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Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.  |  OGYI-T-08933/02
*Az Algofl ex 400 mg fi lmtabletta hatóanyag-tartalmához képest.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Algoflex Forte filmtabletta 20 db
Lüktető, szorító, hasogató fejfájás?  
Az Algoflex Forte 1,5x-es hatóanyag- 
tartalmával* hatékonyan csillapítja a fejfájást!

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2019. március 1-től 31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes!

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

akár

-20%

Most csak
1799 Ft

90 Ft/db VN

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 vásár- 
lónként csak egy kupon használható fel az akciós időszakban.

Március 1-31.Március 1-31. Március 1-31.

yes.pharma  
Pajzsmirigy+Haj kapszula  
60 db
Normál pajzsmirigyműködés, életteli haj.  
Az első lépés a normál pajzsmirigyműködéssel 
indul, amihez az organikus 
szelén járul hozzá. Az út 
hajhagymáink élénkítésé-
vel folyatódik, amiért gotu 
kola tartalma felel.
Well Pharma Kft
1037 Budapest, Zay utca 3.
17780/2016

Salvequick  
Tyúkszemtapasz 6 db
Csökkenti a fájdalmat, enyhíti a  
nyomást, megelőzi a dörzsölődést és  
segít a tyúkszem eltávolításában. A védőtapasz  
0,04 g (40 %) szalicilsavat tartalmaz.
Maresi Foodbroker Kft.
1118 Budapest, 
Homonna utca 2-4.
ID 60097290 0001

1x1 C-vitamin  
500 mg narancs ízű 
rágótabletta 60 db
Étrend-kiegészítő rágó- 
tabletta narancs ízben.  
A készítmény 500 mg 
C-vitamint tartalmaz.  
A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez.
VitaPlus Kft.
H-1037 Budapest,  
Csillaghegyi út 19-21.
7015/2010

Fantasztikus kedvezmények!!!

akár

-30%
akár

-30%

Most csak

2499 Ft
42 Ft/db

ÉK

Most csak

799 Ft
13 Ft/db

ÉK

EP

Most csak

499 Ft
83 Ft/db

OT

EP

akár

-25%
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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

SIPO Árkád Patika - 
A PAtIkA újrAgOndOlvA
A SIPO Patikák mindig élen járt az innováció területén. Valljuk, hogy haladni kell a korral, és mindezt a  
vásárlói igények teljes körű figyelembevételével tesszük. Pécsen elsőként nálunk találkozhattak szabad  
polcos kialakítású patikával, amely áttekinthetőbbé tette gyógyszertárainkat és kényelmesebbé vált a  
vásárlás is.  2019 márciusában folytatni fogjuk az utat, melynek során az országosan is egyedülálló SIPO 
koncepció mentén alakítjuk át az Árkád Bevásárlóközpontban található SIPO Árkád Patikát.

Azt talán már megszokhatták a pécsiek, hogy a legtöbb SIPO Patika szabad pol-
cos rendszerben működik. Ezzel azt a Nyugat-Európában már általános felépítést 
hoztuk be gyógyszertárainkba, amelyben a szabad választás kényelme keveredik 
a nyugodt, kapkodás és idegeskedés nélküli vásárlás felszabadító örömével. Ez 
adja azt a légkört, amely szakít a megszokott steril és száraz patikai környezettel.

A SIPO Árkád Patika átalakításának első fázisa a 2017-es év tavaszán már meg-
történt. 2019-ben a vásárlók és betegek igényeit is figyelembe véve folytatjuk a 
megkezdett utat. A 2006-ban megnyitott patika kinőtte régi helyét, vásárlóink 
kényelme érdekében tágasabb tereket igényel. 

A patika átalakítása 2019 március 16-án veszi kezdetét. A munkálatok alatt a 
legközelebbi elérhető gyógyszertár a Vásárcsarnokkal szemben található SIPO 
Patika lesz, amely hétvégén meghosszabbított nyitva-tartással áll rendelkezésre.

Szombaton reggel 6-tól este 20 óráig, vasárnap pedig 10-től 18 óráig 
várja régi és új vásárlóit a SIPO Vásárcsarnok patika.

Április 6-án szombaton, nyitási kedvezményekkel, meglepetésekkel vár minden-
kit a kívül-belül megújult SIPO Árkád Patika!

Miben fog változni a patika?
•	 Első	a	szaktanácsadás: az árazó és a fizető kasszát térben különvá-

lasztottuk, így gyógyszerész és szakasszisztens munkatársaink kizá-
rólag az Ön egészségével tudnak foglalkozni. Ezzel az új rendszerrel 
a vásárlás folyamata gyorsabbá, kényelmesebbé válik, és kollégáink 
kizárólag szakmai munkájukra koncentrálhatnak.

•	 Tágas	terek: Az officina (A vásárlás és tanácsadás helyszíne a gyógy-
szertáron belül) a duplájára nő.

•	 Szélesebb termékkínálat több szabad polcon: az egészség és szép-
ség megőrzése érdekében nagyobb termékválasztékot biztosítunk, 
mindezt önkiszolgáló rendszerben.

•	 Csökkenő várakozási idő az új betegirányitó rendszer bevezetésével, 
sorszámosztó kioszkkal.  

•	 Letisztult	berendezés,	és	kategória-menedzsment: egyedi kialakí-
tású, könnyen átlátható bútorrendszer, ahol a vásárlók problémáik, és 
igényeik alapján egyszerűbben megtalálhatják a számukra legkedve-
zőbb terméket. A könnyebb eligazodás érdekében három fő csoport-
ba csoportosítottuk termékeinket.  

Rx – Receptköteles gyógyszerek.

OTC – Nem receptköteles gyógyszerek.

Egyéb – Minden termék, mely az egészségünk és szépségünk megőrzésével ösz-
szefüggésbe hozható.

Figyeljék híreinket és kövessenek bennünket a www.sipo.hu honlapunkon, vagy 
Facebook-on a facebook.com/sipopatikak címen, illetve már Instagramon is elér-
hetőek vagyunk a sipopatikak név alatt. 

Kincses Gábor – SIPO Patikák

MÍG AZ ÁRKÁD PATIKA ÁTALAKÍTÁSA ZAJLIK  
A LEGKÖZELEBBI NYITVA TARTÓ  

GYÓGYSZERTÁR  
A VÁSÁRCSARNOKKKAL SZEMBEN LÉVŐ  

SIPO PATIKA

SIPO Vásárcsarnok Patika
7622 Pécs Bajcsy Zs.u. 2-4.

+36 (72) 510 179
Hétfő-Péntek:		06:00-18:30

Szombat:		06:00-13:30
Március 16-31. között:
Szombat:		06.00-20.00
Vasárnap:		10.00-18.00

Bajcsy-Zsillinszky u.

Bajcsy-Zsillinszky u.

Bajcsy-Zsillinszky u.

Czinderi u.

Nagy Lajos király útja

Zólyom u.

Nagy Lajos király útja

Centrum parkoló
SIPO Árkád Patika

SIPO Vásárcsarnok Patika

Vásárcsarnok

Árkád parkoló

MEGOLDÁS  
3 
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Keressen minket  
a Facebookon!

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

Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget  nem vállalunk! 

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

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH
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Emésztési, gyomor- és bélbántalmakra

Ásványianyag-, és vitaminpótlás

Actival	Extra	 
filmtabletta 90+30 db
Nap mint nap támogat. 31 ható- 
anyag, korszerű összetételben, tele életerővel.  
Actival Extra. Csak így tovább az egészségedért!
GAP1903AE9030
Béres Gyógyszergyár Zrt
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4
OGYI-T-9416/04

Most csak

4899 Ft
41 Ft/db

VN

akár

-15%

Magne B₆ bevont  
tabletta 50 db
Az eredeti Magne B₆ segít enyhíteni a  
magnéziumhiány okozta feszültséget, és növeli a min-
dennapi stresszel szembeni ellenálló-képességünket.*  
*Magyarországon elsőként regisztrált magnézium + B₆-vitamin kombinációjú 
készítmény. Magnéziumhiány esetén csökkenhet a stressztűrő képesség, míg a 
magnéziumhiány oka lehet a krónikus stressz. 
SAHU.MGP.18.07.0416 (2018.08.21.)  |  Hatóanyag: Magnézium, B6 vitamin
SANOFI-AVENTIS Zrt.  |  1045 Budapest, Tó utca 1-5.  |  Telefon: (+36 1) 505 0050  
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055  |  Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-04353/02

Panangin®  
158	mg/140	mg	 
filmtabletta 100 db
Szíve élete legfontosabb társa.Viselje gondját!  
A Panangin forte komplex hatóanyagkombináció-
ja segíti a megfelelő szívműködést és hozzájárul a 
szív- és keringési rendszer egészségéhez.
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu 
OGYI-T-3329/05

Most csak

2379 Ft
24 Ft/db

VN

akár

-15%
akár

-15%

EP

Enterol	250	mg	 
kemény kapszula 10 db
Visszaállítja a bélflóra egyensúlyát  
hasmenés esetén, akár antibiotikummal egyidőben 
bevehető.  Felnőttek és gyermekek részére.  
Hatóanyag: Saccharomyces boulardii  |  ADPH Kft  |  1092 Budapest, Ráday u. 58 
enterolprobiotikum.hu  |  OGYI-T-9659/06

akár

-20%

Most csak

1815 Ft
182 Ft/db

VN

EP

EP

Dipankrin Optimum®  
120 mg gyomornedv- 
ellenálló filmtabletta 60 db
Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel segíti 
az emésztést, enyhíti a puffadást, teltségérzetet.
Hatóanyag: 120 mg Pankreász-por  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  |  Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu  |  OGYI-T-10603/03

akár

-10%

Most csak

2249 Ft
38 Ft/db

VN

Gaviscon menta ízű  
belsőleges szuszpenzió  
500 ml
Segítség a reflux tüneteire. 
Terhesség és szoptatás ideje 
alatt is alkalmazható.
Reckitt Benckiser Kft
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  
Tel.: (+36) 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com

Most csak

2699 Ft
5 Ft/ml

VN

akár

-15%

EP

Lopedium kapszula  
2 mg 30 db
Heveny, hirtelen kialakuló  
hasmenés tüneteinek (beleértve a hasi diszkom-
fortérzés, puffadás, görcsök) kezelésére. Már az 
első adag Lopedium megszüntetheti a panaszo-
kat. Most nagy kiszerelésben! 
OSDZ1388/01.19 gyógyszer  |  Hatóanyag: loperamid
Sandoz Hungária Kft.  |  1115 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-05711 / 02

Most csak

1759 Ft
59 Ft/db

VN

akár

-15%

Nagy Svédcsepp  
NATURLAND oldat  
500 ml
Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló 
használaton alapul. Belsőleg emésztési zavarok, 
puffadás, teltségérzet, epepanaszok kezelésére. 
Külsőleg bedörzsölésre és borogatásra reumás- és 
izomfájdalmak 
esetén.
Naturland  
Magyarország Kft.
1106 Budapest,  
Csillagvirág utca 8.
OGYI-TN-30/03

Most csak

1769 Ft
4 Ft/ml

VN

akár

-20%

EP

EP

EP

Béres C-vitamin  
1000	mg	RETARD	 
filmtabletta csipkebogyó  
kivonattal	+	2000	NE	D₃-vitamin	90 db
Új készítmény a Bérestől - magas C- és D-vitamin 
hatóanyag-tartalmú retard készítmény csipke-
bogyó kivonattal. A C- és 
D-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfe-
lelő működéséhez, így az 
egészség megőrzéséhez. 
Több mint C-vitamin!
GAP1903C1000D2000
Béres Gyógyszergyár Zrt
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4
20277/2018.

Most csak

2935 Ft
33 Ft/db

ÉK

akár

-15%

EP

Most csak

1999 Ft
40 Ft/db

VN
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Vény nélkül  
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eszközOT Gyógyhatású 

készítményGY

Memóriazavarokra A természet erejévelBőrgomba kezelésére

Nőknek

Férfiaknak Megfázás, köhögés, torokfájás

Dorithricin® erdei  
gyümölcs szopogató  
tabletta 20 db
Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a Dorithricin 
megküzd a batériumokkal, a vírusokkal, és a 
gombákkal. Emellett fájdalomcsillapító hatású és 
helyileg ható antibiotikuma elősegíti a nyálkahár-
tya gyógyulását is.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |  4042 Debrecen, Pallagi út 13.  |  OGYI-T-7266/04

Prostamol® UNO  
320	mg	lágykapszula	 
90 db
Enyhe, illetve közepesen súlyos jóindulatú 
prosztata megnagyobbodás okozta vizelési 
panaszok (pl. gyakoribb vizelési inger, különösen 
éjszaka, gyenge vagy akadozó vizeletsugár) tüneti 
kezelésére ajánlott, növényi eredetű hatóanyagot 
tartalmazó lágykapszula. 
Hatóanyag: serenoa repens  |  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft
2040 Budaörs,  
Neumann J. u. 1. 
Tel.: +36-23-501-301
OGYI-T-07184/04

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

Herbion borostyán  
7	mg/ml	szirup	150 ml
A Herbion borostyán szirup  
borostyánlevél száraz kivonatát tartalmazó 
köptető, amelynek használata hurutos, produktív 
köhögés esetén javallott.  2 évesnél idősebb 
gyermekek és felnőttek számára is ajánlott. 
Növényi gyógyszer.
Hatóanyag: borostyánlevél 
száraz kivonata
Krka d.d.
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Szlovénia 
OGYI-T-22048/01

Fluimucil 200 mg  
granulátum 30x1 g
A Fluimucil hurutos köhögés esetén  
hatékonyan oldja fel a légutakban letapadt nyákot, 
ezáltal segíti annak felköhögését, kiürítését és könnyíti 
a légzést. Acetilcisztein hatóanyag-tartalmú gyógyszer.
Hatóanyag: acetilcisztein
Kéri Pharma Hungary Kft.
4032, Debrecen,  
Bartha Boldizsár u. 7.
OGYI-T-05351

Most csak

1349 Ft
9 Ft/ml

VN

Most csak

1509 Ft
50 Ft/tasak

VN

akár

-15%
akár

-15%
akár

-12%

akár

-25%

akár

-15%

Most csak

2799 Ft
80 Ft/ml

OT

EP EP

EP EP

Klosterfrau Izlandi 
zuzmó köhögés 
elleni gyerekszirup 
100 ml
Már 1 éves kortól. 
100%-ban természetes 
összetevőkkel: izlandi 
zuzmóval, mályvával és 
cinkkel. Alkohol-, cukor-, 
laktóz-, glutén- és tartó-
sítószer mentes. Finom 
cseresznye ízzel.
Coordwell Kft.
1118 Budapest, Fehérvári út 85.

Most csak

1485 Ft
15 Ft/ml

OT

akár

-15%

Most csak

1590 Ft
80 Ft/db

VN

EP
Most csak

6659 Ft
74 Ft/db

VN

Gere Villányi kék- 
szőlőmag és héj mikro- 
őrlemény duopack 2×150g
100%-ban természetes antioxidáns, amely 
polifenol tartalma révén jelentős mértékben csök-
kenti  a szív 
és érrendszeri 
megbetegedé-
sek kialakulá-
sát.Kúraszerű 
fogyasztása 
javasolt.
AKA Kft.
7773 Villány,    
Erkel F.u.2/A
11609/2012

MEgújuLT	 
küLSőVEL!

akár

-25%

Most csak

2595 Ft
87 Ft/g

VN

Exoderil	10	mg/g	 
krém 30 g
3-as csapás a bőr gombás fertőzé- 
sére: gyorsan enyhíti a viszketést, (már napi 1x-i 
használat mellett) képes elpusztítani a bőrgombák 
széles körét és számos baktérium ellen is hatásos. 
Vény nélkül kapható, naftifin tartalmú gyógyszer. 
OSDZ1388/01.19   |  Hatóanyag: naftifin
Sandoz Hungária Kft.  |  1115 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-6532/03

EP
Most csak

4299 Ft
14 Ft/g

ÉK

akár

-15% Memoril Mite  
600	mg	filmtabletta	 
60 db
A Memoril Mite 600 mg filmtabletta felnőttek-
nél a memóriazavar, figyelemzavar, motiváció-
hiány javítására alkalmazható. 
MEDITOP Gyógyszeripari Kft.  |  2097 Pilisborosjenő Ady E. u. 1. 
OGYI-T-6392/08

akár

-20%

Most csak

2399 Ft
40 Ft/db

VN

EP

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

Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget  nem vállalunk! 

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

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Aranyeres panaszokraAllergiás tünetek kezelésére

Megfázás, köhögés, torokfájás

Inaller 5 mg  
filmtabletta 30 db
Csillapítja az allergiás nátha  
(az orrjáratok allergia, pl. szénanátha vagy porat-
ka-allergia által okozott gyulladásának) tüneteit 
felnőtteknél és 12 éves vagy ennél idősebb 
serdülőknél. Nem okoz álmosságot, a tünetek 
enyhítése egy teljes napon keresztül érvényesül.
Hatóanyag: dezloratadin  |  Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32
OGYI-T-22149

akár

-30%

Most csak

1299 Ft
43 Ft/db

VN

Most csak

2469 Ft
206 Ft/db

VNkúp

EP

Sperti Preparation H® végbélkúp 12 db és végbélkenőcs 25 g
A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® végbélkúp és kenőcs hatékonyan  
csillapítják az aranyér kellemetlen tüneteit: csökkentik az irritációt, enyhítik a fájdalmat  
és elősegítik a sebgyógyulást.  Kizárólag természetes  
hatóanyagokat tartalmaznak.
Hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft 
1123 Budapest, Alkotás u.53. 
OGYI-T-21820/02, OGYI-T-21820/01

Most csak

2212 Ft
89  Ft/g

VNkenőcs

akár

-17%

Neo Citran megfázásra  
és köhögésre kemény  
kapszula 16 db
A Neo Citran kemény kapszula a megfázás, meg-
hűlés, influenza és hurutos köhögés tüneteinek 
kezelésére nyújt komplex megoldást, új, kapszula 
formátumban.
CHHU/CHTHRFL/0007/19  |  A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1125 Budapest Csörsz u. 43.  |  Tel.: 225-5800  |  www.gsk.hu  |  OGYI-T-22745/04

Sinupret® forte bevont  
tabletta 20 db
A Sinupret® forte bevont tabletta az  
orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulla-
dásainak kezelésére alkalmazható gyógyszer. Anti-
bakteriális kezelés kiegészítéseként is felhasználható.
Hatóanyag: tárnicsgyökér, kankalinvirág, fekete bodza virág, mezei sóska, vasfű
Schwabe Hungary Kft.  |  1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 
OGYI-T-5509/05

Neo Citran  
belsőleges por  
felnőtteknek 14 tasak
Komplex megoldás a megfázás és  
az influenza tüneteinek kezelésére.
CHHU/CHTHRFL/0007/19  |  A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. GlaxoSmithKline-Consumer Kft 
1125 Budapest Csörsz u. 43.  |  Tel.: 225-5800  |  www.gsk.hu  |  OGYI-T-04545 / 03

TANTuM	VERDE	Forte	 
3	mg/ml	szájnyálkahártyán	
alkalmazott spray 15 ml
Torokfájás kínozza? A 
Tantum Verde Forte spray 
hatékonyan csillapítja a 
torokfájást, csökkenti a 
gyulladást és elpusztítja 
a kórokozókat, így segít-
ve a gyógyulást. Tantum 
Verde - több, mint egy 
torokfertőtlenítő!
Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1119 Bp. Dayka Gábor u. 3.
OGYI-T-07594/18

Rinofluimucil oldatos  
orrspray 1x 10 ml
A Rinofluimucil egyedi hatóanyag  
kombinációja (acetilcisztein + tuaminoheptán-szul-
fát) nemcsak az orrdugulást szünteti meg, hanem 
segít az arcüreggyulladás kezelésében is.
Hatóanyag: acetilcisztein  
+ tuaminoheptán-szulfát
Kéri Pharma Hungary Kft.
4032, Debrecen Bartha Boldizsár u. 7.
OGYI-T-09685

Xilomare®	1	mg/ml	 
oldatos orrspray 10 ml
Hatóanyag és tengervíz kombi-
nációja, egy tartósítószer-mentes, 
modern orrspray-ben. Ajánlott orr- 
 dugulás kezelésére. A hatóanyag-
nak köszönhetően az orrlégzés 
perceken belül javul és hatása akár 
12 órán keresztül fennáll. A tenger-
víz ásványi anyag- és nyomelem 
tartalma segít megakadályozni az 
orrnyálkahártya kiszáradását.
Hatóanyag: xilometazolin  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32 
drugsafety@richter.hu 
OGYI-T-22872/02

Most csak

1599 Ft
100 Ft/db

VN

Most csak

2499 Ft
179 Ft/tasak

VN

Most csak

1919 Ft
128 Ft/ml

VN

Most csak

1499 Ft
150 Ft/ml

VN

Most csak

1689 Ft
169 Ft/ml

VN

akár

-15%

akár

-17%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

EP

EP
EP

EP

EP

EP
EP

Most csak

2099 Ft
105 Ft/db

VN



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

Szemünk egészsége

Baba-Mama Egészséges körmökért

Femibion 1 vitaminkészítmény 
pocaktetkóval 2 havi adag 30+30 db
Vitaminkészítmény a várandósság 12. hetének 
végéig a nők megváltozott igényeinek 
megfelelő összetétellel. Folsavat, metafolin®-t, 
D-vitamin-t is 
tartalmaz. 
Merck Kft.
1117 Budapest,  
Október huszon- 
harmadika u. 6-10. 
www.merck.hu

Femibion 2 vitamin- 
készítmény pocaktetkóval  
2 havi adag 60+60 db
Vitaminkészítmény a várandósság 13. hetétől 
a szoptatási idő végéig az anyák megváltozott 
igényeinek 
megfelelő össze-
tétellel. Folsavat, 
metafolin®-t, 
D-vitamin-t és 
DHA-t is tartal-
maz. 

Amorolfin-Teva  
50mg/ml	gyógyszeres	 
körömlakk 2,5 ml
Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a körömgombát! 
Hatóanyaga a körömlemezbe és a körömágyba 
hatolva a gombák széles körét elpusztítja. Elég 
csak heti egyszer használni!
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYI-T-21937/02

Artelac Splash  
szemcsepp 10 ml
A szem- és kontaktlencsék nedve- 
sítésére. Természetes módon frissíti és nyugtatja 
meg a száraz szemet. Jelentős mértékben javítja a 
komfortérzést a kontaktlencsék viselése során.
Valeant Pharma  
Magyarország Kft.
1025 Budapest,  
Csatárka út 82-84.
CE0483

Artelac Rebalance  
szemcsepp 10 ml
Komplex összetételű szemcsepp  
tartós hatással. Segít megállítani a száraz szem 
tüneteihez vezető eseménysort, nedvesíti a 
szemet és megvédi a felszínét.
Valeant Pharma Magyarország Kft.  |  1025 Budapest, Csatárka út 82-84.
CE0483

Artelac Triple Action  
szemcsepp 10 ml
Fáradt, égő és/vagy könnyező  
szemek esetén. Erőteljes nedvesítés a tünetek 
azonnali és tartós enyhítésére.
Valeant Pharma Magyarország Kft.  |  1025 Budapest, Csatárka út 82-84.
CE0483

NUK Night and Day  
szilikon játszó és altatócumi  
0-6	hónap	vagy	6-18	hónap 
2 db
A NUK Night & Day cumi nemcsak napközben szerez 
felhőtlen örömöt, hanem éjszaka is segít a kicsiknek, 
hogy könnyedén álomországban 
találják magukat.   
A gombban talál-
ható ártalmatlan, 
világító anyagnak 
köszönhetően, ked-
ves kis motívumok 
lágyan világítanak a 
sötétben.
Maresi Foodbroker Kft. 
1118 Budapest, 
Homonna utca 2-4.

Neogranormon  
kenőcs 25 g
Komplex összetételű, vitaminokban  
gazdag gyógyszer felületes hámsérülésekre, 
irritációkra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladás-
csökkentő, bőrgyógyító hatású.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-853/01

Most csak

6199 Ft
103 Ft/db

ÉK

Most csak

9199 Ft
77 Ft/db

ÉK

Most csak

3799 Ft
1520 Ft/ml

VN

Most csak

1139 Ft
46 Ft/g

VN

akár

-18%
akár

-20%

akár

-20%

akár

-20%
akár

-20%
akár

-20%

akár

-20%
akár

-20%

EP

EP

EP

EP

Most csak

1699 Ft
850 Ft/db

Most csak

3889 Ft
63/72/78 Ft/db

EP

Libero	Comfort	3	 
(5-9 kg) 62 db
Libero	Comfort	4	(7-11	kg)	54 db
Libero	Comfort	5	(10-14	kg)	50 db
Jellemzők:	•	Puha,	kényelmes	derékgumírozás	 
•	Légáteresztő	anyag	•	Puha,	szivárgás	elleni	védőgátak	 
•	Elasztikus	oldalsó	rész	•	Extra	nedvszívó	képesség

Most csak

2020 Ft
202 Ft/ml

OT

Most csak

2499 Ft
250 Ft/ml

OT

Most csak

2499 Ft
250 Ft/ml

OT

EP EP

EP

EP



Keressen minket  
a Facebookon!

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

Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget  nem vállalunk! 

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…

Mozgásszervi panaszokra

Betadine® oldat 30 ml
A Betadine® oldat nem csíp,  
szellőzni hagyja a sebet. Gyorsan  
hat és széleskörű baktérium-, vírus-, 
és gombaölő hatással rendelkezik! 
Fertőtlenítők alkalmazásakor 
ügyeljen a biztonságra! Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét 
és a használati útmutatót!
Egis Gyógyszergyár Zrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Relaxina® 210 mg  
tabletta 20 db
RELAXINÁLJ! A Relaxina tabletta  
enyhíti a napközbeni feszültséget, segíti az elalvást 
és javítja az alvás minőségét.
Hatóanyag: 210 mg macskagyökér száraz kivonata  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  |  Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

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

Pharmax Selenorg  
tabletta 60 db
A Selenorg organikus szelénnel  
járul hozzá az immunrendszer és a pajzsmirigy 
normál működéséhez, továbbá részt vesz a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében, 
és a normál spermaképződésben. Laktózmentes 
összetétel!
Well Pharma Kft
1037 Budapest,  
Zay utca 3.
18449/2017

Most csak

1299 Ft
43 Ft/ml

Most csak

619 Ft
22 Ft/db

OT

Most csak

1725 Ft
29 Ft/db

GY

akár

-15%
akár

-20%

akár

-20%

akár

-15%

DONA 750 mg filmtabletta 60 db
Térdfájás? Porckopás?  Dona - mozogjon szabadon!   A 
Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti a porckopás 
okozta fájdalmat és javítja a térdízület mozgását. Porc-
védő, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.  
Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. +36 1 465-2100   
Marketing kód: DON/JAN/19/00   Lezárás dátuma: 2019.01.08. 
Hatóanyag: kristályos glükózamin-szulfát
Meda Pharma Hungary Kft.
1138, Budapest, Váci út 150.

DONA 1500 mg por  
belsőleges oldathoz  
20 db
Térdfájás? Porckopás?  Dona - mozogjon szaba-
don!   A Dona kúraszerű alkalmazása csökkenti a 
porckopás okozta fájdalmat és javítja a térdízület 
mozgását. Porcvédő, fájdalomcsillapító és gyulla-
dáscsökkentő hatású.

Most csak

4999 Ft
83 Ft/db

VN

Most csak

3369 Ft
169 Ft/db

VN

akár

-15%

Voltaren	Emulgel	 
Forte	20	mg/g	gél	150 g
A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az  
ízületi- és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül 
és csökkenti azok gyulladását. Könnyen nyitható 
kupakja az ízületi gyulladásos betegek számára 
lehetővé teszi a könnyű használatot.
CHHU/CHTHRFL/0007/19  |  A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport. Hatóanyag: diklofenák-dietilamin 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 
www.gsk.hu
OGYI-T-05572/43

Most csak

4225 Ft
28 Ft/g

VN

akár

-15%

EP

EP

EP

EP

HARTMANN  
Veroval® compact  
vérnyomásmérő

Felkaros automata vérnyomásmérő.  
A Tensoval® vérnyomásmérők új generációja.

•	szívritmuszavar	jelzése	•	2x100	mérési	érték	
tárolása	•	3	év	garancia	•	kétszeres	klinikai	minő-
sítéssel	•	átlagos	és	nagyobb	felkarra	is	alkalmas	
mandzsettával
HARTMANN-RICO Hungária Kft.  |  2051 Biatorbágy Paul Hartmann u. 8.

akár

-20%

EP

EP

Most csak

1415 Ft
47 Ft/db

VN

Perskindol Active 
Classic Gél 100 ml
Sportolás előtt és után.
Alkalmazásakor kivéte-
les 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.

Most csak

3199 Ft
32 Ft/g

OT

akár

-15%

EP

Most csak

10990 Ft

EP

EP



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!

EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Vény nélkül 
kapható 
gyógyszer

VN
Étrend- 
kiegészítő  
készítmény

ÉK
Orvos- 
technikai 
eszköz

OT Gyógyhatású 
készítményGY

Speciális -  
gyógyászati célra 
szánt - tápszer

TKozme tikumK Gyógyászati 
segédeszköz

GY 
 SEHomeopátiaH

Támogassa télen is 
családja egészségét! 

TorokfájásraFájdalomra és lázra

Nurofen hatóanyag: ibuprofén

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

Termékek gyermekeknek1 Termékek felnőtteknek1

200 ml

**= maximált akciós fogyasztói ár  |  *= A forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói árhoz viszonyítva (STREPSILS eperízű cukormentes szopogató tabletta 24 db: 1 999 Ft, STREPSILS Honey and 
Lemon szopogató tabletta 24 db: 1999 Ft, STREPFEN DIREKT 16,2 mg/ml szájnyálkahártyán alk. old. spray: 2499 Ft, NUROFEN Junior narancsízű 100 mg lágy rágókapszula: 1949 Ft, NUROFEN eperízű 20 
mg/ml belsőleges szuszpenzió gyermekeknek 200 ml: 2749 Ft). Az egyes tagpatikák árai eltérhetnek a forgalmazó által meghatározott ajánlott fogyasztói ártól. Az ajánlatok külön-külön is érvényesek, 
nem szükséges több terméket vásárolni egyszerre. A feltüntetett árkedvezmény csak az akció ideje alatt érvényes az akcióban részt vevő gyógyszertárakban a készlet erejéig. Kérjük, ellenőrizze az 
akcióban részt vevő gyógyszertárak listáját a www.strepsils.hu weboldalon! A feltüntetett vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények fogyasztása kizárólag az egyes termékek betegtájékoztatójában 
megjelölt indikációk esetén ajánlott.

Most csak

2099 Ft
140 Ft/ml

VN

Most csak

2450 Ft
12 Ft/ml

VN

18 éves 
kortól 
adható

Torokfájásra

Most csak

1599 Ft
67 Ft/db

VN

EP

Most csak

1599 Ft
133 Ft/db

VN

Strepfen hatóanyag: fl urbiprofén 

Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények
1A megfelelő termékválasztásról olvassa el a betegtájékoztatót vagy érdeklődjön gyógyszerészénél! 

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

Az akciók a készlet erejéig érvényesek. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!


