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SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2016. augusztus 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!!!

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.

Imodium® 2 mg kemény 
kapszula 20 db
Különböző akut és krónikus 
hasmenés tüneti kezelésére. 
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid 
Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. 
OGYI-T-2221/02 EP

Most csak
1169 Ft

59 Ft/db VN

akár

-20%

Scholl körömgomba 
elleni ecsetelő 3.8 ml
A Scholl körömgomba 
elleni ecsetelő hatékonyan 
megszünteti a köröm 
gombás fertőzését, és 
megakadályozza a fertő-
zés továbbterjedését és 
újbóli kialakulását.
Reckitt Benckiser Kft.
1113, Budapest,  
Bocskai út 134-146 A2
CE GB99/50557

Most csak

4699 Ft
1237 Ft/ml

OT

EP

akár

-25% Dapis gel  
Nyugtató gél enyhe  
viszketésekre 40 g
Természetes összetevőket tartalmazó nyugtató gél enyhe 
viszketésre. Gyorsan beszívódik a bőrbe, nem hagy zsíros 
foltot. Nem fényérzékenyít. Parabénmentes. Színe-
zőanyag-mentes. Parfümmentes. Az egész család számára 
ajánlott. Kisgyermekeknek 3 éves kortól javasolt. 
Boiron Hungária Kft   |  1124 Budapest, Csörsz u.45.

akár

-30%

Most csak

1599 Ft
40 Ft/g

VN

HERBioticum  
Aloe vera krém 250 ml
Aloe verás bőrápoló krém 6 hozzáadott  
növényi kivonattal. Hatóanyagai által alkalmas viszke-
tő és égető fájdalmak, sérülések enyhítésére, hidratáló 
hatású. Mesterséges 
szín- és illatanyagot 
nem tartalmaz. Pa-
rabén és kőolajszár-
mazék mentes.
HERBioticum Distributor Kft.
1037 Budapest, Szőlőkert utca 4/A
1818021 (CPNP)

akár

-35%

Most csak

719 Ft
3 Ft/ml

K



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

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

Vény nélkül  
kapható gyógyszer

Étrendkiegészítő  
készítmény

Orvostechnikai 
eszköz

Gyógyászati 
segédeszköz Homeopátia Kozme tikum EPSpeciális - gyógyászati  

célra szánt - tápszerVN ÉK OT GY HO K T

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Gyógyhatású 
készítmény

Kedves Olvasóink!

A nyár utolsó hónapjához érkeztünk. Ismét nagyon gyorsan elment ez a pár hónap. Szinte észre sem vesz-
szük és már itt az ősz. A felhőtlen pihenést azonban július végétől már egyre többször zavarja meg az egyik 
legagresszívebb allergén, a parlagfű pollenje.

Az allergiás betegeknek tavasszal kezdődnek a prob-
lémáik, de a legtöbben nem ilyenkor, az allergiaszezon 
kezdetekor, hanem a nyár közepén/végén a parlagfű 
virágzásának idejében tapasztalják a legerősebb tünete-
ket. Viszkető, könnyező szemek, fül- és orrviszketés, majd 
tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás. A súlyosabb esetekben 
nehézlégzés, fulladás is megjelenhet. Idehaza a parlagfű 
jellemzően július végétől október végéig virágzik, így jó, 
ha lassan felkészülünk az újabb allergén támadására!

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elterjedése Euró-
pában a második világháború után kezdődött. A par-
lagfűmagok a gabonaszállítmányokkal jutottak át az 
európai kikötőkbe. Jelenleg a parlagfű-szennyezettség 
Európában Magyarországon a legnagyobb. Ez részben 
a parlagfű fejlődéséhez szükséges kedvező klimatikus 
viszonyokkal, részben a mezőgazdaság által műveletle-
nül hagyott területek nagyságával, és nem kis részben 
a nem kielégítő parlagfűirtással függ össze. Az ország 
különböző területein, megyéiben a pollenterhelés nem 
teljesen azonos, azonban azt bátran mondhatjuk, hogy 
parlagfűmentes terület nincs ma Magyarországon.

A parlagfű az egyik legerősebb allergén Magyarorszá-
gon, a magyar lakosság körülbelül 50%-a érzékeny rá, 
ami messze a legmagasabb arány a vizsgált európai 
államok között. Bár az érzékenység nem jelenti azt, 
hogy minden második ember allergiás is a parlagfűre 
Magyarországon, ám  mivel az allergiás megbetegedés 
első lépcsője az érzékennyé válás, ígynagy az  esélye az 
allergia kialakulásának is.

Parlagfű allergiás vagyok. Mit az, amit NEM ehetek  
és miért?

Van olyan, hogy egyes növényi molekulák és az allergé-
nek szerkezete olyan értékű hasonlóságot mutat, hogy 
az immunrendszer nem tud különbséget tenni közöttük. 
Egy parlagfű allergiásnál, ha a beteg például görögdiny-
nyét vagy dinnyefélét fogyaszt, akkor előfordulhat, hogy 
a szervezete allergénként ismeri fel a dinnyében lévő, a 
parlagfű allergénjéhez hasonló fehérjéket, és egy súlyos 
allergiás reakció alakul ki. Ezeknek a jellemzője, hogy in-
kább egy felerősödött szénanáthához hasonló, leginkább 
a száj- és orrnyálkahártyát érintő tüneteket produkál, ame-
lyek ritkán életveszélyesek is lehetnek. Azok a betegek, 
akiknek ismert pollenallergiája van, figyeljenek ezekre a 
keresztreakciókra. Például parlagfű allergiában szenvedők 
ne fogyasszanak friss dinnyeféléket vagy uborkafélét! 

Mi a megoldás?

Az antihisztaminok jó és egyszerű megoldásként szol-
gálhatnak az allergiásoknak. Ezek olyan szintetikus ké-
szítmények, amelyek nagyon minimális mellékhatást 
okoznak. Ezek lehetnek a régebbi gyógyszerek esetén az 
álmosság, nyugtató hatás. A mai modern, új generációs 
allergia elleni szereknél ez már nem jellemző. Ezeket a 
bátran ajánljuk olyan betegeknek is, akik ódzkodnak a 
gyógyszeres kezeléstől, mivel ezen kívül gyakorlatilag 
mellékhatása nincsen. Nagyobb dózisban sem szokott 
problémát, vagy mérgezést okozni. Sőt vannak olyan 
betegségek, amelyeknél emelt dózisban, akár napi 4 
tablettát is kapnak a betegek.

Az emberek az utóbbi időben keresik a természetes 
gyógymódot és ebben az esetben ez rendelkezésünk-
re is áll. Vannak olyan készítmények, amelyek nagyon 
híg koncentrációban tartalmazzák az adott allergént.  

A töménység folyamatos emelésével, egyfajta csökkent 
érzékenységet lehet elérni a betegeknél. Az alkalma-
zás lehet nyelv alá csepegtetés vagy bőrbe injekciózás, 
Magyarországon elsősorban a nyelv alatti módszer van 
közforgalomban. Ez gyakorlatilag a betegek nagy részé-
nél minden különösebb mellékhatás nélkül alkalmazha-
tó. A kezelést már a szezon kezdete előtt jó pár héttel 
el kell kezdeni. Ez a módszer már nagyon sok pollen 
esetében rendelkezésünkre áll. Azt gondolom, hogy ez 
a megoldás még azon betegek számára is szimpatikus 
lehet, akik a szintetikus szereket, gyógyszereket egyéb-
ként elutasítják. Ráadásul ez valóban terápiát jelent, te-
hát nem csak egy tüneti kezelés.   

Itt is igaz, hogy egy pici odafigyeléssel és felkészüléssel 
enyhíteni tudjuk az allergia kínzó tüneteit. Persze a leg-
jobb védekezés lenne, ha nyomnövényt még idejében 
kiirtanák így megakadályozva a pollenek terjedését. 
Amíg azonban nem elég hatékony az irtás, addig ké-
szüljünk tudatosan a parlagfű-szezonra!

Szakértőnk Dr. Kinyó Ágnes Bőrgyőgyász, Egyetemi Adjunktus volt.

LábápolásAllergiás tünetek ellen

EP

Allegra 120 mg  
filmtabletta 30 db
5 az 1-ben multiaktív hatékonyság- 
gal: napi 1 tabletta Allegra gyorsan és 24 órán 
át segít a szénanátha számos tünete ellen, nem 
álmosít és hosszú távon is hatékony. Laktóz- és 
gluténmentes. Teljes élet allergiásan is!
Hatóanyag: Fexofenadin-hidroklorid
Sanofi-Aventis Zrt.  |  1045 Budapest, Tó u. 1-5.
OGYI-T-10513/05.

Allergodil oldatos 
orrspray 10 ml
Hatékonyan és gyor-
sabban csökkenti a 
szénanátha tüneteit, 
mint az antihisztamin 
tabletták. Az orrspray már 
15 perc múlva csillapítja 
az orrdugulást, orrfolyást, 
tüsszögést és orrviszke-
tést.  Allergia? Allergodil®!
Hatóanyag: azelasztin-hidroklorid
MEDA Pharma Hungary Kft.
1139 Budapest, Váci út 91.  
Tel.: (1) 236-3410

Most csak

1999 Ft
67 Ft/db

VN

Most csak

1545 Ft
155 Ft/ml

VN

akár

-15%
akár

-15%

EP

akár

-20%Scholl Velvet Smooth 
elektromos talpreszelő  
gyémánt kristályokkal  
Diamond-kék és pink
A Scholl Velvet Smooth™ elektromos talpreszelő 
rotációs fejeit most gyémánt kristályokkal láttuk 
el, amelyek segítségével egyszerűen varázsolhatja 
gyönyörűen simává talpait. Az extra kemény rotációs 
fej használata nagyon kemény bőrre is alkalmas.

Reckitt Benckiser Kft. 
H 1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146 
8124255, 8187711

Most csak

10999 Ft
10999 Ft/db



Keressen minket  
a Facebookon!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

Vény nélkül  
kapható gyógyszer

Étrendkiegészítő  
készítmény

Orvostechnikai 
eszköz

Gyógyászati 
segédeszköz Homeopátia Kozme tikum EPVN ÉK OT GY HO K Speciális - gyógyászati  

célra szánt - tápszerTGyógyhatású 
készítmény
Gyógyhatású 
készítmény

A természet erejével

Ásványianyag- és vitaminpótlás

Actival+Magnézium 
filmtabletta Olimpiai  
csapat csomag  
90 db+30 db
A Béres Actival+Magnéziummal többre lehet 
képes, mert egy termékben ötvözi a multivitamin 
vitalizáló erejét és a magnézium fáradtságcsök-
kentő hatását
Béres Gyógyszergyár Zrt  
1037.Budapest, 
Mikoviny u. 2-4. 
14572/2014

1X1 Vitaday Omega  
halolaj lágy kapszula  
100 db
Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működé-
séhez, amely kedvező 
hatás legalább 250 
mg EPA és DHA napi 
bevitelével érhető el. A 
kapszulából az ajánlott 
napi adag (1 kapszula) 
ezt a mennyiséget 
biztosítja, illetve azt 
meg is haladja.
Vitaplus Kft. 
1039.Bp., Csillaghegyi 19-22.
13494/2013

Valeriana Relax  
lágyzselatin kapszula  
60 db
Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, 
amelyek hatóanyagai hozzájárhatnak a normál 
idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13
13843/2014

Bioextra Diallin+C   
kapszula 30db
A dióbél-, fokhagymakivonat és a  
C-vitamin komplex kombinációja hozzájárul a vérerek 
rugalmasságának fenntartásához, az érfalak egészsé-
gének megőrzéséhez, támogatja a mikrokeringést és 
segít fenntartani a szív egészséges állapotát.
Bioextra Zrt.  |  1134 Budapest, Váci út 33.  |  16500/2015

Virde Homoktövis  
folyékony étrend- 
kiegészítő 200 ml
A homoktövis termés rendkívül gazdag természetes 
antioxidánsokban, így hozzá-
járulhat a szervezet védekező 
képességének fokozásához. 
A homoktövis termés 
omega 3-6-9 telítetlen zsírsav 
összetevői révén, előnyösen 
alkalmazható magas koleszte-
rinszinttel járó szív érrendszeri 
betegségben szenvedőknek. 
A homoktövis szirup 1-3/1-6 
béta-glukán tartalma hozzá-
járulhat az immunrendszer 
egészséges működéséhez.
Virde Hungária Kft. 
2900 Komárom, Arany J. u. 17. 
94/2014

Bioextra Orvosi 
zsálya Cseppek 
50 ml
Az orvosi zsálya ható-
anyagai segíthetnek 
az izzadás csökken-
tésében és normális 
szinten tartásában, 
valamint a menstruá-
ció alatt a megszokott 
életvitel és közérzet 
fenntartásában.
Bioextra Zrt.
1134 Budapest, Váci út 33.
5801/2009

Béres Egészségtár  
Porcerő Ginzeng Aktív  
filmtabletta  Olimpiai  
csomag 2x60 db
Egyszerre támogatja az ízületi porcok és izmok 
működését, ginzeng tartalma pedig segíti a fizikai 
erőnlét fenntartását
Béres Gyógyszergyár Zrt  
1037.Budapest, 
Mikoviny u. 2-4.

Most csak

4899 Ft
41 Ft/db

ÉK

Most csak

1619 Ft
16 Ft/db

ÉK

Most csak

2180 Ft
36 Ft/db

ÉK

Most csak

1499 Ft
50 Ft/db

ÉK

Most csak

1719 Ft
9 Ft/ml

ÉK

Most csak

915 Ft
18 Ft/ml

ÉK

Most csak

4699 Ft
39 Ft/db

T

Most csak

3999 Ft
133 Ft/db

ÉK

akár

-15%

akár

-20%

akár

-20%
akár

-20%

akár

-30%

akár

-20%

akár

-30%

akár

-15%

EP

Magne B6 
Bevont tabletta  
50 db
Az eredeti Magne B6 segít enyhíteni  
a magnéziumhiány okozta feszültséget, így könnyeb-
ben birkózhatsz meg a mindennapi nehézségekkel.
OGYI-T-04353/08  |  Sanofi-Aventis Zrt.  |  1045 Budapest, Tó u. 1-5.

Most csak

1699 Ft
34 Ft/db

VN

EP

Celsus Szívünkért Q1+ 
Q10 kapszula szelénnel és  
B1-Vitaminnal étrend- 
kiegészítő 30 db
A termék a Q1 + Q10 + szerves szelén egyedi kombiná-
ciója. A készítményben lévő B1-Vitamin hozzájárulhat a 
szív megfelelő működésé-
hez, a szelén pedig a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.
Hatóanyag: szelén (szelenometionin), 
ubiquinone (60 mg Q10 koenzim), 
NADH (2 mg Q1 koenzim), B1-Vitamin 
Celsus Kft. 
1027 Budapest, Margit krt. 56. 
12264/2013

akár

-30%



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

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

Vény nélkül  
kapható gyógyszer

Étrendkiegészítő  
készítmény

Orvostechnikai 
eszköz

Gyógyászati 
segédeszköz Homeopátia Kozme tikum EPSpeciális - gyógyászati  

célra szánt - tápszerVN ÉK OT GY HO K T

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Gondoltál már rá? Állítsd össze a SIPO-val úti patikádat!

Emésztési panaszokra

Exoderil 10 mg/g  
krém 15 g
Bőrgomba? Az Exoderil gyulladásgátló  
hatásának köszönhetően gyorsan enyhíti a viszketést 
és már napi 1x-i alkalmazás mellett képes elpusztíta-
ni a bőrfertőzést okozó gombákat.
OEXO529/07.15  |  Hatóanyag: naftifin   |  Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  |  OGYI-T-6532/03

Daedalon®50 mg  
tabletta 10 db
Különböző eredetű hányinger és  
hányás megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógy-
szer, mely 6 éves kortól adható.
Richter Gedeon Nyrt.  |  1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Candibene-Teva  
200 mg hüvelytabletta  
3 db
A Candibene-Teva 200 mg hüvelytabletta a nemi 
szervek gombás fertőzéseinek és az ehhez kapcsoló-
dó gyulladásnak kezelésére alkalmas. Hatóanyaga, a 
klotrimazol széles spektrumú gomba ellenes hatással 
rendelkezik.
Hatóanyag: klotrimazol  |  Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13  |  OGYI/38179-2/2015

Neogranormon Piros  
családi kenőcs   
30 g
A Neogranormon Piros családi kenőcs elősegíti a 
hámosodást és a bőr regenerációját, a benne lévő 
vitaminok és körömvirág kivonat pedig nyugtatja, 
ápolja a bőrt. Antibakteriális hatásának köszönhető-
en segít a kórokozók szaporodásának gátlásában.
Felelős személy: Teva Gyógyszergyár Zrt.  |  1134 Budapest, Váci út 29. 
1950952

Most csak

1395 Ft
93 Ft/g

VN

Most csak

1455 Ft
485 Ft/db

VN

Most csak

1069 Ft
36 Ft/g

K

akár

-15%

akár

-15%
akár

-15%

akár

-15%
akár

-15%

EP EP

Most csak

1699 Ft
57 Ft/ml

VN

Rhinospray Plus  
1,265mg/ml oldatos  
orrspray 10 ml
A Rhinospray plus hatóanyaga percek alatt felsza-
badítja és tartósan tisztán tartja orrát. A benne lévő 
illóanyagoknak (mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) 
köszönhetően kényez-
teti az orrot és a 
légzés friss, tiszta, hűs 
érzését nyújtja. 6 éves 
kortól alkalmazható.
Orvosi információ: medinfo.hu@
boehringer-ingelheim.com
Hatóanyag:  
tramazolin-hidroklorid
Boehringer Ingelheim RCV 
Mo. Ftp.
1096 Bp, Lechner Ö fasor 6.
OGYI-T-7335/01

Most csak

1665 Ft
167 Ft/ml

VN

akár

-20%

EP

EP

Most csak

1299 Ft
22 Ft/g

K

Irix spray 60 g
Felületes égési sérülések: 
szolárium vagy napozás 
által kialakult leégés, forró 
folyadék vagy tárgy okozta 
kis kiterjedésű égések, 
továbbá rovarcsípés 
okozta kivörösödött bőr 
és felhólyagzás, valamint 
kisebb horzsolások esetén 
alkalmazható. A bőrfelület 
védelmére, ápolására 
alkalmas hűsítő hatású 
kozmetikai készítmény. 
PannonPharma Kft. 
7720 Pécsvárad  
Pannonpharma u. 1.

akár

-15%

Most csak

1355 Ft
136 Ft/db

VN

EP

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

Espumisan Gyöngy 
 40 mg lágy kapszula  
50 db
Az emésztőrendszerben kialakuló bélgáz okozta 
tünetek (puffadás) enyhítésére, továbbá a hasüreg di-
agnosztikai vizsgálatainak előkészítésére alkalmazható 
vény nélkül kapható puffadáscsökkentő gyógyszer.
Hatóanyag: szimetikon  |  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft
2042 Budaörs, Neumann J. u. 1.  |  OGYI-T-8578/02

akár

-15%

Most csak

1560 Ft
31 Ft/db

VN

Millandjoy laktáz  
enzim rágótabletta  
50 db
A laktáz enzim a tejcukor lebontásához nélkü-
lözhetetlen. A termékben lévő enzim segíti a 
tejcukor lebontását 
azoknál, akiknek 
laktóz emésztési ne-
hézségeik vannak, így a 
tejtermékek fogyasztása 
akadálytalanná válik 
számukra is.
Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  Pallagi út 13
T/1885/2014

Most csak

2079 Ft
42 Ft/db

T

akár

-20%

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

Étrendkiegészítő  
készítmény

Orvostechnikai 
eszköz
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Inkontinencia betét

Gondoltál már rá? Állítsd össze a SIPO-val úti patikádat!

Fogápolás

Optrex Actimist  
2 in 1 szemspray  
viszkető szemre 10 ml
Csukott szemre alkal-
mazandó. Viszkető 
és könnyező szemre. 
Helyreállítja a szem 
károsodott védő 
lipidrétegét. 
Azonnali segítség, 
akár 4 órán át tartó 
hatás. Felbontás után 
6 hónapig használ-
ható.
Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146.

Prevalin Allergia   
20 ml
Gyors megoldás allergiás 
tünetekre - 3 perc alatt hat! 
A Prevalin Allergia az orrban 
mikrogél-réteget képez, 
ezáltal megakadályozza az 
allergének felszívódását. 
Nem tartalmaz antihiszta-
mint, ezért NEM ÁLMOSÍT!

A kockázatokról olvassa 
el a használati útmuta-
tót, vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát!
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest,  
Madarász Viktor utca 47-49.

Stérimar orrspray 
100 ml
Tengervíz orrtisztításra, 
allergiás és megfázásos 
időszakban.
Hatóanyag: izotóniás sóoldat
Merck Kft
1117 Budapest,  
Október huszonharmadika u. 6-10.
CE0459

Teva-Ibuprofen  
400 mg filmtabletta  
20 db
A Teva-Ibuprofen alkalmas az enyhe-, illetve közepe-
sen erős fájdalom, pl. fejfájás, fogfájás, menstruációs 
fájdalmak, valamint a megfázáshoz társuló láz és 
fájdalom kezelésére.
Hatóanyag: ibuprofén  |  Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13  |  OGYI/47243-4/2014

Naturland Lábizzadás 
elleni spray 100 ml
Hatóanyaga gátolja a lábiz-
zadást. A lábat szárazon és 
frissen tartja. Használatával 
megelőzhető a kellemetlen 
lábszag kialakulása. A zoknin 
és a harisnyán nem hagy fol-
tot. Maximális komfortérzet.
Natureland Egészségcentrum Kft.

2052 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27

Most csak

4099 Ft
410 Ft/ml

OT

Most csak

2685 Ft
84 Ft/ml

OT

Most csak

2399 Ft
24 Ft/ml

OT

Most csak

989 Ft
50 Ft/db

VN

Most csak

859 Ft
43 Ft/db

GY

Most csak

799 Ft
40 Ft/db

GY

akár

-20%
akár

-20%

akár

-15%
akár

-15%

akár

-20%

PARODONTAX ExtraFresh fogkrém 75 ml
PARODONTAX Whitening speciális  
gyógynövénytartalmú fogkrém 75 ml 
PARODONTAX Ultra Clean fogkrém 75 ml
Segít megszüntetni a fogínyvérzést. Rendkívül tiszta és friss érzetet nyújt 
fogmosáskor. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft 
1126 Budapest Csörsz u. 43 

Seni Lady Mini inkontinencia betét 20 db
Seni Lady Mini Plus inkontinencia betét 20 db
Anatómiailag formált inkontinencia betét enyhe, csepegéses inkontinenciára. 
Teljes felületén légáteresztő, oldalsó védőgátjai megelőzik a szivárgást.
Bella-Hungária Kft. 3394 Egerszalók, Külsősor út 2. 

akár

-20%
akár

-20%

EPEPEP

EP

EP

EP

EP
Most csak

949 Ft
10 Ft/ml

K

Octenisept   
külsőleges oldat 50 ml
Használható: Seb,-bőr és 
nyálkahártya valamint akut 
és krónikus sebek kezelésére 
fertőtlenítésre. Elősegíti 
a gyors sebgyógyulást. 
Jódmentes, nem allergizál. 
Életkori korlátozás nélkül, 
gyermekeknél és csecsemők-
nél is alkalmazható.
Hatóanyag: Oktenidin-dihidroklorid és 
fenoxietanol
Allegro Kft.
1045 Budapest, Berlini u. 47-49
OGYI-T-22688/01

Most csak

1695 Ft
17 Ft/ml

VN

EP

akár

-20%

Most csak

1349 Ft
18 Ft/ml

OT



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

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!

Vény nélkül  
kapható gyógyszer

Étrendkiegészítő  
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Orvostechnikai 
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segédeszköz Homeopátia Kozme tikum EPSpeciális - gyógyászati  

célra szánt - tápszerVN ÉK OT GY HO K T

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

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Gyógyhatású 
készítmény

7625 Pécs, Aradi Vt. útja 52.  •  www.sipo.hu  •  info@sipo.hu  •  Telefon: +36 72 / 515 096

Törzsvásárlói kártya IGÉNYLŐLAP

Kijelentem, hogy a SIPO Patikák Törzsvásárlói Szabályzatát (Szabályzat) meg-
ismertem, annak feltételeit elfogadom. A SIPO Patikák Törzsvásárlói Prog-
ram mindenkori kedvezményeit igénybe kívánom venni, ennek megfelelően 
kérem, hogy számomra törzsvásárlói kártyát állítsanak ki. Tudomásul veszem, hogy jelen 
nyilatkozat aláírásával köztem és a Szabályzat szerinti Elfogadóhelyek, valamint a Szervező 
között szerződés jön létre.  

A SIPO Patikák Törzsvásárlói Program Adatkezelési szabályzatát megismertem. Jelen 
nyilatkozat aláírásával a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) alapján hozzájáru-
lok ahhoz, hogy a jelen igénylőlapon feltüntetett, illetve a SIPO Patikák Törzsvásárlói 
Programban korábban megadott adataimat (név, születési idő, lakcím, telefonszám, 
elektronikus levélcím) a Patinvest Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-064800; székhely: 
7624 Pécs, Aradi vértanuk útja 52.) és az Elfogadóhelyek a törzsvásárlói program 
végrehajtása érdekében az általuk szabadon megválasztott adatfeldolgozó közre-
működésével, a jogszabályokkal összhangban kezeljék.  Az adatkezelés nyilvántartási 
száma: NAIH-64985/2013.

HÍRLEVÉL
ÚJ KÉSZÍTMÉNY, 
ÚJ GYÓGYÍTÁSI ELJÁRÁSOK,
CIKKEK PÉCSI ORVOSOKKAL,
AKCIÓS TERMÉKEK,
HIÁNYCIKKLISTA, 
HELYETTESÍTHETŐSÉG!

Titulus:  Név:   

Születési dátum:     .   .   

Telefon:   /    -                                     Ir. szám:      

Lakcím: 

E-mail: 

Érdekelnek az EDU SIPO hírlevelek, ajánlatok            igen           nem

Az igénylőlap 
kiállításának
oka:

Az adatok
rögzítésének oka:

eredeti 
adatfelvétel

adategyeztetés 
adatváltozás miatt  

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTES!

Pécs,      .   .  

Igénylő aláírása

Adatfelvevő aláírása
a PATINVEST Kft. meghatalmazásával

2013. június 1. napját megelőzően 
kiállított törzsvásárlói kártya cseréje

új törzsvásárlói
kártya kiadása

elveszett, megrongálódott
kártya pótlása

FérfiaknakMozgásszervi panaszokra

MEGÚJULT 
TŐRZSVÁSÁRLÓI 
RENDSZERÜNK!

Vásárolj egyéb termékeket, kozmetikumokat 
vagy étrend-kiegészítőket a SIPO Patikáknál és 
duplázd meg pontjaid számát!

Hogy mit jelent ez? 

Ha például 10.000Ft-ért vásárolsz egyéb 
terméket az neked 500Ft-ot 
jelent pontokban!

További részletekért 
látogass el  
patikáinkba!

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

Most csak

2820 Ft
47 Ft/db

VN

akár

-20%

EP

Inno Rheuma krém  
100 g
Reumatikus jellegű ízületi 
gyulladások, izom- és végtagfáj-
dalmak, izomláz és zúzódások, 
zárt baleseti sérülések 
(rándulás, ficam) keze-
lésére önmagában vagy 
célzott gyógyszeres keze-
lés, valamint fizioterápia 
kiegészítőjeként.
Natureland Egészségcentrum Kft.
2051 Biatorbágy,  
Juhász Gyula u. 27
OGYI-057/1988

Most csak

1199 Ft
12 Ft/g

GY

akár

-20%Flexagil krém 100 
és 150 g
Izom- és ízületi 
fájdalomra, rándulás-
ra, húzódásra, a hát 
akut izomfájdalmára. 
Gyors, hatékony, nem 
tartalmaz mesterséges 
hatóanyagot.
Hatóanyag: fekete nadálytő gyökér 
folyékony kivonat  |  Merck Kft  
1117 Budapest, Október huszonhar-
madika u. 6-10.
OGYI-T-20774/02, OGYI-T-20774/03

100 g

Most csak

2115 Ft
21 Ft/g

VN

150 g

Most csak

2870 Ft
19 Ft/g

VN

akár

-15%

EP

EP

Nőknek

Idelyn Beliema Effect  
hüvelytabletta 10 db
Laktobacillusokkal és tejsavval 
• A hüvelyflóra bármely átmeneti megváltozá-
sakor, bakteriális vagy gombás fertőzés esetén 
is • Hozzájárulhat a viszketés, a hüvelyi folyás 
és a kellemetlen 
szag csökkentésé-
hez • Visszaállítja 
és fenntartja a 
normális pH-t • 
Néhány percen 
belül feloldódik

Most csak

3335 Ft
334 Ft/db

OT

akár

-20%

MOSTANTÓL MÉG TÖBB  
KEDVEZMÉNYT ADUNK!
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készítmény

Visszeres panaszokra

Jól jöhet, ha van otthon…

Gyermekeknek

EP

Actival Kid  
Gumivitamin 50 db
Cukormentes, természetes élelmi  
rostot, oligofruktózt tartalmazó készítmény. A benne 
található A-, B6-, B12-, C-, 
D3-vitaminnak és folsavnak 
köszönhetően hozzájárul 
a gyermekek immun-
rendszerének normál 
működéséhez. Glutén- és 
laktózmentes.
Béres Gyógyszergyár Zrt  
1037.Budapest, 
Mikoviny u. 2-4. 
14901/2014

Asatrin-TEVA Protect  
100mg gyomornedv- 
ellenálló tabletta 50 db
Az Asatrin-Teva Protect segít megakadályozni az 
erek elzáródását, valamint csökkenti a szívinfarktus 
kockázatát.
Hatóanyag: acetilszalicilsav  |  Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13  |  OGYÉI/10628-2/2016

Durex Sensilube 
síkosító gél 40 ml
A Sensilube egyedi text-
úráját úgy alakítottuk ki, 
hogy a lehető legközelebb 
álljon a test természetes 
nedvességéhez. A Sen-
sulibe összhangban áll a 
tested természetes pH-ér-
tékével és használatkor 
azonnal felveszi a tested 
természetes hőmérsék-
letét.
Reckitt Benckiser Kft
1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146.

Bonolact Pro+Kid 
granulátum 30 g
A Bonolact Pro+Kid gra-
nulátum károsodott bél-
flóra ( pl. antibiotikumok 
szedése, gyomor- vagy 
bélrendszeri fertőzések, 
ill. ennek következtében 
kialakult hasmenés) 
esetén 3 hónapos kortól, 
kifejezetten gyerme-
kek számára 
kifejlesztett, 
5 különböző 
élőflórát 
tartalamzó 
készítmény.
Rubenza Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u.3. 
OGYI-964/2006

Contractubex tapasz  
intenzív éjszakai  
12 x 3cm 21 db
Contractubex Éjszakai intenzív tapasz a túlzott mér-
tékű hegesedés megelőzésére és kezelésére Használa-
ta minden éjszaka (min. 6, maximum 12 órán keresztül 
) kényelmes megoldást nyújt a hegkezelésnek, még a 
testfelszín nehezen hozzáférhető helyén is. Megakadá-
lyozza 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.
Shila-Medic Kft.  |  1022 Budapest, Bég utca 3-5.  |  CE

Durex RealFeel 
óvszer 10 db
10 db új generációs 
óvszer RealFeel™ 
anyagból* a termé-
szetesebb érzésért.
Reckitt Benckiser Kft
1113 Budapest, Bocskai út 
134-146.

Stérimar Baby 
orrspray 100 ml
Tengervíz orrtisz-
tításra allergiás és 
megfázásos idő-
szakban, 0-3 éves 
korig. Speciálisan 
csecsemők számára 
kifejlesztve.
Hatóanyag: izotóniás sóoldat
Merck Kft
1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 6-10.
CE0459

Detralex 500 mg  
filmtabletta 60 db
Érvédő hatású gyógyszer, amely  
gátolja a vénák tágulását, és növeli a hajszálerek 
ellenállását. Vénás eredetű fájdalom, nehézláb 
érzés, lábfeszülés kezelésére ajánlott.
Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció  |  Servier Hungária Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-3.  |  15 DETLX 2 AP 4 / 2015.05.15
OGYI-T-1609/01-02

Most csak

2345 Ft
47 Ft/db

ÉK

Most csak

1599 Ft
40 Ft/ml

OT

Most csak

2539 Ft
85 Ft/db

T

Most csak

2499 Ft
250 Ft/db

OT

Most csak

2215 Ft
79 Ft/db

T

Most csak

2359 Ft
25 Ft/ml

OT

Most csak

4899 Ft
82 Ft/db

VN

akár

-15%

akár

-20%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-10%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-15%

EP

Linex Forte élőflórát  
tartalmazó kapszula 28 db
Anitbiotkum kúra? Az új Linex Forte  
több milliárdnyi élőflóra sejtet tartalmaz, amire a 
bélflórának az antibiotikum kezelés első napjától 
szüksége lehet.
Sandoz Hungária Kft.  |  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
T/1974/2015  |  OLNX620/12.15

Most csak

790 Ft
16 Ft/db

VN

EP

EP

Most csak

5945 Ft
283 Ft/db

OT

EP
EP

EP
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EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Gyógyhatású 
készítmény

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

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


