
_ vágja ki és adja le a patikában _

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz 
kötve és csak egy termék 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 üzletenként eltérő lehet! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A részletekről érdeklődjön az üzletekben!

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz 
kötve és csak egy termék 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 üzletenként eltérő lehet! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A részletekről érdeklődjön az üzletekben!

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz 
kötve és csak egy termék 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 üzletenként eltérő lehet! A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A részletekről érdeklődjön az üzletekben!

2 HETES PINGVIN JEGY  1. 2 HETES PINGVIN JEGY  2. 2 HETES PINGVIN JEGY  3.

279,
- Ft 299,

- Ft 99,
- Ft

Érvényes: 2019. 05. 27. – 2019. 06. 08. Érvényes: 2019. 06. 10. – 2019. 06. 22. Érvényes: 2019. 06. 24. – 2019. 07. 06.

most csak: most csak: most csak:

2,79 Ft/ml 5,98 Ft/ml 1,10 Ft/g

_ 
vá

gj
a 

ki
 é

s a
dj

a 
le

 a
 p

at
ik

áb
an

 _

+20
bónuszpont

+30
bónuszpont CSAK

MOST

Fa szappan, 
90 g, különféle

Aquafresh 
fogkrém, 100 ml

Fa golyós dezodor, 
50 ml, különféle

A Pingvin Gyógynövény és Reformházak akciós kiadványa • Üzleteink listája az 1. oldal alján található.

Áraink 2019. május 25-től 
2019. július 5-ig érvényesek.

ÁRHÍREK
Gyógynövény

A Pingvin Gyógynövény és Reformházak akciós kiadványa • Üzleteink listája az 1. oldal alján található.

Áraink 2019. május 25-től 
2019. július 5-ig érvényesek.

ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY

�Dana Vitaminos víz 
Activ&Fit mangó ízű vagy, 

Detox citrom/menta ízű vagy, 

Immuno narancs/barack ízű, 750 ml

Vitaminokkal dúsított, ízesített italok.

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN REFORMHÁZAKBAN:  •  Békéscsaba, Andrássy út 14., nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-19 óráig, szombaton 8-13 óráig  •  Orosháza, Győri Vilmos tér 1., nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 
8-18 óráig, szombaton: 8-12 óráig  •  Szarvas, Kossuth u. 21/3. T.: +36 30 837 6635, nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig • Szeged, Tisza L. krt. 37.,  nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8–19,  szombaton: 8–13 óráig • Szeged, Budapesti 
krt. 38., nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7.30–18.30, szombaton: 8–13 óráig.  Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

-20 % 1499 Ft

1869 Ft* helyett:

megtakarítás: 370 Ft, (1,50 Ft/g)

-20 % 119 Ft

149 Ft* helyett:

megtakarítás: 30 Ft, (1,83 Ft/g)

-21 % 1099 Ft

1389 Ft* helyett:

megtakarítás: 290 Ft, (3,66 Ft/g)

-20 % 1099 Ft

1369 Ft* helyett:

megtakarítás: 270 Ft, (4,40 Ft/ml)

-21 % 259 Ft

329 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, (0,35 Ft/ml)

-20 % 1149 Ft

1429 Ft* helyett:

megtakarítás: 280 Ft, (3,83 Ft/g)

-20 %999 Ft

1249 Ft* helyett:

megtakarítás: 250 Ft, (2,85 Ft/g)

-17 %999 Ft

1199 Ft* helyett:

megtakarítás: 200 Ft, (2,85 Ft/g)

-20 %3899 Ft

4849 Ft* helyett:

megtakarítás: 950 Ft, (11,82 Ft/g)

Cukorbetegek is fogyaszthatják, növényi 
alapú, természetes édesítőszer. Nem hiz lal 
(energiatartalma 0), nem növeli 

Benefitt Eritrit, 1000 g �Benefitt Útifű maghéj, 
300 g

Rostban gazdag diétás étrendhez javasolt. 
Értékes élelmi rostforrás. Rendszeres 
fo gyasz tása támogatja a bélműködést. 
Hosszú távon is biztonsággal fogyasztható 

Reform, vegán és paleo 
étrendbe illeszthető.

Reform, vegán és paleo étrendbe illeszthető.

Reform, vegán és 
paleo étrendbe 
illeszthető.
Laktózmentes.

Tartósítószer 
mentes.

Csökkentett cukortartalommal.

Görög Zita ajánlásával

készételek

Adalékmentes

Reform és paleo étrendbe illeszthető. Hozzá-
adott cukrot nem tartalmaz.

�POLCZ 
Zöldséges / húsos 
egytálételek, 350 g*

Tartósítószer-, adalék-, cukor- 
és tejmentes, hagyományosan 
befőzve, valódi alapanyagokból. 
2 perc alatt kész, melegítés után 
azonnal fogyasztható.

* Kivétel a Káposztás pulyka.

Chilis bab csicseriborsóval,
Füstölt tarjás babragu,
Marokkói csicseriborsó,
Zöldséges lencseragu

Lecsós pulykagombóc,
Zöldborsós csirke rizzsel,
Zöldséges csirkeragu,
Káposztás pulyka, (340 g)

�Almitas Kollagénes 
kakakó italpor, 30×11 g

C-vitamin hozzáadásával készült. 3 g 
kollagént tartalmaz adagonként. Kitűnő 
fehérjeforrás, hozzáadott cukroktól 
mentes.

Forró víz hoz zá adásával 
percek alatt elkészíthető. 
Élelmi rostban gazdag.

�Fit Reggeli 

Zabkása 
Goji bogyós, 
Almás-fahéjas, 
Csokis vagy 
erdei gyümölcsös,
65 g

��Nature Cookta 
VCO Kókuszolaj, 
250 ml

A Nature Cookta VCO Kókuszolaj vegy-
szer mentes, hideg sajtolással nyert szűz 
kókuszolaj, mely az első sajtolás ered-
ménye. A magyarországi gyártású termék 
szilárd állapotban fehér színű, folyékonyan 
pedig áttetsző. A kókuszolajnak enyhén 
kókuszos íze és fantasztikus kókuszillata 
van. Sokoldalúan felhasználható.

�Vegabond® 
Kókusztejpor instant, 
300 g

100% növényi eredetű kókusztejpor, amely-
ből 60 gramm megfelel 1 nagy kókuszdióból 
nyerhető friss tejnek. Ajánljuk, turmixok, 
reggeli italok, koktélok, gabonakásák, 
sütemények és levesek készítéséhez. Lak-

Kiváló, 
természetes bőr ápoló. 

Használjuk bátran arcra, 
kézre, ajkakra és 

a teljes testre.

-20 % 279 Ft

349 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, (5,58 Ft/g)

�Bombus Raw 
Energiaszelet, 50 g

kakaó-kakaóbab vagy kókusz-kakaó vagy 
maracuja-kókusz ízesítéssel.

Gluténmentes és 
hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz.

a vércukorszintet 
és az inzulinválaszt 
(glikémiás indexe 
0), használata 
biztonságos (nem 
okoz bélpanaszo-
kat).

az emésztőrend-
szer és a belek 
tisztítására, a hasi 
komfortérzet 
fenntartására.

-20 % 1499 Ft

1869 Ft* helyett:

megtakarítás: 370 Ft, (1,50 Ft/g)

-24 % 1199 Ft

1569 Ft* helyett:

megtakarítás: 370 Ft, (1,20 Ft/g)

R O A D S H O W

gyere! kóstolj! szeresd meg!

Június 1-jén Bake Free lisztkeverékekből 
készült termékek kóstolója lesz a szegedi, 

Tisza Lajos körúti Gyógynövény és 
Reformházban, 9-től 12 óráig.

A kóstolás ingyenes!

Konyhakész mindenmentes 
lisztkeverék, amiből percek alatt 
elkészítheted kedvenc sütemé-
nyed! Ráadásul a legtöbb diétába 
beilleszthető.

Mindenmentes, finom és még 
szénhidrátcsökkentett is? Igen! 
Pillanatok alatt elkészíthető és 
kiválóan variálható.

�Eden Premium Bake-Free lisztkeverékek, 1000 g

piskóta, muffin lisztkeverékszénhirdátcsökkentett 
kenyér lisztkeverék

Gluténmentes, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz. Vegán.

Gluténmentes, hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. Vegán.

tózérzékenyek is 
fogyaszthatják.

(2,94 Ft/g)



(A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.)        Az étrend-kiegészítő termékek fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

-30 % 1299 Ft

1859 Ft* helyett:

megtakarítás: 560 Ft, (12,99 Ft/ml)

-20 % 429 Ft

539 Ft* helyett:

megtakarítás: 110 Ft, (28,60 Ft/g)

-24 % 1099 Ft

1439 Ft* helyett:

megtakarítás: 340 Ft, (18,32 Ft/db)

-22 % 279 Ft

359 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (13,95 Ft/g)

-21 % 339 Ft

429 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (betűtészta: 0,85 Ft/g), (spagetti: 0,68 Ft/g),

-24 % 2599 Ft

3399 Ft* helyett:

megtakarítás: 800 Ft, (43,32 Ft/db)

-38 % 799 Ft

1289 Ft* helyett:

megtakarítás: 490 Ft, (3,20 Ft/g)

189 Ft 159 Ft

 239 Ft* helyett:  199 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, 
21%, (0,76 Ft/ml)

megtakarítás: 40 Ft, 
20%, (0,64 Ft/ml)

Étrend-kiegészítő

Nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot, aromát, adalékanyagot!

Étrend-kiegészítő

 PINGVIN ÁR:

•  Aromax argánolaj, 20 ml, (85,95 Ft/ml), 1719 Ft

•  Aroy-D kókusztej, 250 ml, (2,20 Ft/ml), 549 Ft

•  Ataisz vega-mix, 200 g, (3,10 Ft/g), 619 Ft

•  Bánfi sampon, 250 ml, (4,52 Ft/g), 1129 Ft

•  Benefitt eritrit INTERHERB, 500 g, (2,26 Ft/g), 1129 Ft

•  Bíborszínű kasvirág cukor mentolos, 75 g, (3,99 Ft/g), 299 Ft

•  Bükfürdői thermal fürdőkristály, 500 g, (1,46 Ft/g), 729 Ft

•  Chef almaecet, 0,5 liter, (0,60 Ft/ml), 299 Ft

•  Dia-wellness cukorhelyettesítő 1:4, 0 kcal, 500 g, (3,54 Ft/g), 1769 Ft

•  Diabette pisztácia ízű krémmel töltött étcsokoládé, 80 g, 
 (6,99 Ft/g), 559 Ft

•  Eden Premium aszkorbinsav, 250 g, (5,76 Ft/g), 1439 Ft

•  Eden Premium Fruktóz, 1 kg, (0,81 Ft/g), 809 Ft

•  Eden Premium Kókusztejpor, 250 g, (6,68 Ft/g), 1669 Ft

•  Eden Premium útifű, 100 g, (5,89 Ft/g), 589 Ft

•  Garden Alma-Eper 100% gyümölcslé, 500 ml, (0,68 Ft/ml), 339 Ft

•  Gladiolus illóolaj borsmenta, 10 ml, (36,90 Ft/ml), 369 Ft

•  Gladiolus illóolaj citromfű, 10 ml, (36,90 Ft/ml), 369 Ft

•  Gladiolus illóolaj eukaliptusz, 10 ml, (36,90 Ft/ml), 369 Ft

•  Gladiolus illóolaj teafa, 10 ml, (36,90 Ft/ml), 369 Ft

•  Gullon diabetikus rostdús keksz, 170 g, (1,82 Ft/g), 309 Ft

•  Gullon Dibus glutén- és tejmentes reggeliző keksz, 250 g, 
 (2,76 Ft/g), 689 Ft

•  Gyömbér őrölt, Toldi, 30 g, (7,63 Ft/g), 229 Ft

•  Körömvirág kenőcs K&B, 10 ml, (32,90 Ft/ml), 329 Ft

•  Kurkuma őrőlt Toldi, 40 g, (6,23 Ft/g), 249 Ft

•  Love Diet kókuszolaj, 1000 g, (1,39 Ft/g), 1389 Ft

•  Love Diet rózsaszín himalája só, 1 kg, (0,38 Ft/g), 379 Ft

•  Mollis masszírozó krém, 1000 ml, (1,32 Ft/ml), 1319 Ft

•  Motto rheumatapasz bőrbarát sárga, 1 db, (759,00 Ft/db), 759 Ft

•  Natura szelénes kalciton, 500 g, (1,14 Ft/g), 569 Ft

•  Natura szezámmag, 250 g, (1,80 Ft/g), 449 Ft

•  Natura szőlőcukor, 1000 g, (0,59 Ft/g), 589 Ft

•  Natura Zabpehely lágy, 1000 g, (0,63 Ft/g), 629 Ft

•  Nature Cookta Himalája Rózsaszín kristálysó, 1 kg, (0,40 Ft/g), 399 Ft

•  Nature Cookta Pektin 100% citrus, 80 g, (12,74 Ft/g), 1019 Ft

•  Nature Cookta szódabikarbóna, 250 g, (0,10 Ft/g), 249 Ft

•  Német és Zentai eritrit (Nature Cookta), 1000 g, (2,50 Ft/g), 2499 Ft

•  Nobilis Almaszirom Jonatán, 40 g, (6,23 Ft/g), 249 Ft

•  Parádi kénes gyógyvíz, 0,7 liter, (0,60 Ft/ml), 419 Ft

•  Pattogtatott amarant mag klorofill új, 100 g, (3,39 Ft/g), 339 Ft

•  Polar bear balzsamolaj DR.CHEN, 27 ml, (25,15 Ft/ml), 679 Ft

•  Solio hid. sajt. mák olaj, 200 ml, (7,85 Ft/ml), 1569 Ft

•  Szivárvány Aqua lúgos víz pH 9,2, 1,5 liter, (0,08 Ft/ml), 119 Ft

•  Szivárvány Aqua lúgos víz pH 9,2, 5 liter, (0,06 Ft/ml), 289 Ft

•  Természet áldása aszalt vörösáfonya, 100 g, (3,79 Ft/g), 379 Ft

•  Természet áldása bulgur, 500 g, (1,20 Ft/g), 599 Ft

•  Természet áldása étkezési mák, 500 g, (2,80 Ft/g), 1399 Ft

•  Természet áldása jázmin rizs, 1000 g, (0,72 Ft/g), 719 Ft

•  The Bridge BIO rizsital natúr, 1000 ml, (0,69 Ft/ml), 689 Ft

•  Tigris tapasz DR.CHEN, 4 db, (84,75 Ft/db), 339 Ft

•  Tropi Mix NATURFOOD, 100 g, (2,69 Ft/g), 269 Ft

•  Varga gyógynövény sampon regeneráló, 240 ml, (2,75 Ft/ml), 659 Ft

•  Varga hajcsepp (szórófejes), 50 ml, (69,58 Ft/ml), 3479 Ft

•  Verbena cukorka zsálya, 60 g, (3,65 Ft/g), 219 Ft

•  Vu-Ko Trade kurkuma por, 100 g, (3,99 Ft/g), 399 Ft

ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY Áraink 2019. május 25-től 2019. július 5-ig érvényesek.

��FRUPP liofilizált zöldségek 
és gyümölcsök, 15 g, 3 féle

��FRUPP smoothie italporok, 
20 g, 3 féle

 Liofilizált kék áfonyából, piros ribizliből, 
banánból és céklából készült smoothie ital-
por őrölt lenmaggal és chia maggal.

 Fagyasztva szárított cékla, paradicsom 
és paszternák.

-23 % 999 Ft

1299 Ft* helyett:

megtakarítás: 300 Ft, (5,00 Ft/g)

-22 % 1699 Ft

2189 Ft* helyett:

megtakarítás: 490 Ft, (6,80 Ft/ml)

Gluténmentes. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

Gluténmentes. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

 Liofilizált feketeáfonyából, málnából és 
eperből készült smoothie italpor őrölt len-
maggal és chia maggal.

 Fagyasztva szárított egész gyümölcsök. 
100% málna.

 Liofilizált ananászból és maracujából 
készült smoothie italpor őrölt lenmaggal és 
chia maggal.

 Fagyasztva szárított sütőtök, paradi-
csom, paprika és paszternák.

�Medicura Barátcserje 
extraktum, 60 kapszula

Kedvező hatással lehet az optimális pro-
geszterin szint elérésére a menstruációs 
zavarral küzdő nők jelentős részénél.

�Naturland® Magnézium, 
60 tabletta 

�Naturland® Szúnyog- és 
kullancsriasztó spray, 
100 ml

A vérszívó rovarok 
(szúnyogok, kullancsok) 
távoltartására alkalmas. 
A bőrfelületre juttatott 
készítmény, a felvitel 
vastagságától függően, 
a rovarokat 4-6 órán 
keresztül távol tartja.

A magnézium hozzájárul a normál izom-
működéshez és az idegrendszer megfelelő 
működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

A perui kovaföld 
rendszeres fogyasz-
tásával gondos-
kodhatunk a teljes 
emésztőrendszert 
tisztításáról.

�Eden Premium 
Perui kovaföld, 200 g

�Eden Premium 
Tökmagolaj, 
hidegen sajtolt, 
250 ml

A hidegen sajtolási eljárás-
nak köszönhetően az értékes 
tápanyagok megmaradnak 
a tökmagolajban. Karakteres 
aromája pedig tökéletesen 
illik, levesekhez, szószokhoz, 
salátaöntetekhez, vagy akár 
tésztákhoz.

Fru!t Honey 
Gyümölcskoncent-
rátumokkal ízesített 
krémes mézkészít-
mények: feketeribizli, 
áfonya-meggy, 
citrom-alma ízekben, 
250 g

A vitaminokat és a bioló-
giailag aktív összetevők 
döntő többségét koncen-
trált formában tartalmazza.

Garden préselt 
gyümölcslevek, 250 ml

Alma-szilva-fahéj 
vagy alma-eper

100%-os 
gyümölcs tartalmú, 
préselt gyümölcs-
levek. 

Tartósítószer, mestersé-
ges színezék, ízfokozó 
mentes. Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz.

�Sotelli Száraztészták, 
spagetti, 500 g vagy betűtészta, 
400 g

Száraztészták gluténérzékenyek számára, 
változatos formában.

Glutén- és GMO-mentes.

Támogathatja 
a cson tokat, erősítheti 

a fo gakat, a körmöt 
és a hajat.

a betűtészta!
Gyermekkorunk kedvence

-20 % 199 Ft

249 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (1,11 Ft/g)

-22 % 249 Ft

319 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, (4,98 Ft/g)

-26 % 1299 Ft

1759 Ft* helyett:

megtakarítás: 460 Ft, (18,56 Ft/db)

Glutén-, tej- és szója-
mentes.

Gluténmentes. 
Ellenőrzött ökológiai 
gazdaságból szár-
mazó alapanyag.

A bio rizskása fel-
használható levesek, 
főzelékek és szószok 
sűrítésére, habarásra, 
süteményekbe, müz-
libe vagy fogyasztha-
tó önállóan kásaként. 
Nem tartalmaz, mes-
terséges színezéket 
vagy egyéb vegyi 
anyagokat. 

Bio, gluténmentes ostya parmezánsajttal, 
nemcsak ínyenceknek. Ropogtass finomat, 
különlegeset!

A cink szervezetünk számára elengedhetetlen 
nyomelem. A C-vitaminnal együtt hozzájárul-
nak a sejtek oxidációs stresszel szembeni vé-
delméhez, valamint az immunrendszer normál 

�Biopont Bio Rizskása, 
gluténmentes, 180 g

�Biopont Bio parmezános 
gluténmentes ostya, 
50 g

Bioheal® Szerves Cink 
25 mg, 70 filmtabletta

működéséhez.
Termékünk szerves 
cinket tartalmaz, 
melynek bizonyítottan 
jobb a felszívódása!

Lejárat:
2019. 
07. 20.

A készlet
erejéig kapható.



(A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.)    Az étrend-kiegészítő termékek fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Érvényes: 2019. 05. 25-től 2019. 07. 05-ig

Ha Ön ellátogat valamelyik 
Pingvin Reformházba, akkor

megvásárolhatja: az 500 g-os

TROPY Zabpehelylisztet,
és kap 20 bónuszpontot.

egységár: 
0,56 Ft/g

Ezt a jegyet csak a Pingvin Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb 
vásárláshoz kötve és csak egy termék 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 
üzletenként eltérő lehet! A részletekről érdeklődjön a Pingvin Refomházakban!

ENNYIRE EGYSZERŰ:  kedvezményes áron megvásárolja a TROPY Zabpehely
lisztet.  kap 20 bónuszpontot a Bónusz Plusz kártyájára,  amit azonnal le is 
vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot20

CSAK MOST

279
Ft/db

A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

Ismerje meg a teljes termékcsaládot!

• Tropy Kuszkusz, 500 g, régi ár: 549 Ft, kedvezmény: 33%, (0,74 Ft/g)

•  Tropy Zabpehely, 500 g, régi ár: 369 Ft, kedvezmény: 30%, (0,52 Ft/g)

•  Tropy Chia mag, 100 g, régi ár: 369 Ft, kedvezmény: 49%, (1,89 Ft/g)

•  Tropy Kókuszolaj, 1000 ml, régi ár: 1259 Ft, kedvezmény: 29%, (0,90 Ft/ml)

•  Tropy Kókuszliszt, 500 g, régi ár: 969 Ft, kedvezmény: 33%, (1,30 Ft/g)

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

369 Ft 259 Ft 189 Ft

6 HETES PINGVIN JEGY

Love Diet
ÉDESÍTŐSZEREK

649 Ft899 Ft

RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRAK, CSAK 
A KÉSZLET EREJÉIG!

Pohár:
konyakos szett (6 db) 
whiskys szett kicsi (6 db)
whiskys szett nagy (6 db)

Pingvin ár:  999 Ft 
(166,50 Ft/db)

Esernyő:
(logózott, 1 db)

Pingvin ár:  499 Ft (499,00 Ft/db)

Áraink 2019. május 25-től 2019. július 5-ig érvényesek.

A Pingvin Gyógynövény és Reformházak akciós kiadványa 
• Üzleteink listája az 1. oldal alján található.

-22 % 279 Ft

359 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (2,79 Ft/g)

-20 % 199 Ft

249 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (5,69 Ft/g)

-21 % 299 Ft

379 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (0,30 Ft/g)

-21 % 299 Ft

379 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (0,50 Ft/db)

-21 % 999 Ft

1269 Ft* helyett:

megtakarítás: 270 Ft, (2,00 Ft/g)

-20 % 1299 Ft

1629 Ft* helyett:

megtakarítás: 330 Ft, (2,60 Ft/g)

-20 % 529 Ft

659 Ft* helyett:

megtakarítás: 130 Ft, (270 g-os: 1,96 Ft/g),  
(425 g-os: 1,24 Ft/g),

-20 % 449 Ft

559 Ft* helyett:

megtakarítás: 110 Ft, (0,90 Ft/g)

-21 % 349 Ft

439 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (0,87 Ft/g)

-22 % 399 Ft

509 Ft* helyett:

megtakarítás: 110 Ft, (3,99 Ft/g)

A finomított, jódozott 
konyhasó remek 

alternatívája.

��Glulu’s Free From 
Kekszek, 100 g

Glutén-, tej-, tojás-
mentes. Vegán étrend-

be is illeszthetők.

Glutén-, tej-, szójamentes. Vegán étrendbe is illeszthetők.

Nem tartalmaz allergén anyagot.

Nem tartalmaz 
allergén anyagot.

Hozzáadott 
cukrot (szacharóz) 
nem tartalmaz.

Hozzáadott 
cukrot (sza-
charóz) nem 
tartalmaz.

Adalékanyagokat nem 
tartalmaz.

Adalékanyagoktól, tartósító-
szertől mentes.

Nem tartalmaz allergén 
anyagot.

Étel intolerancia esetén is bátran 
fogyasztható, ízletes csemegék.

Áfonyás keksz vagy Mandulás 
zabkeksz

��Bonetta  
Kókusz szeletek:  
gyömbéres, papajás-mangós vagy 
natúr, 35 g 

��Bonetta étkezési 
kukorica Keményítő,  
500 g 

100%-ban természetes összetevőkből 
készült csemegék. 

Sütésheznél a lisz egy részének kiváltására 
alkalmas. Főzésnél sűrítésre használhatjuk.

��Bonetta Hajdina hántolt, 
natúr, 500 g

A hajdina sokoldalúan 
hasznosítható. Kiválóan 
alkalmas gabonaféléink, 
ezen belül a búzából 
készített termékek kiegé-
szítésére, helyettesíté-
sére. Hasznos összete-
vője a diétás étrendnek. 
Kiemelkedően magas 
élelmirost-tartalma van.

�Bonetta Kuszkusz, 
400 g

A kuszkusz hántolt őröletlen, vagy dur-
vára őrölt durumbúzából készül. Mára 
világszerte népszerűvé vált, változatos 
köret, a reform-
konyha népszerű 
alapanyaga.

�LoveDiet fehér 
Himalája só, 1000 g

�Gullón Digestive 
kekszek, thins áfo-
nyás-csokoládés keksz, 270 g 
vagy zabpelyhes, narancsos 
keksz, 425 g vagy zabpehely 
korpás, étcsokis keksz, 425 g

�LoveDiet Mákolaj, 
250 ml

Az őstengerekben lerakódott, szennyező-
désmentes só, amely többféle ásványi 
anyagot is tartalmaz. Növényi rostokban gazdag, ropogós kek-

szek.

Vitaminokban és ásványi anyagokban gaz-
dag növényi olaj. Tartalmaz: B6-vitamint, 
E-vitamint, kálciumot, magnéziumot, vasat.
Magas foszfortartalma 
biztosítja a kal cium 
hatékony beépülését 
a csontokba. Jótékony 
hatással lehet 
a csontritkulásra.

Gyorsan olvad, így könnyen fel-
használható sütésnél/főzésnél, 
valamint kíválóan karamellizál-
ható. 

Ciklamát és szacharin alapú éde-
sítőszer. Felhasználható cukor 
helyett sütéshez, főzéshez. 1 db 
tabletta 1 teáskanál (kb. 4,4 g) cu-
kor édesítő erejének felel meg.

�Kókuszvirág- 
cukor, 500 g

�Édesítőszer 
tabletta, 600 db

Négyszeres édesítőhatás. Eritrit 
alapú édesítőszer steviával. 
A stevia egy növényi édesítőszer, 
nem tartalmaz kalóriát, szénhid-
rátot és glikémiás indexe nulla. 

�Édesnégyes 
Stevia + Eritrit, 500 g

-22 % 289 Ft

369 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (0,58 Ft/g)

valami újat!Próbáljon ki

-23 % 1999 Ft

2589 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (8,00 Ft/ml)



ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY

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

* régi ár = A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott normál eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény. *** kötszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. Az akciós 
ajánlat a kiadványban megjelölt üzletekben, a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a gyógynövényüzletekben!  Az esetleges nyomdai, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!  Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A százalékban számított engedmény az 
akciós újságban egész számra kerekítve jelenik meg. A termékek eltérhetnek az itt ábrázolttól. Kiadja a Pharmainvest Zrt. Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: 62 /554-510, info@pingvinpatika.hu

egészségpénztári kártyák: Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár, Prémium Egészségpénztár, Generali Egészség- és Önsegélyező 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. 

bankkártyák:

A GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZAKBAN A KÖVETKEZŐ EGÉSZSÉG-
PÉNZTÁRI- ÉS BANKKÁRTYÁKKAL FIZETHET:

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

-21 % 749 Ft

949 Ft* helyett:

megtakarítás: 200 Ft, (6,24 Ft/g)

-21 % 649 Ft

819 Ft* helyett:

megtakarítás: 170 Ft, (8,65 Ft/ml)

-22 % 179 Ft

229 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (1,79 Ft/g)

-23 % 299 Ft

389 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (0,75 Ft/g)

-22 % 249 Ft

319 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, (3,32 Ft/g)

-21 % 1499 Ft

1889 Ft* helyett:

megtakarítás: 390 Ft, (74,95 Ft/ml)

-20 % 199 Ft

249 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (0,50 Ft/g)

4999 Ft
 (166,63 Ft/ml)

4499 Ft
 (149,97 Ft/ml)

8799 Ft
 (175,98 Ft/ml)

2699 Ft
 (53,98 Ft/ml)

3399 Ft
 (84,98 Ft/ml)

Május-júniusi parfüm ajánlatunk: (A készlet boltonként változó és az ajánlat 
a készlet erejéig érvényes!)

�Katy Perry Killer 
Queen, 
női EDP, 30 ml

�Guess 
Seductive, 
női EDT, 30 ml

�Moschino Funny, 
női EDT, 50 ml

�Vespa Sensazio-
ne, női EDT, 50 ml

�D. Beckham 
Classic Blue, 
férfi EDT, 40 ml

-47%

699 Ft

-50%

999 Ft

-46%

499 Ft

-46%

699 Ft

-51%

1699 Ft

-52%

999 Ft

-21 % 459 Ft

579 Ft* helyett:

megtakarítás: 120 Ft, (0,92 Ft/g)

Áraink 2019. május 25-től 
2019. július 5-ig érvényesek. 
Üzleteink listája az 1. oldal 
alján található.

A Pingvin Gyógynövény és Reformházak akciós kiadványa.

-20 %369 Ft

459 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (4,34 Ft/g)

-22 %139 Ft

179 Ft* helyett:

megtakarítás: 40 Ft, (2,32 Ft/g)

-22 %139 Ft

179 Ft* helyett:

megtakarítás: 40 Ft, (2,78 Ft/g)

Glutén-, tej- és 
tojásmentes.

Kozmetikum.

Gluténmentes.

Gluténmentes. Vegán.

Laktózmentes, zsírmentes.

Tartósítószert nem 
tartalmaz.

�Nature Cookta 
Citromsav, étkezési, 500 g

Limonádékhoz, italokhoz, lekvár készítés-
hez, tartósításhoz ajánlott. Vízkőtelenítésre 
is használható.

�Aromax 
Csipkebogyóolaj, 20 ml

A csipkebogyó magjából hidegsajtolás-
sal előállított, esszenciális zsírsavakban 
(omega-3 és omega-6) gazdag, finomítat-

 Vermicelli 
Üvegtészta, 100 g

Felhasználható levesben, serpenyős 
ételhez, salátához. Elkészítése: 3-4 perc.
Termék összetevők: Borsó keményítő 
(55%), Kukorica 
keményítő (40%), 
víz (5%).

 Sol&Ter Bulgur, 
(tört búza), 400 g

 Sol&Ter Jázmin rizs, 
„A” minőségű fényezetlen, 400 g

Felhasználása: Elsősorban köretként, 
vagy saláta elkészítéséhez javasolt.

Felhasználása: Elsősorban köretként 
javasolt.

 Dr. Chen Aloe Vera 
fogkrém, 120 g 
+ fogkefe csomag

Természetes fogápolás minden napra.

B-komplex, 100 tabletta
919 Ft helyett, megtakarítás 420 Ft, (4,99 Ft/db)

Multivitamin felnőtteknek, 
60 tabletta
1329 Ft helyett, megtakarítás 630 Ft, (11,65 Ft/db)

180 tabletta
3479 Ft helyett, megtakarítás 1780 Ft, (9,44 Ft/db)

Ginzeng, 90 tabletta
1299 Ft helyett, megtakarítás 600 Ft, (7,77 Ft/db)

Vadgesztenye, 60 tabletta
1999 Ft helyett, megtakarítás 1000 Ft, (16,65 Ft/db)

Zöldkávé, 100 tabletta
2099 Ft helyett, megtakarítás 1100 Ft, (9,99 Ft/db)

�Természet Áldása Pörkölt 
csicseriborsó, sós, 75 g

Kiváló, ropogós nassolnivaló. Magas rost-, ásvá nyi 
anyag és vitamintartalma megmarad a készítése-
kor, így az egyik

�Organique BIO Burgonyás snack, 
zöldséges, 85 g, 

Organikus burgonya snack 
répa, cékla és brokkoli ízesítés-
sel, a hagyományos burgonya 
chipseknél 60%-kal kevesebb 
zsírtartalommal. 
Ez a színes csemege remekül 
illeszkedik a gluténmentes, ve-
getáriánus és vegán étrendbe is.

 White Snack Micro potato burgonya 
snack, 60 g

Mikrohullámú sütőben elké-
szíthető félkész, sós ízesítésű 
burgonyasnack. Alig több mint 
egy perc alatt elkészíthető,  
csak tasakkal együtt be kell he-
lyezni a mikróba és hamarosan 
nassolhatjuk is a finom, friss, 
sós ízű burgonya snacket.

 White Snack Cho Corn kukorica snack, 
kakaós tejbevonóval, 50 g

Egyszerre édesen finom és 
roppanós.

lan (szűz) olaj 
intenzív ápolást 
biztosít a száraz, 
hámló, repede-
zett, élettelen 
bőrnek. Halvá-
nyítja a szem- és 
szájkörnyéken 
megjelenő korai 
ráncokat.

legegészsé-
gesebb ropog  tat-
nivaló, ráadásul 
a burgonya-
szir mokhoz 
viszonyítva
a kaló riatartalma 
is alacsony.

�DAMONA ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK 
HATALMAS KEDVEZMÉNNYEL!

Eveline Lábápoló 
krém-borogatás repedezett 
sarkakra 8:1-ben, 75 ml

Hatékonyan regenerálja 
a repedezett, érdes 
sarkakat és a bőrt 
a lábfejen, helyreállítja 
bársonyos simaságát 
és puhaságát.


