
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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó 
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Az akció időtartama:  2019. szeptember 1-30., ill. az akciós készlet erejéig. A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsí-
tését 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.

Dorithricin® mentol szopogató tabletta,
20 db (74,5 Ft/db)
Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a Dorithricin megküzd a 
batériumokkal, a vírusokkal, és a gombákkal.1 
Emellett fájdalomcsillapító hatású és helyileg ható 
antibiotikuma elősegíti a nyálkahártya gyógyulását is. 
1Hat a száj- és garatterületen található leggyakoribb kórokozókra.  
Forgalmazza: Teva Magyarország Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Neo Citran Max 
köptetővel por belsőleges oldathoz,
10 db tasak (254,9 Ft/db)
A Max formula komplex megoldás a megfázás, az influenza és a 
hurutos köhögés kínzó tüneteire.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.
 Tel.: 225-5800    www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/19b
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. 
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www.gyongypatikak.hu

RendszeRes  havi akciók, jelentős kedvezménnyel!

Az ország egész területén számíthat ránk!
A Gyöngy Patikák teljes listájához látogasson el a www.gyongypatikak.hu honlapra

NYITVATARTÁS:h-P: 08.00-18.30

inGyenes 
PaRkOlÁs!

4032 debRecen, 
lehel u. 22.
tel.: (52) 416 583

hatvani istvÁn GyóGyszeRtÁR bt. és eGészséGközPOnt

maGÁnRendelők:

kardiológiai rendelés
érszűkület rendelés
Pszichológiai rendelés
bőrgyógyászati rendelés
háziorvosi rendelés (33-as 
felnőtt családorvosi praxis )
belgyógyász/immunológus/
Gasztroenterológus rendelés
Gyógytornaközpont
Gyógymasszázs

www.hatvanipatika.hu

Magazinunk témáiból:  Szeptember a szív világnapja!
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AKCIÓK

a kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

a kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

120 db BOMBA ÁRON! Napi 1 filmtabletta a 
magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére. 
Kiválóan felszívódó magnézium kombinációt 
tartalmaz. 
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4., www.beres.hu
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a fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban augusztus hónapban 
javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 

*maximált akciós bruttó fogyasztói árak. egyes patikákban a termékek ára a 
megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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Béres Magnézium 
250 mg + B6 filmtabletta,
120 db (22,7 Ft/db)

Akciós ár:

2719Ft*

1528 Ft helyett:

1299Ft
229 Ft megtakarítás
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Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. izom fájdalom, 
ízületi fájdalom, hátfájás rövid távú kezelésére javallott. 
Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat. 
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft., 1134 Budapest, Váci út 33. B épület, 
VII. emelet. APT-VA-HU1907-02, lezárás dátuma: 2019 július 3.

Apranax Dolo 
220 mg filmtabletta,
30 db (43,3 Ft/db)
hatóanyag: naproxen-nátrium
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VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg  kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Linex Flora élőflórát tartalmazó 
kapszula,
28 db (95,7 Ft/db)
A Linex Flora két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula. 
OLNX1431/03.19
Forgalmazó: Sandoz Hungária Kft.  
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Őszi Gyöngy akciók Őszi Gyöngy akciók

Curiosa® sebkezelő gél,
15 g (96,6 Ft/g)
Mert a bőrünk tudja mi a jó neki! Horzsolásra, 
vágásra, műtéti sebekre, égési sérülésekre, 
felfekvésre, diabéteszes fekélyekre, valamint 
pattanásos bőr kezelésére.
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32,  
drugsafety@richter.hu

Elimax sampon  
tetűirtó/riasztó 100 ml + fésű, 
100 ml + fésű (27,5 Ft/ml)
Első 2 az 1-ben fejtetűirtó sampon, ami 
egyidejűleg elpusztítja a tetveket és a serkéket, 
valamint véd az újrafertőződéssel szemben. 
Hatékonysága klinikailag bizonyított.1  
Kellemes illatú. Fém fésűvel.
1In vitro dip test: 100% killing efficiency. Nov 2013 – March 2014 
(Oystershell RoA in vitro activity dip test pediculus X9200)
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Akciós ár:

1219Ft*

1945 Ft helyett:

1459Ft -25%
486 Ft megtakarítás

-25%

Herbion borostyán  
7 mg/ml szirup,
150 ml (9,7 Ft/ml)
hatóanyag: borostyánlevél 
száraz kivonat
A Herbion borostyán szirup borostyánlevél 
száraz kivonatát tartalmazó köptető, 
amelynek használata hurutos, produktív 
köhögés esetén javallott. 2 évesnél idősebb 
gyermekek és felnőttek számára is ajánlott.

Rhinospray plus orrspray,
10 ml (195,9 Ft/ml)
hatóanyag: tramazolin
A Rhinospray plus hatóanyaga percek alatt 
felszabadítja és hosszú órákon át tisztán 
tartja orrát. A benne lévő illóanyagoknak 
(mentol, kámfor, eukaliptuszolaj) köszönhetően 
kényezteti az orrot és a légzés friss, tiszta, hűs 
érzését nyújtja. 6 éves kortól alkalmazható.
Forgalmazó: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055,  
Web: www.sanofi.hu
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Systane Ultra nedvesítő 
szemcsepp,
10 ml (258,9 Ft/ml)
A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció 
átmeneti enyhítésére. Lágy kontaktlencsék 
nedvesítésére is alkalmazható.
Forgalmazó: Alcon Hungária Kft.  
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
HU1904670590/05/2019
Mellékhatás bejelentő email címünk: QA.Complaints@alcon.com

C-vitamin Béres 1000 mg 
filmtabletta,
90 db (28,1 Ft/db)
hatóanyag: aszkorbinsav
Magas hatóanyag-tartalmú C-vitamin kedvező 
áron!
CEV1909LFGY
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,  
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
www.beres.hu

Advil® Ultra Forte lágy kapszula,
16 db (117,4 Ft/db)
hatóanyag: ibuprofén
Az Advil® Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapí-
tó, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatással.  
A lágy kapszula folyékony formában és nagy 
dózisban tartalmazza a hatóanyagot, ami 
gyors felszívódást eredményez. Akár 10 perc 
alatt elkezdi csillapítani a fájdalmat. A fájda-
lomcsillapító hatás 8 órán át tart.
Forgalmazó: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
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Akciós ár:

2679Ft*

Akciós ár:

2529Ft*
Akciós ár:

1959Ft*

3665 Ft helyett:

2749Ft
916 Ft megtakarítás

Akciós ár:

1879Ft*

HN
hagyományos 

növényi 
gyógyszer

Hagyományos növényi gyógyszer.  
A javallatokra való alkalmazása a 

régóta fennálló használaton alapul.
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Az Actival Extra és az Actival Senior Plusz � lmtabletták vény nélkül kapható gyógyszerek,
az Actival Kid Gumivitamin étrend-kiegészítő készítmény.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. ACT201909ADGY. www.beres.hu

ÚJ CSOMAGOLÁSÚ

ACTIVAL TERMÉKEK!

50 év felettieknek Cukormentes31 hatóanyaggal

ACTIVAL EXTRA
filmtabletta 

120 db (38,8 Ft/db)

ACTIVAL SENIOR PLUSZ
filmtabletta

90 + 30 db (42,9 Ft/db)

Akciós ár:

4659Ft*
VN

vény nélkül
kapható

gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

ACTIVAL KID
Gumivitamin

50 db (50,4 Ft/db)

ÉK
étrend-

kiegészítő
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Akciós ár:

2519Ft*
Akciós ár:

5149Ft*

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.

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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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. 
19STADASTADALAX3AP9/2019.08.01

1705 Ft helyett:

1449Ft -15%
256 Ft megtakarítás
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kapható
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2211 Ft helyett:

1879Ft -15%
332 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Bolus adstringens tabletta,
50 db (29 Ft/db)
Akut fertőzéses bélmegbetegedések, mérge-
zéses gyomor- és bélbántalmak kezelésére 
szolgáló, többkomponensű bélfertőtlenítő 
készítmény, mely lassítja a bélműködést is. 
Hatóanyagai megkötik a bélben jelenlévő mér-
gező anyagokat és védőbevonatot képeznek a 
belek falán.
Forgalmazó: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Degasin szimetikon 280 mg  
lágy kapszula,
32 db (55,9 Ft/db)
A Degasin a gázképződéssel járó panaszok 
enyhítésére szolgál, ezáltal csökkenti az olyan 
hasi panaszokat, mint a felfúvódás, puffadás 
és hasi feszülés.

Imodium® 2 mg kemény 
kapszula,
20 db (60 Ft/db)
hatóanyag: loperamid-hid-
roklorid
Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti 
a különböző eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli 
gyermekeknél.
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2236 Ft helyett:

1789Ft -20%
447 Ft megtakarítás

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

 Emésztőrendszer egészsége
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HÁT- ÉS DERÉKFÁJÁS ÍZÜLETI FÁJDALOM

A mozgás öröme.GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel: 225-5800 • www.gsk.hu
Diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek. CHHU/CHVOLT/0049/19
Elkészítés dátuma: 18/03/2019 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

Voltaren Emulgel 1% gél, 100 g (21,9 Ft/g) Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 150 g (27,3 Ft/g)
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2 575 Ft helyett:

2189Ft
386 Ft megtakarítás

4 811 Ft helyett:

4089Ft
722 Ft megtakarítás

-15% -15%

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

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Otrivin Rapid Mentol 1 mg/ml 
adagoló oldatos orrspray,
10 ml (189,9 Ft/ml) 
Hatóanyag: xilometazolin-
hidroklorid
2 percen belül megszünteti az orrdugulást és 
hatása akár 12 órán át tart.
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1124 Budapest Csörsz u. 43.;   Tel.: 225-5800   www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/19b
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a  
GSK vállalatcsoport. 
Az Otrivin Menthol csomagolás és névváltása miatt 
előfordulhat, hogy a patikában még a régi csomagolás érhető 
el, a változás a termék összetételét nem érinti. 

Orrspray Vitaminok, ásványi anyagok

Otrivin ALVÁSHOZ  
légzéskönnyítő tapasz,
10 db (112,9 Ft/db)
Azonnal enyhíti a megfázás, allergia, vagy orrsö-
vényferdülés okozta orrdugulást, nem tartalmaz 
gyógyszert, ezért alkalmazható az orrdugulás 
enyhítésére egyéb készítménnyel kombinálva is. 
Forgalmazó: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1124 Budapest Csörsz u. 43.;   Tel.: 225-5800   www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0004/19b
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a  
GSK vállalatcsoport. 

Vita B12 1000 µg tabletta,
30 db (41,3 Ft/db)
Magas hatóanyag-tartalmú B-vitamin 
készítmény, a memóriáért!
Forgalmazó: Vitabalans Oy,  
13500 Hameenlinna, Varastokatu 8., Finland

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

Akciós ár:

1219Ft*

2384 Ft helyett:

1979Ft
1458 Ft helyett:

1239Ft-17% -15%
 405 Ft megtakarítás 219 Ft megtakarítás

Centrum® narancs ízű 
gumivitamin gyermekeknek,
30 db (66 Ft/db)
Centrum® narancs ízű gumivitamin vitami-
nokkal és ásványi anyagokkal gyermekeknek  
3 éves kortól. Magas D-vitamin tartalom.  
Napi 1X. Étrend-kiegészítő.
Forgalmazó: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.

BioCo C+D duo RETARD C-vi-
tamin 1000 mg + D3-vitamin 
2000 NE filmtabletta,  
CSALÁDI CSOMAG, 
100 db (22,9 Ft/db)
A megújult C+D duo filmtabletta formában, 
kétszeres mennyiségű D3-vitamint tartalmaz 
(50 µg-ot, azaz 2000 nemzetközi egységet 
tablettánként).

BioCo D3-vitamin Forte 4000 IU 
tabletta MEGAPACK, 
100 db (22,9 Ft/db)
Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik 
a normális csontozat, fogazat és izomfunkció 
fenntartását jelentős mennyiségű D3-vitamin 
fogyasztással szeretnék támogatni.

Magne B6 Stress Control  
étrend-kiegészítő tabletta,
30 db (72,3 Ft/db)
A Magne B6 Stress Control 100%-ban növényi 
eredetű Rhodiola rosea kivonata segítheti az 
egészséges stressztűrő képesség támogatását 
és fenntartását, valamint a magnézium, B6- és 
B9-vitaminok hozzájárulnak a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez.
SAHU.MGP.18.08.0484 (2018.09.10.)
Forgalmazó: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.   
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

2693 Ft helyett:

2289Ft -15%
404 Ft megtakarítás

2693 Ft helyett:

2289Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő-15%
404 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
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ÉK
étrend-

kiegészítő

ÉK
étrend-

kiegészítő

Akciós ár:

1899Ft*
Akciós ár:

1129Ft*

Akciós ár:

2169Ft*

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 



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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termé-

kek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Strepsils Honey and Lemon 
szopogató tabletta,
24 db (77,5 Ft/db)
Fáj a torka? Enyhítse tüneteit már az első 
jelektől a fertőtlenítő hatású Strepsils méz és 
citrom ízű szopogató tabletta segítségével akár 
5 perc elteltével. 4 éves kortól adható.
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft., 1113 Bp, Bocskai út. 134-146. 
Tel.:(+36) 880 1870; E-mail: gyogyszer@rb.com

Torokfertőtlenítés

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Septolete extra 1,5 mg/ml + 
5 mg/ml szájnyálkahártyán 
alkalmazott oldatos spray,
30 ml (49,3 Ft/ml)
hatóanyag: benzidamin-hid-
roklorid, cetilpiridinium-klorid
A Septolete extra szájnyálkahártyán alkal-
mazott oldatos spray felnőttek és 6 év feletti 
gyermekek számára javallott gyulladáscsök-
kentőként, fájdalomcsillapítóként és fertőt-
lenítőként torok-, szájüregi és fogíny-irritáció 
kezelésére, továbbá foghúzások előtt és után. 

2187 Ft helyett:

1859Ft
1972 Ft helyett:

1479Ft-15% -25%
328 Ft megtakarítás 493 Ft megtakarítás

MODERN ÉLETFORMA ÉS  
AZ ÜLŐ ÉLETMÓD VESZÉLYEI
Az izomfájdalom lehet 
a sportolás kellemetlen 
következménye, vagy 
éppen ellenkezőleg, 
gyakran okozhatja a 
testmozgás hiánya, 
valamint a modern kori 
társadalomra erősen 
jellemző, hosszútávú ülő 
életmód. 
Ezért elmondhatjuk, hogy 
a legtöbb ember számára 
jól ismert, ugyanakkor 
kikerülhetetlen az 
izomfájdalom. 
Amikor először jelentkezik 
a fájdalom, mi magunk is 
időben beavatkozhatunk.

HOL JELENTKEZIK 
LEGGYAKRABBAN A 
FÁJDALOM?

Az izomfájdalom leggyak-
rabban a nyakban, vállakban, 
deréktájon, karokban és lá-
bakban jelentkezik, azonban 
bárhol kialakulhat. 
Fontos, hogy tegyünk ellene, 
legfőképp a fájdalom megje-
lenésekor a kiváltó ok csök-
kentése, illetve megszünte-
tése szerepel az első helyen. 
A fájdalom helyén alkalmaz-
hatunk hűtést, illetve pihen-
tetést, vagy választhatunk 
megfelelő gyakorlatokat és 
használhatunk helyi fájda-
lomcsillapító készítménye-
ket, melyek csökkentik a fáj-
dalmat, de nincsenek hatás-
sal a teljes szervezetre. Erős 
fájdalmak esetén forduljunk 
orvoshoz, aki megfelelő di-
agnózist és kezelési tervet 
állít fel. 

Rosacta® 
HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI 
GYÓGYSZER AZ IZOMFÁJ-
DALMAK TERMÉSZETES 
KEZELÉSÉRE 

Számos különböző termék 
kapható a piacon, amelyek 
az izom- és izületi fájdal-
mak enyhítésére szolgálnak, 
ezért érdemes körültekintő-
nek lennünk az adott készít-
mény kiválasztásakor. 
A Rosacta® krém vény nél-
kül kapható, növényi erede-
tű készítmény, tehát rend-
szeres és hosszú ideig tartó 
használata is hatékony és 
maximálisan biztonságos. 
A Rosacta® krém használ-
ható izomfájdalmak enyhí-
tésére, például túlzott fizi-
kai megerőltetést követően 
(„izomláz”, izomfáradtság), 
sportsérülések (rándulás, 
izomhúzódás, duzzanat, fi-
cam), stressz okozta nyaki 
fájdalom és vállfájdalom ke-
zelésére. Emellett hatékony 
megoldást nyújt szokatlan 
fizikai munka esetén (nehéz 
terhek emelése), és helytelen 
testtartás miatt kialakult 
hátfájdalom –  ülő életmód 

– esetén is. 
Továbbá a Rosacta® krémet 
perifériás keringés javító 
hatásának köszönhetően 
alkalmazhatjuk a fájdalmas 
és fáradt lábak kezelésére, 
valamint 
hideg 
kéz-láb 
érzetére is 
egyaránt.

A ROZMARINGOLAJ 
HATÉKONYSÁGA

A Rosacta® hagyományos 
növényi gyógyszer új oldalról 
közelíti meg a fájdalom ke-
zelését, mivel fő hatóanyaga 
a rozmaringolaj (10%), ket-
tős hatást fejt ki: egyrészt 
csillapítja a fájdalmat, to-
vábbá fokozza a perifériás 
vérkeringést, ami felgyorsít-
ja a gyógyulás folyamatát 
és elősegíti a gyorsabb re-
generációt. Ezáltal mindenki 
hatékonyan és természetes 
módon tudja csillapítani az 
izomfájdalmát, beleértve a 
sportolókat is, akiknél a túl-
zott megerőltetés vagy a 
helyi sérülések miatt gyakori 
probléma ennek hatékony és 
gyors megoldása. 

Promóció
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A fájó torok leggyakrabban va-
lamilyen fertőzés lappangását 
jelzi a szervezetben. A torokfá-
jást okozhatja bakteriális- vagy 
vírusfertőzés, esetleg gombás 
eredetű fertőzés, de a torok irri-
tációját egyéb, pl. környezeti té-
nyezők (por, cigarettafüst, szá-
raz levegő) is kiválthatják.1

TIPPEK A TOROKFÁJÁS 
ESETÉN
A vírusok vagy baktériumok okoz-
ta felső légúti fertőzések gyulla-
dás kialakulásához vezethetnek 
a torokban. Az alábbi tanácsok 
segíthetnek leküzdeni a problé-
mát, azonban, ha a tünetek nem 

javulnak, illetve idővel rosszab-
bodnak, mindenképp keressük fel 
háziorvosunkat! 
• Pihenjünk eleget! 
Nagyon hatékony módszer a gyó-
gyulás elősegítésére a pihenés.
• Kerüljük a füstös, szmogos kör-
nyezetet.  
A levegőben lévő apró részecskék 
kiszáríthatják és irritálhatják a 
torkot, ezért célszerű minimalizál-
ni az irritációnak való kitettséget.
• Kerüljük a nagyon forró vagy 
éppen nagyon hideg ételek és 
italok fogyasztását.
• Próbáljunk ki vény nélkül kapha-
tó gyógyszerkészítményt. 

A méz és citrom 
tartalmú Strepsils  
Honey and Lemon  
szopogató tabletta 
antiszeptikus hatóanyagainak 
kombinációja antibakteriális, 
vírus- és gombaellenes hatású, 
így hatékony segítséget nyújthat 
torokfájás esetén. Emellett gyor-
san enyhíti a helyi tüneteket, a 
kínzó torokfájást, fájdalomcsilla-
pító hatása akár 5 perc elteltével 
jelentkezik.
A Strepsils Honey and Lemon 
szopogató tabletta már 4 éves 
kortól adható.

További felvilágosításért fordul-
jon Egészségügyi Szakemberhez, 
amennyiben kérdései adódnak a 
betegséggel vagy az egészség 
megőrzéssel kapcsolatban.
1 https://www.webbeteg.hu/cikkek/ful-orr-ge-
geszet/12191/a-torokfajas-leggyakoribb-okai
Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft.  
1113 Budapest Bocskai út 134-146.  
e-mail: gyogyszer@rb.com Tel: 1 880 1870

Promóció
A torok különböző feladatokat lát el; biztosítja a levegő, 
a táplálék és a folyadék útját. Továbbá szerepet játszik 
a hangképzésben is, valamint a szervezet kórokozókkal 
szembeni harcában. A torokfájás igen gyakori, 
előfordulhat mind gyermek, mind felnőttkorban. 

A TOROKFÁJÁS OKAI

2258 Ft helyett:

1919Ft -15%
339 Ft megtakarítás

HN
hagyományos

növényi
gyógyszer

HN: A KOcKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁ-
JÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 

HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZER. A JAVALLATOKRA VALÓ AL-
KALMAZÁSA A RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPuL.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
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Rosacta® krém,
50 g (38,4 Ft/g)
Hatóanyag:  
rozmaring olaj
A Rosacta® rozmaringola-
jat tartalmazó hagyomá-
nyos növényi gyógyszer, 
felnőttek enyhébb izom- és 
ízületi fájdalmainak és 
kisebb perifériás keringési 
rendellenességeinek (mint 
a hideg láb) enyhítésére 
szolgál.

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



EGY NAP, AMI 
A SZíVÜNKRŐL SZÓL

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termé-

kek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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Szív-és érrendszer

HARTMANN Veroval® compact 
vérnyomásmérő,
1 db (10339 Ft/db)
Felkaros automata vérnyomásmérő
• a Tensoval® vérnyomásmérők új generációja
• szívritmuszavar jelzése
• 2x100 mérési érték tárolása
• 3 év garancia
• kétszeres klinikai minősítés
•  átlagos és nagyobb felkarra is alkalmas 

mandzsetta

Akciós ár:

1219Ft*

2846 Ft helyett:

2419Ft -15%
427 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Panangin Forte®  
316 mg/280 mg filmtabletta,
60 db (40,3 Ft/db)
Szíve élete legfontosabb társa. Viselje 
gondját! A Panangin Forte komplex hatóanyag 
kombinációja segíti a megfelelő szívműködést 
és hozzájárul a szív- és keringési rendszer 
egészségéhez. 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt.,  
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36-1-505-70-32,  
drugsafety@richter.hu

cikk

AZ ALAcSONY VÉRNYOMÁSRA IS FIGYELNI KELL!
Szerencsésnek tarthatják magu-
kat azok, akiknek a vérnyomása 
jellemzően az alacsonyabb tarto-
mányban marad, mivel ez kevésbé 
veszélyes az egészségre. Mégis a 
tartósan alacsony vérnyomásra is 
fel kell figyelni, mivel kellemetlen 
tüneteket okozhat, és több beteg-
ség velejárója is lehet.
Alacsony vérnyomás (hipotónia) 
esetén a vérnyomásérték tartósan 
100/60 Hgmm alatt marad. Ha 
nem okoz panaszokat, észre sem 
veszik, nemegyszer csak háziorvosi 
vizsgálat során állapítják meg. Leg-
többször nincs szükség kezelésre, 
de előfordulhat, hogy állandósulva 
kellemetlen panaszokat okozhat, 
például rosszullétet, émelygést, 
szédülést, ájulást, kábultságot, lá-
tászavart, fejfájást, alvászavart, 
depressziót, koncentrálási zavart, 
fülzúgást. 
Mi okozhat nagyon alacsony 
vérnyomást?
Alacsony vérnyomást okozhat a 
perctérfogat (a szív által egy perc 

alatt kipumpált vér mennyisége) 
csökkenése, ami bekövetkezhet 
szívbillentyű rendellenesség, szívrit-
muszavar, tüdőembólia, illetve szí-
vinfarktus okozta szívizom-károso-
dás vagy gyengülés miatt. Csökken 
a vérnyomás, ha a vér térfogata ki-
sebb, például kiszáradás vagy masz-
szív vérzés következtében. Okozhat 
alacsony vérnyomást az erek túlzott 
kitágulása, például szeptikus sokk, 
anafilaxiás reakció, hőség, láz és 
egyes gyógyszerek (pl. antidepresz-
szánsok, vízhajtók) hatására. 
Terhesség során sem ritka az ala-
csony vérnyomás. Az alacsony vér-
nyomás primér formájára való haj-
lam örökölhető, ennél a pontos ok 
nem ismert. A secunder típusnál az 
ok ismert, kiválthatják gyógyszerek, 
endokrin eredetű kórképek, szív- ér-
rendszeri eltérések, hosszan tartó 
ágyban fekvés, alacsony folyadék- 
és sóbevitel.
Mit tehetünk ellene?
A kezelés a tünetek jelentkezésé-
től és a kiváltó okoktól függ. Ha az 
alacsony vérnyomás nem okoz kel-

lemetlen tüneteket, nincs klinikai 
jelentősége. Fiataloknál, ha nem 
szívbetegek, az egy-egy alkalom-
mal előforduló rosszullét vagy ájulás 
sem ok az aggodalomra.
Az ortosztatikus hipotenzió esetén 
kerülni kell a hirtelen felállást, a túl 
forró zuhanyt, a hosszú ideig tartó 
mozdulatlan fekvést, ügyelni kell a 
bőséges folyadékbevitelre, a rend-
szeres aktivitásra. Ha az alacsony 
vérnyomás mögött betegség, pél-
dául Addison-kór vagy szívelégte-
lenség áll, a kiváltó okot kell mielőbb 
kezelni. Érdemes vérnyomásunkat 
folyamatosan ellenőrizni gyógyszer-
tárban kapható, klinikai minősítés-
sel rendelkező, megbízható vérnyo-
másmérő készülékkel.

Promóció
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gyógyászati 
segédeszköz 

12 924 Ft helyett:

10 339Ft
2585 Ft megtakarítás

-20%

KÖZEL KÉT ÉVTIZEDE TART-
JÁK MEG MINDEN ÉVBEN A 
SZíVÜNK NAPJÁT, AMELYEN A 
VILÁGON MINDENÜTT A KAR-
DIOLÓGIA BETEGSÉGEK RIZI-
KÓFAKTORAIRA, A MEGELŐ-
ZÉS FONTOSSÁGÁRA HíVJÁK 
FEL A FIGYELMET.

Szeptember utolsó vasárnapján ren-
dezik meg a Szívünk Napját, amely-
hez hazánk már az ezredfordulós in-
duláskor csatlakozott. Az eseményt 
a Szív Világszövetsége hívta életre, 
itthon a Magyar Kardiológusok Tár-
sasága és a Magyar Nemzeti Szíva-
lapítvány vette szárnyai alá.

A világnap alkalmával szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet arra, hogy 
a szív- és érrendszeri megbete-
gedések nagyon gyakoriak, pedig 
megelőzésüket már az is segíti, ha 
jobban ügyelünk mindennapjainkra.  

Idén a mozgás egészségmegőrző sze-
repén, illetve annak erősítésén lesz 
a hangsúly, hogy csak egészséges 
gyermekből lehet egészséges felnőtt.  
Ennek tudatosítása különösen fon-
tos, hiszen Magyarországon a szív- 
és érrendszeri betegségek több áldo-
zatot szednek, mint valamennyi más 
betegség, baleset és egyéb halálok 
együttesen.



Válassza aNo. 1KÉSZÍTMÉNYT1

Lactofeel hüvelygél orvostechnikai eszköz      0344, gyógyászati segédeszköz.

Lactofeel hüvelygél
7 darab (428,4 Ft/db)

A Lactofeel gyors és hatásos segítséget nyújt a leggyakrabban 
előforduló hüvelyfertőzés, a bakteriális vaginózis gyógyításában 

és segíti a normál pH és hüvelyflóra helyreállítását. 

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLÁRA IS MEGVÁSÁROLHATÓ!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

www.lactofeel.hu

1. IMS sell in adatok 2014 - 2018 / 12D9S, 12D9O vaginális tabletta/kapszula/gél piaca

3999 FT HELYETT

2999 Ft
Akció időtartama: 2019. 09. 01. - 09. 30-ig.

A Normoxil™ és a Tricovel
®

 étrend-kiegészítő. Nem szolgál betegség kezelésére, megelőzésére.  Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termékeket forgalmazza az Exeltis Magyarország Kft. | www.exeltis.hu
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 
*Maximált akciós bruttó fogyasztói ár. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

4199 FT HELYETT

630 Ft MEGTAKARÍTÁS

1000 Ft MEGTAKARÍTÁS

3569 Ft
www.normoxil.hu Akció időtartama: 2019. 09. 01. - 09. 30-ig.

AKCIÓS ÁRON MÁR

10799 Ft*

Akció időtartama: 2019. 09. 01. - 09. 30-ig.

TRICOVEL® Biogenina®
 

10 mg tabletta DUO Pack
2 x 30 darab (180 Ft/db)

Olaszország

PIACVEZE
TŐ 

hajszépség 

vitaminja**

**Forrás: IMS 2014. – dobozban és értékben mért patikai forgalom a 
„Hajhullás elleni készítmények, Haj és bőr szépségvitaminok kapszula 
/tabletta” kategóriában. Olaszországban a Tricovel

® Bioscalin® néven 

van forgalomban.

hajszépségvitamin

www.tricovel.hu

Normoxil™ tabletta
30 darab (119 Ft/db)
Mio-inozitot és szelént tartalmazó étrend-kiegészítő. A Normoxil™ szelén tartalma hozzá-
járul a pajzsmirigy normál működésének fenntartásához. Ajánlható mindenkinek, akinek a 
fiziológiásnál alacsonyabb a mio-inozit és szelén szintje, vagy akinél fokozott bevitelre van 
szükség ezen összetevőkből.

A TRICOVEL® Biogenina® 10 mg étrend-kiegészítő 
tabletta. Olaszország közkedvelt hajszépség vita-
minja, egyedülálló összetevővel, hogy a haj 
megőrizze egészséges szerkezetét, ragyogását. 
Mindössze napi 1 tabletta, 2 hónapig.

-25%

-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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termé-

kek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Egész évben ki vagyunk 
téve kisebb-nagyobb 
sérüléseknek. Míg a 
sebek egy része orvosi 
kezelését igényel, addig 
más sérüléstípusokat mi 
magunk is elláthatunk.

Hegyes tárgy testbe fúródása 
esetén szúrt seb jön létre. Ha 
az eszköz tiszta (pl. varrótű) 
és a szúrás nem mély, akkor a 
sérülés tiszta környezetben ve-
szélytelen. Ha a sebbe szennye-
ződés kerül, az ilyen seb rendkí-
vül veszélyessé válhat, mert a 
seb mélyén oxigént nem kedvelő 
baktériumok szaporodhatnak 
el. Több más, veszélyes kórokozó 
mellett ilyen baktérium a teta-
nusz kórokozója is. Szennyezett 
szúrt seb létrejötte esetén ezért 
feltétlenül orvoshoz kell fordulni, 
ahol a sérült tetanusz emlékez-
tető oltást kap.
Éles tárgy (kés, fejsze) metszett 
vagy vágott sebet hoz létre.  
A sérülés általában mély, bőven 
vérzik, a fájdalom sokszor vi-
szonylag csekély. Az általános 
sebellátási teendők után az 
ilyen sebek esetén azért célsze-
rű orvoshoz fordulni, mert ezek 
a sebtípusok varrattal általá-
ban egyesíthetők, ami a gyó-
gyulás meggyorsítása mellett 
nem elhanyagolható esztétikai 
szempont.
A zúzott seb tulajdonképpen 
olyan zúzódás, amelyhez a bőr 
folytonosság-megszakadása 
társul. Általában ütés, összenyo-
matás hozza létre. A sebvonal 
mindkét típusnál szabálytalan 
lefutású. Ellátása rendszerint az 
orvos hatáskörébe tartozik. 
Szakított seb akkor jön létre, ha 
a test felszínébe kapaszkodó erő 
a bőrt rugalmasságának hatá-
rán túl nyújtja. Általában nagy 
a szövetroncsolódás, a vérzés és 
a fertőzésveszély, súlyos eset-
ben sokktünetek is felléphetnek, 
ezért a beteget mielőbb orvos-
hoz kell juttatni.

Állatharapás okozta seb esetén 
szintén nagy a fertőzés veszé-
lye.  Mivel a veszettség vadon 
élő és háziállatok között egya-
ránt előfordulhat, és a betegség 
100 %-ban halállal végződik, is-
meretlen állat harapása után 
orvoshoz kell fordulni, és a sé-
rültnek a sebellátás mellett ve-
szettség elleni oltást kapnia kell.

Horzsolt seb esetén a bőr fel-
ső, érzékeny rétege sérül, ezért 
a keletkezés pillanatában igen 
fájdalmas lehet. A seb tisztítá-
sa után eldönthető, igényel-e a 
sérült orvosi ellátást. Ameny-
nyiben nem, jó szolgálatot te-
hetnek a különböző összetételű 
hámosító kenőcsök. Az ergokal-
ciferol vagyis a D2-vitamin elő-
segíti a bőr felső rétege sejtjei-
nek növekedését, differenciáló-
dását, szabályozza a szaru- és 
hámképződést. Az A-vitaminnal 
(retinol) és származékaival tör-
ténő helyi kezelés elősegíti az 
egészséges granulációs szövet 
kialakulását és a hámosodást, 
ami hozzájárul a gyorsabb és 
tökéletesebb sebgyógyuláshoz. 
Az A-vitamin a hámszövet ép-
ségének fenntartásához szük-
séges. Szerepet játszik a hám-
sejtek szaporodásában, ezáltal 
elősegíti a bőr regenerációját. 
Az A-vitamin jelenlétében a bőr 
felső rétegében a váladékter-
melő sejtek vannak túlsúlyban. 
Az A-vitamin hiánya esetén 
ezek száma csökken és helyü-
ket váladékot nem termelő, 
elszarusodó sejtek foglalják 
el. A normál váladékképző-
dés csökkenése növeli a bőr 
irritálhatóságát, szárazsá-
gát, ami kedvez a fertőzések 
kialakulásának. A pankreász 
(hasnyálmirigy) kivonatokban 
található emésztőenzimekről 
régóta ismert, hogy helyileg 
alkalmazva segítenek a sebek 
gyógyulásában azáltal, hogy az 
elhalt szövetek, szövettörmelé-
kek emésztésével a sebtisztu-
lás folyamatát támogatják. 

A cink-oxidot bevonószerként és 
a hámmal fedett felszínek, feké-
lyek és sebek védelmére régóta 
kiterjedten alkalmazzák. A cink- 
oxid, mint összehúzó szer terá-
piás hatása egyrészt abban áll, 
hogy a gyulladt nyálkahártya 
vagy bőr felszínén a fehérjék ki-
csapódásával vékony, szárító ha-
tású hártya képződik, másrészt 
a mélyebb rétegbe kerülő csekély 
mennyiség csökkenti a kollagén-
rostok vízmegkötő képességét, 
ezáltal csökken a váladékképző-
dés, a gyulladás és a fájdalom. 
Fertőtlenítő hatással is rendelke-
zik. A bőrregenerációt azzal segíti 
elő, hogy a képződött, szárító ha-
tású hártyával leváló beteg hám-
sejteket egészségesek pótolják.

SEBELLÁTÁS – NEOGRANORMON

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Neogranormon kenőcs,
25 g (52 Ft/g)
Komplex összetételű, vitaminokban gazdag 
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritá-
ciókra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladás-
csökkentő, bőrgyógyító hatású. 
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1528 Ft helyett:

1299Ft -15%
229 Ft megtakarítás

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 



TEGYÉL PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS SÚLYCSÖKKENTÉSEDÉRT 
EGYSZERRE A PAJZSMIRIGY+SLIMMEL!

DÖNTS VÁLTOZÓKORI
KARCSÚSÁGOD MELLETT!

Vedd fel a harcot a változókori
plusz kilókkal a Klimin Slim TRIO-val!

Súlycsökkentésed támogatásáról
keserű narancs, kóladió és paprika

kivonat tartalma gondoskodik.

KLIMIN SLIM TRIO

kapszula, 60 db (53,3 Ft/db)

KOMPLEX ÖSSZETÉTELLEL:

4149 helyett:

830 Ft megtakarítás
3319 Ft ÉK

étrend-
kiegészítő

-20%

Akciós ár:

3199 Ft*
ÉK

étrend-
kiegészítő

kapszula, 60 db (55,3 Ft/db)

ÉREZD JÓL MAGAD 
A BŐRÖDBEN!

Az AKNESOL külsőleges oldat
magas hatóanyag tartalmának

köszönhetően azonnal kezeli, majd
megszünteti a pattanásokat!

oldat, 50 ml (29,8 Ft/ml)

GYK
gyógyhatású
készítmény

1752 helyett:

263 Ft megtakarítás
1489 Ft -15%

INTENZÍV AGYTELJESÍTMÉNY
A MEMOLIFE MAX-SZAL!

kapszula, 60 db (45,7 Ft/db)

3424 helyett:

685 Ft megtakarítás
2739 Ft ÉK

étrend-
kiegészítő

-20%

Halolaj (DHA) tartalma az agyműködést, 
a benne lévő ginzeng a memóriát és a 

koncentrációt támogatja, ráadásul 
lecitint is tartalmaz. A kedvező hatás 

250 mg dokozahexaénsav (DHA) napi 
bevitelével érhető el.

PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉSED TÁMOGATÁSÁÉRT

ZSÍR ÉS SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERÉD
SEGÍTÉSÉÉRT KESERŰ NARANCCSAL

A TESTSÚLY KONTROLL FENNTARTÁSÁÉRT 
GUARANA KIVONATTAL

100 MIKROGRAMM ORGANIKUS SZELÉNNEL

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

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Szájápolás

Hölgyeknek

Meridol® szájvíz,
400 ml (4,2 Ft/ml)
Hatóanyag kombinációja gátolja az 
ínygyulladást okozó baktériumokat, és 
elősegítheti az egészséges szájflóra 
visszaállítását. Gátolhatja a lepedék képződést 
és elősegítheti az irritált íny regenerációját. 
Alkoholmentes. 

Akciós ár:

1219Ft*

2293 Ft helyett:

1949Ft -15%
344 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

-23%

Dentinox fogínygél 
gyermekeknek,
10 g (194,9 Ft/g)
Enyhe hatású gyógyszer, mely az első 
fogak kibújásakor jelentkező tünetek helyi 
kezelésére alkalmas. A gél gyógyszerformának 
köszönhetően jól tapad a nyálkahártyára, így 
hosszabban fejti ki jótékony hatását.

BioCo Tőzegáfonya tabletta 
EXTRA,
60 db (37,2 Ft/db)
A készítmény magas dózisban tartalmaz 
tőzegáfonya kivonatot (500 mg/tabletta), 
mely 5000 mg szárított tőzegáfonya növényi 
őrleménynek megfelelő mennyiség. 

XL-S Medical tabletta,
180 db (76,6 Ft/db)
Fogyjon akár 3x többet, mint csak diétával! 
Természetes és klinikailag igazolt hatóanyaga 
képes megkötni a táplálékkal elfogyasztott 
zsírok 28%-át, valamint csökkenti az étvágyat 
és a nassolási vágyat.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

2622 Ft helyett:

2229Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő-15%

393 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

K
kozmetikum

2168 Ft helyett:

1669Ft
499 Ft megtakarítás

Akciós ár:

13779Ft*



Rejtvény 

Akcióban az egészség

1. Tanintézmény 2. Az egyik arkangyal, 
szeptember 29-én ünnepli nénapját 

3. Földfelszíni vagy földalatti munkaterület 
ásványkincsek kitermelésére  

4. Bundakészítő mester 5. Bolond ...; Arany 
János versregénye 6. Töltött sütemény   

7. Anya latinul 8. Othello népe 9. Ősszel hullik 
10. A szeptember régi elnevezése  

11. Szabó ...; 20. századi magyar költő, 
műfordító 12. Iskolai füzet 13. Csonthéjas 

termésű lombos növény 14. Alföld  
15. Járást segítő páros eszköz  

16. Lehet lecke, szakács, úti de elktronikus is!  
17. Kiadó, könyvkiadó latinul

18. ... Ferenc; a Por című szótárregény írója
19. Déli magyar nagyváros az ott lakók 

nyelvjárásában 20. Írófolyadék!

Megfejtés: az író melyik regényében 
találkozhatunk a kis Bice-Bócával?

NYEREMÉNY

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

Management Kft.  
a játékosok személyes adatait 

 (név, állandó lakcím, e-mail cím) 
kezelje a nyereményjá ték lebonyolítása 
és dokumentálása céljára (összhang-
ban a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvényben foglal-
takkal),  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 adatke-
zelési tájékoztató a www.gyongypati-

kak.hu oldalon érhető el.”

Kellemes időtöltést kívánunk!

A rejtvény helyes megfejtését 
beküldők között 2 db pöttyös 

felnőtt esőkabátot sorsolunk ki.

Küldje be a rejtvény helyes megfejtését 2019. szeptember 30-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: 2019. október 7.
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A kép illusztráció.

Kertem alján
lombot ontva

vén akácfa vetkezik,
ablakomba

búcsút mondva
nyújtogatja ágkezit.

Ha szökellő
őszi szellő

simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben

sírja vissza szép nyarát.
 

Világhódító szemléletváltás:
aludj jól és közben belülről tápláld a bőrödet!
A bőr öregedésének felgyorsulása csak egy a számos 
következmény közül, melyet az alváshiány okozhat. 
A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás ugyanis 
elengedhetetlen bőrünk fiatalosságának megőrzése 
érdekében. Az alvás és a bőregészség metszéspontjában 
ezért egy új szemlélet indult világhódító útjára.

Ahogy a „beauty sleep” kifejezés  
is jelzi, a szépség a jó alvással 
kezdődik. Nem is gondolnánk, 
hogy a bőr sejtjei a mélyalvás 
szakaszaiban éjjel kétszer olyan 
gyorsan regenerálódnak, mint 
nappal, köszönhetően az alvás 
közbeni fokozott kollagén 
termelődésnek. Ez az anyag felelős 
a bőr feszességéért, és éjszaka 
is csak alacsony kortizol-, azaz 
stresszhormonszint esetén termel 
belőle a szervezet megfelelő 
mennyiséget. Bőrünk állapotát 
több szempontból is negatívan 
befolyásolja, ha rosszul 
alszunk: ilyenkor nem 
tud csökkenni 
a kortizolszintünk, 
ami nem csak gátolja 
a kollagén-szintézist, 
de el is kezdi bontani 
a bőrben található 
kollagén egy 
részét.

A szakértő szerint a szépségiparban 
széles körben irányadóvá vált 
az úgynevezett “beauty-from-within” 
trend, mely szerint a bőrünk hosszú 
távú egészsége szempontjából 
fontos tápanyagokat inkább 
szájon át tudjuk bejuttatni 
a szervezetünkbe. A szemléletváltást 
jól mutatja, hogy az előrejelzések* 
szerint 2025-re a világ lakossága 
közel 8 milliárd

a tüneteket – mondja Dr. Kriston 
Renáta bőrgyógyász-kozmetológus, 
anti-aging orvosszakértő.

dollár értékben költ majd 
az úgynevezett nutrikozmetikumokra. 
– Bőrünk az elsődleges védelmi 
vonalunk, mely alapvetően gátként 
funkcionál, így a hatóanyagokat is 
csak bizonyos mélységig engedi át, 
emiatt bőrünket igazán belülről 
tudjuk táplálni – hangsúlyozza 
Dr. Kriston Renáta.

Ebben segít az új Nottevit Beauty 
Sleep étrend-kiegészítő kapszula 
is, amely valeriana, komlótoboz 
és golgotavirág kivonatokkal 
támogatja a nyugodt, pihentető 
alvást. Ráadásul ez a kettős hatású, 
innovatív készítmény az éjszakai 
kollagén szintézis szempontjából 
nélkülözhetetlen C-vitamin és a bőr 
normál állapotának fenntartásához 
szükséges biotin mellett 
a szépségiparban használatos 
hialuronsavat, Naticol® tengeri 
eredetű kollagént, természetes 
E-vitamint, karotinoidokat és Veri-
te™ transz-rezveratrolt is tartalmaz.

A megfelelő minőségű 
és mennyiségű alvás tehát kiemelten 
fontos – nemcsak Önnek, hanem 
bőrének is.

www.nottevit.hu

*Forrás: Transparency Market Research, New York

– A kialvatlanság azonnal látható 
jelei a dehidratáltság, a szürkés, 
petyhüdt bőr, a karikás és duzzadt 
szemkörnyék, illetve a finom ráncok 
erősebb megjelenése. Ezek az 
esztétikai hibák nehezen fedhetők el, 
mert a sminken keresztül is áttűnnek 
és az ápoló kozmetikumok csak 
részben tudják orvosolni ezeket

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. 
Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

4446 Ft helyett:

3779Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő

-15%

667 Ft megtakarítás
Nottevit Beauty Sleep 
kapszula, 30 db (126 Ft/db)

Móra Ferenc: Kertem alján (részlet)



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

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. *Maximált akciós bruttó  
fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

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 augusztus hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termé-

kek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

BioCo Porc & Izom Csont 
Komplex filmtabletta 
MEGAPACK,
120 db (25,4 Ft/db)
A BioCo Porc & Izom Csont Komplex 
filmtabletta "Tanúsított Minőségű" termék.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

További Gyöngy akciók 

Venovelle kombinált készítmény, 
30 db kapszula + 30 db tabletta 
(4279 Ft/doboz)
Kombinált készítmény a megfelelő vénás 
keringés támogatására. Mikronizált 
hatóanyag, vitaminok és 5 gyógynövény 
kivonata. 

Bioheal Omega 3-6-9 kapszula,
100 db (19,9 Ft/db)
Termékünkben lévő EPA és a DHA 
hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, 
míg ALA összetevője pedig a vér normál 
koleszterinszintjének fenntartásához.   
(A kedvező hatás napi 250 mg EPA+DHA  
és 2 g ALA bevitelével érhető el.) 

3587 Ft helyett:

3049Ft
5349 Ft helyett:

4279Ft -15%-20%
Akciós ár:

1219Ft*538 Ft megtakarítás1070 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

3740 Ft helyett:

3179Ft
2652 Ft helyett:

1989Ft -15%-25%
561 Ft megtakarítás663 Ft megtakarítás

Bánó Fokhagyma-Galagonya-
Fagyöngy kapszula,
100 db (31,8 Ft/db)
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény, komponenseinek hatását 
szakirodalmi adatok igazolják. A készítmény 
alkalmazása ajánlott az érelmeszesedés 
megelőzésére, magas vérnyomás és 
szívpanaszok kezelésére, a gyógyszeres 
terápia kiegészítőjeként. 

Salvequick Tyúkszemtapasz,
6 db (93,2 Ft/db)
Csökkenti a fájdalmat, enyhíti a nyomást, 
megelőzi a dörzsölődést és segít a tyúkszem 
eltávolításában. A védőtapasz 0,04 g (40%) 
szalicilsavat tartalmaz, ami felpuhítja a 
tyúkszemet és a bőrkeményedést.
Hatóanyag: szalicilsav 0,04 g (40%)

Novo C komplex liposzómális 
C-vitamin,
60 db (63,2 Ft/db)
3 az 1-ben immunkomplex. C-vitamint, D3-
vitamint és cinket is liposzómális formában 
tartalmazó étrend-kiegészítő.

Diclac Dolo 50 mg/g gél,
50 g (28 Ft/g)
hatóanyag: diklofenák-nátrium
A Diclac Dolo magas diklofenák 
hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító 
és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és ízületi 
fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén 
hat. Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!
Forgalmazó: Sandoz Hungária Kft.  
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OSDZ1388/01.19

Bioextra Grapefruit mag 
kivonat,
20 ml (78 Ft/ml)
Valódi grapefruit mag kivonat! Citrus 
bioflavonoid tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény. 
A Grapefruit mag kivonat könnyen adagolható, 
csepp formátumban kapható.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

658 Ft helyett:

559Ft

ÉK
étrend-

kiegészítő

-15%
4458 Ft helyett:

3789Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő-15%

1 949 Ft helyett:

1559Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő-20%

99 Ft megtakarítás 669 Ft megtakarítás 390 Ft megtakarítás

GYK
gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 

készítmény

GYT
speciális – 

gyógyászati 
célra szánt   
– tápszer.

OT
orvos-

technikai 
eszköz

További Gyöngy akciók 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Akciós ár:

1399Ft*


