
_ vágja ki és adja le a patikában _

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.

A Pingvin Jegyet a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-
mék megvásárlására használható fel. Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ajánlat a készlet erejéig 
érvényes. A Pingvin jegy beváltásáért kapott bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá. A kínálat 
patikánként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a patikákban! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól.
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bónuszpont CSAK:

MOST

Baba szappan, 
125 g

Colgate fogkrém, 100 ml Tropy Lactobacillus + 
bifidobacterium, 30 kapszula

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, 
vagy kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A tovább jelmagyarázatokat lásd az utolsó oldalon!

PINGVIN

ÁRHÍREK
Az Ön partnere az
egészségmegőrzésben

éve
25

TÖBB, MINT

A Pingvin Patikák akciós kiadványa • Áraink 2019. április 20-tól 2019. május 10-ig érvényesek

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

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

-25 % 1299 Ft

1739 Ft* helyett:

megtakarítás: 440 Ft, (43,30 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-28 % 999 Ft

1389 Ft* helyett:

megtakarítás: 390 Ft, (39,96 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-24 % 3599 Ft

4719 Ft* helyett:

megtakarítás: 1120 Ft, (59,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-29 % 11699 Ft

16559 Ft* helyett:

megtakarítás: 4860 Ft, (64,99 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-39 % 1799 Ft

2949 Ft* helyett:

megtakarítás: 1150 Ft, (59,97 Ft/db)

-26 %2099 Ft

2839 Ft* helyett:

megtakarítás: 740 Ft, (174,92 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-25 %1899 Ft

2519 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (75,96 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-32 %999 Ft

1469 Ft* helyett:

megtakarítás: 470 Ft, (16,65 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-25 %2399 Ft

3209 Ft* helyett:

megtakarítás: 810 Ft, (239,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Espumisan® Gyöngy 40 mg, 
50 lágy kapszula**
Hasfeszülés? Puffadás? Az Espumisan Gyöngy enyhülést és segítsé-
get nyújt a disz komfortérzés megszüntetésében. Hatékonyan csök-
kenti a puffadást, hogy újra könnyedek és magabiztosak lehessünk.

Hatóanyag: szimetikon. 

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Stadalax® 5 mg, 50 bevont tabletta**

Hashajtó készítmény. A Stadalax hatékonyan és könnyen tervez-
hetően fejti ki hatását székrekedés esetén.
Hatóanyag: biszakodil.
Forgalmazza: STADA Arzneimittel AG. 
Stadastrasse 2–18, D-61118 Bad Vilbel, 
Németország
19STADASTADALAX2AP3/2019.04.09

Canesten® 10 mg/g krém, 30 g**

Alkalmas a bőr és a külső nemi szervek gombás fertőzésének helyi 
kezelésére. Enyhíti a bőrirritációt, a viszketést.

Hatóanyag: klotrimazol. Forgal-
mazza: Bayer Hungária Kft., 1123 
Budapest, Alkotás u. 50.

Venotec 600 mg, 60 tabletta**

A Venotec tabletta 600 mg mikronizált diozmint (természetes eredetű 
bioflavonoid) tartalmazó gyógyszer. Napi 1 tabletta Venotec elegendő, 
hogy eredményesen gátolja 
a vénák tágulását, ezáltal 
enyhítse a visszeres fájdalma-
kat, csökkentse a lábfeszülést, 
erősítse és védje a vénákat.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

védőkrém

Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók 
Béla út 43-47.
HU1806839461 8/2018_DEOH/P_2018június
Mellékhatás bejelentő email címünk: 
QA.Complaints@alcon.com

Komplex összetételű, vitaminokban gazdag gyógyszer 
felületes hámsérülésekre, irritációkra. Aktívan nyugtatja 
a bőrt, gyulladáscsökkentő, bőrgyógyító hatású.

Neogranormon kenőcs, 25 g**

Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Fogyjon akár 3x többet, mint csak 
diétával!
Az XL-S Medical hatóanyaga képes 
megkötni a táplálékkal elfogyasztott 
zsírok 28%-át, valamint csökkenti az 
étvágyat és a nassolási vágyat.

XL-S Medical, 180 tabletta***

Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai eszköz

Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai eszköz

Sperti Preparation H® kenőcs, 25 g**

Sperti Preparation H® kúp, 12 végbélkúp 
applikátorral**

Csökkentik az aranyér okozta 
kellemetlen irritációt, enyhítik 
a fájdalmat, elősegítik a seb-
gyógyulást.

Vény nélkül kapható cápamájolaj és élesztősejt-kivonat tartalmú gyógyszer. 
Forgalmazza: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park

Fájdalommentesen, természetes hatóanyagokkal.

Supradyn, 60 drazsé**

Magas hatóanyag tartalmú multi-
vitamin készítmény a szervezet 
megfelelő mikrotápanyag-ellátott-
ságáért.

Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft., 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Centrum® Silver A-tól Z-ig, 
30 filmtabletta

A Centrum® Silver multivitamin vitamino-
kat, ásványi anyagokat, nyomelemeket 
és luteint tartalmazó készítmény 50 év 
felettiek részére, mely segít feltölteni szer-
vezetét a tavaszi hónapokra. Komplex ét-
rend-kiegészítő készítmény.

Étrend-kiegészítő

Systane® Ultra,
nedvesítő szemcsepp, 10 ml***

A szemszárazság okozta égő érzés és irri-
táció átmeneti enyhítésére. Lágy kontakt-
lencsék nedvesítésére is alkalmazható.

A Sudocrem® több, mint 85 éve az 
anyukák barátja a pelenkával fedett 
bőr ápolásában. Védi, nyugtatja a bőrt 
és támogatja regeneráló funkcióit.
Hatékony egyéb bőrproblémák ápo-
lásában is (repedezett, kipirosodott, 
irritált bőr).

Felelős személy: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Sudocrem® krém, 60 g

-20 % 1449 Ft
(28,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-33 % 3799 Ft
(63,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-21 % 1699 Ft
(33,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Áraink 2019. április 20-tól 2019. május 10-ig érvényesek

PINGVIN

ÁRHÍREK

PINGVIN ÁR:

TARTÓSAN
ALACSONY ÁRAK

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Flexagil krém, 50 g** (35,38 Ft/g), 1769 Ft

Gaviscon belsőleges szuszpenzió menta ízű, 150 ml** 

 (8,53 Ft/ml), 1279 Ft

Gaviscon rágótabletta borsmenta ízű, 24 db** 

 (53,29 Ft/db), 1279 Ft

JutaVit Multivitamin Senior 50+, 45 tabletta 

 (32,20 Ft/db), 1449 Ft

Libexin, 20 tabletta** (76,95 Ft/db), 1539 Ft

Moxalole por belsőleges oldathoz, 20 tasak** 

 (83,45 Ft/db), 1669 Ft

Mycosid külsőleges por, 100 g** (9,19 Ft/g), 919 Ft

Neogranormon kenőcs, 150 g** (23,99 Ft/g), 3599 Ft

Neomagnol tabletta, 10 tabletta** (124,90 Ft/db), 1249 Ft

Normaflore belsőleges szuszpenzió, 10 fiola** 

 (173,90 Ft/fiola), 1739 Ft

Novorin 0,05% oldatos orrcsepp, 10 ml** (86,90 Ft/ml), 869 Ft

Novorin 0,1% oldatos orrcsepp, 10 ml** (102,90 Ft/ml), 1029 Ft

Panadol Baby 24 mg/ml belsőleges szuszpenzió, 100 ml** 

 (14,39 Ft/ml), 1439 Ft

Panadol Rapid Extra 500 mg/65 mg, 24 filmtabletta** 

 (59,13 Ft/db), 1419 Ft

Quamatel Mini 10 mg, 14 filmtabletta** (98,50 Ft/db), 1379 Ft

Rennie cukormentes, 24 rágótabletta** (41,63 Ft/db), 999 Ft

Rennie cukormentes, 60 rágótabletta** (32,98 Ft/db), 1979 Ft

Reparon végbélkenőcs, 25 g** (79,56 Ft/g), 1989 Ft

Rowachol, 30 lágy kapszula** (43,63 Ft/db), 1309 Ft

Rowatinex, 30 lágy kapszula** (43,63 Ft/db), 1309 Ft

Rubophen 500 mg, 20 tabletta** (64,95 Ft/db), 1299 Ft

Saridon, 20 tabletta** (81,45 Ft/db), 1629 Ft

Sedacur Forte, 30 bev. tabletta** (68,63 Ft/db), 2059 Ft

Septosyl szemkenőcs, 5 g** (399,80 Ft/g), 1999 Ft

Smecta 3 g por szuszpenzióhoz, 30 tasak** 

 (74,63 Ft/tasak), 2239 Ft

Spedifen 600 granulátum, 12 tasak** (109,92 Ft/tasak), 1319 Ft

Tantum Verde 1,5 mg/ml szájnyálkahártyán alk.spray, 
   30 ml** (62,63 Ft/ml), 1879 Ft

Tantum Verde 3 mg/ml szájnyálkahártyán alk.spray, 
   15 ml** (140,60 Ft/ml), 2109 Ft

Tebofortan 120 mg, 30 filmtabletta** (128,97 Ft/db), 3869 Ft

Telviran 50 mg/g krém, 2 g** (679,50 Ft/g), 1359 Ft

Tetran 10 mg/g kenőcs, 10 g** (123,90 Ft/g), 1239 Ft

Tetran külsőleges por, 10 g** (101,90 Ft/g), 1019 Ft

Teva-Dolobene gél, 50 g** (28,58 Ft/g), 1429 Ft

Tisasen forte, 30 tabletta** (62,97 Ft/db), 1889 Ft

Tisasen, 30 tabletta** (43,97 Ft/db), 1319 Ft

Urogin belsőleges folyadék, 125 ml** (21,51 Ft/ml), 2689 Ft

Urzinol, 30 bev. tabletta** (77,97 Ft/db), 2339 Ft

Venoruton 300 mg, 50 kemény kapszula** (67,38 Ft/db), 3369 Ft

Vibrocil oldatos orrcsepp, 15 ml** (62,60 Ft/ml), 939 Ft

Vidisic szemgél, 10 g** (113,90 Ft/g), 1139 Ft

Vitamin B1-Zentiva 10 mg, 20 tabletta** (32,45 Ft/db), 649 Ft

Vitamin B6 EGIS 20 mg, 20 tabletta** (23,95 Ft/db), 479 Ft

Voltaren Emulgel FORTE 20 mg/g gél, 
   100 g** (34,39 Ft/g), 3439 Ft

   50 g** (54,58 Ft/g), 2729 Ft

AZONOS 
ÁRON

-25 % 1399 Ft

1869 Ft* helyett:

megtakarítás: 470 Ft, (139,90 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 2999 Ft

3909 Ft* helyett:

megtakarítás: 910 Ft, (19,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-29 % 2099 Ft

2939 Ft* helyett:

megtakarítás: 840 Ft, (69,97 Ft/db)

-25 % 3599 Ft

4819 Ft* helyett:

megtakarítás: 1220 Ft, (59,98 Ft/db)

-39 % 4999 Ft

8139 Ft* helyett:

megtakarítás: 3140 Ft, (166,63 Ft/db)

-20 % -21 %

1599 Ft
(53,30 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Az Aspirin Plus C Forte dupla erővel* veszi 
fel a harcot a megfázásos és influenzaszerű 
tünetekkel szemben.
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: acetilszalicil-
sav, aszkorbinsav. 
*Aspirin Plus C hatóanyagtartalmához képest. Forgalmaz-
za: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Aspirin Plus C Forte  
800 mg/480 mg, 
10 pezsgőtabletta** 5 az 1-ben multiaktív hatékonysággal: napi 1 tab-

letta Allegra gyorsan és 24 órán át segít a széna-
nátha számos tünete ellen, nem álmosít* és hosz-
szú távon is hatékony. Teljes élet allergiásan is! 

*Az egyéni reakció kellő előzetes ellenőrzése ajánlott. 
Fexofenadin-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmaz-
za: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5. - Gyógy-
szerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu - SAHU.
CFEX.18.05.0253 (2018.05.22.)

Allegra® 120 mg, 
30 filmtabletta**

Allenasal® 1 mg/ml
oldatos orrspray, 10 ml**

Gyors, tartós enyhülés az allergiás 
orrdugulásra, már 6 éves kortól. 
Teljes élet allergiásan is! 

Xilometazolin-tartalmú, vény 
nélkül kapható gyógyszer. 
Forgalmazza:
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
- 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.:
(+36 1) 505 0055 
- Web: www.sanofi.hu 
SAHU.XILO.18.05.0254 
(2018.05.25.)

Flexagil krém, 150 g**

Feketenadálytő gyökér folyékony 
kivonat tartal mú vény nélküli gyógyszer 
izom- és ízületi fájdalomra.

OGYI-T-20774/03
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Merck Kft. - www.merck.hu

Nizoral® korpásodás ellen 
20 mg/g sampon, 100 ml**

Sampon gomba okozta bőrfertőzések, 
pl. hajkorpásodás helyi kezelésére és 
megelőzésére. Felnőttek, 12 év feletti 
serdülők és idősek is alkalmazhatják.
Hatóanyag: ketokonazol. Vény nélkül kapható gyógy-
szer. OGYI-T-1828/01

Smecta 3 g por 
szuszpenzióhoz, 10 tasak**

Dioszmektit hatóanyagú 
vény nélkül kapható 
gyógyszer.
EP kártyára megvásárolható.
Forgalmazza: Valeant Phar-
ma Mo. Kft., 1025 Budapest 
Csatárka út 82-84.
SME-TA-HU1707-01, lezárás 
dátuma: 2018.03.08.

Akut hasmenés kezelésére felnőttek-
nek és gyermekeknek (a csecsemőket 
is beleértve) orális rehidráló oldattal 
együtt adva.

Algoflex® Forte, 
20 filmtabletta**

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás?
Az Algoflex Forte 1,5×-es hatóanyag-tar-
talmával* hatékonyan csillapítja a fejfájást! 

(*Az Algoflex 400 mg filmtabletta hatóanyag-tartalmához 
képest.) Ibuproféntartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 
1-5. - Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu - SAHU.IBU.18.05.0271 (2018.05.25.)

Algoflex Izom+Ízület retard 
kemény kapszula, 20 db**

Kiesni a munkából hát- vagy derékfájás mi-
att? Az Algoflex Izom+Ízület retard gyógy-
szerformája miatt a hatóanyag-leadás 
folyamatos, így hosszan tartó fájdalomcsil-
lapító hatást nyújthat.

Ibuproféntartalmú, 
vény nélkül kapható 
gyógyszer. 
Forgalmazza:  
SANOFI-AVENTIS Zrt 
1045 Budapest, Tó utca 
1-5. Gyógyszerinformá-
ció tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu
SAHU.IBU.19.04.0165 
(2019.04.04)

Centrum® A-tól Z-ig,
30 filmtabletta
A Centrum® multivitamin vitaminokat, ás-
ványi anyagokat, nyomelemeket és luteint 
tartalmazó készítmény felnőttek részére, 
mely segít feltölteni szervezetét a tavaszi 
hónapokra. Komplex étrend-kiegészítő
készítmény.

Dr. Böhm Bőr Haj 
Köröm, 60 tabletta

A belülről fakadó természetes szépségért!
A 9 féle célzottan válogatott, értékes mikrotáp-
anyag belülről támogatja testünk természetes 
regenerációját és segíti a haj, a körmök és 
a bőr megújulását. Laktóz-, élesztő-, glutén-
mentes, nem tartalmaz mesterséges színe-
zőanyagot. Vegetariánusok is szedhetik. Ösz-
szetétele nem B-vitamin alapú. Havi adag.

Étrend-kiegészítő Étrend-kiegészítő

Tricovel® Biogenina® 10 mg, 
30 tabletta
Olaszország közkedvelt hajszépség vita-
minja nők nek és férfiaknak. Egyedülálló, 
innovatív összetevővel, hogy a haj meg-
őrizze egészséges szer kezetét, ragyogását. 
Ellenőrzött hatékonyság, mind össze napi 
1 tabletta.

Étrend-kiegészítő

Nicorette® Icy White gum 
2 mg vagy 4 mg gyógyszeres rágógumi**
30 db

A dohányzásról való leszokást 
elősegítő gyógyszer, csök-
kenti az elvonás tüneteit. 2 mg 
vagy 4 mg nikotint tartalmaz 
rágóguminként. Cukormentes.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

-28 % 1799 Ft
(59,97 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-21 % 1499 Ft
(149,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 2699 Ft
(26,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 1599 Ft
(79,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 999 Ft
(99,90 Ft/tasak)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-25 % 1399 Ft
(69,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Áraink 2019. április 20-tól 
2019. május 10-ig érvényesek

A feltüntetett engedmény az átlagos gyógyszertári tranz-
akciós árhoz viszonyított minimum engedmény mértéke.
Átlagos gyógyszertári tranzakciós ár: panelen mért, országosan reprezentatív 
statisztikai adat. IQVIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2018. 12. 01-től 2019. 02. 28-ig. 

Mit jelent a × jel egyes kedvezményeknél?

ÁRAKBAN JÓK VAGYUNK!

A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

3 HETES JEGY

érvényes: 2019. 04. 20-tól 05. 10-ig

érvényes:
2019. 04. 20-tól 05. 10-ig

Ha Ön ellátogat valamelyik Pingvin Patikába, akkor

megvásárolhatja: a 100 db-os TROPY 
C-vitamin 1000 mg retard filmtablettát 
és kap 40 bónuszpontot.

egységár: 9,99 Ft/db

A TROPY kiemelt ajánlatban szereplő termék megvétele nincs egyéb vásárláshoz kötve. Az ajánlat 
a Pingvin Patikákban, a készlet erejéig érvényes. Az érvényességi idő alatt egy személy csak 
egy terméket vásárolhat. A termékért járó bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk 
jóvá. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a patikákban!

ENNYIRE EGYSZERŰ: 
 kedvezményes áron megvásárolja a TROPY C-vitamin 1000 
mg retard filmtablettát,    kap 40 bónuszpontot a Bónusz 
Plusz kártyájára,    amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot40
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A kiemelt ajánlatban szereplő termék megvétele nincs egyéb vásárláshoz kötve. Az ajánlat a Pingvin Patikákban, 
a készlet erejéig érvényes. Az érvényességi idő alatt egy személy csak egy terméket vásárolhat. A termé-
kért járó bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk jóvá.  A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről 
érdeklődjön a patikákban!

399,
- Ft

megvásárolhat egy 400 ml-es 
Baba tusfürdőt és kap 
30 bónusz pontot.

Ennyire egyszerű: 

 kedvezményes áron megvásárolja a Baba 
tusfürdőt,    kap 30 bónuszpontot a Bónusz Plusz 
kártyájára,    amit azonnal le is vásárolhat.

1,00 Ft/ml

Ismerje meg a teljes termékcsaládot!

•  Tropy Omega3 halolaj, 90 kapszula, (14,43 Ft/db) 
 régi ár: 1869 Ft, megtakarítás: 570 Ft, 30%
•  Tropy Ginkgo biloba 80 mg, 90 tabletta, (14,43 Ft/db) 

 régi ár: 1799 Ft, megtakarítás: 540 Ft, 30%
•  Tropy Szépségvitamin, 90 tabletta, (8,88 Ft/db) 

 régi ár: 1149 Ft, megtakarítás: 350 Ft, 30%
•  Tropy Kurkuma 500 mg, 60 tabletta, (11,48 Ft/db) 

 régi ár: 989 Ft, megtakarítás: 300 Ft, 30%
•  Tropy Lactobacillus + bifidobacterium, 30 kapszula, (27,97 Ft/db) 

 régi ár: 1199 Ft, megtakarítás: 360 Ft, 30%
•  Tropy Vas 14 mg + Folsav, 60 tabletta, (10,32 Ft/db) 

 régi ár: 879 Ft, megtakarítás: 260 Ft, 30%

1299 Ft 1259 Ft 799 Ft 689 Ft

839 Ft 619 Ft

30% KEDVEZMÉNNYEL:

3 HETES PINGVIN JEGY

+30
bónuszpont

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel 
patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem 
tudjuk leellenőrizni.

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem 
minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

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

-39 % 4999 Ft

8229 Ft* helyett:

megtakarítás: 3230 Ft, (55,54 Ft/db)

-28 % 1099 Ft

1529 Ft* helyett:

megtakarítás: 430 Ft, (73,27 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-33 % 2499 Ft

3749 Ft* helyett:

megtakarítás: 1250 Ft, (71,40 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-21 % 2999 Ft

3799 Ft* helyett:

megtakarítás: 800 Ft, (29,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Lioton® 1000 NE/g gél, 50 g**

A LÁBAI SZÉPSÉGÉÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉÉRT!
Lábdagadás? Égő, feszülő érzés? A Lioton® gél 
csökkenti a visszérbetegség okozta panaszokat 
és alkalmas a visszérbetegség szövödményei-
nek, baleseti sérülések következtében kialakult 
véraláfutás, duzzanat kezelésére.
Hatóanyag: heparin (1000 NE/g)
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Imodium® 2 mg,
20 kemény kapszula**

Különböző eredetű akut és krónikus 
hasmenés tüneti kezelésére.
Vény nélkül kapható, loperamid-hidroklorid hatóanyagú 
gyógyszer.

Ibustar® 400 mg,
20 filmtabletta**

Vény nélkül kapható láz- és fájdalom-
csillapító gyógyszer (felezve már 
6 éves kortól (vagy 20 ttkg-tól) adható. 
Hatóanyag: Ibuprofen.

Canesten Uno 500 mg 
lágy hüvelykapszula, 1 db**
Könnyen felhelyezhető, csepp alakú lágyzse-
latin hüvelykapszula, mely hatékony, 1 alkal-
mas hüvelygomba elleni belső kezelést nyújt.*
* külsőleg Canesten 10 mg/g krém 1-2 hetes kiegészítő használata 
javasolt. Hatóanyag: klotrimazol. Vény nélkül kiadható gyógyszer. 
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 50.

Bilobil Intense 120 mg 
kemény kapszula, 60 db**

A Bilobil serkenti az agyi vérkeringést és ja-
vítja az oxigén ellátását, ezáltal hozzájárul-
hat a friss és koncentrált hétköznapokhoz.

Bepanthen® kenőcs, 100 g**

Pelenkakiütés megelőzésére, gyógyítására és 
a szoptatás során kisebesedett mellbimbó 
ápolására. Gazdaságos kiszerelésben!

Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: dexpantenol.
Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, 
Alkotás u. 50.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: Ginkgo biloba levél száraz kivonata

Ocutein Allergo 
szemcsepp, 15 ml

Ocutein Brillant 
Lutein 22 mg, 90 kapszula

Segít az allergiás, széna-
náthás tünetek enyhíté-
sében, a szem megnyug-
tatásában, és a szem 
viszkető, égő érzésének 
megszüntetésében. 
Kontaktlencsével együtt 
is alkalmazható.

Lutein, zeaxantin, foszfatidil-kolin tartalmú 
lágyzselatin kapszula vitaminokkal, 
nyomelemekkel.

+ ajándék 
törlőkendő 
szemüveghez

-26 % 2199 Ft

2979 Ft* helyett:

megtakarítás: 780 Ft, (2199,00 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-29 % 3899 Ft

5529 Ft* helyett:

megtakarítás: 1630 Ft, (64,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 2299 Ft

2999 Ft* helyett:

megtakarítás: 700 Ft, (22,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-33 % 999 Ft

1489 Ft* helyett:

megtakarítás: 490 Ft, (49,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Étrend-kiegészítő

Lactofeel hüvelygél, 7×5 ml***

Használata javasolt a leggyakoribb hüvelyfertő-
zés, a bakteriális vaginózis kezelésére. Segíti 
a hüvely természetes flórájának fenntartását, 
menstruációt, anti-
biotikum terápiát 
követően annak hely-
reállítását. Várandós-
ság és szoptatás alatt 
is alkalmazható.

Orvostechnikai eszköz 
CE0344, gyógyászati 
segédeszköz

A Dologel egy természetes hatóanyag 
alapú fogínygél a csecsemőkori és 
kisgyermekkori fogzás okozta tünetek, 
valamint ínygyulladás és ínyfájdalmak 
enyhítésére.

Dologel fogíny gél,
25 ml

orvostechnikai eszköz

orvostechnikai eszköz

Perskindol Active Classic 
gél, 100 ml***

Sportolás előtt és után. Alkalmazásakor 
kivételes kettős hatás lép fel: hűtő és 

Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai eszköz

melegítő hatás. 
A bőrbe masszírozva 
serkenti a vérke-
ringést és segíti az 
izmok ellazulását. 
Mentolt és illóolajo-
kat tartalmaz.

gyógyászati segédeszköz

Korai terhességi teszt a szakmai és az 
otthoni alkalmazásra egyaránt felhasznál-
ható. • Pontos eredmény akár 4 nappal a 
menstruáció esedékessége előtt • Egy-
szerű, gyors és megbízható • Egyértelmű 
eredmény • Eredmény már 5 perc után 
leolvasható • A nap folyamán bármikor 
használható.

Cyclotest korai terhes-
ségi teszt, 1 db***

-19 % 1699 Ft
(33,98 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 1099 Ft
(54,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-30 % 799 Ft
(799,00 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-28 % 1499 Ft
(59,96 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Áraink 2019. április 20-tól 2019. május 10-ig érvényesek

PINGVIN

ÁRHÍREK

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

HIRDETÉS

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.  www.beres.hu  • PI1905KIEMELT

Étrend-kiegészítő

-24 % 1599 Ft

2109 Ft* helyett:

megtakarítás: 510 Ft, (79,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-38 % 1999 Ft

3229 Ft* helyett:

megtakarítás: 1230 Ft, (19,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-30 % 3299 Ft

4699 Ft* helyett:

megtakarítás: 1400 Ft, (54,98 Ft/db)

-25 % 2199 Ft

2919 Ft* helyett:

megtakarítás: 720 Ft, (11,00 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-24 % 1999 Ft
(99,95 Ft/fiola)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-24 % 2499 Ft

3289 Ft* helyett:

megtakarítás: 790 Ft, (41,65 Ft/db)

-26 % 7999 Ft

10739 Ft* helyett:

megtakarítás: 2740 Ft, (44,44 Ft/db)

-20 % 4199 Ft

5249 Ft* helyett:

megtakarítás: 1050 Ft, (4199,00 Ft/csom.)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-21 % 4299 Ft

5409 Ft* helyett:

megtakarítás: 1110 Ft, (35,83 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-24 % 2599 Ft

3409 Ft* helyett:

megtakarítás: 810 Ft, (21,66 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Béres Actival Extra 
filmtabletta, 90 + 30 db**

Az Actival Extra filmtabletta nap mint nap 
támogat. 31 ható anyag, korszerű összetételben, 
tele életerővel.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Vény nélkül kapható 
gyógyszer. 

Actival Extra. Csak így 
tovább az egészsé-
gedért!

Béres Magnézium 
250 mg + B6, 90 filmtabletta**

Napi 1 filmtabletta a magnéziumhiány meg-
előzésére és kezelésére. Kiválóan felszívó-
dó magnézium 
kombinációt 
tartalmaz.

Béres Vita-D3 Forte 
3000 NE tabletta, 
2×60 db
D-vitamin-hiányos állapot 
fennállása esetén, a fo-
kozott D-vitamin bevitelt 
indokoló különleges 
táplálkozási igény kielé-
gítésére.

Speciális – gyógyászati célra 
szánt – tápszer

Béres Csepp Extra belsőleges 
oldatos cseppek 4×30 ml + C-vitamin 
Béres 50 mg tabletta, 120 db**

A Béres Csepp Extra bel-
sőleges oldatos cseppek 
komplex összetételével 
támogatja az immun-
rendszert és a szervezet 
ellenállóképességét, 
segít a betegségek utáni 
felépülésben és fáradé-
konyság esetén.

Vény nélkül kapható aszkor-
binsav-tartalmú gyógyszer.

Vény nélkül kapható aszkor-
binsav-tartalmú gyógyszer.

Szedése biztosítja az 
egészség megőrzésé-
hez nélkülözhetetlen 
C-vitamin megfelelő 
mennyiségű bevitelét.

Béres C-vitamin 
500 mg filmtabletta, 
100 db**

C-vitamin Béres 
1000 mg filmtabletta, 
90 db**

Magas ható-
anyag-tartalom: 
1000 mg C-vitamin 
filmtablettánként.

Béres Porcerő FORTE 1500 filmtabletta, 
90+90 db

Ízületi megbetegedésben 
szenvedők különleges táp-
lálkozási igényeihez igazított 
összetételű speciális gyógyá-
szati célra szánt tápszer.

www.beresmozgas.hu. 

Étrend-kiegészítő készítmény

Speciális – gyógyászati célra szánt – 
tápszer

ÚJ!CalciviD 7 filmtabletta, 60 db

7-szeres bizonyosság az egészséges csontokért!
A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához. A D3-vitamin hozzájárul 
az egészséges csontozat és a vér normál kalciumszintjének fenntartásához. 
A cink, a mangán, a magnézium és 
a K-vitamin részt vesz a normál 
csontozat fenntartásában. 

orvostechnikai eszköz

Vizol S 0,21% oldatos szem-
csepp száraz szemre, 10 ml

Oldatos szemcsepp az enyhe szemszá-
razság tüneteinek kezelésére. Magas kon-
centrációjú nátrium-hialuronátot tartalmaz, 
így gyorsan enyhíti az idegentest-érzést, 

Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu
SAHU.BCL.18.06.0304 (2018.06.05.)

Normaflore belsőleges szuszpenzió, 
2 milliárd/5 ml, 20×5 ml**

A gyógyszer minősítésű Normaflore 4 irányú védelmet biztosít antibioti-
kum-kúra esetén. Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Nurofen® szuszpenzió 
20 mg/ml, 3 hónapos kortól, 
200 ml**

Eper vagy narancs ízesítésű belsőleges 
szusz penzió a láz és fájdalom csillapítására 
csecsemőknek és gyermekeknek. 
Ibuprofén tartalmú. Alkalmas torokfájás, 
fogzási fájdalom, fül-, fejfájás, zúzódások 
és rándulások, valamint meghűléses és 
influenza-szerű tünetek enyhítésére.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Székrekedés kínozza? 
A Dulcolax csepp egyénileg adagolható 
hashajtó készítmény. A szoptatás ideje alatt 
is alkalmazható. A legkiseb bek is 
szedhetik orvosi ajánlásra.

Dulcolax® 7,5 mg/ml
belsőleges oldatos cseppek, 
30 ml**

Nátrium-pikoszulfát hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer.
SAHU.DULC1.18.06.0330 (2018.06.25.)
Forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5.
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  
Web: www.sanofi.hu

Ketodex® 25 mg,
20 filmtabletta**
Akut mozgásszervi (bokasérülés, hátfá-
jás, derékfájás, ízületi fájdalom), fog- és 
menstruációs fájdalmak tüneti kezelésére 
vény nélkül kapható fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő hatású gyógyszer.
Hatóanyag: dexketoprofén

Dona 750 mg, 60 filmtabletta**
Dona, mozogjon szabadon! A Dona szabadal-
mazott eljárással előállított kristályos glükó-
zamin-szulfátot tartalmaz. Kúraszerű alkalma-
zása csökkenti a porckopás okozta fájdalmat 
és javítja a térdízület mozgását. Porcvédő, fáj-
dalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.

Vény nélkül kapható gyógyszer (750 mg kristályos glükó-
zamin-szulfát). Mylan EPD Kft. 1138 Budapest, Váci út 150. 

SP 54 15 mg/g emulgél, 
100 g**

Az SP54 Emulgél (pentozán-poliszulfát-nát-
rium) enyhíti a lábdagadást, feszítő fájdalmat 
és más visszeres panaszokat. Javítja a helyi 
vérkeringést, hűsítő és gyulladás csökkentő 
hatású. Hatóanyaga mellett citromfű, törpe-
fenyő és rozmaring olajat is tartalmaz. 

homokszem-érzést, 
viszketést, kivörösö-
dést és égő érzést. 
Felbontás után 6 hó-
napig, hűtés nélkül 
tárolható. Tartósító-
sze- mentes.

+36 1 465-2100
DON/JAN/18/01
Lezárás dátuma: 
2019.01.08.

-21 % 1799 Ft
(17,99 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-22 % 2099 Ft
(23,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-22 % 2099 Ft
(23,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-35 % 1499 Ft
(149,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-27 % 1699 Ft
(56,63 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-20 % 4399 Ft (73,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Novo C Komplex 
liposzómás C-vitamin +D3 és Cink, 
60 lágykapszula
A Novo C komplex az immunrendszert támoga-
tó hármas hatóanyag-kombinációt: C-vitamint, 
D3-vitamint és Cinket liposzómális formában 
tartalmazza. A C-vitamin hozzájárul a fáradtság 
csökkentéséhez, a D3 vitamin hozzájárul az egész-
séges csontozat és 
izomfunkció fenn-
tartásához, a cink 
hozzájárul a normál 
szellemi működés 
fenntartásához.



**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

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

Áraink 2019. április 20-tól 
2019. május 10-ig érvényesek termékkínálatunk

WALMARK, MÁR 25 ÉVE ÖNÉRT

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel 
patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem 
tudjuk leellenőrizni.

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem 
minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

-34 % 2599 Ft

A 60 tabletta ára 3929 Ft* helyett:

megtakarítás: 1330 Ft, (43,32 Ft/db)

-34 % 3599 Ft

5469 Ft* helyett:

megtakarítás: 1870 Ft, (29,99 Ft/db)

-35 % 2199 Ft

3409 Ft* helyett:

megtakarítás: 1210 Ft, (21,99 Ft/ml)

-34 % 1299 Ft

1979 Ft* helyett:

megtakarítás: 680 Ft, (21,65 Ft/db)

-30 % 1199 Ft

1709 Ft* helyett:

megtakarítás: 510 Ft, (19,98 Ft/db)

-51 % 899 Ft

1839 Ft* helyett:

megtakarítás: 940 Ft, (29,97 Ft/db)

-30 % 5999 Ft

8609 Ft* helyett:

megtakarítás: 2610 Ft, (999,83 Ft/db)

-31 % 1999 Ft

2909 Ft* helyett:

megtakarítás: 910 Ft, (33,32 Ft/db)

-36 % 2699 Ft

4249 Ft* helyett:

megtakarítás: 1550 Ft, (269,90 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-34 % 1999 Ft

3009 Ft* helyett:

megtakarítás: 1010 Ft, (39,98 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-31 % 1699 Ft

2479 Ft* helyett:

megtakarítás: 780 Ft, (8,50 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-31 %4399 Ft

6349 Ft* helyett:

megtakarítás: 1950 Ft, (31,42 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-31 %2299 Ft

3339 Ft* helyett:

megtakarítás: 1040 Ft,
(38,32 Ft/db)

Speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszer

A kor előrehaladtával egyre nagyobb az ízületi betegségek kialakulásá-
nak kockázata, melynek során a porcok károsodhatnak. Ne várjon, te-
gyen ízületeiért! Most 50 db Proenzi®3 Expur tablettát ajándékba adunk!

Idelyn Beliema 
Effect hüvelytabletta, 
10 db***

Az Idelyn Beliema Effect 
hüvely tabletta ajánlott 
a hüvelyflóra bármely át-
meneti megváltozásakor, 
bakteriális vagy gombás 
fertőzés esetén is.

Gyógyászati segédeszköz-
nek minősülő orvostechni-
kai eszköz

Idelyn Beliema 
Expert Intim krém, 50 ml

Az Idelyn Beliema Intim krém nyugtató 
hatású összetevői révén hozzájárul 
a bőr irritációjának csökkentéséhez intim 
tünetek esetén.

Kozmetikum Kozmetikum

Idelyn Beliema Expert 
Intim Mosakodó, 200 ml

Az Idelyn Beliema Intim 
Mosakodó tisztít, elpusz-
títja a baktériumokat és 
helyreállítja a hüvely 
természetes pH-ját. 
Visszaállítja a frissesség 
kellemes érzését!

Étrend-kiegészítő

Liderin, 6 tabletta

A Liderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és maca gyökér 
kivonat, L-arginin, valamint koffein különleges kom-
binációja. A Liderin ginzeng tartalma hozzájárul az 
erekció kiváltásához és fenntartásához.

Túlhajszolt férfi-
aknak ajánljuk 
az egészséges 
potencia fenntar-
tására.

Degasin, 32 kapszula

A Degasin a gázképződéssel járó pa naszok enyhítésére 
szol  gál, ezáltal csökkenti az olyan hasi panaszokat, mint a fel-
fúvódás, puffadás 
és hasi feszülés.

orvostechnikai eszköz

Étrend-kiegészítő

GinkoPrim® MAX 120, 
60 + 30 tabletta

A ginkgo biloba hozzájárul a megfelelő agyi 
vérkeringés fenntartásához; a magnézium részt 
vesz a fáradtság és a kifáradás csökkentésé-
ben; a cink pedig hozzájárul a normál szellemi 
működés fenntartásához.

Étrend-kiegészítő

Marslakócskák 
Gummi Echinaceával, 
60 gumitabletta

A vitaminok és ásványi anyagok 
mellett Echinacea gyógy-
növény kivonatot tartalmaz, 
amely támogatja a szervezet, 
különösen a légutak védekező-
képességét.

Étrend-kiegészítő

A Walmark® Cink Aktív BioPerine®-t tartal-
maz, mely támogatja a tápanyagok felszí-
vódását. A cink szerepet játszik a bőr, haj 
és köröm egész ségének megőrzésében.

Walmark® Cink Aktív, 
60 tabletta

Walmark® Mega C Aktív,
retard 30 tabletta

A Mega C Aktív csipkebogyó-kivonatot és 
600 mg C-vitamint tartalmaz. A hosszan 
tartó hatást a hatóanyagok tablettából való 
fokozatos kioldódása biztosítja.

Étrend-kiegészítő

Kapható a készlet erejéig.

Proenzi3® Krém, 
100 ml

A Proenzi3 krém könnyű masszázs-
krém. A masszírozás csillapítja az 
ízületi problémák tüneteit, segíti 
a fe szülés csökkenését és javítja az 
ízületek mobilitását. Most 30 db 

GinkoPrim Max 
120-at ajándék-
ba adunk!

A króm hozzájárul a normál vércukorszint 
fenntartásához és a makrotápanyagok 
(zsír, szénhidrát, fehérje) normál anyag-
cseréjéhez.

Walmark® Króm
200 µg Forte, 60 tabletta

Étrend-kiegészítő Étrend-kiegészítő

Walmark® Máriatövis 
Forte 1000 mg, 60 tabletta

A Walmark® Máriatövis Forte 1000 mg ha-
tóanyaga a máriatövis. A máriatövis hozzá-
járul a máj egészségének megőrzéséhez, 
támogatja méregtelenítő funkcióját.

Septofort, 24 tabletta**

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: klórhexidin-glukonát.

A klórhexidin tartalmú 
Septofortnak nem számít, 
miért fáj a torkod! Szájüregi 
fertőzések, gyulladások és 
szájnyálkahártya betegsé-
gek kezelésére is  alkalmas.

Étrend-kiegészítő

Prostenal MAX, 60 tabletta

A Prostenal Max szedése a prosztata 
egészséges működése érdekében java-
solt. Törpepálma tartalma segíti a vizelést 
és a férfiak egészséges reproduktivitását.

A Prostenal Max 30 db-os tabletta most 1399 Ft,
2069 Ft* helyett, megtakarítás: 32%, 670 Ft, (46,63 Ft/db)

Kozmetikum

Proenzi3 
Expur 

90 + 50 filmtabletta

-36 % 1499 Ft
(46,84 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-30 % 1099 Ft
(45,79 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Áraink 2019. április 20-tól 2019. május 10-ig érvényesek
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* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy 
kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

HIRDETÉS

termékkínálatunk

-28 % 1999 Ft

2789 Ft* helyett:

megtakarítás: 790 Ft, (19,99 Ft/db)

-24 % 2399 Ft

3149 Ft* helyett:

megtakarítás: 750 Ft, (29,99 Ft/db)

-25 % 1799 Ft

2389 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (29,98 Ft/db)

-24 % 2999 Ft

3959 Ft* helyett:

megtakarítás: 960 Ft, (99,97 Ft/db)

-24 % 1499 Ft

1979 Ft* helyett:

megtakarítás: 480 Ft, (16,66 Ft/db)

-26 % 1699 Ft

2309 Ft* helyett:

megtakarítás: 610 Ft, (28,32 Ft/db)

-24 % 3499 Ft

4609 Ft* helyett:

megtakarítás: 1110 Ft, (58,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 % 2299 Ft

2979 Ft* helyett:

megtakarítás: 680 Ft, (25,54 Ft/db)

-30 % 3399 Ft

4849 Ft* helyett:

megtakarítás: 1450 Ft, (56,65 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-31 % 2199 Ft

3199 Ft* helyett:

megtakarítás: 1000 Ft, (36,65 Ft/db)

-22 % 1499 Ft

1929 Ft* helyett:

megtakarítás: 430 Ft, (149,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-36 % 8999 Ft

14029 Ft* helyett:

megtakarítás: 5030 Ft, (149,98 Ft/tasak)

-28 % 2199 Ft

3059 Ft* helyett:

megtakarítás: 860 Ft, (78,54 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-31 % 1699 Ft

2459 Ft* helyett:

megtakarítás: 760 Ft, (18,88 Ft/db)

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Speciális –gyógyászati 
célra szánt – tápszer

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszerek.

Halolajat tartalmazó lágyzselatin 
kapszula. 

BioCo® 

Omega Cardio,
60 db kapszula

A Ginkgo biloba hozzájárulhat 
a normál szellemi működés 
fenntartásához, a memória 
és az időskori agyműködés 
támogatásához, a megfelelő 
véráramláshoz.

BioCo Ginkgo biloba 
+ 1000 mg lecitin 
Megapack, 90 db kapszula

BioCo® B-vitamin 
Komplex Forte
MEGAPACK, 100 db tabletta

A B1-vitamin hozzájárul 
a szív megfelelő mű-
ködéséhez, a B1-, B2-, 
B3- és B6-vitaminok 
az idegrendszer, a B6-, 
B12-vitaminok és a fol-
sav az immunrendszer 
normális működéséhez.

BioCo®  E-vitamin 
400 IU, 60 db kapszula

A készítmény magas, 
400 nemzetközi egység 
(268,45 mg) E-vitamin 
tartalommal rendelkezik 
kapszulánként, ezáltal 
aktívan járul hozzá szer-
vezetünk E-vitamin szük-
ségletének fedezéséhez. 
Az E-vitamin hozzájárul 
a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

BioCo® szerves VAS 
90 db tabletta

A BioCo szerves VAS 
kizárólag szerves 
kötésű glükonát 
formában tartalmazza 
a normál vörösvér-
sejt- és hemoglo-
bin-képződéshez 
szükséges vasat 
jelentős, tablettán-
ként 14 mg-os ható-
anyag-mennyiségben.

BioCo® Máriatövis 
kivonat EXTRA, 
80 db filmtabletta

A készítmény jelentős 
mennyiségben tartalmaz-
za a máriatövis értékes 
hatóanyagát a szilimarint, 
mely elősegítheti az 
egészséges májmű-
ködést, hozzájárulhat 
az epe egészségének 
megőrzéséhez, a májszö-
vetek és sejtek normális 
regenerációjához.

BioCo® Hialuronsav 
Forte, 30 db tabletta

A BioCo Hialuronsav 
Forte tabletta nagy 
mennyiségben tar-
talmaz hialuronsavat 
(100 mg/tabletta), 
ezzel járulva hozzá 
a szervezetben lévő 
hialuronsav mennyisé-
gének pótlásához.

BioCo® Valeriana MAX,
60 db tabletta

A Valeriana – más 
néven macskagyö kér 
– hozzájárulhat 
a pihentető, nyugodt 
alváshoz, a normál 
idegállapot fenntar-
tásához, elősegítheti 
a relaxációt és a lelki 
egyensúly fenntartá-
sát stressz, és túlter-
helt életmód esetén.

INOFOLIC® mio-inozit és 
fol sav tartalmú étrend-kiegészítő, 
60 tasak
Anyává válni csodálatos érzés.
Az INOFOLIC®-ot ajánljuk a leendő édesanyák-
nak is, amennyiben a fiziológiásnál alacso-
nyabb a mio-inozit és folsav szintjük, vagy ha 

Az Eurovit C-vitamin ma-
gas hatóanyag tartalmú 
készítmény, melynek 
retard technológiája 
alkalmas nyújtott
hatóanyag leadásra.

Forgalmazza: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Eurovit C-vitamin
1000 mg retard 
filmtabletta, 90 db

Linex Forte élőflórát 
tartalmazó kapszula, 28 db

Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest,  
Bartók Béla út 43-47. 
OLNX1420/03.19

A Linex Forte antibiotikum-kúra és gyo-
mor-bélrendszeri fertőzés esetén az ét-
rend kiegészítésre javasolt, több milliárd-
nyi élőflóra sejtet, inulint és oligofruktózt 
tartalmazó készítmény.

Teva-Saballo 320 mg,
lágy kapszula, 60 db**

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
esetén fellépő vizelési zavarok kezelé-
sére.
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyaga: szabalpál-
ma termés kivonata. Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár 
Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Teva-Candibene 10 mg/g 
krém, 20 g**

A bőr gombás betegségeinek, fertőzésének 
kezelésére.
Vény nélkül kapható, klotrimazol hatóanyagú gyógyszer. 
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. 1134 Budapest, Váci út 29.

Nasopax® orrspray felnőtteknek 10 ml**

A Nasopax orrspray - sok más orrspary-vel 
ellentétben - két hatóanyag kombinációjá-
val küzd meg az orrdugulással és heveny 
arcüreggyulladással. Kíméletes, nem szárít-
ja a nyálkahártyát. Akár 4 hétig használható.

ORRDUGULÁSRA

Modern, tengervizet is tartalmazó orrspray orr-
dugulás esetére. Nem tartalmaz tartósítószert. 
Felbontás után 6 hónapig eltartható!
Gyermekeknek szánt változatban is kapható.

Xilomare 1 mg/ml oldatos 
orrspray, 10 ml**

Xilomare Kid 0,5 mg/ml oldatos orrspray, 10 ml** 

most 1399 Ft, 1869 Ft* helyett 
megtakarítás: 25%, 470 Ft, (139,90 Ft/ml)

Valeriana Relax gyógynö-
vénykivonatokat tartalmazó étrend-kie-
gészítő lágyzselatin kapszula, 60 db

Olyan gyógynövények kivonatát tartal-
mazza, amelyek hatóanyagai hozzájárul-
hatnak a normál idegállapot és a lelki 
egyensúly fenntartásához.
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

-33 % 1299 Ft
(129,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-30 % 799 Ft
(39,95 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

fokozott bevitelre 
van szükségük 
ezen összetevők-
ből.



**A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtá jékoztatót, vagy kér dezze meg 
kezelő or vosát, gyógyszerészét!

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

HIRDETÉS

Áraink 2019. április 20-tól 
2019. május 10-ig érvényesek

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük 
vásárlás előtt érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel 
patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem 
tudjuk leellenőrizni.

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem 
minősülő, gyógyhatású készítmény. *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

termékkínálatunk

-23 % 2499 Ft

3239 Ft* helyett:

megtakarítás: 740 Ft, (35,70 Ft/db)

-23 % 2099 Ft

2719 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (20,99 Ft/db)

-23 % 1499 Ft

1959 Ft* helyett:

megtakarítás: 460 Ft, (21,41 Ft/db)

-21 % 1599 Ft

2029 Ft* helyett:

megtakarítás: 430 Ft, (22,84 Ft/db)

-22 % 2499 Ft

3199 Ft* helyett:

megtakarítás: 700 Ft, (35,70 Ft/db)

-23 %2499 Ft

3249 Ft* helyett:

megtakarítás: 750 Ft, (83,30 Ft/db)

-33 %1199 Ft

1779 Ft* helyett:

megtakarítás: 580 Ft, (74,94 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-23 %1999 Ft

2609 Ft* helyett:

megtakarítás: 610 Ft, (199,90 Ft/tasak)
KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Bioheal® Omega 3-6-9, 
100 lágy kapszula

Termékben lévő EPA és a DHA hozzájárul 
a szív megfelelő működéséhez, míg ALA 
összetevője pedig a vér normál koleszte-
rinszintjének fenntartásához*. Ezeket az 
emberi szervezet 
nem, vagy kis 
mennyiségben ké-
pes előállítani, ezért 
fontos gondoskodni 
a megfelelő bevi-
telről. (*A kedvező 
hatás napi 250 mg 
EPA+DHA és 2 g 
ALA bevitelével 
érhető el.)

Bioheal® Máriatövis 
Forte, 70 kapszula

Bioheal® Probiol 10, 30 kapszula

A máriatövis májvédő hatása régóta 
ismert. A terméket kolinnal vala-
mint gyermekláncfű és szagtalan 
fokhagyma kivonattal egészítettük ki, 
melyek hozzájárulnak a máj normál 
működésének fenntartásához.

Antibiotikum kúra esetén a bélflóra is károsul, ennek helyreál-
lításában segíthet Probiol10 termékünk, melyben tíz féle, jóté-
kony az emberi szervezetben is megtalálható bélbaktérium van, 
nagy mennyiségeben, kapszulánként 5*109 CFU (telepképző 
egység).

Termékünk kiemelkedően magas proan-
tocianidin tartalma (16 mg/kapsz.) mellé 
echinacea és aranyvessző kivonatot adtunk, 
melyek hozzájárulnak az alsó húgyuti szer-
vek egészségének megőrzéséhez, illetve 
segítik szervezetünk védekező rendszeré-
nek működését.

Bioheal® Tőzegáfonya 
Forte, 70 kapszula 

-28 % 1899 Ft

2639 Ft* helyett:

megtakarítás: 740 Ft, (75,96 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-26 % 3999 Ft

5379 Ft* helyett:

megtakarítás: 1380 Ft, (999,75 Ft/db)

-27 % 4199 Ft

5739 Ft* helyett:

megtakarítás: 1540 Ft, (1049,75 Ft/db)

-33 % 2399 Ft

3599 Ft* helyett:

megtakarítás: 1200 Ft, (171,36 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-36 % 2799 Ft

4369 Ft* helyett:

megtakarítás: 1570 Ft, (186,60 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Étrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő Étrend-kiegészítő

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Santes hüvelykúp, 14 db***

Hüvelyszárazság, hüvelyhámsérülések ke-
zelésére. Hatékonyan enyhíti a hüvelyszá-
razság kellemetlen tüneteit, gyorsítja a sé-
rült szövet gyógyulását. A nagyon alacsony 
molekulatömegű hialuronsavnak köszön-
hetően biohasznosulása, hatékonysága ki-
emelkedő. Hormonmentes készítmény.

AZONOS 
ÁRON

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Bioheal® Kalcium 
500 mg + D3-vitamin
+ K2-vitamin, 70 filmtabletta

A Bioheal készít-
ménye kalcium, 
D3-vitamin és K2-vi-
tamin-tartalma egy-
más hatását erősítve 
járulnak hozzá az 
egészséges csonto-
zat fenntartásához. 
A D3-vitamin hoz-
zájárul a vér normál 
kalciumszintjének 
fenntartásához, és 
a kalcium normál 
hasz nosulásához.

Septolete® extra 3 mg/1 mg, 
16 szopogató tabletta** mentol vagy citrom-bodza ízben

A Septolete extra szopogató tabletta felnőttek és 6 év feletti gyermekek számára 
javallott gyulladáscsökkentőként, fájdalomcsillapítóként és fertőtlenítőként torok-, 
szájüregi és fogíny-irritáció kezelésére.

Vény nélkül kapható gyógyszerek.
Hatóanyag: benzidamin-hidroklorid, cetilpiridi-
nium-klorid. 

ACC Instant  600 mg belsőleges por, 10 tasak**

Napi 1 ACC Instant víz 
nélkül bevehető, így 
mindig kéznél van hurutos 
köhögés esetén.
ACC Instant - Kézenfekvő 
megoldás hurutos köhö-
gésre!

Vény nélkül kapható, acetilcisztein 
tartalmú gyógyszer.
Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.,  
OSDZ1388/01.19

Ophylosa® 0,15% 
szemcsepp, 10 ml

Nedvesítő, síkosító szemészeti termék, mely 
a szem fáradtságának és száraz érzetének 
enyhítésére ajánlott. Enyhíti a viszkető, égő 

Orvostechnikai eszköz

Bolha elleni rácseppentő oldat macskák 
és nyulak részére. Alkamazás előtt kérjük 
olvassa el a használati utasítást!

tüneteket, az idegentest- 
érzést, valamint a szem-
szárazságot, és csökkenti 
a szem kivörösödését. 
Tartósítószer-mentes és 
felbontás után 6 hónapig 
felhasználható.

Az aranyér fájdalmas tüneteinek kezelé-
sére, körömvirág-, varázsmogyorólevél- 
és kamillakivonattal. Bevonja és védi 
a gyulladt bőrt, hatékonyan enyhíti az
aranyeres panaszokat.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz

Reparon® Herbal 
25 g végbélkenőcs***

Utipro® plus, 15 kapszula***
Húgyúti fertőzés tüneteinek kezelésére és 
megelőzésére, vény nélkül kapható új ké-
szítmény. Összetétel: xiloglükán-zselatin, 
hibiszkusz és propolisz. Csak természe-
tesen!

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai 
eszköz. CE0373

Advantage 40 Spot on 
macskáknak és nyulaknak
4 kg-ig, 4 × 0,4 ml 

Advantage 80 Spot on 
macskáknak és nyulaknak 
4 kg felett, 4 × 0,8 ml









Bioheal® Magnézium 
+ B6-vitamin szerves, 
nyújtott felszívódású,
70 filmtabletta
A termék szerves magnéziumot tartalmaz, 
amely bizonyítottan jobban hasznosul 
a szer vetlen párjánál. 
Magas hatóanyag 
tartalmával és nyújtott 
felszívódásával járul 
hozzá fáradtság és 
a kifáradás csökken-
téséhez, a normál 
izomműködéshez, 
illetve a B6-vitaminnal 
együtt az idegrendszer 
normál működéséhez.

-22 % 1399 Ft
(139,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a patikákban! Az esetleges nyomdai szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk! A szórólapon szereplő termékek fotója eltérhet a valóságostól. A meghirdetett árak minden Pingvin Patikában érvényesek.  A százalékban számított engedmény a kiadványban 
egész számra kerekítve jelenik meg. Jelen ajánlat nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. Kiadja a Pharmainvest Zrt. • Az újsággal kapcsolatos észrevételek: 62 /554-510, info@pingvinpatika.hu • képek: ©123RF.com

* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény.  *** orvostechnikai 
eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz •  A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb támogatott készítményekre vonatkoznak. 

JELMAGYARÁZAT: Egészségpénztári kár- 
tyára is megvásárolható.

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. Kérjük vásárlás előtt 
érdeklődjön választott egészségpénztáránál, mivel patikai számítógépes rendsze-
rünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

Gyógyszertárainkban a következő egészségpénztári kártyákat, bankkártyákat és utalványokat áll módunkban elfogadni:  Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Prémium Egészségpénztár, Generali Egészség- és Önse gé lyező Pénztár,  Izys  
Önsegélyező Pénztár, Medicina Egészségpénztár, MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, OTP Egészségpénztár, Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Vasutas Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár, Vitamin Egészségpénztár / Edenred- Ticket Compliments Top Premium Ajándékkártya, Erzsébet utalványok: gyermekvédelmi (zöld), ajándék (barna) étkezési (sárga), Erzsébet Utalvány Plusz kártya: Gyermekvédelmi, 
Étkezési és Ajándék zseb, / Maestro, Mastercard, Visa, JCB. A LEHETŐSÉGEK GYÓGYSZERTÁRANKÉNT ELTÉRHETNEK, KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN A PATIKÁBAN!

Jelent kezésüket és szakmai önéletrajzukat 
az alábbi e-mail címre várjuk:  
allas@pingvinpatika.hu.

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

PINGVIN PATIKÁK: 6500 Baja, Vörösmarty u. 6. T.: (79)520-060, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 14. T.: (66)520-130, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 16. T.: (66)322-201, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12.30-ig | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24. T.: (66)453 517, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig 
|2700 Cegléd, Múzeum u. 2-4. T.:(53) 500-295, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6640 Csongrád, Dob u. 2. T.: (63)571-440, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C. T.: (52)520-822, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 4025 Debrecen, Petőfi tér 1. T.: (52)500-313, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 4026 Debrecen, Mester u. 7. T.: (52)531-453, nyit-
vatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4/A, T.: (63)453-303, nyitvatartás: h.–p.: 8–12-ig | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3. T.: (62)533-747, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky út 53. T.: (62)533 355, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 2/a. T.: (62)244-658, nyitvatartás: 
h.-p.: 8-18, sz.: 8-12 óráig | 5300 Karcag, Kossuth tér 7–9. T.: (59)503-275, nyitvatartás: h.–p.: 8–20-ig | 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1. T.: (76) 504-672, nyitvatartás: h.–p.:  8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6000 Kecskemét, Batthyány út 37. T.: (76)504-254, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6000 Kecskemét, Alföld áruház, Deák F. tér 6. T.: (76)506-668, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 34-36. T.: (77)520-025, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. T.: (76)560-081, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2. T.: (59)520-680 nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, páros héten szo.: 8-12-ig  | 6900 Makó, Deák F. u. 4. (A Munkaügyi Központtal szemben), T.: (62)510-285, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, 
sz.: 8–13-ig | ÚJ 6900 Makó, Széchenyi tér 25. T.: +36 62 510 390, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.:  8–13-ig | 4400 Nyíregyháza, Búza u. 32. T.: 42/435-415, nyitvatartás: h.–p.: 7.00–19.00-ig, sz.: 7:00–13:00-ig | 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1. T.: (68)415-815, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5540 Szarvas, Kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház) T.: (66)311-616, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, 
sz.: 7.30–12-ig | 6721 Szeged, Feketesas utca 19–21. T.: 550-725, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 8–13-ig | 6721 Szeged, Kálvin tér 2. T.: (62) 543-425, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–20-ig, sz.: 8–13-ig | 6720 Szeged, Dugonics tér 1. T.: (62) 426-330, nyitvatartás: h.–p.:  7.30–19.30-ig, sz.: 8–13-ig | 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71. T.: (62)555-712, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6723 Szeged, 
Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) T.: (62)555-440, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 8–13-ig | 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 17. T.: (62) 540-563, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6726 Szeged, Szolgáltató sor 1. T.: (62)435-916, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 8–13-ig | 6724 Szeged, Nyitra u. 4.  T.: (62)489-716, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6600 
Szentes, Rákóczi u. 12. T.: (63)560-332, nyitvatartás: h., k., sze., p.: 7.30–18.30-ig, cs.: 7–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig | 6600 Szentes, Nagyörvény u. 59. T.: (63)312-390, nyitvatartás: h.–p.:  7.30–18-ig, sz.: 7.30–12-ig | 5000 Szolnok, Jászkürt út. 1. (A Pelikán Szálló földszintjén), T.: (56)513-074, nyitvatartás: h.–p.:  8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.  T.: (56)422-044, nyitvatartás: h.–p.:  
8–19-ig, sz.: 8–13-ig  | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7. T.: (56)590-228, nyitvatartás: h.–p.:  8–20-ig | Pingvin Gyógynövény és Reformházak:  5600 Békéscsaba, Andrássy út 14. T.: 06-30-709-5650, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 5900 Orosháza, Győri Vilmos. tér 1. T.: (68)510-075, nyitvatartás: h.–p.:  8–18-ig, sz.: 8–12-ig | ÚJ 5540 Szarvas, Kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház) 
T.: (30)837-6635, nyitvatartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig | 6721 Szeged, Kálvin tér 2. T.: (62)424-993, nyitvatartás: h.–p.: 8–19-ig, sz.: 8–13-ig | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) T.: 06-30-935-9179, nyitvatartás: h.–p.:  7.30-18.30-ig, sz.: 8–13-ig

ÁLLÁSHIRDETÉS:
Gyógyszerészt keresünk: Békéscsabára, 
Kiskunhalasra, Szolnokra és Törökszent-
miklósra. 
Szakasszisztent keresünk: Kiskunhalas-
ra, Kisújszállásra, Makóra és Szegedre.

KÖVESD A PINGVIN PATIKÁT: www.facebook.com/pingvinpatika www.instagram.com/pingvinpatikak

A JEL MAGYARÁZATÁT LÁSD A 3. OLDAL TETEJÉN.

Áraink 2019. április 20-tól 2019. május 10-ig érvényesek

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

A kozmetikai ajánlat a készlet erejéig érvényes!

-34 % 899 Ft

1369 Ft* helyett:

megtakarítás: 470 Ft, (17,98 Ft/ml; 17,98 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-29 % 899 Ft

1259 Ft* helyett:

megtakarítás: 360 Ft, (11,99 Ft/ml)

-34 % 4299 Ft

6489 Ft* helyett:

megtakarítás: 2190 Ft, (286,60 Ft/ml)

-30 % 3799 Ft

5399 Ft* helyett:

megtakarítás: 1600 Ft, (75,98 Ft/ml)

-37 % 9999 Ft

15859 Ft* helyett:

megtakarítás: 5860 Ft, (9999,00 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Étrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítőgyógynövényes krém

Kozmetikumok

Kozmetikumok

Higiéniás cikk

Kozmetikum

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Forgalmazza: Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Forgalmazza: 
Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, 
DEPO Pf. 8

Dr. Chen Szűztea Forte 
80 kapszula

Hatóanyagai hozzájárulhatnak a fogyókúrás 
diéta eredményességéhez. Több mint 
20 éve a fogyasztók bizalmában.

Hansaplast sebfertőtlenítő spray, 50 ml

Hansaplast sebkezelő 
kenőcs, 50 g

A színtelen spray friss sebek, például vágások, horzsolások, első fokú és 
kisebb másodfokú égési sérülések, valamint nyitott hólyagok tisztítására 
és fertőtlenítésére alkalmas.

A kezeletlen sebhez képest 
2x gyorsabb gyógyulást 
eredményez.Nem tartalmaz 
illatanyagot, tartósítószert 
és színezőanyagot. 

Parusan 
Brilliant Brown Sampon, 200 ml 
vagy Parusan Brilliant Brown 
Hajbalzsam, 150 ml
Intenzív barna árnyalatok + Parusan formula 
- Festett és természetes barna hajra 
-  A kíméletesen barna hajért 

Intenzív barna árnyalatok:

Little Doctor LD23a 
automata felkaros 
vérnyomásmérő 
hálózati adapterrel, 1 db***
A Fuzzy algoritmus– egy a mért adatokat 
feldolgozó algoritmus, ami lehetővé teszi 
az emberi szív jellemzőinek figyelembe-
vételét. Mandzsetta 25-36 cm-ig. Egy 
gombos egyszerű kezelhetőség. Hangjel-
zés a mérési fázis végén.

Garancia: 7 év

Gyógyászati 
segédeszköz

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN
AZ ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTJÜK.

SZEMRÁNCKRÉM

NAPVÉDELEM

A parabénmentes szemránckrém hatóanyaga 
csökkenti a mimikai ráncok kialakulását, illetve azok 
mélyülését. Argánolajat és shea vajat is tartalmaz.

Armonia Active Snake kígyó-
méreg szemkörnyék ápoló, 15 ml

Vichy Idéal Soleil FF50+ 
bársonyos napvédő arckrém, 50 ml

Nagyon magas UVA+UVB védelem. 
Normál vagy száraz bőrre.

-38 % 9999 Ft

16049 Ft* helyett:
megtakarítás: 
6050 Ft, 
(9999,00 Ft/csom.)

A Szépség csomag tartalma: 1. APIVITA Express 
hidratáló és tápláló arcmaszk 2*8 ml, 2. AROMAX 
Beauty szérum 20 ml, 3. BIODERMA Sensibio H2O 
arc- és sminklemosó 100 ml, 4. CAMALEON Magic 
rúzs 4 g (A csomagba kerülő árnyalat véletlenszerűen kerül 
kiválasztásra.), 5. CARMEX szájbalzsam stift 4,25 g, 6. HIMALAYA 
Anti-Hair Fall hajhullás elleni proteines sampon 200 ml, 7. MINCER 
PHARMA Retinol ránctalanító hidratáló arckrém 50 ml, 8. TREACLEMOON kézkrém 75 ml, 
9. URIAGE Silky Body Lotion 200 ml.

Venovelle, 30 kapszula 
+ 30 tabletta + Ajándék körömlakk
A Venovelle® az egyetlen készítmény a megfelelő 
vénás keringés támogatására, mely a már régóta 
alkalmazott, mikronizált hatóanyagokon felül 
vitaminokat és 5 fontos gyógynövény kivonatát is 
tartalmazza, így komplex hatást biztosít. 
AJÁNDÉK KÖRÖMLAKKAL.

HairClinic® Hajszépség
kapszula, 90 db

HairClinic kapszula a szép és egészséges hajért. 
A benne lévő biotin, cink és szelén hozzájárul 
a haj szépségének megőrzéséhez, ráadásul bú-
zacsíra olajat és aranyköles kivonatot is tartalmaz.

Pharmatheiss szempilla-
növesztő szérum, 2,7 ml
Egyedülálló hatóanyag formula a hosszabb, 
erősebb és dúsabb szempillákért, koffeinnel, 
hialuronnal és pantenollal. Rendkívül kon-
centrált formula 
(3-5 havi keze-
léshez elegendő) 
Illat-, parabén- és 
szilikonmentes, 
tartósítószer- 
mentes.

Lacalut aktív 
preventív fogkrém, 75 ml
Érezhetően feszesebbé teszi az ínyt. Véd 
a fog ágybetegségek és a fogszuvasodás 
ellen. Védelmet nyújt a fogínyvérzés ellen.

Kíméletesen tisztítja az érzékeny fogakat és 
fognyakat, csökkenti a fájdalomérzékenységet 
és véd a fogszuvasodás ellen.

Lacalut sensitive fogkrém, 
75 ml

 - Ápolja a hajat 
-  Csillogóvá, puhává 

és dússá teszi 
a hajat 

- Színvédelem

Sudocrem® 
sensitive nedves
törlőkendő, 55 lap vagy 

Sudocrem® soft clean 
nedves törlő kendő, 55 lap

A Sudocrem extra puha törlőkendője 
hatékonyan tisztítja a bőrt. Panthenol és 
E-vitamin tartalmával gyengéden ápol. 
Allergén-, parabén- és alkoholmentes. 
A baba egész testén használható.

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

Biomed® 
Vadgesztenye  Krém 
FORTE DUPLA 2×60 g 

Visszérgyulladás okozta 
kellemetlen bőrtünetek, 
fáradt és feszülő lábak 
ápolására. A felszíni vénák 
ápolására, valamint ödéma 
és nehézláb-érzés esetén 
is használható. Továbbfej-
lesztett összetétel hozzá-
adott nyírfakéreg kivonattal 
+ A- és E-vitaminnal. 
Összesen 23,9% gyógynö-
vénykivonat-tartalom. 
Gazdaságos DUPLA 
kiszerelésben.

orvostechnikai eszközök

A csomagot keresse a Pingvin Pati-
kákban vagy rendelje meg ingyenes 
házhoz szállítással webáruházunkból! 
A csomag megvásárlása előtt tájé-
kozódjon az érintett gyógyszertárban 
annak elérhetőségéről.

-28 % 3199 Ft

4429 Ft* helyett:

megtakarítás: 
1230 Ft

-35 % 3599 Ft

5569 Ft* helyett:

megtakarítás: 1970 Ft, (3599,00 Ft/csomag)

-30 % 6499 Ft

9349 Ft* helyett:

megtakarítás: 2850 Ft, (72,21 Ft/db)

-24 % 8799 Ft

11539 Ft* helyett:

megtakarítás: 2740 Ft, (3258,89 Ft/ml)

-26 % 999 Ft

1359 Ft* helyett:

megtakarítás: 360 Ft, (8,33 Ft/g)

AZONOS ÁRON

-30 % 399 Ft

569 Ft* helyett:

megtakarítás: 170 Ft, (7,25 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(21,33 Ft/ml)

(16,00 Ft/ml)

-30 % 1999 Ft

2839 Ft* helyett:

megtakarítás: 840 Ft, (24,99 Ft/db)


