illetve a savas reflux jellemző 
tünete a mellkas szegycsont mögötti tájékán 
jelentkező szorító vagy égő jellegű fájdalom. Sokan 
panaszkodnak puffadásra, gázosodásra étkezéseket 
követően. Émelygés, esetleg hányás, étvágytalanság, 
valamint nyelési nehézség is előfordulhat.

Amennyiben életmódváltoztatás ellenére tünetei nem enyhülnek, esetleg 
súlyosbodnak, orvosi konzultáció szükséges.  

További felvilágosításért forduljon Egészségügyi Szakemberhez, amennyiben kérdései 
adódnak a betegséggel vagy az egészségmegőrzéssel kapcsolatban.

 KIVÁLTÓ OKOK
• A rendszertelen vagy túl gyors étkezések.

• A zsíros, továbbá a fűszeres, csípős ételek, savas
 gyümölcsök (pl. citrusfélék).

• Figyelje meg, Önnek mely ételek fogyasztása
 okoz kellemetlen panaszokat, majd ezeket
 iktassa ki étrendjéből.
• Terhesség, melynek során (különösen a harmadik

 trimeszterben) gyakori a gyomorégés, reflux jelensége,
 melyet hormonális változás, valamint a kisbaba által
 okozott megnövekedett hasűri nyomás válthat ki.
• Szoros, szűk ruha viselése.

• A stressz, a túlsúly, illetve a dohányzás.

Gaviscon 
menta ízű 

belsőleges szuszpenzió 
500 ml (4,90 Ft/ml) 

Segítség a reflux tüneteire.  
Terhesség és szoptatás ideje 

alatt is alkalmazható.
Reckitt Benckiser Kft.  

1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870  

E-mail: gyogyszer@rb.com. MOST!*

2450FT
-15%**

  Terhesség és szoptatás ideje alatt 
       is biztonságosan alkalmazható

  Cukor-, laktóz- és gluténmentes

12   12 éves kortól adható

puffadás

székrekedés



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Kitonail 80 mg/g
gyógyszeres körömlakk
3,3 ml (1302,73 Ft/ml)

Körömgomba kezelése hatékonyan és egyszerűen.  
Napi 1x-i használat, körömreszelés nélkül. 
Hatóanyag: ciklopirox.

MOST!*

4299FT
-20%**

DaylongTM 
Extreme SPF 50+ lotion

100 ml (39,50 Ft/ml)

DaylongTM 
Ultra SPF 25 lotion

100 ml (28,99 Ft/ml)

Különösen napérzékeny bőrre ajánlott 
liposzómás naptej, amely jól eloszlik a bőrön. 

Extra vízálló termék.  
Liposzómás naptej, amely hatékony védelmet 
nyújt az UV-A és UV-B sugarakkal szemben. 

Extra vízálló termék.

3950FT

MOST 
CSAK!*

2899FT
MOST 
CSAK!*

Amorolfin-Teva
50 mg/ml gyógyszeres körömlakk

2,5 ml (1559,60 Ft/ml)

Az Amorolfin-Teva segít legyőzni 
a körömgombát! Hatóanyaga 

a körömlemezbe és a körömágyba  
hatolva a gombák széles körét 

elpusztítja. Elég csak heti egyszer 
használni! Hatóanyag: amorolfin.

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

MOST!*

3899FT
-10%**

Coupeliac speciális bőrápoló gél
20 ml (147,50 Ft/ml)

Coupeliac bőrnyugtató nappali arckrém 15-ös fényvédő faktorral
50 ml (85,98 Ft/ml)

Speciális kozmetikum érzékeny és kipirosodott bőrre. A benne lévő hatóanyag-kombináció megnyugtatja a bőrt. 
Csökken a pirosodás és elhalványodnak a kicsi, látható erecskék.
Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.8.)

MOST!*

2950FT
-10%**

4299FT

MOST 
CSAK!*

Revalid®
kemény kapszula

30 db (86,63 Ft/db)

Megállítja a hajhullást, serkenti 
a hajnövekedést, és erősíti a körmöket. 

Kúraszerű alkalmazása mindössze három 
hónap alatt látható eredményt hoz.

MOST!*

2599FT
-25%**

Sarokbőr-repedés krém K+
60 ml (24,17 Ft/ml)

A Scholl K+ Sarokbőr-repedés krém keratint 
tartalmaz, amely segíti a test természetes 
regenerálódási képességét azzal,  
hogy élénkíti a bőr sejtjeinek újbóli növekedését,  
és hogy felépít egy természetes védelmi 
rendszert a bőr helyreállítására.
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

1450FT
MOST 
CSAK!*

BŐR, KÖRÖM, HAJ

reszelésnélkül

csakhetiegyszer

hajhullás
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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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Sudocrem® krém
125 g (16,79 Ft/g)

A Sudocrem® több, mint 85 éve az 
anyukák barátja a pelenkával fedett bőr 

ápolásában. Védi, nyugtatja a bőrt és 
támogatja a regeneráló funkciót. Hatékony 

egyéb bőrproblémák ápolásában is 
(repedezett, kipirosodott, irritált bőr).

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Sudocrem® törlőkendő
55 lap (8,18 Ft/lap)

A Sudocrem® extra puha nedves törlőkendője 
hatékonyan tisztítja az érzékeny bőrt. Panthenol 
és E-vitamin tartalmával gyengéden ápol.
Allergén-, parabén- és alkoholmentes.  
A baba egész testén használható.
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Canesten
10mg/g krém

20 g (59,50 Ft/g) és 30 g (48,33 Ft/g)

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

Hatóanyag: klotrimazol.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

1450FT

MOST 
CSAK!*

MOST!*

1190FT
-15%**

Exoderil
10 mg/g krém

30 g (76,63 Ft/g)

3-as csapás a bőr gombás fertőzésére: gyorsan enyhíti a viszketést, (már napi 
1x-i használat mellett) képes elpusztítani a bőrgombák széles körét és számos 

baktérium ellen is hatásos. Vény nélkül kapható, naftifin tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. OSDZ1388/01.19

MOST!*

2299FT
-10%**

Lacalut aktiv
fogkrém

75 ml (12,65 Ft/ml)

Érezhetően feszesebbé teszi az ínyt. Kifejezetten fogágybetegségek 
és fogínyvérzés megelőzésére kifejlesztett fogkrém.

Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.8)

MOST!*

949FT
-15%**

Oculoheel®
egyadagos oldatos szemcsepp
15 x 0,45 ml (340,59 Ft/ml)

Az Oculoheel egyadagos oldatos szemcsepp 
alkalmazható a tünetek csökkentésére a szem irritációval 
és szemhéjgyulladással járó megbetegedéseiben, mint 
pl. fáradt, igénybevett, könnyező, fényérzékeny szem, 
szúró érzés a szemben, szemhéjszéli gyulladások esetén. 
Homeopátiás gyógyszer.

MOST!*

2299FT
-10%**

SZÁJÁPOLÁS
SZEM

MOST!*

2099FT
-15%**

MOST!*

450FT
-15%**



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

HÖLGYEKNEK

Walmark Idelyn Beliema Expert
Intim Krém
50 ml (45,98 Ft/ml)

Az Idelyn Beliema Intim Krém nyugtató hatású összetevői révén 
hozzájárul a bőr irritációjának csökkentéséhez intim tünetek esetén.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

2299FT
-20%**

Szűztea kapszula
80 db (26,88 Ft/db)

A fogyókúrás diéta eredményességének támogatásához. 
Szennalevél-kivonattal, amely természetes módon segít 
fenntartani a bélműködés rendszerességét. Hatóanyag: 
polifenolok, kapszaicin (chiliből), szennalevél.
Dr. Chen Patika

MOST!*

2150FT
-10%**

DuoFemin
étrend-kiegészítő tabletta vitaminokkal, 

ásványi anyagokkal és gyógynövényekkel
56 db (28+28 tabletta) (57,13 Ft/db)

A jó közérzetért a menopauza idején.  
28 nappali tabletta (sárga)  

és 28 éjszakai tabletta (kék) - 24 órás rendszer:  
A komló és a vöröshere segít elviselni a hőhullámokat.

Naturprodukt Kft.(2046 Törökbálint, DEPO Pf.8)

MOST!*

3199FT
-10%**

Pharmax
Klimin Nyugalom

kapszula
60 db (44,98 Ft/db)

Kiegyensúlyozott változókorodért a 
Klimin Nyugalommal. A hőhullámok és az 

izzadás elleni harcot réti here, a pozitív 
hangulatot és a nyugalom növelését 

citromfű tartalma támogatja.

MOST!*

2699FT
-20%**

yes.pharma
Pajzsmirigy+Slim

kapszula
60 db (48,32 Ft/db)

Normál pajzsmirigyműködés, támogatott 
anyagcsere. Az első lépés a normál 
pajzsmirigyműködéssel indul, amihez 

az organikus szelén járul hozzá.  
Az út zsíranyagcserénk támogatásával 

folytatódik, amiért guarana tartalma felel.

MOST!*

2899FT
-15%**

Tricovel Biogenina Duo Pack
10 mg tabletta
2 x 30 db (178,33 Ft/db)

Olaszország közkedvelt hajszépség vitaminja. 
Egyedülálló, szabadalmaztatott összetevővel, 
hogy a haj megőrizze egészséges szerkezetét, 
ragyogását.  Ellenőrzött hatékonyság. 
Mindössze napi 1 tabletta, 2 hónapig.
Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

LadeeVit Extra
Extrafolát-S®-sel, Ferronyl® vassal, és Omega-3-mal
30 db (91,67 Ft/db)

Várandósvitamin innovatív összetevőkkel az 
INOFOLIC® forgalmazójától. A szervezet által azonnal 
hasznosítható folsavat, kiemelkedő biohasznosulású 
vasat, Omega-3-mat is tartalmaz. Könnyen lenyelhető, 
kisméretű lágyzselatin kapszula, amelyből naponta 
mindössze 1 kapszula elegendő.
Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

MOST!*

2750FT
-25%**

MOST!*

10700FT

-5%**

változókor

egészségeshaj
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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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

1. E hatás eléréséhez napi 400µg folavat kell fogyasztani, a fogamzást megelőzően legalább 1 hónapig, és a fogamzást követően 3 hónapig.
2. E hatás eléréséhez a felnőtteknek ajánlott napi 250 mg DHA-n+EPA-n felül további 200 mg DHA-t kell  fogyasztani.  
3. A B2, B3, B5, B6, B12 és C-vitaminok, a folsav  és a  vas hozzájárulnak a  fáradtság és a kifáradás csökkentéséhezForgalmazza: 

Bayer Hungária Kft., 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
 L.HU.MKT.CC.22.02.2019.1884

Egy kisbaba  fejlődése 
 csodálatos  utazás, 
készítsd fel rá 
 szervezetedet már 
a fogantatás előtt, 
majd a terhesség 
és a szoptatás 
ideje alatt is!

Célzottan a gyermekvállalás 
különböző szakaszaira

a babatervezés  
első pillanatától és  
az 1. trimeszterben

magas folsav- és Metafolin- 
tartalommal, az anyai 

folátellátottság 
növeléséért1

Elevit® 
Complex 1

a 2. és 3. trimeszterre 
kifejlesztett komplett 

formula, DHA-val a magzat 
szemének és agyának 

megfelelő 
fejlődéséért2

Elevit® 
Complex 2

a szoptatás időszakára,  
DHA tartalmának köszönhetően 

segíti az anyatejjel táplált csecsemő 
szemének és agyának megfelelő 

 fejlődését1, a B-vitaminok, valamint  
a C-vitamin és a vas hozzájárulnak  

az anyai fáradtság  
csökkentéséhez.3

Elevit® 
Complex 3

Pelenkakiütés 
 megelőzésére, 
 gyógyítására és  
a szoptatás  során 
 kisebesedett 
 mellbimbó ápolására. 
Már újszülött kor tól 
alkalmazható.

Vény nélkül kiadható gyógyszer 
dexpantenol  hatóanyaggal.

A kockázatokról és a 
 mellékhatásokról olvassa el a  

betegtájékoztatót, vagy kérdezze 
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az Elevit® Complex 1 filmtabletta, az Elevit® Complex 2 lágyzselatin kapszula és az Elevit® Complex 3 lágyzselatin kapszula étrend-kiegészítő 
készítmények. Az étrend-kiegészítő  készítmények nem  helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes  étrendet és az egészséges életmódot.

2019. ÁPRILIS www.kulcspatika.hu

BABÉ
gyermek - hidratáló testápoló
500 ml (7,20 Ft/ml)

Gyorsan felszívódó, lágy testápoló, mely kiválóan 
alkalmas a csecsemők és kisgyermekek bőrének 
mindennapos ápolására és hidratálására. Kokumvaj-
tartalmának köszönhetően segít megőrizni 
és megerősíteni a bőr természetes védő funkcióját. 
Hatóanyag: kokum vaj 1%, baby-care complex 0,5%, 
kamilla 0,50%, E-vitamin 0,25%
Ceumed Kft. 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4/6

Centrum® Gumivitamin gyermekeknek
málna/eper ízben vagy narancs ízben

30 db (66,63 Ft/db) vagy 30 db (66,63 Ft/db)
Centrum® narancs vagy eper/málna ízű gumivitamin vitaminokkal 

és ásványi anyagokkal gyermekeknek 3 éves kortól. Magas D-vitamin 
tartalom. Napi 1X. Étrend-kiegészítő

Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

MOST!*

1999FT
-10%**

MOST!*

1999FT
-10%**

GYERMEKEKNEK

10%**
MOST
CSAK*

10%**

15%**

8299Ft*
MOST 

4350Ft*

MOST 

1099Ft*

MOST 

5650Ft*

változókor

egészségeshaj

60 db (94,17 Ft/db)

2x30 db (138,32 Ft/db)

30 db (145,00 Ft/db)

30 g (36,63 Ft/g)

MOST!*

3599FT
-25%**



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

MOZGÁS

Diclac Dolo
50 mg/g gél

100 g (21,99 Ft/g)

A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-
tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 

gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén célzottan 
a fájdalom helyén hat. Diclac Dolo - Maradjon 
mozgásban! Vény nélkül kapható, diklofenák-

nátrium tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

OSDZ1388/01.19

MOST!*

2199FT
-10%**

Richtofit Sportkrém
125 g (9,20 Ft/g)

Sportolás előtt bemelegítéshez, 
a sportolásban kifáradt, erősen 

igénybevett test ápolásához, 
regenerálásához.

Pharmafit Sport Kft.

MOST!*

1150FT
-20%**

Movex 1500 mg
belsőleges oldathoz por
60 tasak (80,83 Ft/tasak)

A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát hatóanyagú gyógyszer, mely napi 1x alkalmazással 
hatékonyan enyhíti a térdízületi porckopás tüneteit. Kellemes ízű, vízben oldódó por 

formában, 30 db-os és 60 db-os kiszerelésben kapható.
Aramis Pharma Kft. 1095 Budapest, Mester u. 28/B III. e

MOST!*

4850FT
-20%**

Traumeel®
kenőcs
50 g (46,60 Ft/g)

A Traumeel kenőcs homeopátiás 
gyógyszer, sportsérülések (rándulás, 
ficam, zúzódás és vérömleny) 
tüneteinek hatékony csökkentésére.

MOST!*

2330FT
-15%**

Walmark 
Proenzi® Intensive
tabletta
60 db (80,83 Ft/db)

A Proenzi® legösszetettebb terméke, 
mely az ízületi porcot alkotó 
építőelemek mellett gyógynövényeket 
és speciális felszívódást elősegítő 
összetevőt is tartalmaz.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

4850FT
-20%**

BioCo
Hialuronsav Forte
tabletta
30 db (101,67 Ft/db)

A készítmény nagy mennyiségben 
tartalmaz hialuronsavat (100mg/tabletta), 
ezzel járulva hozzá a szervezetben lévő 
hialuronsav mennyiségének pótlásához.

MOST!*

3050FT
-20%**

Walmark Kalcium 
+Magnézium 
+Cink Aktív

tabletta
100 db (41,99 Ft/db)

A Kalcium-Magnézium-Cink Aktív Bioperine®-t tartalmaz,  
mely támogatja a tápanyagok felszívódását.  

Hozzáadott D-vitaminnal, mangánnal, B6-vitaminnal és rézzel.
Walmark Kft. 1138 Budapest, 

Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

4199FT
-10%**

térdizületiporckopás

mozgásszervifájdalom



MOST KIEMELT
AKCIÓBAN

Dr. Böhm Bőr Haj Köröm tabletta
60 db (62,50 Ft/db)

A belülről fakadó természetes szépségért! A 9-féle célzottan 
válogatott, értékes mikrotápanyag belülről támogatja testünk 
természetes regenerációját és segíti a haj, a körmök és a bőr 
megújulását. Laktóz-, élesztő-, gluténmentes, nem tartalmaz 
mesterséges színezőanyagot. Vegetariánusok is szedhetik. 
Összetétele nem B-vitamin alapú. Havi adag. Étrend-kiegészítő. 
Hatóanyag: kovaföld, aranyköles.

MOST!*

3750FT
-10%**

Jutavit 
szerves magnézium+B6+D3
filmtabletta
70 db (17,13 Ft/db)

Kizárólag szerves, jól hasznosuló magnézium-
citrátot, B6-vitamint és D3-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő készítmény. A magnézium 
és a B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a normál 
pszichológiai funkciók fenntartásához, 
a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
JuvaPharma Kft. 2215. Káva, Bényei út 9.

MOST!*

1199FT
-20%**

Jutavit szerves cink 25 mg
tabletta
100 db (14,40 Ft/db)

Kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló 
25 mg cink-glükonátot tartalmazó étrend-
kiegészítő. A cink hozzájárul a normál szellemi 
működés, a bőr és a haj normál állapotának 
fenntartásához.
JuvaPharma Kft. 2215. Káva, Bényei út 9.

MOST!*

1440FT
-15%**

MagnExpress Forte
400 mg granulátum

20 tasak (69,95 Ft/tasak)

A magnézium hozzájárul 
a normál izomműködéshez 

és az idegrendszer megfelelő 
működéséhez. A MagnExpress Forte 
granulátum 1 adagja 400 mg elemi 

magnéziumot tartalmazó készítmény.  
Hatóanyag: magnézium, B6-vitamin.

MOST!*

1399FT
-20%**

2019. ÁPRILIS www.kulcspatika.hu

BioCo 
Szerves magnézium 
+ B6-vitamin MEGAPACK
tabletta
90 db (21,67 Ft/db)

A magnézium és B6-vitamin hozzájárul 
az idegrendszer megfelelő működéséhez, 
a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez. 
A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez, részt vesz a normál 
csontozat és fogazat fenntartásában.

MOST!*

1950FT
-20%**

Canephron®
bevont tabletta

60 db (45,83 Ft/db)

A Canephron bevont tabletta alkalmazható támogató és 
kiegészítő terápiaként a vese és a húgyutak gyulladásos 
megbetegedéseinek enyhe eseteiben, illetve vesehomok 

képződésének megelőzésére.
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való 

alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

MOST!*

2750FT
-10%**

HÚGYUTAKMAGNÉZIUM

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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Perskindol 
Active Classic

gél
100 ml (28,99 Ft/ml)

Sportolás előtt és után. 
Alkalmazásakor kivételes kettős 
hatás lép fel: hűtő és melegítő 

hatás. A bőrbe masszírozva 
serkenti a vérkeringést és segíti 

az izmok ellazulását. Mentolt 
és illóolajokat tartalmaz.

MOST!*

2899FT
-20%**

Canesbalance
hüvelygél

7 db (414,14 Ft/db)

Hatékonyan kezeli a bakteriális 
vaginózis tüneteit, visszaállítja a hüvely 

természetes egyensúlyát.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

2899FT
-20%**

Walmark 
Idelyn Beliema Effect
hüvelytabletta
10 db (315,00 Ft/db)

Az Idelyn Beliema Effect hüvelytabletta 
ajánlott a hüvelyflóra bármely átmeneti 
megváltozásakor, bakteriális vagy gombás 
fertőzés esetén is. Hatóanyag: lactobacillus 
acidophilus (500 millió telepképző egység), 
tejsav (15 mg 60%-ra titrálva) 
(1 hüvelytablettában).
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

3150FT
-20%**

Reparon® Herbal
végbélkenőcs
25 g (86,00 Ft/g)

Reparon® Herbal az aranyér fájdalmas tüneteinek kezelésére, 
körömvirág-, varázsmogyorólevél- és kamillakivonattal.  
Bevonja és védi a gyulladt bőrt, hatékonyan enyhíti az aranyeres 
panaszokat. Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

MOST!*

2150FT
-15%**

MOST KIEMELT AKCIÓBAN

STROKE?!
!

AGYVÉRZÉS?!
SZÍVINFARKTUS?!

TEHET
ELLENE -TAL

MAGAS VÉRNYOMÁS?!

Comfort Eco

Teljesen automatikus felkaros vérnyomásmérő, vérnyomás-, pulzus-, és pulzusnyomás mérésre.

ORVOSTECHNIKAI 
ESZKÖZ

12999 Ft*
10%** KEDVEZMÉNY
1 db (12999,00 Ft/db)

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság
• Univerzális mandzsetta az egész család számára  

 (23-43 cm karmérethez)
• Közlekedési lámpa funkció a mérések egyszerű  

 kategorizálására

• Pulzusnyomás kijelzés 
• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése
• Kiváló minőségű mandzsetta a kényelmes és  

 biztonságos mérés érdekében 

• Dátum / idő funkció
• 60 mérési eredmény tárolása a  
 memóriában-átlagérték kijelzése
• 3 év garancia

EP OT

gyógynövénykivonatokkal



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .
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Mastu végbélkúp
10 db (175,00 Ft/db)

Mastu kenőcs
30 g (56,63 Ft/g)

A Mastu kenőcs és végbélkúp 
hatékony megoldás az aranyér 
kellemetlen tüneteinek enyhítésére.
19STADAMASTU2AP1/2019.02.27.

MOST!*

1699FT
-15%**

MOST!*

1750FT
-20%**

Santes
hüvelykúp
14 db (185,64 Ft/db)

Hüvelyszárazság, hüvelyhámsérülések kezelésére szolgáló hormonmentes készítmény. 
Hatékonyan enyhíti a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit, gyorsítja a sérült szövet 
gyógyulását. A nagyon alacsony molekulatömegű hialuronsavnak köszönhetően 
biohasznosulása, hatékonysága kiemelkedő. Hatóanyag: nagyon alacsony 
molekulatömegű hialuronsav, A-vitamin, E-vitamin.
Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18.

MOST!*

2599FT
-25%**

DermaPlast® classic
sebtapasz
1 db (499,00 Ft/db)

• strapabíró anyagból készült sebtapasz háztartási 
sérülések gyors és hatékony ellátására

• bőrbarát ragasztóanyaggal
• erős tapadás
• igény szerint méretre vágható
• 1 m × 6 cm
HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

499FT
MOST
CSAK!*

Sterimar
orrspray

100 ml (25,99 Ft/ml)

Sterimar Baby
orrspray

100 ml (25,99 Ft/ml)

Tengervíz mindennapos orrtisztításra 
és fül-orr-gégészeti betegségek 

megelőzésére allergiás és megfázásos 
időszakban. A Baby orrspray 0-3 éves 

korig ajánlott. Izotóniás sóoldatot 
tartalmazó orvostechnikai eszköz.

Forgalmazó: Merck Kft., 1117 Budapest,  
Október Huszonharmadika u. 6-10.

MOST!*

2599FT
-15%**

MOST!*

2599FT
-15%**

Anaftin® 3% szájöblítő
120 ml (12,92 Ft/ml)

Anaftin® 12% gél
8 ml (243,75 Ft/ml)

Az Anaftin® védőfilmet képez az aftákon és egyéb 
szájsebeken, így enyhítve a fájdalmat.  
Polivinil-pirrolidont (PVP), hialuronsavat és aloe verát 
tartalmazó orvostechnikai eszköz.
Forgalmazza:

MOST!*

1950FT
-15%**

MOST!*

1550FT
-35%**

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

STROKE?!
!

AGYVÉRZÉS?!
SZÍVINFARKTUS?!

TEHET
ELLENE -TAL

MAGAS VÉRNYOMÁS?!

Comfort Eco

Teljesen automatikus felkaros vérnyomásmérő, vérnyomás-, pulzus-, és pulzusnyomás mérésre.

ORVOSTECHNIKAI 
ESZKÖZ

12999 Ft*
10%** KEDVEZMÉNY
1 db (12999,00 Ft/db)

• Klinikailag tesztelt mérési pontosság
• Univerzális mandzsetta az egész család számára  

 (23-43 cm karmérethez)
• Közlekedési lámpa funkció a mérések egyszerű  

 kategorizálására

• Pulzusnyomás kijelzés 
• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése
• Kiváló minőségű mandzsetta a kényelmes és  

 biztonságos mérés érdekében 

• Dátum / idő funkció
• 60 mérési eredmény tárolása a  
 memóriában-átlagérték kijelzése
• 3 év garancia

EP OT

szájüregsérülései



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: 2018.11 .01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL 
    AJÁNLJUK!

Az akció érvényes: 2019. április 01 – április 30. 

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: 2018.11.01-2019.01.31-ig. Az egyes tagpatikák árai 

eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól. 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2019. március 7. 

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.

STRATÉGIAI PARTNER:
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Polar Bear balzsamolaj 
8 ml (43,75 Ft/ml) 

Évszázados hagyományok alapján, 
gyógynövények illóolajának 
keverékéből készült frissítő 

és élénkítő hatású készítmény.  
Hatóanyag: eukaliptusz, mentol.

Dr. Chen Patika

350FT

-5%**

Normaflore Extra 4 milliárd/5ml
belsőleges szuszpenzió
10x5 ml
Hatóanyag: Bacillus clausii spóra.
Forgalmazó: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu

Venotec 600 mg tabletta 
60 db
Hatóanyag: diozmin.

Nurofen Junior
narancsízű 100 mg lágy rágókapszula
12 db
Hatóanyag: Ibuprofén.
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. - 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  
Tel.: (+36) 1 880 1870 - E-mail: gyogyszer@rb.com

Lioton® 1000 NE/g gél 
100 g
Hatóanyag: heparin (1000 NE/g).

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

MOST!*


