
EP Most csak
4999 Ft

83 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 vásárlón-
ként csak egy kupon használható fel az akciós időszakban.

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2017. június 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

Fantasztikus kedvezmények!!!

Június 1-30.Június havi kiemelt ajánlataink
 1X1 Vitaday magnézium  
B6 vitamin filmtabletta 30 db
A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez, 
valamint az idegrendszer megfelelő működéséhez. 
A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.
VitaPlus Kft.  |  1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21  |  10444/2012

Vitanorma K2 vitamin 
75 µg kapszula 30 db
Természetes K2 vitamin! A 
K2-vitamin részt vesz a nor-
mál véralvadásban. Segíthet 
a csontok egészségének 
megőrzésében, hiszen részt 
vesz a normál csontozat 
fenntartásában.
Aniba-Net Kft
1154. Budapest, Szerencs utca 172.
14161/2014

HERBioticum Vadgesz- 
tenyés lábkrém 250 ml
A vadgesztenye és vörös szőlőlevél  
kivonatoknak köszönhetően, kiválóan alkalmazható 
a visszeres lábszár és egyéb visszeres gyulladások 
kezelésére. A bőr értágulataira összehúzó hatással 
van. Mesterséges 
adalékmentes.
Parabén- és kőolaj-
származék mentes.
HERBioticum Distributor Kft.
1037 Budapest,  
Szőlőkert utca 4/A
1818103 (CPNP)

akár

-15%

Most csak

799 Ft
3 Ft/ml

K

akár

-25%
akár

-30%

akár

-30%

Most csak

1139 Ft
38 Ft/db

ÉK

Most csak

435 Ft
15 Ft/db

ÉK

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



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

Kedves Olvasóink!

Beléptünk a nyár első hónapjába, amikor is a legtöbbünk fél lábbal már a szabadság pihentető kényelmében él 
és várja a pillanatot, amikor megindulhat a vízpart és a napozóágyak irányába. Annak érdekében, hogy mindenki 
felhőtlenül élvezhesse a nyaralás napjait összeállítottunk egy átalános úti patikát, amely a leggyakoribb utazási 
problémákra megoldást nyújthat mindenkinek. 

Adott egy gyomrost a nyaralás?

Az ember, ha elutazik természetes, hogy jobban elen-
gedi magát. Ilyenkor szeretünk új dolgokat, új ételeket 
kipróbálni. Főleg igaz ez akkor, ha külföldre visz minket 
az útunk. A leggyakrabban ilyenkor az emésztőrendsze-
ri problémák merülnek fel. A gyomrunk nincs felkészítve 
a nem megszokott fűszeres vagy zsírosabb ételekre. A 
hasmenés, puffadás, hányinger esetleg súlyosabb eset-
ben a hányás nagyon belerondíthat a nyaralásunkba.

Sokszor azonban hiába figyelünk jobban arra, hogy mit 
teszünk a tányérunkra egy-egy kellemetlen tünet így is 
előfordulhat. Hasmenésénél akkut esetekben alkalmaz-
ható például az Imodium vagy a Teva-Enterobene. Bak-
teriális fertőzés esetén széntablettát szoktunk javasolni, 
mert az aktív szén megköti a baktériumokat és ezáltal 
fertőtlenítő hatása is van. 

Hányinger esetén a B6-vitamin esetleg a Daedalon tab-
letta segíthet rajtunk, illetve itt és hasmenés esetén is 
fontos a fokozott folyadékpótlás. A nagy melegben 
amúgy is többet kell inni, hát ha még a szervezetünket 
kiszárítja egy gyomorrontás.

A bélflóránk helyreállítására úti patikánkba tehetünk 
még egy doboz Enterolt vagy Normaflore-t is. Minde-
gyik hatásos lehet egy gyomorrontás után. Ha pedig 
tudjuk, hogy nehéz ételek várnak ránk a nyaralás alatt 
vigyünk megunkkal valamilyen emésztés segítő gyógy-
szert. Nehéz ételek fogyasztása esetén a Bila-Git vagy 
a megújult Dipankrin, a Dipankrin Optimum jelenthet 
megoldást.

Mondj nemet a fájdalomra és igent az élvezetre! 

A másik leggyakoribb probléma, amire fel kell készül-
nünk az a fájdalom, és most nem csak az egy-egy átmu-
latott éjszaka utáni macskajajra gondolunk. A fejfájásra 
a legjobb hatóanyag talán az ibuprofen lehet. Az Al-
goflex Forte, vagy az Advil Ultra Forte is gyors segítséget 
jelenthet a fejfájás, fogfájás ellen. Mozgásszervi problé-
mák esetén pedig jó ha nálunk van egy doboz Voltaren 
Dolo kapszula, amely jó gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító hatása révén segít legyőzni a kínzó hát, 
derék vagy ízületi fájdalmakat. Úti patikánkba tegyünk 
még be esetleg egy doboz Rubophent, amely jó lázcsil-
lapító lehet. Itt jegyeznénk mg, hogy az Algoflexnek és 
Advilnak szintén jó a lázcsillapító hatása.

Allergia, napégés, rovarcsípés és balesetek

A fenti négyes az utolsó csoport, ami mindenképp em-
lítést érdemel. Az allergiásoknak talán nem kell mon-
danunk, hogy vigyék magukkal az állandóan szedett 
antihisztamin tartalmú gyógyszerüket. Akinek még nem 
volt ilyen problémája annak sem baj, ha magával visz egy 
doboz Allegrát, vagy valamilyen cetirizin hatóanyagot 
tartalmazó készítményt. Utóbbit inkább csak este szed-
je, mert álmosító hatása lehet. A közhiedelemmel ellen-
tétben a kalcium készítmények nem hatásosak allergiás 
reakciók esetén! Akinek egy ételtől vagy rovarcsípéstől 
súlyosabb tünetei lennének forduljon azonnal orvoshoz!

Napégés és szúnyogcsípés esetén jó ha beteszünk a cso-
magunkba egy Fenistil Gélt, amely csillapítja a viszkető 
tüneteket és kellemesen hűsíti is a problémás területet. 

A kisebb balesetek kezelésére egy fertőtlenítő Betadine ol-
dat és valamilyen sebtapasz is be kell férjen utazótáskánkba!

A végére hagytuk a fényvédő krémeket, naptejeket. 
Ezek szintén nélkülözhetetlenek, már ha nem akarunk 
az egészséges barna helyett rákvörösen visszatérni a 
szabadságunkról. Ez utóbbi nem csak esztétikai problé-
ma, de egészségügyi szempontból is veszélyes!

Nátha, orrdugulás? Nyaraláskor? Ne vicceljünk!

Nem vicc! Sokaknál előfordul, hogy idegen ország-
ban idegen allergénekkel találkozunk és ez bizony sok 
bosszúságot okozhat. Leginkább az orrdugulás az, ami 
megkeserítheti mindennapjainkat. Jó ha bekészítünk 
egy Nasivin vagy Rhinospray orrsprayt úti patikánkba, 
hogy ezzel a problémával sem kell foglalkoznunk.  

Készülj fel és ne stresszelj!

Fontos tanács még, hogy aki rendszeresen szed vala-
milyen gyógyszert, annak az legyen az első, hogy azt 
bekészíti magának. Lehetőleg annyi szemet, amennyi 
biztosan kitart az utazás idejére!

Bár meglepetések mindig érhetik az embert, ha a fenti pár 
készítménynek helyet szorítunk bőröndünkben biztosak 
lehetünk benne, hogy mi mindent megtettünk a gondta-
lan nyaralás érdekében. A többi már nem rajtunk múlik! 

Reméljük ezzel a pár tanáccsal hozzásegítettük Önöket 
egy egészséges, gondtalan nyaraláshoz.

Kincses Gábor – SIPO Patikák

További hírek és érdekességek: www.sipo.hu



Keressen minket  
a Facebookon!

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

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Ásványianyag- és vitaminpótlás Bőrápolás

Aranyeres problémákra

Sperti Preparation H® végbélkúp 12 db  
és kenőcs 25 g
A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation H® végbélkúp 
és végbélkenőcs hatékonyan csillapítják az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkentik az irritációt és a viszke-
tést, enyhítik a fájdalmat és elősegítik a sebgyógyulást. 
Kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaznak. 
A Sperti Preparation H® végbélkúp 12 db-os, a Sperti 
Preparation H® végbélkenőcs 25 g-os kiszerelésben, 
applikátorral kapható. Tudjon meg többet az aranyérről: 
www.aranyerstop.hu 
Vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt- 
kivonat tartalmú gyógyszer.
Hatóanyag: élesztősejt-kivonat, cápamájolaj
Pfizer Consumer HealthCare
OGYI-T-21820/02,  
OGYI-T-21820/01

kenőcs

Most csak

1809 Ft
72 Ft/g

VN

EP

EP

EP

EP EP

kúp

Most csak

2019 Ft
168 Ft/db

VN

akár

-18%

Most csak

639 Ft
21 Ft/db

VN

Most csak

1295 Ft
18 Ft/db

ÉK

Most csak

2499 Ft
42 Ft/db

VN

Most csak

1799 Ft
18 Ft/db

VN

Most csak

1305 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

999 Ft
10 Ft/g

K

Most csak

799 Ft
13 Ft/g

GY

Béres C-vitamin 500 mg filmtabletta 30 és 100 db
Szedése biztosítja az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen  
C-vitamin megfelelő mennyiségű bevitelét.
Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt   
1037 Bp, Mikoviny u. 2-4
OGYI-T-8346/01
OGYI-T-8346/04

Bioheal B-vitamin 
Komplex 
Időszemcsés 
nyújtott 
felszívódású 70 db
Időszemcsés techno-
lógia a hosszantartó, 
kedvező hatásért. 
8-féle B-vitamin 
egyetlen időszemcsés 
kapszulába zárva.
Eurotrade Pharma Kft.
Kisigmánd, külterület H-2948, M1 
Truck Centrum
17215/2016

CalciviD Extra-D  
filmtabletta 60db
Hatékony kombináció - egy  
tablettában 600mg kalcium és 800NE D3-vita-
min - a kalcium- és D-vitaminhiány megelőzésére 
és kezelésére időseknek. Kalcium és D-vitamin 
pótlására az oszteoporózis specifikus terápiájának 
kiegészítéseként.
Béres Gyógyszergyár Zrt    |  1037 Bp, Mikoviny u. 2-4  |  OGYI-T-9153/11

Bioheal Vas+Cink  
Szerves Komplex 70 db
A vas és a cink hozzájárul az  
immunrendszer megfelelő működéséhez.  
A szerves hatóanya-
gok bizonyítottan 
jobban hasznosulnak 
a szervetlen párjuknál. 
A termék 4 különböző 
hatóanyaga (vas, cink, 
C-vitamin és folsav) 
egymással szinergiában 
fejtik ki hatásukat.
Eurotrade Pharma Kft.
 Kisigmánd, külterület H-2948, M1 
Truck Centrum
16193/2015

Bioeel Pediform  
sarokkrém koleszterin- 
nel és mentollal 100 g
Selymes sarkak! Mindenna-
pos használatra.  Eltávolítja 
a sarkokon és a talpakon 
levő szaruszerű megvas-
tagodásokat, visszaadja 
a sarkak sima, repedés és 
érdességmentes küllemét. 
A mentolnak köszönhetően 
kényelmes, friss érzést 
biztosít.
Bioeel Hungária Kft.
1026, Bp., Pasaréti út 35.a
CPNP1355311

Naturland 
Körömvirág 
krém 60 g
Bőrgyulladások 
(bőrkiütések, égési 
sérülések során ke-
letkezett hámfosztott 
területek, fagyások) 
kezelésére.
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág 
utca 8.
OGYI-658/1997

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-20%



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

jellel jelölt termékek  
egészségpénztári kártyára  
is vásárolhatók!
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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

FérfiaknakRovarcsípésre

SIPO úti patika

Most csak

1599 Ft
80 Ft/db

VN

Most csak

2055 Ft
34 Ft/db

VN

Most csak

1715 Ft
43 Ft/g

K

Most csak

1355 Ft
56 Ft/db

VN

Most csak

1899 Ft
38 Ft/g

VN

Most csak

1199 Ft
60 Ft/g

VN

Algoflex Rapid 400 mg  
lágy kapszula 20db
Az Algoflex 400 mg hatékony láz-  
és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszer.
Hatóanyag: Ibuprofén  |  Sanofi-Aventis Zrt.  |  1045, Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-21112/07

Dipankrin Optimum®  
120mg gyomornedv- 
ellenálló filmtabletta 60 db
Emésztést elősegítő gyógyszer, amely hatékony a 
hasnyálmirigy elégtelen működése következtében 
fellépő emésztési zavarokban. Alkalmazható még 
puffadás, teltségérzés enyhítésére.
Hatóanyag: 120 mg Pankreász-por  |  Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

Dapis gél Nyugtató  
gél enyhe viszketésekre  
40 g
Nyugtató gél enyhe viszketésekre. Gyorsan beszí-
vódik a bőrbe, nem hagy zsíros foltot. Parabén-
mentes. Színezőanyag-mentes. Parfümmentes. Az 
egész család számára ajánlott. Kisgyermekeknek 3 
éves kortól javasolt. 
Boiron Hungária Kft  |  1126 Budapest, Csörsz u. 45.

Angised Mentol  
szopogató tabletta 24 db
Torokfájás? Új cukormentes szopogató  
tabletta a Sandoztól! Egyedülálló hatóanyag kombi-
nációja kettős hatású: csillapítja a kínzó fájdalmat és 
fertőtleníti a gyulladt torkot! 6 éves kortól adható. 
OANG812/10.16  |  Sandoz Hungária Kft.  |  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-22994 / 02

Fenistil 1mg/g gél 50g
Különböző bőrreakciókat - például  
bőrkiütéseket, csalánkiütést, rovar- 
csípést, napégést és felületes égési sérülést - kísérő 
viszketés enyhítésére alkalmazható.
Hatóanyag: Dimetindén-maleát
GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1125 Budapest Csörsz u. 43
OGYI-T-5309/06

Canesten 10mg/g  
krém 20 g
Alkalmas a bőr és a külső nemi  
szervek gombás fertőzésének helyi kezelésére.  
Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.
Hatóanyag: klotrimazol  |  Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
OGYI-T-8110/01

Idros5 izzadásgátló  
spray 30ml
Csalódott az izzadásgátlójában?  
Használja az IDROS sprayt! Erős izzadásra kifejlesz-
tett izzadásgátló, 
de bőrápoló 
összetevője miatt 
normál bőrtípusra 
is hatékonyan 
alkalmazható. 
24/7 hatás heti 
2 alkalmazással. 
Illatmentes.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

akár

-15%

akár

-15%

akár

-30%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

Most csak

3180 Ft
106 Ft/ml

K

EP

EP

EP

EP

EP

akár

-15%

Most csak

3115 Ft
52 Ft/db

VN

Most csak

1279 Ft
26 Ft/ml

ÉK

TEVA-Saballo 320 mg  
lágy kapszula 60db
Jóindulatú prosztata megnagyobbodás  
esetén fellépő vizelési zavarok kezelésére.
Hatóanyag: szabalpálma termés kivonata
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-8541/01

Bioextra Kisvirágú 
füzike Cseppek 
50 ml
Hatóanyagai segíthetik 
a prosztata megfelelő 
működését, csökkent-
hetik a vizelési ingerek 
gyakoriságát, a sürgős 
vizelések számát. A 
növény hatóanyagai  
antioxidáns tulajdonság-
gal is rendelkeznek.
Bioextra Zrt.
1134 Budapest, Váci út 33.
11118/2012

akár

-20%
akár

-20%

EP



Keressen minket  
a Facebookon!

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!

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Ezek utazáskor is jól jönnek majd!

Most csak

2075 Ft
42 Ft/db

T

Most csak

1485 Ft
30 Ft/db

VN

Most csak

1499 Ft
150 Ft/ml

OT

Most csak

4299 Ft
1075 Ft/ml

OT

Most csak

1185 Ft
74 Ft/g

VN

Most csak

1275 Ft
13 Ft/ml

Most csak

1599 Ft
160 Ft/ml

VN

Most csak

1375 Ft
688 Ft/g

VN

Millandjoy  
rágótabletta 50 db
A laktáz enzim a tejcukor lebontásához  
nélkülözhetetlen. A termékben lévő enzim segíti 
a tejcukor lebontását 
azoknál, akiknek 
laktóz emésztési ne-
hézségeik vannak, így a 
tejtermékek fogyasztása 
akadálytalanná válik 
számukra is.
Bioextra Zrt.
3000 Hatvan, Lőrinczi út 20-22.
OGYÉI/20633-5/2016

Ophylosa® 0,15%  
cink-hialuronát tartalmú  
oldatos szemcsepp 10 ml
Az Ophylosa szemcsepp nedvesítő, síkosító szemé-
szeti termék, mely a szem fáradtságának és száraz 
érzetének enyhítésére ajánlott. Sima, kellemes 
érzést biztosít a fáradt, érzékeny szemnek, enyhíti a 
viszkető, égő tüneteket, az 
idegentest-érzést, valamint 
a szemszárazságot, és 
csökkenti a szem kivörösö-
dését. Tartósítószer-mentes 
és felbontás után 6 hónapig 
felhasználható.
Hatóanyag:  cink-hialuronát
Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály:  
505-70-32, drugsafety@richter.hu

Teva-Enterobene  
2 mg filmtabletta 50 db
A Teva-Enterobene 2 mg film-
tabletta hasmenés kezelésére 
szolgáló gyógyszer.
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-10440/03

Nailner Stift 4 ml
Stift gombás köröm-
fertőzésre. Hatéko-
nyan kezeli a gombás 
körömfertőzést a 
köröm eltávolítása 
nélkül, mert szabadal-
mazott vivőanyaga 
könnyedén átjut 
a körömlemezen. 
Egy stift körülbelül 
400 alkalmazásra 
elegendő.
Omega Pharma Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász 
Viktor 47-49
344

Otipax fülcsepp 16 g
Gyulladáscsökkentő és fájdalom- 
csillapító hatású fülcsepp. Bizonyos  
fajta fülgyulladások okozta fájdalom helyi kezelésére, 
ép dobhártya mellett: pangásos heveny közép-
fülgyulladás, 
vírusos influenza 
és légnyomás-
bántalom okozta 
fülgyulladás 
esetén.
Hatóanyag: fenazon,  
lidokain-hidroklorid
ADPH Kft
1092 Budapest,  
Ráday u. 58
OGYI-T-6180/1

Wortie szemölcs- 
fagyasztó spray 50 ml
A szemölcs gyökeréig hatoló  
fagyasztással kezeli a szemölcsöt, már egyetlen 
alkalmazással. Forradalmian egyszerű használni, 
a csomagolásból kivéve azonnal használatra kész. 
Egyedi, precíz fagyasz-
tófejének köszönhe-
tően a kezelés során 
a szemölcs körüli 
bőrfelületet nem káro-
sítja. Már 4 éves kortól 
alkalmazható.
Pharmafit Sport Kft.
1037 Budapest,  
Jablonka út 29/B
CE

Szúnyog-és 
kullancsriasztó 
spray 100 ml
Vérszívó rovarok (szú-
nyogok, kullancsok) 
távoltartására alkalmas. 
A bőrfelületre juttatott 
készítmény, a felvitel 
vastagságától függően, 
a vérszívó rovarokat 
(pl. szúnyog, kullancs) 
4-6 órán keresztül távol 
tartja.
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.
OTH-3926-3/2007

Otrivin Menthol 
1 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray 10ml
Gyorsan megszünteti 
az orrdugulást, ezáltal 
megkönnyíti az orrlégzést. 
Hatása 2 percen belül kiala-
kul és kb.12 órán keresztül 
fennáll. Hűsítő mentol és 
eukaliptusz aromapárát 
tartalmaz. Tartósítószer-
mentes.
Hatóanyag: Xilometazolin-hidroklorid
GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1124 Budapest Csörsz u. 43
OGYI-T-05544

Zovirax ajakherpesz  
krém 2 g
Gyorsan a bőrbe jutó formula. A száj  
és arc területén jelentkező herpesz fertőzés helyi 
kezelésére. Alkalmazása felgyorsítja a gyógyulási 
folyamatot és lerövidíti a fájdalom enyhülésének 
idejét. Megelőzésre és kezelésre.
Hatóanyag: Aciclovir
GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1124 Budapest Csörsz u. 43
OGYI-T-07693
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Most csak

3205 Ft
64 Ft/ml

OT

EP EP

EP

EP
EP

EP
EP

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

Emésztési zavarok Jól jöhet, ha van otthon…LábápolásNőknek

Megfelelő fényvédelem Önnek és Családjának!

Most csak

1499 Ft
15 Ft/ml

K

Nagy Svédcsepp  
Naturland oldat  
500 ml
Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló 
használaton alapul. A kockázatokról és a mellék-
hatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Belsőleg: Enyhe emésztési zavarok, mint puffadás, 
teltségérzet, bélrenyheség, epepanaszok kezelésére 
és az étvágy javítá-
sára ajánljuk.

Külsőleg: Bedör-
zsölésre és boro-
gatásra reumás- és 
izomfájdalmak 
esetén ajánljuk. 
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest,  
Csillagvirág utca 8.
OGYI-TN-30/03

Aromax Szúnyog-  
és Kullancsriasztó 
spray 100 ml
100% natúr összetevők. 
Természetes növényi 
eredetű hatóanyagot 
tartalmazó rovarriasztó 
szer, csípőszúnyogok és 
kullancsok távol tartására. 
Használata 7 órás védelmet 
biztosít az élősködők ellen.
Aromax Zrt.
1031 Budapest Záhony u. 7

Tensoval comfort  
vérnyomásmérő
Automata felkaros  
vérnyomásmérő készülék 
 - szívritmuszavar felismerése és jelzése 
 - 3 év garancia 
 - a Német Hipertónia Társaság minősítésével 
 - HARTMANN adapterre csatlakoztatható 
 - normál méretű mandzsettával
HARTMANN-RICO Hungária Kft. |  2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
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Most csak

11990 Ft

EP

EP EP

Most csak

3405 Ft
341 Ft/db

OT

Most csak

1599 Ft
533 Ft/db

VN

Walmark Idelyn  
Beliema Effect  
hüvelytabletta 10db
Az Idelyn Beliema Effect hüvelytabletta ajánlott a 
hüvelyflóra bármely átmeneti megváltozásakor, 
bakteriális vagy gombás fertőzés esetén is.
Walmark Kft
1138 Budapest,  
Madarász Viktor u. 47-49.
CE0426

Candibene-Teva  
200 mg hüvelytabletta  
3 db
A Candibene-Teva 200 mg hüvelytabletta a 
nemi szervek gombás fertőzéseinek és az ehhez 
kapcsolódó gyulladásnak kezelésére alkalmas. Ha-
tóanyaga, a klotrimazol széles spektrumú gomba 
ellenes hatással rendelkezik.
Hatóanyag: klotrimazol  |  TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.  |  OGYI-T-9719/02
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MEGÚJULT TŐRZSVÁSÁRLÓI 
RENDSZERÜNK!

Vásárolj egyéb termékeket, kozmetikumokat vagy 
étrend-kiegészítőket a SIPO Patikáknál és  
duplázd meg pontjaid számát!
Hogy mit jelent ez? 

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

További részletekért  
látogass el patikáinkba!

MOSTANTÓL MÉG TÖBB  
KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Most csak

1499 Ft
3 Ft/ml

VN

EP

Most csak

5999 Ft
40 Ft/ml

K

Photoderm Brume solaire 
testpermet  
SPF 50+ 150 ml
Nagyon magas fényvédelem 
SPF 50+ fényvédő faktorral és 
egyedülállóan magas UVA 29(PPD) 
védelemmel. Az egyedülálló Cellular 
BIOprotection™ szabadalom révén 
nemcsak a bőrfelületet védi a nap-
fénytől, hanem a sejtek szintjén is 
kifejti fényvédő hatását. Láthatatlan 
textúra, amely homogén védelmet 
nyújt. Száraz és nedves bőrön, fejbő-
rön, egyaránt alkalmazható, elkenést 
nem igényel. Bármely bőrtípusra, 
érzékeny bőrre is.
NAOS Hungary Kft.  
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

Bioderma Photoderm  
Kid Spray SPF50+ 200 ml
Maximális fényvédelem SPF 50+ 
/UVA39(PPD) fényvédő faktorral 
gyermeke számára. Tökéletesen 
védi a gyermekek érzékeny bőrét 
és nem okoz allergiát. Optimális 
hidratáltságot biztosít a gyerme-
kek bőrének. A Photoderm Kid 
kettő védelmet biztosít a Peptid 
C összetevővel megerősített 
szabadalmaztatott Cellular BIOp-
rotection™ biológiai fényvédő 
mechanizmus segítségével. Víz-, 
homok-, izzadásálló, illatanyag-
mentes, parabénmentes.
NAOS Hungary Kft.  |  2040 Budaörs, Puskás 
Tivadar út 1.

akár
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Most csak

5835 Ft
29 Ft/ml

K

EP

ÚJDONSÁG!



Keressen minket  
a Facebookon!

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!

Speciális - gyógyászati  
célra szánt - tápszerTKozme tikumK Gyógyászati 

segédeszköz
GY 
 SEHomeopátiaH

Száj- és fogápolás A természet erejével
  

Egészséges haj, bőr, köröm Allergiás tünetekre

Most csak

1999 Ft
67 Ft/db

VN

Allegra 120 mg  
filmtabletta 30 db
5 az 1-ben multiaktív hatékony- 
sággal: napi 1 tabletta Allegra gyorsan és 24 órán át 
segít a szénanátha számos tünete ellen, nem álmosít 
és hosszú távon is hatékony. Laktóz- és gluténmen-
tes. Teljes élet allergiásan is! 
SAHU.CFEX.16.03.0116 (2016.03.31.)  |  Hatóanyag: fexofenadin
Sanofi-Aventis Zrt.  |  „1045, Budapest, Tó utca 1-5.  
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu 
OGYI-T-10513/10
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-15%

EP

Most csak

1769 Ft
71 Ft/g

VN

Most csak

1985 Ft
248 Ft/ml

OT

Most csak

4799 Ft
1920 Ft/ml

VN

Most csak

2299 Ft
38 Ft/db

ÉK

Most csak

1789 Ft
60 Ft/db

ÉK

Most csak

1205 Ft
40 Ft/db

ÉK

Most csak

2059 Ft
34 Ft/db

ÉK

elmex® gél  25 g
Az elmex® gél am-
influorid tartalmának 
köszönhetően intenzív 
védelmet nyújt a 
fogszuvasodás ellen, 
hatásos a kezdődő 
szuvas felületek és 
fognyaki érzékenység 
kezelésére.
Hatóanyag: amin-fluorid
Goodwill Pharma
OGYI-T-1646/01

Anaftin® gél  
8 ml tubus
Az Anaftin® védőfilmet képez az  
aftákon és egyéb szájsebeken (pl. fogszabályzó, 
fogpótlás okozta sérülések és más apró sebek), így 
enyhítve a fájdalmat. A készítmény HIALURONSAV 
és ALOE VERA tartalma segíti a sérült szövetek 
természetes gyógyulását. Polivinil-pirrolidont 
(PVP), hialuronsavat és aloe verát tartalmazó 
orvostechnikai eszköz.
Berlin-Chemie AG  |  Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin  |  CE 0477

Loceryl 50 mg/ml gyógy- 
szeres körömlakk, 2,5 ml
Klinikailag bizonyított, hogy a hetente  
1x alkalmazandó, amorolfin tartalmú, vény nélkül 
kapható Loceryl 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk 
behatol a körömlemezbe, elpusztítja a körömgombá-
kat, megelőzi a fertőzés terjedését.
Hatóanyag: amorolfin  |  Ewopharma Hungary Kft.   
1021, Budapest,  Budakeszi út 73/F

Valeriana Relax  
Gyógynövénykivonato- 
kat 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.
OGYÉI/19974-4/2016

Interherb NAPI1  
Máriatövis Extraktum  
30 db
A máriatövis hozzájárul a máj egészségének 
megőrzéséhez, a megfelelő májfunkciók fenn-
tartásához, a szervezet számára toxikus anyagok 
eltávolításához. 
Támogatja a máj 
egészséges működé-
sének fenntartását, 
a májszövet, illetve 
a májsejtek normál 
regenerációját.
BGB Interherb Kft.
1136 Budapest, Tátra u. 25.
7956/2010

Nizoral® korpásodás  
ellen 20 mg/g sampon,  
100 ml
Sampon gomba okozta bőrfertőzések, pl. 
hajkorpásodás helyi kezelésére és megelőzésére. 
Felnőttek, 12 év feletti serdülők és idősek szá-
mára egyaránt alkalmas. 
Korpásodás kezelésére 
2-4 héten át heti kétszer 
alkalmazandó.
Hatóanyag: ketokonazol
Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest  
Nagyenyed u. 8-14
OGYI-T-1828/01

Innopharm Herbál 
tőzegáfonya 450 mg 
kapszula 30 db
A készítmény 450 mg 
tőzegáfonya kivonatot 
tartalmaz.
VitaPlus Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
10502/2012

Silegon kapszulák  
Máriatövis kivonatot és  
lecitint tartalmazó étrend  
kiegészítő lágy kapszula 60 db
A máriatövis kivonat hozzájárul a májsejtek normális 
regenerációjához, 
az oxidatív stresz-
szel szembeni 
védelméhez, 
a megfelelő 
májfunkció fenn-
tartásához.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYÉI/3688-4/2016
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Most csak

2999 Ft
30 Ft/ml

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

Visszeres panaszokraSzépségápolásLáz- és fájdalomcsillapítás

Most csak

1290 Ft
20 Ft/db

ÉK

Most csak

1790 Ft
27 Ft/db

ÉK

Most csak

1990 Ft
30 Ft/db

ÉK

Most csak

790 Ft
24 Ft/db

ÉK

Most csak

890 Ft
14 Ft/db

ÉK Most csak

990 Ft
30 Ft/db

ÉK

Most csak

1090 Ft
17 Ft/db

ÉK

SIPO PATIKÁK:
• Pécs, Bajcsy-Zs. út 11/1. (Árkád Bevásárlóközpont) 
• Pécs, Bajcsy-Zs. út 2-4. (Vásárcsarnok közelében)  
• Pécs, Makay István u. 5. (TESCO Áruház) 
• Pécs, Barbakán Tér 3. (SIPO Borostyán Patika)  
• Pécs, Nagy Imre út 39-41. (Kertváros, Kovács Cukrászda)  
• Pécs, Ybl M. u. 12/A. (Uránváros Központ, volt Tejivó)  
• Pécs, Polgárszőlő u. 13-15. (Kertváros, Rózsadomb központ)  
• Pécs, Irgalmasok útja 18. (Irgalmasok úti taxi állomás) 
• Pécs, Berek u. 4/1. (Kertvárosi kis piac) 
• Pécs, Zsolnay V. u. 8. (Kodály Központ mellett) 
• Budapest, Vak Bottyán u. 75/A (Köki Terminál Bevásárlóközpont) 

Patikáink  
Egészségpénztár  

elfogadóhelyek!

Csaknem 20 egészség- 

pénztárral állunk  

szerződésben!

EP

Most csak

929 Ft
46 Ft/db

VN

Most csak

1789 Ft
60 Ft/db

ÉK

Most csak

2625 Ft
26 Ft/g

VN

Rubophen 500 mg  
tabletta 20 db
Hatékony láz- és fájdalomcsillapító.
Hatóanyag:  paracetamol  |  Sanofi-Aventis Zrt.
1045, Budapest, Tó utca 1-5.   
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
OGYI-T-3734/02

Interherb Kollagén  
& Hyaluronsav  
Szépségformula FORTE  
tabletta 30 db
Szabadalmaztatott technológiával gyártott, iga-
zoltan magas hatásfokkal hasznosuló kollagént 
és hialuronsavat tartalmazó készítmény a bőr 
fiatalos megjelenésének 
megőrzésére. Összetevői 
a porc építőelemei is, 
így sportolók, idősek 
számára is ajánlott.
BGB Interherb Kft.
1136 Budapest, Tátra u. 25.
12407/2013

SP54 Emulgél 100 ml
Az SP54 Emulgél (pentozán- 
poliszulfát-nátrium) enyhíti a  
lábdagadást, feszítő fájdalmat és más visszeres 
panaszokat. Hatóanyaga mellett citromfű, törpefe-
nyő és rozmaring olajat tartalmaz. Vény nélkül 
kapható gyógyszer.
Hatóanyag: pentozán-poliszulfát-nátrium  |  Aramis Pharma Kft.  
1095 Budapest Mester u 28/B III/5  |  OGYI-T-1229/04
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