
 
Emulgel Forte 20 mg/g gél
diklofenák-dietilamin

Csillapítja a fájdalmat akár 12 órán át.

Hát- és derékfájás Ízületi fájdalom
sportsérülés okozta 

végtagfájdalom

GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43., Tel.: 225-5800, www.gsk.hu • CHHU/CHVOLT/0008/17a • Elkészítés dátuma: 09/03/2017
Voltaren Emulgel 1% gél, 100 g: Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. • Voltaren Emulgel Forte 20 mg / g gél, 100 g: Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. 

Voltaren Dolo 25 mg lágy kapszula, 20×: Diklofenák-kálium hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. • Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz, 5×: Diklofenák-nátrium hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2017. április 1-től 30-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!!!

Április havi kiemelt ajánlataink
akár

-50%
akár

-30%Loceryl 50mg/ml  
gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml
Klinikailag bizonyított, hogy a hetente 1x alkalma-
zandó, amorolfin tartalmú, vény nélkül kapható 
Loceryl 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk behatol 
a körömlemezbe, elpusztítja a körömgombákat, 
megelőzi a fertőzés terjedését.
Ewopharma Hungary Kft.  |   1021, Bp, Budakeszi út 73/F 
OGYI-T-4122/01

Vitanorma Kecsketej  
kapszula C- és  
E-vitaminnal 90 db
Fontosabb összetevők: kecsketej por,  
C-vitamin, E-vitamin. A hozzáadott C-vitamin: 
hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez, az ideg-
rendszer normál működéséhez, 
a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez, fokozza a vas 
felszívódását.
Aniba-Net Kft
1154. Budapest,  Szerencs utca 172.
15913/2015

Herbavis vadgesztenye  
krém 125 ml
A vadgesztenye kivonata alkalmas  
visszérgyulladás, véraláfutás következ-
tében kialakuló kellemetlen bőrtüne-
tek, valamint fáradt és feszülő lábak 
ápolására.
VitaPlus Kft.
1037 Budapest, 
Csillaghegyi út 19-21.

Most csak

1679 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

2555 Ft
511 Ft/db

VN

Most csak

1765 Ft
88 Ft/db

VN

Most csak

2090 Ft
21 Ft/g

VN

Most csak

2999 Ft
30 Ft/g

VN

Most csak

525 Ft
4 Ft/ml

K

EP

EPEP

EP

Most csak

4275 Ft
1710 Ft/ml

VN

akár

-30%

A fájdAlom 
 szAkértôje

Emulgel Forte 20 mg/g gél
diklofenák-dietilamin

Csillapítja a fájdalmat akár 12 órán át.

akár

-20%

Voltaren Emulgel 
Forte 20 mg/g gél 
100 g

Voltaren 
Dolo 25 
mg lágy 
kapszula 
20 db

Voltaren 
Emulgel 
1% gél 
100 g

Voltaren ActiGo 
140mg gyógyszeres 
tapasz 5 db



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

Jól jöhet, ha van otthon...

Lábápolás Bőrápolás Allergiás tünetekreFérfiaknak

Ásványianyag- és vitaminpótlás

Bioheal Kalcium 500 
mg + D3-vitamin + K2-
vitamin 70 db
A Bioheal készítménye 
kalcium, D3-vitamin és 
K2-vitamin-tartalmával 
együttesen, egymás 
hatását erősítve járulnak 
hozzá az egészséges 
csontozat fenntartásához. 
A D3-vitamin hozzájárul a 
vér normál kalciumszint-
jének fenntartásához.
Eurotrade Pharma Kft.
Kisigmánd, külterület H-2948,  
M1 Truck Centrum
16194/2015

Actival Senior  
filmtabletta 90 db+30 db
50 év felett különösen fontos a  
vitaminpótlás, ebben segíthet az Actival Senior 
multivitamin filmtabletta ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel. Szedése ajánlott az 50 év felett 
gyakran fellépő kimerültségi állapotokban (pl. stressz 
hatására), fáradtság, gyengeségérzés, a koncent-
rálóképesség 
csökkenése 
esetén, valamint 
vitaminhiány 
megelőzésére.
Béres Gyógyszergyár Zrt  
1037 Bp, Mikoviny u. 2-4
OGYI-T-9417/04

Inofolic inozitot és  
folsavat tartalmazó  
étrend-kiegészítő 60 db
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 szükség ezen összetevőkből.
Exeltis Magyarország Kft.  |  1011 Budapest, Fő u. 14-18.

Béres Magnézium  
250 mg+B6 filmtabletta  
90 db
Összetételének köszönhetően elegendő napi 1 
filmtabletta a magnéziumhiány megelőzésére és 
kezelésére. Kiválóan felszívódó magnézium kombiná-
ciót tartalmaz.
Béres Gyógyszergyár Zrt   |  1037 Bp, Mikoviny u. 2-4.  |  OGYI-T-10193/03

PROSTAMOL UNO  
320 mg lágykapszula  
60 db
Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú prosztata 
megnagyobbodás okozta vizelési panaszok (pl. 
gyakoribb vizelési inger, különösen éjszaka, gyenge 
vagy akadozó vizeletsugár) tüneti kezelésére 
ajánlott vény nélkül kapható, növényi eredetű 
hatóanyagot tartalmazó gyógyszer.
Hatóanyag:  
serenoa repens 
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg  
125 D-12489 Berlin 
 OGYI-T-7184/03

Pharmaton Vital 
lágykapszula 100 db
A Pharmaton Vital 
multivitamin készítmény 
a benne lévő ginzeng 
G115-nek köszönhetően 
növeli a szellemi és a 
fizikai teljesítményt. A ké-
szítmény hatékonyságát 
több vizsgálat bizonyítja.
Boehringer Ingelheim 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 
6. Orvosi információ: medinfo.hu@
boehringer-ingelheim.com

OGYI-T-08020/03.

Bioheal B-vitamin 
Komplex 
Időszemcsés 
nyújtott 
felszívódású  
70 db
Időszemcsés techno-
lógia a hosszantartó 
kedvező hatásért. 
8-féle B-vitamin, 
egyetlen időszemcsés 
kapszulába zárva.
Eurotrade Pharma Kft.
Kisigmánd, külterület H-2948, M1 
Truck Centrum
17215/2016

Most csak

1335 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

9890 Ft
165 Ft/tasak

ÉK

Most csak

2125 Ft
24 Ft/db

VN

Most csak

3555 Ft
59 Ft/db

VN

Most csak

6999 Ft
70 Ft/db

VN

Most csak

1265 Ft
18 Ft/db

ÉK

akár

-20%

akár

-17%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-20%

EP

EP

Most csak

4499 Ft
37 Ft/db

VN

EP

EP

Zilola® 5mg film- 
tabletta 28 db
Az Zilola már 1 órán belül csillapítja  
a virágpollen, a házipor és az állatszőr okozta allergiás 
tüneteket. Így búcsút inthet az orrdugulásnak, orrfo-
lyásnak, a tüsszögésnek, a szemviszketésnek és a bőr-
kiütésnek. Napi 1 tabletta - több mint 24 órás hatás!
Hatóanyag: levocetirizin-hidrodklorid  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu  |  OGYI-T-21995/04.

Most csak

1899 Ft
68Ft/db

VN

Most csak

1559 Ft
156 Ft/ml

VN

akár

-15%

EP

Allergodil oldatos  
orrspray 10 ml
Allergia? Allergodil!

Az Allergodil gyorsan és tartósan  
csillapítja az allergiás nátha  
és kötőhártya- 
gyulladás tüneteit. 
Hatóanyag azelasztin-hidroklorid
ALL/MAR/17/01
Lezárás dátuma 2017.03.07.
Mylan EPD Kft.,  
1138 Budapest, Váci út 150.  
Tel: (06-1) 465-2100,
Fax: (06-1) 465-2199,  
info@mylan.com

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

Emésztés, gyomor- és bélpanaszok kezelésére

NőknekTeva-Glicerin 2 g  
végbélkúp 10 db
A Teva-Glicerin hashajtó hatású  
végbélkúp. A készítény lokálisan hat, így kíméli a 
gyomrot: kifejezetten előnyös azok számára akik szá-
jon át sok más gyógyszert szednek. Hashajtó hatása 
gyorsan, akár 15 perc elteltével jelentkezhet.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-13146/02

Lopedium 2 mg  
kemény kapszula 20 db
Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés  
tüneteinek (pl. hasi diszkomfortérzés, puffadás, 
görcsök) kezelésére. Már az első adag Lopedium 
megszüntetheti a panaszokat. Gyors segítség hasme-
nés esetén!
OSDZ724/07.16   |  Hatóanyag: loperamid  |  Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  |  OGYI-T-6532/02

Bila-Git filmtabletta  
30 db
Puffadás? Teltségérzet?  
Emésztési görcsök? A Bila-Git hatékonyan szünteti 
meg az epeműködéssel összefüggő emésztési pana-
szokat, így nincsenek többé nehéz ételek. Szakértő 
segítség emésztési panaszokra.Epeműködési zavarral 
összefüggő emésztési panaszokra.
Sanofi-Aventis Zrt.  |  1045, Budapest, Tó utca 1-5.

Millandjoy 
rágótabletta  
50 db
A laktáz enzim a 
tejcukor lebontásához 
nélkülözhetetlen. A 
termékben lévő enzim 
segíti a tejcukor lebon-
tását azoknál, akiknek 
laktóz emésztési ne-
hézségeik vannak, így a 
tejtermékek fogyasztása 
akadálytalanná válik 
számukra is.
Bioextra Zrt.,  
3000 Hatvan Lőrinczi út 20-22.
OGYÉI/20633-5/2016

Gaviscon borsmenta  
ízű rágótablettaa 48 db
Reflux, gyomorégés esetén a Gaviscon  
gyors és hatékony segítség. Alkalmazható étkezést kö-
vetően jelentkező illetve éjszakai gyomorégésre ,továb-
bá terhesség és szoptatás ideje alatt is. Cukorbetegek, 
laktóz- és gluténérzékenyek számára is. Cukormentes és 
gluténmentes.. 12 éves kortól adható.
Hatóanyag: 250 mg nátrium-alginát, 133,5 mg nátrium-hidrogén-karbonát, 80 
mg kalcium-karbonát rágótablettánként.  |  Reckitt Benckiser Kft.,
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com
OGYI-T-21299/08

Quamatel Mini®  
filmtabletta 14 db
A Quamatel Mini tabletta hatékonyan  
enyhíti a túlzott gyomorsav termelődését. Vegye be 
étkezés előtt egy órával és megelőzheti a gyomoré-
gést! Már napi 1 szem is elegendő!
Hatóanyag: famotidin  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu
OGYI-T-3848/05.

Linex Forte élőflórát  
tartalmazó kapszula 28 db
A Linex Forte több milliárdnyi élőflóra  
sejtet tartalmaz, melyre a bélflórának a gyomor-bél-
rendszeri fertőzés vagy antibiotikum kezelés során 
szüksége lehet.
OSDZ724/07.16  |  Sandoz Hungária Kft.   |  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.

Most csak

819 Ft
80 Ft/db

VN

Most csak

1225 Ft
61 Ft/db

VN

Most csak

1689 Ft
56 Ft/db

VN

Most csak

2145 Ft
43 Ft/db

T

Most csak

1825 Ft
38 Ft/db

VN

Most csak

1255 Ft
90 Ft/db

VN

Most csak

2259 Ft
81 Ft/db

T

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-13%

akár

-15%

akár

-15%

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

Lactinelle kemény  
hüvelykapszula 10 db
Hatékonyan alkalmazható a  
bakteriális fertőzés antibiotikumos kezelése 
során a megváltozott hüvelyflóra helyreállítá-
sára. A normál hüvelyflóra fenntartásával véd a 
visszatérő hüvelyi fertőzések ellen. A természetes 
intimflórához tartozó 
tejsavbaktériumokat 
juttat a hüvelybe.
Hatóanyag:  lactobacillus gasseri,  
lactobacillus rhamnosus
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen,  
Palagi út 13.
OGYI-T-22194/02

Most csak

2699 Ft
270 Ft/db

VN

akár

-15% Lactofeel hüvelygél  
7x5 ml
Használata javasolt a leggyakrabban  
előforduló hüvelyfertőzés, a bakteriális vaginózis 
kezelésére, megelőzésére, továbbá antibiotikum 
terápiát követően a hüvely egészséges flórájának 
helyreállítására. 
Várandósság és 
szoptatás alatt is 
alkalmazható.
Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest,  
Fő u. 14-18.
CE0344

akár

-20%

Most csak

2759 Ft
79 Ft/ml

OTGY 
 SE

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

Hajszépség vitamin

A természet erejével

Valeriana Night Forte  
gyógynövénykivonatokat  
tartalmazó étrendkiegészítő  
lágyzselatin kapszula 30 db 
Valeriana Night Forte emelt* macskagyökér kivonattal. 
Gyógynövény kivonatok a nyugodt, pihentető alvásért. 
*Valeriana Night készítményhez képest
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |   4042 Debrecen, Pallagi út 13.  |  17708/2016

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

Bioextra Kisvirágú 
füzike Cseppek 
50 ml
Hatóanyagai segíthetik 
a prosztata megfelelő 
működését, csökkent-
hetik a vizelési ingerek 
gyakoriságát, a sürgős 
vizelések számát. A 
növény hatóanyagai 
antioxidáns tulajdon-
sággal is rendelkeznek.
Bioextra Zrt.
1134 Budapest,  
Váci út 33.
11118/2012

Aromax Teafaolajos  
körömápoló ecsetelő  
10 ml
Az ecsetelő 100%-ban natúr, antibakteriális és 
gombaölő hatóanyagokat tartalmaz. Fő összetevője 
a teafaolaj, amelyet 
gyulladáscsökkentő 
és egyéb hatásai miatt 
többek között bőr-
fertőzések (pl. a láb 
és a köröm gombás 
megbetegedései) 
kezelésére és megelő-
zésére alkalmazzák.
Aromax Zrt.
1037 Budapest,  
Záhony u. 7

Bioheal Omega 
3-6-9 lágy  
kapszula 100 db
A Bioheal Omega 3-6-9 
termékében lévő EPA és 
a DHA hozzájárul a szív 
megfelelő működésé-
hez, ALA összetevője 
pedig a vér normál 
koleszterinszintjének 
fenntartásához*. 
*A kedvező hatás napi 250 mg 
EPA+DHA és 2 g ALA bevitelével 
érhető el.
Eurotrade Pharma Kft.
2948 Kisigmánd külterület  
068/6 hrsz.
16195/2015

Bánó Calcium-kovaföld  
kapszula 60 db
Alkalmazása ajánlott szilícium és  
kalcium hiány miatt kialakult hajhullás, töredezett 
haj, repedezett, puha köröm esetén és a bőr egész-
ségének megőrzésére. 
Fontos szerepe lehet 
a csont és porc képzé-
sében.
Herbária Zrt.
1135 Budapest,  
Csata utca 27.
OGYI-966/2006

Tricovel®  
Biogenina® 10 mg  
étrend-kiegészítő 30 db
Olaszország piacvezető hajszépség vitaminja.Egye-
dülálló, szabadalmaztatott összetevővel, hogy a 
haj megőrizze egészséges szerkezetét, ragyogását. 
Ellenőrzött hatékonyság.Mindössze napi 1 tabletta.
Exeltis Magyarország Kft.  |  1011 Budapest, Fő u. 14-18.  |  15340/2014

Bilobil forte 80 mg  
kemény kapszula 60 db
Mentálisan kimerült? Ingerlékeny?  
Elfelejt dolgokat? A kor előrehaladtával agyunk 
vérkeringése romolhat, így oxigénellátása csökken. 
A Bilobil serkenti az agyi vérkeringést és javítja 
az oxigén ellátását, ezáltal hozzájárulhat a friss és 
koncentrált hétköznapokhoz.
Hatóanyag: Ginko biloba  
levél száraz kivonata
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYI-T/10148/02

Most csak

1319 Ft
44 Ft/db

ÉK

Most csak

1099 Ft
22 Ft/ml

ÉK

Most csak

1199 Ft
120 Ft/ml

K

Most csak

1869 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

1809 Ft
30 Ft/db

ÉK

Most csak

5999 Ft
200 Ft/db

ÉK

Most csak

1399 Ft
3 Ft/ml

VN

Most csak

4329 Ft
72 Ft/db

VN

akár

-15%
akár

-25%

akár

-20%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-20%

akár

-15%

EP

EP

Most csak

1789 Ft
60 Ft/db

ÉK

akár

-15% Nagy Svédcsepp  
Naturland oldat 500 ml
Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló 
használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatá-
sokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze 
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Belsőleg: Enyhe emésztési zavarok, mint puffadás, 
teltségérzet, bélrenyheség, epepanaszok kezelésére 
és az étvágy javítására 
ajánljuk. 
Külsőleg: Bedörzsö-
lésre és borogatásra 
reumás- és izomfájdal-
mak esetén ajánljuk. 
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest,  
Csillagvirág utca 8.
OGYI-TN-30/03
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Jól jöhet, ha van otthon... Szépségápolás

LábápolásBőrgomba kezelésére

Silegon kapszulák  
máriatövis kivonatot és  
lecitint tartalmazó étrend- 
kiegészítő kemény kapszula 60 db
A máriatövis kivonat hozzájárul a májsejtek normális 
regenerációjához, 
az oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, 
a megfelelő májfunk-
ció fenntartásához.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYEI/3688-4/2016

Contractubex Éjszakai  
intenzív tapasz 21 db
Contractubex Éjszakai intenzív tapasz  
a túlzott mértékű hegesedés megelőzésére és 
kezelésére. A Contractubex Éjszakai intenzív tapasz 
használata minden éjszaka ( min. 6, maximum 12 órán 
keresztül ) kényelmes megoldást nyújt a hegkezelés-
nek, még a testfelszín nehezen hozzáférhető helyén is. 
• Megakadályozza a túlzott mértékű hegképződést, 
műtétek, égési és egyéb sérülések után • Enyhíti a 
bőrpírt, csökkenti a viszketést és az égő, feszítő érzést  
• Javítja a hegszöveg szerkezetét és rugalmasságát
Összetevők: hagymakivonat, allantoin  |  Shila-Medic Kft.
1022 Budapest, Bég utca 3-5.  |  CE

Visine® Classic  
0,5 mg/ml oldatos  
szemcsepp 15 ml
A szem kisebb irritációja 
vagy pollen túlérzé-
kenység okozta égető 
érzés, enyhe gyulladás, 
viszketés, fájdalom és 
a nagyfokú könnyezés 
enyhítésére.
Hatóanyag:
tetrizolin-hidroklorid
Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
OGYI-T-1639/01

Most csak

2059 Ft
34 Ft/db

Ék

Most csak

6045 Ft
288 Ft/db

OT

Most csak

1899 Ft
190 Ft/ml

VN

akár

-15%

akár

-10%

akár

-10%

akár

-20%

Biovanne Plus  
szépségvitamin 90 db
Szépségvitamin a haj, bőr és köröm  
egészségéért. Természetes szőlőmag-kivonattal és 
ligetszépe olajjal dúsított hatóanyagkombinációja 
sejtről sejtre táplálja a haj, bőr és a köröm szöveteit.
Omega Pharma Hungary Kft.  |  1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
17386/2016

Cosmetic Plant BIOLIV  
nappali* és éjszakai**  
ránctalanító krém 50ml
*Az olívaolaj valamint az olajfa levél kivonat 
különleges tulajdonságokat kölcsönöz a krémnek, 
csökkenti a ráncok kiterjedését és mélységét. Az 
UVA-UVB szűrő, az E vitaminnal együtt óvja a bőrt 
a korai öregedést okozó ultraibolya sugarak ellen. 

**Az olivaolaj tápláló és hidratáló hatása valamint 
az olajfa levél kivonat tonifikáló hatása stimulálják 
a kollagén és hialuronsav termelését a bőr 
sejtjeiben. A tápláló és hidratáló hatású krém 
kisimítja a bőrt, csökkenti a ráncok mélységét és 
újabb ráncok  
megjelenését.
Econom Consult Kft.
2101 Gödöllő,  
Munkácsy M. u. 5/b

Most csak

3936 Ft
44 Ft/db

ÉK

Most csak

1999 Ft
40 Ft/ml

K

akár

-15%

akár

-20%

EP

Alpine SwimSafe 
füldugó 1 pár
Füldugó úszáshoz. 
• Különleges szűrők 
megakadályozzák 
a víz fülbe jutását • 
Környező hangok to-
vábbra is hallhatóak 
maradnak • Nem esik 
ki a fülből, optimá-
lisan illeszkedik • 
Hosszú élettartam

Alpine SleepSoft 
füldugó 1 pár
Füldugó a pihentető 
alváshoz. • Egész éjjel 
viselhető • A csengő 
és az ébresztő 
továbbra is hallható 
marad • Renkívül 
puha szűrők kényel-
mesek oldalt fekve is 
- Hosszú élettartam, 
könnyen tisztítható

Most csak

3735 Ft
3735 Ft/pár

Salvequick Med  
Szemölcstapasz 20 db
Szalicilsavas védőtapasz talpon  
megjelenő szemölcsre. Segíti a szemölcs eltávo-
lítását, és csökkenti annak terjedését.Kényelmes 
használat egy lépésben. Minden tapasz 3,3 mg 
(40%) szalicilsavat tartalmaz.
Maresi Foodbroker Kft.
1118 Budapest, 
Homonna utca 2-4.
ID 60096649 0001

Exoderil 10 mg/g  
krém 15 g 
3-as csapás bőrgombára:  
gyorsan enyhíti a viszketést, már napi 1x-i 
használat mellett képes elpusztítani a gombát 
és számos baktérium ellen is hatásos.

OSDZ724/07.16 
Hatóanyag: naftifin 
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
OGYI-T-5711/02

HERBioticum  
Sarokpuhító krém  
teafaolajjal 250 ml
Teafaolajos sarokpuhító krém a száraz, kemény és 
repedezett bőr ápolására ureával. A teafaolajnak 
köszönhetően természetes gyulladáscsökkentő, 
baktérium-, gombaölő. Mesterséges szín- és 
illatanyagot nem tartalmaz. Parabén- és 
kőolajszármazék-mentes.
HERBioticum Distributor Kft.
1194 Budapest, 
Ady Endre út 97-99.
1818061 (CPNP)

Most csak

1939 Ft
96 Ft/g

VN

Most csak

2119 Ft
106 Ft/db

OT

Most csak

889 Ft
4 Ft/ml

K

akár

-15%
akár

-25%

akár

-15%

EP

EP

EP
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Vény nélkül  
kapható gyógyszerVN Étrendkiegészítő  

készítményÉK Orvostechnikai 
eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL -  
tavaszi méregtelenítés
Tavasszal a természet teljesen átalakul, levedli téli köntösét, hogy új színekben pompázva, belőle új élet sarjadjon. Ennek 
a folyamatnak a hatására az emberben is megindul a vágy a megújulás, megtisztulás felé. Sokan tisztítókúrával kezdik 
a tavaszt, hogy megszabaduljanak a felesleges méreganyagoktól. De tényleg szükségünk van erre? Nem elég, ha a szer-
vezetünkre bízzuk a méregtelenítést? Dr. Cser Anitával, az Aniron Egészségközpont háziorvosával, válaszokat keresünk 
a legfontosabb kérdésekre.

- A máj a testünk fő méregtelenítő szerve, azon-
ban a májnak is van tűréshatára. Milyen ténye-
zők károsítják leginkább a májat? 

- A máj a rajta átfolyó vér megszűrésével a szervezetbe 
került, ill. ott termelődött „méreganyagok” kiszűrésével, 
ezek átalakításával végzi a méregtelenítést. A szervezet 
számára káros anyagok egy része eleve vízoldékony for-
mában van jelen, ezek a veséken, bőrön, tüdőn keresztül 
távoznak. A nem vízoldékony anyagokat a máj alakítja át. 
A máj általában sokáig el tudja látni ezen feladatát, túlter-
helése azonban hosszú távon nemcsak a máj, de egész 
szervezetünk károsodásához vezet. 

A májat károsító tényezők közül legismertebb az alkohol. 
A vörös bor szív-, érrendszeri védő hatása mellett azonban 
hosszú távon számolnunk kell a káros hatásokkal is, első-
sorban a máj működés zavarával, és szerkezeti károsodá-
sával. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az alkohollal 
szembeni egyéni tűrőképesség, gondolok itt elsősorban a 
máj érzékenységére, igen változó lehet. Így akár kis meny-
nyiség rendszeres fogyasztása is okozhat károkat arra ér-
zékenyebbek esetében. A festékkel, hígítóval, oldószerrel 
dolgozók védőfelszerelése, rendszeres orvosi ellenőrzése 
is fontos. Az ételek közül kerülendők a zsíros, erősen fű-
szeres ételek, egyszerű cukrok (pékáru, sütemények, tész-
ták), élesztő. A színezékekben, tartósító szerekben gazdag 
ételek szintén kerülendők. Miután a legtöbb gyógyszer 
a májon keresztül alakul át, így mindig csak a legszüksé-
gesebben szedése javasolt. Természetesen erről mindig a 
kezelő orvossal kell egyeztetni. A recept nélkül kapható, 
főként fájdalom csillapítók indokolatlan szedése viszont 
egyáltalán nem javasolt, mivel ezek nemcsak máj, de ve-
sekárosító hatásúak is. Az utóbbi években egyre nagyobb 
figyelmet kapnak a hepatitist okozó vírusos betegségek, 
melyek gyakran csak szűrő vizsgálattal deríthetők ki, de 
korai stádiumban jól kezelhetők.

- Mivel tudjuk segíteni májműködésünket?

Első lépésként a máj terhelését kell csökkentenünk a 
zsíros, fűszeres ételek, egyszerű szénhidrát kerülésével, 
teljes alkoholtilalommal, lehető legkevesebb gyógyszer 
fogyasztásával.

A máj működését, és regenerálódását segíthetjük bő 
folyadék bevitellel, mely elsősorban szénsavmentes víz 
legyen, de májvédő gyógytea, zöldséglé, gyümölcslé is 

megfelelő hozzáadott ízanyagok nélkül. Rostdús, friss 
ételek, elsősorban zöldségek fogyasztása javasolt na-
ponta 5 alkalommal. Általánosságban is elmondható, 
de a máj szempontjából is előnyös a naponta ötszöri kis 
mennyiségű étkezés. A teljes kiőrlésű gabonából készült 
termékek fogyasztása nemcsak a zsíranyagcsere rende-
zésén, de a fehérje és rost tartalmán keresztül is kedvező 
hatású. A fehérje tartalmú ételek segítik a máj megújulá-
sát, így a húsok, melyek közül a zsírszegény baromfi hús 
ajánlott, túró, tojásfehérje (sárgája magas koleszterin tar-
talom miatt csak kisebb mennyiségben javasolt), sovány 
sajtok, halak. Ezek a diétás javaslatok azonban csak akkor 
alkalmazhatók, amikor még nem alakult ki májkárosodás, 
és ennek szövődményei. A májbetegség előrehaladot-
tabb stádiumaiban speciálisabb diéta szükséges, amikor 
pontosan a fehérje bevitelt kell csökkenteni, azonban bi-
zonyos esetekben a cukor fogyasztása már hasznos lehet, 
ill. hasvízzel járó állapotban fontos a kálcium, magnézium, 
kálium bevitel, de sószegény étrend. Ezen esetekben min-
dig javasolt a kezelőorvossal egyeztetni.

Máriatövis májvédő hatása régóta ismert: serkenti a máj-
sejtek regenerációját, új májsejtek képződését, fokozza a 
méreganyagok lebomlását. Tea, cseppek, kapszula formá-
jában kapható. Emellett a csalántea, gyermekláncfű, dió-
levél, de akár a borsmenta, vagy a komló is használható.

- Sokan fontosnak tartják, hogy a tavaszt egy 
méregtelenítő kúrával kezdjük. Miért fontos 
testünket méregteleníteni? Nem elég a szerveze-
tünk természetes „öntisztulása”?

- Általában elegendő szervezetünk saját méregtelenítő 
rendszere az egészségünk fenntartásához. Valójában ele-
gendő lenne rendszeresen odafigyelni életvitelünkre. A 
megelőzés ebben az esetben is a „legolcsóbb” megoldás, a 
legkevesebb erőfeszítést, költséget igényli. Ehhez csak az 
alábbiakra van szükség:

• bőséges (naponta min. 2l) folyadék, főként szénsav 
mentes víz fogyasztása

• naponta 5 alkalommal rostdús ételek fogyasztása: fő-
ként zöldségek, de gyümölcs is lehet 

• teljes kiőrlésű gabonából készült termékek fogyasztása

• egyszerű szénhidrátok kerülése (cukor, pékáru, süte-
mény, tészta, édesített üdítők)

• zsírszegény tejtermékek, húsok (baromfi, és főként hal) 
rendszeres fogyasztása

• kerüljük a zsírban, olajban sütést, helyette párolás, grille-
zés, olaj nélküli sütés javasolt

• csökkentsük minimálisra az alkohol fogyasztást

• napi szinten min. fél órás intenzív mozgás javasolt 

Amennyiben ezt nem tudjuk rendszeresen megtenni, 
vagy átmenetileg életvitelünk, munkánk miatt több mé-
reganyaggal terhelődik szervezetünk, érdemes a fentie-
ken túl gyógynövényekből készült készítményt alkalmaz-
ni kúraszerűen.

- Hogyan tudjuk magunkat méregteleníteni? Milyen ter-
mészetes módszerek léteznek erre és milyen veszélyekkel 
járhat a nem megfelelő tisztítókúra?

- Sokan a méregtelenítést egyoldalú táplálkozással, ön-
sanyargatással képzelik el, és végzik. Nem szükséges, hogy 
a méregtelenítés kellemetlen, akár fájdalmas legyen. Sőt! 
A fentebb felsorolt teendők mind természetes, bárki által 
kivitelezhető lépések. A nehézséget az adja, hogy ezeket 
rendszeresen és folyamatosan be kell tartani. Kúraszerű-
en alkalmazott teák, máriatövis kapszula, esetleg Colon 
Hydro terápia mindezek kiegészítéseként elegendő. 
Rendszeres dinamikus sportolás szintén az egészséges 
életmód része, mely a bőrön át távozó méreganyagok 
könnyebb kiválasztását is eredményezi. Szintén az izzadás 
serkentése révén hasznos a szaunázás is.

- Mit gondolsz a lugósításról? Valóban fontos, 
hogy a vérünk kémhatását ebbe az irányba „te-
reljük”?

- Nem. Egyértelműen nem javasolt a vér kémhatásának 
mesterséges módosítása. Ez ugyanis kiválóan szabályo-
zott, és igen kisfokú eltérés komoly következményekkel 
járhat. Semmiképpen nem javaslok olyan étrend kiegészí-
tőket, vagy egyéb „csodaszereket”, amik a vér lugosítását 
ígérik. Amit a lugosítás hívei étrend terén javasolnak, az 
azonban ugyanaz, amit fentebb összefoglaltunk, és amit 
dietetikusok is ajánlanak. 

A teljes interjút a www.sipo.hu oldalon olvashatják el!

Kincses Gábor – SIPO Patikák

Dr. Cser Anita
háziorvos

Pécs, Új fasor u. 31/A.
Tel.: 72/551-103

www.aniron.hu
20/324-2082
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Visszeres panaszokra Baba-mama

Megfázás, torokfájás, köhögés

Venotec 600 mg  
tabletta 60 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 Badapest Mester u 28B III/5
OGYI-T-22644/02

LIOTON® 1000 NE/g  
gél 100 g
A LÁBAI SZÉPSÉGÉÉRT ÉS  
EGÉSZSÉGÉÉRT 

Lábdagadás? Visszérgyulladás? Égő, feszülő érzés? A Lio-
ton® gél csökkenti a visszérbetegség okozta panaszokat 
és alkalmas a visszérbetegség szövődményeinek, 
baleseti sérülések következtében kialakult véraláfutás, 
zúzódás és duzzanat kezelésére. Vény nélkül kapható 
gyógyszer. Lépjen túl a visszeres panaszokon!
Hatóanyag: heparin  |  A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.
Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Olaszország  |  OGYI-T-7245/02

Most csak

2899 Ft
29 Ft/g

VN

akár

-20%

akár

-10%

EP

Most csak

4499 Ft
75 Ft/db

VN

EP

Mebucain Mint  
2mg/1mg szopogató  
tabletta 20 db
Torokfájás, torokgyulladás és a szájüreg enyhe 
fertőzéseinek helyi kezelésére. Fertőtleníti a torkot és 
csillapítja a fájdalmat. Már 2 percen belül megkezdi a 
torokfájás csillapítását.
Hatóanyag: cetilpiridin-klorid, lidocain-hidroklorid
GlaxoSmithKline-Consumer Kft  |  1124 Budapest Csörsz u. 43
OGYI-T-09879 / 02

Rhinospray Plus  
orrspray 10 ml
A Rhinospray plus hatóanyaga percek  
alatt felszabadítja és tartósan tisztán tartja orrát. A ben-
ne lévő illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptusz-
olaj) köszönhetően kényezteti az orrot és a légzés friss, 
tiszta, hűs érzését nyújtja. 6 éves kortól alkalmazható.
Hatóanyag: tramazolin-hidroklorid- 
monohidrát 
Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.  
Orvosi információ:  
medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com
OGYI-T-7335/01.

Rinofluimucil oldatos  
orrspray 10 ml
A Rinofluimucil egyedi hatóanyag  
kombinációja (acetilcisztein + tuaminoheptán-szul-
fát) nemcsak az orrdugulást szünteti meg, hanem 
segít az arcüreggyulladás 
kezelésében is. Vény nélkül 
kapható gyógyszer.
Hatóanyag: acetilcisztein és  
tuaminoheptán-szulfát
Aramis Pharma Kft
1095 Badapest Mester u 28B III/5
OGYI-T-9685/01

Most csak

1265 Ft
63 Ft/db

VN

Most csak

1749 Ft
175 Ft/ml

VN

Most csak

1239 Ft
124 Ft/ml

VN

akár

-15%
akár

-15%
akár

-20%

EP

EP EP

Elevit Complex 1 multivitamin 
filmtabletta 30 db
Multivitamin a baba tervezésétől az 
1. trimeszter végéig, magas folsav és 
Metafolin® tartalommal.

Elevit Complex 2 
magzatvédő  
multivitamin kapszula 30 db
Minden egyben kapszula, a 2. és 3. 
trimeszterre kifejlesztve, melyben 
a DHA támogatja a születendő 
gyermek szemének és agyának 
fejlődését*.
* Az anya szervezetéből vagy az anyatejből felvett 
dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a magzat és az 
anyatejjel táplált csecsemő szemének és agyának 
megfelelő fejlődéséhez. A kedvező hatás eléréséhez 
az omega-3 zsírsavakból felnőttek számára ajánlott 
napi adagon (azaz 250 mg DHA és eikozapentaén-
sav – EPA) felül további 200 mg DHA-t kell naponta 
fogyasztani.

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

Töpfer Babycare  
natúrkozmetikumok  
bio búzakorpával, bio  
körömvirággal és bio  
olajokkal több mint 70 éve a 
bababőr természetes védelméért.
A Töpfer törődik.

www.topfer-babavilag.hu

Most csak

3199 Ft
107 Ft/db

ÉK

Most csak

4459 Ft
149 Ft/db

ÉK

akár

-15%

akár

-20% Töpfer Bio Organic Pro- 
bifido® Alma-banán-narancs 
gyümölcsös tejpép 200 g
Töpfer Bio Organic Probifido® Alma-vanília 
teljes kiőrlésű zabdara tejpép 200 g
Töpfer Bio Organic Alma-banán 
durumbúzadarapép 175 g
Töpfer Bio Organic 
Gluténmentes banános 
rizspép 175 g
Gabona- és tejpépek az 
ideális hozzá- 
táplálásért

A Töpfer törődik.

Most csak

1119 Ft
6 Ft/g

akár

-20%

www.topfer-babavilag.hu



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

Aranyeres problémákraFájdalomcsillapítás

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

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

Sperti Preparation H® végbélkúp 12 db  
és kenőcs 25 g
A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® végbélkúp 
és végbélkenőcs hatékonyan csillapítják az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkentik az irritációt és a viszke-
tést, enyhítik a fájdalmat és elősegítik a sebgyógyulást. 
Kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaznak. 
A Sperti Preparation H® végbélkúp 12 db-os, a Sperti 
Preparation H® végbélkenőcs 25 g-os kiszerelésben, 
applikátorral kapható. Tudjon meg többet az aranyérről: 
www.aranyerstop.hu 
Vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt- 
kivonat tartalmú gyógyszer.
Hatóanyag: élesztősejt-kivonat, cápamájolaj
Pfizer Consumer HealthCare
OGYI-T-21820/02,  
OGYI-T-21820/01

kenőcs

Most csak

1739 Ft
70 Ft/g

VN

EP

EP

kúp

Most csak

1939 Ft
162 Ft/db

VN

akár

-18%Algoflex Forte  
filmtabletta 20 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.
Hatóanyag: ibuprofén  |  Sanofi-Aventis Zrt.
1045, Budapest, Tó utca 1-5.

Most csak

1599 Ft
77 Ft/db

VN

akár

-15%

EP


