
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a 
kiegyensúlyozott, változatos étrendet 

és az egészséges életmódot.

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

A fenti százalékos kedvezmény a Gyöngy Patikákban január  
hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói ár. Egyes patikákban a termékek ára 
a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

2115 Ft helyett:

1819Ft
296 Ft megtakarítás

Béres Vita-D3 Forte  
3200 NE tabletta, 
60 db (30,3 Ft/db)
Béres Vita-D3 Forte 3200 NE tabletta. A D-vitamin 
hozzájárul az egészséges csontozat, fogazat és izom-
funkció fenntartásához, emellett szerepet játszik az 
immunrendszer megfelelő működésében is. 
VITD202002GYAD
Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest Mikoviny u. 2-4.

Neo Citran belsőleges  
por felnőtteknek,  
14 db tasak (188,5 Ft/db)
Komplex megoldás a megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK 
vállalatcsoport. CHHU/CHTHRFL/0004/19d

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2639Ft*

Magazinunk témáiból:  Téli egészségtippek! 

-14%
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Téli Gyöngy akciók

2

Advil® Cold Rapid lágy kapszula, 
20 db (106 Ft/db)
Az Advil® Cold Rapid hatékony megoldást kínál 
a megfázás és az influenza számos tünetének 
enyhítésére.
Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

Visocor OM50 automata  
vérnyomásmérő,
1 db (12939 Ft/db)
∙ Klinikailag tesztelt mérési pontosság 
∙ Szabálytalan pulzushullámok kijelzése 
∙ Dátum / idő funkció 
∙  Univerzális mandzsetta az egész család 

számára (22-43 cm)
∙ 60 mérési eredmény tárolása memóriában
Ergo-Prevent Kft. 7773 Villány, Baross G.u.23.

FTC Medisana  
digitális lázmérő,
1 db (1019 Ft/db)
Vízálló digitális hőmérő szájban, hónaljban 
vagy végbélben történő méréshez, tároló tok-
kal. Gyors mérés, automatikus kikapcsolás, 
utolsó mért érték tárolása, hangjelzés. Mérési 
tartomány: 32-42°C. Garancia: 3 év. 
Hungimpex Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

Linex Flora élőflórát tartalma-
zó étrend-kiegészítő kapszula,
28 db (98,5 Ft/db)
A Linex Flora két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. 
OLNX1431/03.19 
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

2436 Ft helyett:

2119Ft

15222 Ft helyett:

12939Ft

1158 Ft helyett:

1019Ft

3246 Ft helyett:

2759Ft

-13%

-15%

-12%

-15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

317 Ft megtakarítás

2283 Ft megtakarítás

139 Ft megtakarítás

487 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Téli Gyöngy akciók

3

Linex Complex élőflórát és  
vitamint tartalmazó kapszula,
14 db (174,9 Ft/db)
A Linex Complex hármas összetételével támo-
gatja a szervezetet. A 10 milliárd élőflórasejt 
mellett B6 vitamint és cinket is tartalmaz, 
melyek hozzájárulnak az immunrendszer 
támogatásához. 
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OLNX1493/07.19

Mucopront 50 mg/g szirup,
200 ml (8,3 Ft/ml)
hatóanyag: karbocisztein
Hurutos köhögés? A Mucopront megkönnyíti 
a hörgőváladék felköhögését és kiürülését. 
Szabályozza a nyák- és köpettermelést és elfo-
lyósítja azt. Ha köpni-nyelni nem tud, feloldja 
a Mucopront! 
Bausch Health Mo. Kft., 
1134 Budapest, Váci út 33. B épület, VII. emelet.  
MUC-TA-HU1809-07, lezárás dátuma: 2019.06.21.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Cetebe 500 mg retard  
kemény kapszula,
120 db (32,1 Ft/db)
hatóanyag: aszkorbinsav
Hosszan tartó C-vitamin, amely átlagosan 
98,6%-ban hasznosul. 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu CHHU/CHTHRFL/0004/19d
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.

Herbion borostyán 35 mg  
szopogató tabletta,
24 db (64,1 Ft/db)
hatóanyag: borostyánlevél 
(Hedera helix L., folium) száraz 
kivonat
A Herbion borostyán szopogató tabletta egy 
növényi gyógyszer, produktív köhögés esetén 
köptetőként javallott.* 
*alkalmazási előírás HBP241910
KRKA Magyarország Kft.,  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet

1 964 Ft helyett:

1669Ft

Akciós ár:

3849Ft*

1924 Ft helyett:

1539Ft-15% -20%
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295 Ft megtakarítás 385 Ft megtakarítás
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
4

Septofort tabletta,
12 db (69,9 Ft/db)
hatóanyag: klórhexidin
A klórhexidin tartalmú Septofortnak nem szá-
mít, miért fáj a torkod! Szájüregi fertőzések, 
gyulladások és szájnyálkahártya betegségek 
kezelésére is  alkalmas.
Walmark Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Strepfen 8,75 mg szopogató 
tabletta,
24 db (91,6 Ft/db)
hatóanyag: flurbiprofén
Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő. 
Fájdalomcsillapító hatása akár 4 órán át tart. 
Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

2587 Ft helyett:

2199Ft -15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

388 Ft megtakarítás

987 Ft helyett:

839Ft -15%
148 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

A téli hónapokban sok minden 
kedvez a nátha terjedésének, 
amelyet ráadásul közel két-
száz féle baktérium okozhat.  
A felnőttek évente kétszer- 
háromszor, a gyermekek vi-
szont akár nyolcszor is nát-
hásak lehetnek. A megelőzés 
egyik titka a helyes kézmosás.

A téli nyirkos, hideg és változékony 
idő kedvez a kórokozók terjedésének, 
és ha immunrendszerünk védelmén 
akárcsak pici rés is keletkezik, a szer-
vezetünkbe kerülve máris betegséget, 
azaz ilyenkor leggyakrabban náthát 
okoznak. Gondolta volna, hogy az 
influenzavírus akár egy napig fertő-
zőképes marad a környezetünkben 
lévő tárgyak felületére tapadva? In-
nen aztán csak egy apró lépés, hogy 
valamit megfogva a kezünkre, onnan 
pedig a szájunkba, szemünkbe kerül-
ve megbetegítsen minket. 

Szervezetünk kórokozókkal szembeni 
védekezése általában a bőrünkön kez-
dődik. Mindennapos tevékenységeink 
során különböző tárgyakat, felülete-
ket érintünk és fogunk meg, és mivel 
ezek felülete mindig szennyezett, a 
kezünkön koncentráltan gyűlnek ösz-
sze a különböző mikroorganizmusok. 
Innen a bőr védelmi vonalát megke-
rülve juthatnak a szervezetünkbe, 
ha mosatlan kezünkkel eszünk vagy 
megdörzsöljük a szemünket. A helye-
sen végzett kézmosással azonban a 
kórokozók többsége eltávolítható, de 
nem mindegy, hogyan mosunk kezet.
A hElYES KÉzMOSáS lÉPÉSEi:
1.  Tiszta, langyos vízzel nedvesítsük 

be a kezünket.
2.  Nyomjunk folyékony szappant a 

tenyerünkbe, és alaposan oszlas-
suk el rajta.

3.  legalább 15, de inkább 30 másod-
percig dörzsöljük a kézfejünket a 
szappannal, ne hagyjuk ki az ujja-

ink közötti területet, a körmöket 
és a csuklónkat sem.

4.  langyos, folyó víz alatt öblítsük le 
a kezünket.

5.  Puha, száraz törölközővel, esetleg 
papírtörlővel töröljük alaposan 
szárazra a kezünket. ha nyilvános 
helyen mostunk kezet, a csapot 
javasolt a használt papírtörlővel 
megfogva elzárni.

Ha lehet, mindig langyos vizet hasz-
náljunk a kézmosáshoz: a hideg nem 
tisztít eléggé, a forró viszont meg-
nyitja a bőr pórusait, így könnyen 
kiszáradhat, berepedezhet a kezünk.

A hElYES KÉzMOSáS lÉPÉSEi

Torokfertőtlenítés
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
5

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

ACTIVAL JUNIOR
rágótabletta 60 db (37,8 Ft/db)

Cukormentes

ACTIVAL EXTRA
filmtabletta 120 db (39,2 Ft/db)

31 hatóanyaggal

ACTIVAL SENIOR PLUSZ
filmtabletta 90+30 db (42,9 Ft/db)

50 év felettieknek

Az Actival Extra � lmtabletta 120 db, az Actival Senior Plusz � lmtabletta 90+30 db 
és az Actival Junior rágótabletta 60 db vény nélkül kapható gyógyszerek. 

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu

A
C

T2
0

20
0

2G
YA

D

                 MULTIVITAMINOK
CSAK ÍGY TOVÁBB AZ EGÉSZSÉGÉRT

IMMUNITÁS EGÉSZSÉGES
FEJLŐDÉS

SZELLEMI
FEJLŐDÉS

EGÉSZSÉGES
CSONTOK

 OMEGA-3 ZSÍRSAVVAL  LÁTÁS

5464 Ft helyett:

4699Ft -14%
765 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

5987 Ft helyett:

5149Ft -14%
838 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2638 Ft helyett:

2269Ft -14%
369 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 



6

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
6

Emésztőrendszer egészsége

Cralex® 125 mg tabletta,
60 db (38,8 Ft/db)
hatóanyag: aktív szén
A Cralex® kókuszhéjból készült aktív szén haté-
konyan kezeli a hasmenést. Megköti, közömbö-
síti és eltávolítja a szervezetből a hasmenést 
okozó mérgező anyagokat.  
3 éves kortól adható. 
Forgalmazó: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Stadalax 5 mg bevont tabletta, 
50 db (37,6 Ft/db)
hatóanyag: biszakodil
Hashajtó készítmény. A Stadalax  hatékonyan 
és kiszámíthatóan fejti ki hatását székrekedés 
esetén már 4 éves kortól. Este egy Stadalax, 
hogy jól induljon a reggel!
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel, Németország
20STADASTADALAX1AP4/2019.12.20

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Imodium 2 mg  
kemény kapszula,
20 db (60 Ft/db)
hatóanyag:  
loperamid-hidroklorid
Már egy adag (2 db kapszula) akár 1 órán 
belül megszüntetheti a különböző eredetű 
hasmenés tüneteit. Alkalmazható felnőttek-
nél és 6 éven felüli gyermekeknél. Felnőtteknél 
irritábilis bél szindrómához (IBS) kapcsolódó 
hasmenés esetén is. 
Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Dipankrin Optimum® 120 mg 
gyomornedv-ellenálló filmtab-
letta,
60 db (33,2 Ft/db)
hatóanyag: pankreász-por
Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó enzimekkel 
segíti az emésztést, enyhíti a puffadást, 
teltségérzetet. 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32,  
drugsafety@richter.hu

2740 Ft helyett:

2329Ft

2211 Ft helyett:

1879Ft

1347 Ft helyett:

1199Ft

2340 Ft helyett:

1989Ft

-15%

-15%

-11%

-15%

411 Ft megtakarítás

332 Ft megtakarítás

148 Ft megtakarítás

351 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer
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Hasznos Tanácsok 
kezdő böjTölőknek

Február végén kezdő-
dik az idei böjti sze-
zon. Sokan úgy érzik, 
a farsang lakmáro-
zásai után, a tavasz 
megérkezte előtt rá-
juk fér némi méregte-
lenítés, sőt fogyókúra, 
ezért böjtölni kezde-
nek. Hogyan fogjunk 
hozzá életünk első 
böjtjéhez?

a böjt végigkísérte az emberiség 
történelmét, és szinte egyedül-
álló módon gyakorlatilag az ösz-
szes vallás részét képezi. sokan 
gondolják, hogy a fogyókúra, a 
böjt és a méregtelenítés egy-
más szinonimái, pedig ez egy-
általán nem így van. a böjt ere-
detileg ugyanis nem fogyókúrát 
jelent, hanem az evéstől, ivástól 
vagy valamilyen egyéb tevé-
kenységtől való tartózkodást. 
Táplálkozásunk szempontjából 
nézve azonban a böjt, főleg a 
hosszabb ideig tartó változatai 
a csökkent energiabevitel miatt 
viszont legtöbbször a testsúly 
csökkenéséhez is vezet.

A böjt típusai
a böjt lehet részleges, amikor 
a böjtölő csak bizonyos fajta 
ételektől vagy italoktól tartóz-
kodik, de lehet teljes is, ebben 
az esetben minden ilyet meg-
von magától. az elfogyasztott 
ételek típusa szerint beszél-
hetünk gyümölcsnapról, 
amikor egész nap csak 
gyümölcsöket eszünk, 
a léböjt esetén viszont 
nyers zöldségek és 
gyümölcsök kipréselt 
levét lehet fogyasz-

tani. a nyerskoszt alapú böjtben 
a zöldség- és gyümölcsféléket 
nyersen kell enni, a bővített 
nyers étrend típusúban pedig 
ezek kiegészíthetők teljes kiőr-
lésű lisztből készült pékárukkal, 
párolt főzelékfélékkel. ezeken 
túl létezik még számos fajta 
böjt, például a kásaböjt, ami-
kor csak gabonaalapú kásákat 
lehet fogyasztani, a teljes böjt 
esetén pedig csak vizet vehe-
tünk magunkhoz, ételt nem.
Időtartamát tekintve a böjt 
egy naptól akár több mint egy 
hónapig tarthat (mint például 
a nagyböjt). orvosi szempont-
ból a böjt kezdetét 16 órával az 
utolsó étkezés után számítják.

Kinek hasznos a böjt?
a böjt általában fehérjében, 
zsírban, energiában és nátrium-
ban szegény táplálkozást jelent, 
a gyümölcs- és zöldségalapú 
böjtök gazdagok káliumban, 
magnéziumban és c-vitamin-
ban. az időszaki böjtölés jó ha-
tással lehet a szív- és érrend-
szert érintő betegségekben, 
székrekedésben, köszvényben, 
vesebetegségben szenvedők 
számára, de hasznos fogyókúra 
esetén is. segítik a salakanya-
gok kiürülését a szervezetből, 
csökkenthetik a vérnyomást és 
az ödémák mértékét.

Hogyan kezdjünk 
böjtölni?
a böjt tervezésekor gondoljunk 
arra, hogy a szakemberek sze-
rint ennek egészséges időtarta-
ma három-öt egymást követő 
nap, ennél hosszabb időt csak 
dietetikus bevonásával vállal-
junk. a böjtöt megelőző napok-
ban kezdjük el a felkészülést: 
csökkentsük az adagok méretét, 
növeljük a folyadékfogyasztá-
sunkat. kerüljük a nehéz étele-
ket, és szorítsuk a minimálisra 
az állati eredetű élelmiszerek 
fogyasztását. a böjtöt követően 

– ideális esetben annak fele idő-
tartamában – felépítő napokat 
érdemes tartani, amelyek során 
fokozatosan térünk vissza a ko-
rábbi étrendünkre. Illetve nem is 
pontosan arra, érdemes ugyanis 
felhasználni az alkalmat táplál-
kozási szokásaink megváltozta-
tására.

Tipp
A böjt alatt ügyeljünk a folya-
dékbevitelre! Legalább 2, de 
inkább 3 liter legyen a napi 
fogyasztásunk víz, ízesítetlen 
gyümölcs- vagy gyógytea, eset-
leg zöldségleves formájában.

7
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1858 Ft helyett:

1579Ft -15%
279 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Stodal szirup,
200 ml (8,6 Ft/ml)

Oscillococcinum 
golyócskák,
30 db adag 
(202,3 Ft/db)

Sedatif PC bukkális tabletta,
40 db (39,5 Ft/db)

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2022 Ft helyett:

1719Ft
303 Ft megtakarítás

-15%

7140 Ft helyett:

6069Ft
1071 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

-15%

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
8

CENTRUM® GUMIVITAMINOK MOST AKCIÓS ÁRON!CENTRUM® GUMIVITAMINOK MOST AKCIÓS ÁRON!

Egyetlen étrend kiegészítő, így a Centrum sem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

*É
tre
nd
-ki
eg
és
zít
ő

* * * *

CENTRUM® Gumivitamin 
Gyermekeknek
Multivitamin gyermekeknek, 30 db/doboz (68,6 Ft/db)

Multivitamin 8 féle vitaminnal és 2 féle ásványi anyaggal. Magas 
D-vitamin tartalom. 3 éves kortól. (eper/málna ízű, narancs ízű)

CENTRUM® Gumivitamin
Felnőtteknek
Multivitamin felnőtteknek, 30 db/doboz (98 Ft/db)

A Centrum My Immunity gumivitamin hozzájárul az immunrend-
szer normál működéséhez. 

A Centrum My Energy gumivitamin hozzájárul a fáradtság és ki-
fáradás csökkentéséhez, így felkészülten várhatja a téli időszakot. 

2481 Ft helyett:

2059Ft/doboz
422 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő-17%
3458 Ft helyett:

2939Ft/doboz
519 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő-15%
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1858 Ft helyett:

1579Ft -15%
279 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Stodal szirup,
200 ml (8,6 Ft/ml)

Oscillococcinum 
golyócskák,
30 db adag 
(202,3 Ft/db)

Sedatif PC bukkális tabletta,
40 db (39,5 Ft/db)

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2022 Ft helyett:

1719Ft
303 Ft megtakarítás

-15%

7140 Ft helyett:

6069Ft
1071 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

-15%

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Két hatóanyaggal:  
a xilometazolin  
gyorsan csökkenti  
az orrdugulást,  
a dexpantenol elősegíti a sebgyógyulást és védi 
az orrnyálkahártyát. Xilometazolin-hidroklorid, 
dexpantenol hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.   
1124 Budapest, Csörsz utca 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a  
GSK vállalatcsoport. 
CHHU/CHTHRFL/0004/19d

Akciós ár:

2129Ft*
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
9

Orrspray

Láz- és fájdalomcsillapítás

ALGOFLEX FORTE  
filmtabletta,
20 db (97,5 Ft/db)
hatóanyag: ibuprofén
Lüktető, szorító, hasogató fejfájás? Az Algoflex 
Forte 1,5x-es hatóanyag-tartalmával* hatéko-
nyan csillapítja a fejfájást! 
(*Az Algoflex 400 mg filmtabletta ható-
anyag-tartalmához képest.)
Forgalmazó adatai: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest,  
Tó utca 1-5. - Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 -  
Web: www.sanofi.hu - SAHU.IBU.19.10.0432 (2019.11.04.)

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

2166 Ft helyett:

1949Ft
Akciós ár:

2339Ft*-10%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

217 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Cataflam Dolo Rapid 25 mg 
lágy kapszula,
20 db (117 Ft/db)
hatóanyag: diklofenák-kálium
Cataflam Dolo Rapid, gyorsan felszívódó lágy 
kapszula,1 mely hatékonyan enyhíti a fejfájást, 
fogfájást és menstruáció következtében 
fellépő fájdalmat.
1Diklofenák-kálium tablettához képest.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest,  
Csörsz utca 43. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.  
CHHU/CHTHRFL/0004/19d

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

RHINOSPRAY  
PLUS  

1,265 mg/ml  
oldatos  

orrspray,
10 ml  

(209,9 Ft/ml)
hatóanyag: 
tramazolin

Otrivin 
EXTRA 

1 mg/ml + 
50 mg/ml 

adagoló 
oldatos 

orrspray,
10 ml  

(212,9 Ft/ml)

Akciós ár:

2099Ft*

A Rhinospray plus  
gyorsan és hosszú  
órákra szabadítja fel  
a légzést. A benne lévő  
illóanyagoknak (mentol,  
kámfor, eukaliptuszolaj) köszönhetően  
kényezteti az orrot és a légzés friss, tiszta, 
hűs érzését biztosítja.  
Már 6 éves kortól alkalmazható. 
Tramazolintartalmú, vény nélkül kapható 
gyógyszer. 
Forgalmazó adatai: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu - SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
10

Apranax Dolo 220 mg  
filmtabletta,
30 db (49,3 Ft/db)
hatóanyag: naproxen-nátrium
Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. izomfáj-
dalom, ízületi fájdalom, hátfájás rövid távú 
kezelésére javallott. Csökkenti a gyulladást és 
a fájdalmat. 
Bausch Health Mo. Kft. , 
1134 Budapest, Váci út 33. B épület, VII. emelet.

APT-VA-HU1907-03, lezárás dátuma: 2019. július 3. 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Voltaren Emulgel Forte  
20 mg/g gél,
150 g (29,6 Ft/g)
hatóanyag:  
diklofenák-dietilamin
A Voltaren Emulgel Forte csillapítja az ízületi- 
és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül és 
csökkenti azok gyulladását. Könnyen nyitható 
kupakja az ízületi gyulladásos betegek szá-
mára lehetővé teszi a könnyű használatot.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.,  
1124 Budapest, Csörsz utca 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.
CHHU/CHTHRFL/0004/19d

1740 Ft helyett:

1479Ft
Akciós ár:

4439Ft* -15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

261 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Izom, ízület

Gyermekeink egészsége

Nasivin Kids 0,25 mg/ml 
tartósítószermentes oldatos 
orrspray,
10 ml (179,9 Ft/ml)
hatóanyag: Oximetazolin
Tartósítószermentes orrspray kisgyermekeknek 
1-6 éves korig. Megszünteti az orrdugulást, 
akár 12 órán át. 
Procter & Gamble Hungary KKT.,
1082 Budapest, Kisfaludy u. 38

2194 Ft helyett:

1799Ft
5316 Ft helyett:

4519Ft -18%-15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

395 Ft megtakarítás797 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

IMUNOGLUKAN JUNIOR P4H 
szirup,
120 ml (37,7 Ft/ml)
Imunoglukan P4H® junior egy folyékony 
táplálékkiegészítő, amely Imunoglukan®-t és 
C-vitamint tartalmaz. 1 ml szirup/5 testsúly-
kilogramm naponta egyszeri alkalmazása 2-3 
hónapig javasolt.
Medis Hungary Kft., 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

ÉK
étrend-

kiegészítő
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Sportolni télen is na-
gyon jó, és van egy plusz 
előnye is: az intenzív moz-
gás és a hideg hatására 
szervezetünk extra kaló-
riákat is mozgósít, azaz 
miközben jól érezzük ma-
gunkat, aktívan teszünk 
is az egészségünkért. 
Megmutatjuk, melyik az 
öt legjobb téli sport ebből 
a szempontból!
a hideg időjárás és a hó ha-
tására sokan engednek a 
meleg szoba csábításának, és 
a kanapén ülve, tévénézés-
sel és rágcsálással próbálják 
elűzni a depressziót. Pedig 
mennyivel jobban tennék, ha 
ehelyett a friss, hűvös levegőn 
szánkóznának, síelnének vagy 
korcsolyáznának: ezzel való-
ban hatékonyan lehet felvenni 
a harcot a téli depresszióval, 
miközben eddzük testünket és 
védjük egészségünket. a sza-
bad levegőn végzett mozgás 
ráadásul remek stresszoldó, 
az immunrendszerünket is 
erősíti, valamint segíti a bol-
dogsághormonnak is nevezett 
endorfin termelődését. nem 
utolsósorban pedig rengeteg 
kalóriát éget el, ezért alkal-
mas arra, hogy közelebb kerül-
jünk vele az újévi fogadalmunk 
teljesítéséhez is, azaz leadjunk 
vele pár kilót.

5. A szánkózás alapvetően 
passzív sport, hiszen csak 
ülünk a szánkón és siklunk 
lefelé a lejtőn. de ha vissza-
felé nem a sífelvonóval me-
gyünk, hanem gyalogolunk, és 
szánkózáskor megpróbáljuk 
aktívan irányítani az eszközt 
az egész testünkkel, akkor 
egy átlagos testalkatú felnőtt 
akár 300-400 kcal energiát is 
elégethet egy óra alatt.

4. A síelés főként a lábizmo-
kat, azaz a combot és a vádlit 
mozgatja meg, de ha aktívan 
irányítjuk a síléceket, akkor a 
csípő, a derék és a fenék izma-
it is igénybe vesszük. Ha pe-
dig a síbotokkal lendületet is 
adunk, illetve aktívan irányít-
juk a siklást, akkor a karizmo-
kat is bevetjük, így az energia-
felhasználás is fokozódik. egy 
óra síelés átlagosan 350-500 
kcal energiafelhasználással jár.

3. A snowboardozást inkább 
tapasztalt, változatosságra 
vágyó síelőknek ajánlják, mint-
sem első téli sportnak. a lábiz-
mokon túl megmozgatja a hát 
és a has izmait is, valamint 
kisebb mértékben a kar és a 
fenék izomcsoportjait. egy 
órányi snowboard energiaigé-
nye 400-500 kalória között 
mozog.

2. A korcsolyázás gyakorla-
tilag bármilyen életkorban 
elkezdhető és űzhető, és főleg 
a testünk alsó részének izmait 
dolgoztatja meg. Ha gyorsab-
ban korcsolyázunk, akkor főleg 
a combizmaink kapnak szere-
pet, de ha kisebb trükköket is 
bemutatunk, esetleg partne-
rünkkel szinte jégtáncot járunk, 
akkor a felsőtest izmait is be-
vonjuk. a tempós korcsolyázás 
közben átlagosan 500 kcal az 
óránkénti energiafelhasználás.

1. A sífutást sokan az egyik 
legjobb aerob téli mozgásfor-
mának tartják, mivel szinte 
minden nagyobb izomcsopor-
tot munkára fog. az ízületeket 
kevésbé terhelő, bármilyen 
tempóban végezhető sífutás 
mintegy 600 kalória energia-
felhasználást jelent óránként.
   

az 5 legjobb 
zSírÉGeTő TélI sPorT

1. sífutás 600 kcal

2. korcsolyázás  
500 kcal

3. snowboardozás 400- 
500 kcal

4. síelés 350- 
500 kcal

5. szánkózás 300- 
400 kcal 11
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
12

A CalcisolTM termékcsalád amellett, hogy komplex összetételt biztosít a csontok számára, a kalciumot 
100%-ban szerves formában tartalmazza, ellentétben számos más készítménnyel, melyek szervetlen 
kalcium-karbonátot tartalmaznak. A szerves kalcium jól felszívódó, könnyen emészthető, felszívódása 
nem függ a szervezet PH értékétől, és nem okoz gyomorbélrendszeri tüneteket vagy székrekedést. 

5 AZ 1-BEN KOMPLEX ÖSSZETÉTEL

www.calcisol.hu
A CalcisolTM 5 féle hatóanyaga (kalcium, D3- és K2-vitamin, cink és mangán) hozzájárul a normál csontozat fenntartásához. 
Étrend-kiegészítő. Forgalmazza: SDM Pharma & Food Kft.

100% SZERVES KALCIUM   2000NE D3   MIKROKAPSZULÁZOTT K2   SZERVES CINK   MANGÁN

„Annyi éves vagyok, 
amennyinek érzem magam!”

100% SZERVES KALCIUMMAL

MERT CSONTJAINK 
SZERVES KALCIUMOT 

ÉRDEMELNEK.

ÚJ

572 Ft megtakarítás

2861 Ft helyett:

2289Ft -20% ÉK
étrend-

kiegészítő

CALCISOL SZERVES KALCIUM 
étrend-kiegészítő pezsgőtabletta, 
20 db (114,5 Ft/db)

572 Ft megtakarítás

4249 Ft helyett:

3399Ft -20% ÉK
étrend-

kiegészítő

CALCISOL SZERVES KALCIUM 
étrend-kiegészítő filmtabletta,  
60 db (56,7 Ft/db)

850 Ft megtakarítás



Blend-a-dent Extra erős  
original műfogsorragasztó,
47 g (27,4 Ft/g)
Az erős tartás, a kényelem és az ételma-
radék elzárása mellett élvezze a Blend-a 
dent Complete Extra Erős műfogsorrögzítő 
kellemes, enyhén mentolos ízét!
VitalPlus TRADE Kft.
1093 Budapest, Vámház krt. 7. III/16.

2187 Ft helyett:

1859Ft
1516 Ft helyett:

1289Ft-15% -15%
328 Ft megtakarítás 227 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

elmex® gél,
25 g (74,4 Ft/g)
Az  elmex® gél aminfluorid tartalmának 
köszönhetően intenzív védelmet nyújt a fog-
szuvasodás ellen, hatásos a kezdődő szuvas 
felületek és fognyaki érzékenység kezelésére. 
Heti 1x-i használat ajánlott.
Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

OT
orvos-

technikai 
eszköz

A rossz szájszag különösen 
társaságban, beszélgetés 
közben okozhat kellemetlen 
perceket, de kevesen gon-
dolnák, hogy bizonyos prob-
lémákra is utalhat. 

A szájunkból kikerülő levegő számos 
ok miatt lehet kellemetlen illatú, ezek 
között az aromás, fűszeres ételek és 
a rossz szájhigiénia egyaránt megta-
lálható. Sokszor még az érintett sem 
tud a rossz szájszagáról, mivel ezt 
beszéd közben általában nem érez-
zük, leggyakrabban egy kellően fi-
gyelmes és remélhetőleg tapintatos 
kívülálló hívja fel rá a figyelmünket.

A leggyakoribb kiváltó ok természe-
tesen a nem megfelelő szájhigiénia: a 
lepedékképző baktériumok a szájban 
maradt aprócska ételmaradékokat 
kezdik lebontani, ennek során a foga-
kat károsító savak mellett kénvegyüle-
tek is képződnek, amelyek kellemetlen 
szagúak. Már csak ezért is érdemes 
naponta nem csak kétszer, hanem 
minden étkezés után fogat mosni.

Tipp: fogmosáskor a nyelvünk 
teljes felületét dörzsöljük át a 
fogkefével (némelyiknek a há-
toldala speciálisan erre van kiké-
pezve), ezzel még hatékonyab-
ban csökkenthetjük a szájszag 
kialakulásának esélyét.

A nem megfelelő szájhigiénia 
előbb-utóbb fogínyproblémák 
megjelenéséhez vezet. Ennek első 
tünete lehet a szájszag megjele-
nése. A fogakon képződő lepedék 

– amelybe később ásványi sók 
rakódnak, így alakítva ki a fogkö-

vet – az ínyvonal mentén rakódik 

le, és az idő előre haladtával eltávo-
lítja a fogínyt a fog felszínétől. Ebbe 
a résbe további ételmaradék kerülhet, 
és gyulladás alakul ki, amely még erő-
sebbé teszi a szájszagot.
Ilyenkor télen gyakran megfázunk, 
az eldugult orrjáratok miatt pedig 
a szájunkon át lélegzünk. Ez a száj 
nyálkahártyájának kiszáradását 
okozhatja. Így megváltozik a száj pH 
értéke, a nyál többé nem fedi az itt 
élő baktériumokat, amely pedig száj-
szag megjelenéséhez vezethet. Ezért 
is különösen fontos a szabad orrlég-
zés biztosítása a felsőlégúti megbe-
tegedések esetén. Fontos tudni, hogy 
szájszárazságot okozhat még a do-
hányzás, az alkoholfogyasztás, illetve 
egyes gyógyszerek mellékhatása is.
Végül, de nem utolsó sorban az erős 
szagú, illatú ételek és italok is okoz-
hatnak kellemetlen szájszagot. Ez 
nyilván csak átmeneti, és - ellentét-
ben az eddig felsoroltakkal - akár egy-
szeri fogmosással is megszüntethető.

MiÉrT lEhET KEllEMETlEN A lEhElETüNK?

Szájápolás

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
13
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A téli hónapok végére egyre  
nehezebb a napi vitamin- 
szükségletünket biztosítani, 
mivel  a gyümölcsök, zöld-
ségek a tárolás alatt lassan 
elvesztik tápanyagaik egy 
részét. A kevés napsütés 
miatt pedig D-vitaminhoz 
sem jutunk a szükséges 
mennyiségben. Nézzük, mi 
a legfontosabb az erős im-
munrendszerhez!

A C-vitamin elsőként jut mindenki 
eszébe, ha az immunrendszerünkről, 
a nátha és az influenza megelőzésé-
ről van szó. Ez a vitamin két módon 
is hozzájárul a védekezőképességünk 
megfelelő működéséhez: egyrészt az 
elsődleges védelmi vonalat, tehát a 
bőrt és a nyálkahártyákat segít épen 
tartani, például a kollagénképző-

dés elősegítésével, másrészt segít 
szervezetünk speciális – falósej-
teknek is nevezett – részecskéi-
nek eljutni a fertőzés helyére és 
ott semlegesíteni a kórokozó-
kat. C-vitaminból legalább napi  
80 milligrammra van szüksége egy 
egészséges felnőttnek.
A D-vitamin ez utóbbiban nyújt to-
vábbi segítséget a szervezetünknek, 
sőt serkenti az antibakteriális anya-
gok termelődését is. A legújabb hazai 
ajánlások szerint napi 1500-2000 
nemzetközi egység (NE) D-vitaminra 
van szükségünk, és a szakorvosok ál-
lásfoglalása szerint a D-vitamin pót-
lása tél végén mindenkinek ajánlott. 
Immunrendszerünk harmadik, utol-
só védelmi vonalát a fehérvérsejtek 
csoportja alkotja. Ezek felismerik és 
elpusztítják azokat a kórokozókat, 
amelyek az addigi védelmi vonalakat 

áttörték. A csontvelőben képződnek, 
és a folyamathoz elengedhetetlenül 
szükséges a cink megfelelő szintje is. 
A legújabb kutatások pedig arra mu-
tatnak rá, hogy a magnézium, ha 
közvetve is, de nagyon fontos szere-
pet tölt be immunrendszerünk szem-
pontjából. A D-vitamin képződéséhez 
ugyanis szükséges a megfelelő meny-
nyiségű magnézium jelenléte a szer-
vezetben, maga az aktív D-vitamin 
pedig fokozza a magnézium felszívó-
dását az emésztőrendszerből. 

Az immunrendszer négy segítője C D
Mg

Zn

Szent-Györgyi Albert 1000 mg 
retard C-vitamin tabletta,
100 db (26,7 Ft/db)
Hosszan tartó hatású C-vitamint és csipkebo-
gyó-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 
tabletta. A termék hatóanyaga, a C-vitamin 
hozzájárul az idegrendszer megfelelő műkö-
déséhez, a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez. A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.
Goodwill Pharma Kft., 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

Eurovit D-vitamin 2000 NE 
D-vitamin tabletta,
60 db (26,7 Ft/db)
Az Eurovit D-vitamin magas hatóanyag 
tartalmú készítmény. Már napi 1 tabletta 
biztosítja a 2000 nemzetközi egységnyi 
D-vitamin bevitelt. 
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

3339 Ft helyett:

2669Ft
1881 Ft helyett:

1599Ft-20% -15%
670 Ft megtakarítás 282 Ft megtakarítás

Vitaminok, ásványi anyagok

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő
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Vitaminok, ásványi anyagok
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
15

Béres Magnézium 250 mg  
+ B6  filmtabletta,
90 db (27,8 Ft/db)

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Béres Magnézium 250 mg  
+ B6  filmtabletta,
30 db (35 Ft/db)

2906 Ft helyett:

2499Ft

2940 Ft helyett:

2499Ft

1220 Ft helyett:

1049Ft

3458 Ft helyett:

2939Ft

-14%

-15%

-14%

-15%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

407 Ft megtakarítás

441 Ft megtakarítás

171 Ft megtakarítás

519 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Vita B12 1000 µg szopogató 
tabletta,
100 db + 30 db (19,2 Ft/db)
Magas hatóanyag-tartalmú B-vitamin  
készítmény a memóriáért! 
Forgalamzó: Vitabalans Oy,  
13500 Hämeenlinna Varastokatu 8

BioCo MEGA C-vitamin  
1500 mg filmtabletta CSALÁDI 
CSOMAG,
100 db (29,4 Ft/db)
A legmagasabb hatóanyag-tartalmú BioCo 
C-vitamin, mely 1500 mg C-vitamint tartal-
maz filmtablettánként.
BioCo Magyarország Kft.
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

Napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére. 
Kiválóan felszívódó magnézium kombinációt tartalmaz.

MAG202002GYAD
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4
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Rejtvény 

1. Jelmezes mulatság 2. Vigad, dáridózik 3. Február 
3-ai népszokás 4. Poeta doctus; ... költő 5. ... hava; 
február régi elnevezése 6. Balassi ...; jeles költőnk 

7. Kanóccal égő világítóeszköz 
8. Horvát népcsoport Magyarország déli részén 

9. Magyarország legdélebbi Duna-parti települése

Csokonai Vitéz Mihály:  
A fársáng búcsúzó szavai   

(részlet)

Űzik már a fársángot,
Bor, muzsika, tánc, múlatság,

Kedves törődés, fáradság,
Kik hajdan itt múlattatok,

A közhelyről oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Űzik már a fársángot!

Megfejtés: 
 Tavaszváró, téltemető 

népszokás, mely a farsangi 
időszakhoz köthető.

NYereMÉNY

Személyes adatok kezelése:
A résztvevők a játékban való 
részvé telükkel hozzájárulnak, 

hogy a Patika Management Kft. 
a játékosok személyes adata-
it (név, állandó lakcím, e-mail 
cím) kezelje a nyereményjá ték 

lebonyolítása és dokumentálása 
céljára (összhangban a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvényben foglaltak-
kal),  valamint direkt marketing 

tevékeny ség érdekében.
A Patika Management Kft. 

kötele zettséget vállal arra, hogy 
a részt vevők személyes adatait a 
mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával kezeli. 
Részletes adatkezelési tájékoz-
tató a www.gyongypatikak.hu 

oldalon érhető el.”

Kellemes időtöltést 
kívánunk!

A rejtvény helyes megfejtését 
beküldők között 1 db 

személymérleget sorsolunk ki.
A

 k
ép

 il
lu

sz
tr

ác
ió

.

S

G

B

M  

M

M

B

B

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16 Akcióban az egészség

Küldje be a rejtvény helyes megfejtését 2020. február 29-ig 
a www.facebook.com/gyongypatikak 

oldalunkon található alkalmazással, e-mailben  
a rejtveny@gyongypatikak.hu  címre vagy postán a következő 

elérhetőségre:  Patika Management Kft. – „GYÖNGY PATiKáK”, 
1061 Budapest, Király utca 12. iii.

A sorsolás eredményét Facebook oldalunkon 
és a www.gyongypatikak.hu oldalon tesszük közzé, a  

nyerteseket levélben értesítjük. Sorsolás: 2020. március 9.

A Selenorg organikus szelénnel 
járul hozzá az immunrendszer és a 
pajzsmirigy normál működéséhez, 
továbbá részt vesz a sejtek oxida-
tív stresszel szembeni védelmé-
ben, és a normál spermaképződés-
ben. Laktózmentes összetétel!

PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED
 TÁMOGATÁSÁÉRT

SZEDD EGYÜTT KÚRASZERŰEN!

100 mikrogramm organikus szelén-
nel a normál pajzsmirigyműködé-
sedért, keserű naranccsal a zsír és 
szénhidrát anyagcsere támoga-
tásáért, valamint guaranával a 
súlykontroll segítéséért.

SÚLYCSÖKKENTÉSEDÉRT
PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 

100 mikrogramm organikus 
szelénnel a normál pajzsmi-
rigyműködésért, gotu kola 
kivonattal a hajhagymák 
élénkítéséért.

PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 
DÚS, ÉLETTELI HAJADÉRT

tabletta, 60 db (28 Ft/db) kapszula, 60 db (60,7 Ft/db) kapszula, 60 db (47 Ft/db)

TEGYÉL SZERVES SZELÉNNEL PAJZSMIRIGYEDÉRT!



A hideg, párás időjárás a ha-
junkat is próbára teszi. Bár 
hajmosás után vizes hajjal 
valószínűleg senki sem megy 
ilyenkor a szabadba, bőven 
van még ezen kívül is megfo-
gadni való tanácsunk a szép, 
egészséges frizura érdekében.

Hogyan hat a hideg a hajunkra? Talán 
a legfontosabb azt tudni, hogy a hideg 
hatására a fejbőrben található hajszál- 
erek is összehúzódnak, így romlik haj-
hagymánk oxigén- és tápanyag-ellátá-
sa. Ezért hullik intenzívebben a hajunk 
télen, és sprőddé, fénytelenné válhat. 
Bár a sapkák, kalapok a hidegtől védel-
met nyújtanak, egy másik típusú problé-
mát okoznak: a sapka és a fejbőr között 
megrekedt és felmelegedett levegő ha-
tására a faggyúmirigyek intenzívebben 
kezdenek el működni, ez pedig a haj zsí-
rosodását, lelapulását okozhatja. Ezek 
miatt a téli hajápolás egyik legfonto-
sabb lépése a megfelelő sapka kiválasz-
tása: a jó fejfedő természetes anyagból, 

például gyapjúból készül, ritkább szö-
véssel, amely valamennyi szellőzést en-
ged a fej bőrének.

Télen érdemes ritkábban, de alaposab-
ban hajat mosni, hiszen ekkor a szeny-
nyeződések mellett a haj természetes 
védőanyagait is lemossuk. Általában a 
heti kétszeri hajmosás elegendő, amit 
nem forró, hanem langyos vízzel vég-
zünk el, és érdemes legalább két-három 
percig körkörös mozdulatokkal alapo-
san megmasszírozni a fejbőrünket is. 
A pezsdítő masszázs után hideg vizes 
öblítéssel zárjuk a fejbőr pórusait és a 
hajvégeket.

Hajmosás után fontos a szárítás, de a 
hajszárítót csak a legalacsonyabb fo-
kozaton használjuk (vagy ha lehet, tel-
jesen hagyjuk el). Ezután még fél óráig 
maradjunk a lakásban, így megelőzhet-
jük a fejbőr megfázását.

A haj ápolásához érdemes természetes 
alapanyagú sampont választani, kerülni 
a szulfát- és a szilikontartalmú készít-
ményeket. Fontos kondícionáló hajápo-

ló, és jót tehet pár csepp hajápoló olaj 
is, de érdemes hajvégápoló szérumot 
is bevetni, mivel hidegben a hajvégek 
könnyebben kiszáradhatnak. Végül pe-
dig egy igazán fontos tanács: a festés, 
a dauer és a hajsütő, illetve hajvasaló 
használata ilyenkor fokozottan szárítja, 
károsítja a hajat, ezért lehetőleg érde-
mes ritkábban igénybe venni ezeket. 

Tippek, hogy a hajunk télen is egészséges maradjon
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A Selenorg organikus szelénnel 
járul hozzá az immunrendszer és a 
pajzsmirigy normál működéséhez, 
továbbá részt vesz a sejtek oxida-
tív stresszel szembeni védelmé-
ben, és a normál spermaképződés-
ben. Laktózmentes összetétel!

PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED
 TÁMOGATÁSÁÉRT

SZEDD EGYÜTT KÚRASZERŰEN!

100 mikrogramm organikus szelén-
nel a normál pajzsmirigyműködé-
sedért, keserű naranccsal a zsír és 
szénhidrát anyagcsere támoga-
tásáért, valamint guaranával a 
súlykontroll segítéséért.

SÚLYCSÖKKENTÉSEDÉRT
PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 

100 mikrogramm organikus 
szelénnel a normál pajzsmi-
rigyműködésért, gotu kola 
kivonattal a hajhagymák 
élénkítéséért.

PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 
DÚS, ÉLETTELI HAJADÉRT

tabletta, 60 db (28 Ft/db) kapszula, 60 db (60,7 Ft/db) kapszula, 60 db (47 Ft/db)

TEGYÉL SZERVES SZELÉNNEL PAJZSMIRIGYEDÉRT!

2099 Ft helyett:

1679Ft -20%
420 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

4549 Ft helyett:

3639Ft -20%
910 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

3524 Ft helyett:

2819Ft -20%
705 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
17
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

 További Gyöngy akciók
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Mastu kenőcs,
30 g (58,3 Ft/g)
A Mastu kenőcs hatékony megoldás az aranyér 
kellemetlen tüneteinek enyhítésére. Megnyug-
tatja az irritált bőrt és enyhíti a viszketést. 
Elősegíti a sebgyógyulást.
Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 5, D-23562 Lübeck, Németország
20STADAMASTU1AP1/2019.12.20

BioCo ProstaMen tabletta,
80 db (33,7 Ft/db)
Alkalmazása elsősorban 45 év feletti férfiak 
számára javasolt, a prosztata és a húgyúti 
rendszer megfelelő működésének támogatá-
sára. 
BioCo Magyarország Kft.
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Béres Szemerő Lutein FORTE 
filmtabletta,
90 db (71,7 Ft/db)
A normál látás megőrzéséért 
20 mg luteint és 20 mg cinket, valamint 
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó 
komplex étrend-kiegészítő készítmény. Az A-, 
B2-vitamin és cink hozzájárul a normál látás 
fenntartásához. 
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
SZEML202002GYAD

Kaloba belsőleges oldatos 
cseppek,
50 ml (68 Ft/ml)
hatóanyag: Pelargonium  
sidoides
Felső légúti fertőzések, többek között a kö-
zönséges megfázás tüneteinek enyhítésére. 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
76227 Karlsruhe, Willmar-Schwabe-Strasse 4., Németország

2058 Ft helyett:

1749Ft

3175 Ft helyett:

2699Ft
3999 Ft helyett:

3399Ft

-15%

-15% -15%

309 Ft megtakarítás

476 Ft megtakarítás 600 Ft megtakarítás
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

 További Gyöngy akciók
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Novo C plus liposzómális  
C-vitamin lágyzselé kapszula,
60 db (58,8 Ft/db)
Természetes összetevőkkel készül, hosszan 
tartó hatású, és a C-vitamint liposzómális 
formában tartalmazza a leghatékonyabb 
felszívódásért. www.novoc.hu
WinBran Kft. 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. IV. em. 20.

Citromfű levél filterezett tea,
25 db filter (20 Ft/db)
Belsőleges használata feszültség, 
nyugtalanság és ingerlékenység esetén, 
valamint emésztési panaszok, enyhébb 
gyomorgörcsök esetén ajánlott. 
Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 27.

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Neogranormon kenőcs,
100 g (25,8 Ft/g)
Komplex összetételű, vitaminokban gazdag 
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritá-
ciókra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladás-
csökkentő, bőrgyógyító hatású. 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

BIOEXTRA GRAPEFRUIT mag 
kivonat cseppek,
20 ml (80 Ft/ml)
Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus 
bioflavonoid tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény, mely könnyen adagolható, 
csepp formátumban kapható. A grapefruit 
hatóanyagai hozzájárulhatnak a szervek 
és szövetek mikrobiológiai egyensúlyának 
fenntartásához. 
BIOEXTRA ZRT. 1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 33.

Kamillavirágzat filterezett tea, 
25 db filter (16,8 Ft/db)
Belsőleg emésztőrendszeri panaszok esetén, 
külsőleg bőr- és nyálkahártya gyulladások 
kezelésére alkalmazható. 
Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 27.

4152 Ft helyett:

3529Ft

587 Ft helyett:

499Ft

3034 Ft helyett:

2579Ft
1999 Ft helyett:
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493 Ft helyett:

419Ft

-15%

-15%

-15% -20%

-15%
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455 Ft megtakarítás 400 Ft megtakarítás
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!
GYS, OT: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  
Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Az akció időtartama:  2020. február 1-29., ill. az akciós készlet erejéig. A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsítését 
szolgálják.  A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze! Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek 

forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. Kiadja: Patika Management Kft. 1061 Bp. Király u. 12.
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Nasivin Classic  
0,5 mg/ml tartósító-
szer-mentes oldatos 
orrspray,
10 ml (179,9 Ft/ml)
hatóanyag: oximetazolin
Tartósítószer-mentes orrspray  
6 évtől és felnőtteknek. Akár  
2 nappal csökkenti a nátha  
lefolyási idejét a fiziológiás  
sóoldattal összehasonlítva.
Procter & Gamble Hungary KKT.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.

Kalmopyrin® 500 mg tabletta, 
24 db (59,1 Ft/db)
hatóanyag: acetilszalicilsav
Lázcsillapítás és hűléses megbetegedések, valamint enyhe és 
középerős fájdalmak kezelésére.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Akcióban az egészség www.gyongypatikak.hu


