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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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

TÖBB MINT 130 TERMÉK SZUPER ÁRON!

Advil® Ultra
200 mg lágy kapszula

10 db (99,90 Ft/db)

Az Advil® Ultra lágy kapszula hatékony, gyorsan felszívódó  
fájdalom- és lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatással.  

Alkalmas enyhe, középsúlyos fájdalmak, mint menstruációs 
fájdalom, hátfájás, fejfájás, migrén, fogfájás csillapítására, 

lázcsillapításra, valamint a meghűlés és az influenza tüneteinek 
csillapítására. Vény nélkül kapható, ibuprofén tartalmú gyógyszer.

Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

MOST!*

999FT
-15%**

WWW.KULCSPATIKA.HU

Prostamol® UNO
320 mg lágy kapszula
60 db (73,32 Ft/db)

Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú prosztatamegnagyobbodás 
okozta vizelési panaszok (pl. gyakoribb vizelési inger,
különösen éjszaka, gyenge vagy akadozó vizeletsugár) tüneti kezelésére 
ajánlott, növényi eredetű hatóanyagot tartalmazó lágy kapszula.
Hatóanyag: serenoa repens.
PRO2018#15716# Lezárás dátuma: 2018.11.06.

Forgalmazza: 

MOST!*

4399FT
-10%**

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301
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Allegra Forte 180 mg
filmtabletta
30 db (93,30 Ft/db)

Napi 1 tabletta Allegra Forte enyhít a krónikus csalánkiütés 
tünetein, hatása 24 órán át tart, nem álmosít1 és hosszú távon 
is hatékony. Teljes élet allergiásan is! 1Az egyéni reakció kellő 
előzetes ellenőrzése ajánlott. Fexofenadin-tartalmú, vény 
nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.CFEX.18.04.0226 (2018.05.08.)

MOST!*

2799FT
-20%**

Allegra 120 mg
filmtabletta
30 db (67,33 Ft/db)

5 az 1-ben multiaktív hatékonysággal: napi 1 tabletta 
Allegra gyorsan és 24 órán át segít a szénanátha 
számos tünete ellen, nem álmosít1 és hosszú távon 
is hatékony. Teljes élet allergiásan is! 1Az egyéni 
reakció kellő előzetes ellenőrzése ajánlott.
Fexofenadin-tartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
SAHU.CFEX.18.05.0253 (2018.05.22.)

MOST!*

2020FT
-20%**

Allergodil
oldatos szemcsepp 0,5mg/ml
6 ml (283,17 Ft/ml)

Allergodil
oldatos orrspray 1mg/ml
10 ml (149,90 Ft/ml)

Allergia? Allergodil! Az Allergodil 
hatékonyan csillapítja az allergiás nátha 
és a kötőhártya-gyulladás tüneteit.  
Az Allergodil oldatos orrspray 1mg/ml 
(10ml) és az Allergodil oldatos szemcsepp 
0,5mg/ml (6ml) azelasztin-hidroklorid 
hatóanyagtartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszerek.  
Az Allergodil orrspray 6, a szemcsepp 
pedig 4 éves kortól adható.
Mylan EPD Kft., 1138 Budapest, Váci út 150.,  
+36 1 465 2100 
ALL/JAN/19/01 Lezárás dátuma 2019.01.21.

MOST!*

1499FT
-25%**

MOST!*

1699FT
-20%**

Dassergo 5 mg
filmtabletta
30 db (45,00 Ft/db)

Az első vény nélkül kapható dezloratadin hatóanyagú allergia gyógyszer, amely 
enyhíti az allergiás nátha tüneteit: az orrdugulást, az orrfolyást, a tüsszögést,  
a szemtüneteket, valamint a csalánkiütés tüneteit. Hatása 24 órán át tart, és nem 
álmosít. Hatóanyag: dezloratadin. Vény nélkül kapható gyógyszer.

MOST!*

1350FT
-30%**

AllistilEP
1mg/g gél
50 g (31,98 Ft/g)

Az AllistilEP gél napégés, rovarcsípés, felületes égési 
sérülések, bőrelváltozások okozta viszketés kezelésére 
ajánlott.  
Gyorsan enyhíti a viszketést és az irritációt. Fájdalomcsillapító 
hatású gél, hűsítő érzést okoz. Hatóanyag: dimetinden.
ExtractumPharma zrt.

MOST!*

1599FT
-15%**

Supraderm 10 mg/g
gél

50 g (33,00 Ft/g)

A SupraDerm gél hatékonyan enyhíti a napfény okozta bőrgyulladást, 
elsőfokú égést, rovarcsípést, különböző okok miatt jelentkező bőrviszketést. 

Naponta többször alkalmazható. Hatóanyag: difenhidramin.
19STADASUPRADERM3AP1/2019.05.29.

MOST!*

1650FT
-10%**

Centrum® Nőknek A-tól Z-ig®
multivitamin
30 db (90,67 Ft/db)

Centrum® Férfiaknak A-tól Z-ig®
multivitamin
30 db (90,67 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.
Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

MOST!*

2720FT
-15%**

ALLERGIA

IMMUNERŐSÍTÉS

Sedatif PC
bukkális tabletta

40 db (38,75 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!*

1550FT
-10%**

Baldivian® Night
bevont tabletta

30 db (59,00 Ft/db)

A Baldivian® Night egy növényi 
gyógyszer, amely természetes 

hatóanyagával (441,35 mg 
macskagyökér száraz kivonat) 
enyhítheti az alvászavarokat.

Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

MOST!*

1770FT
-10%**ALVÁS

MOST!*

2720FT
-15%**
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NEUTROGENA®
 

Cellular Boost arcápoló termékcsalád
a ráncok látható csökkentéséért akár 4 hét alatt1

ÚJDONSÁG

1Klinikai kutatás 42 nő részvételével, napi kétszeri használatot követően.

4199Ft*
50 ml (83,98 Ft/ml)

4199Ft*
50 ml (83,98 Ft/ml)

4199Ft*
15 ml (279,93 Ft/ml)

4199Ft*
30 ml (139,97 Ft/ml)MOST 

CSAK!

A Magne B6 Stress Control étrend-kiegészítő tabletta.

1.  IQVIA Pharmatrend Sell-out értékbeni adatok alapján  
a magnéziumpiaci eladásokat tekintve  
2018. január – 2018. december időszakban.

SANOFI-AVENTIS Zrt.  
1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Tel.: +36 1 505 0050  
Gyógyszerinformációs szolgálat: +36 1 505 0055 
Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

akciós ár,  

1999 Ft
kedvezmény: -20%
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akciós ár,  

1850 Ft
kedvezmény: -15%
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
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MOZGÁS

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.

MOST!*

2999FT
-10%**

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 aranyérbetegséggel összefüggő tünetek kezelésére. 
Hatóanyag: mikronizált diozmin. Vény nélkül kapható gyógyszer.

MOST!*

4199FT
-25%**

Biomed 
Vadgesztenye Krém 
FORTE
60 g (12,50 Ft/g)

Visszérgyulladás okozta kellemetlen 
bőrtünetek, fáradt és feszülő 
lábak ápolására. Továbbfejlesztett 
összetétel hozzáadott nyírfakéreg 
kivonattal + A és E vitaminnal. 
Összesen 23,9% gyógynövény 
kivonat-tartalom.

MOST!*

750FT
-20%**

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

Az SP54 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. 
Hatóanyag: pentozán-poliszulfát-nátrium.
Kéri Pharma Hungary Kft. 4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.

MOST!*

2450FT
-25%**

Venotec 600 mg
tabletta

60 db (79,17 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. 

Hatóanyag: diozmin.
Aramis Pharma Kft. 1095 Budapest, Mester u. 28/B III. e.

VenoprotEP 500 mg
filmtabletta
60 db (71,65 Ft/db) és 30 db (79,97 Ft/db) 

A VenoprotEP filmtabletta érvédő hatású gyógyszer, 
gátolja a visszerek kitágulását, növeli a hajszálerek 
ellenállását, javítja az idült vénabetegség tüneteit.  
Gyorsan enyhíti az aranyér tüneteit.  
Citrus flavonoidokat tartalmaz. Hatóanyag: diosmin, 
hesperidin.
ExtractumPharma zrt.

MOST!*

4299FT
-15%**

MOST!*

2399FT
-20%**

Sperti Preparation H®
végbélkúp

12 db (183,25 Ft/db)

Sperti Preparation H®
végbélkenőcs

25 g (86,00 Ft/g)

A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® 
végbélkúp és végbélkenőcs hatékonyan csillapítják 

az aranyér kellemetlen tüneteit: csökkentik az 
irritációt és a viszketést, enyhítik a fájdalmat és 

elősegítik a sebgyógyulást. Kizárólag természetes 
hatóanyagokat (cápamájolajat és élesztősejt-

kivonatot) tartalmaznak.
Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

MOST!*

2150FT
-10%**

MOST!*

2199FT
-20%**

Ginkgo Plus 
+Magnézium
filmtabletta
60 db (23,32 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 120 mg, 
magnézium 187,5 mg.

MOST!*

1399FT
-25%**

Panangin Forte®
316 mg/280 mg filmtabletta

60 db (38,32 Ft/db)

Szíve élete legfontosabb társa.  
Viselje gondját! A Panangin Forte komplex 
hatóanyagkombinációja segíti a megfelelő 

szívműködést és hozzájárul a szív- és 
keringési rendszer egészségéhez.

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

drugsafety@richter.hu

MOST!*

2299FT
-20%**

KERINGÉS

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/0049/19b 
Elkészítés dátuma: 10/05/2019 • 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 205x129 2019MAJ.indd   1 2019. 05. 17.   6:27:42

MOST 

2199Ft*
MOST 

3299Ft*
100 g (21,99 Ft/g) 100 g (32,99 Ft/g)

10%**10%**

Movex 1500 mg
belsőleges oldathoz por
60 tasak (81,33 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,  
30x és 60x kiszerelésben kapható.  
Hatóanyag: glükózamin-szulfát.
Aramis Pharma Kft. 1095 Budapest, Mester u. 
28/B III. e.

MOST!*

4880FT
-20%**

Walmark 
Proenzi Intensive

tabletta
60 db (83,32 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!*

4999FT
-15%**

Diclac Dolo 50 mg/g
gél
100 g (21,30 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

Etrixenal
250 mg tabletta
20 db (59,95 Ft/db)

Hatékonyan csillapítja az ízületi-, izom- vagy ínsérülés 
következtében fellépő gyulladásos tüneteket és fájdalmakat 
egész nap. Hatóanyag: 250 mg naproxén (1 tablettában).
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

1199FT
-35%**

MOST!*

2130FT
-15%**

aranyér

napiegytabletta

mozgásszervifájdalom 

ízületektámogatása 

térdízületiporckopás

visszérbetegség

megfelelőszívműködés

MOST!*

4750FT
-15%**
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Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív statisztikai adat.  
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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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Pharmax  
Klimin slim FOCUS
kapszula
60 db (56,65 Ft/db)

Tegyél a változókori plusz kilók és nehéz lábak 
ellen 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!*

3399FT
-10%**

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%**

Pharmax 
Klimin Nyugalom

kapszula
60 db (42,50 Ft/db)

Klimin Nyugalom a kiegyensúlyozott 
változókorért. A hőhullámok és az izzadás 

elleni harcot a réti here, a nyugalom 
növelését citromfű tartalma támogatja. 
Az idegrendszer normál működéséért 

magnéziummal és B6-vitaminnal.

MOST!*

2550FT
-20%**

Tricovel Biogenina 
Duo Pack

10 mg tabletta
2x30 db (183,32 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.)

10999FT

MOST
CSAK!*

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%**

Predomit
étrend-kiegészítő nyalóka gyömbérrel

6 db (283,17 Ft/db)

A nyalóka a különféle járműveken történő 
utazás közben fellépő diszkomfortérzés 

(émelygés, hányinger) leküzdésének 
támogatására alkalmazható. 3 éves kortól.

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

1699FT
MOST
CSAK!*

Gynoxin
200 mg hüvelykapszula
3 db (616,67 Ft/db)

A hüvely és a külső nemi szervek gombás 
fertőzéseinek (amelyek járhatnak a külső nemi 
szervek, ill. a hüvely gyulladásával vagy fertőzéses 
eredetű folyással) kezelésére alkalmas.  
Hatóanyag: fentikonazol-nitrát.
Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest Csatárka út 82-84.,  
tel: 36 1 345 5900 
GYN-VA-HU1803-02, lezárás dátuma: 2018 június 22.

MOST!*

1850FT
-20%** Revalid®

kemény kapszula
90 db (72,21 Ft/db) és 30 db (89,97 Ft/db)

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

MOST!*

6499FT
-20%**

MOST!*

2699FT
-20%**

GYERMEKEKNEK

HÖLGYEKNEK

Valódi gyapottal. 
Védelem az érzékeny bababornek
az elso naptól.
#CHOOSEgentle

Tudj meg többet babaápolási termékeinkről: 
www.johnsonsbaby.huM
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1370Ft*
500 ml (2,74 Ft/ml)

 

1150Ft*
300 ml (3,83 Ft/ml)

1150Ft*
200 ml (5,75 Ft/ml)

 

499Ft*
56 db (8,91 Ft/db)

MOST 
CSAK!

Babatervezéstől a szoptatási idő végéig
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3299 Ft* 6150 Ft* 9199 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 (117,82 Ft/db) 30+30 db (102,50 Ft/db) 60+60 db (76,66 Ft/db)

Femibion 1  
Korai várandósság
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

Femibion 2
Várandósság & szoptatás
pocaktetkóval étrend-kiegészítő1

-20%**
-10%**

-10%**

változókorifogyáspajzsmirigyért
hajhullásellen

utazásidiszkomfortérzés

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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

Ibustar®
400 mg filmtabletta
20 db (52,50 Ft/db)

Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer  
(felezve már 6 éves kortól –20 ttkg felett – adható). 
Vény nélkül kapható gyógyszer.  
Hatóanyag: ibuprofén.
Forgalmazza: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. 
(2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Tel.: +36-23-501-301) 
IBU2018#15719# Lezárás dátuma: 2018.11.06.

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

MOST!*

1050FT
-30%**

MOST!*

2499FT
-15%**

Algoflex Forte
filmtabletta

30 db (83,30 Ft/db)

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? Az Algoflex Forte 
1,5x-es hatóanyag-tartalmával1 hatékonyan csillapítja a 
fejfájást! (1Az 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!*

2099FT
-15%**

Cataflam Dolo Rapid
25 mg lágy kapszula
20 db (104,95 Ft/db)

A Cataflam Dolo Rapid enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében fellépő fájdalmat.  

A lágy kapszula gyógyszerforma a Cataflam Dolo tablettánál 
gyorsabb felszívódást tesz lehetővé.  

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/0004/19b

Calcium-D-Sandoz
pezsgőtabletta

20 db (84,95 Ft/db)

Védje csontjait Calcium-D-Sandozzal! Felnőttek 
és idősek kalcium és D3-vitamin hiányának 
megelőzésére és kezelésére. A Calcium-
D-Sandoz a kalcium mellett D-vitamint is 
tartalmaz, így biztosítva a kalcium jobb 

beépülését a csontokba.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

OCAL1465/05.19.

KALCIUM

Fejfájás?  Aspirin® Ultra! Hatékony  fájdalomcsillapítás, 
a leggyorsabb felszívó dású Aspirin®-nel!
Hatóanyag: acetilszalicilsav
Vény nélkül kiadható gyógyszer

CLARITINE 10mg tabletta 30db és 60db
Napi 1 tabletta a szénanátha, a házipor és állatszőr 
okozta allergia tünetei ellen, valamint a krónikus 
csalánkiütéssel szemben.
Hatóanyag: loratadin. Vény nélkül kiadható gyógyszer

CANESTEN 10mg/g krém 20g

Alkalmas a bőr és a külső nemi szervek gombás fertőzésének  
helyi kezelésére. Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.
Hatóanyag: klotrimazol. Vény nélkül kiadható gyógyszer

CANESTEST teszt hüvelyi fertőzésekre 
1db

Akár 10 másodperc alatt megbízhatóan segít  
eldönteni, hogy a hüvelyi fertőzést gomba  
vagy baktérium okozza-e.1 

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

Gyógyászati segédeszköz

CANESBALANCE  
hüvelygél 7db

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

CANESFLOR probiotikus 
hüvelykapszula 10db

Segítséget nyújthat az 
 antibiotikum kúra eset-
leges  mellékhatásaként 
fellépő hüvelyi fertőzések 
 megelőzésében is.
Gyógyászati segédeszköz

Hármas hatás a bőrgomba kezelésében: széles 
spektrumú gombaölő, gyulladáscsökkentő, és  
antibakteriális. Napi egyszeri használattal  
hatékonyan megszünteti a kínzó tüneteket.
Vény nélkül kiadható gyógyszer. Hatóanyag: bifonazol

CANESTEN PLUS bifonazol krém 15g

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

Napi egyszeri használattal 
 hatékonyan szünteti meg  
a gombás fertőzést,  hármas 
 hatásának köszönhetően 
 gyulladáscsökkentő és antibak-
teriális. Spray formátuma gyors és 
kényelmes használatot biztosít.
Vény nélkül kiadható gyógyszer
Hatóanyag: bifonazol

CANESTEN PLUS bifonazol  
külsőleges oldatos spray 25ml

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1123 Budapest, Alkotás út 50.

ASPIRIN ULTRA 500 mg bevont tabletta  
20db és 40db

MOST 

2150Ft*
25 ml (86,00 Ft/ml)

MOST 

1199Ft*
20 g (59,95 Ft/g)

MOST 

1470Ft*
15 g (98,00 Ft/g)

MOST 

1950Ft*
1 db (1950,00 Ft/db)

MOST 

2950Ft*
7 db (421,43 Ft/db)

MOST 

3150Ft*
10 db (315,00 Ft/db)

-15%**

-15%**

-15%** -20%**
-15%**

-20%**

MOST 

3499Ft*
60 db (58,32 Ft/db)

MOST 

1999Ft*
30 db (66,63 Ft/db)

MOST 

2250Ft*
40 db (56,25 Ft/db)

MOST 

1299Ft*
20 db (64,95 Ft/db)

-15%**
-20%**

-15%**

-20%**

Daedalon®
50 mg tabletta

10 db (135,00 Ft/db)

A Daedalon® tabletta különböző eredetű hányinger és 
hányás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszer. 

Utazási betegség megelőzésére az első adagot az 
utazás megkezdése előtt ½ órával kell bevenni.  

Már 6 éves kortól adható. Hatóanyag: dimenhidrinát.
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  

Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

MOST!*

1350FT
-20%**

2699FT
MOST
CSAK!*

Linex Flora
élőflórát tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula
28 db (96,39 Ft/db)

A Linex Flora két, liofilizált 
baktériumtörzset tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula.
Sandoz Hungária Kft.  
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OLNX1431/03.19.

Stadalax
5 mg bevont tabletta
50 db (35,98 Ft/db)

Hashajtó készítmény. A Stadalax  hatékonyan és 
könnyen tervezhetően fejti ki hatását székrekedés 
esetén. Hatóanyag: biszakodil.
19STADASTADALAX3AP1/2019.05.29.

MOST!*

1799FT
-15%**

Cralex®
125 mg tabletta
40 db (32,00 Ft/db)

A Cralex® kókuszhéjból készült aktív szén 
hatékonyan kezeli a hasmenést. Megköti, 
közömbösíti és eltávolítja a szervezetből 
a hasmenést okozó mérgező anyagokat.  
Már 3 éves kortól adható!  
Hatóanyag: aktív szén.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

MOST!*

1280FT
-20%**

EMÉSZTÉS

MOST!*

1699FT
-10%**

bélflóraegyensúly

aktiváltszén

hányinger

székrekedés

gyorsfelszívódás

kínzófejfájás
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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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Útipatika

akár 25% 
kedvezménnyel

***

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

* Maximált akciós fogyasztói ár.
*** A forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói árhoz viszonyítva (STREPSILS citromízű cukormentes szopogató tabletta 24 db: 1999 Ft, NUROFEN Junior narancsízű 100 mg lágy rágókapszula 12 db: 1949 Ft, NUROFEN eperízű 20 mg/ml belsőleges szuszpenzió 
gyermekeknek 200 ml: 2899 Ft, NUROFEN Non-Aqua 200 mg szájban diszpergálódó tabletta 12 db: 2399 Ft, NUROFEN Rapid Forte 400 mg lágy kapszula 20 db: 2699 Ft, NUROFEN Cold & Flu 200 mg/ 30 mg filmtabletta 24 db: 2349 Ft). Az egyes tagpatikák árai eltérhet-
nek 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.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

AZ AKCIÓ TELJES IDŐTARTAMA: 2019.07.01–2019.08.31. 

Anyaglezárás dátuma:
2019.05.17. NRF_19_005

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

Ne 
fázzon rá 

a nyaralásra!

Nurofen eperízű 20 mg/ml  
belsőleges szuszpenzió gyermekeknek 200 ml
Nurofen hatóanyag: Ibuprofén

2399 Ft*
(12,00 Ft/ml)

15%***

Nurofen Non-Aqua 200 mg 
szájban diszpergálódó tabletta 12 db
Nurofen hatóanyag: Ibuprofén

1899 Ft*
(158,25 Ft/db)

20%***

Nurofen Junior narancsízű 100 mg 
lágy rágókapszula 12 db
Nurofen hatóanyag: Ibuprofén

1450 Ft*
(120,83 Ft/db)

25%***
Nurofen Rapid Forte 400 mg 
lágy kapszula 20 db
Nurofen hatóanyag: Ibuprofén

2099 Ft*
(104,95 Ft/db)

20%***

Nurofen Cold and Flu 200 mg/30 mg 
filmtabletta 24 db
Nurofen Cold and Flu hatóanyag: ibuprofén és pszeudoefedrin-hidroklorid

1750 Ft*
(72,92 Ft/db) 25%***

Strepsils 
citromízű cukormentes szopogató 
tabletta 24 db

1599 Ft*
(66,63 Ft/db)

20%***
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BŐR, KÖRÖM, HAJ
Swiss 

Panthenol Premium
hab/spray

150 ml (13,33 Ft/ml)

Gyors és hatásos segítséget nyújt a napégette  
és irritált bőr regenerációjára és ápolására.  

Gyorsan és maradéktalanul felszívódik a bőrbe.  
Extra magas hatóanyagtartalmú, 10%-os D-panthenolt,  

Aloe vera-kivonatot és A-, D-, E- és F-vitaminokat tartalmaz.

1999FT
MOST
CSAK!*

DaylongTM 
Extreme SPF 50+ lotion

100 ml (39,99 Ft/ml)

DaylongTM 
Ultra SPF 25 lotion

100 ml (29,99 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.

3999FT

MOST
CSAK!*

2999FT
MOST
CSAK!*

Kitonail
80 mg/g gyógyszeres körömlakk
3,3 ml (1272,42 Ft/ml)

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

MOST!*

4199FT
-25%**

Octenisept
külsőleges oldat
50 ml (37,00 Ft/ml)

Seb, bőr-, nyálkahártya-fertőtlenítő.  
Színtelen, nem csíp, nélkülözhetetlen útitárs.  
Hatóanyag: oktenidin-dihidroklorid, fenoxietanol.

MOST!*

1850FT
-20%**

Fedezze fel a NEUTROGENA® Hydro Boost® 
hidratáló arcápoló termékcsaládot hialuronsavval!
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1450Ft*
200 ml (7,25 Ft/ml)

1450Ft*
200 ml (7,25 Ft/ml)

 

1450Ft*
150 ml (9,67 Ft/ml)

3550Ft*
50 ml (71,00 Ft/ml)

3550Ft*
50 ml (71,00 Ft/ml)

3550Ft*
50 ml (71,00 Ft/ml)

2850Ft*
15 ml (190,00 Ft/ml)

3550Ft*
50 ml (71,00 Ft/ml)

3550Ft*
30 ml (118,33 Ft/ml)

MOST 
CSAK!

Bármilyen utazást tervez, 
az úti patikát vigye magával!

Visine® Classic 0,5 mg/ml 
oldatos szemcsepp
15ml (116,67 Ft/ml)

A szem kisebb irritációinak (pl. füst, por, szél, klóros víz, pollen) 
tüneteként jelentkező kötőhártya-duzzanat és vörösség átmeneti, 
tüneti kezelésére.

Hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid. Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

Nicorette® Icy White gum 2 mg / 
Nicorette® Icy White gum 4 mg
gyógyszeres rágógumi
30 db (58,33 Ft/db) és 30 db (58,33 Ft/db) 

A megvonás tüneteit csökkentve segíti a dohányzásról való 
leszokást. Alkalmazható a dohányzás átmeneti 
felfüggesztésére vagy csökkentésére is. 

Hatóanyag: nikotin. Vény nélkül kapható gyógyszer. 

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

Bengay® krém  
50g (23,98 Ft/g)

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

Hatóanyag: metil-szalicilát, mentol. Vény nélkül kapható gyógyszer. 

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

1199FT
-15%**

MOST!*

1750FT
-15%**

MOST!*

1750FT
-15%**

MOST!*

1750FT
-15%**

napégés

körömgomba
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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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

MOST KIEMELT
AKCIÓBAN

Richtofit 
Rapid Active

sportgél
125 ml (12,40 Ft/ml)

A Richtofit az eredeti magyar sport 
krém, 7 gyógynövény kivonata 

mentollal. A gél formula segíti a gyors 
felszívódást. A nagyon aktívaknak.

Richtofit. Mozgásban tart.
Pharmafit Sport Kft.

MOST!*

1550FT
-20%**

Naturland Jégzselé
140 ml (7,85 Ft/ml)

Könnyen felszívódó zselé kámforral 
és mentollal. Helyi vérbőséget 
fokozó hatóanyagai a bőrt hűsítik, 
frissítik. Ajánljuk sportolóknak, 
megerőltető munkát végzőknek 
bőrápoláshoz, masszírozáshoz.

MOST!*

1099FT
-10%**

Naturland 
Szúnyog- 

és kullancsriasztó 
spray

100 ml (15,50 Ft/ml)

Vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) 
távoltartására alkalmas. A bőrfelületre 

juttatott készítmény, a felvitel vastagságától 
függően, a vérszívó rovarokat 4-6 órán 

keresztül távol tartja. Hatékony védelem.

1550FT
MOST
CSAK!*

Novosil
gél

50 ml (27,98 Ft/ml)

Stop a rovarcsípéseknek! 
A Novosil SWISS gél komplex hatású, gyógynövény 

hatóanyagokat tartalmazó készítmény, amely 
megakadályozza a kellemetlen reakciókat 

rovarcsípések, csaláncsípés vagy leégés után. 

MOST!*

1399FT
-20%**

Herbária Naptej SPF 50
200 ml (11,50 Ft/ml)

Herba Kids Naptej SPF 50
200 ml (11,50 Ft/ml)

A Herbária Naptej könnyű, hidratáló formula 
antioxidáns hatású vitaminokkal, mely erős védelmet 
nyújt az egész család számára.

MOST!*

2299FT
-15%**

MOST!*

2299FT
-15%**

Cocculine
szopogató tabletta
30 db (48,33 Ft/db)

Az utazáskor fellépő rosszullétek  - gépkocsiban, repülőn, 
tengeren - megelőzésére, ill. terápiás kezelésére.  

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

1450FT
MOST
CSAK!*

Biomed 
Vadgesztenye Krém 
FORTE DUPLA
2x60 g (9,99 Ft/g)

Visszérgyulladás okozta kellemetlen 
bőrtünetek, fáradt és feszülő 
lábak ápolására. Továbbfejlesztett 
összetétel hozzáadott nyírfakéreg- 
kivonattal + A- és E-vitaminnal. 
Összesen 23,9% gyógynövény-
kivonat-tartalom.  
Gazdaságos DUPLA kiszerelés.

MOST!*

1199FT
-15%**

Biomed 
Svédkeserű Krém 
RAPID
30 g (18,33 Ft/g)

Szúnyog-, illetve egyéb rovarcsípés 
okozta kellemetlen bőrtünetek 
enyhítésére, gyorsan hűsítő mentollal.  
12% gyógynövénykivonat-tartalom.

MOST!*

550FT
-25%**

Parasoftin
bőrhámlasztó zokni

1 pár (1850,00 Ft/pár)

Innovatív megoldás a talp bőrének intenzív és 
kényelmes ápolására. Összetevői behatolnak a talp 

bőrébe, felpuhítják az elszarusodott réteget és 
lehámlasztják a bőrkeményedéseket.  

Az AHA/BHA savak hatékonyan stimulálják a bőr 
regenerációját és a bőrmegújító folyamatokat.

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

MOST!*

1850FT
-10%**

1x1 Vitamin 
Magnézium Forte 

+ B6-vitamin BioPerinnel
tabletta

28 db (21,39 Ft/db)

A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez és az idegrendszer 

megfelelő működéséhez.  
A B6-vitamin hozzájárul a fáradtság 

és a kifáradás csökkentéséhez.  
Hatóanyag: magnézium, B6-vitamin.

Keresse a termékcsalád többi tagját is 
akciós áron a Kulcs Patikákban!

599FT
MOST
CSAK!*

Walmark Idelyn Walurinal Max 
Aranyvesszővel
tabletta
10 db (189,90 Ft/db)

A Walurinal Max magas tőzegáfonya tartalma 
mellett aranyvessző-kivonatot tartalmaz a 
húgyutak egészségéért és D-vitamint a szervezet 
védekezőképességéért. Hatóanyag: 90,0 mg CystiCran 
amerikai tőzegáfonya kivonat, 20,0 mg aranyvessző 
kivonat, 5,0 µg D-vitamin (1 tablettában).
Étrend-kiegészítő.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

MOST!*

1899FT
-30%**

Urifar® Improved 
D-mannózt, gránátalmamag-kivonatot, madárkeserűfű-kivonatot  

és A-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő édesítőszerrel
14 tasak (303,57 Ft/tasak)

A madárkeserűfű támogatja a vizelet ürülését, csökkenti egyes 
baktériumok megtapadását a húgyutak falán és segít eltávolítani 
a patogén baktériumokat a húgyutakból. Az A-vitamin hozzájárul 

az immunrendszer normál működéséhez.  
Hatóanyag: D-mannóz, gránátalmamag-kivonat.

Ergo-Prevent Kft., 7773 Villány, Baross G .u.23.

MOST!*

4250FT
-20%**

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%**

HÚGYUTAK

BioCo 
B-vitamin Komplex 
Forte MEGAPACK

tabletta
100 db (21,50 Ft/db)

A B1-vitamin hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez, a B1-, B2-, B3- és B6-vitaminok 

az idegrendszer, a B6-, B12-vitaminok 
és a folsav az immunrendszer normális 

működéséhez.

MOST!*

2150FT
-20%**

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%**

MOST KIEMELT AKCIÓBAN

Oculoheel
egyadagos oldatos szemcsepp

15 adag (156,67 Ft/adag)

Az Oculoheel egyadagos oldatos 
szemcsepp alkalmazható a tünetek 

csökkentésére a szemirritációval 
és szemhéjgyulladással járó 

megbetegedéseiben, mint pl. fáradt, 
igénybevett, könnyező, fényérzékeny 

szem, szúró érzés a szemben, 
szemhéjszéli gyulladások esetén. 

Homeopátiás gyógyszer.

MOST!*

2350FT
-10%**

SZEM SZÁJÁPOLÁS
elmex®

gél
25 g (71,96 Ft/g)

Az elmex® gél amin-fluorid 
tartalmának köszönhetően intenzív 

védelmet nyújt a fogszuvasodás 
ellen, hatásos a kezdődő szuvas 

felületek és fognyaki érzékenység 
kezelésére. Heti 1x-i használat 

ajánlott, 6 éves kor felett.
Forgalmazó: Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, 

Cserzy M. u. 32.

MOST!*

1799FT
-15%**

magastőzegáfonyatartalom

fogszuvasodásellen

gazdaságos

rovarcsípésután



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: 2019.02 .01-2019.04.30-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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .
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MOST KIEMELT AKCIÓBAN

Santes
hüvelykúp

14 db (196,43 Ft/db)

Hüvelyszárazság, hüvelyhámsérülések kezelésére szolgáló 
hormonmentes készítmény. Hatékonyan enyhíti a kellemetlen 

tüneteket, 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!*

2750FT
-20%**

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%**

MOST!*

999FT
-20%**

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%-
át1 és segít eltávolítani a plakkot és az elszíneződéseket2.

(1laboratóriumi tesztek alapján, 2szakszerű 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/0004/19b

MOST!*

1150FT
-20%**

Corega Erős Original
műfogsorrögzítő krém
40 g (28,75 Ft/g)

A Corega Erős Original mentolos ízesítésű műfogsorrögzítő krém 
összetétele 3-irányú tartást biztosít, cinket nem tartalmaz.
Orvostechnikai eszköz.
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/0004/19b

DermaPlast®
herpesz tapasz
16 db (99,94 Ft/db)

Speciális, hidrokolloid anyagának köszönhetően: 
• diszkréten elfedi a herpeszt, hozzájárul 
 annak gyorsabb gyógyulásához 
• nem varasodik, és nem keletkezik heg 
• a tapaszt folyamatosan lehet használni 
 (éjjel-nappal), evés-ivás közben is 
• dobozában csipesszel és tükörrel 
Gyógyászati segédeszköz.
HARTMANN-RICO Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy Paul Hartmann u. 8.

MOST!*

1599FT
-30%**

Systane Complete
lubrikáló szemcsepp
10 ml (385,00 Ft/ml)

A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció 
átmeneti enyhítésére. Nyugtat, hidratál és segít 

a helyreállításban. Alkalmazható a kontaktlencse 
behelyezése előtt és kivételét követően.

Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Mellékhatás bejelentő e-mail címünk: QA.Complaints@alcon.com. 

HU1905677547/05/2019.

Polisorb por
12 g (166,58 Ft/g) és 25 g (123,96 Ft/g)

Új, hatékony készítmény akut hasmenés gyors 
kezelésére, allergia kellemetlen tüneteinek 

enyhítésére, tápcsatorna méregtelenítésére. 
Szilícium-dioxid hatóanyagú finom por, vízben 

elkeverve semleges ízű, színű szuszpenziót képez. 
Felnőtteknek és gyerekeknek 1 éves kortól ajánlott.

Cyclotest
korai terhességi teszt (10 mIU/ml)
1 db (850,00 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
Ergo-Prevent Kft., 7773 Villány, Baross G.u.23.

MOST!*

850FT
-25%**

Perskindol Active 
Classic Gél
100 ml (29,99 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!*

2999FT
-15%**

Octenisept
sebgél
20 ml (94,95 Ft/ml)

Sebkezelő gél. Elősegíti a nedves sebkezelést,  
amely a WHO ajánlásában is szerepel. 
Hatóanyag: oktenidin-dihidroklorid.

MOST!*

1899FT
-15%**

Walmark 
Idelyn Beliema Effect

hüvelytabletta
10 db (299,90 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.

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

MOST!*

2999FT
-25%**

Mastu
kenőcs

30 g (56,63 Ft/g)

A Mastu kenőcs hatékony megoldás az aranyér 
kellemetlen tüneteinek enyhítésére.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. 
19STADAMASTU3AP4/2019.05.29

MOST!*

1699FT
-15%**

Ocutein Sensitive PLUS
szemcsepp
15 ml (106,60 Ft/ml)

Az Ocutein Sensitive PLUS szemcsepp 
síkosítja, hidratálja és megnyugtatja  
a száraz és dehidratált, fáradt szemeket. 
Kifejezetten érzékeny szem esetében 
ajánlott. Kontaktlencsét viselők is 
használhatják. Hatóanyaga: hialuronsav  
+ áfonyakivonat. Felbontás után 90 napig 
felhasználható.

MOST!*

1599FT
-20%**

MOST!*

1999FT
-20%**

Rhinospray Natural
orrspray

20 ml (99,95 Ft/ml)

Orrdugulás? A Rhinospray Natural 
orrspray 3 perc alatt szabaddá 

teszi az eldugult orrot. 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.)

Curiosa®
sebkezelő gél
30 g (66,63 Ft/g)

Horzsolásra, vágásra, műtéti sebekre, égési 
sérülésekre, felfekvésre, diabéteszes fekélyekre, 
pattanásos bőr kezelésére.  
Hatóanyag: cink-hialuronát.
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

MOST!*

1999FT
-20%**

Wortie
szemölcsfagyasztó spray
50 ml (71,00 Ft/ml)

A szemölcs gyökeréig hatoló fagyasztással 
kezeli a szemölcsöt, akár egyetlen alkalmazással. 
Forradalmian egyszerű használni,  
a csomagolásból kivéve azonnal használatra kész. 
Egyedi, precíz fagyasztófejének köszönhetően 
a kezelés során a szemölcs körüli bőrfelületet 
nem károsítja.  
Már 4 éves kortól alkalmazható.
SP Pharma Kft.

MOST!*

3550FT
-15%**

Artelac Triple Action
szemcsepp
10 ml (255,00 Ft/ml)

Fáradt, égő és/vagy könnyező szemek esetén.  
Erőteljes nedvesítés a tünetek azonnali és tartós 
enyhítésére.
Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84,  
tel: 36 1 345 5900

MOST!*

2550FT
-15%**

Reparon® Herbal
végbélkenőcs
25 g (81,96 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!*

2049FT
-20%**

Bioextra Ferrovit
étrend-kiegészítő kapszula
60 db (21,33 Ft/db)

Szerves vasat, cinket, rezet és B-vitaminokat tartalmazó 
kapszula. A vas, B6 - és B12 - vitamin hozzájárul a 
normál vörösvérsejt-képződéshez, az immunrendszer 
normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. Laktóz - és cukormentes.
Bioextra Zrt.

MOST!*

1280FT
-20%**

MOST!*

3850FT
-20%**

erőstartás

vashiány

hasmenés

sebkezelésorrdugulás

szemszárazság

gyógynövénykivonatokkal

MOST!*

1999FT
-30%**

MOST!*

3099FT
-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: 2019.02 .01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól .

Az akció érvényes: 2019. július 01 – július 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: 2019.02.01-2019.04.30-ig. Az egyes tagpatikák árai 

eltérhetnek az átlagos gyógyszertári tranzakciós ártól. 

Kiadja a Kulcspatikák Zrt.

Nyomdai lezárás: 2019. június 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:

KERESSE A KULCS PATIKÁKBAN!

ü gyorsan és egyszerűen igényelhető
ü számtalan kedvezményt biztosít
ü elérhető már a legtöbb tagpatikában

KULCS PATIKÁK Törzsvásárlói Kártya


