
GYŐZD LE A TOROKFÁJÁST
MÁR AZ ELSŐ MENETBEN!
Dorithricin: kezeli a torokgyulladás okait

EP

Dorithricin® szopogató tabletta 20 db, és  
Dorithricin® erdei gyümölcs szopogató tabletta 20 db
Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a Dorithricin megküzd a ba tériu-
mokkal, a vírusokkal, és a gombákkal. Emellett fájdalomcsillapító hatású 
és helyileg ható antibiotikuma elősegíti a nyálkahártya gyógyulását is, 
már erdei gyümölcsös ízben is kapható.
Hatóanyag: Tirotricin, Benzalkónium-klorid, Benzokain  |  TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4041 Debrecen Pallagi út 13.  |  OGYI-T-7266/01

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2018. november 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

akár

-15%

Most csak
1679 Ft

84 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.

November 1-30.

Most csak

999 Ft
100 Ft/ml

K

Eurovit 2000NE  
D-vitamin 60 db
A téli napfény hiány alacsony  
D-vitamin szintet okozhat. Az Eurovit  
D-vitamin magas hatóanyag tartalmú készítmény. 
Már napi 1 tabletta biztosítja a 2000 nemzetközi 
egységnyi D-vitamin bevitelt.

Aromax Légúttisztító 
illóolaj keverék 10 ml 
Egyedi illóolaj keverék, 
mely a megfázásos 
időszakban aromalámpába 
vagy diffúzorba csepeg-
tetve enyhíti az orrdugulás 
tüneteit, a légutakat 
átjárhatóbbá,  a légzést 
könnyebbé teszi. 
Összetevők: 100% tisztaságú  
eukaliptusz-, niaouli-, borsosmenta-,  
kakukkfű-, citromolaj
Aromax Zrt. 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Movex 1500 mg por  
belsőleges oldathoz 30 db
A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát  
hatóanyagú gyógyszer, mely napi 1x alkal- 
mazással hatékonyan enyhíti a térdízületi porckopás 
tüneteit. Kellemes ízű, vízben oldódó por formában,  
30 és 60 db-os kiszerelésben kapható.
Hatóanyag: glükózamin-szulfát  |  Aramis Pharma Kft. 
1095 Budapest, Mester u. 28/B., III. e.  |  OGYI-T-23142/02

Fantasztikus kedvezmények!!!
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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

- Pontosan milyen célt szolgálnak a szer-
vezetünkben a vitaminok és az ásványi 
anyagok?

- A vitaminok szervezetünk számára nélkülöz-
hetetlen, de igen kis mennyiségben jelen levő 
szerves vegyületek, melyek nagy részét szerve-
zetünk nem képes előállítani, vagy nem megfe-
lelő mennyiségben. Az ásványi anyagok egyrészt 
szervezetünk felépítésében játszanak szerepet, 
másrészt enzimek, vitaminok működéséhez 
szükséges un. kofaktorok. Nélkülük ezek az en-
zimek, vitaminok nem válnak aktívvá, hatásukat 
sem tudják kifejteni. Némely ásványi anyag fel-
szívódásához viszont vitaminra van szükség: pl. 
vas felszívódásához C-vitaminra van szükség.

- Mindenkinek ajánlott vitamint szedni, 
vagy elég csak a legyengült, illetve fiatal 
szervezetnek?

- Az ajánlások szerint a normál vegyes táplálko-
zás fedezi a vitamin szükségeltünket. Persze nem 
mindig könnyű a „normál vegyes táplálkozást” 
rendszeresen biztosítani: ehhez naponta 4-5 
alkalommal kellene friss zöldséget, esetleg gyü-

mölcsöt fogyasztani, ezeket is lehetőleg nyersen, 
vagy a lehető legkisebb hőkezeléssel elkészíte-
ni. Hetente háromszor kellene tengeri halat fo-
gyasztani.  Rendszeresen kellene májat, hüvelye-
seket, teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó ételeket 
fogyasztani. Aki mindezt nem tudja biztosítani, 
annak főleg az ősztől tavaszig terjedő időszak-
ban érdemes vitamin pótlásról gondoskodnia. Ez 
egyszerűen megoldható táplálék kiegészítőkkel, 
multivitaminokkal, de legalább a C-vitamin és 
D-vitamin bevitelére figyeljünk. Terhesség, szop-
tatás, gyermekkor, idős kor, krónikus betegség 
esetén, és nehéz fizikai munkát végzőknél a vi-
tamin szükséglet is megemelkedik, így ezekben 
az esetekben érdemes odafigyelni a táplálkozás-
ra, és a kiegészítő forrásokra. Egyéb esetekben 
a többlet vitamin bevitelnek kedvező hatása 
nem egyértelmű. Néhány vizsgálat rávilágított 
arra, hogy míg közepes dózisban fogyasztott 
vitaminoknak (E és A-vitamin esetében) bizo-
nyos daganatok előfordulásával szemben védő 
hatása van, addig emelt dózisban fogyasztva a 
daganatok előfordulása megemelkedett. Követ-
kezésképp itt is az arany középút választása az 

ideális: egészségesek normál vegyes táplálkozás 
mellett ősztől tavaszig kúraszerűen fogyasszanak 
vitamint, nyomelemeket tartalmazó táplálék kie-
gészítőket.

- Kiknek érdemes multivitamint szedni és 
mi a legjobb összetétel egy ilyen készít-
ménynél? Mire figyeljünk, ha multivitamint 
veszünk?

A mesterségesen előállított vitaminokról, így a 
multivitaminokról is megoszlanak a vélemények. 
Ellenük szól, hogy csak a vitamint tartalmazzák, 
míg a táplálékban levő egyéb alkotók javítják a 
vitaminok hasznosulását, felszívódását, és egyéb 
kedvező hatásaikkal (pl. antioxidánsok) járulnak 
hozzá egészségünk megőrzéséhez. A tabletták 
továbbá olyan anyagokat is tartalmaznak (vi-
vőanyag, tartósító, színezék), amelyek szüksége-
sek a készítmények kialakításához, de jótékony 
hatásuk szervezetünkre nincs. Ezért természetes 
forrásból származó, hőkezelés nélkül készített, 
tartósítószert és színezéket nem tartalmazó 
táplálék kiegészítőket javasolt szedni. Az ösz-
szetételnél figyelembe kell venni, hogy van-e 

A szakértő válaszol: 
MINDENT A VITAMINOKRÓL
Lassan itt a tél és ezzel előtérbe kerül immunrendszerünk felkészítése és erősítése. Hogy pontosan mit 
érdemes szedni, milyen problémákra jók az egyes vitaminok és ásványi anyagok, azt most megtudhat-
juk Dr. Cser Anitától az Aniron Egészségközpont háziorvosától.

Mert nem vagyunk egyformák

Centrum® Férfiaknak  50+ A-tól Z-ig® 30 db
Összetevői hozzájárulnak az 50 év feletti férfiak 
tápanyagszükségletének fedezéséhez. Nagy mennyi-
ségben tartalmaz B1- és B2- és D-vitaminokat, niacint, 
szelént és magnéziumot.
19010/2017

Centrum® A-tól Z-ig® 
Nőknek és Férfiaknak 30 db
Különlegesen kiegyensúlyozott összetételével hozzájárul 
a nők és férfiak tápanyagszükségletének fedezéséhez, és 
számos területen támogatja szervezetük működését.
18660/2017 18656/2017.

Centrum® Nőknek  
50+ A-tól Z-ig® 30 db
Összetevői hozzájárulnak 
az 50 év feletti modern 
nők tápanyagszükségle-
tének fedezéséhez. Nagy 
mennyiségben tartalmaz 
D-vitamint, kalciumot, 
vasat és folsavat.
19005/2017.

Most csak

2699 Ft
90 Ft/db

ÉK

akár

-15%



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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Ásványianyag-, és vitaminpótlás

szó krónikus betegségről, terhességről, szopta-
tásról, dohányzik-e, milyen fizikai és mentális 
megterhelésnek van kitéve, és milyen életkorú. 
Kaphatók olyan multivitaminok, melyek megfe-
lelő arányban ásványi anyagokat is tartalmaznak, 
melyek a vitaminok hatékonyságát, felszívódását 
elősegítik.

- A C-vitamin talán az egyik legismertebb 
vitamin fajta. Milyen területekre hat szerve-
zetünkben a C-vitamin?

- A C-vitamin (Aszkorbinsav) vízben oldódó vita-
min erős antioxidáns hatással. Ennek köszönhe-
tően szerepe van a bőr rugalmasságának meg-
őrzésében, daganatok megelőzésében, erősíti 
az immunrendszer működését, gyorsítja a seb-
gyógyulást, érfal védelemben és vérképzésben 
játszott szerepe révén a szív-, érrendszeri beteg-
ségek megelőzésében is nagy jelentőséggel bír. 
Gyorsítja a fogíny, a vérerek, a csontok és a fogak 
fejlődését, megújulását és gyógyulását, segít az 
égési sérülések, sebek, fogínyvérzés gyógyításá-
ban és gyorsítja a műtét utáni sebgyógyulást és a 
hegképződést. Segíti a vas felszívódását.

Míg az állatok képesek előállítani, és így fedezni 
szervezetük C-vitamin szükségletét, az ember 
sajnos nem. Beviteléről naponta kell gondoskod-

nunk, mert vízoldékony vitamin révét a felesleg 
a vizelettel távozik. A minimális napi mennyiség 
60 mg, de ez ahhoz elég, hogy ne alakuljon ki 
hiánybetegség, vagyis skorbut. Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas tudós, a C-vitamin felfedezője 
eleinte napi minimum 1000 mg elfogyasztását 
javasolta. Későbbi kutatásai során felismerte, 
hogy az ideális mennyiség valahol 2000-8000 mg 
között van. Túladagolásának elvileg kicsi az esé-
lye, hiszen a felesleg a vizelettel távozik. Azonban 
aki vesekövességre hajlamos, vagy nem fogyaszt 
naponta 1,5-2 l folyadékot, annak nem ajánlott 
1000 mg-nál többet rendszeresen fogyasztania. 
A természetes C-vitamin megtalálható citrus-
félék gyümölcseiben, mint például a citrom, 
narancs, grapefruit, valamint bogyós növények-
ben, zöldségekben, ilyen a paradicsom, paprika, 
kelvirág, burgonya. Magas C-vitamin tartalmú a 
csipkebogyó piros termése. Hő hatására azonban 
az ételek C-vitamin tartalma jelentősen csökken.

- Melyik vitamint, melyik ásványi anyag-
gal érdemes kombinálni a hatékonyabb 
beépülésért?

- D-vitamin bevitelekor kálcium és magnézium 
pótlás is javasolt. A magnézium A-vitaminnal, 
kalciummal és foszforral együtt hat a legjobban. 
Vas és C-vitamin együttes szedése a vas felszívó-

dását segíti. E-vitamin szelénnel együtt hatéko-
nyabb. 

- Milyen természetes módokat ajánl a vitaminok 
és ásványi anyagok beviteléhez? Mit érdemes en-
nünk, hogy pótoljuk ezeket az anyagokat?

- Táplálékaink a szervezetünk számára szükséges 
vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek for-
rásai. Kiegyensúlyozott, vegyes étrend fedezné 
a napi szükségleteket. Ehhez naponta 4-5 alka-
lommal javasolt friss zöldségeket, gyümölcsöket 
fogyasztani, elsősorban nyersen, vagy minimális 
hőkezeléssel elkészítve. Teljes kiőrlésű gabona-
félék, hüvelyesek rendszeresen étrendünk részei 
legyenek. Hetente háromszor javasolt tengeri 
halat fogyasztani. Tojás, máj, húsok is fontos ele-
mei táplálkozásunknak, de ezeket egyéb nem 
kívánatos hatásaik (koleszterinszintet, húgysav 
szintet emelik) miatt kisebb mennyiségeben fo-
gyasszuk. Napi 2 l megfelelő fluor, jód, magnézi-
um tartalmú víz fogyasztása is javasolt.

Kincses Gábor – SIPO Patikák

Köszönjük az interjút az Aniron Egészségközpont 
háziorvosának Dr. Cser Anitának!

További tippek és érdekességek a www.sipo.hu 
oldalon olvashatók.

Magne B6 bevont 
tabletta 50 db
Az eredeti * Magne B6 hatóanyagainak  
kiváló kombinációja révén hatékonyan pótolja a 
szervezetből hiányzó magnéziumot. 
* Magyarországon elsőként regisztrált magnézium + B6-vitamin kombinációjú 
készítmény. Javallat: Magnéziumhiány kezelésére.  |  SAHU.MGP.18.07.0416 
(2018.08.21.)  |  Hatóanyag: Magnézium, B6 vitamin  |  Sanofi-Aventis Zrt.
1045, Budapest, Tó utca 1-5.  Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 -  
Web: www.sanofi.hu 
OGYI-T-04353/02

Supradyn Immune  
pezsgőtabletta 15 db
Új Supradyn Immune pezs-
gőtabletta magas dózisú 
C-vitaminnal, D-vitaminnal 
és cinkkel az immunrend-
szer támogatásáért.
Bayer Hungária Kft.   
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

C-vitamin Béres 
1000 mg filmtabletta 
90 db
Magas hatóanyag-tartalmú  
C-vitamin kedvező áron!
GAP1811C100090 
Hatóanyag:  
aszkorbinsav 
Béres Gyógyszer- 
gyár Zrt. 
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4. 
OGYI-T-08344/22
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1999 Ft
40 Ft/db
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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

Emésztési-, gyomor- és bélbántalmak

Megfázás, köhögés tüneteinek enyhítésére

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.) SAHU.
IBU.18.05.0271 (2018.05.25.)  |  Hatóanyag: Ibuprofén  |  Sanofi-Aventis Zrt. 
1045  Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 -  
Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-08933/02

Aspirin Plus C FORTE 
800 mg/480 mg 
pezsgőtabletta 10 db
Az Aspirin Plus C Forte dupla erővel* veszi fel a 
harcot a megfázásos és influenzaszerű tünetekkel 
szemben.  
*Aspirin Plus C hatóanyagtartalmához képest
Bayer Hungária Kft.  |  1123 Budapest, Alkotás u. 50.  |  OGYI-T-01507

Lactiv Plus élőflórát 
és vitaminokat tartalmazó 
granulátum spec-gyógy. 
célra szánt- tápszer 10 db
A Lactiv Plus más készítményekkel szemben 
nemcsak egy, hanem ötféle baktériumtörzset és 
vitaminokat is tartalmaz. Próbálja ki antibioti-
kum-kúra, bélfertőzés 
vagy hasmenés esetén!
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, 
Pallagi út 13
T/2049/2015

Imodium® 2 mg 
kemény kapszula 20 db
Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés 
tüneteit. Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli 
gyermekeknél.
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid  |  Johnson &Johnson Kft.
1123 Bp Nagyenyed u. 8-14.  |  OGYI-T-2221/02

Enterol 250 mg 
kapszua 20 db
Visszaállítja a bélflóra egyensúlyát 
hasmenés esetén, akár antibiotikummal egyidőben 
bevehető. Felnőttek és gyermekek részére.
enterolprobiotikum.hu  |  Hatóanyag: Saccharomyces boulardii 
ADPH Kft  |  1092 Budapest, Ráday u. 58  |  OGYI-T-9659/04

Isla® Cassis 30 db és Isla® Medic Hydro+ 20 db
Köhögési inger? Rekedtség? Megoldás lehet az izlandi zuzmó  
tartalmú Isla® termékcsalád. Az Isla® Medic Hydro+ cukormentes,  
hialuronsavat is tartalmazó hidrogél-komplex torokpasztilla, amely  
6 éves kortól adható. Az Isla® Cassis feketeribizli ízű, cukormentes  
és C-vitamint is tartalmaz, már 4 éves kortól adható.  
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Most csak

1799 Ft
90 Ft/db

VN

Most csak

1495 Ft
150 Ft/db

VN

Most csak

1945 Ft
195 Ft/tasak
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Most csak

1275 Ft
64 Ft/db
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Most csak

2565 Ft
128 Ft/db

VN

Most csak

1699 Ft
85 Ft/db

OTmedic

Most csak

1699 Ft
57 Ft/db

OTcassis 

Engelhard Arzneimittel/ 
Alpen Pharma Kft. 
1138, Budapest,  
Madarász Viktor utca 
47-49.

EP

Herbion borostyán  
7 mg/ml szirup 150 ml
A Herbion borostyán szirup boros-
tyánlevél száraz kivonatát tartal- 
mazó köptető, amelynek használata 
hurutos, produktív köhögés esetén 
javallott. 2 évesnél idősebb gyerme-
kek és felnőttek számára is ajánlott.
Hatóanyag: borostyán levél száraz kivonata
OGYI-T-22048/01

Herbion  
izlandi zuzmó  
6 mg/ml szirup  
150 ml
A Herbion izlandi zuzmó szirup száraz, 
irritáló köhögés csillapítására javallott ké-
szítmény, a citrom kellemes ízével. 1 évesnél 
idősebb gyermekek és felnőttek számára is 
ajánlott (1-6 év között orvosi javaslatra)
Hatóanyag: izlandi  
zuzmó kivonat
OGYI-TN/37-01
Krka d.d.
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Szlovénia

EP

EP
EP

EP

Most csak

1365 Ft
9 Ft/ml

VN

akár

-25%

EP

EP

Aqua Maris® Strong 
orrspray 30 ml
Természetes segítség orrdugulás-
ban. Magas sótartalma 
miatt eltávolítja a 
fölösleges váladékot 
az orrnyálkahártyáról, 
melynek következtében 
csökken a duzzanat 
és könnyebbé válik a 
levegővétel. Gyermekek-
nek 3 éves kortól! Kisma-
mák is használhatják!
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály:  
505-70-32, drugsafety@richter.hu

akár

-15%

Most csak

1799 Ft
60 Ft/ml

OT

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

Megfázás, köhögés tüneteinek enyhítésére

Mozgásszervi panaszokra

Coldrex Junior por  
belsőleges oldathoz 10 db
A Coldrex Junior citrom ízű forró  
italpor gyermekek részére. 6 éves, vagy annál 
idősebb gyermekeknél a megfázás és influenza 
tüneteinek enyhítésére szolgál. Hatóanyagainak kö-
szönhetően enyhíti 
az orrdugulást, a to-
rokfájást, csillapítja a 
fejfájást és csökkenti 
a lázat.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, 
Madarász Viktor u 47-49.
OGYI-T-1715/04.

Kaloba® belsőleges 
oldatos cseppek 20 ml
 Felső légúti fertőzések, többek 
között a közönséges 
megfázás tüneteinek 
enyhítésére. 
Hagyományos növényi 
gyógyszer. A javallatok-
ra való alkalmazása a 
régóta fennálló haszná-
laton alapul.
Hatóanyag: Pelargonium sidoides
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.
helyi képviselet  
címe: 1117 Budapest,  
Fehérvári út 50-52.
OGYI-TN-1/01

Rubophen 500 mg 
tabletta 20 db
Hatékony láz- és fájdalomcsillapító. 
Paracetamol tartalmú, vény nélkül kapható gyógy-
szer. SAHU.DOL.18.07.0424 (2018.09.05.)
Hatóanyag: Paracetamol  |  Sanofi-Aventis Zrt.  |  1045, Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-03734/02

Nurofen Junior 
narancsízű 100 mg lágy 
rágókapszula 12 db
Egyedülálló gyógyszerforma, mely víz nélkül 
könnyen bevehető bárhol és bármikor a fájdalom 
enyhítésére. 7 éves kortól.
Hatóanyag: ibuprofén  |  Reckitt Benckiser Kft.  |  1113 Budapest, Bocskai út 
134-146. Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com
OGYI-T-6793/125

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

Most csak

1899 Ft
190 Ft/tasak

VN

Most csak

1629 Ft
82 Ft/ml

VN

Most csak

1205 Ft
60 Ft/db

VN

Most csak

1505 Ft
125 Ft/db

VN

EP

EP

EP

EP

EP

Otrivin 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray 10 ml
Gyorsan megszünteti az orrdugulást, segíti a váladék kiürülését,  
így megkönnyíti az orrlégzést. Hatása 2 percen belül kialakul és kb.  
12 órán keresztül fennáll. Az érzékeny nyálkahártya is jól tűri.

Otrivin Menthol 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray 10 ml
Gyorsan megszünteti az orrdugulást, 
ezáltal megkönnyíti az orrlégzést. Hatása 2 percen belül kialakul és kb. 12 órán 
keresztül fennáll. Hűsítő mentol és eukaliptusz aromapárát tartalmaz. Tartósító-
szer-mentes.
Hatóanyag: Xilometazolin-hidroklorid
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1125 Budapest Csörsz u. 43. 
OGYI-T-05544 / 03
OGYI-T-05544 / 04

akár

-15%

Most csak

1815 Ft
182 Ft/ml

VN

Flexagil krém  50 g és 150 g
Gyulladáscsökkentő, 
fájdalomcsillapító 
hatású. Feketenadály-
tő gyökér folyékony 
kivonatot tartalmazó 
vény nélkül kapható 
gyógyszer. Izom-, ízü-
leti fájdalom, rándulás, 
húzódás, a hát akut 
izomfájdalma esetén.
Hatóanyag: fekete nadálytő  
gyökér folyékony kivonat
Merck Kft.   |  www.merck.hu
1117 Budapest, Október   
huszonharmadika u. 6-10.  
OGYI-T-20774/01, 
OGYI-T-20774/02

akár

-18%

Most csak

3135 Ft
21 Ft/g

VN150 g

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.

akár

-15%

Most csak

2999 Ft
30 Ft/ml

OT

EP
Most csak

1485 Ft
30 Ft/g

VN50 g

Rubophen Thermo  
Cukormentes citromízű  
forró italpor 12 db
Az egyedülállóan új cukormentes Rubophen Ther-
mo granulátumból citromízű forróital készíthető, 
amely gyorsan és hatékonyan enyhíti a megfázás 
és influenza kellemetlen tüneteit.
Hatóanyag: paracetamol, fenilefrin-hidroklorid  |  Sanofi-Aventis Zrt.
1045, Budapest, Tó utca 1-5.   
OGYI-T-21491/12 
SAHU.DOL.16.10.0380  
(2016.10.18.) 
Gyógyszerinformáció tel.:  
(+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

EP
Most csak

1799 Ft
150 Ft/tasak

VN

EP

akár

-12%



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...Száj- és fogápolás

Talpbetét

akár

-10%

akár

-20%

Most csak

7919 Ft

EP

Scholl GelActiv® férfi és női talpbetét fizikai 
munkához, valamint hétköznapi-, és lapos  
sarkú női cipőkhöz 1 pár
A Scholl GelActiv®  talpbetétek tökéletesen illeszkednek a cipőbe.
Párnázottságot biztosítanak a 
talpak és a cipő tényleges talpa 
között, és segítenek elnyelni a 
lábakat ért nyomásokat, ütődé-
seket, miközben kényelmet biz-
tosítanak a lábak boltozatának.
Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  
Tel.: (+36) 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com

Most csak

4999 Ft
4999 Ft/pár

akár

-18%

Corega Erős 
Ízmentes 
műfogsorrögzítő krém 40 g
A Corega Erős Ízmentes műfogsorrögzítő 
krém összetétele 3-irányú tartást biztosít, nem 
tartalmaz hozzáadott ízanyagokat, illetve cink és 
mesterséges színezőanyag mentes.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  |  1126 Budapest Csörsz u. 43.

Corsodyl alkohol-
mentes szájöblítő 
300 ml
A fogínyproblémák kialaku-
lásának a fogkőképződés az 
egyik leggyakoribb okozó-
ja. A Corsodyl alkohol-
mentes szájöblögető oldat 
klórhexidin-diglükonátot 
tartalmaz, mely segít meg-
előzni a fogkőképződést 
és enyhíti a fogínyproblé-
mákat.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1125 Budapest Csörsz u. 43.

akár

-15%
akár

-15%

Most csak

1275 Ft
32 Ft/g

OT

Most csak

1335 Ft
5 Ft/ml

K

EP

Medistus Antivirus 
lágypasztilla 10 db
Fokozott légúti fertőzésveszély 
esetén a Medistus® lágypasztillák rendszeres 
használata a száj- és a garatnyálkahártyán 
történő fizikai akadályképzéssel segíti a légúti 
fertőzést okozó vírusok és baktériumok elleni 
védelmet.
VitaPlus Kft.  |  H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

Veroval 2in1 fül- és homlok lázmérő:
• Ideális gyerekes családoknak • 2 mérési módszer: fülben 
és homlokon • Gyors infravörös mérés 1 másodperc alatt 
• Megbízható, hangtalan mérés • Higiénikus a 10 db egyszer használatos, mellé-
kelt védőkupaknak köszönhetően • 10 mért érték tárolása
HARTMANN-RICO Hungária Kft.  |  2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Most csak

1299 Ft
130 Ft/db

OT

EP

Most csak

1290 Ft
20 Ft/g

ÉK

Most csak

1790 Ft
27 Ft/g

ÉK

Most csak

1190 Ft
18 Ft/g

ÉK

Most csak

990 Ft
15 Ft/g

ÉK

Most csak

890 Ft
27 Ft/g

ÉK

Most csak

1990 Ft
30 Ft/g

ÉK

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

A természet erejével

Gere Villányi 
kékszőlőmag és héj 
mikroőrlemény 
150 g:
Megújult külsővel 
100%-ban természetes 
antioxidáns, amely 
hatóanyaga (polifenolok) 
révén jelentős szerepet 
játszik a szív és 
érrendszeri 
megbetegedések 
megelőzésében. 
AKA Kft.
7773 Villány,  
Erkel F.u.2/A
11609/2012 

Interherb NAPI 1  
Kisvirágú füzike  
Extraktum 30 db
A készítményben lévő proantocianidin (PAC) 
hatóanyagokban gazdag Tőzegáfonya kivonat és 
C-vitamin hozzájárul a vesék, húgyhólyag és húgyu-
tak egészséges műkö-
déséhez. Fogyasztását 
felfázásra hajlamosak 
számára, valamint a 
húgyutak védelmére 
ajánljuk.
BGB Interherb Kft.
1136 Bp. Tátra u. 25. V/2.
6424/2010.

HERBAL SWISS  
Medical szirup 300 ml
A HERBAL SWISS MEDICAL szirup  
5 gyógynövény kivonatát tartalmazza,  
amelyek segítik a meg-
fázással járó köhögés és 
rekedtség enyhítését. A 
szirup védőréteget képez 
a száj nyálkahártyáján és 
a torokban, ezáltal enyhíti 
az irritációt, köhögést, a to-
rokkaparást és torokfájást. 
A készítményt lisztérzéke-
nyek és cukorbetegek is 
fogyaszthatják.
Simply-You Hungary Kft.
1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A

Wörishofeni 
Nervenpflege tabletta 
120 db
Természetes hatóanyagú, gyógynövény alapú 
nyugtató tabletta feszült állapot, ideges nyugtalan-
ság, álmatlanság megszüntetésére. Belső nyugalmat 
és kiegyensúlyozottságot adó, könnyebb elalvást 
biztosító hatású.
Volmix Kft.  |  1146 Budapest, Thököly út 76.  |  OGYI-128/1989

DR Herz Zöldkagyló 
Kivonat 
500 mg 60 db kapszula
A termék hatóanyagai 
elősegíthetik a porc 
egészséges 
szerkezetének 
megőrzését és az 
ízületek normál 
működését.
ODP Vital Kft.
7626 Pécs, Major u. 4.
9912/2011

HERBALMED Medical 
pasztilla 20 db
A HERBALMED® MEDICAL pasztilla 
a torok megmentője. A pasztilla lokálisan csillapítja 
a torokban fellepő égő érzést, fájdalmat és a köhö-
gést, tisztítja a felső légutakat, korlátozza a nyálka 
képződését.
Simply-You Hungary Kft.
1068 Budapest,  
Városligeti  
fasor 8/A

Valeriana Night Forte 
gyógynövénykivonatokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
lágyzselatin kapszula 30 db
Gyógynövény kivonatok a nyugodt, pihentető 
alvásért.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |  4042 Debrecen Pallagi út 13  |  19893/2017

akár

-25%

akár

-15%

akár

-25%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-25%

akár

-15%

Most csak

2599 Ft
17 Ft/g

ÉK

Most csak

1225 Ft
41 Ft/db

ÉK

Most csak

2495 Ft
8 Ft/ml

OT

Most csak

2799 Ft
23 Ft/db

GY

Most csak

2599 Ft
43 Ft/db

ÉK

Most csak

1890 Ft
63 Ft/db

ÉK

Bioextra Silymarin kapszula  
30 vagy 60 db
Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulával! 
Máriatövis tartalmú étrend-kiegészítő készítmény 
kiemelkedően magas hatóanyag-tartalommal  
(210 mg szilimarin), a máj védelméért.  
Laktóz- és cukormentes.
Bioextra Zrt.  |  1134 Budapest Váci út 33  |  7781/2010

akár

-20%

Most csak

1889 Ft
63 Ft/db

ÉK30 db

Most csak

3235 Ft
54 Ft/db

ÉK60 db

Most csak

1699 Ft
85 Ft/db

OT

MEGúJuLT  
KüLSőVEL!

EP

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

Egészséges haj, körömBőrápolás

Baba-Mama

Férfiaknak

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!

XÉMOSE Krém  
száraz/nagyon száraz 
bőrre 400 ml
Testápoló krém, száraz/
nagyon száraz bőr napi 
ápolására, és/vagy atópiára 
hajlamos bőr regenerálá-
sára. Táplál, véd, gátolja az 
irritációt és a viszketést. 
Hidratáló, nyugtató Uriage 
termálvízzel ápolja a bőrt.
Dermocosmetic Hungary Kft.
1183 Budapest, Csörötnek u. 11.

Revalid kemény 
kapszula 90 db
Megállítja a hajhullást, serkenti 
a hajnövekedést, és erősíti a körmöket. 
Kúraszerű alkalmazása mindössze három hónap 
alatt látható eredményt hoz.
Ewopharma  
Hungary Kft.
1021 Budapest,  
Budakeszi út 73/F.

akár

-20%
akár

-25%

Most csak

4599 Ft
12 Ft/ml

K

akár

-15%Gravida® filmtabletta 
90 db
A Gravida filmtabletta 25 összetevője 
vitaminokat, ásványi anyagokat és 
nyomelemeket is tartalmaz, mely nem 
csak a baba, hanem a mama szerve-
tezében is fedezi a 
szükségleteket.
Hatóanyag: Komplex összetételű 
multivitamin készítmény.
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, 
Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
505-70-32, drugsafety@richter.hu
OGYI-T-20022/03

Most csak

5585 Ft
62 Ft/db

VN

akár

-15%

Most csak

2299 Ft
287 Ft/ml

T

Linex Baby Csepp 8 ml
Az újszülötteknek is adható Linex  
Baby csepp milliárdnyi élőflóra sejtet  
tartalmaz, melyre a bélflórának antibio- 
tikum kezelés vagy gyomor-bélrendszeri fertőzés 
esetén szüksége lehet. 21 napra elegendő.
OSDZ827/11.16  |  Élőflórát tartalmazó speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer.
Sandoz Hungária Kft.  
1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47. 
5999539882926

VIGANTOL 20000 
NE/ml belsõleges 
oldatos cseppek 
10 ml
D-vitamin az egész csa-
ládnak, újszülött kortól. 
Kolekalciferol tartalmú 
vény nélküli gyógyszer.
Hatóanyag:kolekalciferol  
Forgalmazó: Merck Kft., 
1117 Budapest? 
Október Huszon- 
harmadika u. 6-10,  
www.merck.hu
OGYI-T-1608/01

akár

-18%

Most csak

969 Ft
97 Ft/ml

VN

EP EP

EP

EP

EP
Most csak

6675 Ft
74 Ft/db

GY

Prostamol uno 320 mg 
lágy kapszula 90 db
Enyhe, illetve közepesen súlyos 
jóindulatú prosztata megnagyobbodás okozta vizelé-
si 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/A. Menarini Kft
2040 Budaörs,  Neumann János u. 1.  |  Tel.: 23/501-301  |  GYI-T-07184/04

akár

-12%

Most csak

5175 Ft
58 Ft/db

VN

EP


