
A kupon beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. Az akció a készlet erejéig érvényes a kuponon feltűntetett időszakban.  A kupon csak egy termék vásárlására használható fel és vásárlón-
ként csak egy kupon használható fel az akciós időszakban.

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2017. március 1-től 31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes!

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

ÉK    Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
OT    A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

 magazin

Fantasztikus kedvezmények!!!

Március 1-31.Március havi kiemelt ajánlataink

akár

-20%

Vitanorma 
Zöldkávé 
kapszula 60 db
Vitanorma Zöldkávé 
kapszula 200 mg 
zöldkávé kivonatot 
tartalmaz amelyből 
45% ( 90 mg ) a klo-
rogénsav tartalom.
Aniba-Net Kft
1154. Budapest,  
Szerencs u. 172.
12146/2013

Most csak

1520 Ft
25 Ft/db

ÉK

akár

-50%

Most csak
8199 Ft

68 Ft/db ÉK

Femibion  
2 vitaminkészítmény  
2 havi adag  
60+60 db  
ajándék 10 db 
pocaktetkóval
Vitaminkészítmény a váran-
dósság 13. hetétől a szop-
tatási idő végéig az anyák 
megváltozott igényeinek 
megfelelő összetétellel. Fol-
savat, metafolin®-t, D-vita-
min-t és DHA-t is tartalmaz. 
60 napi adag. 
Merck Kft  
1117 Budapest,  
Október huszonharmadika u. 6-10.

akár

-30%Revalid kapszula 90 db
Megállítja a hajhullást, serkenti a  
hajnövekedést. Kedvezően befolyá- 
solja a korpásodást. Ellátja a hajat a 
szükséges anyagok-
kal a hajhagymák 
felépítéséhez, a 
hajfelszín jó külle-
mének fenntartá-
sához.
Ewopharma Hungary Kft.
1021, Budapest,  
Budakeszi út 73/F

EP

Faringopront  
3 mg/0,2 mg citrom-menta  
szopogató tabletta 24 db
Torokfájás? A Faringopront kettős hatóanyagával 
gyorsan enyhíti a torokfájás kínzó tüneteit és fer-
tőtleníti a torkot. Kellemes citrom-menta ízesítésű 
változatban. Tegyen Pront-ot a torokfájás végére!
Valeant Pharma Magyarország Kft. 
1025 Budapest, Csatárka u. 82-84.  |  OGYI-T-6619/06

Most csak

925 Ft
39 Ft/db

VN

akár

-30%

EP

Most csak

5999 Ft
67 Ft/db

GY



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Vény nélkül  
kapható gyógyszerVN Étrendkiegészítő  

készítményÉK Orvostechnikai 
eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

Lábápolás Bőrápolás Mozgásszervi panaszokra

Kedves Olvasóink!
Még csak nemrég léptünk a 2017-es esztendőbe és máris itt a tavasz első hónapja. A március persze még tar-
togathat meglepetéseket számunkra, de a lényeg, hogy vége a hosszú és hideg zimankónak. Eljött az ideje a 
sportnak, a szabadtéri programoknak a kert rendbetételének. Persze ízületeink sokszor nincsenek felkészülve a 
hirtelen jött terhelésre. Ezért jó, ha időben felkészítjük őket is a tavaszra! Hogy miként érjük el a fájdalom nélküli 
szabad mozgás örömét arról alább olvashatnak.

Mitől fáj?

A legfőbb ízületi fájdalmat kiváltó tényezők az életkor 
előrehaladtával mindenkit érinthetnek, kisebb-nagyobb 
mértékben. Ez az ízületek degeneratív elváltozása, vagyis 
„kopása”. Az ízületek túlterhelése (sportolók, nehéz fizi-
kai munkát végzők, kényszertartásban dolgozók, elhízás 
esetén), sérülése, deformitása (ez lehet veleszületett, vagy 
szerzett) ezt a folyamatot gyorsíthatja. Egyes fertőzések (pl. 
kullancscsípéssel terjedő Lyme kór), néhány betegség (au-
toimmun gyulladásos betegségek, pajzsmirigy, daganatos, 
cukorbetegség, köszvény), illetve étel intolerancia szintén 
okozhat ízületi gyulladásos betegséget, ezzel az érintett te-
rület károsodását okozva. A túlterhelés mellett a mozgáshi-
ányos életmód is ártalmas, az ízület merevségéhez, az azt 
körülvevő izmok, szalagok rugalmatlanságához vezet. A 
túlzott, hosszú ideig fennálló stressz káros hatása is szere-
pel az ízületi, ízület környéki elváltozások kialakulásában.

Hogyan befolyásolják az évszakok az ízüle-
ti problémákat?

Számos vizsgálat folyt azzal kapcsolatban, hogy az idő-
járás, évszakok befolyásolják-e az ízületi panaszokat. 
Egyértelmű eredmények nincsenek, azonban a hideg hő-
mérséklet, a csökkenő légnyomás úgy tűnik, kedvezőtlen 
hatással bírnak. A fizikai munka mennyisége az évszakok-
kal változik: télen kevesebbet mozgunk, testünk „ellustul”, 
majd a tavasz beálltakor megszaporodó munkák (kert, 
tavaszi nagytakarítás) hirtelen nagy terhet rónak az ízüle-
tekre, mozgásszervünkre, amit gyakran megérzünk.

Megelőzés és kezelés

Fontos a megelőzés szempontjából, hogy kezdetben még 
jelentős eredményeket lehet a „porcerősítő” készítmények-
kel elérni, így a korai kezelés itt is nagy jelentőséggel bír.

Az ízületek egészségének megőrzésében az ízületi porc 
épsége bír jelentőséggel. Erről lehet talán a legtöbbet hal-
lani, különböző készítmények kaphatók recept nélkül, me-
lyek a károsodott porc regenerálásában segítenek. Fontos 
azonban az ízületeket alkotó csontok épségére is gondol-
ni, melyet a kálcium és D-vitamin megfelelő bevitele biz-
tosít. Az ízületek körüli izmok, kötőszövet épsége szintén 
szükséges a megfelelő mozgás, így az ízületek egészséges 
terhelése szempontjából. Magnézium, cink, B-vitaminok 
megfelelő szintje ebben segítenek.

Itt van még a kurkuma, mint növényi eredetű megoldás. A 
kurkumát főként gyulladáscsökkentő hatása miatt kedve-
lik, és nemcsak ízületi, de akár autoimmun vagy bélgyulla-
dások esetén is. Számos tanulmány van jelenleg is folya-
matban vele kapcsolatban. Egyes eredmények nemcsak 
gyulladáscsökkentő hatásáról, hanem porc regeneráló 
hatásáról is beszámolnak. A kurkuma mellett a gyömbér, 
lucerna, oregánó, ananász, zeller antioxidáns hatását is 
előnyösnek vélik ízületi gyulladások enyhítésében.

Mozogjunk, de előszőr csak óvatosan!

Fontos, hogy az ízületek minden mozgásterjedelmét ki-
használjuk: egyszerűen minden irányba mozgassuk át az 
ízületet. Gerinc esetén a jól mozgó szakaszok (nyak, derék) 
esetén mindig csak középvonalig mozgassuk, és lehetőleg 

kerüljük a csavaró, körző mozdulatokat. Derékbántalmak 
esetén úszás, csípőbántalmak esetén úszás és kerékpározás 
javasolt. A mozgás lényege egyrészt az ízület átmozgatása, 
ami a váll esetén különösen fontos, hogy az ízület úgyne-
vezett „befagyását” megelőzzük. Ezért a kar fej fölé emelése 
mindenképpen része kell legyen ennek az ízületnek a moz-
gatása során. Másrészt az ízületet körülvevő, azt mozgató 
izmok erősítése is célunk, melyet fokozatosan emelkedő 
terheléssel szabad végezni, saját súlyunk, izomerőnk segít-
ségével, és nem súlyzókkal. Pl: a combizom erősítésére ülő 
helyzetben a lábszár felemelése, combizom megfeszítése, 
majd láb leengedése, illetve ennek ismétlése elegendő.

Márciusban kezdjük el a felkészülést a szabad mozgás idő-
szakára! A fenti szakértő tippek segítenek mindenkinek, 
hogy gond nélkül menjen az átállás a tavaszra.

Cikkünkhöz szakértő segítséget nyújtott Dr. Cser Anita az 
Aniron Egészségközpont háziorvosa.

Kincses Gábor – SIPO Patikák

Perskindol Active  
Classic Gél 100 ml
Sportolás előtt és 
után. Alkalmazásakor 
egyedülálló kettős 
hatás lép fel: hűtő és 
melegítő hatás. A bőrbe 
masszírozva serkenti a 
vérkeringést és segíti 
az izmok ellazulását. 
Mentolt és illóolajokat 
tartalmaz.
Ewopharma Hungary Kft.
1021, Budapest, Budakeszi út 73/F

Voltaren Emulgel Forte  
20 mg/g gél 100 g
A Voltaren Emulgel Forte az ízületek  
és az izmok közepes vagy erős fájdalommal járó 
elváltozásai esetén csillapítja a fájdalmat és csökkenti a 
gyulladást. Hatása tartós, akár 12 órán keresztül fennáll.
Hatóanyag: Diklofenák-dietilamin  |  GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1124 Budapest Csörsz u. 43  |  OGYI-T-05572 / 39

Walmark Proenzi 3  
Expur tápszer filmtabletta  
50 db
A kor előrehaladtával egyre nagyobb 
az ízületi betegségek 
kialakulásának kockáza-
ta, melynek során a 
porcok károsodhatnak. 
Ne várjon, tegyen 
ízületeiért!
Hatóanyag: Glükozamin-szulfát 
Kondroitin szulfát, MSM, C-vitamin
Walmark Kft  |  1138 Budapest,  
Madarász Viktor u. 47-49.
1737/2013

Most csak

2699 Ft
27 Ft/ml

OT

Most csak

2999 Ft
30 Ft/ml

VN

Most csak

3855 Ft
77 Ft/db

T

akár

-20%
akár

-15%
akár

-15%

EP
EP

EP



Keressen minket  
a Facebookon!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Jól jöhet, ha van otthon...

Férfiaknak Nőknek

Aspirin® Protect 100 mg  
gyomornedv-ellenálló  
bevont tabletta 98 db
Az Aspirin® Protect szedése ajánlott infarktus kocká-
zatának csökkentésére szív- és érrendszeri kockázati 
tényezőkkel rendelkező, 45-79 év közötti férfi-, és 
55-79 év közötti nőbetegeknél a haszon/kockázat 
értékelését követően.
Hatóanyag: acetilszalicilsav  |  Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  |  OGYI-T-5950/08

Salvequick Aqua-Resist  
sebtapasz 28 db
Víz és szennyeződésálló ragtapasz,  
amely lélegzik. Jó tapadású és rugalmas.
Maresi Foodbroker Kft.  |  1118 Budapest Homonna utca 2-4.
556052-5478

OMRON M2 felkaron  
működő vérnyomásmérő  
+ OMRON HN-289 digitális 
személymérleg, fekete
M2 Klinikai validált készülék. 30 férőhelyes memória. 
Helyes mandzsettafelhelyezés és szabálytalan szívrit-
mus kijelzése. Vérnyomásszint grafikus  ábrázolása. 
HN-289 mérleg: Klinikai pontosság. Biztonsági, hő-
kezelt üveglap. Maximális 
terhelhetőség: 150 kg. 
Automatikus be-  
és kikapcsolás. 
HUNGIMPEX Kft.
1037. Budapest,  
Kunigunda útja 60.

Sedatif PC bukkális   
tabletta 40 db
Ingerlékeny? Szorong? Rosszul alszik?  
Sedatif PC - alvászavar, szorongás, ingerlékenység 
tüneteinek kezelésére. Ajánlott stresszes, túlhajszolt 
életvitel esetén, 
illetve hiperaktív 
gyerekeknek. Vény 
nélkül kapható 
gyógyszer.
Boiron Hungária Kft
1128 Budapest, Csörsz u.45.
OGYI-HG-106/01

Wortie szemölcs- 
fagyasztó spray 50ml
A szemölcs gyökeréig hatoló  
fagyasztással kezeli a szemölcsöt, már egyetlen 
alkalmazással. Forradalmian egyszerű használni, a 
csomagolásból kivéve 
azonnal használatra 
kész. Egyedi, precíz 
fagyasztófejének 
köszönhetően a kezelés 
során a szemölcs körüli 
bőrfelületet nem káro-
sítja. Már 4 éves kortól 
alkalmazható.
SP Pharma Kft.
1037 Budapest, Jablonka út 29/B
CE

Most csak

2015 Ft
21 Ft/db

VN

Most csak

495 Ft
18 Ft/db

Most csak

17990 Ft
17990 Ft/szett

akár

-12%
akár

-20%

akár

-10%

akár

-15%

akár

-20%

Most csak

1335 Ft
33 Ft/db

VNH

EP

Zovirax ajakherpesz  
krém 2 g
Gyorsan a bőrbe jutó formula.  
A száj és arc területén jelentkező herpesz fertőzés he-
lyi kezelésére. Alkalmazása felgyorsítja a gyógyulási 
folyamatot és 
lerövidíti a fáj-
dalom enyhü-
lésének idejét. 
Megelőzésre és 
kezelésre.
Hatóanyag: Aciclovir
GlaxoSmithKline- 
Consumer Kft
1124 Budapest,  
Csörsz u. 43
OGYI-T-07693

Most csak

1275 Ft
638 Ft/g

VN

akár

-15%

EP

EP

EP

EP

TEVA-Saballo  
320mg lágy kapszula  
60 db
A Teva-Saballo alkalmas jóindulatú prosztata 
megnagyobbodás esetén fellépő vizelési zavarok 
kezelésére.
Hatóanyag: Sabalpálma termés kivonata  |  Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.  |  OGYI/19831-2/2015

Vagilact-Q hüvely- 
tabletta 10 db
A Vagilact-Q hüvelytabletta  
három összetevője : a lactobacillus, tejsav és izo- 
flavonok, alkalmas a hüvelyi fertőzések tüneteinek 
kezelésére. Visszaépíti a normál hüvelyflórát, 
ami természetes védelmet nyújt a fertőzésekkel 
szemben. Ezért javasolt minden olyan esetben, 
amikor a hüvelyflóra egyensúlya felborul.
Összetevők: Lactobacillus acidophilus, tejsav, isoflavonok
Q Pharma Kft  
1053 Budapest,  
Veres Pálné u. 4-6
CE0426

Most csak

3045 Ft
51 Ft/db

VN

Most csak

2749 Ft
275 Ft/db

OT

akár

-15%
akár

-20%

EPEP

Most csak

3329 Ft
67 Ft/ml

OTGY 
 SE

Most csak

1395 Ft
140 Ft/ml

VN

SeptaNazal 1 mg/1 ml  
+ 50 mg/1 ml oldatos  
orrspray felnőtteknek  
(6 év felett) és SeptaNazal 0,5 mg/1 ml  
+ 50 mg/1 ml oldatos orrspray 
gyermekeknek (2-6 éves kor között)
Csökkenti az orrnyálkahártya duzza-
natát és az orrváladék képződést, 
ennek köszönhetően csökkenti az 
orrdugulást. Dexpantenol tartal-
mával elősegíti a sebgyógyulást 
és védi az orrnyálkahártyát. 
Továbbá javallott orrlégzés 
akadályozottságának kezelésére 
orrműtétet követően.
Hatóanyag: xilometazolin- 
hidroklorid és dexpantenol 

akár

-20%

EP

EP



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Vény nélkül  
kapható gyógyszerVN Étrendkiegészítő  

készítményÉK Orvostechnikai 
eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

Megfázás, torokfájás, köhögés

A természet erejével

Aqua Maris 
orrspray 30 ml
Ajánlott kiszáradt 
orrnyálkahártya 
kezelésére, valamint 
az orrhigiéné fenntar-
tására. Gyermekeknél 
orrszívás előtt segíti a 
váladék felpuhítását.
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-
21. Gyógyszerbiztonsági Osztály:  
505-70-32,  
drugsafety@richter.hu

Faringostop 
1,5 mg/ml 
szájnyálkahártyán 
alkalmazott  
oldat/spray 30ml
A szájüreg és a torok 
gyulladásos állapo-
taival járó tüneteinek 
(fájdalom, pirosság, 
duzzanat) kezelésére.
Hatóanyag:  
benzidamin-hidroklorid
Valeant Pharma  
Magyarország Kft.
1025 Budapest,  
Csatárka út 82-84.
OGYI-T-22815/01

Coldrex MaxGrip mentol  
és erdei gyümölcs ízű por  
belsőleges oldathoz 10db
A Coldrex MaxGrip hatékonyan enyhíti a megfázás 
és az  influenza tüneteit: a fejfájást, lázat, torokfájást, 
végtagfájdalmat, orrdugulást, orrmelléküreg-gyulla-
dást és a vele járó 
fájdalmat. Nem 
okoz álmosságot. 
C-vitamint tartal-
maz.
Hatóanyag: paracetamol,  
aszkorbinsav, fenilefrin-hid-
roklorid
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest Madarász 
Viktor utca 47-49.
OGYI-T-01715/13

Kalmopyrin 500 mg  
tabletta 12 db
Lázcsillapítás és hűléses megbetege- 
dések, valamint enyhe és középerős fájdalmak 
kezelésére
Hatóanyag:acetil-szalicilsav  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu  |  OGYI-T-11212/02

Strepsils eperízű  
cukormentes szopogató  
tabletta 24 db
Torokfájás esetén a Strepsils szopogató tabletták 
gátolják a vírusok, a baktériumok és a gomba szapo-
rodását valamint meg is ölik őket. Emellett fájdalom-
csillapító hatásúak is, már öt perc elteltével.
Hatóanyag: 0,6 mg amilmetakrezol, ill. 1,2 mg 2,4-diklór-benzil-alkohol 
szopogató tablettánként  |  Reckitt Benckiser Kft.,  |  1113 Budapest, Bocskai út 
134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com
OGYI-T-4519/04

Nurofen Non-Aqua  
200 mg szájban diszper- 
gálódó tabletta 12 db
Víz nélkül bevehető citromízű tabletta, a nyelvre 
helyezve feloldódik. Gyorsan és hatékonyan csillapítja a 
lázat, valamint a fájdalmat. 6 éves kortól alkalmazható.
Hatóanyag: Ibuprofén  |  Reckitt Benckiser Kft.,
1114 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com
OGYI-T-6793/84

Most csak

1615 Ft
54 Ft/ml

OT

Most csak

1099 Ft
37 Ft/ml

VN

Most csak

1799 Ft
180 Ft/tasak

VN

Most csak

779 Ft
67 Ft/db

VN

Most csak

1399 Ft
58 Ft/db

VN

Most csak

1759 Ft
147 Ft/db

VN

akár

-15%

akár

-15%

akár

-11%

akár

-11%

EP EP

EP

EPEP

EP

akár

-15%

akár

-30%

INTERHERB 
NAPI1 Kurkuma 
Extraktum 100 mg 
kapszula 30 db
A kurkuma gyógynö-
vény hatóanyaga a 
kurkumin, hozzájárul 
az ízületek védelmé-
hez, segíti az ízületek 
normál működését.
GB Intrherb Kft.
1136 Budapest Tátra u. 25.
11088/2012.

Propolisz csepp 30 ml
Felső légúti megbetegedé-
sek megelőzésére, illetve 
enyhítésére, húgyúti és gyo-
mor-bélrendszerben fellépő 
gyulladások kiegészítő keze-
lésére, valamint a szervezet 
védekezőképességének 
erősítésére. Gyógyszernek 
nem minősülő gyógyhatású 
készítmény, hatását szakiro-
dalmi adatok igazolják.
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.
OGYI –942/2005

Most csak

1298 Ft
43 Ft/db

ÉK

Most csak

999 Ft
33 Ft/ml

GY

akár

-15%
akár

-20%InnoPharm Herbal  
Tőzegáfonya 450 mg  
kapszula 30 db
A készítmény 450 mg tőzegáfonya  
kivonatot tartalmaz.
Vitaplus Kft  |  1037 Budapest Csillaghegyi út 19-21  |  10502/2012

akár

-20%

Most csak

1285 Ft
43 Ft/db

ÉK



Keressen minket  
a Facebookon!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Szájápolás

Megfázás, torokfájás, köhögés Fájdalomcsillapítás

Körömgomba kezelésére

Algoflex Rapid 400 mg 
lágy kapszula 20 db
Rád tör a fejfájás? Miért várnál?  
A lágyzselatin-kapszulában lévő oldott hatóanyag 
azonnal felszabadul, így gyorsan űzi el a fejfájást. 
Az Algoflex Rapid modern gyógyszerformájának 
köszönhetően könnyen lenyelhető. Ibuproféntar-
talmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: Ibuprofen  |  Sanofi-Aventis Zrt.  |  1049 Budapest, Tó u. 1-5.
OGYI-T-21112/07

Most csak

1585 Ft
79 Ft/db

VN

akár

-15%Otrivin 1 mg/ml adagoló  
oldatos orrspray 10 ml
Gyorsan megszünteti az orrdugulást,  
segíti a váladék kiürülését, így megkönnyíti az orrlég-
zést. Hatása 2 percen 
belül kialakul és kb. 
12 órán keresztül 
fennáll. Az érzékeny 
nyálkahártya is jól 
tűri.
Hatóanyag:  
Xilometazolin-hidroklorid
GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1124 Budapest Csörsz u. 43
OGYI-T-05544

Bioeel Salprogel  
Zsálya- és propolisz- 
tartalmú fogínyzselé 20 ml
A termékben található zsályakivonat és propolisz 
enyhíti a szájüregben levő gyulladások, sérülések 
okozta irritáció tüneteit. Javasolt a szájüreg védel-
mére fogínygyulladás, helyi vérzés, szájüregi afták 
és fogínysorvadás esetén.
Bioeel Hungária Kft.  |  1026, Bp., Pasaréti út 35. a  |  CPNP1365201

Ambroxol-TEVA 30mg tabletta 30 db
Jól bevált, hagyományos tabletta, mely hatékony és  
megbízható megoldást kínál hurutos köhögés esetén.

Ambroxol-TEVA 75 mg retard kemény kapszula 10 db
Már napi 1 Ambroxol retard kapszula segít legyőzni a hurutos köhögést.
Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYI-T-2095/04 
OGYI-T-4466/04

RobitussinTM 
Antitussicum 
100 ml.
Enyhíti a makacs, 
száraz, irritatív köhö-
gést. Hatóanyaga a 
dextrometorfán, mely 
köhögéscsillapító 
hatással rendelkezik. 
Vény nélkül kapható 
dextrometorfán 
tartalmú gyógyszer.  
Cukormentes készít-
mény.
Hatóanyag: dextrometorfán
Pfizer Consumer HealthCare
OGYI-T-8102/02

COREGA Erős Rögzítés  
mentolos műfogsor- 
rögzítő krém 40 g

COREGA Fogínyvédő műfogsorrögzítő 
krém 40 g
Segít megelőzni a fogíny irritációt és javítja a 
műfogsor illeszkedését.

GlaxoSmithKline-Consumer Kft  |  1125 Budapest Csörsz u. 43

Most csak

1599 Ft
160 Ft/ml

VN

Most csak

859 Ft
43 Ft/ml

K

Most csak

1159 Ft
116 Ft/db

VN

Most csak

1159 Ft
39 Ft/db

VN

Most csak

1335 Ft
13 Ft/ml

VN

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

EP

EP

EP

EP

EP

LISTERINE® Total Care szájvíz DUO 2x500ml
Az eddigi legteljesebb LISTERINE® szájvíz, tisztítja és védi a fogakat  
a teljes szájhigiénia érdekében. Csökkenti a lepedék kialakulását,  
a fogakat erősítve véd a fogszuvasodás ellen, segít megelőzni a fogkő kialakulását.

LISTERINE® Total Care Sensitive szájvíz DUO 2x500ml
Napi kétszeri használat mellett a LISTERINE® TOTAL CARE SENSITIVE szájvíz bizonyítottan a 
teljes szájüreget tisztítja és szembeszáll az érzékenységet kiváltó tényezőkkel.

LISTERINE® Total Care Zero 
szájvíz DUO 2x500ml
Enyhébb íz, alkohol nélkül. A 
LISTERINE® TOTAL CARE ZERO™ szájvíz 
bizonyítottan tisztít és véd a teljes 
szájhigiénia érdekében. Csökkenti a 
lepedék kialakulását, a fogakat erő-
sítve véd a fogszuvasodás ellen, segít 
megelőzni a fogkő kialakulását.
Johnson & Johnson Kft 
1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14.

Most csak

1255 Ft
31 Ft/g

OT

akár

-15%

akár

-11%

Most csak

2395 Ft
2 Ft/ml

K

Amorolfin Teva  
50 mg/ml gyógyszeres  
körömlakk 2,5ml
Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a körömgom-
bát! Széles spektrumú gombaölő hatóanyaga a 
körömlemezbe és a körömágyba hatolva fejti ki 
hatását. Elég 
csak heti egyszer 
használni!
Hatóanyag: amorolfin 
Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13. 
OGYI/30651-4/2013

Most csak

3399 Ft
1360 Ft/ml

VN

akár

-15%

akár

-15%

EP

EP



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Vény nélkül  
kapható gyógyszerVN Étrendkiegészítő  

készítményÉK Orvostechnikai 
eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

Egészséges fejbőr és hajAranyeres panaszokra

Baba-Mama

Clearblue Digital  
Terhességi teszt  
fogamzásjelzővel
A Clearblue Digital terhességi teszt az első és 
egyetlen olyan teszt, amely nem csak azt mutatja 
meg, hogy Ön „Terhes” (+) vagy „Nem terhes” 
(–), hanem azt is, hogy mennyire előrehaladott a 
terhessége.
ADPH Kft  |  092 Budapest, Ráday u. 58.

Nizoral® korpásodás  
ellen 20 mg/g sampon  
100 ml
Sampon, gomba okozta bőrfertőzések, pl. 
hajkorpásodás helyi kezelésére és megelőzé-
sére. Felnőttek, 12 év feletti serdülők és idősek 
számára egyaránt 
alkalmas. Korpásodás 
kezelésére 2-4 héten át 
heti kétszer alkalma-
zandó.
Hatóanyag: ketokonazol
Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14
OGYI-T-1828/01

Bonolact® Pro+kid  
granulátum 30g
Bonolact® Pro+kid gyermekek számára  
kifejlesztett 5 különböző élőflórát tartalmazó 
készítmény károsodott bélflóra (pl. antibiotikumok 
szedése, gyomor-vagy bélrendszeri fertőzések, ill.  
ennek következ-
tében kialakult 
hasmenés) esetén,  
3 hónapos kortól.
Összetevők: Bifidobacterium 
longum, BB536®; Bifidobacteri-
um breve, M16V®; Bifidobacteri-
um, BB-12®; LGG®, Lactobacillus 
rhamnosus GG; Streptococcus 
thermo philus, TH-4®
Rubenza Kft
2045 Törökbálint, Tópark u 3.

Neogranormon  
baba kenőcs 100g
A Neogranormon baba kenőcs védi  
a baba popsiját a pelenkakiütéstől, nyugtatja a 
kipirosodott bőrfelületet és gyengéden ápolja a bőrt. 
Újszülött kortól alkalmazható, használata minden 
pelenkacsere alkalmával ajánlott.
Felelős személy:  TEVA Gyógyszergyár Zrt., 1134 Budapest, Váci út 29.
2328479

Detralex 500 mg  
filmtabletta 36 db
Akut aranyeres tünetek kezelésére.  
Érvédő gyógyszer, mely  jótékonyan erősíti  a 
vénákat.
Les Laboratoires Servier  |  50,rue Carnot 92284 Suresnes cedex Franciaország

Most csak

1799 Ft
1799 Ft/db

OT

Most csak

2939 Ft
29 Ft/ml

VN

Most csak

2445 Ft
82 Ft/g

T

Most csak

2559 Ft
26 Ft/g

K

Most csak

3699 Ft
103 Ft/db

VN

akár

-25%

akár

-XX%

akár

-11%

akár

-18%

akár

-15%

akár

-15%

Az érzékeny bőr 
ápolása
5 tipp a SIPO Patikák  
ajánlásával, hogy mindig 
egészséges és ragyogó  
legyen az érzékeny és  
rosaceára hajlamos bőr

Mik az érzékeny bőr jellemzői?

Hevesebben reagál az őt érő ingerekre, ilyenkor a bőr 
kipirosodik, a hajszálerek láthatóvá válnak, a látható 
jelek mellé égő, feszülő, kellemetlen érzés is társul.

A tüneteket számos hatás kiválthatja, például a nem 
megfelelő kozmetikumok használata, külső környeze-
ti hatások, hőmérsékleti ingadozások, vagy bizonyos 
ételek fogyasztása. 

Mit tehetünk az érzékeny bőr védelmében?

1. Első és legfontosabb, hogy az érzékeny bőrnek 
megfelelő napi bőrápolási rutint alakítunk ki. A BIO-
DERMA Sensibio termékcsalád a bőr természetes 
biológiai működését tartja szem előtt és a probléma 
forrásánál hat.

2.  Mindig kellő figyelmet fordítsunk arra, hogy át-
tanulmányozzuk az összetevőlistát, és csak illata-
nyagoktól és irritációtól (alkohol, serkentő hatású 
gyógynövények, mint a levendula, menta, citrom) 
mentes kozmetikumokat válasszunk. 

3. A bőr ápolása bőrtípustól függetlenül a tisztítással 
kezdődik, ami az érzékeny bőr esetében még fon-
tosabb! Legjobb választás a BIODERMA által immár 
két évtizede, elsőként szabadalmaztatott micellaol-
dat, a Sensibio H2O, ami kíméletesen, irritáló anya-
gok nélkül távolítja el a szennyeződéseket. Kerüljük 
az arc radírozását, ami érzékeny, rozaceás vagy arra 
hajlamos bőr esetében különösen irritáló lehet. 

4. Hidratáljuk bőrünket olyan hidratáló krémmel, ami 
segít visszaállítani a bőr megfelelő nedvességtar-
talmát. Érzékeny bőr esetében különösen fontos a 
szárazság elleni védelem. Tökéletes választás lehet a 
BIODERMA Sensibio AR krém, amit az érzékeny bőr 
mindennapos ápolására fejlesztettek ki.

5. Mindig használjunk fényvédőt! A nap sugarai öregí-
tik a bőrt és károsítják a felszínét és mélyebb rétegeit 
is, ráncokat, sötét pigmentfoltokat, sőt rákot is okoz-
hatnak. Érzékeny bőr esetén még fontosabb a meg-
felelő, mindenképpen fizikai fényvédő kiválasztása. 
Tökéletes választás lehet a Bioderma Photoderm AR 
SPF 50+ UVA33 fényvédője. 

EP

EP

EP

EP

Orrszi Porszi  
orrtisztító műanyag 1 db
Orrszívásnyira a boldog mosolytól!  
Egyszerű és biztonságos megoldás az orválladék 
eltávolítására. Használata elősegíti a babák nyu-
godt alvását és táplálkozását. Könnyen tisztítható, 
részekre szedhető. A szívás ereje nem okoz kárt az 
orrnyálkahártyán. Gyermekorvos és füll-orr gégész 
szakorvos ajánlásával.
Ceumed.kft  |  1007 Budapest,  Margitsziget, Grand H. 4/6.

Most csak

1999 Ft
1999 Ft/szett

OT

EP

akár

-15%



Keressen minket  
a Facebookon!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Bőrápolás

Ásványianyag- és vitaminpótlás

Botanica Natúr Testvaj Kókusz&Shea 200 ml
Natúr kókusz és sheavaj alapú testápoló. Segít egyensúlyban  
tartani a bőr vízháztartását és visszaadja a bőr rugalmasságát,   
bársonyosságát. Kiválóan felszívódik a bőrben, hozzájárul a  
hosszantartó hidratáló hatáshoz.

Botanica Natúr Kézkrém Mandula&Shea 200 ml
Natúr mandulaolaj és sheavaj alapú kézápoló,  növényi kivonatok  
hatóanyagával, melyek intenzíven hidratálják a bőrt. 
A benne lévő bőrpuhító argánolaj vitaminok-
ban és esszenciális zsírsavban 
(omega-6) gazdag
Aromax Zrt. 
1031 Budapest,  
Záhony u. 7

Béres C-vitamin 500 mg  
filmtabletta 100 db
Szedése biztosítja az egészség  
megőrzéséhez nélkülözhetetlen C-vitamin megfelelő 
mennyiségű bevitelét.
Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4.
OGYI-T-8346/04

Magne B6 bevont  
tabletta 50 db
Az eredeti Magne B6 segít enyhíteni a  
magnéziumhiány okozta feszültséget, így könnyeb-
ben birkózhatsz meg a mindennapi nehézségekkel. 
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Hatóanyag: magnézium, b6-vitamin  |  Sanofi-Aventis Zrt.
1045, Budapest, Tó utca 1-5. 
OGYI-T-4353/01

Cosmetic Plant ARGÁN/ALOE szemkontúr krém 30 ml 
Cosmetic Plant ARGÁN/ALOE éjszakai restrukturáló  
krém 50 ml
Kiváló restrukturáló tulajdonságai révén az argán olaj visszaadja a bőr rugalmasságát és 
természetes kinézetét. Az aloe vera kivonat biztosítja a bőr hidratálását és visszaállítja a 
sérült szöveteket. Az A, E, B5 vitamin komplexum óvja és bársonyossá teszi a bőrt. 

Cosmetic Plant ARGÁN/ALOE nappali regeneráló krém 50 ml
A argán olaj és aloe vera kivonat hidratálja, regenerálja a bőrt. Zsírsavakban 
és E vitaminban gazdag argán olaj, visszaállítja a bőr zsírrétegét, csökkenti a 
bőr vízveszteségét. Az aloe vera kivonat biztosítja a hámképződést, csökkenti 
a gyulladásos folyamatokat.
Econom Consult Kft.
2101 Gödöllő, Munkácsy M. u. 5/b

Calcium-Sandoz 
pezsgotabletta 20 db
A Calcium-Sandoz pezsgő-
tabletta 500 mg kalciumot 
tartalmaz, melyet a szer-
vezet aktív formában tud 
hasznosítani csontjaink és 
számos életfunkciónk érde-
kében. Calcium-Sandoz - A 
nélkülözhetetlen kalcium 
forrása. OSDZ724/07.16 
Kalcium tartalmú, vény 
nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: kalcium
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-5254/02

Multi-tabs®  
Immuno KID 30 db
Komplex multivitamin a gyermekek  
immunrendszerének normál működéséért. Vitami-
nokat, ásványi anyagokat és Lactobacillust tartalmaz. 
Finom, epres-málnás ízű rágótabletta. Étrend-kiegé-
szítő gyermekeknek 4 éves kortól.
Összetevők: Vitaminok  
és ásványi anyagok
Pfizer Consumer HealthCare
13499/2013

Eurovit Multilong  
vitamin kapszula 60 db
Az Eurovit Multilong retard technoló- 
giája folyamatosan adagolja a vitamino-
kat és ásványi anyagokat, és így hosszan 
tartó, egyenletes vitaminellátást 
biztosíthat.
Bioextra Zrt.  |  3000 Hatvan, Lőrinci út 20-22.  |  14830/2014

Bioextra Ferrovit  
kapszula 60 db és 30 db
A szervezet számára könnyen hasznosít- 
ható szerves vasat, cinket, rezet és B vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény. Napi egy 
kapszula biztosítja a felnőtteknek ajánlott napi B6- és 
B12-vitamin-, vas-, cink-, réz-, folsavbevitel 100%-át!
    
   Bioextra Zrt.
   1134 Budapest,  
   Váci út 33.
   11541/2012

Most csak

1775 Ft
18 Ft/db

VN

Most csak

1799 Ft
36 Ft/db

VN

Most csak

2155 Ft
11 Ft/ml

K

Most csak

1329 Ft
67 Ft/db

VN

Most csak

3399 Ft
113 Ft/db

ÉK

Most csak

1509 Ft
50 és 30 Ft/ml

K

Most csak

3099 Ft
52 Ft/db

ÉK

Most csak

1149 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

659 Ft
22 Ft/db

ÉK

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-25%

EP

EP

EP



Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

EP

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Vény nélkül  
kapható gyógyszerVN Étrendkiegészítő  

készítményÉK Orvostechnikai 
eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

Emésztés, gyomor- és bélpanaszok kezelésére

Most csak

1290 Ft
20 Ft/db

ÉK

Most csak

1790 Ft
27 Ft/db

ÉK

Most csak

1990 Ft
30 Ft/db

ÉK

Most csak

790 Ft
24 Ft/db

ÉK

Most csak

890 Ft
14 Ft/db

ÉK Most csak

990 Ft
30 Ft/db

ÉK

Most csak

1090 Ft
17 Ft/db

ÉK

EP

EP

SIPO PATIKÁK:
• Pécs, Bajcsy-Zs. út 11/1. (Árkád Bevásárlóközpont) 
• Pécs, Bajcsy-Zs. út 2-4. (Vásárcsarnok közelében)  
• Pécs, Makay István u. 5. (TESCO Áruház) 
• Pécs, Barbakán Tér 3. (SIPO Borostyán Patika)  
• Pécs, Nagy Imre út 39-41. (Kertváros, Kovács Cukrászda)  
• Pécs, Ybl M. u. 12/A. (Uránváros Központ, volt Tejivó)  
• Pécs, Polgárszőlő u. 13-15. (Kertváros, Rózsadomb központ)  
• Pécs, Irgalmasok útja 18. (Irgalmasok úti taxi állomás) 
• Pécs, Berek u. 4/1. (Kertvárosi kis piac) 
• Pécs, Zsolnay V. u. 8. (Kodály Központ mellett) 
• Budapest, Vak Bottyán u. 75/A (Köki Terminál Bevásárlóközpont) 

Patikáink  
Egészségpénztár  

elfogadóhelyek!

Csaknem 20 egészség- 

pénztárral állunk  

szerződésben!

EP

Guttalax 7,5 mg/ml  
belsőleges oldatos  
cseppek 30 ml
A Guttalax hatásos, kíméletes és kiszá-
mítható tulajdonságai mellett, csepp 
formájának köszönhetően egyénileg 
adagolható hashajtó gyógyszer. 
Klinikai vizsgálatok bizonyítják, 
hogy szoptatás ideje alatt is 
biztonsággal alkalmazható.
Hatóanyag: nátrium-pikoszulfát  
Boehringer Ingelheim RCV Mo. Ftp. 
1095 Bp, Lechner Ö fasor 6. 
Tel.: (06)-1-299-8900  |  OGYI-T-6851/02 
Orvosi információ:  
medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

Lactiv Plus kapszula  
élőflórát és vitaminokat  
tartalmazó speciális-gyógyá- 
szati célra szánt- tápszer 30 db
A Lactiv Plus más készítményekkel szemben nemcsak 
egy, hanem ötféle baktériumtörzset és vitaminokat is 
tartalmaz. Próbálja ki antibiotikum-kúra, bélfertőzés 
vagy hasmenés esetén!
Teva Gyógyszer-
gyár Zrt.
4042 Debrecen, 
Pallagi út 13.
T/2048/2015

Rennie Borsmenta  
rágótabletta 60 db
A Rennie a felesleges savat vízzé és  
más természetes anyagokká alakítva gyors és 
hatékony megoldást nyújt gyomorégés és refluxos 
panaszok esetén.
Hatóanyag: kalcium- és magnéziumkarbonát  |  Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  |  OGYI-T-5036/01-05

Most csak

1775 Ft
59 Ft/ml

VN

Most csak

2380 Ft
79 Ft/db

T

Most csak

1559 Ft
26  Ft/db

VN

akár

-15%
akár

-15%
akár

-15%

EP


