
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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Tropy C-vitamin 1000 mg, 
20 pezsgőtabletta

 a Pingvin Patikában válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve és csak egy ter-

HETI PINGVIN JEGY  2
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A Pingvin Patikák akciós kiadványa  raink 2019. szeptember 14-től 2019. október 4-ig érvényesek.

_ vágja ki és adja le a patikában _

A SZEZON SZTÁRJA: Tropy Magnézium + 
6-vitamin, 100 fi lmtabletta, (részletek a 3. oldalon) 3 %

MOST
AKCIÓSAN:

**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. I  A további jelmagyarázatokat lásd az utolsó oldalon! Az étrend-kiegészítő készítmény fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.Legyen mindig jólértes lt  ratkozzon fel hírlevel nkre: pingvinpatika hu

2,44 Ft/db

+20
bónuszpont

+30
bónuszpont

+20
bónuszpont

Étrend-kiegészítő

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Vény nélkül kapható gyógyszer.
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Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

- %  Ft

15 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 50 Ft, (54,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

1 69 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, 
(16,65 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ- %  Ft

(86,63 Ft/fi ola)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(67,49 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft
(29,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(66,58 Ft/db) (54,95 Ft/db)

(22,99 Ft/g)

- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

3 %
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

3 %
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
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- % Ft

2199 Ft* helyett:

megtakarítás: 500 Ft, (84,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft

719 Ft* helyett:

megtakarítás: 1120 Ft, (59,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

5789 Ft* helyett:

megtakarítás: 2090 Ft, 
(61,65 Ft/db)

- % Ft
(169,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Hármas hatásával: felszakítja a hurutos lerakódá-
sokat, segít a felköhögésben és segít megelőzni az 
újabb váladék kialakulását, a gyógyszer alkalmazá-
sának ideje alatt. 

Hatóanyag: ambroxol-hidroklorid
Forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár rt. 4042 Debrecen,
Pallagi út 13.

m roxol TEV  30 mg 
tabletta, 20 db**

Érvédő hatású gyógyszer. Gátolja a vénák tágulását és 
növeli a hajszálerek ellenállását.  A lábak vénás elég-
telenségének kezelésére ajánlott. Alkalmas heveny 
aranyeres krízis enyhítésére is.

Hatóanyag: 500 mg tisztított és mikronizált  avonoid frakció.

etralex® 500 mg,
120 fi lmtabletta**

Espumisan® y ngy
0 mg, 50 lágy kapszula**

Hasfeszülés  Pu  adás  Az Espumisan Gyöngy enyhü-
lést és segítséget nyújt a disz komfortérzés megszün-
tetésében. Hatékonyan csökkenti a pu  adást, hogy újra 
könnyedek és magabiztosak lehessünk.

Hatóanyag: szimetikon. 

Vény nélkül kapható gyógyszer.

hinospray® Plus
oldatos orrspray, 10 ml**

 inospray pl s atóanyaga per ek 
alatt elszaba t a és ossz  ór kon t 
tiszt n tart a orr t.  benne lévő illó-
anyagoknak mentol  k m or  e kalip-
t szola  k sz n etően kényezteti az 
orrot és a légzés riss  tiszta  s érzését 
ny t a.  éves kortól alkalmaz ató.

ramazolintartalm  vény nélk l kap ató gyógyszer.
orgalmaz za  ano  - ventis rt.  apest  
ó . - . - yógyszerin orm ió tel.   1  0  

00   - eb  .sano  .  - . .1 .0 .0 0  
201 .0 .12.

Kalmopyrin® 500 mg,
12 tabletta**
Fájdalom és láz csillapí tására, valamint reumás betegsé-
gek kezelésére szolgáló gyógyszer.

Hatóanyag: acetilszalicilsav

modium® 2 mg kemény 
kapszula, 20 db**
Különböző eredetű akut és krónikus hasmenés tüneti 
kezelésére.

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid.

Sudocrem® krém, 60 g

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

A Sudocrem több, mint 0 éve az anyukák segítője világ-
szerte a pelenkával fedett bőr ápolásában. Nyugtatja és 
regenerálja a bőrt, miközben vízlepergető, légáteresztő 
alapja védő réteget képez az irritáló anyagokkal szemben.

kozmetikum

Bepanthen® kenőcs, 100 g**

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

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

Forgalmazza: SAN FI-AVENTIS rt. - 1045 Budapest,
Tó utca 1-5.  Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055

eb: .sanofi .hu - SAH .BC .18.06.0304 
(2018.06.05.)

orma  ore belsőleges
sz szpenzió  2 milliárd/5 ml, 
30×5 ml**

A gyógyszer minősítésű Norma  ore 4 irányú 
védelmet biztosít antibiotikum-kúra esetén. 
Bacillus clausii spórát tartalmazó, vény nél-
kül kapható gyógyszer.

Ketodex® 25 mg, 20 fi lmtabletta**
Akut mozgásszervi (bokasérülés, hátfájás, derékfájás, ízületi fájdalom), fog- és menst-
ruációs fájdalmak tüneti kezelésére vény nélkül kapható fájdalomcsillapító és gyulla-
dáscsökkentő hatású gyógyszer.

Hatóanyag: dexketoprofén

Supradyn Kids
60 gumivitamin

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

Gyümölcsízű gumivitamin az idegrend-
szer normál működésének támogatá-
sára omega-3-mal, B3-, B6-, B12- és 
C-vitaminnal. Már 4 éves kortól adható.

Supradyn, 60 drazsé**

Magas hatóanyag tartalmú multivitamin készít-
mény a szervezet megfelelő mikrotápanyag-
ellátott ságáért.

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

ÁRHÍREK

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

* 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.

PINGVIN ÁR:

TARTÓSAN
ALACSONY ÁRAK

 Ft

1889 Ft* helyett:

megtakarítás: 690 Ft, (49,96 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

2309 Ft* helyett:

megtakarítás: 810 Ft, (74,95 Ft/tasak)

 Ft

1 99 Ft* helyett:

megtakarítás: 500 Ft, (49,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

5 09 Ft* helyett:

megtakarítás: 1110 Ft, (35,83 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

2809 Ft* helyett:

megtakarítás: 810 Ft, (99,95 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

1599 Ft* helyett:

megtakarítás: 00 Ft, (59,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

2609 Ft* helyett:

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

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ  Ft

329 Ft* helyett:
megtakarítás: 
1330 Ft,
(59,98 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

22 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 550 Ft, (18,88 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

3609 Ft* helyett:

megtakarítás: 910 Ft, (29,99 Ft/db)

- %  Ft

9329 Ft* helyett:

megtakarítás: 2330 Ft, (233,30 Ft/tasak)

- %  Ft
(16,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft
(169,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓK

9329 Ft* helyett:

KÁRTYÁRA
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Neo-angin Junior, 24 szopogató tabletta***

Biolectra® Magnesium  mg ultra 
Direct, étrend-kiegészítő granulátum citromízű 
20 tasak

 sz - és a torok ny lka rty t vé i  elsősorban torok s esetén. 
ő sszetevő e az izlan i z zmó vé őréteget képez a sz  és a torok

ons g  orszer  és prak-
tik s magnézi m ell t st 
biztos tó kész tmény  amely 
v z nélk l  k nnye én be-
ve ető  kor-  laktóz- és 
gl ténmentes. gy tasak e-

ezi a napi magnézi msz k-
séglet - t.

rvoste nikai eszk z
amely egyben gyógy szati segé eszk z is.

3 %
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom esetén: 
gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, hűsítő hatású.

Apranax Dolo
100 mg/g gél, 100 g**

Naproxen hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer. 
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft., 1134 Budapest Váci út 
33. B épület, VII. emelet.
APG-VA-H 1907-01, lezárás dátuma: 2019 július 3.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

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 köhögésre!

Hatóanyag: acetilcisztein.
Forgalmazza: Sandoz Hun-
gária Kft. 1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.,  

SD 13 /01.19

Hatóanyag: Pelargonium 
sidoides.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Vény nélkül 
kapható gyógy-
szerek.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Kaloba® belsőleges oldatos 
cseppek, 50 ml**
Felső légúti fertőzések, 
többek között a közönséges 
megfázás tüneteinek enyhí-
tésére, mint pl. a torokfájás, 
köhögés, orrdugulás, 
orrfolyás.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való 
alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Analgesin® Dolo 220 mg,
20 fi lmtabletta**

Hatóanyag: naproxen-nátrium

Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gyógyszer. 
Enyhe-mérsékelt fájdalom (pl. fejfájás, fogfájás, 
menstruációs fájdalom, ízületi fájdalom, izomfájda-
lom) esetén javasolt, fájdalomcsillapító hatása rövid 
időn belül jelentkezik és akár 12 órán át tart.

33%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

31%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
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Folandrol® mio-inozitot, 
folsavat, szelént és antio idánsokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő férfi ak 
számára, 30 tasak 
Szelén tartalma segíti a normál spermaképződést. 
Antioxidáns tartalma hozzájárul a sejtek, így a hímivar-
sejtek oxidációs stressz elleni védelméhez.

Forgalmazó: Exeltis Magyarország Kft. 1011 Budapest, Fő u. 14-1 .

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Lu  eel oldatos orrspray,
20 ml**

Természetes, részben gyógynövényi hatóanyagokat 
tartalmazó homeopátiás gyógyszer, ami hatékonyan 
csökkenti a tüneteket szénanátha esetén.

Homeopátiás készítmény.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Vény nélkül kapható gyógyszer.

- % - %

AZ N S 
ÁR N

Nasivin® Classic 0,5 mg/ml 
vagy Kids 0,25 mg/ml tartósítószer-
mentes oldatos orrspray, 10 ml**
Tartósítószermentes orrspray.
0,25 mg/ml: 1-6 évig. 0,5 mg/ml:
6 évtől és felnőtteknek. Megszün-
teti az orrdugulást, akár 12 órán át.

Hatóanyag: oximetazolin.
P G Hungary Kkt.,
10 2 Budapest, Kisfaludy utca 3 .

éres Actival Extra
fi lmtabletta, 90 + 30 db**
Az Actival Extra fi lmtabletta nap mint nap támogat.
31 ható anyag, korszerű összetételben, tele életerővel.
Actival Extra. Csak így tovább az egészségedért!

Forgalmazza: Béres 
Gyógyszer gyár rt., 1037 
Budapest, Mikoviny u. 
2-4. - .beres.hu
PI1910AE9030

Hatóanyag: ibuprofén.  Forgalmazza: Naturprodukt Kft. 
(2046 Törökbálint, DEP  Pf.8.)

éres C-vitamin 1000 mg 
RETARD fi lmtabletta csipkebogyó 
kivonattal + 2000 NE D3-vitamin,
90 db

j készítmény a Bérestől - 
magas C- és D-vitamin ha-
tóanyag-tartalmú retard 
ké szít mény csipkebogyó ki-
vonattal. A C- és D-vitamin 
hozzá járul az immunrendszer 
megfelelő működéséhez.  
Több mint C-vitamin!

Étrend-
kiegészítő

Forgalmazza: Béres  
Gyógyszer gyár rt., 1037 
Budapest, Mikoviny u. 
2-4. .beres.hu - 
PI1910C1D2

éres Vita-D3 1600 NE 
tabletta, 90 db
D-vitamin-hiányos állapot fennállása esetén, a külön-
leges táplálkozási igény kielégítésére.

Forgalmazza: Béres Gyógy-
szergyár rt., 1037 Budapest, 
Mikoviny u. 2-4. .beres.hu
PI1910D31600

Dolgit AKUT 00 mg,
20 lágy kapszula**
Ibuprofént tartalmazó, nem szteroid gyulladáscsök-
kentő és fájdalomcsillapító gyógyszer. Enyhe, köze-
pesen erős fájdalom, láz, akut ízületi gyulladás tüneti 
kezelésére alkalmazható.

Speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszer.

ÚJ!
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35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

lpe in sampon o  ein 1  250 ml (7,84 Ft/ml), 1959 Ft

epant en krém  30 g (44,63 Ft/g), 1339 Ft

epant en l s krém  30 g (49,30 Ft/g), 1 79 Ft

éres sepp belsőleges ol atos seppek
30 ml (47,97 Ft/ml), 1 39 Ft

éres sepp tra bels.ol . sepp -vitamin 0 mg
4×30 ml + 120 db/csomag (5039 Ft/csomag), 5 39 Ft

éres rinell ro  20 fi lmtabletta (65,45 Ft/db), 13 9 Ft

éres italin m ltivitamin (narancs),

20 pezsgőtabletta (23,95 Ft/db), 79 Ft

ol s a stringens  50 tabletta (32,18 Ft/db), 16 9 Ft

ol s la ans  40 tabletta  (26,98 Ft/db), 1 79 Ft

anesten 10 mg g krém  20 g (64,95 Ft/g), 1299 Ft

anesten 10 mg ml k lsőleges ol at
20 ml (72,95 Ft/ml), 1 59 Ft

ontra t be  gél  20 g (144,95 Ft/g), 2899 Ft

orega abs io orm la  30 tabletta (39,63 Ft/db), 1189 Ft

orega abs ental eiss  30 tabletta (45,63 Ft/db), 1369 Ft

orneregel szemgél  10 g (140,90 Ft/g), 1 9 Ft

eep elie  gél  50 g (25,18 Ft/g), 1259 Ft

entino  og nygél gyermekeknek
10 g (203,90 Ft/g), 2 39 Ft

ermazin 10 mg g krém  50 g (31,38 Ft/g), 1569 Ft

etrale  00 mg
36 fi lmtabletta (110,53 Ft/db), 3979 Ft

60 fi lmtabletta (91,32 Ft/db), 5 79 Ft

ipankrin ptim m 120 mg
30 gyomornedv-ellenálló tabletta (44,97 Ft/db), 13 9 Ft

60 gyomornedv-ellenálló tabletta (37,65 Ft/db), 2259 Ft

l ola  10 mg  6 végbélkúp (208,17 Ft/db), 12 9 Ft

enistil 1 mg g gél  50 g (44,98 Ft/g), 22 9 Ft

le tor 140 mg gyógyszeres tapasz
2 db (844,50 Ft/db), 1689 Ft

le tor  10 mg g gél  100 g (22,49 Ft/g), 22 9 Ft

le agil krém  50 g (35,38 Ft/g), 1769 Ft

le agil krém  100 g (26,99 Ft/g), 2699 Ft

olsav  mg  50 tabletta (27,58 Ft/db), 1379 Ft

or apil  60 kapszula (75,48 Ft/db), 529 Ft

ta it ltivitamin mm ner elnőtt
45 fi lmtabletta (32,20 Ft/db), 1 9 Ft

ta it zem- tein  60 tabletta (42,15 Ft/db), 2529 Ft

i orette res r it 4 mg
30 gyógyszeres rágógumi (64,97 Ft/db), 19 9 Ft

ro en 20 mg ml belsől. sz szpenzió gyermekeknek
eper ízű, 100 ml (16,69 Ft/ml), 1669 Ft

narancs ízű, 100 ml (16,39 Ft/ml), 1639 Ft

ro en 40 mg ml belsől. sz szpenzió gyermekeknek
eper ízű 100 ml (22,49 Ft/ml), 22 9 Ft

narancs ízű, 100 ml (22,49 Ft/ml), 22 9 Ft

apaverin ake a 40 mg  20 tabletta (31,45 Ft/db), 629 Ft

ny lka rty n ezzel vé -
ve azt az irrit iótól.

 éves kortól a ató.
inom eper zes téssel.



Áraink 2019. szeptember 14-től 
2019. október 4-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. I VIA Pharmatrend, 3 havi átlag: 2019. 04. 01-től 06. 30-ig. 

Mit jelent a × jel egyes kedvezményeknél?

ÁRAKBAN JÓK VAGYUNK!

**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!

orvostechnikai eszköz

Clean Ears Fülzsír 
eltávolítására szolgáló spray,
15 ml
Hatásos, biztonságos és természetes spray a felhal-
mozódott fülzsír feloldásához és kimosásához.

sszetevők: sványi olaj, livaxol ( livaolajból
kivont természetes anyag),
fodormentaolaj.

- %  Ft

2919 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (114,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

3209 Ft* helyett:

megtakarítás: 810 Ft, (239,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

079 Ft* helyett:

megtakarítás: 1180 Ft, (289,90 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

37 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 1150 Ft, (74,26 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ  Ft

2 19 Ft* helyett:

megtakarítás: 720 Ft, (113,27 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft 8139 Ft* helyett:

megtakarítás: 2 0 Ft, (189,97 Ft/db)(64,95 Ft/db)- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(39,97 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft (63,32 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

31%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

30%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

31%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

30%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
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Forgalmazó: Alcon Hungária Kft. 1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47. - H 1904670590/05/2019
Mellékhatás bejelentő
email címünk:
QA.Complaints@alcon.com

Gyógyászati segéd-
eszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

Systane® Ultra,
ne ves tő szem sepp  10 ml***
A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció át-
meneti enyhítésére. Lágy kontaktlencsék nedvesí-
tésére is alkalmazható.

Aspirin® Plus C Forte,
20 pezsgőtabletta**
Az Aspirin Plus C segít a megfázás és in  uenza kez-
deti tüneteinek legyőzésében, mint a láz, fejfájás és 
a torokfájás.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Venotec 600 mg,
60 tabletta**
A Venotec tabletta 600 mg mikronizált diozmint (ter-
mészetes eredetű bio  avonoid) tartalmazó gyógy-
szer. Napi 1 tabletta Venotec elegendő, hogy ered-
ményesen gátolja a vénák tágulását, ezáltal enyhítse 
a visszeres fájdalmakat, csökkentse a lábfeszülést, 
erősítse és védje a vénákat.

Tricovel® Biogenina®

10 mg, 30 tabletta
laszország közkedvelt hajszépség vitaminja nők nek 

és férfi aknak. Egyedülálló, innovatív összetevővel, hogy 
a haj megőrizze egészséges szer kezetét, ragyo  gását. 

Étrend-kiegészítő

Ellenőrzött haté kony ság, 
mind össze napi 1 tab letta.

Silver-Q Rapid h vely-
kapszula, 10 db***
A Silver-Q egyaránt hatásos a bakteriális, gombás és 
virális hüvelyfertőzések kiegészítő kezelésére.
Ezüst, hyaluronsav, és aloe barbadensis tartalma 
segít a fertőzések leküzdésében, valamint nyugtató 
és gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. Silver- , az 
ezüst erejével!

Gyógyászati segédeszköznek
minősülő orvostechnikai eszköz.

A Cebion cseppek 
alkalmazása olyan 
C-vitamin hiányállapotok 
megelőzésére javasolt, 
melyeket étrenddel nem 
lehet korrigálni.

Cebion 100 mg/ml 
belsőleges oldatos
cseppek, 30 ml**

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Aspirin ULTRA 500 mg,
20 bevont tabletta**

e s  spirin® ltra  Mikroaktív technológiájának kö-
szönhetően az eddigi leggyorsabban felszívódó Aspirin®, 
ami hatékonyan csillapítja fejfájását.

Hatóanyag: acetilszalicilsav. Forgalmazó: Bayer Hungária Kft., 
1123 Budapest, Alkotás u. 50. .H .MKT.CC.16.02.201 .1510

Lactofeel h velygél, 7×5 ml***
Használata javasolt a leggyakoribb hüvelyfertő zés,
a bakteriális vaginózis kezelésére. Segí ti a hü vely 
termé szetes  ó rá já nak fenntartá sá t, menstruációt, 
anti biotikum terá piá t kö vető en annak helyreá llí tá sá t. 
Vá randó ssá g é s szoptatá s alatt is alkalmazható .

rvostechnikai eszköz CE0344, 
gyógyászati segédeszköz

Forgalmazza: Exeltis Magyarország Kft (1011. Budapest,
Fő u. 14-1 .)

Forgalmazó: Exeltis Magyarország 
Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-1 .

A PINGVIN PATIKÁK TERMÉKCSALÁDJA!

3 HETES JEGY

3 HETES PINGVIN JEGY

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 termékért járó bónuszpontokat a Bónusz Plusz kártyáján írjuk 
jóvá.  A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a patikákban!

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 ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

érvényes: 2019. 09. 14-től 10. 04-ig

érvényes:
2019  09  1 -től 10  0 -ig

Ha Ön ellátogat valamelyik Pingvin Patikába, akkor
megvásárolhatja: a 90 szemes TROPY
Ginkgo biloba 80 mg filmtablettát és 
kap 40 bónuszpontot.

egységár: 12,21 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 érdek-
lődjön a patikákban!

ENNYIRE EGYSZERŰ: 
 kedvezményes áron megvásárolja a TROPY Ginkgo bilo-
ba 80 mg filmtablettát,    kap 40 bónuszpontot a Bónusz 
Plusz kártyájára,    amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot40

CSAK MOST

1099
Forint

Ha Ön ellátogat valamelyik Pingvin Patikába akkor:
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megvásárolhat egy 250 ml-es Adidas tusf rdőt
kedvező áron és kap 30 bónuszpontot

1,60 Ft/ml

Ismerje meg a teljes
termékcsaládot!

399,
- Ft

Ennyire egyszerű: 

 ke vezményes ron megv s rol a a t s r őt   
 kap  bón szpontot a ón sz l sz k rty ra    
 amit azonnal le is v s rol at.

Étrend-kiegészítők

+30
bónuszpont

•  Tropy Gumi-Brumi C-vitamin,
60 gumitable� a,
•  Tropy Gumi-Brumi D3-vitamin,

60 gumitable� a,
•  Tropy Gumi-Brumi Calcium,

60 gumitable� a,

•  Tropy Gumi-Brumi Multivitamin + 
Omega3, 60 gumitable� a,
•  Tropy Echinacea + béta glükán,

100 fi lmtable� a,
•  Tropy Tökmagolaj,

100 lágyzselatin kapszula

Étrend-kiegészítők

KEDVEZMÉNYES ÁRON:

1869 Ft
31,15 Ft/db

2069 Ft
34,48 Ft/db 1999 Ft

19,99 Ft/db

1299 Ft
12,99 Ft/db

1699 Ft
28,32 Ft/db

2199 Ft
36,65 Ft/db

1189 Ft
11,89 Ft/db

•  Tropy Magnézium + B6-vitamin, 100 fi lmtable� a,
 1699 Ft helye� , megtakarítás: 510 Ft, 30% kedvezménnyel

Vény nélkül kapható gyógyszer.

 Ft
(20,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

SP 54 15 mg/g emulgél, 
100 g**
Az SP54 Emulgél (pentozán-poliszulfát-nátrium) enyhíti 
a lábdagadást, feszítő fájdalmat és más visszeres pana-
szokat. avítja a helyi vérkeringést, hűsítő és gyulladás-
csökkentő hatású. Hatóanyaga mellett citromfű, törpefe-
nyő és rozmaring olajat is tartalmaz. 

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

 Ft

1919 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (12,99 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

3 %
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml 
szirup szájfecskendővel, 100 ml**
Hármas hatásával: felszakítja a hurutos lerakódásokat, 
segít a felköhögésben és segít megelőzni az újabb 
váladék kialakulását, a gyógyszer alkalmazásának 
ideje alatt.

Hatóanyag:
ambroxol-hidroklorid.
Forgalmazza: Teva 
Gyógyszergyár Zrt., 4042 
Debrecen, Pallagi út 13.

Tebofortan 120 mg
fi lmtabletta 30 db**

A Tebofortan® EGb761®, minőségi Ginkgo biloba 
hatóanyagú, hatékony gyógyszerkészítmény az 
időskorral összefüggő szellemi hanyatlás és az 
életminőség javítására enyhe fokú demenciában 
szenvedőknek.

Hatóanyag: Ginkgo 
biloba

- %  Ft
(99,97 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ



Áraink 2019. szeptember 14-től 
2019. október 4-ig érvényesek.

* 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.

ÚJ!

- %  Ft

2089 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (49,97 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

3 09 Ft* helyett:

megtakarítás: 1110 Ft, (38,32 Ft/db)

- %  Ft

2519 Ft* helyett:

megtakarítás: 720 Ft, (59,97 Ft/db)

- %  Ft

1 029 Ft* helyett:

megtakarítás: 030 Ft, (166,65 Ft/tasak)

- %  Ft 6989 Ft* helyett:
megtakarítás: 1790 Ft, (39,99 Ft/db)

- %  Ft

3789 Ft* helyett:

megtakarítás: 990 Ft, (46,65 Ft/db)

- %  Ft

3509 Ft* helyett:

megtakarítás: 1010 Ft, (83,30 Ft/db)

- %  Ft
(159,90 Ft/tasak)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(53,30 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(37,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(87,46 Ft/db)- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

33%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
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22

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

22
1 029 Ft* helyett:

HIRDETÉS

termékkínálatunk

Advil® Ultra Forte,
24 db lágy kapszula**

z vil® ltra orte b pro én tartalm  atékony alom 
és l z sillap tó. o ern l gy kapsz l a olyékony orm ban 
tartalmazza a atóanyagot  gy ak r  per  alatt elkez i sil-
lap tani alm t.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Baldivian Night®

30 db bevont tabletta**

A Baldivian® Night egy növényi gyógyszer, amely 
magas hatóanyag tartalmával (441,35 mg macs-
kagyökér száraz kivonat) enyhítheti az alvászava-
rokat.

Macskagyökér kivonatot tartalmazó növényi gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Centrum® A-tól Z-ig® és Centrum® Silver  50+
fi lmtabletta  100+30  akciós csomag
Készüljön az őszi-téli időszakra a Centrum multivitaminok támogatásával. Keresse akciós 
csomagjainkat felnőtteknek és 50 éven felülieknek is. Étrend-kiegészítő. A készlet erejéig.

Étrend-kiegészítők

Étrend-kiegészítők Étrend-kiegészítők

Centrum® umivitamin gyermekeknek 
eper-málna ízben + narancs ízben,
30+30  akciós csomag

Centrum My Energy umivitamin felnőt-
teknek, málna-eper ízű, 30 db vagy My Immunity 

umivitamin felnőtteknek, narancs ízű, 30 db
Készítse fel gyermekét az 
őszi-téli időszakra a Centrum 
gyermek gumivitaminok támo-
gatásával. Magas D-vitamin tar-
talma hozzájárul a gyermekek 
immunrendszerének megfelelő 
működéséhez. Étrend-kiegészí-
tő. A készlet erejéig.

A My Energy gumivitaminban található niacin, B6- és
B12-vitaminok részt vesznek a normál energiatermelő
folyamatokban és hozzájárulnak a fáradtság és kifá-
radás csökkentéséhez. Magas D vitamin tartalommal.

AZ N S ÁR N

AZ N S ÁR N

AZ N S ÁR N
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A VÁSÁRLÁSÉRT
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A My Immunity gumivitamin magas C- és
D-vitamin, valamint cink tartalmának 
köszönhetően hozzájárul az immunrend-
szer normál működéséhez, így felkészül-
ten várhatja az őszi/téli időszakot.

 Ft

3539 Ft* helyett:

megtakarítás: 12 0 Ft, (76,63 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

A Cralex® kókuszhéjból készült aktív szén hatékonyan 
kezeli a hasmenést. Megköti, közömbösíti és eltávolít-
ja a szervezetből a hasmenést okozó mérgező

Hatóanyaga: Aktív szén.
Egis Gyógyszergyár rt.

Cralex 200 mg kemény 
kapszula, 50 db**

anyagokat. A kapszula 
szétszedhető, a benne 
lévő aktív szén vízzel 
elkeverve meg is iható.
Már 3 éves kortól
adható!

Diclac Dolo 50 mg/g gél, 
100 g**
A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és 
ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat.

i la  olo - ara on mozg sban
Vény nélkül kapható, diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszer. 
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

SD 13 /01.19

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszerek.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

- %  Ft

2 99 Ft* helyett:

megtakarítás: 600 Ft, (18,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Coldrex Ma  rip, por 
belsőleges oldathoz citrom ízű 
vagy mentol és erdei gyümölcs 
ízű, 10 tasak**
A megfázás és az in  uenza tüneteinek hatékony 
enyhí tésére szolgáló mentol és erdei gyümölcs ízű 
por belsőleges oldathoz. Nem okoz álmosságot.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

99

Magas D-vitamin tartalma támogatja az immunrendszert.
A D-vitamin zsírban oldódó vita min. Az Eurovit liva-D Forte 
kapszula AHB ( ipid Alapú Hatóanyag Bevitel) rendszere extra

Forgalmazza: Teva 
Gyógyszergyár rt.,
4042 Debrecen,
Pallagi út 13. 

Eurovit® Oliva-D Forte 3000NE 
kapszula, 60 db

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegészítő.

Étrend-kiegé-
szítő.

szűz olívaolajat tartal-
maz, melyben a D-vi-
tamin eleve oldott, 
a szervezet számára 
hasz nosítható formá-
ban található.

Anyává válni csodálatos érzés. Az IN F IC®-ot ajánl-
juk a leendő édesanyáknak is, amennyiben a fi ziológi-
ásnál alacsonyabb a mio-inozit és folsav szintjük, vagy 
ha fokozott bevitelre
van szükségük
ezen összetevőkből.

INOFOLIC® mio-inozit és
fol sav tartalmú étrend-kiegészítő,
60 tasak

Magne B6 Stress Control étrend-kiegészítő tabletta, 
30 db
A Magne B6 Stress Control 100 -ban 
növényi eredetű Rhodiola rosea kivonata 
segítheti az egészséges stressztűrő ké-
pesség támogatását és fenntartását, va-
lamint a magnézium, B6- és B9-vitaminok 
hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

Forgalmazó: SAN FI-AVENTIS rt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060
Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055

eb: .sanofi .hu - SAH .MGP.18.08.0484 (2018.09.10.)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

17 Lopedium® 2 mg,
30 kemény kapszula**

Hatóanyag: loperamid - Sandoz Hungária Kft. 1114 Buda-
pest, Bartók Béla út 43-47. - SD 1388/01.19

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek 
(beleértve a hasi diszkomfortérzés, pu  adás, gör-
csök) kezelésére. Már az első adag opedium meg-
szüntetheti a panaszokat. Most nagy kiszerelésben!

Ocutein Forte  Lutein
15 mg, 30 kapszula
15 mg utein, zeaxantin, omega-3 -zsírsav tartalmú 
lágyzselatin kapszula vitaminokkal, nyomelemekkel.

Speciális – 
gyógyászati célra szánt – tápszer



**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. szeptember 14-től 
2019. október 4-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 ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

Hedrin Treat o Fejtetű és serke 
irtó spray, 60 ml
A Hedrin Treat&Go spray hatékony, rovarírtószer-mentes formu-
lájának köszönhetően, elpusztítja a hajban található fejtetveket 

- %  Ft

3239 Ft* helyett:

megtakarítás: 9 0 Ft, (38,32 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

8889 Ft* helyett:

megtakarítás: 1790 Ft, 
(7099,00 Ft/db)

- %  Ft

3339 Ft* helyett:

megtakarítás: 7 0 Ft, (43,32 Ft/db)

- %  Ft

1979 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (24,98 Ft/db)

- %  Ft

1979 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (16,66 Ft/db)

- %  Ft

2389 Ft* helyett:

megtakarítás: 90 Ft, (15,83 Ft/db)

- %  Ft

2819 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (24,43 Ft/db)

- %  Ft

2789 Ft* helyett:

megtakarítás: 590 Ft, (21,99 Ft/db)

- %  Ft Ft

 Ft

(49,95 Ft/db)(36,63 Ft/db)

(149,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft

609 Ft* helyett:

megtakarítás: 1010 Ft, (59,98 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft

1979 Ft* helyett:

megtakarítás: 80 Ft, (24,98 Ft/db)

HIRDETÉS

termékkínálatunk

BioCo® szerves Szelén 
ME APACK, 120 db tabletta

A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál mű-
ködéséhez, a haj és köröm normál állapotának 

35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

33%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

1

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

22

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

18

Étrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítő Étrend-kiegészítő

tren -kiegész tő

Étrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítőÉtrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítők

Patikánként eltérő kínálat
a készlet erejéig.

BioCo® szerves VAS 
90 db tabletta

A BioCo szerves VAS kizárólag szerves kötésű 
glükonát formában tartalmazza a normál 
vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez 
szükséges vasat 
jelentős, tablet-
tánként 14 mg-os 
hatóanyag-meny-
nyiségben.

BioCo® B-vitamin
Komplex Forte
ME APACK, 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.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

21 pe i lis  gyógy szati élra sz nt  t pszer

alola at tartalmazó l gyzselatin 
kapsz la. 

 kész tmény ogyaszt sa gyermekek 
sz m ra avasolt a -vitamin pótl -
s ra.  gyermekek sont ainak meg-
elelő n veke ésé ez és e lő ésé ez 

sz kség van -vitaminra.
r ei gy m l s z .

BioCo® Omega Cardio,
60 db kapszula

BioCo® D3-vitamin
400 IU, 60 db rágó-
tabletta gyermekeknek

BioCo® K2 Forte 120 µg,
60 db tabletta

Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a nor-
mális csontozat fenntartását jelentős mennyiségű, 
természetes K2-vita-
min fogyasztással 
szeretnék támogatni.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

25

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

1

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT
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BioCo® MAGNE-citrát
+ B6-vitamin ME APACK,
90 db fi lmtabletta

A készítmény kizárólag szerves kötésű formában 
tartalmazza a normál pszichológiai funkció fenn-

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

21

tartásához, a normális 
izom- és idegrendszer 
működéshez, a fáradt-
ság és kifáradás csök-
kentéséhez szükséges 
magnéziumot.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

1

fenntartásához, az im-
munrendszer normál 
működéséhez.

BioCo® Szerves króm,
60 db tabletta

A készítmény kizárólag szerves kötésű, jól hasznosuló 
króm(III)-pikolinát formában tartalmazza a normál vércu-
korszint fenntartásához szükséges krómot, magas,
250 µg-os hatóanyag- 
mennyiségben. A króm 
hozzájárul a normál vér-
cukorszint fenntartásá-
hoz, részt vesz a mak-
rotápanyagok normál 
anyagcseréjében.

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

1

VitaSip KIDS vitaminos 
szívószál, 5 féle, 7 db/csomag

C-vitamin + cink alma ízesítéssel, Multivitamin erdei 
gyümölcs ízesítéssel, Multivitamin narancs ízesítéssel, 
Magnézium + B6-vitamin cseresznye ízesítéssel vagy 
Calcium + D-vitamin málna ízesítéssel. Egy pohár vízbe 
helyezve a szívószálon keresztül elfogyasztva fedezi
a napi vitaminszükségletet.
Cukormentes.

AZONOS 
ÁRON

 Ft

709 Ft* helyett:

megtakarítás: 210 Ft, (71,29 Ft/db)

30%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
30%

KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

orvostechnikai eszköz

orvostechnikai eszköz

Vizol S 0,21  oldatos szemcsepp 
száraz szemre, 10 ml
Oldatos szemcsepp az enyhe szemszárazság tüneteinek ke-
zelésére. Magas koncentrációjú nátrium-hialuronátot tartal-
maz, így gyorsan enyhíti az idegentest- és homokszem-ér-
zést, viszketést, kivörösödést és égő érzést. Kontaktlencse 
használóknak is.

Dulcolax® 5 mg, 30 gyomornedv- 
ellenálló bevont tabletta**

Hatóanyag: Biszakodil. Forgalmazó 
adatai: SAN FI-AVENTIS rt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer-
információ tel.: (+36 1) 505 0055

eb: .sanofi .hu
SAH .D C1.1 .06.0332 (201 .06.25.)

zékreke és k nozza
A Dulcolax tabletta speciális védőbevonatának köszönhető-
en ott hat, ahol kell. Ha este beveszi, másnap könnyebben 
indulhat a nap (6-12 órán
belül hat).

Vény nélkül kapható gyógyszer.Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Foresto nyakörv imidacloprid, 
 umetrin  nagytestű kutyának

 kg elett   b

 Á
A Foresto akár  hónapon át védelmet nyújthat
a bolhák és kullancsok ellen.

Bayer Hungária Kft. 1123. Budapest, 
Alkotás u. 50.  Tel: +36-80-201-399 
(munkanapokon 9-16 óráig)
Kérésére további információt bocsá-
tunk rendelkezésre a készítményről!

.H .MKT.AH.28.05.2019.0588

és serkéiket, miköz-
ben kíméletes marad 
gyermeke fejbőréhez. 
6 hónapos kortól hasz-
nálható.

19STADAHEDRIN3AP12/2019.09.06

Ibustar® 00 mg, 20 fi lmtabletta**

Vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer 
(felezve már 6 éves kortól (vagy 20 ttkg-tól) adható.

Hatóanyag: Ibuprofen

Dorithricin® erdei gyümölcs
szopogató tabletta, 20 db** 
Nem számít, hogy miért fáj a torkod, a Dorithricin megküzd a baktériu-
mokkal, a vírusokkal, és a gombákkal.* Emellett fájdalomcsillapító hatású 
és helyileg ható antibiotikuma elősegíti a nyálkahártya gyógyulását is.   
*Hat a száj- és garatterületen található leggyakoribb kórokozókra.

ost a orit ri in mentol szopogató tabletta  is ak iós ron kap ató

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

 Ft
1869 Ft* helyett:
megtakarítás: 570 Ft, (64,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Foresto 4,50 + 2,03 g nyakörv kutyáknak
 8 kg Hatóanyagok: a 70 cm-es nyakörv 

(45 g) tartalmaz: 4,5 g imidakloprid és
2,03 g  umetrin. Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a haszná-
lati utasítást.



**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. szeptember 14-től 
2019. október 4-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 ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.

termékkínálatunk

Gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású 
készítmény.

- %  Ft

3699 Ft* helyett:

megtakarítás: 900 Ft, (23,33 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

29 Ft* helyett:

megtakarítás: 930 Ft, (23,33 Ft/adag)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

2269 Ft* helyett:

megtakarítás: 70 Ft, (25,70 Ft/db)

- %  Ft

3329 Ft* helyett:

megtakarítás: 730 Ft, (37,13 Ft/db)

- %  Ft

559 Ft* helyett:

megtakarítás: 960 Ft, (51,41 Ft/db)

- %  Ft

3239 Ft* helyett:

megtakarítás: 7 0 Ft, (35,70 Ft/db)

- %  Ft

33 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 750 Ft, (37,13 Ft/db)

- %  Ft

32 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 650 Ft, (86,63 Ft/db)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT
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32 9 Ft* helyett:

559 Ft* helyett:

minősülő gyógyhatású 

ioheal® C-vitamin 
1000 mg acerola
cseresznye kivonattal
70 fi lmtabletta

agas atóanyag tartalm  
természetes a erola kivonattal 
kiegész tett termék  amely biztos t a 
az egész napos -vitamin sz kség-
lete et  gy r lva ozz  a ra s g 

s kkentésé ez.

Étrend-kiegészítő

3239 Ft* helyett:

 termék nkben lévő  és
a  ozz r l a sz v meg-
elelő m k ésé ez  m g  
sszetevő e pe ig a vér norm l 

koleszterinszint ének enntart -
s oz .  ke vező at s napi 

 mg  és  g  
bevitelével ér ető el.

ioheal® Omega 3-6-9 
1000 mg, 100 kapszula

Étrend-kiegészítő

ioheal® Igazgyöngy 
Szépség  vitamin,

ollagénnel  bakt vissel és
ial ronsavval

70 kapszula

ioheal® D3-vitamin 
Forte 3200 NE, olivaola al
70 kapszula

A lágykapszulákban találha-
tó természetes anyagok, vi-
taminok és ásványi anyagok 
közül a cink hozzájárul a bőr, 
illetve a szelénnel együtt
a haj és a köröm egészsé-
gé nek és szépségének 

A termékben található D-vi-
tamin, melyet a könnyebb 
felszívódás miatt olíva olaj-
ban oldottunk, hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez.

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő
Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

ioheal® Probiol 10, 
30 kapszula
Antibiotikum kúra esetén a bél  óra is károsul, ennek 
helyreállításában segíthet Probiol10 termékünk, mely-
ben tíz féle, jótékony az emberi szervezetben is meg-
található bélbaktérium található, nagy mennyiségeben, 
kapszulánként 5×109 CF  (telepképző egység).

Speciális – gyógyászati célra 
szánt – tápszer

Speciális – 
gyógyászati célra 
szánt – tápszer

ioheal® ProstaSolv,
70 kapszula

A termék összetevői 
közül a szabalpálma 
kivonat támogatja 
a prosztata normál 
működését és
a vizeletáramlást.

ioheal   Tőzegáfonya 
Forte, 70 kapszula

ioheal  Mikronizált 
Diozmin+Heszperidin 
Forte, 70 fi lmtabletta

Termékünk kiemel-
kedően magas pro-
antocianidin tartalma 
mellé echinacea és 
aranyvessző kivona-
tot adtunk, melyek 
hozzájárulnak az 
alsó húgyuti szervek 
egészségének meg-
őrzéséhez.

A termék fő összete-
vői mellé vörösszőlő 
mag kivonatot, vala-
mint csalánlevél kivo-
natot tettünk, amelyek 
segítenek fenntartani 
az erek egészségét, 
illetve a nehézláb ér-
zés csökkentését.

Étrend-kiegészítő

- %  Ft

2029 Ft* helyett:

megtakarítás: 30 Ft, (22,84 Ft/db)

- %  Ft

2719 Ft* helyett:

megtakarítás: 620 Ft, (20,99 Ft/db)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT
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BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

2

  megol st ny t az inkontinen ia  a vizelettart si zavarok  a gy-
ólyag betegségekből ere ő problém k kezelésére. bb éle méretben 

és ne vsz vó képességgel.

TENA®

Lady E tra, 10 betét (109,90 Ft/db)

régi r  12  t  megtakar t s  1  t  Pingvin ár: 1099 Ft

Lady E tra, 20 betét (109,95 Ft/db)

régi r  249  t  megtakar t s  29  t  Pingvin ár: 2199 Ft

Lady E tra Plus, 16 betét (118,69 Ft/db)

régi r  21  t  megtakar t s  2  t  Pingvin ár: 1899 Ft

Lady Slim Mini Plus, 16 betét (81,19 Ft/db)

régi r  1 4  t  megtakar t s  24  t  Pingvin ár: 1299 Ft

Lady Slim normal, 12 betét (91,58 Ft/db)

régi r  122  t  megtakar t s  12  t  Pingvin ár: 1099 Ft

Lady Slim normal, 24 betét (87,46 Ft/db)

régi r  2  t  megtakar t s  2  t  Pingvin ár: 2099 Ft

Lady Ultra mini, 28 betét (39,25 Ft/db)

régi r  12  t  megtakar t s  1  t  Pingvin ár: 1099 Ft

Lady Slim Mini, 20 betét / az árakat lásd lent

Lady Ultra mini, 14 betét / az árakat lásd lent

- %  Ft

1225 Ft* helyett:

megtakarítás: 126 Ft, (54,95 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA  KAPHATÓK

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft

75 Ft* helyett:

megtakarítás: 76 Ft, (28,50 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT
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BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

15

helyreállítá-
sához, fenn-
tartásához.

 Ft
(121,59 Ft/db)

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

- %  Ft

369 Ft* helyett:

megtakarítás: 1270 Ft, (51,65 Ft/db)

- %  Ft

2329 Ft* helyett:

megtakarítás: 630 Ft, (1699,00 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(149,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

Modern, tengervizet is tartalma-
zó orrspray orr dugulás esetére. 
Nem tartalmaz tartósítószert. 
Felbontás után 6 hónapig el-
tartható!

2 és 12 év közötti gyermekek 
részére a Xilomare Kid
0,5 mg/ml  oldatos orrspray 
javallott.

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

Már az első perc után 
segít a dohányzás
utáni vágy leküzdésé-
ben! Gyorsan ható
diszkrét megoldás
a kel lemetlen megvo-
nási tünetek enyhíté-
sére!

Nicorette  Quickspray
1 mg/adag, szájnyálka-
hártyán alkalmazott
oldatos spray,
1×13,2 ml adagoló
tartály, 150 adag**

rishofeni
ervenp  ege, 120 tabletta**

Orrszi porszi orrszívó, 
puha fejű műanyag, 1 db***

Természetes hatóanyagú, gyógynövény alapú nyug-
tató tabletta ideges nyugtalanság, feszült állapot, ál-
matlanság megszüntetésére.

Biztonságos porszívóra csatlakoztatható orrszívó, 
rugalmas, puha fejjel. A puha anyagú fej kímélete-
sebb az újszülöttek érzékeny orrához.

BÓNUSZPONT
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Netamin Xerex for men,
37 tabletta

Ha az a cél, légy kemény, mint az acél! Termé-
szetes alapú potencia-tabletta változatos össze-
tevőkkel (köztük maca-gyökérrel és fűrészpálmá-
val) a több oldalú támogatásért!

33%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT
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Novo C plus® liposzómális
C-vitamin csipkebogyóval,
60 lágykapszula
Természetes összetevőkkel készül, hosszan tartó 
hatású, és a C-vitamint liposzómális formában tar-
talmazza a leghatékonyabb felszívódásért. A C-vita-
min hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökken-
téséhez és az idegrendszer normál működéséhez.

Gyógyászati segédeszköz



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

Áraink 2019. szeptember 
14-től 2019. október 4-ig 
érvényesek.

www.facebook.com/pingvinpatika      Iwww.facebook.com/pingvinpatika      I www.instagram.com/pingvinpatikak

LEGYEN

A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

ÖN
A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

IS

(1,90 Ft/ml)
(3,00 Ft/ml) (1,38 Ft/ml)

Ízelítő kínálatunkból.

Igényeljen személyre szóló Bónusz Plusz kártyát, és gyűjtse pont-
jait, amelyeket márkás kozmetikumokra, higiéniai- és babaápolási 
cikkekre, gyógynövényes krémekre és védőkötésekre válthat be.

 Nem akar pénzt költeni? Vásároljon pontokért!
  Még nem törzsvásárlónk?

Győződjön meg verhetetlen árainkról!

FORINTÉRT ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓI PONTOKÉRT 
IS KAPHATÓ TERMÉKKÍNÁLATUNKBÓL:

Schauma sampon, különféle, 250 ml
Signal fogkrém, különféle, 75 ml
Fa tusfürdő, különféle, 250 ml

termékkínálatunk

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

 Ft

1629 Ft* helyett:

megtakarítás: 630 Ft, (99,90 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓK

 Ft

 Ft

2759 Ft* helyett:

2019 Ft* helyett:

megtakarítás: 860 Ft, (31,65 Ft/db)

megtakarítás: 620 Ft, (43,72 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ - %  Ft

1229 Ft* helyett:
megtakarítás: 
330 Ft,
(14,98 Ft/db)

- % Ft

1829 Ft* helyett:

megtakarítás: 530 Ft, (21,65 Ft/db)

- % Ft

1969 Ft* helyett:

megtakarítás: 570 Ft, (27,98 Ft/db)

 Ft

5569 Ft* helyett:

megtakarítás: 1970 Ft, 
(59,98 Ft/db)

- %  Ft

1829 Ft* helyett:

megtakarítás: 530 Ft, (21,65 Ft/db)
 Ft

1529 Ft* helyett:
megtakarítás: 530 Ft, 
(19,98 Ft/db)

- %  Ft
(49,97 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(89,97 Ft/db)

BÓNUSZPONT
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étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő

Innopharm Prosta Plus
szabalpálma kivonat cinkkel 
kapszula, 60 db

A szabalpálma kivo nat 
hozzájárul a prosz-
tata egészségének 
megőrzéséhez. A cink 
szerepet játszik a nor-
mál termékenység és 
szaporodás fenntar-
tásában, valamint hoz-
zájárul a vér normál 
tesztoszteronszintjé-
nek fenntartásához.

Innopharm Ginkgo Plus 
120 mg + magnézium fi lmtab-
letta, 60 db

A ginkgo biloba szerepet játszik a memória és a kon-
centrálóképesség megőrzésében. A ginkgo biloba 
hozzájárul a szellemi frissességhez.
A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

Innopharm Tőzeg áfonya 
aranyvessző kivonattal kapszula,
50 db
Az aranyvessző hozzájárul a húgyutak egészséges mű-
ködéséhez. A készítmény 400 mg tőzegáfonyalé kon-
centrátumot és 20 mg aranyvessző kivonatot tartalmaz.

InnoPharm Diabest 
kapszula, 32 db

A Diabest 12 aktív összete-
vőt tartalmazó, speciális –
gyógyászati célra szánt –
tápszer cukorbetegek 
részére.

Speciális – gyógyászati célra 
szánt – tápszer

Speciális – gyógyászati 
célra szánt – tápszer

A készítmény 200 mg C-vita-
mint, 12,5µg (500 NE) D3-vita-
mint és 5 mg Cinket tartalmaz. 
A C- és D3-vitaminok, vala-
mint a cink hozzájárulnak az 
immunrendszer normál mű-
ködéséhez.

1×1 Vitamin C-vitamin
200 mg, + D3-vitamin + Cink, 
narancs ízű rágótabletta,
90 db

1×1 Vitamin MultiKid
gumivitamin, 50 db

Az 1×1 Vitamin Multi Kid gumivitamin vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegé-
szítő készítmény 10 féle aktív összetevővel. A C- 
és E-vitamin hozzájárul a sej tek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez. A B6-, B12, C-vitamin hoz-
zájárul az immunrendszer normál működéséhez.

- % Ft

1969 Ft* helyett:

megtakarítás: 570 Ft, (23,32 Ft/db)

1×1 Vitamin C-vitamin 
1000 mg, narancsízű rágótabletta, 
60 db
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál műkö-
déséhez. C-vitamint tartalmazó narancsízű étrend-kiegé-
szítő rágótabletta.
A készítmény 1000 mg C-vitamint tartalmaz.

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

Innopharm Glükózamin 
Plus fi lmtabletta, 60 db

Innopharm InnoLact laktáz 
enzim 6000 FCCU fi lmtabletta,
60 db

Alkalmazása javasolt porcko-
pásban szenvedőknek, ízületi 
betegség következtében ki-
alakult porc és ízületi
rendellenesség esetén.

A készítmény tablettánként 6000 FCC (Food Chemicals 
Codex szerinti) laktáz enzim egységet tartalmaz. A laktáz 
enzim segíti a laktóz emésztését azoknál, akiknek laktó-
zemésztési nehéz-
ségeik vannak. 

(8,88 Ft/db)- %  Ft
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31%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

31%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN
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35%
KEDVEZMÉNY
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39%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

30%
KEDVEZMÉNY

LEGALÁBB
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Ocuvite Lutein forte,
30 tabletta
Komplex összetétel luteinnel, antioxidánsokkal és 
cinkkel. A cink hozzájárul a normál látás fenntartá-
sához.

Forgalmazó:  Bausch Health Mo. Kft., 1134 Budapest, Váci
út 33. B épület, VII. emelet. 

hatóanyag: xilometazolin
Forgalmazó: PENTA PHARMA Kft.

Étrend-kiegészítő
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Rinomaris
1 mg/ml oldatos 
orrspray, 10 ml**
A Rinomaris oldatos orr-
spray, az orrdugulás tüne-
teinek enyhítésére alkalmas 
gyógyszer.  Xilometazolin 
és tengervíz tartalmú, tartó-
sítószer-mentes. Speciális 
szűrőtechnológiájának kö-
szönhetően a folyadék steril 
marad, így 6 hónapig fel-
használható.

ÚJ!ÚJ!

Tantum Verde
1,5 mg/ml szájnyálkahártyán 
alkalmazott spray, 30 ml**
A száj, a torok és 
a fogíny gyul la-
dásgátló és fáj-
dalomcsillapító 
kezelésére és helyi 
érzéstelenítésre.

Venovelle
30 kapszula + 30 tabletta
+ Ajándék körömlakk
Az egyetlen olyan kombinált készítmény, amely a tab-
lettában diozmint és heszperidint, a kapszulában pedig 
öt fontos gyógynövény kivonatát tartalmazza. Könnyed 
lábak, szabad léptek! A Magyar Természetgyógyászok

Szövetsége ajánlásával.

Étrend-kiegészítő

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A kínálat patikánként eltérő lehet.
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A kínálat patikánként eltérő lehet.

Proenzi3 Expur AKCIÓ!

 Proenzi3 Expur 180 fi lmtabletta

 Proenzi3 Expur 90 + 50 fi lmtabletta

 Proenzi3 Expur 90 + 30 fi lmtabletta

 Proenzi3 Expur 90 fi lmtabletta

 Proenzi3 Expur 50 fi lmtabletta

Glükózamin-szulfát, kondroitin-szulfát, MSM és C-vitamin 
tartalmú, speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer 
ízületi betegségben szenvedőknek.

A kedvezmény az eredeti patikai árból kerül levonásra.
(1,90 Ft/ml)

 Ft

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

 BÓNUSZ
PONT

 Ft

 BÓNUSZ
PONT



* A Pingvin Patikákban korábban alkalmazott eladási ár.  ** orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszer, vagy gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény.  *** orvostechnikai eszköz, kötszer, vagy gyógyászati segédeszköz  I  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 egészség-
pénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

**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 ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY FOGYASZTÁSA NEM HELYETTESÍTI A VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT.
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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

PINGVIN PATIKÁK: 6500 Baja, Vörösmarty u. 6.  | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.  | 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 16.  | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 24.  | 2700 Cegléd, Múzeum u. 2-4.  | 6640 Csongrád, Dob u. 2.  | 4025 Debrecen, Hatvan u. 22/C.  | 4025 Debrecen, Pető�  tér 1.  | 4026 Debrecen, Mester u. 7.  | 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4/A,  | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3.  | 6800 
Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky út 53.  | 6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 2/a.  | 5300 Karcag, Kossuth tér 7–9.  | 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1.  | 6000 Kecskemét, Batthyány út 37.  | 6000 Kecskemét, Alföld áruház, Deák F. tér 6.  | 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 34-36.  | 6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.  | 5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2.   | 6900 Makó, Deák F. u. 4. (A Munkaügyi 
Központtal szemben)  | ÚJ 6900 Makó, Széchenyi tér 25.  | 4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.  | 5900 Orosháza, Győri Vilmos tér 1.  | 5540 Szarvas, Kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház)  | 6721 Szeged, Feketesas utca 19–21.  | 6721 Szeged, Kálvin tér 2.  | 6720 Szeged, Dugonics tér 1.  | 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 71.  | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) | 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 17.  
| 6726 Szeged, Szolgáltató sor 1.  | 6724 Szeged, Nyitra u. 4.   | 6600 Szentes, Rákóczi u. 12.  | 6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.  | 5000 Szolnok, Jászkürt út. 1. (A Pelikán Szálló földszintjén)  | 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.  | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7.  | Pingvin Gyógynövény és Reformházak:  5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.  | 5900 Orosháza, Győri Vilmos. tér 1.  | ÚJ 5540 Szarvas, 
Kossuth u. 21/3. (volt Zöld ház)  | 6721 Szeged, Kálvin tér 2.  | 6723 Szeged, Budapesti krt. 38. (bejárat a József Attila sgt. felől) 

Az akció 2019. szeptember 1–30-ig vagy a készlet erejéig érvényes 
a Bioderma partner Pingvin Patikákban. Az akció más kedvezmé-
nyekkel nem összevonható, illetve a csomagokra nem vonatkozik.
A tájékoztatás nem teljes körű. *Forrás: IQVIA Pharmatrend adatbá-
zis, mérő szám:  eladott termék darabszám. Időszak: 2018 teljes év.

KOZMETIKUMOK

-25%
a teljes

BABÉ TEST
kollekcióra

Töltse le Pingvin Zsebpatika mobil-
applikációnkat, hogy kedvenc pa-
tikája mindig kéznél legyen!

Webáruházunkban további remek ajánlatok várják Önöket!

www.pingvinpatika.hu

Áraink 2019. szeptember 14-től 
2019. október 4-ig érvényesek.

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

Étrend-kiegészítő

Étrend-kiegészítő

- %  Ft

1389 Ft* helyett:
KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft

21 9 Ft* helyett:

megtakarítás: 650 Ft, (3,00 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft 8629 Ft* helyett:
megtakarítás: 3030 Ft, (933,17 Ft/db)

megtakarítás: 
290 Ft,
(43,96 Ft/g)

- %  Ft

1219 Ft* helyett:

megtakarítás: 320 Ft, (7,49 Ft/g)
- %  Ft

(27,99 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

 Ft
(33,98 Ft/db)

 Ft (6,63 Ft/g)

(58,29 Ft/db)

(74,92
Ft/db)

- %  Ft
(74,96 Ft/db)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft
(7,33 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Vény nélkül kapható gyógyszer.

- %  Ft

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ Vény nélkül kapható gyógyszer.Vény nélkül kapható 

gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

33%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

35%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

30%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

35%
KEDVEZMÉNY
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- %  Ft

8339 Ft* helyett:

megtakarítás: 2090 Ft, (124,98 Ft/ml)

- %  Ft

1 29 Ft* helyett:
megtakarítás: 
530 Ft,
(56,19 Ft/ml)

Apivita E press arcmaszk, 2×8 ml

Eucerin yaluron-Filler Elasticity 
nappali vagy éjszakai arckrém,
50 ml

idrat l , frissítő, loe ver val  intenzív 
idrat l  ork val  idrat l , t l l  mézzel 
 mél tisztít  ro olisszal
 r n talanít  szőlővel

- % Ft

2329 Ft* helyett:

megtakarítás: 630 Ft, (6,80 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft

3759 Ft* helyett:

megtakarítás: 860 Ft, (724,75 Ft/ml)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

- % Ft
(93,30 Ft/g)

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

5%
KEDVEZMÉNY

AKCIÓBAN

AZONOS ÁRON

AZONOS ÁRON
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Strepsils® oney and Lemon, 
24 szopogató tabletta**

Két antibakteriális hatóanyagot tartalmaz, melyek segítik 
a torokfájás és a szájüreg fertőzését okozó baktériumok 
elpusztítását. Kezeli az orrdugulást és a száraz, irritáló kö-
högést.

Strepfen® 8,75 mg, 
cukormentes 24 szopogató 
tabletta**
Narancsízű. Csökkenti a torok gyulladását és 
enyhülést nyújt a gyulladást kísérő fájdalomra. 
avallatok: baktériumok vagy vírusok által ki-

váltott torokgyulladás tüneteinek (fájdalom és 
nyálkahártya duzzanat) csökkentésére.

Hozzájárul a normál idegállapot és a lelki egyensúly 
fenntartásához, valamint az egészséges, pihentető 
alvás eléréséhez.

Valeriana TEVA 100 mg 
szárított macska gyökér kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
bevont tabletta, 50 db

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

Vitagyn C h velykrém 30 g krém 
+ 6 db applikátor***
Savas pH-értékű krém, egyszer használatos applikátorral. Bakteriális vaginózis és visz-
szatérő húgyúti fertőzések kezelésének és megelőzésének kiegészítésére.

Gyógyászati segédeszköznek 
minősülő orvostechnikai 
eszköz

Chinofungin stift,
körömgomba kezelésére és
megelőzésére, 4 ml***
A készítmény áthatol a körömlemezen, és a gomba 
számára előnytelen mikrokörnyezetet teremt, így kezeli 
és megelőzi a gombás körömfertőzést.

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.

iomed®

Fekete nadálytő krém, 
DUPLA  2×60 g

 A krémet sérülések, 
esések során szerzett 
véraláfutások, illetve 
vérömlenyek felszívó-
dásának elősegítésére, 
csonttörések utáni 
kezelések kiegészítője-
ként ajánljuk bőrápolási 
céllal. 18% gyógynövény 
kivonat-tartalom.

Gyógynövényes krém

Herbária® Csalánlevél, 30 g

Enyhe vizelethajtó hatású. Serkenti a szervezet 
anyagcsere folyamatait. Salaktalanító kúrákban 
javasolt alkalmazása. Külsőleg faggyúterme-
lést csökkentő, fertőtlenítő hatású.

orvostechnikai eszköz

Forgalmazza: SAN FI-AVENTIS rt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055  - eb: .sanofi .hu
SAH .D C1.18.10.0556 (2018.11.14.)

*A készítményt 2 évnél fi atalabb gyermekek nem szedhetik illetve 
3 hónapnál hosszabb ideig nem adható.

DulcoSoft belsőleges oldat, 
250 ml***
A DulcoSoft a hosszú távú*, kíméletes megkönnyebbülést 
segíti elő. A kemény széklet lágyítására alkalmazható cukor-
mentes székletlágyító.

Nagy Svédcsepp 
Naturland, 500 ml oldat**

elsőleg  Enyhe emésztési zavarok, mint pu  adás, telt-
ségérzet, bélrenyheség, epepanaszok kezelésére és az 
étvágy javítására. lsőleg  Bedörzsölésre és borogatásra 
reumás- és izomfájdalmak esetén.

Hagyományos növényi 
gyógyszer. A javalla-
tokra való alkalmazása 
a régóta fennálló 
használaton alapul.

Az Algo  ex-M, fájdalomcsillapító és görcs ol dó ha-
tóanyagainak köszönhetően, egyszerre két irányból, 
gyorsan és hatékonyan csillapítja a menstruációs fáj-
dalmakat. Az Algo  ex-M két különböző tablettát tartal-
maz: a rózsaszín a menstruációs fájdalom csillapítására 
szolgál, a sárga pedig a menstruációs görcsöket enyhíti. 

lgo  ex M 6+6 tabletta**

SAH .A M.1 .06.0302 (201 .06.12.)  Forgalmazó: SAN FI- 
AVENTIS rt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. - Gyógyszerinfor-
máció tel.: (+36 1) 505 0055 - eb: .sanofi .hu

Gaviscon belsőleges 
szuszpenzió, 150 ml,
menta ízű**

Re  ux, gyomorégés 
esetén a Gaviscon 
szuszpenzió már 3 per-
cen belül enyhíti a kel-
lemetlen tüneteket és 
hatása akár 4 órán át 
tart. Terhesség és szop-
tatás ideje alatt is alkal-
mazható. Cukormentes 
és gluténmentes.
12 éves kortól adható.

Lioton® 1000 NE/g gél, 100 g**
A BAI S ÉPSÉGÉÉRT ÉS EGÉS SÉGÉÉRT! ábdagadás  Égő, 
feszülő érzés  A ioton® gél csökkenti a visszérbetegség okozta 
panaszokat és alkalmas a visszérbetegség szövödményeinek, 
baleseti sérülések következtében kialakult véraláfutás, duzzanat 
kezelésére.  Hatóanyag: heparin (1000 NE/g)

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

Vény nélkül kapható 
gyógyszer.

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

Neogranormon kenőcs, 25 g**

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

tren -kiegész tő

Liderin, 6 tabletta
A iderin® ginzeng-, fenyőkéreg- és maca gyökér kivonat, -argi-
nin, valamint ko  ein különleges kombinációja. A iderin ginzeng 
tartalma hozzájárul az erekció kiváltásához és fenntartásához. 

Túlhajszolt férfi aknak ajánljuk az 
egészséges potencia fenntartására.


