
A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

276 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

1725 Ft helyett:

1449Ft

Válogasson augusztusi akcióinkból!

2021
AUGUSZTUSI  

AkcIók

A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban július 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 

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Entero-Spa 0,2 ml gyomornedv-
ellenálló lágy kapszula,
24 db (114,1 Ft/db) 
hatóanyag: borsmentaolaj
100%-ban természetes hatóanyagú gyógyszer, mely 
egyetlen kapszulában célzott megoldást nyújt a gyakori 
hasi panaszok, mint a fájdalom, görcsök és puffadás 
enyhítésére, különösen IBS esetén.
Sanofi-Aventis Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060  
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu 
MAT-HU-2100417 (2021.03.29.)

Neogranormon kenőcs,
25 g (58 Ft/g) 
Komplex összetételű, vitaminokban gazdag 
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritációkra. 
Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrgyógyító hatású.
Teva Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-16%

Akciós ár:

2739Ft*



Nyári Gyöngy akciók Nyári Gyöngy akciók

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 július hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

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

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
2

Flexagil krém,
150 g (24,9 Ft/g) 
hatóanyag: fekete nadálytő 
gyökér folyékony kivonat
Fekete nadálytő gyökér folyékony kivonatot 
tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer 
gyulladásra, izom- és ízületi fájdalomra. 
OGYI-T-20774/0
Procter & Gamble Hungary Kkt.,  
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
MAT-HU-UNBRANDED-20-000003

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

3739Ft*

IRIX® hűsítő, bőrnyugtató, 
regeneráló spray,
75 ml (32,3 Ft/ml) 
A napégés tüneteinek enyhítésére kiemelkedő 
hatású, a 100%-ban természetes rózsaszirom-
kivonatból készült. Csökkenti a napégett 
bőr gyulladt érzését, gyorsítja a bőr 
regenerálódását.
Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

2986 Ft helyett:

2419Ft -19%
567 Ft megtakarítás

K
kozmetikum

MAGNEX CITRATE + B6 
tabletta,
100 db (34 Ft/db) 
Magas hatóanyag-tartalmú magnézium 
készítmény a szív, az izmok és az idegrendszer 
támogatásáért!
VITABALANS OY., 13500 Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finland

3952 Ft helyett:

3399Ft -14%
553 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

Flexitol sarokápoló balzsam,
56 g (34,4 Ft/g) 
Mindig egy lépéssel a kiszáradt láb előtt. 
Rendkívül hatékony összetételű formulája 25% 
ureát tartalmaz, mely növeli a bőr természetes 
vízmegkötő képességét. Látható eredmény már 
1 napon belül.
Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADAFLEXITOL3AP3/2021.07.02.

2243 Ft helyett:

1929Ft -14%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

314 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

Amorolfin-Teva 50 mg/ml 
gyógyszeres körömlakk,
2,5 ml (1455,6 Ft/ml) 
hatóanyag: amorolfin
Az Amorolfin-Teva segít legyőzni a 
körömgombát! Hatóanyaga a körömlemezbe és 
a körömágyba hatolva a gombák széles körét 
elpusztítja. Elég csak heti egyszer használni!
Teva Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

4852 Ft helyett:

3639Ft -25%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

1213 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Innopharm Melatonin 
filmtabletta,
30 db (38,6 Ft/db) 
Az Innopharm Melatonin étrend-kiegészítő 
filmtabletta 1 mg melatonint tartalmazó 
készítmény. A melatonin segít csökkenteni az 
elalváshoz szükséges időt.
VitaPlus Kft.,  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet

1348 Ft helyett:

1159Ft -14%
189 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

Beliema® Effect PLUS 
hüvelytabletta,
7 db (448,4 Ft/db) 
A Beliema® Effect PLUS hüvelytabletta 
hüvelyi fertőzések kezelésére és 
megelőzésére javasolt, akár gomba, 
akár baktérium okozta.
Stada Hungary Kft., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
21STADABELIEMA3AP10/2021.07.02.

3875 Ft helyett:

3139Ft -19%
GYS

gyógyászati 
segédeszköz 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

736 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz



Panthenol külsőleges spray,
130 g (18,3 Ft/g) 
hatóanyag: dexpantenol
Napfény vagy forrázás okozta égési sérülés, 
kis- és nagyhólyagos bőrmegbetegedések, 
horzsolások, nyálkahártya károsodás 
gyógyulásának elősegítésére, minden 
korosztálynak.
Bausch Health Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 33.
PAN-21-02-02, lezárás dátuma: 2021.02.25.

2937 Ft helyett:

2379Ft -19%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

558 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Dassergo 5 mg filmtabletta,
30 db (51,3 Ft/db)  
hatóanyag: dezloratadin
Enyhíti az allergiás nátha és csalánkiütés 
tüneteit, felnőttek és 12 éves vagy ennél idősebb 
serdülők számára javasolt.
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUDASPAT202020

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

1539Ft*

Nyári Gyöngy akciók
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Baldivian Night bevont tabletta,
30 db (79 Ft/db) 
hatóanyag: macskagyökér-kivonat
A Baldivian Night egy növényi gyógyszer, amely természetes hatóanyagával (441,35 mg 
macskagyökér száraz kivonat bevont tablettánként) enyhítheti az alvászavarokat.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu  
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-21-00009

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2369Ft*
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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 július hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
4

MiTől SzíNES A TűzijáTÉK?
A tűzijáték a Vii. század óta 
kápráztat el minket, bár a szí-
nes rakéták már inkább újkori 
találmányok, hiszen alig két-
száz éve festik színesre az eget 
velük. Gondolta volna, hogy 
ezeket a csodás árnyalatokat 
olyan fémeknek köszönhetjük, 
amelyek az egészségünkhöz is 
nélkülözhetetlenek?

Magyarország leghíresebb tűzi-
játékát, az augusztus 20-ai 
programot szó szerint milliók 
várják évről évre. A hagyomány 
több mint kilencven évre tekint 
vissza, és már a kezdetektől 
színes rakétákat használtak fel 
hozzá. Idén nézzen más szem-
mel a gyönyörű fényekre: meg-
mutatjuk, melyik szín minek kö-
szönhető!

Sárga
A sárgán robbanó tűzijáték-ra-
kéta nátriumot tartalmaz. Ez 
az elem a szervezetünkben kö-
rülbelül 100 grammnyi meny-
nyiségben van jelen, a sav-bázis 
egyensúly fenntartásában, az 

idegsejtek ingerületvezetésének 
biztosításában és az izmok mű-
ködtetésében van szerepe.
Vörös
1-1,5 kg van a szervezetünkben 
abból a fémből – természetesen 
sók formájában – amely vörös-
re vagy narancssárgára színezi 
a tűzijátékot. A kalcium, amely 
csontvázunk egyik fő alkotója, 
szinte minden élettani folya-
matban közreműködik, legyen 
az izomműködés, véralvadás 
vagy éppen a vérnyomás szabá-
lyozása.

Fehér
A vakító fehér robbanások a 
magnéziumnak köszönhetők, 
ebből mintegy 20-28 gramm 
található a szervezetünkben. A 
magnézium ionjai a szív műkö-
désének szabályozásában kap-
nak szerepet, de fontos építője a 
csontoknak és a fogaknak is.
Arany
A szervezetünkben az oxigént 
szállítja, a tűzijátékok fényét 
viszont káprázatos aranyra szí-

nezi a vas, amelyből mindössze 
egy szegre elegendő mennyiség, 
körülbelül 4 gramm található 
bennünk.
kék
Mindössze 100 mg van a szer-
vezetünkben abból a fémből, 
amely számos létfontosságú en-
zimünk összetevője. Véd az oxi-
datív stressztől, de szerepe van 
a kötőszövetek egészséges mű-
ködésében is. Nagyobb mennyi-
ségben viszont mérgező: ez a réz, 
amely kékre vagy türkiz színűre 
festi a robbanásokat a tűzijáték 
során.
Piros
A végére egy kakukktojást hagy-
tunk: máig nem tudjuk, hogy 
ennek az elemnek van-e szerepe 
a szervezetünk mindennapos 
működésében. A piros, vörös 
színű robbanásokat előidéző 
lítium viszont régóta használt 
ideggyógyászati készítmények 
alapja.
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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 július hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  
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.

*Maximált akciós bruttó fogyasztói árak. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.6 7

Nyári Gyöngy akciók

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Betadine® oldat,
30 ml (49 Ft/ml) 
Betadine® oldat a bőr fertőtlenítésére. Gyorsan hat és széles körű baktérium-, 
vírus-, és gombaölő hatással rendelkezik!
Fertőtlenítők alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág  
1134 Budapest, Lehel u. 15.

1728 Ft helyett:

1469Ft -15%
259 Ft megtakarítás

F
fertőtlenítő-

szer

URIFAR FORTE D-mannózt, 
A-vitamint, rozella- és 
meggyszárkivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő por,
14 db (358,5 Ft/db) 
2000 mg D-mannóz. A rozella elősegíti a víz 
kiürülését a vesékből. A meggy hozzájárul a 
kiválasztórendszer normál működéséhez.
Forgalmazó: Ergo-Prevent Kft., 7773 Villány, Deák F. u. 1/A.

5836 Ft helyett:

5019Ft -14%
817 Ft megtakarítás

Novosil gél,
50 ml (36,8 Ft/ml) 
Gyorsan és hatékonyan csillapítja a viszketést, 
fertőtlenít és csökkenti a rovarcsípés, napégés 
és csalánkiütés okozta kipirosodást. Mentolt 
tartalmaz, ezáltal hűsít. Nem fényérzékenyít.
Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

2328 Ft helyett:

1839Ft -21%
489 Ft megtakarítás

K
kozmetikum

ÉK
étrend-

kiegészítő

Láz- és fájdalom

Advil Ultra Forte lágy kapszula,
16 db (142,4 Ft/db) 
hatóanyag: ibuprofén
Az Advil Ultra Forte hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő hatás-
sal. Akár 10 perc alatt elkezdi csillapítani a fájdalmat.  
A fájdalomcsillapító hatás 8 órán át tart.
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800, www.gsk.hu  
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója  
a GSK vállalatcsoport. 
PM-HU-XBRAND-21-00009

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Algopyrin 500 mg tabletta,
20 db (105 Ft/db) 
hatóanyag: metamizol
Hatékony segítség többféle típusú, erős vagy egyéb kezelésre nem reagáló fájdalmak 
és láz csillapítására. Hatása legalább 4-6 órán keresztül tart.
Sanofi-Aventis Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5.  
Telefon: (+36 1) 505 0050, Fax: (+36 1) 505 0060  
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055., Web: www.sanofi.hu 
MAT-HU-2100148 (2021.02.12.)

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Akciós ár:

2099Ft*

Akciós ár:

2279Ft*



TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA OT

orvos-
technikai 

eszköz

2561 Ft helyett:

2279Ft -11%
282 Ft megtakarítás

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA OT

orvos-
technikai 

eszköz

3298 Ft helyett:

2869Ft -13%
429 Ft megtakarítás

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

 (38 Ft/ml) (19,1 Ft/ml)

Csont, izom, ízület, porc

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

8 9

Orr-szem

BioCo K2 Forte 120 µg tabletta,
60 db (46,7 Ft/db) 
Alkalmazása javasolt mindazok számára, 
akik a normális csontozat fenntartását 
jelentős mennyiségű, természetes K2-vitamin 
fogyasztással szeretnék támogatni.
BioCo Magyarország Kft., 3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

ÉK
étrend-

kiegészítő

Xilomare® 1 mg/ml oldatos 
orrspray, 
1*10 ml (176,9 Ft/ml)  
hatóanyag: xilometazolin-
hidroklorid
Hatóanyaga perceken belül szünteti meg 
az orrdugulást, és hatása általában 12 órán 
át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. 
Felbontás után 6 hónapig használható!
Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

2057 Ft helyett:

1769Ft -14%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

288 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Ocutein Allergo szemcsepp,
15 ml (109,9 Ft/ml) 
Segít az allergiás, szénanáthás tünetek 
enyhítésében, a szem megnyugtatásában, 
és a szem viszkető, égő érzésének 
megszüntetésében. Kontaktlencsével is 
alkalmazható.
Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

OT
orvos-

technikai 
eszköz

Akciós ár:

2799Ft*

Akciós ár:

1649Ft*

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

Apetister SENIOR feketeribizlilé 
koncentrátumot, növényi 
kivonatokat és vitaminokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő oldat,
100 ml (17,9 Ft/ml) 
2209 Ft helyett:

1789Ft -19%
420 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő



1Az elmúlt 12 hónapban, az érték alapú legmagasabb piaci részesedés alapján.  Forrás: IQVIA December 2020 • Voltaren Emulgel 1% gél, 100 g; Voltaren Emulgel Forte
20 mg/g gél, 100 g; Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél, 180 g: diklofenák-dietilamin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszerek.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu • PM-HU-VOLT-21-00059, Jóváhagyás dátuma: 2021. június
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ülő munka
következtében

kialakuló izom- és
ízületi fájdalomra

Izom- és ízületi
gyulladás esetén

Nr 1

fájd
alom

csillapító márka Magyar
or

sz
ág

o
n.Nr 1

fájd
alom

csillapító márka Magyar
or

sz
ág

o
n.

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.10 11

HANGOlódjuNK Az őSzre!
Bár most még javában tom-
bol a nyár, hamar elröppen ez 
a néhány hét, és belépünk az 
őszbe. Hogyan készüljünk fel 
az évszakváltásra?

A nyárt őszre váltani – különö-
sen idén, a hosszú bezártság 
után – senkinek sem könnyű. 
Magunk mögött kell hagyni 
a meleget, a szabadságot, a 
gyerekeknek az ébresztő nél-
küli ébredést, és újra jönnek 
a dolgos hétköznapok. Mit 
tegyünk, hogy a szeptember 
ne érjen váratlanul minket? 
Adunk néhány jó tanácsot, 
amelyekkel stresszmentesen 
felkészülhet az átállásra!

Tervezzünk előre

A hosszú hétvége után ér-
demes elkezdeni az őszi ké-
szülődést: elsőként érdemes 
összeírni, milyen feladatok 
várnak majd ránk. A legtöbb 

családban ilyenkor az óvo-
da- vagy iskolakezdés jelenti 
a legnagyobb kihívást, sokat 
segít majd, ha a naptárba 
beírjuk, mikor kell átvenni 
a könyveket, az egyenblúzt 
vagy éppen mikor lesz az év-
nyitó. Nézzük át a gyerekek 
felszerelését, és időben pó-
toljuk a hiányokat, sőt, az is 
előfordulhat, hogy a ruháik 
egy részét is kinőtték az el-
múlt hónapokban.

Vakáció újratöltve

A nyár ugyan véget ér, de a 
legjobb élményekről nem kell 
lemondani: épp itt az ideje, 
hogy megtervezzük, mikor tu-
dunk újra elszabadulni a mun-
kától. Nézzük át a naptárat, 
írjuk be előre, mikor lesznek az 
iskolai szünetek, sőt, ha már 
tudjuk, a nagyobb projektje-
ink határidejét is jegyezzük fel. 
Így azonnal láthatjuk majd, 

mikor tudunk egy hétvégi tú-
rára indulni, vagy éppen egy-
két szabadnap felhasználásá-
val akár egész héten pihenni.

Cseréljük őszire a házipatikát!

Az ősz a megfázások szezon-
ja, különösen a most újra kö-
zösségbe kerülő gyermekek 
tudnak sokszor megbeteged-
ni. Itt az ideje, hogy felkészít-
sük a házipatikát: tegyük el a 
napvédő készítményeket és a 
leégés elleni szereket, vegyük 
előre a fájdalom- és lázcsilla-
pítókat, torokfájás elleni szo-
pogató tablettákat. Hasznos 
lehet valamilyen probiotiku-
mot is beszerezni, és jó előre 
felkészülni vitaminokkal. Vé-
gül, de nem utolsó sorban pe-
dig nézzük át a meglévő ké-
szítmények lejárati idejét – a 
régit adjuk le a patikában, és 
pótoljuk frissel!

Voltaren Emulgel 1% gél,
100 g (26,4 Ft/g)

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél,
100 g (39 Ft/g)

Voltaren Emulgel Forte 
20 mg/g gél,
180 g (29,4 Ft/g)

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akciós ár:

2639Ft*

Akciós ár:

3899Ft*

Akciós ár:

5299Ft*



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 július hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  
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 július 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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Keringés, nyugtatók

Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay utca 3.

*A kockázatokról és mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét

Az Aknesol komplex összetételének és 
hatóanyag-tartalmának köszönhetően 
hatékonyan száll szembe a pattanások-
kal, fertőtlenítő hatása által pedig véd a 
továbbfertőződéstől.

GYŐZD LE A PATTANÁSOKAT AZ AKNESOL 
KÜLSŐLEGES OLDAT SEGÍTSÉGÉVEL!

Aknesol külsőleges oldat, 
50 ml (31,6 Ft/ml)

Tudtad, hogy a Pajzsmirigy + HAJ 
nem csak pajzsmirigyedért tesz extra 
organikus szelén tartalmával, hanem 
további  összetevői még  élénkítik a 
hajhagymákat és belülről támogatják a haj 
egészséges, dús szerkezetét is?

NORMÁL PAJZSMIRIGYMŰKÖDÉS 
ÉS ÉLETTELI HAJ  

Pajzsmirigy+Haj kapszula, 
60 db (47,5 Ft/db)

PAJZSMIRIGYEDÉRT ÉS 
A SÚLYCSÖKKENTÉSÉRT  

Pajzsmirigy+Slim GOLD kapszula,
 60 db (82,7 Ft/db)

120 mikrogramm organikus szelénnel a 
normál pajzsmirigyműködésért, CLA a 
zsírszövet gátolásához, illetve keserű-
naranccsal a zsír- és szénhidrát anyagcsere 
támogatásához.

Well Pharma Kft.
1037 Budapest, Zay utca 3.

őtízsé
gei k-

dnert é

KESERŰ NARANCS ÉS KÓLADIÓ: HOZZÁJÁRUL 
A SÚLYCSÖKKENTÉSHEZ.

KRÓM: HOZZÁJÁRUL A NORMÁL 
VÉRCUKORSZINT FENTARTÁSÁHOZ.

A LIGETSZÉPE OLAJ: HOZZÁJÁRULHAT AZ EGÉSZSÉGES BŐR 
ÉS KÖTŐSZÖVET 
FENNTARTÁSÁHOZ.

ÁZSIAI GÁZLÓ: KÖNNYŰVÉ  TESZI A LÁBAT.

„

VEDD ÁT AZ IRÁNYÍTÁST A PLUSZ KILÓK FELETT!
VÁLTOZÓKORI KARCSÚSÁGODÉRT ÉS A KÖNNYŰ LÁBAKÉRT

4715 Ft helyett:

3819Ft -19% ÉK
étrend-

kiegészítő
896 Ft megtakarítás

Detralex 500 mg filmtabletta,
120 db (85,2 Ft/db) 
Érvédő hatású gyógyszer, amely gátolja a vénák 
tágulását, és növeli a hajszálerek ellenállását.
SERVIER HUNGÁRIA KFT., 1062 Budapest, Váci út 1-3.

11 624  Ft helyett:

10 229Ft

3517 Ft helyett:

2849Ft
ÉK

étrend-
kiegészítő

668 Ft megtakarítás
-19%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

1395 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Priessnitz Medical Véna és 
Visszér krém,
125 ml (18,6 Ft/ml) 
Szép lábak, könnyű léptek duzzanatok és 
visszerek nélkül! Jótékony hatást gyakorol 
a vénák és a nyirokrendszer minőségére és 
működésére. Mentol tartalmának köszönhetően 
intenzív hűsítő hatású.
Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

2948 Ft helyett:

2329Ft -21%
619 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

Szeretne jól aludni?
Természetesen!

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ. NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 
VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek számára.

Az elalvás megkönnyítésére és a minőségi alvásért.

MAGNÉZIUM:
Hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, 
valamint a normál pszichológiai funkció fenntartásához
és közreműködik a normál idegrendszeri működésben. 

CITROMFŰ:
az elalvás megkönnyítésére és az alvás minőségi javítására.

SZŐLŐMAG POLIFENOL KIVONATOK:
az antioxidáns hatás elősegítésére.Újdonság!

3 KOMPONENSŰ INNOVATÍV ÖSSZETÉTEL

Datif PC Night kapszula,
30 db (58,6 Ft/db) 
2045 Ft helyett:

1759Ft -14% ÉK
étrend-

kiegészítő
286 Ft megtakarítás

Klimin slim FOCUS kapszula,
60 db (63,7 Ft/db) 

1836 Ft helyett:

1579Ft
257 Ft megtakarítás -14%

GYK
gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 

készítmény

Forgalmazó: Boiron Hungária Kft.,1124 Budapest, Csörsz u 45.

ÉK
étrend-

kiegészítő

Akciós ár:

4959Ft*

-12%

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 
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Imodium® 2 mg kemény kapszula,
20 db (62 Ft/db)
hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés 
tüneteit. Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli gyermekeknél.
Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

1377 Ft helyett:

1239Ft -10%
138 Ft megtakarítás

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 július hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők.  

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

Hasi panaszok, emésztés

Daedalon® 50 mg tabletta,
10 db (143,9 Ft/db) 
hatóanyag: 50,0 mg dimenhidrinát tablettánként
A Deadalon® tabletta különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére 
szolgáló gyógyszer. 6 éves kortól adható.
Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

1673 Ft helyett:

1439Ft -14%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

234 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

A kisbabák bőréről általában csak pozitív jelzők 
jutnak eszünkbe: puha, illatos, finom, hibátlan, 
ruganyos.  ám ezzel együtt érzékeny és sokszor 
kisebb-nagyobb problémák is érinthetik.  
Megmutatjuk, melyek a leggyakoribbak.

Tejkiütés
A tejkiütés nevéhez illően főleg anyatejes babákon 
jelentkezik az első hónapokban. Leginkább az arcot 
érintheti, de találkozhatunk vele a fejen vagy a nyakon 
is. Pici, piros göböcskék, amelyet az okoz, hogy a szer-
vezetük még nem tudja kellően feldolgozni az anyate-
jet. Általában kezelés nélkül is elmúlik rövid időn belül.

Fehér pöttyök
Majdnem minden második babánál előfordul, hogy 
apró, pattanásra hasonlító fehér pöttyöcskék jelen-
nek meg az arc, az orr vagy az áll területén. Ezeket 
szigorúan tilos nyomkodni, de felesleges is, általában 
kéthónapos korukra teljesen eltűnnek. Megjelenhet-
nek a valódi pattanásokra megszólalásig hasonlító 
bőrproblémák is a babán, ezeknek az anyai szervezet 

hormonális hatása az oka. Szintén hagyjuk őket érin-
tetlenül, csak kárt okozhatunk, ha kezelni próbáljuk.

Gólyacsípés
Ezek ártalmatlan értágulatok, amelyek pirosas színű 
foltok formájában jelennek meg a baba bőrén, álta-
lában veleszületett módon. Leggyakrabban a tarkón 
láthatók, de néha az orr tövében, az orrnyergen, a 
szemek környékén vagy a homlokon is lehetnek. Fon-
tos különbség az érdaganatokhoz képest, hogy nem 
emelkednek ki a bőr felszínéből. A többségük egyéves 
korra elmúlik, de ritkán előfordulhat, hogy némelyik 
később is megmarad.

Pelenkakiütés
Gyakorlatilag minden kisbabát érint előbb-utóbb a 
popsi kipirosodásával járó pelenkakiütés, amelyet egy 
későn kicserélt pelenka miatti irritáció éppúgy okoz-
hat, mint egy új étel bevezetése, esetleg a fogzás el-
kezdődése. Általában levegőztetésre és popsikrémes 
kenegetésre könnyen elmúlik, ha makacs lenne, vagy 
felülfertőződne, kérjük a gyermekorvos segítségét.

AmIkor A bAbA bőre Sem hIbáTlAn

Koszmó
Szintén nagyon gyakori, ártalmatlan és könnyen ke-
zelhető jelenség a koszmó, amely a fejen jelentkező, 
zsíros korpára emlékeztető jelenség. Ilyenkor érde-
mes babaolajjal finoman bekenni az érintett felületet, 
majd néhány óra múlva egy finom kefével lekapargat-
ni a feloldódott koszmót.

Száraz bőr
Bizony, már a legkisebbeken is észlelhetők időnként 
száraz területek a bőrön. Ez teljesen természetes 
jelenség, nem jelent komoly problémát, de jó tudni, 
hogy a felnőtteknek ajánlott hidratáló hatású koz-
metikumok nem alkalmasak a kezelésére. Ha ilyet ta-
pasztalunk, kérjük a gyermekorvos tanácsát!

Ekcéma
Az ekcéma szintén elég gyakori probléma a kisba-
báknál. Külső és belső tényezők egyaránt kiválthatják, 
tehát éppen úgy állhat a hátterében az irritáló mosó- 
vagy öblítőszer, mint egy elfogyasztott étel. Az ató-
piás dermatitisz bárhol megjelenhet a testfelületen, 
száraz, pirosas foltok képében. Ha ilyet tapasztalunk, 
forduljunk a gyermekorvoshoz, aki bizonyosan tud ha-
tékony készítményt javasolni. Ez lehet egy szteroidos 
gyulladáscsökkentő kenőcs, de a legtöbbször elegen-
dő mindössze egy zsírosabb krém is – persze a kiváltó 
ok felderítése és megszüntetése mellett.



Rejtvény 

1. Budapest IX. kerületének összefoglaló történelmi neve
2. Ügyes ötlet, leleményesen vagy ravaszul kigondolt terv
3. Szent… Államalapító királyunk
4. Női név
5.  A középkor végének legismertebb francia költője, verseit Faludy György 

„átirataiból” is ismerhetjük
6.  Sigmund… Osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola 

megalapítója
7.  Gabonafélék, illetve kukorica lisztjéből sült, erjesztett tészta, az újkorban 

alapvető néptáplálék
8.  Nagy testű és elterjedési területén általánosan ismert gázlómadár, népies 

nevén gilice, cakó
9.  Juhász… A 20. század első felében a magyarság sorsának egyik leg-

jelentősebb lírai kifejezője
10.  Alvást előidéző; a személy éberségét egészen addig csökkentő, amíg az el 

nem alszik
11.  Az egyik legnépszerűbb és legkönnyebben termeszthető dísznövény. 

Bőséggel nyíló virágairól kapta nevét, melyet már az ókorban is szívesen 
használtak krémekhez, fürdővízhez, illatszerekhez

12. Párizs híres egyeteme, amit József Attila is látogatott

NYereMÉNY

A rejtvény helyes megfejtését beküldők 
között 1 db könyvcsomagot 

sorsolunk ki az OlVAS.hu felajánlásával.
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Akcióban az egészség

Beküldési határidő 2021.08.31.  
A játékban való részvételhez, kérjük, a megfejtést  

a rejtveny@gyongypatikak.hu e-mail címre küldje be, vagy postai úton 
juttassa el hozzánk a következő elérhetőségre:  

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

Sorsolás: 2021. szeptember 8.

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 (összhangban a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvényben foglaltakkal),   

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. 
A nyertesek névsorát keresse a 
www.gyongypatikak.hu/nyere-

menyjatek oldalon!

Cseveg az olló. Néne
nyesi a pázsitot,

guggol. Hátulról nézve
is látni, ásított.

Rádió nyüzsög. Szárnyak
dongnak az üvegen.

lágy szellők táncot járnak
a puha füveken.

Az idő semmit játszik,
langy tócsa most, megállt.
Hogy elleng, abból látszik,

hogy remeg a virág. 

Én sem tudom már régen,
alszom? vagy dolgozom?

Megterit feleségem
szép fehér abroszon. 

Az eget is a tájon
vászonfény lepi el.

Csillog, mert üvegtálon
ül, a földieper. 

Boldog vagyok? A kedves
mellettem varrogat

s hallgatjuk, amint elmegy
egy vak tehervonat.

Megfejtés:  
józsef Attila versének a címe

Kellemes időtöltést 
kívánunk!

16

Augusztus bővelkedik 
olyan napokban, ame-
lyek valamilyen fontos 
dologra szeretnék 
ráirányítani figyelmün-
ket. Tudta, hogy ekkor 
ünnepeljük a balkeze-
seket, vagy azt, hogy 
mikor van az eltűntek 
világnapja?

A nyár harmadik hónapja rögtön 
egy fontos világnappal indul: a 
szoptatás világnapját 1992-ben 
tartották meg először, és rögtön 
egy évvel később hivatalos emlék-
nappá is emelték. Az elmúlt évti-
zedekben sajnos visszaszorult az 
anyatejes táplálás, annak elle-
nére is, hogy ez a legkönyebben 
emészthető, ideális összetételű 
táplálék a csecsemők számára. 
Az Egészségügyi Világszervezet, 
a WHO ajánlásai szerint hat hó-
napos korig kizárólag anyatejjel 
ajánlatos táplálni a babákat.

Augusztus 4. „jósló Domonkos” 
napja. Vannak, akik szerint ez el-
lentétes téli időt mutat: ha aznap 
nagyon meleg van, télen fázni fo-
gunk, ám ha az évszakhoz képes 
hűvös az idő, a tél is enyhe lesz.

Pénteken, augusztus 
6-án – ha szereti – 
igyon egy finom 
sört, ekkor van 
ugyanis idén 
a nemzetközi 
sörnap, amely 
egy kis ameri-
kai sörözőből 
indult 13 évvel 
ezelőtt.

Augusztus 10.: ezt a napot töltse 
lustálkodással, hiszen ez a lusta 
nap! Eredete homályba vész, de 
talán sokan nem is keresik, hon-
nan indult, hiszen éppen lustál-
kodnak… Ekkor van Lőrinc nap 
is, amelyet sokan összetéveszte-
nek a szeptemberi „dinnyerontó” 
Lőrinccel. Ennek ellenére ehhez a 
naphoz is kötődik népi hiedelem: 
ha Péter napjától (augusztus 1.) 
eddig nagy volt a hőség, akkor 
hosszú, fehér tél várható.

A fiatalok szerepe, társadal-
munkban elfoglalt helyzetére, 
jogaikra és persze kötelezettsé-
geikre is külön ünnepnap hívja fel 
a figyelmet. 1999. óta ünnepel-
jük őket augusztus 12-én, ezzel 
a nappal is megemlékezve arra, 
hogy milyen nehézségekkel talál-
kozhatnak a mai fiatalok.

Bár már júliusban elkezdődik, és 
augusztus végéig tart, a hónap 
12. napja környékén várható a 
Perseidák meteorraj észlelhető-
ségének tetőfoka minden évben. 
Ezek egy üstökösből származnak, 
és jól látható csillaghullás formá-
jában jelennek meg az éjszakai 
égbolton.

A balkezesek aránya 8-15 szá-
zalék közé tehető, közülük va-
lamivel több a férfi, mint a nő. 
Sokáig betegségként kezelték, 
de már tudjuk, hogy genetikai 
szinten meghatározott, azaz 
születésünk előtt eldől, balkeze-
sek leszünk-e vagy sem. Augusz-
tus 13-a a balkezesek világnapja, 
amelyet 1976 óta tartunk ezen a 
napon.

Augusztus 16. – ez a hontalan, 
kóbor állatok világnapja. 1992. 
óta ezzel szeretnék felhívni a fi-
gyelmet a rossz sorsú állatokra, 
valamint a menhelyekről történő 
örökbefogadás fontosságára.

Nekünk, magyaroknak a nyár 
legnagyobb ünnepnapja 

augusztus 20-a, amikor 
Szent istván király és 
alkotmány mellett az 
új kenyeret is ünnepel-
jük. Ez utóbbi onnan 

ered, hogy régebben erre 
a napra jellemzően már el-

fogyott az előző évi búza és az ab-
ból készült liszt, és ekkor sütötték 
először az új búzából a kenyeret. 

Augusztus 27-én este irány a leg-
közelebbi állatkert! Aznap tart-
ják ugyanis az állatkertek éjsza-
káját, amikor olyan helyekre is 

bejuthatunk, ahová máskor nem. 
Érdekes előadásokat, vezetett 
túrákat szerveznek az ország 
összes állatkertjében erre az es-
tére.

Augusztus utolsó előtti napján, 
30-án az eltűntek világnapja ér-
kezik el. Ezzel a nappal főleg a 
fegyveres konfliktusokban, hábo-
rúkban szétszakított családokra, 
eltűnt személyekre szeretnék a 
figyelmet irányítani. De ez a nap 
azokról is szól, akiket a családjuk 
bármilyen más okból keres.

Különleges napok a nyár utolsó havában

Augus
ztusi

 jeles
 nap

ok
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További Gyöngy akciók További Gyöngy akciók

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 július 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 július 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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Exoderil 10 mg/g krém,
30 g (80 Ft/g) 
hatóanyag: naftifin
Gyorsan enyhíti a viszketést és már napi 
1x-i használat mellett képes elpusztítani a 
bőrfertőzést okozó gombák széles körét.
Sandoz Hungária Kft., 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
OSDZ1757/11.20

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Blend-a-dent Extra erős original 
műfogsorragasztó gél,
47 g (27 Ft/g) 
Az erős tartás, a kényelem és az ételmaradék 
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.

1476 Ft helyett:

1269Ft -14%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

207 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

BioCo szerves SZELÉN 
MEGAPACK tabletta, 
120 db (19,7 Ft/db) 
A termék kizárólag szerves kötésű, jól 
hasznosuló L-szeleno-metionin formában 
tartalmazza az immunrendszer és pajzsmirigy 
normál működéséhez szükséges szelént, 
magas, 100 µg-os hatóanyag-mennyiségben.
BioCo Magyarország Kft., 3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

2743 Ft helyett:

2359Ft -14%
384 Ft megtakarítás

ÉK
étrend-

kiegészítő

Karpal Akut krém,
50 ml (40,8 Ft/ml) 
A KARPAL AKUT a kéztő alagút szindrómával 
küzdő betegek kezeinek masszírozására.  
A növényi kivonatoknak, valamint masszázsnak 
köszönhetően csökkenti a kézfájdalmat és 
javítja az ujjak érzékenységét.
Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

2581 Ft helyett:

2039Ft -21%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

542 Ft megtakarítás

OT
orvos-

technikai 
eszköz

Clavin Ultra kapszula,
20 db (436 Ft/db) 
Szerepe van a férfi nemi funkciók 
megőrzésében1, hozzájárul az erekció 
eléréséhez3, szerepe van a libidó növelésében3,
részt vesz a normál spermaképződésben4, 
hozzájárul az optimális állóképességhez 1,2. 
Hatóanyagok: maca gyöker-kivonat1, szibériai 
ginzeng gyökér-kivonat2, sáfrány virág-kivonat3, 
szelén4

Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

ÉK
étrend-

kiegészítő

DIAMizin kapszula,
50 db (56 Ft/db) 
A DIAMizin hozzájárul a normál vércukorszint 
fenntartásához. Szedése étvágycsökkenést 
eredményezhet. Napi alkalmazása hozzájárul a 
testtömeg megtartásához, illetve a fogyáshoz.
Simply You Hungary Kft.,1068 Budapest, Városligeti fasor 8/A.

ÉK
étrend-

kiegészítő

Aurisclean fülspray,
15 ml (129,3 Ft/ml) 
Hatékonyan eltávolítja a fülzsírt és 
megakadályozza a felesleges fülzsír 
termelődését, csökkentve a fülgyulladás 
kockázatát. Rendszeres fülhigiéniához ajánlott.
Simply You Hungary Kft., 1068 Budapest, Városligeti Fasor 8/A.

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

OT
orvos-

technikai 
eszköz

Akciós ár:

2399Ft*
Akciós ár:

8719Ft*

Akciós ár:

2799Ft*
Akciós ár:

1939Ft*

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 

GYS
gyógyászati 
segédeszköz 



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

Az akció időtartama:  2021. augusztus 1-31., ill. az akciós készlet erejéig. Az újságban 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. 
Az egyes gyógyszertárakban az elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek lehetnek, vásárlás előtt kérjük érdeklődjön gyógyszertárainkban!

Magnézium Béres 375 mg + B6 
filmtabletta, 
30 db (66 Ft/db) 
Csökkent a stressztűrő képessége? Fáradt? 
Ingerlékeny? Izomremegést, izomgörcsöt 
észlelt? Mindezeket a nem megfelelő 
magnéziumellátottság is okozhatja. 
Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 filmtabletta 
segíthet a magnéziumhiány megelőzésében és 
kezelésében.
Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
BMG3752108ADGYO

2275 Ft helyett:

1979Ft -13%

TERHÉRE MEGVÁSÁROLHATÓ
!EPEG

ÉS
ZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLA 

296 Ft megtakarítás

VN
vény nélkül

kapható
gyógyszer

Akcióban az egészség www.gyongypatikak.hu


