
Advil® Ultra Forte lágy kapszula 24 db
Az ibuprofén tartalmú Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, emellett 
gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatása is van. Az Advil Ultra Forte modern 
lágy kapszulája folyékony formában tartalmazza a hatóanyagot, ami gyors 
felszívódást, ezáltal gyors fájdalomcsillapító hatást eredményez. Akár 10 perc 
alatt elkezdi csillapítani fájdalmát.  Az Advil® nagyban jobban megéri!
Hatóanyag: ibuprofén  |  Pfizer Consumer HealthCare  |  OGYI-T-8476/23

EPMost csak
1999 Ft

83 Ft/db VN

SIPO Patikák
EGYSZERRE. EGY HELYEN. MINDEN.

Akciónk 2017. május 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

Fantasztikus kedvezmények!!!

Május havi kiemelt ajánlataink
akár

-30%DrotavEP tabletta  
30 db
A DrotavEP tabletta görcsoldó  
készítmény, az alábbi betegségekben  
alkalmazható: Epekő, epehólyaggyulladás. Vesekő, 
húgyúti kő, húgyhólyaggyulladás, hólyaggörcs. 
Gyomor- bélrendszeri simaizom görcsök esetén. Tenziós 
típusú fejfájások, valamint mentruációs görcsök esetén.
Hatóanyag: drotaverin  |  ExtractumPharma zrt  |  1044 Budapest, Megyeri u. 64

Vitanorma Folsav  
kapszula 30 db
A folsav a B-vitamin-csoport tagja,  
vízben oldódó vitamin. 1 kapszula  
400 ug folsavat tartalmaz.

Kiegészítő vitamin Kismamáknak.
Aniba-Net Kft  |  1154.Budapest, Szerencs utca 172.  |  15981/2015

InnoPharm Laktáz enzim tabletta 60+60 db
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer. A laktáz 
enzim segíti a laktóz emésztését azoknál, akiknek 
laktózemésztési nehézségeik vannak.
VitaPlus Kft.  |  1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21  |  1599/2013

EP

akár

-50%

akár

-20%

Most csak

1109 Ft
37 Ft/db

ÉK

Most csak

539 Ft
18 Ft/db

VN

EP
Most csak

1759 Ft
15 Ft/db

T

1-et fizet,  
2-t vihetAKCIÓ!



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

Lábápolás

Tavaszi kirándulás

Allergiás tünetekre

Most csak

1069 Ft
36 Ft/g

K

Most csak

1175 Ft
12 Ft/ml

Most csak

2069 Ft
69 Ft/db

VN

Neogranormon piros  
családi kenőcs 30 g
A Neogranormon piros családi kenőcs  
elősegíti a hámosodást és a bőr regenerációját, a benne 
lévő vitaminok és körömvirág kivonat pedig nyugtatja, 
ápolja a bőrt. Antibakteriális hatásának köszönhetően 
segít a kórokozók szaporodásának gátlásában.
Felelős személy: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
1134 Budapest, Váci út 29.
1950952

Szúnyog-és 
kullancsriasztó spray 
100 ml
Vérszívó rovarok (szúnyo-
gok, kullancsok) távoltartá-
sára alkalmas. A bőrfelületre 
juttatott készítmény a felvi-
tel vastagságától függően 
a vérszívó rovarokat (pl. 
szúnyog, kullancs) 4-6 órán 
keresztül távol tartja.
Naturland Magyarország Kft.
1108 Budapest, Csillagvirág utca 8.
OTH-3926-3/2007

Salvequick Med Family  
Mix sebtapasz 26 db
Vegyes ragtapaszok különböző célokra. 
•  Textile Elastic: Kiváló tapadás  
•  Aqua Resist: Vízálló 
•  Sensitive: Érzékeny bőrre
Maresi Foodbroker Kft.
1118 Budapest  
Homonna utca 2-4.
556052-5478

Allegra 120 mg  
filmtabletta 30 db
5 az1-ben multiaktív hatékonysággal: 
 napi 1 tabletta Allegra gyorsan és 24 órán át segít 
a szénanátha számos tünete ellen, nem álmosít és 
hosszú távon is hatékony. Laktóz- és gluténmentes. 
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

Optrex ActiMist™  
2in1 szemspray viszkető  
és könnyező szemre 10 ml
Viszkető és könnyező szemre. Csukott szemre 
alkalmazandó Helyreállítja a szem károsodott 
védő lipidrétegét. Klinikailag igazoltan csökkenti 
a viszketést a szemekben és a szem környékén. 
Kontaktlencse viselése 
esetén is biztonságosan 
alkalmazható
1 ml tartalma: 10 mg szójalecitin, 8 
mg nátrium-klorid, 8 mg etanol, 5 mg 
fenoxi-etanol, 0,25 mg A-vitamin-pal-
mitát, 0,02 mg E-vitamin, tisztított víz
Reckitt Benckiser Kft.,
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870  
E-mail: gyogyszer@rb.com

akár

-15%
akár

-20%
akár

-25%

akár

-15%

akár

-12%

Kedves Olvasóink!
A május a nyár hírnöke. A természet már teljes pompájában 
díszeleg és csak arra vár, hogy élvezzük ki gyümölcseit, hogy 
mozduljunk ki és tegyünk nagy sétákat a szabadban. A hosszú 
sötét tél után a nap áldás a szervezetünknek, de bőrünket jó, 
ha előre felkészítjük a napozásra. 

A tavaszi hónapokban a téli napfénymentes időszak 
után bőrünk világosabb, jóval érzékenyebb, nagyon 
könnyű leégni, még akkor is, ha a júliusi sugárzáshoz 
képest alacsonyabb az UV sugárzás mértéke. Fontos, 
hogy már áprilisban, májusban kezdjünk el felkészíte-
ni bőrünket erre az időszakra, illetve, hogy betartsuk 
a fokozatosság elvét. Ne akarjunk gyorsan sokat. Van 
még idő a strandszezonig, hogy meglegyen bőrünk 
„nyári színe”. 

A vérszívók se keserítsék meg pihenésünk!

A másisik fontos téma, amire figyelnünk kell, ha a ki-
rándulni készülünk, a kullancsveszély.

A leggyakoribb kullancs okozta betegségek a Ly-
me-kór, melyet a Borrelia burgdorferi baktérium 
okoz, illetve a Kullancs encephalitis vírus által okozott 
vírusos agyvelőgyulladás.

Vajon hogyan védekezhetünk a vérszívók ellen? A 
sokak által ismert Polybé tabletta valóban hatásos 
gyógyszer ellenük? A szakértők szerint a Polybé és 
egyéb „szagos” termékek fogyasztása (fokhagyma, 
pálinka) nem véd meg a kullancscsípéstől, tudomá-
nyos vizsgálatok ezt eddig nem támasztották alá. 

A rovarriasztók többnyire DEET-t (diethyl-toluamidot) 
tartalmaznak. Ezek azonban csak nagyobb (30-50%-
os) koncentrációban hatásosak, így viszont sok a mel-
lékhatásuk, ezért a gyártók hígabb készítményeket 
bocsátanak rendelkezésünkre. Persze feltehetjük a 
kérdést magunkban, hogy akkor miként védekez-
zünk? Itt az alapszabály a MEGELŐZÉS!

Megelőzésre ajánlott a Kullancs encephalitis vírus-
fertőzés elleni védőoltás. Lyme-kór megelőzésére 
szolgáló vakcina nincs, azonban ez egy bakteriális 
fertőzés, ami antibiotikummal gyógyítható. Hasznos 
lehet a megfelelő ruházat, magas szárú cipő, hosszú 
nadrág, (a nadrág szára a zokniba tűrve) hosszú ujjú 
felső, (dereka a nadrágba tűrve) ha kirándulni me-
gyünk, vagy szabadban tartózkodunk. A kullancsok 
ugyanis a fűről, gazról és bokrokról is ráakaszkodhat-
nak az ember bőrére.

Ha a fenti tanácsokat betartjuk biztosan nyugodt 
és felhőtlen lesz a májusunk, ezzel pedig egy szép, 
gondtalan nyár veheti majd kezdetét. Bár talán ez 
még távolinak tűnik, az is itt van nemsokára! Mi már 
nagyon várjuk! 

Kincses Gábor – SIPO Patikák

Most csak

599 Ft
23 Ft/db

OT

Most csak

4365 Ft
437 Ft/ml

EP

EP

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

Ásványianyag- és vitaminpótlás

Egészséges bőr, köröm

Most csak

415 Ft
21 Ft/db

VN

Most csak

1335 Ft
19 Ft/db

ÉK

Most csak

1999 Ft
33 Ft/db

VN

Most csak

1289 Ft
43 Ft/ml

VN

Most csak

1299 Ft
65 Ft/db

VN

Most csak

3535 Ft
1414 Ft/ml

VN

Most csak

2425 Ft
35 Ft/db

ÉK

Most csak

1585 Ft
2 Ft/db

ÉK

Most csak

935 Ft
47 Ft/db

VN

Béres C-vitamin  
200 mg filmtabletta 20 db
A készítmény szedése biztosítja az  
egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen C-vitamin 
megfelelő mennyiségű bevitelét.
Hatóanyag: aszkorbinsav
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037. Bp. Mikoviny utca 2-4
OGYI-T-8345/01

Bioheal Koenzim Q10  
60 mg Szelénnel E-vita- 
minnal és B1-vitaminnal 70 db
A Koenzim Q10 mennyisége az életkor 
előrehaladtával termé-
szetszerűleg csökken, 
ezért javasolt a pótlása 35 
éves kor felett. A Koenzim 
Q10 B1-vitaminnal, 
szerves szelénnel, és 
E-vitaminnal együtt alkot 
komplex terméket.
Eurotrade Pharma Kft.
Kisigmánd, külterület H-2948,  
M1 Truck Centrum
17306/2016

Magne B6 bevont tabletta 60 db
Az eredeti Magne B6 segít enyhíteni a magné-
ziumhiány okozta feszültséget, így könnyebben 
birkózhatsz meg a mindennapi nehézségekkel. 
SAHU.MGP.17.01.0078 (2017.02.17.)  |  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-4353/08

Béres Csepp Extra  
belsőleges oldatos  
cseppek30 ml
A Béres Csepp Extra az immunrendszer 
természetes támogatója. Támo-
gatja a szervezet ellánállóképes-
ségét; betegségek, műtétek után 
segíti a felépülést; fáradékony-
ság, gyengeség esetén elősegíti a 
jó közérzet helyreállítását; erősíti 
a szervezetet. Már 10 kg testsúlyt 
elérő gyerekek is kaphatják im-
munrendszerük támogatására.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037. Bp. Mikoviny utca 2-4
OGYI-T-21700/01

Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta 20 db
A kalcium sejtjeink 
működéséhez nélkülözhe-
tetlen. A Calcium-Sandoz 
víztisztán oldódik, így 
biztosítja, hogy szervezete 
a legjobban hasznosít-
hassa a bevitt kalciumot. 
Calcium-Sandoz - A 
nélkülözhetetlen kalcium 
forrása.  OCAL904/03.17
Hatóanyag: kalcium
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47.
OGYI-T-5711/02

Amorolfin Teva  
50 mg/ml gyógyszeres  
körömlakk 2,5 ml
Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a körömgom-
bát! Széles spektrumú gombaölő hatóanyaga a 
körömlemezbe és a körömágyba hatolva fejti ki 
hatását. Elég csak heti egyszer használni!
Hatóanyag: amorolfin 
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.
OGYI/30651-4/2013

Bioheal Kalcium  
500 mg + D3-vitamin  
+ K2-vitamin 70 db
A Bioheal készítménye 
kalcium, D3-vitamin és 
K2-vitamin-tartalmával 
együttesen, egymás 
hatását erősítve járulnak 
hozzá az egészséges 
csontozat fenntartásához. 
A D3-vitamin hozzájárul a 
vér normál kalciumszint-
jének fenntartásához.
Eurotrade Pharma Kft.
 Kisigmánd, külterület H-2948,  
M1 Truck Centrum
16194/2015

Goodwill Króm 
étrend-kiegészítő 
kapszula 60 db
100 µg krómot tartalma-
zó étrend-kiegészítő 
készítmény, napi 1 
kapszulában. A króm 
hozzájárul a normál 
vércukorszint fenntar-
tásához, valamint részt 
vesz a makrotápanya-
gok normál anyagcse-
réjében.
Goodwill Pharma Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.
17203/2016

Teva-Candibene  
10mg/g krém 20 g
A Teva-Candibene alkalmas  
gombás fertőzések helyi kezelésére, és enyhíti a 
viszketést is. Alkalmas a bőr gombás megbetege-
déseinek, fertőzésének kezelésére, és a gombás 
fertőzéstől sérült bőr ápolására.
Hatóanyag: klotrimazol  |  TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.  |  OGYI-T-9719/03

akár

-15%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-25%

akár

-15%

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

A természet erejével

Megfázás, torokfájás tüneteire Bioextra Silymarin kapszula 
30 db és 60 db
Hatóanyaga, a szilimarin 
védi a májat a toxikus 
anyagokkal szemben, lassítja 
a májkárosodást és gyorsítja a 
szövetek regenerációját. A lehető 
legmagasabb szilimarin tartalmú 
étrend-kiegészítő készítmény. 
A Májbetegekért Alapítvány 
ajánlásával!
Bioextra Zrt.  |  1134 Budapest, Váci út 33.
7781/2010

Most csak

3445 Ft
57 Ft/db

ÉK

akár

-25%

Most csak

1930 Ft
64 Ft/db

ÉK

Most csak

2619 Ft
11 Ft/ml

K

Most csak

1219 Ft
12 Ft/g

GY

Most csak

1679 Ft
17 Ft/db

ÉK

Most csak

1125 Ft
23 Ft/ml

ÉK

HERBioticum  
Mesterbalzsam  
NATURAL 250 ml
Különleges összetételű gyógynövényes krém 28 féle 
válogatott gyógynövény kivonattal és 24 féle növényi 
eredetű olajjal. Mesterséges szín- és illatanyagot nem 
tartalmaz. Parabén- és kőolajszármazék-mentes.
HERBioticum Magyarország Kft.
1027 Budapest,  
Bem József út 9
2377051 (CPNP)

Inno Rheuma krém 
100 g
Reumatikus jellegű 
ízületi gyulladások, 
izom- és végtagfáj-
dalmak, izomláz és 
zúzódások, zárt baleseti 
sérülések (rándulás, 
ficam) kezelésére
Naturland Magyarország Kft.
1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.
OGYI-057/1988

1x1 Vitaday  
Omega-3 lágykapszula  
100 db
Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő mű-
ködéséhez, amely 
kedvező hatás 
legalább 250 
mg EPA és DHA 
napi bevitelével 
érhető el.
VitaPlus Kft.
1037 Budapest,  
Csillaghegyi út 19-21
14816/2014

INTERHERB NAPI 
CSEPP Szív cseppek 
50 ml
Galagonya virágzó ágvég-
ből és Macskagyökérből ké-
szült kivonat. A Galagonya 
hozzájárul az egészséges 
szívműködés és a normál 
perifériás keringés fenntar-
tásához, a Macskagyökér 
a normál vérnyomás és 
az erek rugalmasságának 
megőrzésében vesz részt.
BGB Interherb Kft  
1136 Budapest Tátra u 25. V/2      
15613/2015.    

akár

-25%
akár

-20%

akár

-15%

EP

Septolete extra 3 mg/1 mg szopogató tabletta 16 db
Septolete extra 1,5 mg/ml + 5 mg/ml szájnyálkahártyán  
alkalmazott oldatos spray 30 ml
A Septolete extra szopogató tabletta és szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray felnőttek 
és 6 év feletti gyermekek számára javallott gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és 
fertőtlenítőként torok-, szájüregi és fogíny-irritáció kezelésére.

akár

-25%

Most csak

1789 Ft
119 FT/ml

VN

Wick Sinex Aloe 
Vera és Eukaliptusz 
orrspray 0,5mg 
15 ml
Hatékony orrspray, 
amely egyetlen adaggal 
perceken belül, akár 8 
órára megszünteti az 
orrdugulást. Az egyetlen 
orrspray Magyarorszá-
gon eukaliptusszal és 
aloe verával. Gazdasá-
gos, 15 ml-es kiszerelés.
Hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
OGYI-T-21730/02

akár

-15%

EP

Vital Zöldkávé Garcinia  
INTERHERB tabletta 60 db
A zöld kávé kivonat jelentős  
mennyiségű klorogénsavat és polifenolt tartalmaz. 
A Garcinia cambogia részt vesz a zsíranyagcsere 
folyamatokban, csökkenti az éhségérzetet. A kese-
rűnarancs részt vesz 
a zsírok, szénhidrátok 
anyagcseréjében, így a 
testtömeg kontrollban. 
A króm szerepet játszik 
a fehérje, szénhidrát, 
zsír anyagcseréjében.
BGB Interherb Kft 1136  
Budapest Tátra u 25. V/2  
12952/2013

akár

-15%

Most csak

1075 Ft
7 Ft/db

VN

Hatóanyag: benzi-
damin-hidroklorid,  
cetilpiridinium-klorid
Krka d.d.
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Szlovénia
OGYI-T-22871/02,  
OGYI-T-22871/06

Most csak

1239 Ft
41 Ft/ml

VN

EP

akár

-15%

Most csak

2119 Ft
35 Ft/db

ÉK



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

Jól jöhet, ha van otthon...

Aromaterápia

Egészséges haj

Most csak

1065 Ft
3 Ft/db

H

Most csak

599 Ft
30 Ft/db

Most csak

959 Ft
      96 és 192 Ft/ml

K

Most csak

2119 Ft
110 Ft/g

VN

Most csak

5140 Ft
184 Ft/db

VN

Most csak

1335 Ft
13 Ft/ml

K

Most csak

2699 Ft
90 Ft/db

GY

Cocculine szopogató  
tabletta 30 db
Émelygés, szédülés gyötri mozgó  
járművön? A Cocculine természetes segítség az 
utazáskor fellépő rosszullétek - gépkocsiban, repülőn, 
tengeren - megelőzésére ill. terápiás kezelésére.  Csecse-
mőknek a félrenyelés veszélye miatt nem adható! 
 Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer.  |  Boiron Hungária Kft
1124 Budapest, Csörsz u.45.  |  OGYI-HG-110/01

Tőzegáfonya &  
echinacea gyümölcsös  
ízélmény 20x2 g
Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható 
koffeinmentes gyümölcstea. A nap bármely 
szakában fogyasztható, további ízesítést nem 
igényel.
Naturland Magyarország Kft.
1107 Budapest,  
Csillagvirág utca 8.

Aromax Levendulaolaj 10 ml
és Teafa  illóolaj 5 ml
100%- ban natúr, minőségi olaj.

A levendulaolaj nyugtató, ellazulást 
elősegítő és antimikrobiális főbb 
hatásokkal rendelkezik. Légfrissí-
téshez, rovarcsípés kezeléséhez, 
arc- és testápoláshoz, valamint 
párologtatáshoz ajánljuk. A 
teafaolaj baktérium- és gombaölő 
hatását tudományos kísérletekkel 
is igazolták. Gyulladáscsökkentő 
tulajdonsága miatt bőrfertőzések 
(pl. akne, a láb gombás megbetege-
dései) kezelésére is alkalmazzák.
Aromax Zrt.  |  1032 Budapest Záhony u. 7

Contractubex gél 20 g
A Contractubex® egyedülálló  
összetételének köszönhetően,  
úgy fejti ki hatását, hogy elnyomja a hegszövet 
növekedését, elsimítja és fellazítja a hegszövetet. 
Emellett csökkenti a bőrpírt, melegedést, duzzana-
tot és fájdalmat (gyulladáscsökkentő hatású).
Hatóanyag: hagymakivonat, heparin-nátrium, allantoin
Merz Pharmaceuticals GmbH
60318 Frankfurt am Main, Eckenheimer Landstr. 100, Germany
OGYI-T-1640/01

Omacor 1000 mg  
lágy kapszula 28 db
Értékeld szíved egészségét! 
Egyedülálló gyártási technológiájú, magas 
omega-3-zsírsav (840 mg EPA+DHA) tartalmú 
gyógyszer, mely segíti a szív-és érrendszeri 
megbetegedések 
megelőzését*.
*Elsősorban szekunder 
prevencióban. 
OM/NOV/16/01.
Hatóanyag:
omega-3-zsírsavak
Mylan EPD Kft.
1138, Budapest,  
Váci út 150.
OGYI-T-9691/01

Aromax Ricinus- 
olajos Hajpakolás  
Argánolajjal 100 ml
100% természetes hatóanyagtartalom.  Parabén-
mentes, mesterséges illatanyagot nem tartalmaz. 
Kondicionálja a hajat és a 
fejbőrt. A benne található 
argánolajnak köszönhetően 
segít pótolni az elvesztett 
nedvességet, visszaadja 
a bőr és a haj egészséges 
fényét, intenzív ápolást 
biztosít. Vitaminokban és 
esszenciális zsírsavban 
(omega-6) gazdag.
Aromax Zrt. 
1033 Budapest,  Záhony u. 7

Revalid kapszula  
30 db és 90 db
Megállítja a hajhullást, serkenti  
a hajnövekedést.  
Kedvezően befolyásolja a korpásodást. Ellátja 
a hajat a szükséges anyagokkal a hajhagymák 
felépítéséhez, a hajfelszín jó küllemének fenntar-
tásához.
Ewopharma Hungary Kft.
1021, Budapest, Budakeszi út 73/F

akár

-15%

akár

-20%

akár

-20%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-20%

akár

-25%

Most csak

6355 Ft
71 Ft/db

GY

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

Nőknek

VIZSGAIDŐSZAK?  
NEM PROBLÉMA!
A május az egyetemisták és a középiskolások számára egy kihívásokkal teli 
időszak. Az érettségi és a vizsgák megterhelik az ifjú elméket ezért jó, ha 
előre felkészülünk ezekre a megpróbáltatásokra. Állandó szakértőnkkel Dr. 
Cser Anitával, az Aniron Egészségközpont háziorvosával olyan egészséges 
megoldásokat kerestünk, amivel könnyebbé tehetjük a vizsgaidőszakot.  

- Milyen természetes „eszközök” léteznek agyműködé-
sünk felturbózására?

- Első lépésként keresni kell egy nyugodt, csendes helyet, ahol kényel-
mesen, csak a feladatra koncentrálva lehet tanulni. A „tanulás közben 
zenét hallgatok, tévét nézek, egyéb dolgokat csinálok egyszerre” 
megoldást nem ajánlom. Hamarabb, és hatékonyabban lehet végezni 
a feladattal, ha csak rá koncentrálunk.

Tanulás közben is sok folyadékot kell fogyasztani. Megint csak legide-
álisabb a szénsav mentes víz, de lehet tea, gyümölcslé is. 

A nassolást egyébként nem szoktam ajánlani, de tanulás közben, főleg vizs-
gaidőszakban kivételt tehetünk. Persze nem az egyszerű szénhidrátokat kell 
előnyben részesíteni (pékáruk, töltött csokoládék, cukorkák), hanem olajos 
magvak, gyümölcs, aszalt gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonából készült 
termékek javasoltak. Tanulás közben agyunk nagy mennyiségű cukrot éget 
el, ennek pótlása hasznos.

A levegő szintén szükséges agyunk megfelelő működéséhez: szel-
lőztessünk óránként, ilyenkor érdemes pár percre felállni, mozogni, 
esetleg az udvarra kimenni. 

A rendszeres sport tanulás közben segít kikapcsolódni, ellazítja a 
megfeszült izmokat. Amikor órákon át a könyvek, jegyzetek, vagy 
számítógép előtt görnyed valaki, néhány izma észrevétlenül un. 
kényszertartásban van, ami annak fájdalmas görcsös megfeszülésé-
hez vezet. 

A pihenés ugyanis nemcsak testünknek, de agyunknak is szükséges. A 
megfelelő mennyiségű alvás tehát nélkülözhetetlen. Agyunk ilyenkor 
nem passzív állapotban van, a megszerzett új tudás rögzítését, fel-
dolgozását végzi. Egyesek szerint annyi óra alvásra van szükségünk, 
ahány órát tanulással töltöttünk!

Az aktív kikapcsolódás, sport, kirándulás, szabadban töltött idő szin-
tén hasznos.

A stressz, szorongás hátráltatja a tanulást, így az anyag mennyiségé-
nek megfelelő időt célszerű a tanulásra szánni, azt időben elkezdeni.

Ezen felül agyserkentő „csodaszerek” kaphatók, melyek közül leg-
ismertebbek a kávé, energiaitalok, ginkgo biloba, ginzeng készít-
mények. Ezektől várjuk, hogy fokozzák a koncentráló képességet, 
szellemi teljesítményt.

- Hogyan hatnak ezek a készítmények és milyen mellék-
hatásai lehetnek a nem megfelelő adagolásuknak?

- A gingko biloba egy páfrányfenyő leveléből származik, értágító- és 
tisztító hatása régóta ismert, javítja az agy vér- és oxigénellátását. 

A ginzeng egy ázsiai gyökér, mely szintén fokozza a szellemi, és a 
fizikai teljesítményt. 

Használatakor figyelembe kell venni, hogy kis mértékben emeli a 
vérnyomást, így aki izgulós típus, inkább válasszon más készítményt.

 Egyes ajánlások javasolják a halolajat, béta karotint és lecitint tartal-
mazó készítmények fogyasztását.

- Sokan ilyenkor a kávéra esküsznek. Hosszú távon való-
ban jó hatással van agyműködésünkre a kávé?

- Aki rendszeresen fogyaszt kávét, az sok hatást ne várjon a tanulás 
során tőle. Átmenetileg serkenti a vérkeringést, koncentráló képes-
séget, de nagy mennyiségben inkább mellékhatásai fognak jelent-
kezni: szapora szívverésérzés, hányinger, remegés, melyek inkább 
hátráltatják a tanulást, mint segítenék. A tea sokkal előnyösebb, és 
nem jár intenzív mellékhatással, ráadásul segít a megfelelő folyadék 
mennyiség elérésében, így a méregtelenítő hatása révén is segíti az 
idegrendszer működését.

 - Mit gondolsz az energiaitalokról és ezek hatásairól?

- Az energiaital fogyasztását egyáltalán nem tartom jónak, sem 
tanulás során, sem egyéb célból. Egy energiaital a kávé hatásának 
többszörösét képes kiváltani, mellékhatásaival együtt. Fiatal korban 
szívműködésre, idegrendszerre gyakorolt hatása erőteljesebb, a nem 
várt mellékhatások (szívroham, szívritmuszavar, hirtelen szívhalál, 
magas vérnyomás) gyakoribbak. Ráadásul rövid ideig éberebbé tesz-
nek ugyan, de mihelyt elmúlik a hatása, kétszer fáradtabbak leszünk, 
mint az elfogyasztása előtt. Nagy energiatartalma miatt hosszú távon 
fogyasztva elhízáshoz vezetnek.

 - Mennyi alvást hagyjunk a vizsgaidőszakban, hogy 
agyunk mindig kellően pihent legyen?

- Ebben egyéni különbségek adódhatnak, de mindenki tisztában 
van vele, mennyi alvás szükséges neki ahhoz, hogy kipihent legyen. 
Ráadásul vannak, akik este jobban tudnak tanulni, mások pedig 
szívesebben kelnek korán, és délelőtt teljesítenek jobban. Mindegyik 
megoldás jó. A 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás jelen 
esetben is jó felosztás.

- Hogy érdemes ebben az időszakban táplálkozni? Mi-
lyen ételeket kerüljünk ilyenkor?

- Normál vegyes étrend javasolt: naponta 4-5 alkalommal zöldség, 
gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonából készült termékek, sok folyadék. 
A zsíros, nehezen emészthető, puffasztó ételek kerülendők. Olajos 
magvak, aszalt gyümölcsök megfelelő energiával, ásványi anyagok-
kal, nyomelemekkel látnak el, a vitamin pótlást pedig a zöldségek, 
gyümölcsök biztosítják.

Kincses Gábor – SIPO Patikák – www.sipo.hu

Dr. Cser Anita
háziorvos

Pécs, Új fasor u. 31/A.
Tel.: 72/551-103

www.aniron.hu
20/324-2082

Most csak

6275 Ft
105 Ft/db

ÉK

Most csak

2365 Ft
788 Ft/db

VN

Most csak

2749 Ft
275 Ft/db

OT

Sérélys étrend- 
kiegészítő tabletta  
60 db
A Sérélys egy virágpor alapú  
étrendkiegészítő termék, ami hozzájárul a nők 
jó közérzetének fenntartásához, a menopauzás 
tünetek enyhítéséhez a változó korban.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.  |  4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Pevaryl Lady® 150 mg  
hüvelykúp, 3 db
A hüvely gombás fertőzéseinek  
kezelésére szolgál. Használatával megszüntetheti 
a gombás fertőzés okozta panaszokat (pl. hüvelyi 
viszketés, égő érzés, váladékozás). A kezelés 3 
napig tart.
Hatóanyag: ekonazol-nitrát  |  Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  |  OGYI-T-7337/01

Vagilact-Q  
hüvelytabletta 10 db
A Vagilact-Q hüvelytabletta, a  
lactobacillusok révén újjáépíti a hüvelyflórát, 
tejsav tartalma révén pedig a hüvely pH-ját savas 
tartományba tolja. Visszaépíti az egészséges hü-
velyflórát és így csökkenti a bakteriális és gombás 
fertőzések kialakulását.
Összetevők: Lactobacillus acidophilus, tejsav, isoflavonok
Q Pharma Kft  |  1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6
CE0426

akár

-15%

akár

-10%

akár

-20%

EP

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

Szájápolás Emésztés, gyomor- és bélpanaszok kezelésére

Baba-Mama Alakformálás

Most csak

1299 Ft
4 Ft/ml

Most csak

1515 Ft
20 Ft/ml

Most csak

1445 Ft
48 Ft/db

ÉK

Most csak

1270 Ft
64 Ft/db

VN

Most csak

1775 Ft
59 Ft/ml

VN

Most csak

2059 Ft
41 Ft/db

VN

Sensodyne Rapid 
fogkrém 75ml
A Sensodyne Rapid egy 
ásványianyag-szerű 
védőréteget hoz létre a 
dentin mikroszkopikus 
csatornái felett. Ez meg-
akadályozza, hogy az 
inger elérje az ideget.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft  
1124 Budapest Csörsz u. 43 

Antimetil gyömbér  
tartalmú étrend- 
kiegészítő tabletta 30 db
A természetes összetevőnek köszönhetően az 
Antimetil kiváló segítség panaszmentes gyomor-
működésének megőrzéséhez. 3 évesnél idősebb 
gyermekek, valamint terhes nők a várandósság 
első hónapjától kezdve alkalmazhatják. Nem okoz 
álmosságot.
Ewopharma Hungary Kft.  |  1021, Budapest, Budakeszi út 73/F
16755/2015.

Imodium® 2 mg  
kemény kapszula,  20 db
Különböző eredetű akut és krónikus  
hasmenés tüneti kezelésére felnőttek és 6 éven 
felüli gyermekek részére. A bélfalra hatva segít, 
hogy visszaállhasson a bélmozgás természetes 
ritmusa.
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid  |  Johnson & Johnson Kft
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.  |  OGYI-T-2221/02

Guttalax 7,5 mg/ml 
belsőleges oldatos 
cseppek 30 ml
A Guttalax hatásos, 
kíméletes és kiszámítható 
tulajdonságai mellett, 
csepp formájának köszön-
hetően egyénileg adagol-
ható hashajtó gyógyszer. 
Klinikai vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy szoptatás 
ideje alatt is biztonsággal 
alkalmazható.
Boehringer Ingelheim RCV Mo. Ftp.
1095 Bp, Lechner Ö fasor 6.
OGYI-T-6851/02

MEZYM FORTE®  
10000 gyomornedv- 
ellenálló filmtabletta 50 db
Emésztési zavarok? Teltségérzet? Hasi diszkomfort? 
A Mezym® forte-ban található enzimek segítik az 
emésztési folyamatot és a kellemetlen teltségérzet* 
csökkentését. Gyomornedv-ellenálló tabletta, klinika-
ilag bizonyított enzim aktivitás.  
Mezym forte. A jobb emésztésért!
*hasnyálmirigy alulmûködésébõl adódó
Hatóanyag: Pankreatin  |  Berlin-Chemie AG
(Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin)  |   OGYI-T-9078/03

akár

-15%

akár

-20%

akár

-15%

akár

-15%

akár

-15%

Corsodyl  
alkoholmentes 
szájvíz 300 ml
A Corsodyl alkoholmen-
tes szájöblögető oldat 
klórhexidin-diglüko-
nátot tartalmaz, mely 
segít megelőzni a fog-
kőképződést és enyhíti a 
fogínyproblémákat.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft
1124 Budapest Csörsz u. 4.

akár

-15%

XL-S Medical  
tabletta 180 db
Az XL-S Medical hatékony  
segítség a fogyókúrában: 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 47-49  |  197

akár

-15%

Most csak

12375 Ft
69 Ft/db

OT

Most csak

2455 Ft
25Ft/g

VN

Most csak

1599 Ft
64 Ft/ml

OT

Bepanthen kenőcs  
100 g
Pelenkakiütés megelőzésére,  
gyógyítására és a szoptatás során kisebesedett 
mellbimbó ápolására. Már 0 éves kortól. Gazdaságos, 
100g-os kiszerelésben!
Hatóanyag: dexpantenol
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Dologel fogíny-
nyugtató gél 25 ml

akár

-15%
akár

-15%

A Dologel egy természetes 
hatóanyag alapú fogínygél 
a csecsemőkori- és 
kisgyermekkori fogzás 
okozta tünetek, valamint 
ínygyulladás és ínyfájdal-
mak enyhítésére.
Ceumed Kft.
1007 Budapest  
Margitsziget Grand H.4/6.

EP

EP

EP EP

EP

EPEP



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 panaszokraSzépségápolásFájdalomcsillapítás

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

2059 Ft
9 Ft/db

VN

Most csak

3149 Ft
105 Ft/ml

K

Most csak

4499 Ft
75 Ft/db

VN

Brufen 800 mg  
retard tabletta 30 db
Hosszan tartó megoldás mozgás- 
szervi panaszokban! Mozgásszervi panaszoknál a 
fájdalom csillapítására, és a gyulladás csökkenté-
sére is szükség lehet. Ebben nyújt segítséget a 800 
mg ibuprofént tartalmazó Brufen tabletta.
Hatóanyag: ibuprofén  |  Mylan EPD Kft.  |  1138, Budapest, Váci út 150.
BR/OCT/16/06  |  OGYI-T-22073/01

Helia-D Age  
Control Plus Sejt- 
megújító szérum 30 ml
Sejtmegújítás – Feszesítés – 
Hidratálás – Minden bőrtípusra. 
Az argán őssejt kivonat és a 
hyaluronsav kombiná-
ciójának köszönhetően 
a szérum rendszeres 
használata csökkenti a 
szarkalábakat és növeli a 
bőr feszességét.
HELIA-D KFT
1036 Budapest, Bécsi út 85.
2150931

Venotec 600 mg  
tabletta 60 db
A Venotec tabletta 600 mg  
mikronizált diozmint tartalmazó gyógyszer, napi 
1 tabletta elegendő, hogy eredményesen gátolja 
a vénák tágulását, így hatékonyan kezeli a visszér 
okozta panaszokat.
Hatóanyag: Diozmin  |  Aramis Pharma Kft 
1095 Badapest Mester u 28B III/5

akár

-15%
akár

-25%
akár

-20%

EP

EP


