
Bánjon jól a 
gyomrával!

Szedjen étkezés előtt

1 órával Quamatel® Mini-t

és előzze meg 

a gyomorégést! 

A Quamatel® Mini 

napi 1 tablettával hatásosan 

csökkenti a gyomorsav 

túltermelődését.

A Quamatel® Mini 10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu - www.quamatelmini.hu 

Kiemelt ajánlatunk

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2019. 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

akár

-20%

Most csak
1299 Ft

93 Ft/ml 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.

Április 1-30.Április 1-30.

Revalid® kemény  
kapszula 30 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.

Bioheal Omega 3-6-9  
lágy kapszula 100 db
A Bioheal Omega 3-6-9 termékünkben  
lévő EPA és a DHA hozzájárul a szív meg- 
felelő működéséhez, míg ALA összetevője pedig a vér normál 
koleszterinszintjének fenntartásához*. Ezeket az emberi 
szervezet nem, vagy kis mennyiségben 
képes előállítani, ezért fontos gondos-
kodni a megfelelő bevitelről. 
*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

Fantasztikus kedvezmények!!!

akár

-30%
akár

-25%

Most csak

1999 Ft
20 Ft/db

ÉK

EP

EP

Most csak

2599 Ft
87 Ft/db

GY

Apranax Dolo 220 mg  
filmtabletta 20 db
Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl.  
izom fájdalom, ízületi fájdalom, hátfájás rövid távú keze-
lésére javallott. Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat. 
APT-VA-HU1803-01, lezárás dátuma: 2018 június 22.
Hatóanyag: Naproxen-nátrium  |  Valeant Pharma Mo. kft  |  1025 Budapest 
Csatárka utca 82-84.

akár

-25%

Most csak

849 Ft
43 Ft/db

VN

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

Változókori tünetekreMozgásszervi panaszokra

Az árazó és a fizető kasszát térben különválaszt-
juk, így a gyógyszerész és szakasszisztens mun-
katársaink kizárólag az Ön egészségével tudnak 
foglalkozni. Ezzel a vásárlás folyamata is gyor-
sabbá, kényelmesebbé válik.

Az officina (A vásárlás és tanácsadás helyszí-
ne a gyógyszertáron belül) a duplájára nő.

Szélesebb termékkínálat több szabad pol-
con: az egészség és szépség megőrzése ér-
dekében nagyobb termékválasztékot bizto-
sítunk, mindezt önkiszolgáló rendszerben.

A könnyebb eligazodás érdekében három fő 
csoportba csoportosítottuk termékeinket: 

Rx: Receptköteles gyógyszerek

OTC: Nem receptköteles gyógyszerek

Egyéb: Minden termék, mely az egészségünk és 
szépségünk megőrzésével összefüggésbe 
hozható

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

Kincses Gábor – SIPO Patikák

Diclac Dolo gél 50 mg/g  
100 g
A Diclac Dolo magas diklofenák  
hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladás-
csökkentő gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén cél-
zottan a fájdalom helyén hat. Diclac Dolo - Maradjon 
mozgásban! 
OSDZ1388/01.19  |  Hatóanyag: diklofenák-nátrium
Sandoz Hungária Kft.  |  1115 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-23354/03

InnoPharm  
Glükózamin Plus  
filmtabletta 60 db
Alkalmazása javasolt porckopásban szenvedők-
nek, ízületi betegség következtében kialakult 
porc és ízületi rendellenesség esetén.
VitaPlus Kft.
H-1037 Budapest,  
Csillaghegyi út 19-21.
1463/2012

DuoFemin Étrend- 
kiegészítő tabletta  
vitaminokkal, ásványi  
anyagokkal és gyógynövényekkel 
56db (28-28 tabletta)
A jó közérzetért a menopauza idején 28 nappa-
li (sárga) és 28 éjszakai tabletta (kék) - 24 órás 
rendszer. A komló és a vöröshere segít elviselni 
a hőhullámokat.
Natur- 
produkt Kft.
2046  
Törökbálint  
DEPO Pf: 8.

akár

-20%
akár

-15%
akár

-15%

Most csak

2299 Ft
23 Ft/g

VN

EP

EP

Most csak

2199 Ft
37 Ft/db

T

Most csak

3499 Ft
63 Ft/db

ÉK

SIPO Árkád Patika - 
A PAtIkA újrAgOndOlvA

Április elején újranyit a SIPO Árkád Patika. Egy sok tekintetben teljesen új rendszerrel találkozhatunk.  
A szakmai segítség és tanácsadás kerül a középpontba! Lássuk mik azok az újdonságok, amelyek alapvetően 
meghatározzák majd a SIPO Árkád Patika új képét.

Egyedi kialakítású, könnyen átlátható bú-
torrendszer, ahol a vásárlók problémáik, és 
igényeik alapján egyszerűbben megtalál-
hatják a számukra legkedvezőbb terméket.

   Szaktanácsadás

   Csökkenő várakozási idő

az új betegirá-
nyitó rendszer 
bevezetésével, 
sorszámhúzó 
automatával. 

   Letisztult berendezés, és kategória-menedzsment

   Tágas terek, szélesebb termékkínálat



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

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, torokfájás tüneteinek enyhítésére

Körömgomba kezelésére

Tantum Verde citrom, 
menta, narancs-méz  
3mg szopogató tabletta 
20 db
Torokfájás kínozza? A Tantum 
Verde szopogató tabellátk  
csillapítják a torokfájást, 
csökkentik a gyulladást és 
elpusztítják a kórokozókat, így 
segítve a gyógyulást. Tantum 
Verde - több, mint egy torok-
fertőtlenítő!
Hatóanyag: benzidamin
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1119 Bp. Dayka Gábor u. 3.
OGYI-T-07594/04, OGYI-T-07594/01, 
OGYI-T-07594/15

akár

-17%

Nasivin Classic 0,5 mg/ml  
oldatos orrsprayy 10 ml
Orrspray gyermekeknek 6 éves kortól és  
felnőtteknek.  Nátha, allergiás nátha és  
rohamokban fellépő szénanátha esetén.

Nasivin Kids 0,25 mg/ml  
tartósítószermentes oldatos 
orrspray 10 ml
Tartósítószermentes  orrspray kisgyer-
mekeknek 1-6 éves korig. Megszünteti 
az orrdugulást,  akár 12 órán át.
Hatóanyag: Oximetazolin 
www.merck.hu
Merck Kft.
1117 Budapest,  Október huszonharmadika u. 6-10.
OGYI-T-7882/06 , OGYI-T-7882/01

Septolete extra  
1,5 mg/ml + 5 mg/ml  
szájnyálkahártyán alkal- 
mazott oldatos spray 30 ml
A Septolete extra szájnyálkahártyán alkalmazott 
oldatos spray felnőttek és 6 év feletti gyermekek 
számára javallott gyulladáscsökkentőként, fájdalom-
csillapítóként és fertőtlení-
tőként torok-, szájüregi és 
fogíny-irritáció kezelésére, 
továbbá foghúzások előtt 
és után.
Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, 
cetilpiridinium-klorid
Krka d.d.  |  Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto, Szlovénia 
OGYI-T-22871/06

Aspirin Ultra 500 mg  
bevont tabletta 20 db
Fejfájás? Aspirin® Ultra!  
Hatékony fájdalomcsillapítás,  
a leggyorsabb felszívódású Aspirin®-nel!
Hatóanyag: acetilszalicilsav  |  Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
OGYI-T-01505/12

akár

-25%
akár

-15%

Most csak

1499 Ft
50 Ft/ml

VN

EP
Most csak

1499 Ft
75 Ft/db

VN

EP

Wick TriActin  
citromízű por  
belsőleges oldathoz 10db
Citromízű forróital por, mely a megfázás 6 tünetét 
enyhíti, köztük a lázat, fejfájást, izomfájdalmat, 
torokfájást, orrdugulást és még a hurutos köhögést 
is. 12 éves kortól.
TEVA  
Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13. 
OGYI-T-21591/02

ACC 200 mg  
granulátum 30 tasak
Az ACC segít hurutos köhögés esetén:  
célzottan a lerakódáson hat, feloldja a sűrű váladékot 
és segít megtisztítani a légutakat. ACC - Célzott 
megoldás hurutos köhögésre! 
OSDZ1388/01.19  |  Hatóanyag: acetilcisztein  |  Sandoz Hungária Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-2021 / 04

Wick VapoRub  
kenőcs 50g
Mellkas kenőcs és inhaláló  
balzsam, mely csillapítja a köhögést  
és az orrdugulást akár 8 órára, enyhíti 
a torok- és hörghurutot.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-22058/02

akár

-20%

akár

-15%

Most csak

1955 Ft
65 Ft/tasak

VN

Most csak

1819 Ft
182 Ft/ml

VN

EP

EP

EP

akár

-20%
akár

-20%Mycosan 
körömgomba elleni 
ecsetelő 10 ml
A Mycosan ecsetelő rész-
leges/enyhe körömgomba 
fertőzések kezelésére és 
megelőzésére szolgáló 
készítmény. Cukorbetegek 
és 4 év feletti gyermekek is 
használhatják.
Coordwell Kft.
1119 Budapest,  
Fehérvári út 85. EP

akár

-15%

Most csak

1799 Ft
90 Ft/db

VN

EP

EP

Most csak

1795 Ft
36 Ft/g

VN

Most csak

1829 Ft
183 Ft/tasak

VN

Most csak

4999 Ft
500 Ft/ml

OT



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

Allergiás tünetekre

Emésztési, gyomor- és bélbántalmakra

Sebkezelésre

Gaviscon borsmenta  
ízű rágótabletta 48 db
Reflux vagy gyomor égés kínozza?  
Van megoldás! A Gaviscon egyedülálló védőréteget 
képez a gyomorban így is csökkentve a kellemetlen 
tüneteket és víz nélkül könnyedén bevehető.  
Terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható. 
Cukor-, laktóz- és gluténmentes.
Reckitt Benckiser Kft.  |  1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  |  OGYI-T-21299 / 08

Linex Forte Élőflórát  
tartalmazó kapszula  
28 db
A Linex Forte antibiotikum-kúra és gyomor-bélrend-
szeri fertőzés esetén az étrend kiegészítésre javasolt, 
több milliárdnyi élőflóra sejtet, inulint és oligofruk-
tózt tartalmazó készítmény.
OLNX1420/03.19  |  Sandoz Hungária Kft. 
1115 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
T/1974/2015

ESPUMISAN® EASY  
víz nélkül bevehető  
granulátum 14 tasak
A cukormentes, kellemes citrom ízű víz nélkül beve-
hető granulátummal már útközben is „leküzdhető” a 
puffadás. 6 éves kortól.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft  |  2040 Budaörs, Neumann János u. 1.  |  CE 0197

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

Bila-Git filmtabletta  
30 db
Puffadás? Teltségérzet? Emésztési  
görcsök? A Bila-Git hatékonyan szünteti meg az 
epeműködéssel összefüggő emésztési panaszokat, 
így nincsenek többé nehéz ételek. Szakértő segítség 
emésztési panaszokra. 
Hatóanyag: papaverin-hidroklorid, homatropin-metilbromid, dehidrokólsav 
SAHU.NBI.18.06.0316 (2018.06.13.)  |  SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó 
utca 1-5.  |  Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-08917/01

Dulcolax 7,5 mg/ml  
belsőleges oldatos  
cseppek 30 ml
Székrekedés kínozza? A 
Dulcolax csepp egyéni-
leg adagolható hashajtó 
készítmény. A szoptatás ideje 
alatt is alkalmazható. A leg-
kisebbek is szedhetik- orvosi 
ajánlásra. Nátrium-pikoszul-
fát hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: Nátrium-pikoszulfát
SAHU.DULC1.18.06.0330 (2018.06.25.) 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszerinformáció tel.:  
(+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-06851/02

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-11%

akár

-15%

akár

-15%

Most csak

1915 Ft
40 Ft/db

VN

Most csak

2529 Ft
90 Ft/db

T

Most csak

1899 Ft
136 Ft/tasak

OT

Most csak

1279 Ft
64 Ft/db

VN

Most csak

1799 Ft
60 Ft/db

VN

Most csak

2099 Ft
70 Ft/ml

VN

EP

EP

EP

EP

EP

EP

akár

-30%Inaller 5 mg filmtabletta 30 db
Csillapítja az allergiás nátha (az orrjáratok allergia, pl.  
szénanátha vagy poratka-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

Most csak

1299 Ft
43 Ft/db

VN

EP

UniGEL Apotex sebkezelő gél 30g
Az UniGel Apotex speciális hidrofil gélt tartalmazó orvostech-
nikai eszköz. Akut és krónikus sebeknél a nedves sebkörnyezet 
biztosításával gyorsítja a gyógyulást. Csillapítja a sebfájdalmat, 
tisztítja a sebet, előnyösen befolyásolja a képződő heget.
Aramis Pharma Kft.  |  1095 Budapest, Mester út 28/B. III. em.

akár

-20%

Most csak

6999 Ft
233 Ft/g

OT



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

Bőr- és testápolás

Ásványianyag-, és vitaminpótlás

Actival Senior  
filmtabletta 90+30 db
50 év felett különösen fontos a  
vitaminpótlás, ebben  segít az Actival Senior 
multivitamin filmtabletta ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel.
GAP1904AS9030
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4.
OGYI-T-9417/04

Bioheal B-vitamin  
Komplex Időszemcsés  
nyújtott felszívódású 70 db
Készítményünk 8-féle B-vitamint tartalmaz emelt 
mennyiségben, így biztosítva szervezeted egész na-
pos B-vitamin szükségletét. 
A B6-vitamin hozzájárul az 
ideg- és immunrendszer 
normál működéséhez, a 
normál vörösvérsejt-kép-
ződéshez, a fáradtság és 
kifáradás csökkentéséhez
Eurotrade Pharma Kft.
2948 Kisigmánd,  
külterület 068/6. hrsz.
17215/2016

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos 
cseppek 4x30 ml
Komplex összetételével 
támogatja az immun-
rendszert meghűléses 
betegségekben, influenza 
idején.

GAP1904BCSE430
Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4.
OGYI-T-21700/02

Bioheal Csipkebogyós  
C-vitamin 1000 mg  
nyújtott felszívódással 70 db
Kiemelkedően magas C-vitamint és természetes 
csipkebogyó kivonatot tartalmazó termék, 
amely retard, azaz nyújtott 
felszívódású filmtablettával 
biztosítja a szervezetből  
gyorsan kiürülő (vízben  
oldódó) C-vitamin 
egyenletes, hosszantartó 
kioldódását.
Eurotrade Pharma Kft.
2948 Kisigmánd,  
külterület 068/6. hrsz.
16848/2015

Béres  
Magnézium  
250 mg + B6 filmtabletta 120 db
Napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány megelőzé-
sére és kezelésére. Kiválóan felszívódó magnézium 
kombinációt tartalmaz.
GAP1904MGB6120  |  Béres Gyógyszergyár Zrt.
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.  |  OGYI-T-10193/05

Eurovit Multilong  
vitamin kapszula 60 db
Az Eurovit Multilong elnyújtott 
hatóanyag-leadású készítmény, 
mely fokozatosan adagolja a 
hatóanyagait.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
14830/2014

Normoxil™  
mio-inozitot és szelént  
tartalmazó étrend-kiegészítő 
30 db
A pajzsmirigy normál működésének fenntartását 
segíti a Normoxil™ szelén tartalma.
Exeltis Magyarország Kft.  |  1011 Budapest, Fő u. 14-18.
16336/2015

akár

-15%

akár

-25%

akár

-12%

akár

-20%

akár

-15%

Most csak

5369 Ft
45 Ft/db

VN

Most csak

3999 Ft
33 Ft/ml

VN

Most csak

1599 Ft
23 Ft/db

ÉK

Most csak

3385 Ft
56 Ft/db

ÉK

Most csak

3615 Ft
121 Ft/db

ÉK

EP EP

Most csak

1499 Ft
21 Ft/db

ÉK

Most csak

2699 Ft
23 Ft/db

VN

akár

-25%

EP

yes.pharma Aknesol 
Külsőleges Oldat 50 ml
Az Aknesol magas hatóanyag- 
tartalmának köszön-
hetően gyorsan és 
hatékonyan száll 
szembe a nagy és gyul-
ladt pattanásokkal, 
fertőtlenítő hatása ál-
tal pedig véd a tovább 
fertőződéstől.
150 mg Methenaminum, 7,5 mg 
Benzois sumatrani tincura /ml
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay utca 3.
OGYI-133/1989

akár

-20%
akár

-20%

Most csak

1315 Ft
26 Ft/ml

GY

Babé 100%  
Aloé gél 300 ml
Frissítő hatású gél, amely segít 
megnyugtatni és selymes tapin-
tásúvá varázsolni az 
irritált bőrt napozás, 
szőrtelenítés vagy 
kozmetikai célú keze-
lések után. Könnyen 
felszívódik, nem 
hagy zsíros érzetet 
maga után.
Ceumed Kft
1007 Budapest,  
Margitsziget  
Grand Hotel 4/6

Most csak

5945 Ft
19 Ft/ml

K

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

Baba-Mama Nőknek

Szemünk egészsége Memóriazavarokra

Gravida Optima film- 
tabletta + lágyzselatin  
kapszula  28+28 db
A Gravida Optima folsavat, kalcium-L-metilfolátot 
(Extrafolate-S®-t), vitaminokat, ásványi anyagokat 
tartalmazó filmtabletta és omega-3 zsírsavakat 
tartalmazó lágyzselatin kapszula. A fogantatás 
tervezésétől a várandósságon át a szoptatás végéig 
megnövekedett vitamin és ásványi anyag szükséglet 
kiegészítésére 
ajánlott.
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest,  
Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági 
Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

Sudocrem soft clean  
nedves törlőkendő 55 db
A Sudocrem® extra puha nedves  
törlőkendője hatékonyan tisztítja a bőrt. Panthenol 
és E-vitamin tartalmával gyengéden ápol. Hipoaller-
gén, parabén- és alkoholmentes. A baba egész testén 
használható.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |  4042 Debrecen, Pallagi út 13.

NUK Nature Sense  
műanyag cumisüveg  
260 ml
A kiváló minőségű po-
lipropilén (PP) cumisüveg 
strapabíró és BPA-mente.s 
Az innovatív, hasfájást 
megelőző szelep meg-
akadályozza, hogy a baba 
levegőt nyeljen le. 
(Több színben kapható!)
Maresi Foodbroker Kft.
1118 Budapest, 
Homonna utca 2-4.

Sudocrem krém  
125 g
A Sudocrem több, mint 85 éve az  
anyukák barátja a pelenkával fedett bőr ápo-
lásában. Védi, nyugtatja a bőrt és támogatja a 
regeneráló funkciót. Hatékony egyéb bőrprob-
lémák ápolásában is (repedezett, kipirosodott, 
irritált bőr).
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.

akár

-17%

akár

-20%

akár

-17%

EP
Most csak

2399 Ft
2399 Ft/db

Most csak

5999 Ft
107 Ft/db

ÉK

akár

-15%

Most csak

499 Ft
9 Ft/lap

K

EP
Most csak

2189 Ft
18 Ft/g

K

EP

EP

Systane® Ultra  
nedvesítő szemcsepp  
10 ml
A szemszárazság okozta 
égő érzés és irritáció 
átmeneti enyhítésére. 
Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkal-
mazható. 
HU1806839461  
8/2018_DEOH/P_2018június
Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47.

Visine® Classic  
0,5 mg/ml oldatos  
szemcsepp 15 ml
A szem kisebb irritá-
cióinak (pl. füst, por, 
szél, klóros víz, pollen) 
tüneteként jelentkező 
kötőhártya-duzzanat 
és vörösség átmeneti, 
tüneti kezelésére.
Hatóanyag:
tetrizolin-hidroklorid
Johnson & Johnson Kft.
1123 Bp. Nagyenyed u. 8-14.
OGYI-T-1639/01

akár

-11%
akár

-15%

Most csak

2735 Ft
274 Ft/ml

Most csak

1955 Ft
130 Ft/ml

VN

Santes hüvelykúp  
14 db
Hüvelyszárazság, hüvelyhám- 
sérülések kezelésére szolgáló hormonmentes 
készítmény. Gyorsítja a sérült szövet gyógyulását.  
A nagyon alacsony molekulatömegű hialuronsav-
nak köszönhetően biohasznosulása, hatékonysága 
kiemelkedő.
Hatóanyag: nagyon alacsony molekulatömegű hialuronsav, A-vitamin, E-vitamin 
Exeltis Magyarország Kft. 
1011 Budapest, Fő u. 14-18.
CE0373

akár

-20%

Most csak

2859 Ft
204 Ft/db

OT

Most csak

2639 Ft
2639 Ft/db

VN

Canesten Uno  
500 mg lágy  
hüvelykapszula 1 db
Kényelmes és hatékony 1 alkalmas hüvelygomba 
elleni belső kezelés* 
* külsőleg Canesten 10 mg/g krém 1-2 hetes kiegészítő használata javasolt.
Hatóanyag: klotrimazol  
Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

EP

Pharmax MEMOLIFE  
50+ kapszula 60 db
Azoknak, akik 50 felett is tesznek  
memóriájuk frissen tartásáért. Komplex össze-
tételében megtalálható a lecitin, a benne lévő 
halolaj (DHA) 
az agyműködés 
támogatásáért, a 
ginkgo biloba a 
memória megőr-
zéséért felel.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay utca 3.
21111/2018

Most csak

2525 Ft
42 Ft/db

ÉK

akár

-20%

EP

EP

akár

-13%



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

Aranyeres panaszokra Bőrgomba kezelésére

Jól jöhet, ha van otthon...

Visszeres panaszokra

Reparon® Herbal végbélkenőcs 25 g
Reparon Herbal végbélkúp 10x2,5 g
Reparon® Herbal az aranyér fájdalmas tüneteinek kezelésére, körömvirág-,  
varázsmogyorólevél- és kamillakivonattal. Bevonja és védi a gyulladt bőrt, hatékonyan enyhíti az 
aranyeres panaszokat. Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

akár

-15% Canesten 10mg/g  
krém 20 g
Alkalmas a bőr és a külső nemi  
szervek gombás fertőzésének helyi kezelésére. 
Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.

akár

-15%

DermaPlast  water- 
resistant sebtapasz  
40 db
Hypoallergén víz- és szennyeződéstaszító sebtapasz 
különböző méretekben. Hordózóanyagának köszön-
hetően jól párnázza a 
sebet, védve azt a külső 
behatásoktól. Családi ki-
szerelés: 40 db különböző 
méretre vágott tapasz 
dobozonként.
HARTMANN-RICO  
Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, 
Paul Hartmann u. 8.

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

OMRON M3 COMFORT  
INTELLISENSE felkaros  
vérnyomásmérő adapterrel
Klinikailag bevizsgált, validált vérnyomásmérő 
adapterrel, okos mandzsettával (22-42 cm). Átlagoló 
funkció, szabálytalan szívritmus, mérés közbeni moz-
gás, helyes mandzsettafelhelyezés, magas vérnyomás 
kijelzése. 2 felhasználós memória. (2x60 mérés)
HUNGIMPEX Kft.
1037. Budapest, 
Kunigunda útja 60.

Detralex 500 mg  
filmtabletta 60 db
Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a  
vénák tágulását, és növeli a hajszálerek ellenállását. Vénás erede-
tű fájdalom, nehézláb érzés, lábfeszülés kezelésére ajánlott. 
Hatóanyag: 450mg diozmin és 50 mg heszperidint tartalmazó mikronizált flvavonoid frakció
Les Laboratoires Servier  |  50,rue Carnot 92284 Suresnes cedex Franciaország

akár

-25%
akár

-15%
akár

-15%

akár

-15%

Most csak

679 Ft
17 Ft/db

OT

Most csak

21999 Ft
       21999 Ft/szett

OT

Zovirax  ajak- 
herpesz krém 2 g
Gyorsan a bőrbe jutó formula,  
a szájon és az arcon jelentkező herpesz helyi 
kezelésére.

akár

-15%

Most csak

4999 Ft
83 Ft/db

VN

yes.pharma  
Pajzsmirigy+Slim  
kapszula 60 db
Normál pajzsmirigyműködés, támogatott 
anyagcsere. Az első lépés a normál pajzsmi-
rigyműködés, amihez az organikus szelén járul 
hozzá. Az út a zsíranyagcsere támogatásával 
folytatódik, 
amiért gua-
rana tartalma 
felel.
Well Pharma Kft.
1037 Budapest,  
Zay utca 3.
17684/2016

akár

-20%

Most csak

2899 Ft
48 Ft/db

ÉK

EP

Most csak

1299 Ft
65 Ft/g

VN

EP

EP

EP
Most csak

2245 Ft
90 Ft/g

OTkenőcs

Most csak

2525 Ft
253 Ft/db

OT

Hatóanyag: klotrimazol
Bayer Hungária Kft.,  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Most csak

2299 Ft
115 Ft/db

OT

EP
EP

Most csak

1349 Ft
67 5Ft/g

VN

CHHU/CHTHRFL/ 
0004/19a
Hatóanyag: aciklovir  
GlaxoSmithKline- 
Consumer Kft.
1124 Budapest  
Csörsz u. 43.  
Tel.: 225-5800 
 www.gsk.hu
OGYI-T-07693/01

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

A természet erejével

Fájdalomcsillapítás

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!

Baldivian® Night  
bevont tabletta 30 db
A Baldivian® Night egy növényi  
gyógyszer, amely természetes hatóanyagával  
(441,35 mg macskagyökér száraz kivonat)  
enyhítheti az alvászavarokat.
Vény nélkül kapható, macskagyökér-kivonat tartalmú növényi gyógyszer.
Pfizer Kft.  |  1136 Budapest Alkotás utca 53.  |  OGYI-T-22970/02

Bilobil Intense 120mg  
kemény kapszula 60 db
A Bilobil rendszeres használata segít  
az életkor előrehaladtával jelentkező szellemi telje-
sítményromlás esetén: serkenti az agyi vérkeringést, 
ezáltal hozzájárul az agysejtek jobb működéséhez. 
Javítja a koncentrációs képességet és a memóriát.
Hatóanyag: ginkgo biloba levél kivonat  |  Krka d.d.
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia  |  OGYI-T-20749/02

Valeriana Relax  
Gyógynövénykivonatokat  
tartalmazó étrend-kiegészítő  
lágyzselatin kapszula 60 db
Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, 
amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál 
idegállapot és a lelki egyensúly fenntartásához.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |  4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Cataflam Dolo 25 mg bevont  
tabletta 20 db
A Cataflam Dolo enyhíti a fejfájást, fogfájást  
és menstruáció következtében fellépő fájdalmat.
CHHU/CHTHRFL/0004/19a  |  Hatóanyag: diklofenák-kálium  |  GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.  |  Tel.: 225-5800  |  www.gsk.hu  |  OGYI-T-05573/06

akár

-15%
akár

-25%
akár

-20%

akár

-15%

Most csak

1899 Ft
63 Ft/db

VN

Most csak

4445 Ft
74 Ft/db

VN

Most csak

2499 Ft
42 Ft/db

ÉK

Naturstar  
Vadgesztenye  
gél  forte DUPLA  
2x60 ml
Különleges gyógy-
növénykomplex 25% 
gyógynövénykivonattal. 
A seprűvénás, visszeres 
bőrfelület kellemetlen 
tüneteire, valamint a fá-
radt, feszülő, nehéz láb 
mindennapos ápolására 
ajánlott. Illatanyaga 
gyógynövény illóolaj. 
Parabénmentes.
NATURLAND Magyarország Kft.
1106 Budapest,  
Csillagvirág utca 8.

EPEP

akár

-20%Iberogast  
belsőleges oldatos  
cseppek 20 ml
GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL EMÉSZTÉSI 
PANASZOK ELLEN! Iberogast®: 9 gyógynövény 
együttes hatá-
sa az emésztési 
panaszok szé-
les spektruma 
ellen.
Bayer Hungária Kft.,  
1123 Budapest,  
Alkotás u. 50. 
OGYI-T-20701/01

akár

-15%

Most csak

1855 Ft
93 Ft/ml

VN

Most csak

1199 Ft
10 Ft/ml

K

Most csak

1899 Ft
95 Ft/db

VN

EP

EP


