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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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

TÖBB MINT 100 TERMÉK SZUPER ÁRON!

Flebaven 500 mg
filmtabletta
60 db (52,50 Ft/db)

Flebaven 1000 mg
tabletta
60 db (69,98 Ft/db)

A Flebaven felnőttek számára javallott: 
• krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok és tünetek (pl. fájdalom, 
 „nehézláb-érzés”, lábfáradtság, nyugtalan láb, éjszakai lábikragörcsök, 
 oedema, és trophicus elváltozások), valamint 
• akut aranyér-betegséggel összefüggő tünetek kezelésére. 
Hatóanyag: mikronizált diozmin. Vény nélkül kapható gyógyszer.

3150FT
MOST 
CSAK!*

4199FT
MOST 
CSAK!*
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IMMUNERŐSÍTÉS

Claritine 10 mg
tabletta
30 db (66,63 Ft/db) és 60 db (56,65 Ft/db)

Napi 1 tabletta a szénanátha, a házipor és állatszőr okozta allergia tünetei 
ellen, valamint a krónikus csalánkiütéssel szemben. Hatóanyag: loratadin.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

3399FT
-15%**

MOST!*

1999FT
-20%**

Zilola®
5 mg filmtabletta
28 db (62,50 Ft/db)

A Zilola már 1 órán belül csillapítja a virágpollen, a házipor 
és az állatszőr okozta allergiás tüneteket. Így búcsút 
inthet az orrdugulásnak, orrfolyásnak, a tüsszögésnek, 
a  szemviszketésnek és a bőrkiütésnek. 
Napi 1 tabletta - több mint 24 órás hatás!  
Hatóanyag: levocetirizin-hidrodklorid.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

MOST!*

1750FT
-20%**

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%**

Centrum® Nőknek 50+ A-tól Z-ig®
30 db (86,63 Ft/db)

Centrum® Férfiaknak 50+ A-tól Z-ig®
30 db (86,63 Ft/db)

Centrum® Nőknek és Centrum® Férfiaknak már az 50 éven felülieknek 
is! A Centrum® Nőknek 50+ és Férfiaknak 50+ minden vitamint 

és fontos ásványi anyagot tartalmaz, amelyre az 50 év feletti nők 
és férfiak szervezetének szüksége van. Étrend-kiegészítő.

Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

MOST!*

2599FT
-15%** MOST!*

2599FT
-15%**

C-vitamin Béres 1000 mg
filmtabletta
90 db (25,54 Ft/db)

Magas hatóanyag-tartalom: 1000 mg C-vitamin 
filmtablettánként.Hatóanyag: aszkorbinsav.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4 
KU1905C100090

MOST!*

2299FT
-15%**

Béres Csepp Extra
belsőleges oldatos cseppek

4x30 ml (33,33 Ft/ml)

Komplex összetételével támogatja 
az immunrendszert meghűléses 

betegségekben, influenza idején.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 

KU1905BCSE430

MOST!*

3999FT
-10%**

Dr. Theiss 
Coenzym Q 10 
+ Magnesium 
+ E-vitamin kapszula FORTE
étrend-kiegészítő
60 db (73,32 Ft/db)

A Koenzim Q10 egy létfontosságú vitaminszerű anyag. 
A magnézium hozzájárul az izmok és az idegrendszer 
megfelelő működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. Az E-vitamin hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Naturprodukt Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8)

MOST!*

4399FT
-15%**

ALLERGIA

gazdaságoskiszerelés
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TOROKFÁJÁS

Advil® Ultra
200 mg lágy kapszula
10 db (103,00 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. Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: ibuprofén.
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

Strepsils
citromízű cukormentes szopogató tabletta

24 db (64,58 Ft/db)

Torokfájás esetén antibakteriális, gomba- és vírusellenes hatású. 
Fájdalomcsillapító hatású is, már öt perc elteltével.  

Cukormentes, már 4 éves kortól szedhető.
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  

Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

MOST!*

1550FT
-10%**

Aspirin Ultra
500 mg bevont tabletta

20 db (66,50 Ft/db) és 40 db (54,98 Ft/db)

Fejfájás? Aspirin® Ultra! Hatékony fájdalomcsillapítás,  
a leggyorsabb felszívódású Aspirin®-nel!  

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

MOST!*

1330FT
-15%** MOST!*

2199FT
-15%**

Algoflex Forte
filmtabletta

30 db (83,30 Ft/db)

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? 
Az Algoflex Forte 1,5x-es hatóanyag-
tartalmával* hatékonyan csillapítja a 

fejfájást! (*Az Algoflex 400 mg filmtabletta 
hatóanyag-tartalmához képest.) 

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.18.05.0271 (2018.05.25.)

MOST!*

1030FT
-10%**

Nurofen 
Non-Aqua 200 mg 

szájban diszpergálódó tabletta
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870 Fax: (+36) 1 250 8398 
E-mail: gyogyszer@reckittbenckiser.com

Anyaglezárás dátuma: 2019.03.14.   NFC_19_007
Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. Hatóanyag: Ibuprofén. 

Víz nélkül bevehető 
bárhol-bármikor.

MOST 

1899Ft*
12 db (158,25 Ft/db)

15%**

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS MOST!*

2499FT
-15%**
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hát- és derékfájás ízületi fájdalom

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel: 225-5800 • www.gsk.hu
Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. CHHU/CHVOLT/0049/19 
Elkészítés dátuma: 18/03/2019 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

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

Voltaren EG es Forte Dual image hirdetes 210x129 2019MAR.indd   1 2019. 03. 20.   16:04:50

MOST 

2199Ft*
MOST 

3999Ft*
100 g (21,99 Ft/g) 150 g (26,66 Ft/g)

15%**
15%**

Biomed
Ördögcsáklya kapszula
60 db (34,17 Ft/db)

Ördögcsáklya kivonatot és C-vitamint 
tartalmazó étrend-kiegészítő, bélben 
oldódó növényi kapszulahéjban,  
15 mg harpagozid tartalommal a napi 
adagban (2 kapszula).  
A C-vitamin hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és ezen keresztül 
a porcok normál állapotának fenntartásához.

MOST!*

2050FT
-15%**

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

Elhúzódó mozgásszervi problémák, kopások 
időszakában, frissítő helyi masszírozásra. 
8% ördögcsáklya (ördögkarom) kivonattal. 
Használatát ajánljuk fizioterápiás kezelések 
kiegészítőjeként is masszírozásra.  
Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

999FT
MOST 
CSAK!*

Voltaren Dolo Rapid
25 mg lágy kapszula
20 db (99,95 Ft/db)

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

Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.  

Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

CHHU/CHTHRFL/0004/19a MOST!*

1999FT
-15%**

MOZGÁS mozgásszervifájdalom
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Canephron®
bevont tabletta
60 db (46,65 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!*

2799FT
-10%**

Béres Tőzegáfonya
filmtabletta
60 db (25,83 Ft/db)

700 mg Tőzegáfonya gyümölcs 90%-os 
koncentrátum a napi adagban.
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1905TA60

MOST!*

1550FT
-15%**

Walmark Walurinal Max 
Aranyvesszővel

tabletta
10 db (195,00 Ft/db)

A Walurinal Max magas  
tőzegáfonya tartalma mellett  

aranyvessző-kivonatot tartalmaz   
a húgyutak egészségéért, és D-vitamint  

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

1950FT
MOST 
CSAK!*

Flexagil
krém
150 g (22,33 Ft/g) és 50 g (31,00 Ft/g)

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

MOST!*

3350FT
-10%**

MOST!*

1550FT
-15%**

Calcium-D-Sandoz  
600 mg/400 NE

pezsgőtabletta
20 db (82,50 Ft/db)

Idősek kalcium és D3-vitamin hiányának megelőzésére 
és kezelésére, csontritkulásban szenvedő betegek kalcium  

és D3-vitamin szükségletének biztosítására.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OSDZ1388/01.19

MOST!*

1650FT
-15%**

Bengay®
krém

50 g (23,98 Ft/g)

Felnőttek számára javasolt az ízületek és izmok mérsékelt 
fájdalmainak és merevségének átmeneti csökkentésére. 

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

MOST!*

1199FT
-15%**

HÚGYUTAK

természeteshatóanyag
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Espumisan® Gyöngy
40 mg lágykapszula
50 db (31,98 Ft/db)

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

Vény nélkül kapható, szimetikon tartalmú gyógyszer.
Forgalmazza: Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.) 

ESP2018#15656# Lezárás dátuma: 2018.11.15.

Teva-Glicerin
3g végbélkúp
10 db (125,00 Ft/db)

Végbélkúp, hashajtó hatású gyógyszer.
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

MOST!*

1250FT
-20%**

Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml
belsőleges szuszpenzió
10x5 ml (45,98 Ft/ml)

A hasmenés1 kezelése a Normaflore Extrával lesz teljes!  
1Bakteriális vagy vírusos fertőzés okozta hasmenés esetén.  
Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.BCL.18.04.0223 (2018.05.04.)

MOST!*

2299FT
-15%**

Normaflore Max 6 milliárd
por belsőleges szuszpenzióhoz
10 tasak (269,90 Ft/tasak)

A Normaflore Max a felnőttek igényeihez igazítva fedezi a napi 
probiotikum szükségletet fertőzéses hasmenés és antibiotikum-kúra esetén.  
Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.BCL.18.08.0482 (2018.09.10.)

MOST!*

2699FT
-15%**

InnoPharm InnoLact
Laktáz enzim 6000 FCCU
60 db (14,17 Ft/db)

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. A készítmény 
tablettánként 6000 FCC (Food Chemicals Codex szerinti) 
laktáz enzim egységet tartalmaz. Hatóanyag: laktáz enzim.

850FT
MOST 
CSAK!*

Lopedium
2 mg kemény kapszula
30 db (56,63 Ft/db)

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (beleértve a hasi 
diszkomfortérzés, puffadás, görcsök) kezelésére. Már az első adag 
Lopedium megszüntetheti a panaszokat. Most nagy kiszerelésben!  
Vény nélkül kapható, loperamid tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OSDZ1388/01.19

MOST!*

1699FT
-15%**

MOST!*

1599FT
-10%**

EMÉSZTÉS

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

puffadás

hasmenés
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Valeriana Relax
gyógynövénykivonatokat tartalmazó

étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula
30 db (51,67 Ft/db)

Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek hatóanyagai 
hozzájárulhatnak a normál idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához.

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

MOST!*

1550FT
-10%**

Ocutein Brillant
kapszula
90 db (61,11 Ft/db)

Lutein, zeaxantin, foszfatidil-
kolin tartalmú lágyzselatin kapszula 
vitaminokkal, nyomelemekkel. 
A Karotinoidokhoz tartozó lutein 
és zeaxantin főként a makula luteában 
találhatók magas koncentrációban, 
a makula alkotóelemei. Az A-vitamin 
a normál látás megőrzésében vesz részt.

MOST!*

5500FT
-15%**

Valinda
nyelv alatt oldódó tabletta
20 db (72,50 Ft/db)

A Valinda a macskagyökér (Valeriana officinalis) mentolos kivonatát 
tartalmazza. A Valinda gyorsan felszívódó nyelv alatti tabletta a benne 
levő valeriana kivonat révén segít fenntartani a természetes alvást, segíti a 
relaxációt stresszes életmód esetén, hozzájárul az egészséges szívműködés  
és idegállapot fenntartásához.

MOST!*

1450FT
-10%**

Baldivian® Night
bevont tabletta
30 db (58,33 Ft/db)

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

MOST!*

1750FT
-10%**

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%**

SZEM ALVÁS

Folandrol®
mio-inozitot, folsavat, szelént 
és antioxidánsokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő
30 tasak (250,00 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.)

MOST!*

7500FT
-10%**

FÉRFIAKNAK

nyugodtalvás

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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Babatervezéstől a szoptatási idő végéig
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3299 Ft* 3550 Ft* 5450 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

Femibion 1  
Korai várandósság
étrend-kiegészítő1

Femibion 2
Várandósság & Szoptatás
étrend-kiegészítő1

-20%**
-15%**

-15%**

28 db (117,82 Ft/db) 30 db (118,33 Ft/db) 30+30 db (90,83 Ft/db)

Pharmax 
Klimin slim TRIO

kapszula
60 db (48,32 Ft/db)

Változókori karcsúságodért újult meg a 
Klimin slim TRIO. Növényi összetevői 

közül a keserű narancs és a kóladió a 
súlycsökkentésért, a zsír- és szénhidrát 

anyagcsere támogatásáért a paprika 
kivonat felel. Jódmentes.

Elasti-Q Original
200 ml (11,00 Ft/ml)

Légy gyönyörű a terhesség ideje alatt és a szülés 
után is! Magas hatóanyag-tartalmánál fogva 

(hialuronsav, elasztin, D-panthenol, E-vitamin, Tigrisfű 
és Mézgás csűdfű kivonatok) az Elasti-Q hatékonyan 

megakadályozza a striák kialakulását és a frissen 
kialakult striákat halványítja, ezáltal megfelelő 

feszességet ad a bőrnek.

MOST!*

2199FT
-25%**

Gynoflor
hüvelytabletta

6 db (416,50 Ft/db)

A természetes hüvelyflóra helyreállítására, a visszatérő 
hüvelyi fertőzések megelőzésére, a változókori intim 

panaszok kezelésére.  
Hatóanyag: lactobacillus acidophilus, ösztriol.

Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest Csatárka út 82-84, tel: 36 1 345 
5900 

GNF-KN-HU-1805-02 Lezárás dátuma: 2018.04.30.

MOST!*

2499FT
-20%**

Canesten Uno
500 mg lágy hüvelykapszula

1 db (2350,00 Ft/db)

Kényelmes és hatékony 1 alkalmas hüvelygomba elleni 
belső kezelés1. 1külsőleg Canesten 10 mg/g krém 

1-2 hetes kiegészítő használata javasolt  
Hatóanyag: klotrimazol.

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

MOST!*

2350FT
-20%**

Parusan Brilliant 
Brown Sampon
200 ml (18,25 Ft/ml)

Parusan Brilliant 
Brown Hajbalzsam
150 ml (24,33 Ft/ml)

Intenzív barna árnyalatok + Parusan formula  
- Festett és természetes barna hajra  
- A kíméletesen barna hajért 
Intenzív barna árnyalatok: 
- Ápolja a hajat  
- Csillogóvá, puhává és dússá teszi a hajat  
- Színvédelem
Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

3650FT

MOST 
CSAK!*

HÖLGYEKNEK

3650FT

MOST 
CSAK!*

változókorifogyás

MOST!*

2899FT
-20%**
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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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Akciós ajánlott 
bruttó fogyasztói ár 6790 Ft /adag*

FSME-Immun 
felnőtteknek

Akciós ajánlott 
bruttó fogyasztói ár 6690 Ft /adag*

FSME-Immun 
Junior gyerekeknek

FSME-Immun 
Junior gyerekeknekJunior gyerekeknek

FSME-Immun 

Bizonyított védelem. 1976 óta.*

P� zer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park “A” épület
Tel: 488-3700 www.p� zer.hu
Az anyag lezárásának dátuma: 2019. 02. 20.
PP-FSM-HUN-0017
OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/2040-2/2019

Referencia: 1. D. Amicizia at al. Epidemiology of tick-borne encephalitis (TBE) in Europe and its prevention by available vaccines. 
Human Vaccines & Immunotherapeutics 9:5, 1163–1171; May 2013; 2. Lindquist at al. Tick born encephalitis. Lancet. 2008 May 
31;371(9627):1861-71. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60800-4.
*Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói ár akár 45% kedvezménnyel 2019. június 30-ig. A termék köz� nanszírozásban nem részesül. 
Az ár gyógyszertáranként eltérő lehet. Az akciós ajánlott bruttó fogyasztói árról kérdezze gyógyszerészét!
A 2019. április 1-től érvényes listaárra vetítve.

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

A kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás 
ellen a leghatékonyabb védelmet 
a védőoltás jelenti.1,2

Az antibiotikum ezen nem segít.2

FSME fogy-hird 205x129 kulcs patikák - patika nélkül.indd   1 2019. 03. 21.   10:06

VitaSip Kids Multivitamin
erdei gyümölcs ízben és narancs ízben

7 szívószál (78,57 Ft/szívószál) 
és 7 szívószál (78,57 Ft/szívószál)

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%**

Esprico®
rágókapszula
60 db (60,83 Ft/db)

Gyümölcsízű rágókapszula cink, magnézium, Omega-3 
és 6 zsírsavakkal. A cink hozzájárul a normál szellemi 
működéshez, a magnézium a fáradtság csökkentéséhez.  
A DHA zsírsav az agy normál működését, az EPA  
és DHA zsírsav a szív megfelelő működését segíti.  
Összetevők: magnézium, cink, Omega-3 és Omega-6.
Alpen Pharma Kft.

MOST!*

3650FT
-15%**

Nurofen Junior
narancsízű 100 mg lágy rágókapszula
12 db (122,50 Ft/db)

Speciálisan gyermekeknek szánt egyedülálló 
gyógyszerforma, mely víz nélkül könnyen bevehető 
bárhol és bármikor a fejfájás és fájdalom enyhítésére. 
Láz csökkentésére, valamint megfázás és influenza 
tüneti kezelésére. 7 éves kortól. Hatóanyag: ibuprofén.
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com

MOST!*

1470FT
-20%**

Actival Kid Gumivitamin
gumitabletta
50 db (49,98 Ft/db)

Korszerű összetételű, cukormentes  
és finom gumivitamin gyermekeknek.  
Már 3 éves kortól adható.  
Csak így tovább a gyerekek  
egészségéért is!
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
KU1905AKG50

MOST!*

2499FT
-15%**

GYERMEKEKNEK
2019. MÁJUS www.kulcspatika.hu

víznélkülbevehető

koncentráció

Vényköteles.

Vényköteles.



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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

BIOCO.HU

A MINŐSÉG NEM ISMER 
KOMPROMISSZUMOT

Magyar fejlesztésű és gyártású étrend-kiegészítő termékek. Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.

-10%**

-20%** -20%**

MOST!*

MOST!*

MOST!*

2250FT

2199FT

1850FT

60 db (36,65 Ft/db)

60 db (37,50 Ft/db) 120 db (15,42 Ft/db)

Sperti Preparation H®
végbélkenőcs

25 g (82,00 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. 

Hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat.
Pfizer Kft. 1123 Budapest Alkotás utca 53.

MOST!*

2050FT
-10%**

Bioextra Ferrovit
étrend-kiegészítő kapszula
60 db (21,65 Ft/db)

Szerves vasat, cinket, rezet és B-vitaminokat 
tartalmazó kapszula. A vas, a B6 - és a B12 - vitamin 
hozzájárul a normál vörösvérsejt képződéshez, az 
immunrendszer normál működéséhez, a fáradtság és 
a kifáradás csökkentéséhez. Laktóz - és cukormentes. 
Hatóanyag-tartalom 1 kapszulában:  
14 mg vas, 10 mg cink, 1,4 mg B6-vitamin, 1 mg réz,  
200 µg folsav, 2,5 µg B12-vitamin.
Bioextra Zrt.

MOST!*

1299FT
-15%**

Venotec 600 mg
tabletta

60 db (78,32 Ft/db)

A Venotec tabletta 600 mg mikronizált diozmint 
tartalmazó gyógyszer, napi 1 tabletta elegendő, hogy 

eredményesen gátolja a vénák tágulását, így hatékonyan 
kezeli a visszér okozta panaszokat.

Aramis Pharma Kft.

MOST!*

4699FT
-15%**KERINGÉS

vashiány

aranyér
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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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

20%**

10%**

MOST 

920Ft*

MOST 

740Ft*

MOST 

1499Ft*

75 ml (12,27 Ft/ml)

1 db (740,00 Ft/db)

300 ml (5,00 Ft/ml)

20%**

Lioton®
1000 NE/g gél
100 g (29,99 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) 
LIO2018#15717# Lezárás dátuma: 2018.11.06.

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

MOST!*

2999FT
-10%**

SP 54 Emulgél
15 mg/g gél
100 g (24,50 Ft/g)

Az SP 54 Emulgél (pentozán-poliszulfát-nátrium) enyhíti a 
lábdagadást, feszítő fájdalmat és más visszeres panaszokat. 
Hatóanyaga mellett citromfű, törpefenyő és rozmaring olajat 
tartalmaz. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Kéri Pharma Hungary Kft.

MOST!*

2450FT
-25%**

Cedralex
dermokozmetikum

150 ml (20,66 Ft/ml)

Instant felfrissülés a lábaknak - 
korzikai cédráttal és mentollal!

www.cedralex.info

MOST!*

3099FT
-20%**

Pharmax Memolife Max
kapszula

60 db (41,65 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.

MOST!*

2499FT
-20%**

frisslábak

visszérbetegség



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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

InnoPharm 
Glükózamin Plus

filmtabletta
60 db (33,32 Ft/db)

Alkalmazása javasolt porckopásban 
szenvedőknek, ízületi betegség 

következtében kialakult porc és ízületi 
rendellenesség esetén.  

Hatóanyag: glükózamin-szulfát, metil-
szulfonil-metán, kondroitin-szulfát, 

kollagén, C-vitamin.

BŐR, KÖRÖM, HAJ
Nizoral®

korpásodás ellen 20 mg/g sampon
100 ml (29,50 Ft/ml)

Gomba okozta bőrfertőzések, 
pl. hajkorpásodás kezelésére, 

megelőzésére.
Hatóanyag: ketokonazol.

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

MOST!*

2950FT
-15%**

Lomexin
2 % krém

30 g (58,33 Ft/g)

A bőr gombás megbetegedéseinek tüneti kezelésére. 
A test alábbi pontján alkalmazható: lábon, lábujjak 

között, kézen, karon, arcon, fejbőrön jelentkező 
gombásodás kezelésére. Hatóanyag: fentikonazol

Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest Csatárka út 82-84, tel: 36 1 345 5900 
LOM-VA-HU1803-02, lezárás dátuma: 2018 június 22.

MOST!*

1750FT
-15%**

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%**

Canesten Plus
bifonazol krém
15 g (96,67 Ft/g)

Canesten Plus
bifonazol külsőleges oldatos spray
25 ml (86,00 Ft/ml)

Hármas hatás a bőrgomba kezelésében: széles spektrumú 
gombaölő, gyulladáscsökkentő és antibakteriális.  
Napi egyszeri használattal hatékonyan megszünteti a kínzó 
tüneteket. Hatóanyag: bifonazol.
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

MOST!*

1450FT
-20%**

MOST!*

2150FT
-15%**

Naturland
Szúnyog és kullancsriasztó spray
100 ml (14,50 Ft/ml)

Vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) távoltartására 
alkalmas. A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel 
vastagságától függően, a vérszívó rovarokat (pl. szúnyog, 
kullancs) 4-6 órán keresztül távol tartja. III. forgalmazási 
kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer.1450FT

MOST 
CSAK!*

Betadine®
oldat

30 ml (41,67 Ft/ml)

A Betadine® oldat nem csíp, szellőzni hagyja 
a sebet. Gyorsan hat és széleskörű baktérium-, 

vírus-, és gombaölő hatással rendelkezik! 
Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen 

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

Egis Gyógyszergyár Zrt.

1250FT
MOST 
CSAK!*

Octenisept külsőleges oldat
50 ml (37,98 Ft/ml)

Seb-, bőr- és nyálkahártya fertőtlenítő.  
Hatóanyag: oktenidin-dihidroklorid  

és fenoxietanol.

MOST!*

1899FT
-15%**

korpáshaj

csaknapiegyszer

sebfertőtlenítés
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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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

www.kulcspatika.hu

MOST KIEMELT AKCIÓBAN

Sedatif PC
bukkális tabletta

40 db (37,48 Ft/db)

Ingerlékeny? Szorong? Rosszul alszik? 
Sedatif PC - alvászavar, szorongás, 

ingerlékenység, érzelmi labilitás tüneteinek 
kezelésére. Ajánlott stresszes, túlhajszolt 

életvitel esetén, illetve hiperaktív 
gyerekeknek. Vény nélkül kapható 

homeopátiás gyógyszer.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

MOST!*

1499FT
-10%**

Coryzalia
nyelvalatti bevont tabletta

40 db (31,25 Ft/db)

Nátha? Szénanátha? Coryzalia!  
Enyhíti mind az allergia, mind a vírus vagy 

egyéb fertőzés okozta nátha tüneteit.  
6 éves kor alatti gyermekek  

számára ellenjavallt.  
Vény nélkül kapható homeopátiás 

gyógyszer.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

MOST!*

1250FT
-15%**

Jutavit  
Szem-Lutein forte
12 mg tabletta
60 db (33,67 Ft/db)

12 mg új, korszerű Actilease®  
formulával speciális – gyógyászati  
célra szánt – készítmény, a különleges  
táplálkozási igény kielégítésére.
JuvaPharma Kft.

MOST!*

2020FT
-25%**

Biomed 
Árnika Krém
60 g (11,65 Ft/g)

Zárt baleseti sérülések 
(rándulás, ficam, ütés, rúgás) időszakában 
javasolt alkalmazása bőrápolási céllal, 
lehetőleg borogatással kombinálva.  
16% gyógynövény kivonat-tartalommal.

MOST!*

699FT
-10%**

Zeel® kenőcs
50 g (55,00 Ft/g)

A Zeel® kenőcs alkalmazható  
a tünetek csökkentésére 

térdízületi, csigolyaízületi vagy 
egyszerre sok ízületet érintő 

artrózis (ízületi porckopás) esetén. 
Homeopátiás gyógyszer.

MOST!*

2750FT
-15%**

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%**

InnoPharm 
Glükózamin Plus

filmtabletta
60 db (33,32 Ft/db)

Alkalmazása javasolt porckopásban 
szenvedőknek, ízületi betegség 

következtében kialakult porc és ízületi 
rendellenesség esetén.  

Hatóanyag: glükózamin-szulfát, metil-
szulfonil-metán, kondroitin-szulfát, 

kollagén, C-vitamin.

1999FT

MOST 
CSAK!*

INOFOLIC®
mio-inozitot és folsavat tartalmazó  
étrend-kiegészítő
60 tasak (158,32 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!*

9499FT
-20%**MOST!*

6450FT
-25%**

Tricovel TricoAGE 45+ BioEquolo
étrend-kiegészítő tabletta

30 db (215,00 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.

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

Jutavit  
Porc-Csont  
& Izom  
Komplex 9
tabletta
120 db (17,92 Ft/db)

9 aktív összetevőt, 
glükozamin-szulfátot, 
kondroitin-szulfátot, C, D3 , 
K2-vitamint, kalciumot, cinket, 
mangánt, rezet tartalmazó 
speciális – gyógyászati célra 
szánt - készítmény.
JuvaPharma Kft.

MOST!*

2150FT
-25%**



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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

MOST KIEMELT AKCIÓBAN

Bioextra Fokhagyma
étrend-kiegészítő kapszula
100 db (16,99 Ft/db)

A fokhagyma ereje kapszulába zárva. 
A fokhagyma segíthet fenntartani a normál 
koleszterinszintet a vérben, hozzájárulhat 
a vércukorszint egyensúlyához és az 
immunrendszer normál működéséhez.
Bioextra Zrt.

MOST!*

1699FT
-15%**

Szűztea forte
kapszula
80 db (28,13 Ft/db)

Hatóanyagai hozzájárulhatnak a fogyókúrás diéta 
eredményességéhez. Több mint 20 éve a fogyasztók 
bizalmában. Hatóanyag. polifenolok, kapszaicin (chiliből), 
szennalevél.
Dr. Chen Patika.

MOST!*

2250FT
-15%**

Szűztea
15 db (53,27 Ft/db)

A Szűztea keverékben található 
zöld tea antioxidáns hatása révén 
hozzájárul a szervezetet károsító 
szabad gyökök semlegesítéséhez, 
az immunrendszer támogatásához. 
Hatóanyag: zöldtea, Garcinia 
cambogia, perillalevél, szennalevél.
Dr. Chen Patika

799FT
MOST 
CSAK!*

Cyanocobalamin Forte
B12 vitamin étrend-kiegészítő tabletta
50 db (37,98 Ft/db)

Ajánlott: 
• folyamatos vastabletta szedés mellé 
• vegetáriánusoknak a B12 vitamin pótlására 
Hozzájárul: 
• a normál vörösvérsejt képződéshez 
• az immunrendszer normál működéséhez 
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

MOST!*

1899FT
-10%**

Herzéria
gyógynövényes és koffeines sampon

200 ml (6,15 Ft/ml)

Vöröshagyma-, csalánlevél-, 
nyírfarügy-, bojtorján-, nyírfalevél-, 

mustármag növényi kivonatot, koffeint, 
keratint tartalmaz. Aktív anyagok 

erősítik és vitalizálják a hajhagymákat, 
a fejbőrön vérbőséget okoznak, 
ezáltal  csökkentik a hajhullást. 

Hatóanyag: növényi kivonatok és koffein.
dr. Kocsis és Hoffmann Pharma Kft.

MOST!*

1230FT
-15%**

Wortie® liquid
szemölcseltávolító oldat
5 ml (399,80 Ft/ml)

A Wortie® Liquid 
Szemölcseltávolító oldat a 
kézen található közönséges 
vírusos szemölcsök és 
a talpon található talpi 
vírusos szemölcsök 
kezelésére szolgál felnőttek 
és 4 évesnél idősebb 
gyermekek esetén.

MOST!*

1999FT
-35%**

DermaPlast®
water-resistant sebtapasz
40 db (14,98 Ft/db)

Víz- és szennyeződéstaszító sebtapasz 
kisebb háztartási sérülések ellátására. 
Hordózóanyagának köszönhetően jól párnázza 
és védi a sebet. Légáteresztő, bőrbarát a 
hipoallergén ragasztónak köszönhetően.  
Családi kiszerelés: 40 db különböző méretre 
vágott sebtapaszt tartalmaz.
HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

MOST!*

599FT
-25%**

Lactofeel
hüvelygél

7 db (378,57 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!*

2650FT
-25%**

Naturstar Lóbalzsam
500 ml (2,80 Ft/ml)

24 gondosan válogatott gyógynövényből 
készült különleges gyógynövény komplex. 

Alkalmazását javasoljuk a fáradt, sajgó 
testrészek (kéz, kar, láb, nyak, hát, derék) 
masszírozására megerőltető fizikai munka  

és sportolás után kifejezetten ápolási céllal.

MOST!*

1399FT
-15%**



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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .
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Ocutein Allergo
szemcsepp
15 ml (76,67 Ft/ml)

Steril, hidratáló szemészeti oldat folyékony 
olasz szalmagyopár kivonattal. Segít az 
allergiás, szénanáthás tünetek enyhítésében, 
a szem megnyugtatásában, és a szem 
viszkető, égő érzésének megszüntetésében. 
Kontaktlencsével is alkalmazható.

Aqua Maris Baby®
orrspray
50 ml (33,98 Ft/ml)

15 napos kortól csecsemők  
és kisgyermekek számára.  
Ajánlott:  nátha és megfázás esetén, 
orrszívó használata előtt és után, 
valamint szoptatás előtt, orrszárazság 
kezelésére.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32,  
drugsafety@richter.hu

1699FT
MOST 
CSAK!*

Jutavit glicerin végbélkúp
1500 mg gyermek

12 db (58,25 Ft/db)

Glicerin tartalmú végbélkúp gyermekek számára.
JuvaPharma Kft.

Jutavit glicerin végbélkúp
2500 mg felnőtt
12 db (66,58 Ft/db)

Glicerin tartalmú végbélkúp felnőttek számára.
JuvaPharma Kft.

MOST!*

799FT
-15%** MOST!*

699FT
-20%**

Rhinospray Natural
orrspray

20 ml (99,95 Ft/ml)

A hipertóniás tengervizet és különböző 
illóolajokat tartalmazó Rhinospray Natural 

orrspray természetes módon* szünteti meg az 
orrdugulást és segíthet csökkenteni a megfázásos 

szövődmények kockázatát.
*Természetes, ozmotikus hatása révén szünteti meg 
az orrdugulást. Gyógyászati segédeszköznek nem 

minősülő orvostechnikai eszköz.
SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  

Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu 

SAHU.RHIN.18.09.0489 (2018.09.10.)

MOST!*

1999FT
-20%**

MOST!*

1150FT
-20%**

Octenisept Sebgél
20 ml (92,50 Ft/ml)

Sebkezelő gél. Hatóanyag: oktenidin-dihidroklorid.

MOST!*

1850FT
-15%**

Reparon® Herbal
végbélkenőcs
25 g (82,00 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!*

2050FT
-20%**

999FT
MOST 
CSAK!*

Corega Bio Formula
műfogsortisztító tabletta
30 db (33,30 Ft/db)

A Corega Bio Formula műfogsortisztító 
tabletta elpusztítja a műfogsor kellemetlen 
szagát okozó baktériumok 99,9%-át 1  
és segít eltávolítani a plakkot és az 
elszíneződéseket 2.
l laboratóriumi tesztek alapján 2 szakszerű 
használat mellett
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport. 
CHHU/CHTHRFL/0004/19a

Corega Erős Original
műfogsorrögzítő krém

40 g (28,75 Ft/g)

Cinket nem tartalmazó műfogsorrögzítő, teljes és részleges műfogsorhoz.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.  

Tel.: 225-5800  
www.gsk.hu 

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport. 

CHHU/CHTHRFL/0004/19a

MOST!*

1150FT
-20%**

orrdugulás

szemallergia



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: 2018.12 .01-2019.02 .28-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL 
    AJÁNLJUK!

Az akció érvényes: 2019. május 01 – május 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: 2018.12.01-2019.02.28-ig. Az egyes tagpatikák árai 

eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól. 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2019. április 8. 

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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Paprika tapasz  
2 db (99,50 Ft/db) 

A túlterhelt izmok frissítésére paprika-
kivonattal és gyógynövény-kivonatokkal.   

Hatóanyag: kapszaicin.
Dr. Chen Patika

Imodium®
2 mg kemény kapszula
20 db
Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző eredetű 
hasmenés tüneteit.
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid.

Allegra
120 mg filmtabletta
30 db
Hatóanyag: fexofenadin.

Ketodex
25 mg filmtabletta
20 db
Hatóanyag: dexketoprofén.

199FT

-20%**
MOST!*

Detralex 500 mg
filmtabletta
60 db

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


