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februári akciók

4439Ft
5222 Ft helyett:

783 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer

Magazinunk témáiból:
MEGÚJULTUNK!

Bővebb terjedelem, megújult forma,
egészséggel kapcsolatos cikkek

Lázcsillapítás babáknál
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Védekezzünk egyszerűen
a kórokozók ellen!
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Actival Extra filmtabletta,
90+30 db (37 Ft/db)
Maximális életerő a mindennapokhoz! Növeli az ellenállóképességet és
fokozza az antioxidáns védelmet.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
www.beres.hu
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5716 Ft helyett:

857 Ft megtakarítás
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vény nélkül
kapható
gyógyszer
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Actival Senior filmtabletta,
90+30 db (40,5 Ft/db)
Multivitamin ásványi anyagokkal és nyomelemekkel 50 éven felülieknek.
Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
www.beres.hu

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

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termékek
ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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Hosszan tartó C-vitamin

SZUPER ÁRON!

Most akár

20%

kedvezménnyel!

4086 Ft helyett:

3269Ft
817 Ft megtakarítás

VN

-20%

vény nélkül
kapható
gyógyszer

Cetebe 500 mg retard kemény
kapszula,
T R
120 db (27,2 Ft/db)
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*A Cetebe 500 mg retard kemény kapszula 120x javasolt akciós fogyasztói ára 3269 Ft.
Az akció 2018. február 1-28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
Egyes patikákban a termék ára a megjelenített árhoz képest eltérhet. Az akciós ár és kedvezmény a 2018. januári Gyöngy Patikákban
javasolt maximált fogyasztói árhoz képest értendő (4086 Ft). Aszkorbinsav hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. • 1124 Budapest, Csörsz u. 43. • Tel.: 225-5800 • www.gsk.hu • CHHU/CHCET/0019/17
Elkészítés dátuma: 11/01/2018 • A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

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

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termékek
ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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Országszerte várjuk Önt
egészséghez kapcsolódó
akcióinkkal, széles
választékunkkal, speciális
ajánlatainkkal, szakértő
tanácsadással!
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Egy új év mindig lehetőség a megújulásra, új lehetőségek
feltérképezésére. Ilyenkor már magunk mögött hagytuk,
lezártuk az elmúlt évet és a visszatekintés után az új
feladatokra, új célkitűzésekre koncentrálhatunk.

u
új

Kedves Olvasó!

2018 februártól formailag és tartalmában is megújult, bővebb terjedelmű
Gyöngy Patikák havi akciós újsággal jelentkezünk.
A megszokott akciós termékek mellett
egészséggel kapcsolatos olvasmányokkal, érdekességekkel, egészségtippekkel
és kikapcsolódásként rejtvénnyel színesítettük kiadványunkat.
Az akciós termékek áttekinthető, tünetek, betegségek szerinti csoportosításával szeretnénk megkönnyíteni a tájékozódást, könnyebbé tenni a választást az
Önök számára.
A gondoskodás olyan érték, ami mindenkinek mást jelent. Nekünk azt, hogy elkötelezett és szakértő segítséget nyújtsunk
Önnek. Hívja továbbra is segítségül a
Gyöngy Patikák szakembereinek tudását,
szakértelmét, tekintse át és válasszon Ön
vagy családja egészségének megőrzéséhez széles akciós termékpalettánkból.

A Gyöngy Patikákat, a legnagyobb
hazai patikakör gyógyszertárait
megtalálja a

www.gyongypatikak.hu

weboldalon, és a Gyöngy Patikák
Facebook oldalán.

Küldetésünk az egészség!

Téli ajánlataink
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A Baldivian® Night egy növényi gyógyszer,
amely természetes hatóanyagával (441,35 mg
macskagyökér száraz kivonat) enyhítheti az
alvászavarokat.
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Baldivian® Night tabletta,
30 db (55,3 Ft/db)
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Mebucain Mint 2 mg/1 mg
szopogató tabletta,
20 db (57,5 Ft/db)
Fertőtleníti a torkot és csillapítja
a fájdalmat.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
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Akciós ár:

1659Ft*

vény nélkül
kapható
gyógyszer

1029Ft*
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Gyorsan megszünteti az orrdugulást és
hatása akár 12 órán át tart.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest,
Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

M E G V Á SÁ ROL

MEDISANA ecomed TM-62E
digitális lázmérő,
1 db (1029 Ft/db)
∙ Pontos testhőmérséklet-mérés szájban,
hónaljban és végbélben.
CHHU/CHCET/0019/17

Otrivin 1 mg/ml adagoló
oldatos orrspray,
10 ml (165,9 Ft/ml)
hatóanyag: Xilometazolinhidroklorid
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orvostechnikai
eszköz
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Akciós ár:

HA

293 Ft megtakarítás

vény nélkül
kapható
gyógyszer

CHHU/CHCET/0019/17

-15%

1436 Ft helyett:

TÓ!

1659Ft

VN

HA

1952 Ft helyett:

∙ Hangjelzés bekapcsoláskor és a mérés
végén.
∙ Utolsó mérési érték tárolása.
∙ Hangjelzéses lázriasztás.
∙ Automatikus kikapcsolás 8 perc után.
∙ Vízálló.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Téli ajánlataink
2340 Ft helyett:

1989Ft

VN

-15%

351 Ft megtakarítás

vény nélkül
kapható
gyógyszer

2764 Ft helyett:

2349Ft
415 Ft megtakarítás

GYT

-15%

speciális –
gyógyászati
célra szánt
– tápszer.
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A megoldás aranyérre! A Sperti Preparation
H® végbélkúp hatékonyan csillapítja az
aranyér kellemetlen tüneteit: csökkenti az
irritációt, enyhíti a fájdalmat és elősegíti a
sebgyógyulást. Kizárólag természetes hatóanyagokat (cápamájolajat és élesztősejt-kivonatot) tartalmaz.
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Eurovit Oliva-D 2200NE
kapszula,
60 db (39,2 Ft/db)

Sperti Preparation H®
végbélkúp,
12 db (165,8 Ft/db)

E GÉ S

HÉ

HA

ZS
E GÉ S

TER

RE

MLA
ZÁ

EP
ÉG

M E G V Á SÁ ROL

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. Ezért az
Eurovit Oliva-D kapszula LAHB (Lipid Alapú
Hatóanyag Bevitel) rendszere extra szűz
olívaolajat tartalmaz, melyben a D-vitamin
eleve oldott, a szervezet számára hasznosítható formában található.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Köhögés, köptető
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Sinupret bevont tabletta,
50 db (36,4 Ft/db)

Robitussin™ Expectorans
köptető szirup,
100 ml (13,4 Ft/ml)
Hatóanyag: gvajfenezin

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült
gyulladásainak kezelésére szolgáló gyógyszer.
Hatóanyagai gyulladáscsökkentő, nyákoldó
hatásúak, megkönnyítik a letapadt váladék
felköhögését és kiürülését.

A Robitussin™ Expectorans szirup a makacs,
nyálkás, hurutos köhögés, és hörghurut
kiegészítő kezelésére szolgáló köptető.
Feloldja a légúti váladékot, ezzel elősegíti
annak felköhögését.
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Mucopront 375 mg kemény
kapszula,
50 db (39,2Ft/db)
Hatóanyag: karbocisztein
Hurutos köhögés? A Mucopront megkönnyíti
a hörgőváladék felköhögését és kiürülését.
Kettős hatásával szabályozza a nyák- és köpettermelést és elfolyósítja azt, így könnyebb
felköhögni.

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

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

Mondd meg, hogyan köhögsz,
megmondom, mi bajod!
A köhögés bár kellemetlen és sokszor
fájdalmas, jó tudni, hogy nem betegség, hanem fontos tünete egyes
betegségeknek. Jól tesszük ezért, ha
figyelünk rá, és időben kivizsgáltatjuk, mi a kiváltó oka, mielőtt súlyos
következményei lennének.
A köhögés úgy keletkezik, hogy a tüdőből zárt
hangrés mellett, a légzőizmok erőteljes összehúzódása során, nagy mennyiségű levegő nagy sebességgel áramlik ki. Az így keletkezett nyomásnövekedés pedig hirtelen kinyitja a hangrést. A köhögés
hátterében általában a felső vagy alsó légutak
gyulladásos megbetegedései állnak, így például
torok-, gége-, légcső-, hörgő- vagy tüdőgyulladás,
amelyeket bakteriális vagy vírusos fertőzések
váltanak ki a leggyakrabban. A dohányosok és az
asztmások idült légúti gyulladásai, és a mellhártyagyulladás is köhögéssel jár. Mivel ennél sokkal
komolyabb betegségek is okozhatnak köhögést,
ezért nagyon fontos odafigyelni e tünetre.
A köhögés kiváltó okának pontos felismeréséhez
fontos tudni, milyen típusú köhögésről van szó, és
mióta tart. A heveny köhögés 3-8 hétig tart, az
ennél tovább fennálló köhögés már idültnek minősül. Az akut köhögés oka lehet heveny légúti
fertőzés, arcüreggyulladás, irritáló anyagok belégzése, asztma, heveny szívbetegség, tüdőgyulladás,
tüdőembólia, félrenyelés. Az idült köhögés oka a
dohányzás és más környezeti ártalmak mellett
lehet idült arcüreggyulladás, asztma, idült hörghurut, idült szívbetegség, daganat, tbc. Az sem
mindegy, hogyan kezdődik a köhögés. Ha hirtelen,
erőteljesen, azt okozhatja félrenyelés, de hosszabb
idő alatt dohányosok esetében is ilyen típusú köhögés alakul ki. A rövid, száraz köhögés jellemző a
felső légúti fertőzésekre, a tüdőgyulladás kezdeti
stádiumára, idegentest jelenlétére. Nedves, hos�szas köhögés leggyakrabban hörghurutra, hör-

gőtágulatra jellemző. Ha érdes, rekedt a köhögés,
az a hangszalagok érintettségét jelzi, amely lehet
gyulladásos vagy daganatos eredetű.
Az is fontos jellemző lehet, hogy jár-e köpettel,
és ha igen, milyennel. Fontos megvizsgálni azt is,
hogy kíséri-e fájdalom a köhögést, és ha igen, milyen jellegű és hol jelentkezik. A köhögés kezelésekor tudni kell, hogy száraz vagy nedves köhögésről
van-e szó, hiszen ennek megfelelően történik a
tüneti kezelés. A száraz köhögést köhögéscsillapítókkal lehet orvosolni, a nedves esetében azonban
a köhögéscsillapítás káros lehet, ugyanis a köpetnek ekkor mindenképpen távoznia kell. A köhögés
egyes esetekben megelőzhető, dohányzás esetében például a dohányzásról való leszokással. Fontos az immunrendszer erősítése is, hogy a különböző fertőzéseket és megfázásokat elkerülhessük.

A köhögés csillapítására tünetileg
alkalmazhatók bizonyos gyógynövények,
az ezekből készült teák illetve a méz.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Megfázás, influenza
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Akciós ár:

2249Ft*

1822 Ft helyett:
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vény nélkül
kapható
gyógyszer

273 Ft megtakarítás
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Hagyományos növényi gyógyszer.
A javallatokra való alkalmazása a
régóta fennálló használaton alapul.
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300 Ft megtakarítás
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Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges megfázás tüneteinek enyhítésére.
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Kaloba®
belsőleges oldatos cseppek,
20 ml (77,5 Ft/ml)
hatóanyag: Pelargonium
sidoides
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1447 Ft megtakarítás

-20%

1999 Ft helyett:
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Komplex megoldás a megfázás és az influenza tüneteinek kezelésére.
GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
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Neo Citran belsőleges por felnőtteknek,
14 db (160,6 Ft/db)
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Oscillococcinum golyócskák,
30 db (193 Ft/db)
hatóanyag: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
Hidegrázás? Rossz közérzet? Láz? Szedjen
Oscillococcinumot már az első influenzás
tünetektől! Oscillococcinum, legyen erősebb
a télnél! Vény nélkül kapható homeopátiás
gyógyszer.
Forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

Wick VapoRub kenőcs,
50 g (34 Ft/g)
Jól bevált mellkas kenőcs és inhaláló balzsam. Hármas hatás a megfázás
ellen: csillapítja a köhögést és az orrdugulást akár 8 órára, enyhíti a torok- és
hörghurutot.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Jelen lenni saját életünkben
Szilvágyi Beatrix életvezetési tanácsadó
„Az egészség nem csupán a betegség hiányát jelenti: test, lélek és szellem együttese alakítja ki az
egyensúlyt, így vagyunk EGÉSZ-ek, EGÉSZ-ségesek. Ezért fontos, hogy legyenek élményeink, amelyek feltöltenek, és persze az is, hogy ne maradjunk
le ezekről amiatt, hogy egy betegség ledönt a lábunkról. Minden mindenre visszahat.
Mindehhez elsődleges, hogy figyeljünk oda önmagunkra. Fontos tisztában lennünk azzal, milyen
szükségleteink vannak érzelmi, szellemi, szociális
és testi szinten, és azzal, hogy ezeket hogyan elégíthetjük ki.
Egy megbetegedés mindig ijesztő, főleg akkor, ha
alapvetően magabiztos és energikus emberek vagyunk. Az a gondolat, hogy nincs ráhatásunk bizonyos dolgokra, megrémíthet minket. Hiszen egyik
pillanatról a másikra kútba eshetnek a terveink. Ez
az, amire ritkán gondolunk előre, pedig ha ismerjük
önmagunkat, lehetőségeinket a testi és lelki egészségünk megóvása érdekében, akkor cselekedni is
tudunk az érdekében.”

„Csak azt tudnám minél többekkel megértetni: sokkal könnyebb az egészségünket megvédeni, mint
betegségből felépülni.” – Így hangzottak egykor
id. dr. Béres József sokszor ismételt figyelmeztető
szavai. A feltaláló üzenete máig sem vesztett aktualitásából, sőt mondhatjuk, hogy aktuálisabbak,
mint valaha voltak. Immunrendszerünket számos
kihívás teszi próbára, de ha a jó működéshez megadjuk számára a kellő támogatást, akkor jó eséllyel,
magabiztosan nézhetünk szembe a hidegebb hónapok kihívásaival, és jelen lehetünk életünk fontos
pillanataiban. A Béres Csepp Extra komplex összetételének köszönhetően hatékonyan támogatja a
szervezet ellenálló képességét, és fokozott immunvédelmet biztosít a betegségek megelőzésében és
leküzdésében az egész család számára.

Béres Csepp Extra
Magyarország első számú
immunerősítője1

Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.
1
Forrás: IMS Health Magyarország OTC database, 05F1 OTC3 (immunerősítők),
2016 teljes év és 2017 1-7 hó, doboz és értékbeni értékesítés alapján.

2049Ft
575 Ft megtakarítás

-22%

ÉK

étrendkiegészítő

BCS1802LFGY

2624 Ft helyett:

Cukormentes gumivitamin készítmény, melynek összetevői ( A-, B6-, B12-, C-, D3-vitamin
és folsav) hozzájárulnak a gyermekek immunrendszerének normál működéséhez. Finom
citrom- és málnaízű.

Vitamintár C-vitamin 1000 mg
elnyújtott kioldódású tabletta
csipkebogyó kivonattal,
90 db (22,9 Ft/db)
Vitamintár C-vitamin 1000 mg elnyújtott
kioldódású tabletta csipkebogyó kivonattal.
Hazai feldolgozású termék.
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Actival Kid Gumivitamin,
50 db (45,4 Ft/db)

TER

3799Ft*
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Akciós ár:

ZS

étrendkiegészítő

ACTK1802LFGY

400 Ft megtakarítás

ÉK

E GÉ S

2269Ft

-15%

VMT1802LFGY

2669 Ft helyett:

M E G V Á SÁ ROL

VN

vény nélkül
kapható
gyógyszer

Béres Csepp Extra
belsőleges oldatos cseppek,
4x30 ml (31,7 Ft/ml)
Komplex összetételével hatékonyan támogatja az immunrendszert és segít a betegségek
megelőzésében, pl. meghűléses megbetegedésekben, influenza idején.

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

· www.beres.hu

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Láz- és fájdalomcsillapítás
PÉNZTÁRI S
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212 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer
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139 Ft megtakarítás

-15%

1411Ft helyett:
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789Ft

VN

vény nélkül
kapható
gyógyszer
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928 Ft helyett:
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IBUMAX 600 mg filmtabletta,
30 db (40 Ft/db)
hatóanyag: ibuprofén
Kalmopyrin 500 mg tabletta,
12 db (65,8 Ft/db)
hatóanyag: acetilszalicilsav
Lázcsillapítás és hűléses megbetegedések, valamint enyhe és középerős fájdalmak kezelésére.
Richter Gedeon Nyrt., Gyógyszerbiztonsági O.: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

Az ibuprofén tartalmú Ibumax tabletta
fájdalom-,láz- és gyulladáscsökkentő
készítmény, amely alkalmas reumatikus és
izomfájdalmak kezelésére, fogfájás, fejfájás,
menstruációs fájdalmak esetén, illetve
lázcsillapításra.

Forgalmazza: Vitabalans Oy, 13500 Hameenlinna, Varastokatu 8.,Finland Magyarországi képviselet: Vitabalans Kft.
1033 Bp. Laktanya u.4.

Védekezzünk egyszerűen
a kórokozók ellen!
Sokan lebecsülik a kézmosás
jelentőségét, pedig többek
között ez a legegyszerűbb
módszer arra, hogy a fertőzéseket elkerüljük. Kórokozók
milliói leselkednek ugyanis
ránk a legváratlanabb helyeken is, súlyos betegségeket
okozva.

Bárhol járunk, akár a munkahelyünkön, tömegközlekedési eszközökön, nyilvános illemhelyeken,
vagy akár a saját otthonunkban,
káros mikroorganizmusok tömkelegével találkozunk. Elég egy kilincs megfogása, vagy egy kézfogás ahhoz, hogy ezek a kórokozók
ledöntsenek a lábunkról. A vírusok, baktériumok, gombák okozta betegségek általában egy-

szerűbb kezelésektől is elmúlnak,
immunrendszerünk erősségétől
függően. Megfelelő óvintézkedésekkel azonban megakadályozhatjuk, hogy megfertőződjünk,
vagy éppen mi fertőzzünk meg
másokat. Ezért például tartsunk
zsebkendőt a szánk elé, amikor
tüsszentünk. Nyilvános helyeken
kilincseket, illemhelyeken pedig
semmit ne fogjunk meg puszta
kézzel, hanem tegyük ezt szintén
zsebkendővel, vagy törlőkendővel. Nemcsak a bakteriális vagy
vírusos, hanem a gombák általi
fertőzések is sűrűn előfordulnak,
és általában a bőrön, a szájban,
a felső légutakban, a tüdőben, a
nyelőcsőben, és a tápcsatornában okoznak megbetegedéseket,
ezek közül is az egyik leggyakoribb a candida fertőzés.

Mindez azonban megelőzhető, ha
betartjuk a személyes higiénia
szabályait. Azaz hazatérve elsőként alaposan kezet kell mosni. A
kézmosás jelentőségét nem szabad elhanyagolni, és rendszeresen,
naponta több alkalommal kell fertőtleníteni kezeinket. Minden alkalommal mossunk kezet étkezés
előtt, kerti munka után, kisbabák
ellátásakor, betegápolásnál, és az
utcáról hazaérve. A kézmosásnak
nincs mennyiségi határa, minél
többször tesszük, annál nagyobb
eséllyel kerüljük el a különböző fertőző betegségeket.

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

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

Szív- és érrendszer
2787 Ft helyett:

2369Ft
418 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer

14516 Ft helyett:

12 339Ft
2177 Ft megtakarítás

-15%

OT

orvostechnikai
eszköz
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Klinikailag tesztelt mérési pontosság
Szabálytalan pulzushullámok kijelzése
Dátum / idő funkció
Univerzális mandzsetta az egész család számára (22-43 cm)
60 mérési eredmény tárolása memóriában
2 év garancia

ÉG

HÉ

Richter Gedeon Nyrt., Gyógyszerbiztonsági O.:
505-70-32, drugsafety@richter.hu

Visocor OM50 automata vérnyomásmérő,
1 db (12 339 Ft/db)

TER

Szíve élete legfontosabb társa. Viselje gondját!
A Panangin Forte hatóanyagai a magnézium és
kálium fontos szerepet játszanak a különböző anyagcsere-folyamatokban, az idegek, az
izomzat, valamint a szív- és keringési rendszer
működésében.

ZS

Panangin Forte 316 mg/280 mg
filmtabletta,
60 db (39,5 Ft/db)
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Alattomos és veszélyes

betegség az alacsony
vérnyomás
Bár rengetegen szenvednek az
alacsony vérnyomás kellemetlen
tüneteitől, sokan nem is tudják,
hogy ettől a problémától érzik
rosszul magukat, azt pedig pláne
nem, mi válthatja ki. Jó azonban,
ha odafigyelünk e jelenségre,
mert kezeletlenül hagyva súlyos
következményei lehetnek.

légszomj, az
étvágy csökkenése, az émelygés,
a hányinger, a hideg
végtagok, és az általános rossz közérzet. Az
idült hypotonia a memóriát
is rontja, csökkenti a figyelem
aktiválását, a beteg szétszórt
lesz. A krónikusan alacsony vérnyomás fokozza a
demencia, az Alzheimer-kór megjelenésének veszélyét, és a depresszió kialakulását.

A krónikus hypotonia nem ritka jelenség, hátterében számos ok húzódhat meg. Így például kiválthatják genetikai tényezők, a vegetatív idegrendszer
egyes problémái, de az okok között a vérerekben
uralkodó nyomás érzékeléséért felelős baroreceptoroknak is nagy szerepe van.A legfőbb tünetek
közé tartozik a fáradékonyság, a koncentrációs
képesség csökkenése, a csökkent szellemi terhelhetőség, a motiváció hiánya, belső nyugtalanság,
gyakori a szédülés, a heves szívdobogásérzés, a

A különböző gyógyszeres és gyógynövényes kezelések mellett fontos a megfelelő életmód is, a
rendszeres mozgás, főleg a kardiomozgás, amely
segíti a szív- és a vérkeringési rendszer munkáját.
A megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás is elengedhetetlen, hiszen ez is növeli a vérnyomást.
Érdemes a betegeknek rendszeresen fogyasztani
káliumot, magnéziumot, vasat, folsavat és B12-vitamint tartalmazó ételeket.

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

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

Vitaminok és ásványi anyagok
2234 Ft helyett:

1899Ft

VN

-15%

335 Ft megtakarítás

vény nélkül
kapható
gyógyszer

2249 Ft helyett:

1799Ft

450 Ft megtakarítás

-20%
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étrendkiegészítő

PÉNZTÁRI S

HÉ

TÓ!

HA

ZS
E GÉ S

TER

RE

MLA
ZÁ

EP
ÉG

M E G V Á SÁ ROL

Magnosolv® granulátum,
30 db (63,3 Ft/db)
hatóanyag: magnesium
hydrocarbonate

Bioheal Magnézium + B6-vitamin 250 mg szerves nyújtott
felszívódású filmtabletta,
105 db (17,1 Ft/db)

Már egy tasak fedezi a felnőttek napi magnézium szükségletének közel 99%-át.

Napi egy filmtabletta, a magas, 250 mg-os
hatóanyag-tartalmával és nyújtott felszívódásával járul hozzá a fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez, illetve a normál izomműködéshez.

További információ: 1138, Budapest Váci út 150.
MAG/MAY/ 17/01

975 Ft helyett:

829Ft

146 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer

1749 Ft helyett:

1399Ft

350 Ft megtakarítás

GYT

-20%

speciális –
gyógyászati
célra szánt
– tápszer.
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Calcium-Sandoz + Vitamin C
1000 mg pezsgőtabletta,
10 db (82,9 Ft/db)
Kalcium pótlásra és C-vitamin hiány esetén (pl.
fertőző betegségekben az ellenállóképesség
növelése) javasolt. Citromízű pezsgőtabletta.
OSDZ724/07.16
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

BioCo D3-vitamin 2000 NE
MEGAPACK tabletta,
100 db (14 Ft/db)
A D-vitamin hozzájárul az egészséges
csontozat és izomfunkció, a normál fogazat
fenntartásához, az immunrendszer normál
működéséhez.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Izom és ízület
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gyógyászati
célra szánt
– tápszer.
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3587 Ft helyett:

3049Ft
538 Ft megtakarítás

-15%

GYT
speciális –
gyógyászati
célra szánt
– tápszer.
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Javasolt ízületi betegség vagy fokozott ízületi
terhelés következtében kialakuló porc- valamint
ízületi rendellenességek, illetve a csontozat és
az izomzat állapota miatt fellépő különleges
táplálkozási igény kielégítésére, például túlsúl�lyal küzdők, sportolók, folyamatos álló vagy
nehéz fizikai munkát végzők, illetve időskorúak
számára.

VN

vény nélkül
kapható
gyógyszer
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Cartinorm® + D3
speciális – gyógyászati célra
szánt – tápszer,
60 db (118 Ft/db)

-15%

307 Ft megtakarítás
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BioCo
Porc & Izom
Csont Komplex MEGAPACK
filmtabletta,
120 db (25,4 Ft/db)

Apranax Dolo 100 mg/g gél,
100 g (17,4 Ft/g)
hatóanyag: naproxen

Alkalmazása javasolt ízületi betegségben
szenvedők számára, vagy fokozott ízületi
terhelés miatt fennálló porc-, illetve ízületi rendellenesség esetén, a különleges táplálkozási
igény kielégítésére.

• csökkenti a gyulladást
• csillapítja a fájdalmat
• hűsítő hatású.

Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom,
csont-ízületi gyulladás esetén:

Szellemi frissesség
3705 Ft helyett:

3149Ft

556 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer

2458 Ft helyett:

2089Ft
369 Ft megtakarítás

-15%
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Tebofortan 120 mg filmtabletta,
30 db (105 Ft/db)
hatóanyag: Ginkgo biloba
A Tebofortan® EGb761® (a Ginkgo biloba leveleiből speciális eljárással előállított standardizált
kivonatát tartalmazó) hatóanyagú gyógyszerkészítmény az időskorral összefüggő szellemi
hanyatlás és az életminőség javítására enyhe
fokú demenciában szenvedőknek.

BioCo Ginkgo biloba kivonat
120 mg MEGAPACK tabletta,
90 db (23,2 Ft/db)
A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál
szellemi működés fenntartásához, a
memória és az időskori agyműködés
támogatásához, a megfelelő véráramláshoz.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Lázban égő izmok
Az izomláz létrejöttének oka még nem
teljesen tisztázott, annak ellenére, hogy
az elmúlt évtizedekben számos tanulmányt végeztek már a kutatók ennek
megfejtésére. Nézzük, mit gondolnak
a szakemberek, mi válthatja ki valószínűleg e kellemetlen jelenséget, és mit
tehetünk ellene!

Rejtélyes okok
Az izomláz az izmoknak a szokásosnál nagyobb
megterhelése után jelentkezik. Az izomláz tünetei
általában egy nappal a fokozott megterhelést követően jelentkeznek. Ilyenkor az izmok fájdalmassá válnak, beduzzadnak, mozgástartományuk beszűkül, majd pár nap elteltével maguktól elmúlnak
e tünetek. Az izomláz pontos okára még nem jöttek rá, de számos tényező szerepet játszik ennek
kialakulásában, így például a rossz vérellátottság,
oxigénhiány, a tápanyagok hiánya, az anyagcseretermékek felszaporodása, és ennek következtében kialakult savas környezet, valamint a mikroszkopikus sérülések létrejötte.

Többet ésszel,
mint erővel
Örök kérdés, hogy izomláz esetén tovább lehet-e
erőltetni az izmokat. Vizsgálatok szerint a további mozgás nem gátolja a regeneráció folyamatát,
és az izomerő sem csökken lényegesen.
Az izomláz elkerülése érdekében ésszel kell sportolni is. Fokozatosan kell kezdeni, és eleinte kíméletesebb, egyenletes terhelést biztosító gyakorlatokat kell végezni. Minden mozgás előtt pár perc
bemelegítést kell tartani, amikor az összes izomcsoportot átmozgatjuk, és az edzést követően
levezető gyakorlatokat kell végezni. Már a tervezett testmozgás előtt és közben is pótoljuk a kalciumot és a magnéziumot a szervezet számára,
ezzel is megkönnyítve az izommunka végzését. A
gyümölcsleveket iktassuk be a mindennapi étrendünkbe, és javasolt ásványi anyagokban gazdag
pezsgőtabletták fogyasztása is.

Egy időben az izomszövetben felszaporodó, majd
a véráramba bekerülő tejsavat tették felelőssé a
tünetek kialakulásáért. Ez azonban csak részben
igaz. Egy másik, újabb elmélet szerint a hosszú
igénybevétel az izmokban mikrosérüléseket, repedéseket okoz, amelyeken keresztül víz áramlik
a szövetbe, ödéma keletkezik, ez pedig feszíti az
izmot. Ugyanakkor az izomsejtekből felszabaduló kalcium és a gyulladásban résztvevő, helyszínre
áramló fehérvérsejtek által termelt anyagok ingerlik a fájdalom receptorokat.

A panaszok megszüntetéséhez
szükség van az izomzat
vérkeringésének fokozására,
például hideg-meleg vizes
fürdővel, borogatással,
szaunázással, masszázzsal,
gyulladáscsökkentő szerekkel.

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

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termékek
ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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Linex Forte
Élőflórát tartalmazó kapszula,
28 db (83,2 Ft/db)
Anitbiotikum kúra? A Linex Forte több milliárdnyi élőflóra sejtet tartalmaz,
melyre a bélflórának az antibiotikum kezelés első napjától szüksége lehet.
OSDZ724/07.16 Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Imodium® 2 mg kemény
kapszula,
20 db (60 Ft/db)
Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a különböző eredetű hasmenés tüneteit.
Alkalmazható felnőtteknél és 6 éven felüli
gyermekeknél. Felnőtteknél irritábilis bél
szindrómához (IBS) kapcsolódó hasmenés
esetén is.

Tönkreteszi a stressz a bélrendszerünket
Szakemberek szerint a bélrendszer a második idegrendszer, így amikor stresszes
állapotban vagyunk, számíthatunk arra
is, hogy a bélflóránk is kárát látja ennek.
A bélflóra az egészséges szervezet alapköve, ám
ezt számos tényező felboríthatja. Az emésztőszervekben élő baktériumok összessége, azaz a bélflóra
úgynevezett védőbástyája, amelynek segítségével
elejét vehetjük számos betegség kialakulásának.
Az emberi szervezet normál bélflórája védőfalként áll ugyanis a behatoló kórokozókkal, a baktériumokkal, a gombákkal, a parazitákkal szemben.
Védi a nyálkahártyát a mechanikus sérüléstől, tápanyaglebontó enzimeket termel, segítséget nyújt
a kalcium, a magnézium és a vas felszívódásához,
B- és K-vitamint állít elő, és az immunrendszert ellenanyag termelésére készteti. Emellett az anyagcsere folyamatok elengedhetetlen részeként segíti
a tejcukor lebontását, székrekedéskor a bélmozgást, csökkenti az antibiotikumok mellékhatásaként jelentkező bél- és gyomor problémákat, serkenti az immunrendszert, csökkenti a gyulladást
okozó anyagok termelődését. A felborult bélflóra
azonnal jelzéseket ad rossz emésztés, puffadás,
hasmenés, székrekedés, krónikus fáradtság, fejfájás, hangulatingadozás, rossz közérzet formájában. A bélflóra egyensúlyának külső hatás általi
felbomlása pedig oka lehet a felszaporodó kilóknak

is, a nem megfelelő emésztés miatt túlsúlyba kerülő, és el nem távozó anyagok ugyanis elhízáshoz
vezethetnek. A kövérség pedig szív- és érrendszeri,
emésztő szervrendszeri, magas vérnyomásos betegségeket okozhat. Bizonyos élelmiszerek, többek
között a joghurt vagy a kefir kifejezetten e jótékony
hatású anyagok szervezetbe juttatását segítik elő.
A bél falába megtelepedő jótékony baktériumok
megszüntetik az emésztési problémákat, helyreállítják a védekező rendszert, a megfelelő enzim- és
vitamintermelést, és nem engedik, hogy megtelepedjenek az egyes kórokozók. A probiotikumok
egyúttal meggátolják a káros baktériumok felszaporodását, így a problémák megelőzésében is fontos szerepük van.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Természet erejével
3740 Ft helyett:

3179Ft

-15%

561 Ft megtakarítás

GYK
gyógyszernek
nem minősülő,
gyógyhatású
készítmény

1649 Ft helyett:

1319Ft

330 Ft megtakarítás

-20%

ÉK

étrendkiegészítő
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Bánó Fokhagyma-GalagonyaFagyöngy kapszula,
100 db (31,8 Ft/db)

Bioextra
Grapefruit mag kivonat,
20 ml (66 Ft/ml)

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.

Valódi grapefruit mag kivonat!
Citrus bioflavonoid tartalmú étrend-kiegészítő készítmény.
A Grapefruit mag kivonat könnyen adagolható, csepp formátumban kapható.

Hölgyeknek
2486 Ft helyett:

1989Ft

497 Ft megtakarítás

-20%

ÉK

étrendkiegészítő

BioCo Tőzegáfonya EXTRA
tabletta,
60 db (33,2 Ft/db)
A készítmény magas dózisban tartalmaz
tőzegáfonya kivonatot (500 mg/tabletta), mely
5000 mg szárított tőzegáfonya növényi őrleménynek megfelelő mennyiség tablettánként.

Akciós ár:

3799Ft*

ÉK

étrendkiegészítő

Merz Spezial Dragees,
60 db (63,3 Ft/db)
Vitaminokat, nyomelemeket és szójafehérjét
tartalmazó étrend-kiegészítő. Az üde és
egészséges bőrért, az erős és fénylő hajért, a
gyönyörű, erős körmökért! Étrend-kiegészítő,
mely nem helyettesíti a vegyes étrendet és
az egészséges életmódot!

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

Lázcsillapítás babáknál
A láz még egy felnőtt embert is
könnyedén ledönthet a lábáról, hát
még ha egy kisbabáról van szó. A
lázas baba azonnali orvosi ellátást
igényel, de a szülőnek is van feladata, amíg a szakember megérkezik.
A láz a testhőmérséklet időleges megemelkedése az
agyi hőközpont utasítására. A lázas állapotot leg�gyakrabban valamilyen kórokozó vagy sérülés okozza, de nyugtalanság, a stressz hatására is megemelkedhet a testhőmérséklet. Ez még egy felnőtt embert
is megvisel, pláne a gyermekeket, a csecsemőket. Sok
édesanya nem tudja ilyenkor, hogy mi válthatta ki a
babánál a lázas állapotot, főleg, ha hirtelen jelentkezik, de mielőtt megijednének, jó tudni, hogy bizonyos
körülmények is hatással vannak a testhőmérsékletre.
Hűvösebb környezetbe helyezés, ruhalevétel, nyugodt
helyzetbe tevés után egy órával a hőmérsékletnek
vissza kell térnie a normális tartományba. Ha ez nem
történik meg, és a láz továbbra is fennáll, a babához
azonnal orvost kell hívni. Azt is jó tudni, hogy a testhőmérséklet napszakonként is eltérő lehet, reggel a
legalacsonyabb, délután pedig a legmagasabb. A láz
segíti a szervezet öngyógyítási folyamatait
A csecsemő testhőmérséklete nem azonos egy felnőtt emberével. A baba lázának csillapítását 38 fok
fölött kell megkezdeni, ennél alacsonyabb testhőmérséklet náluk még nem minősül láznak. 37-38 fok
között csak hőemelkedésről beszélünk, de ebben az
esetben egyelőre csak akkor szükséges lázcsillapító
használata, ha a babát nagyon megviseli a megemelkedett testhőmérséklet.

hideg víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük 22 fokig. Az ennél hidegebb víz már görcsöt okozhat a
babánál, és a hirtelen hőmérsékletváltozás is megterheli a kicsi szervezetét, ezért csak óvatosan és fokozatosan végezzük a lázcsillapítást. Másik fizikális
módszer a vizes borogatás. Langyos vízzel nedvesítsünk be egy törülközőt, csavarjuk ki, majd burkoljuk
be vele a baba testét. A borogatást addig végezzük,
és cseréljük a vizes törölközőt a testén, amíg a kicsi láza le nem megy. A babák láza is csillapítható
gyógyszerrel, de a szakemberek szerint a gyógyszeres módszert mindig egészítsük ki valamelyik
fizikális módszerrel, azaz a kettő együtt történjen.
A lázcsillapításra használt gyógyszert mindig egyeztessük a gyermekorvossal vagy a védőnővel. Vannak
vény nélkül kapható lázat csillapító gyógyszerek,
amelyek paracetamol hatóanyagot tartalmaznak.
Ezeket kúp, szirup vagy tabletta formájában lehet
beadni a gyermeknek. Azt azonban tudni kell, hogy
ilyen típusú gyógyszert csak két hónapos korától
kaphat a baba. Ugyanezekben a változatokban léteznek ibuprofen tartalmú készítmények is, amelyek
viszont nem alkalmazhatók öt kilónál könnyebb
és három hónaposnál fiatalabb babáknál.

Hűtőfürdő alkalmazásakor a
víz legyen körülbelül 37 fokos,
majd hideg víz hozzáadásával
fokozatosan hűtsük 22 fokig!

A kisbabák másképp jelzik a rosszullétüket, például
sírás vagy aluszékonyság, rendellenes légzés, kiütések, hányás, hasmenés formájában. Ezekre a jelekre
a szülőnek kell felfigyelnie, és megértenie, mit jelentenek, majd megfelelően kezelni a helyzetet. A kicsit
ilyen esetben azonnal látnia kell orvosnak, hogy rögtön megkapja a megfelelő kezelést, hiszen nemcsak
a tünetet, a lázat, hanem az azt kiváltó okot kell
elsősorban kezelni, de amíg a szakember segítsége
megérkezik, a szülők is tehetnek az ügy érdekében,
és tenniük is kell. Magas, 39 fok feletti láz esetén
ugyanis a kisbaba lázgörcsöt kaphat, amely életveszélyes állapot.
A kicsi lázának csillapítása történhet fizikálisan vagy
gyógyszerek segítségével. Ha fizikális módszert alkalmazunk, azt tehetjük például hűtőfürdővel, úgy,
hogy eleinte a víz legyen körülbelül 37 fokos, majd

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

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

Gyermekeink egészsége
3764 Ft helyett:

3199Ft

-15%

565 Ft megtakarítás

ÉK

étrendkiegészítő

1716 Ft helyett:

1459Ft

257 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer
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Vibovit Dino gumivitamin,
50 db (64 Ft/db)
A Vibovit finom, puha, gyümölcsös ízű multivitamin, mely 8 féle vitamint és 2 féle ásványi
anyagot tartalmaz 4 és 12 év közötti gyerekeknek. Ajánlott adagolás: napi 1 multivitamin.
Az akcióban a Vibovit ABC gumivitamin 50x és a
Vibovit Aqua gumivitamin 50x is elérhető.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
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Nurofen Junior narancsízű 100 mg lágy rágókapszula,
12 db (121,6 Ft/db)
hatóanyag: Ibuprofén
Fájdalom- és lázcsillapító. Speciálisan gyermekeknek szánt egyedülálló gyógyszerforma,
mely könnyen bevehető bárhol és bármikor a fejfájás enyhítésére. 7 éves kortól.
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com

Baba-Mama
1952 Ft helyett:

1659Ft

-15%

293 Ft megtakarítás

VN

vény nélkül
kapható
gyógyszer

2928 Ft helyett:

2489Ft
439 Ft megtakarítás

VN

-15%

vény nélkül
kapható
gyógyszer
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Dentinox fogínygél
gyermekeknek,
10 g (165,9 Ft/g)
Gyulladás- és fájdalomcsillapító hatású, cukormentes fogzáskönnyítő kamilla kivonattal,
amelynek használatával az első fogacskák
kibújása és valamennyi tejfog megjelenése
fájdalom- és komplikációmentessé tehető.
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Neogranormon kenőcs,
100 g (24,9 Ft/g)
A Neogranormon segít! Gyulladáscsökkentő
és bőrnyugtató hatásának köszönhetően
segíti a pelenkakiütés gyorsabb gyógyulását
és megelőzését.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042
Debrecen, Pallagi út 13.

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

ÉK: Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest értendők. Egyes patikákban a termékek
ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.
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„ Acélkorcsolyáknak finom zaja ha von,
Láthatsz boldog népet a ligeti tavon,
S láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban,
S felkurjanthatsz vígan: Be jó február van!
Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek,
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szívű, hűséges jóember...”
Rejtvényünkben megfejtésül
Tóth Árpád versének címét
várjuk!

Kellemes időtöltést
kívánunk!

NYEREMÉNY

1. Lírai mű1. átültetése
egyik nyelvből
másikba 2.
A cívis város
Lírai mű átültetése
egyika nyelvből
a másikba
2. A3. Háromdimenziós
alkotásokat
művész 4. Partiumialkotásokat
város 5. A kör
kerületének vagy a gömb
cívislétrehozó
város 3. Háromdimenziós
létrehozó
művész
4. Partiumi
5. A kör kerületének
vagy
felszínének
valamely
pontjátváros
a középponttal
összekötő egyenes
6. Ablak alatti
a
gömb
felszínének
valamely
pontját
a
középponttal
éjjelizene 7. A Kárpátok legmagasabb hegyvonulata 8. Paul ...; francia szimbolista
összekötő
6. Ablak
éjjelizene
7. A intézmény
költő
9. Anna egyenes
egyik becézője
10.alatti
Egyfajta
régi oktatási
Kárpátok legmagasabb hegyvonulata 8. Paul ...;
francia szimbolista költő 9. Anna egyik becézője
10. Egyfajta régi oktatási intézmény

Küldje be a rejtvény helyes
megfejtését 2018. február 28-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: 2018. március 8.

Akcióban az egészség

A helyes választ beküldők között
2 db A festészet története
című könyvet sorsolunk ki!

Személyes adatok kezelése:
A játékban való részvételhez a
felhasználó levelezőlapon megadott
nevére és címére, esetlegesen e-mail
címére van szükség.
A résztvevők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a
Patika Management Kft. a játékosok
személyi adatait és személyes jellegű
információit (név, állandó lakcím,
e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása
céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvényben foglalt
célból, valamint marketingtevékenysége és a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára.
A Patika Management Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos
jogszabályi rendelkezések
betartásával kezeli.

További Gyöngy akciók

475 Ft megtakarítás
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Akciós ár:

4589Ft*

étrendkiegészítő

orvostechnikai
eszköz

5764 Ft helyett:

4899Ft
865 Ft megtakarítás
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Már egyetlen kezeléssel lefagyasztja a
szemölcsöt a gyökeréig. Az orvosok által
is alkalmazott fagyasztásos módszeren
alapul, a leghatékonyabb és leggyorsabb
otthon alkalmazható kezelés. Kézen és lábon
alkalmazható.

A Bioheal Omega 3-6-9 termékében lévő EPA
és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez, ALA összetevője pedig a vér normál
koleszterinszintjének fenntartásához*.
*A kedvező hatás napi 250 mg EPA+DHA
és 2 g ALA bevitelével érhető el.
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Bioheal Omega 3-6-9 kapszula,
100 db (19 Ft/db)
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Wartner szemölcsfagyasztó
spray,
50 ml (91,8 Ft/ml)
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2374 Ft helyett:
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Bio-Melatonin 3 mg
filmtabletta,
60 db (81,7 Ft/db)
hatóanyag: melatonin
A Bio-Melatonin vény nélkül kapható
gyógyszer. Enyhíti a váltott műszakból eredő
alvászavar tüneteit. Enyhíti a “Dzset-leg” betegség okozta tüneteket. Segít az elalvásban.

A TENA Bőrápoló termékekkel biztos lehet benne, hogy szerettei sérülékeny
bőrének a legjobb ápolást nyújtja, és javítja a mindennapi életminőségüket.
A megfelelő termékek kiválasztása az egészséges bőr megőrzésének a kulcsa:
1412 Ft helyett:

1059Ft

353 Ft megtakarítás

-25%

ET
egyéb
termék

1572 Ft helyett:

1179Ft

393 Ft megtakarítás

-25%

ET
egyéb
termék

TENA Cink krém,
100 ml (11,8 Ft/ml)

TENA
Nedves törlőkendő,
48 db (22,1 Ft/db)
· Vizet és 3 az 1-ben formulát tartalmaz, ami tisztítja, ápolja és védi a bőrt,
így szükségtelen az öblítés, a szárítás vagy a további hidratálás.
· Felnőtt méretben kapható (ellentétben a gyermekek számára készült
nedves kendőkkel).
· Megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását.
· Visszazárható műanyag fedél segíti a kendők könnyű kivételét a dobozból.

· Cink-oxid tartalma fertőtlenít és hámosít, ezáltal segíti a kipirosodott vagy
hámló bőrfelület regenerálódását.
· E-vitamin tartalma elősegíti a hámképígy gyorsítja a gyógyulást.
Tena cink kenőcs ződést,
100ml
· Glicerin tartalma megvédi a sérülékeny,
irritált bőrt a további károsodástól.
· Illatanyag-és tartósítószer-mentes,
így nem okoz további irritációt.

Az idősek bőre sérülékenyebb, ezért extra védelmet igényel, hogy megelőzhető legyen a további
károsodás.

VN, GYK: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 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. A fenti százalékos kedvezmények a Gyöngy Patikákban január hónapban javasolt maximált fogyasztói árakhoz képest
értendők. Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet.

1465 Ft helyett:

1099Ft

366 Ft megtakarítás

-25%
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Septolete extra citrombodza 3 mg/1 mg
szopogató tabletta
16 db (68,7 Ft/db)
hatóanyag: benzidaminhidroklorid, cetilpiridiniumklorid
A Septolete extra felnőttek és
6 év feletti gyermekek számára
javallott gyulladáscsökkentőként,
fájdalomcsillapítóként és
fertőtlenítőként torok-, szájüregi és
fogíny-irritáció kezelésére. Citrombodza ízben is.

Akcióban az egészség

www.gyongypatikak.hu

Az akció időtartama: 2018. február 1-28., ill. az akciós készlet erejéig. A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsítését
szolgálják. A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze! Egyes patikákban a termékek ára a megjelenített árakhoz képest eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért és a termékek
forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk. Kiadja: Patika Management Kft. 1061 Bp. Király u. 12.

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

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

