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Szüntesse meg a torokfájást az első jeleinél!

Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények.

Enyhíti a helyi tüneteket,
a kínzó torokfájást  

Antibakteriális, gomba- 
és vírusellenes hatású 
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Reckitt Benckiser Kft.  |  1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870  |  gyogyszer@reckittbenckiser.com
OGYI-T-4519/02, OGYI-T-04519/04, OGYI-T-4519/08, OGYI-T-5716/01
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SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2019. január 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

akár

-20%

Most csak
1549 Ft

65 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.

Január 1-31.Január 1-31. Január 1-31.

Most csak

1599 Ft
3 Ft/ml

VN

Revalid® kemény  
kapszula 30 db
Megállítja a hajhullást, serkenti a  
hajnövekedést, és erősíti a körmöket. 
Kúraszerű alkalmazása mindössze három hónap alatt 
látható eredményt hoz. Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény.
Ewopharma  
Hungary Kft.
1021 Budapest,  
Budakeszi út 73/F.

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

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

Fantasztikus kedvezmények!!!

akár

-30%
akár

-30%
akár

-25%

Most csak

2599 Ft
74 Ft/ml

OT

EP
EP

Most csak

2450 Ft
82 Ft/db

GY

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

Azt talán már megszokhatták a pécsiek, hogy a 
legtöbb SIPO Patika szabad polcos rendszerben 
működik. Ezzel, azt a Nyugat-Európában már 
általános felépítést hoztuk be gyógyszertára-
inkba, 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 kialakításának első fázisa a 
2018-as év elején megtörtént, azonban a vásár-
lók és betegek igényeihez 2019-ben tovább kell 
alkalmazkodnunk, hiszen egyre többen választ-
ják a SIPO Árkád Patikát. Egyszerűen megfogal-
mazva a 2006-ban átadott patika kinőtte ma-
gát, vásárlóink kényelme érdekében tágasabb 
tereket igényel.

A SIPO Árkád Patika átalakítása 2019. első ne-
gyedévében kezdődik.

Miben fog változni a patika?

- Tágas terek: a betegtér lényegében meg-
duplázódik

- Szélesebb termékkínálat mindezt több sza-
bad polcon: az egészség és szépség megőrzé-
se érdekében nagyobb termék választékot biz-
tosítunk, mindezt önkiszolgáló rendszerben.

- Csökkenő várakozási idő az új betegellátó 
rendszer bevezetésével

- Letisztult berendezés: egyedi kialakítású, 
könnyen átlátható rendszer, ahol a vevők prob-
lémáik, igényeik alapján egyszerűbben megta-
lálhatják a számukra legjobb megoldást.

Hogy mi nem fog változni?

- vidám, közvetlen és segítőkész munkatársak

- szakszerű és szakértő segítség minden hely-
zetben

Az átalakítás a 2019-es év első felében fog elin-
dulni. Természetesen minden ezzel kapcsolatos 
információt meg fogunk majd osztani különbö-
ző felületeinken és a helyi médiában is, hogy 
könnyebben menjen az átállás. 

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 sipopati-
kak név alatt. 

BOLDOG ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES  
OLVASÓNKNAK!

Kincses Gábor – SIPO Patikák

SIPO Árkád Patika - A folyamatos 
megújulás útján

A SIPO Patikák mindig élen járt az innováció területén! 2019-ben is folytatni fogjuk a megkez-
dett utat, amely középpontjába most a város szívében található SIPO Árkád Patika kerül. 



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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segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Baba-Mama

Ásványianyag-, és vitaminpótlás

C-vitamin Béres  
1000 mg filmtabletta  
90 db
Magas hatóanyag-tartalom:  
1000 mg C-vitamin filmtablettánként 
Hatóanyag: aszkorbinsav 
GAP1901C100090
Béres Gyógyzsergyár Zrt.
1037 Budapest,  
Mikoviny u. 2-4.
OGYI-T-08344/22

Magnézium Béres  
375 mg + B₆ filmtabletta  
30 db
Az igazán stresszes időszakokra. A legmagasabb 
magnéziumtartalmú vény nélkül kapható gyógyszer, 
amely kiválóan felszívódó magnézium kombinációt 
tartalmaz.*
*OGYÉI Gyógyszeradatbázis, ATC: A12CC, 2018.12.18.
GAP1901MGB6375  |  Béres Gyógyzsergyár Zrt.  |  1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
OGYI-T-23261/03

Eurovit Oliva-D 2200 NE  
kapszula D-vitamin extra  
szűz olivaolajban 60 db
A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Az Eurovit Oli-
va-D kapszula LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag Bevitel) 
rendszere extra szűz olívaolajat tartalmaz, melyben a 
D-vitamin eleve oldott, a szervezet számára haszno-
sítható formában található.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.

Pharmaton Vital  
lágy kapszula 100 db
A Pharmaton Vital multivitamin készít-
mény a benne lévő egyedülálló standar-
dizált ginzeng gyökér G115 
kivonatnak köszönhetően 
növeli a szellemi és a fizikai 
teljesítményt. 
Vitaminokat, ásványi anyagokat, valamint 
lecitint és standardizált ginzeng kivonatot 
tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.
SAHU.PHAR4.18.08.0450 (2018.08.27.)
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs 
szolgálat:  (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

Magne B₆ Stress Control  
étrend-kiegészítő tabletta  
30 db
Nem tudod elkerülni a Téged érő stresszt? A Magne B₆ 
Stress Control Fito Komplex formulájában rejlő ható-
anyagok segítik és támogatják szervezetünket. A benne 
lévő magnézium, B₆- és B₉-vitaminok hozzájárulnak a 
fáradtság és a kifáradás csökkenéséhez, illetve a 100%-
ban növényi eredetű Rhodiola rosea kivonat támogat-
hatja az egészséges stressztűrő képesség fenntartását.
SAHU.MGP.18.08.0484 (2018.09.10.)  |  SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 - Fax: (+36 1) 505 0060  |  Gyógyszerinformációs  
szolgálat: (+36 1) 505 0055  |  Web: www.sanofi.hu

Vibovit by Eurovit Aqua  
vagy Dino gumivitamin  
vitaminokat és ásványi  
anyagokat tartalmazó étrend- 
kiegészítő 50 db
Multivitamin a gyerekek ízlésére szabva. Finom, puha 
gumivitamin immunrendszert támogató D-vitaminnal.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.

akár

-15%

akár

-13%

akár

-17%
akár

-14%

akár

-20%

Most csak

2499 Ft
28 Ft/db

VN

Most csak

2299 Ft
38 Ft/db

T

Most csak

7199 Ft
72 Ft/db

VN

Most csak

3140 Ft
63 Ft/db

ÉK

EP

EP

EP

Nurofen narancs- és  
eper ízű 20 mg/ml  
belsőleges szuszpenzió  
gyermekeknek 200 ml
Gyorsan és hatékonyan 
csillapítja a fájdalmat és lázat. 
3 hónapos kortól.
Hatóanyag:  Ibuprofén
Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest,  
Bocskai út 134-146.  
Tel.: (+36) 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com
OGYI-T-6793/99,  
OGYI-T-6793/101

Stérimar Baby  
orrspray 100 ml
Tengervíz mindennapos 
orrtisztításra és fül-orr-gégé-
szeti betegségek megelőzé-
sére allergiás és megfázásos 
időszakban. A Baby orrspray 
0-3 éves korig ajánlott. Izo-
tóniás sóoldatot tartalmazó 
orvostechnikai eszköz. 
Hatóanyag: Izotóniás sóoldat
Merck Kft.
1117 Budapest,  
Október huszonharmadika u. 6-10.
CE0459

akár

-15%
akár

-18%

Most csak

2345 Ft
78 Ft/g

T

Most csak

2685 Ft
27 Ft/ml

OT

EP

Most csak

1799 Ft
60 Ft/db

VN

Bonolact® Pro+kid 30 g
Bonolact® Pro+kid gyermekek  
számára kifejlesztett 5 különböző  
élőflórát* tartalmazó készítmény károsodott bélflóra 
(pl.antibiotikumok szedése, gyomor-vagy bélrend-
szeri fertőzések, ill. ennek következtében kialakult 
hasmenés) esetén, 3 
hónapos kortól.
* Bifidobacterium longum, BB536®; 
Bifidobacterium breve, M16V®; 
Bifidobacterium, BB-12®; LGG®,  
Lactobacillus rhamnosus GG;  
Streptococcus thermo philus, TH-4®
Rubenza Kft
2045 Törökbálint,  
Tópark u 3

akár

-18%

EP
Most csak

2399 Ft
12 Ft/ml

VN

EP

Most csak

2179 Ft
73 Ft/db

ÉK

akár

-14%

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

Megfázás, köhögés tüneteinek enyhítésére

Aranyeres panaszokra

Fluimucil forte 600 mg  
pezsgőtabletta 10 db
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-05351/07

ACC 200 mg  
granulátum 30 db
Az ACC segít már a hurutos köhögés  
kezdetén! Célzottan a lerakódáson hat, feloldja a sűrű 
váladékot és segít megtisztítani a légutakat. ACC - 
Célzott megoldás hurutos köhögésre!
OACC1285/07.18  |  Hatóanyag: acetilcisztein  |  Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.  |  OGYI-T-02021 / 04

Kalmopyrin® 500 mg  
tabletta 12 db
Lázcsillapítás és hűléses megbetegedések, valamint 
enyhe és középerős fájdalmak kezelésére.
Hatóanyag: acetil-szalicilsav  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, 
drugsafety@richter.hu  |  OGYI-T-11212/02

Advil Cold Rapid  
200 mg/30 mg kapszula  
20 db
Az Advil® Cold Rapid segít csökkenteni a megfázás 
tüneteit: csökkenti a lázat, mérsékli az orr és az 
orrmelléküregek dugulását, csillapítja a fájdalmat és 
gyulladáscsökkentő hatású.
Hatóanyag: ibuprofén és pszeudoefedrin-hidroklorid 
Pfizer Kft.  |  1134 Budapest Alkotás utca 53.  |  OGYI-T-22705/03

Kaloba® belsőleges  
oldatos cseppek 50 ml
(Pelargonium sidoides) Felső légúti 
fertőzések, többek között a közönsé-
ges megfázás tüneteinek 
enyhítésére. Hagyományos 
növényi gyógyszer.  
A javallatokra való 
alkalmazása a régóta 
fennálló használaton 
alapul.
Hatóanyag: Pelargonium sidoides
Helyi képviselet:  
Schwabe Hungary Kft.
1117 Budapest,  
Fehérvári út 50-52.
OGYI-TN-1/02

akár

-20%
akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

Most csak

1695 Ft
170 Ft/db

VN

Most csak

1899 Ft
63 Ft/db

VN

Most csak

799 Ft
67 Ft/db

VN

Most csak

1985 Ft
99 Ft/db

VN

Most csak

3125 Ft
63 Ft/ml

VN

Neo Citran Max  
köptetővel por belső- 
leges oldathoz 10 tasak
A Max formula komplex megoldás a megfázás, az 
influenza és a hurutos köhögés kínzó tüneteire.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 

akár

-15%

Most csak

2699 Ft
270 Ft/tasak

VN

EP

EP

EP

EP

EP

Neo Citran belsőleges  
por felnőtteknek 14 tasak
Komplex megoldás a megfázás és az  
influenza tüneteinek kezelésére. Enyhíti a torokfá-
jást, a lázat, az orrfolyást és orrdugulást, a fejfájást, 
a végtag- és izomfájdalmat. Melegen fogyasztan-
dó citromos ízesítésű gyógyszer.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.  
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  |  1126 Budapest, Csörsz u. 43.  
OGYI-T-04545 / 03 
Tel.: 225-5800  
www.gsk.hu

akár

-15%

Most csak

2499 Ft
179Ft/tasak

VN

EP

EP

Most csak

2219 Ft
185 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

1989 Ft
80  Ft/g

VNkenőcs

akár

-18%

GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1126 Budapest Csörsz u. 43.  
 OGYI-T-22745/02  |  Tel.: 225-5800 
www.gsk.hu



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!
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segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Emésztési, gyomor- és bélbántalmakra

Megfázás, köhögés tüneteinek enyhítésére

Prospan® szirup 100 ml
A cukormentes Prospan® szirup a  
borostyánlevél erejével elősegíti a  
letapadt nyák felszakadását és kiürülését,  
csökkenti a köhögés gyakoriságát.  Gyulladáscsök-
kentő és hörgőtágító hatása hozzájárul, hogy újra 
szabadon lélegezzen. 
Már 2 éves kortól adható 
(4 évesnél fiatalabb 
gyermekeknek orvosi fel-
ügyelet mellett adható).
Hatóanyag:  
borostyánlevél száraz kivonata
Alpen Pharma Kft.
1138 Budapest,  
Madarász Viktor utca 47-49.
OGYI-T-21292/01

Sinupret® bevont  
tabletta 50 db
Az orrmelléküregek és a légutak  
heveny és idült gyulladásainak kezelésére szolgáló 
gyógyszerkészítmény. Hatóanyagai gyulladáscsök-
kentő, nyákoldó hatásúak, megkönnyítik a letapadt 
váladék kiürülését.
Hatóanyag: tárnics gyökér ,kankalin virág, fekete bodza virág, vadsóska ,vasfű
Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft.  |  1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 
OGYI-T-5509/03

Cralex® 125 mg  tabletta  
40 db
Bizonyos eredetű hasmenések és  
bizonyos mérgezések esetén. Hatóanyaga, az aktivált 
szén természetes, növényi eredetű hatóanyag, mely 
megköti és hatástalanítja a mérgező anyagokat, majd 
távozásukat elősegíti, így 
azok nem károsítják a 
szervezetet. Már 3 éves 
kortól szedhető.
Hatóanyag: Aktív szén
Egis Gyógyszergyár Zrt.
1106 Budapest,  
Keresztúri út 30-38. 
OGYI-T-1969/03

Rhinospray plus  
orrspray 10 ml
A Rhinospray plus hatóanyaga percek 
alatt felszabadítja és hosszú órákon át 
tisztán tartja orrát. A benne lévő illó-
anyagoknak (mentol, kámfor, 
eukaliptuszolaj)köszönhetően 
kényezteti az orrot és a légzés 
friss, tiszta, hűs érzését nyújt-
ja. 6 éves kortól alkalmazható.
Hatóanyag: tramazolin  
SAHU.RHIN.18.06.0303 (2018.06.12.)
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat:  
(+36 1) 505 0055 – Web: www.sanofi.hu

Stérimar orrspray  
100 ml
Tengervíz mindennapos orr-
tisztításra és fül-orr-gégészeti 
betegségek megelőzésére 
allergiás és megfázásos idő-
szakban. Izotóniás sóoldatot 
tartalmazó orvostechnikai 
eszköz. Forgalmazó: Merck 
Kft., Október Huszonharma-
dika u. 6-10, 1117 Bp.

Hatóanyag: Izotóniás sóoldat
Merck Kft.
1117 Bp., Október  
huszonharmadika u. 6-10.
CE0459

Enterol 250 mg 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

Rinofluimucil  
oldatos orrspray 10 ml
A Rinofluimucil egyedi hatóanyag  
kombinációja (acetilcisztein + 
tuaminoheptán- 
szulfát) nemcsak az 
orrdugulást szünteti meg, 
hanem segít az arcüregy-
gyulladás kezelésében 
is. Vény nélkül kapható 
gyógyszer.
Hatóanyag:
acetilcisztein + tuaminohep-
tán-szulfát
Kéri Pharma Hungary Kft.
4032, Debrecen Bartha 
Boldizsár u. 7.
OGYI-T-9685/1

TANTUM VERDE  
1,5 mg/ml szájnyálka- 
hártyán alkalmazott spray 
30 ml
Torokfájás kínozza?  
A Tantum Verde spray 
hatékonyan csillapítja a 
torokfájást, csökkenti a 
gyulladást és elpusztítja a 
kórokozókat, így segítve 
a gyógyulást. Tantum 
Verde - több, mint egy 
torokfertőtlenítő!
Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid
Angelini Pharma Magyarország Kft.
1119 Bp. Dayka Gábor u. 3.
OGYI-T-07594/17

Degasin 280 mg  
kapszula 32 db
A Degasin a gázképződéssel járó  
panaszok enyhítésére szolgál, ezáltal  
csökkenti az olyan hasi panaszokat, mint a felfúvó-
dás, puffadás és hasi feszülés.
Walmark Kft  |  1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49  |  CE0426
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Most csak

1665 Ft
17 Ft/ml
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2185 Ft
44 Ft/db
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1889 Ft
189 Ft/ml
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Most csak

2685 Ft
27 Ft/ml
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1899 Ft
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VN

Most csak

1799 Ft
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Most csak

1399 Ft
35 Ft/db

VN
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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

Fájdalomcsillapítás

Szokjon le a dohányzásról! Szemünk egészsége

akár

-15%

Most csak

2475 Ft
103 Ft/db

VN

EP

akár

-11%

EP

Nicorette®  
Quickspray 1 mg/adag  
szájnyálkahártyán  
alkalmazott oldatos spray  
13,2 ml
Gyors segítség a dohányzás utáni vágy leküzdésé-
ben! Diszkrét megoldás a kellemetlen megvonási 
tünetek enyhítésére. Mérsékli a nikotin utáni 
vágyat a leszokási kísérlet során.
Hatóanyag: nikotin
Johnson & Johnson Kft.
1123 Bp Nagyenyed u. 8-14.
OGYI-T-22237/01

Advil® Ultra Forte lágy kapszula 24 db
Az Advil® Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, emellett gyul-
ladáscsökkentő hatása is van. Lágy kapszulája folyékony formában tartalmaz-
za a hatóanyagot, így akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani fájdalmát.
Hatóanyag: ibuprofén  |  Pfizer Kft.  |  1134 Budapest Alkotás utca 53.  |  OGYI-T-08476/23

Ocutein Forte  
kapszula 60 db
Védelem és táplálás a megeről- 
tetett szemnek. Az OCUTEIN FORTE készít-
mény 15 mg luteint, többszörösen telítetlen 
omega-3 zsírsavakat, A- és B2-vitamint tartal-
maz. Fogyasztása időskori szembetegség (pl. 
makula degeneráció) és az erős fénysugárzás 
oxidatív szemkárosító hatása esetén javasolt.
SIMPLY YOU HUNGARY KFT.
1069 Budapest,  
Városligeti fasor 8/A 
1785/2014

Systane® Ultra  
nedvesítő szemcsepp  
10 ml
Száraz szem kezelésére szolgál: 
átmenetileg megszünteti a 
szemszárazság okozta égő érzést 
és irritációt. Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkalmazható. 
HU1806839466 7/2018 
DEOH/P_2018 június
Alcon Hungária Kft.
Budapest 1114  
Bartók Béla út 43-47.
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4199 Ft
318 Ft/ml
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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

Mozgásszervi panaszokra

Jól jöhet, ha van otthon...A természet erejével

Alakformálás

Flexagil krém  50 g és 150 g
Gyulladáscsökkentő, 
fájdalomcsillapító hatású. 
Feketenadálytő gyökér 
folyékony kivonatot 
tartalmazó vény nélkül 
kapható gyógyszer. Izom-, 
ízületi fájdalom, rándulás, 
húzódás, a hát akut izom-
fájdalma 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

3229 Ft
22 Ft/g

VN150 g

EP
Most csak

1529 Ft
31 Ft/g

VN50 g

Pharmax MEMOLIFE  
MAX kapszula 60 db
Az intenzív agyműködés és  
koncentráció fenntartása kihívást jelenthet.  
A megújult csomagolású MEMOLIFE MAX összetevői 
Omega-3-at, 
lecitint, valamint a 
memória és reak-
cióképesség támo-
gatására ginzenget 
tartalmaznak.
Well Pharma Kft
1037 Budapest,  Zay utca 3.
8614/2011

Pharmax Selenorg  
tabletta 60 db
A Selenorg szerves kötésű szelénnel  
járul hozzá az immunrendszer és a pajzsmirigy 
normál működéséhez, továbbá részt vesz a sejtek 
oxidatív stresz-
szel szembeni 
védelmében, 
és a normál 
spermakép-
ződésben. Új 
laktózmentes 
összetétel!
Well Pharma Kft
1037 Budapest,  
Zay utca 3.
18449/2017

Baldivian® Night  
bevont tabletta 30 db
A Baldivian® Night egy növényi  
gyógyszer, amely természetes hatóanyagával 
(441,35 mg macskagyökér száraz kivonat) enyhít-
heti az alvászavarokat.
Hatóanyag: macskagyökér-kivonat  |  Pfizer Kft.
1134 Budapest Alkotás utca 53.  |  OGYI-T-22970/02

Dr. Theiss Lándzsás 
útifű Plantago 
lanceolata folyékony 
étrend-kiegészítő  
250 ml
A lándzsás útifű 
hozzájárul a 
felső légutak 
egészséges 
működéséhez. 

Alkoholt nem 
tartalmaz.
Naturprodukt Kft.
2046 Törökbálint  
DEPO Pf: 8.

Oscillococcinum  
golyócskák egyadagos  
tartályban 30 adag
Hidegrázás? Rossz közérzet? Láz? Szedjen Oscil-
lococcinumot már az első influenzás tünetektől! 
Oscillococcinum, legyen erősebb a télnél! Vény 
nélkül kapható homeopátiás gyógyszer. 
Hatóanyag: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K.
Boiron Hungária Kft  |  1127 Budapest, Csörsz u.45.  |  OGYI-HG-026/04

yes.pharma  
Pajzsmirigy+Slim 60 db
Normál pajzsmirigyműködés,  
támogatott anyagcsere. Az első lépés a normál 
pajzsmirigyműködéssel indul, amihez az organi-
kus szelén járul hozzá. Az út zsíranyagcserénk tá-
mogatásával 
folytatódik, 
amiért guara-
na tartalma 
felel.
Well Pharma Kft
1037 Budapest,  
Zay utca 3.
17684/2016
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2499 Ft
42Ft/db
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Most csak

6615 Ft
221 Ft/adag

VNH

Most csak

2599 Ft
10 Ft/ml

ÉK

Most csak

2975 Ft
50Ft/db

ÉK

XL-S Medical tabletta 180 db
Természetes és klinikailag igazolt hatóanyaga képes megkötni  
a táplálékkal elfogyasztott zsírok 28%-át, valamint csökkenti az  
étvágyat és a nassolási vágyat. Vegyen be naponta 3x2 tablettát  
folyadékkal, közvetlenül étkezés után.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest,  
Madarász Viktor utca 47-49
CE0197

akár

-15%

Most csak

13990 Ft
78 Ft/db

OT

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

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!

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

890 Ft
27 Ft/g

ÉK

Most csak

990 Ft
15 Ft/g

ÉK

Most csak

1990 Ft
30 Ft/g

ÉK


