
A Pingvin Gyógynövény és Reformházak időszakos kiadványa.

ÁRHÍREK
Áraink 2023. január 1-től 2023. január 31-ig érvényesek.

GYÓGYNÖVÉNY

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

KERESSE AKCIÓS AJÁNLATUNKAT A KÖVETKEZŐ PINGVIN REFORMHÁZAKBAN:  •  Békéscsaba, Andrássy út 14., ny.: h.-p.: 8-19 óráig, sz.: 8-13 óráig 
•  Orosháza, Győri Vilmos tér 1., ny.: h.-p.: 8-18 óráig, sz.: 8-12 óráig  •  Szarvas, Kossuth u. 21/3.  nyitva tartás: h.–p.: 7.30–18.30-ig, sz.: 7.30–12-ig
•  Szeged, Tisza L. krt. 37.,  ny.: h.-p.: 8–19,  sz.: 8–13 óráig • Szeged, Budapesti krt. 38., ny.: h.-p.: 7.30–18.30, sz.: 8–13 óráig. 

VERHETETLEN ÁRAK!
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PINGVIN JEGY 3.

PINGVIN JEGY 5.

PINGVIN JEGY 7.

Érvényes:

2023. 01. 05., csütörtöktől 
2023. 01. 07., szombatig

Érvényes:

2023. 01. 12., csütörtöktől 
2023. 01. 14., szombatig

Érvényes:

2023. 01. 19., csütörtöktől 
2023. 01. 21., szombatig

Érvényes:

2023. 01. 26., csütörtöktől 
2023. 01. 31., keddig

Érvényes:

2023. 01. 09., hétfőtől 
2023. 01. 11., szerdáig

Érvényes:

2023. 01. 16., hétfőtől 
2023. 01. 18., szerdáig

Érvényes:

2023. 01. 23., hétfőtől 
2023. 01. 25., szerdáig

Érvényes:

2023. 01. 02., hétfőtől 
2023. 01. 04., szerdáig

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
Egy személy csak egy jegyet válthat be. Az ár csak a megjelölt mennyiség egyidejű vásárlására vonatkozik. 
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A termék eltérhet a fotón ábrázolttól. A részletekről érdeklődjön az üzletekben!
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1,95 Ft/g

CBA parány,
3x200 g

1169,
- Ft

együtt most csak:
3
db

2,20 Ft/g

CBA Piros banán szelet,
10×25 g

549,
- Ft

együtt most csak:
10
db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
2,20 Ft/g

CBA Piros banán szelet,

3,50 Ft/g

CBA Piros feketebors,
őrölt, 10×20 g

699,
- Ft

együtt most csak:
10

db

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

CBA Piros feketebors,

2,59 Ft/g

Vincinni Wafreta ostya,
5x30 g

389,
- Ft

együtt most csak:
5
db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
2,59 Ft/g

Vincinni Wafreta ostya,

3,37 Ft/g

Crazy Gummy, 4 szemes gyümölcs 
ízű rágó tetoválással, 5x13 g

219,
- Ft

együtt most csak:
5
db

Ezt a jegyet csak a Pingvin Gyógynövény és Reformházakban válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 
3,37 Ft/g

 tetoválással, 5x13 g

3,16 Ft/g

Yoyo puff asztott rizses tejtábla,
3x80 g

759,
- Ft

együtt most csak:
3
db

3,16 Ft/g

2,16 Ft/g

Mamto gumicukor mix,
3x80 g

519,
- Ft

együtt most csak:
3
db

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

Mamto gumicukor mix,

1,90 Ft/g

Vegeta,
2×250 g

949,
- Ft

együtt most csak:
2
db

PINGVIN JEGY 

 válthatja be, beváltása nincs egyéb vásárláshoz kötve. 

Befőttek, savanyúságok, 
lekvárok készítésénél 5 kg 
hőkezelt késztermékhez 
adjon 1 evőkanál (5 g) 
aszkorbinsavat.
Vitaminpótlásra fogyasszon 
naponta 1 lapos teáskanál-
nyit (1 g) egy pohár gyü-
mölcslében, teában oldva, 
lehetőleg étkezés után.

Benefi tt L-Aszkorbinsav,
500 g

(2,20 Ft/g)

-%  Ft
1419 Ft* helyett-320 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT10

(7,38 Ft/g)

-%  Ft
499 Ft* helyett-130 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

Gullón MegaDuo 
Szendvicskekszek,
500 g

Sante GO ON Protein Crisp szelet,
50 g

Szendvicskeksz csokoládé vagy 
vanília ízesítésű krémmel töltve, 
vagy kakaós keksz csokoládé 
ízesítésű krémmel töltve.

A GO On protein szeletek új, roppanós változata keksszel és 
karamellával, fehér csokival bevonva.

EDEN PREMIUM gluténmentes 
Kölestészták:
Szélesmetélt, 
penne vagy orsó, 
200 g

Élvezeti értékük magas, 
mivel ízük hasonló a ha-
gyományos tésztákéhoz.

Gluténmentes, vegán.

A cirok afrikai eredetű 
gabonanövény, ami 
magas tápértékkel és 
fehérje-tartalommal bír. 
A popcorn kiváló, egész-
séges alternatívája.

Gluténmentes.

EDEN PREMIUM
Puff asztott cirok,
mézes-fahéjas, 80 g

It’s Us Kate’s low carb
Sütemény lisztkeverék vagy 
Sós univerzális lisztkeverék, 
500 g

Magas rosttartalom, 
alacsony szénhidrát-
tartalom.

Gluténmentes.

Interherb Intenzív 
SÚLYKONTROLL
Vaníliaízű Diet Shake kollagénnel, 
528 g

Vaniliaízű, fehérjében, kol-
lagénben és élelmi rostban 
gazdag, vízzel elkészíthető 
fogyókúrás italpor édesí-
tőszerrel, vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal.

MEYSU Antioxidant
100% Vegyes gyümöcslé, 
1000 ml

Összetevők: 
víz, almalé sűrítmény (42%), 
szőlőlé sűrítmény (31%), 
feketerépa sűrítmény (10%), 
gránátalmalé sűrítmény (10%), 
csipkebogyó püré (5%), sárga-
répa püré (2%).

Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz.

NaturPiac Goji bogyó,
200 g

A Goji gyümölcs 
régóta számos ázsiai 
étel alapanyaga és 
köretként is alkal-
mazzák.

Az erdélyi kincs 
az egyik legjobb 
minőségű só: nem 
jódozott és termé-
szetes tisztaságú, 
külső környezeti 
hatásoktól védett 
helyről szerzik be.

Nature Cookta Parajdi só,
1000 g

Növényi alapú természetes 
édesítőszer.

LoveDiet Fruktóz
gyümölcscukor,
1000 g

LoveDiet Quinoa,
500 g

Számos fontos vitamint 
és nyomelemet tartal-
maz, különösen gazdag 
kálciumban, vasban, 
valamint káliumban. 
Magas fehérjetartalmú.

LoveDiet Útifű maghéj 
liszt, 250 g 

A rostban gazdag útifű 
maghéj liszt alkalmas 
közvetlen fogyasztás-
ra italokba, ételekbe 
keverve, illetve azok 
sűrítésére is. 

Foody Free Hummusfl ips
chilivel, 50 g

Gluténmentes, 
laktózmentes, 
vegán.

(2,65 Ft/g)

-%  Ft
689 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(5,36 Ft/g)

 Ft
609 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(1,35 Ft/g)

-%  Ft
1699 Ft* helyett-350 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(3,00 Ft/g)

-%  Ft
1999 Ft* helyett-500 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT14

(1,94 Ft/g)

-%  Ft
1229 Ft* helyett-260 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(0,53 Ft/g)

-%  Ft
669 Ft* helyett-140 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(0,90 Ft/ml)

-%  Ft
1229 Ft* helyett-330 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(4,58 Ft/g)

-%  Ft
319 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(5,20 Ft/g)

-%  Ft
1639 Ft* helyett-340 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

30%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
180 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT61

(11,74 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(6,50 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT26

(5,40 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

ÚJ!
ÚJ!

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON



Áraink 2023. január 1-től 2023. január 31-ig érvényesek.ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY

** A kocká zatokról és a mellékhatásokról ol  vassa el a betegtájé koztatót, vagy kér dezze meg kezelő or vosát, gyógyszerészét!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Dr. Chen Grapefruit csepp
echinaceaval, 30 ml

Az Echinacea purpuera 
(bíbor kasvirág) kivonat 
támogatja a légúti rend-
szer és az immunrendszer 
egészségének fenntar-
tását.

BioCo Fokhagyma + 
Galagonya + Ginkgo biloba,
60 db tabletta

A fokhagyma értékes ható-
anyaga az allicin, hozzájá-
rulhat a keringési rendszer 
egészséges működéséhez. 
A galagonya hozzájárulhat 
a normális vérnyomás és 
keringési rendszer működé-
sének támogatásához.

Étrend-kiegészítő.
Étrend-kiegészítő.

BioCo Máriatövis kivonat 
EXTRA, 80 db fi lmtabletta

A készítmény jelentős 
mennyiségben tartalmazza 
a máriatövis értékes ható-
anyagát a szilimarint, melyet 
kolin egészít ki. A szilimarin 
elősegítheti az egészséges 
májműködést, hozzájárul-
hat az epe egészségének 
megőrzéséhez.

Étrend-kiegészítő.

Eveline beauty & glow
mattító és méregtelenítő krém, 
75 ml

Eveline LUXURY EXPERT
mélyen hidratáló testápoló, 350 ml

Egyedülálló formula, amely szépítő hatóanya-
gokban gazdag, gyorsan felszívódik, nem hagy 
ragadós réteget, és tökéletes smink alapként.

Száraz és érzékeny bőrre. Professzionális 
bőrápolást nyújt és megszünteti a bőr-
szárazság 6 tünetét: érdesség, hámlás, 
viszketés, feszülés érzése, rugalmasság 
csökkenése, bőrpír.

Fit PROBIO Zabkása, 
Meggy-fehércsokoládé ízű, 
fruktózzal, 58 g

2 milliárd Bacillus 
Coagulans. 
Élelmirost forrás.

Élelmirostokban gazdag. 
Forróvíz hozzáadásával 
percek alatt kész 
az egészséges reggeli.

Fit reggeli Rizskása 
inulinnal és chiamaggal, vaníliás eper-
darabokkal vagy étcsokoládéval, 60 g

Garden Alma-homoktövis
préselt gyümölcslé,
500 ml

100%-os gyümölcstartalmú, 
préselt gyümölcslé. 

Tartósítószer, mesterséges 
színezék, ízfokozó mentes. 
Hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz.

Herbária Kakukkfű
folyékony étrend-kiegészítő készítmény 
málna ízesítéssel, 150 ml

A termék fő összetevője 
a kakukkfű, felsőlégúti 
megbetegedések esetén 
könnyíti a légzést, nyugtat-
ja a torkot és a légutakat.

Étrend-kiegészítő.

Herbária Lándzsás útifű
folyékony étrend-kiegészítő 
készítmény, 150 ml

A termék fő összetevője 
a ládzsás útifű kivonata, 
amelyet más, felső légútra 
ható gyógynövények kivo-
nataival dúsítottunk.

Étrend-kiegészítő.

Klimin Beauty kapszula, 30 db

A Klimin beauty komplex összetételével 
támogatja a bőr hidratálást (hyaluronsav) 
és a bőr normál állapotának fenntartását 
(kollagén, C-vitamin).

Étrend-kiegészítő.

Kral Sárgabarack 
Nektár, 1000 ml

40%, gyümölcstartalommal.

Herbal Care 
Csalán sampon, 
330 ml 

Csalán sampon zsíros 
hajra. A csalán kivonat 
szabályozza a faggyúmi-
rigyek működését. A búza 
proteinek regenerálják és 
erősítik a hajat.

Természet Áldása 
Feketeszeder 
gyümölcslé, 330 ml

Természetesen előforduló 
cukrokat tartalmaz. 
A kíméletes feldolgozásnak 
köszönhetően, a gyümölcsök 
megőrzik eredeti íz- 
és aromaanyagaikat.

Tartósítószer- és színezék-
mentes. 

Dibette Jelly Cukorka,
70 g

Vegyes gyümölcsízű 
zselécukorka, édesí-
tőszerekkel.

Cukormentes.
Eritrittel és steviával 
ízesítve, hozzáadott 
cukor nélkül.

Dibette NAS 
Étcsokoládé
Konyakmeggyes 
trüff el ízű krémmel 
töltve, 80 g

Diabette NAS 
Tejcsokoládé
kókusz ízű krémmel 
töltve, 22 g

Eritrittel és steviával íze-
sítve, hozzáadott cukor 
nélkül.

Sós keksz.

Glutén-, tej-, 
tojás-, mentes, 
vegán.

Glulu’s Free From Cukor-
mentes Magvas Grissini
100 g 

(8,66 Ft/ml)

-%  Ft
1749 Ft* helyett-450 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(46,65 Ft/db)

-%  Ft
3769 Ft* helyett-970 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

(21,32 Ft/ml)

-%  Ft
2029 Ft* helyett-430 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT15

(4,85 Ft/ml)

-%  Ft
2199 Ft* helyett-500 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

(5,27 Ft/g)

-%  Ft
519 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(0,83 Ft/ml)

-%  Ft
1059 Ft* helyett-230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(1,16 Ft/ml)

-%  Ft
739 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(2,42 Ft/ml)

-%  Ft
1119 Ft* helyett-320 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(2,42 Ft/ml)

 Ft
1199 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

(11,33 Ft/ml)

-%  Ft
2399 Ft* helyett-700 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

(42,49 Ft/db)

-%  Ft
4419 Ft* helyett-1020 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT33

(8,11 Ft/g)

 Ft
949 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(93,30 Ft/db)

-%  Ft
3699 Ft* helyett-900 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

(43,30 Ft/ml)

-%  Ft
1689 Ft* helyett-390 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(4,99 Ft/g)

-%  Ft
649 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(4,15 Ft/g)

-%  Ft
329 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

33%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
400 Ft 32%

KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
300 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT1

(7,86 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(4,47 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

Akciós időszak: 
2022.12.01.-2023.01.31.

Akciós időszak: 
2022.12.01.-2023.01.31.

AZONOS 
ÁRON



(A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól.)    A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon a gyógynövényüzletekben!

Áraink 2023. január 1-től 2023. január 31-ig érvényesek.

A PINGVIN PATIKÁK 
TERMÉKCSALÁDJA!

TARTÓSAN ALACSONY ÁRON:

PINGVIN JEGY

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. Kizárólag az eredeti kiadványban szereplő 
Pingvin Jegyek válthatók be. A nyomtatott, fénymásolt vagy egyéb módon sokszorosított kupon kedvezmény 
igénybevételére nem jogosít. 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!

Ha Ön ellátogat a kiadványban felsorolt 
valamelyik Pingvin Reformházba, akkor

Érvényes: 2023. 01. 02. - 2023. 01. 31.

megvásárolhatja:
a 100 g-os 
TROPY Chia magot 
és kap 20 bónuszpontot.

egységár: 6,29 Ft/g
ENNYIRE EGYSZERŰ: 
 kedvezményes áron megvásárolja a 100 g-os 
TROPY Chia magot 
 kap 20 bónuszpontot a Bónusz Plusz kártyájára, 
  amit azonnal le is vásárolhat.

mi adjuk a
bónuszpontot20

vágja ki  és adja le a patikában

CSAK MOST

629
Forint

TROPY Zabpehely
500 g, (1,20 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

599 Ft

TROPY Hántolt 
köles, 
500 g (1,30 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

649 Ft

TROPY Lenmag
500 g, (2,00 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

999 Ft

TROPY
Aszkorbinsav,
250 g (8,80 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

2199 Ft

TROPY Bulgur,
500 g (1,40 Ft/g)

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

699 Ft

Aromax Hyaluron szérum 
Aloe Verával 0% alkohol, 20 ml

Alkohol mentes új formula, mely eredménye feszes és 
rugalmas arcbőr. Az aloe vera kivonat elősegíti a bőr 
regenerációját, hidratáltságát. Rendszeres használatával 
hosszantartó hatás érhető el.
•  a liposzómák a bőr mélyebb 

rétegeibe tudnak hatolni
•  az aloe vera segíti a bőr rege-

nerációját
•  új-zélandi páfrány kivonat kiváló 

feszesítő hatású
Tipp: Használja minden nap reg-
gel-este arcápoló készítménye 
előtt, önmagában pedig kiváló 
sminkalap.

100% tisztaságú, kakukkfű illóolaj, mely köhögés-
csillapító és görcsoldó hatása miatt kiváló kiegészítő 
terápiája lehet az infl uenzaszerű megbetegedések 

Aromax Kakukkfűolaj, 10 ml

Glutén-, tej és koleszterinmentes, hozzáadott 
szinezéket és mesterséges adalékanyagokat 
nem tartalmaz.

Bonetta Mézes 
szezámszelet, 40 g

Klimin Beauty kapszula, 30 db

Barbara Rizsliszt 
Gluténmentes, 1000 g

A rizsliszt remek 
helyettesítője 
a fehér lisztnek. 
Tökéletesen alkal-
mas a gluténmen-
tes diétában is 
a liszt kiváltására.

Aromax Mandulaolaj, 50 ml

A mandulaolaj azon kevés természetes bőrápoló 
olajok egyike amely csecsemőknél és kisgyermekek-
nél egyaránt használható. 2 fő összetevőjének fontos 
szerepe van a bőr védelmében és a bőr szárazságának 
megszüntetésében. A mandulaolaj fontos alap (bázis) 
olaja számos masszázsolajnak és 
kozmetikai készítménynek, és ön-
magában is használható valameny-
nyi bőrtípus kezelésére. Enyhén 
nedves bőrön használva hidratáló 
hatása fokozódik.

Tipp: adjon egy kevés mandula-
olajat tusfürdőjéhez és hidratálja 
zuhanyzás közben bőrét.

Csokoládéba mártott 
gyümölcs snack. 
Egészséges fi nomság 
az egész családnak!

Bob The Snail 
Gyümölcs snack,
Alma-málna, Alma-eper 
vagy Mangó, 30 g

Helios Diet Áfonya 
extra dzsem, 280 g

Hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz. 
Gluténmentes.

60%-os gyümölcs-
tartalommal. Extra 
rosttartalommal.

A MIG21 energia szelet ízletes kókusz ízben 
kapható. Magas koff ein tartalommal rendel-
kezik, egész napra elegendő energiával.

Gluténmentes.

MIG 21 energiaszelet, 
kókuszos ízű, 55 g

Barbara gluténmentes 
Lisztkeverék kenyér és 
kelt tésztákhoz, 
1 kg

Glutén-, szója-, és 
tejmentes lisztke-
verék.

Receptek a csoma-
goláson.

EDEN PREMIUM
Borsófehérje
granulátum vagy kocka,
100 g

Magas fehérjetartalma 
révén hozzájárulhat 
a kiegyensúlyozott, 
egészséges táplálko-
záshoz. 

Főleg kásaként, köretként 
közkedvelt, de felhasz-
nálható még lepény- és 
palacsintasütésre, és mivel 
jól duzzad, ételek sűrítésé-
re is. Kitűnő rostforrás.

Gluténmentes, vegán.

EDEN PREMIUM
Hántolt köles,
1000 g

Kizárólag természetes, bio 
összetevőből készül rengeteg 
odafi gyeléssel és gondos-
kodással. Kellemes ízének 
és lágy textúrájának köszön-
hetően igen sokoldalúan 
felhasználható, ezért ez nem 
véletlen, hogy ez az egyik 
legnépszerűbb növényi ital.

Gluténmentes.

Isola Bio Rizsital, 1000 ml

Teekanne Harmony For Body & 
Soul Fit & Slim tea, 20×1,6 g

TEEKANNE „Fit & Slim” - gyógynövény 
teakeverék matéval, csalánnal és zöld-
teával fogyókúra idejére.

Mecsek Zöld tea mentával, fi lteres, 20x2 g

A vitaminokban, ásványi anyagokban és 
antioxidánsokban gazdag zöld tea csodás 
hatásait sokan ismerik: frissít és energeti-
zál - túlzott stimuláló, stressz-fokozó hatás 
nélkül, csökkenti az öregedés jeleit, immu-
nerősítő hatású, felgyorsítja az emésztést, 
jótékonyan hat a szívre és érrendszerre.

(12,30 Ft/g)

 Ft
559 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT3

(1,30 Ft/g)

-%  Ft
1709 Ft* helyett-410 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT12

(1,75 Ft/fi lter)

-%  Ft
889 Ft* helyett-190 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(28,95 Ft/fi lter)

-%  Ft
729 Ft* helyett-150 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(4,89 Ft/g)

-%  Ft
359 Ft* helyett-90 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(1,15 Ft/g)

-%  Ft
1509 Ft* helyett-360 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT11

(6,23 Ft/g)

-%  Ft
329 Ft* helyett-80 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(0,65 Ft/ml)

 Ft
949 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(3,03 Ft/g)

-%  Ft
1059 Ft* helyett-210 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

gyógyításában. Ennek 
megfelelően hatásosan 
alkalmazható inhalálás-
sal, párologtatással a 
köhögés csillapítására 
vagy bedörzsölő krémhez 
cseppentve mellkaske-
nőcsként.

Corn Up Tortilla chipsz, 60 g

Teljes kiőrlésű kukorica tortilla chips tengeri só, 
cheddar sajt, nacho sajt-jalapeno vagy hagymás-
tejfölös ízesítéssel.

Gluténmentes.

(6,98 Ft/g)

-%  Ft
529 Ft* helyett-110 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(0,80 Ft/g)

-%  Ft
1029 Ft* helyett-230 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT7

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

(4,49 Ft/g)

 Ft
689 Ft* helyett

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

35%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
240 Ft

32%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
300 Ft

34%
KEDVEZMÉNY

MEGTAKARÍTÁS:
190 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT27

(139,95 Ft/ml) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT13

(139,90 Ft/ml) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT18

(37,98 Ft/ml) Ft
BOMBA ÁR:

(7,86 Ft/g)

Akciós időszak: 
2022.12.01.-2023.01.31.

A készlet erejéig.

ÚJ!

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON



ÁRHÍREK
GYÓGYNÖVÉNY

Áraink 2023. január 1-től 2023. január 31-ig érvényesek.

*Eredeti ár: a Pingvin Patikákban az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb eladási ár. A kedvezmények csak vény nélkül kapható, nem tb-támogatott készítményekre vonatkoznak. Az akciós aján-
lat a kiadványban megjelölt üzletekben, a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!  A termékek eltérhetnek a fotón ábrázolttól. Az árváltoztatás 
jogát fenntartjuk. A százalékban számított engedmény az akciós újságban egész számra kerekítve jelenik meg. Jelen ajánlat nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a résztvevő gyógyszertárak 
szolgáltatásainak népszerűsítését szolgálja. Kiadja a Pharmainvest Zrt. Az akciós újsággal kapcsolatos észrevételek: 62/554-510, info@pingvinpatika.hu. Képek: ©123RF

EGYES Egészségpénztári kártyákra megvásárolható. 
Kérjük vásárlás előtt érdeklődjön választott egész-

ségpénztáránál, mivel patikai számítógépes rendszerünkben 
az elszámolhatóságot nem tudjuk leellenőrizni.

NaturPiac Bulgur,
1000 g

NaturPiac Aszkorbinsav,
(C-vitamin), 330 g

A bulgur, más néven 
„török rizs” nem más, 
mint tört búza. Egy-
szerűen elkészíthető, 
tápláló, nem véletlen 
tehát, hogy sokan 
ajánlják ételeink kísé-
rőjeként a rizs helyett.

A C-vitamin vízben oldódó, 
nagyhatású antioxidáns. 
Egyike a leggyakrabban 
szedett vitaminoknak.

Az aszalás során a gyü-
mölcs elveszti víztartalmát, 
így természetes módon 
tartósítható. Aszalás során 
megtartja ásványi anyag és 
vitamin tartalmát.

NaturPiac Datolya,
mag nélküli,
1000 g

A köles nagy mennyi-
ségű B-vitaminnal látja 
el szervezetünket.

NaturPiac Hántolt köles, 
1000 g

NaturPiac 
Napraforgó olaj,
hidegen sajtolt, 1000 ml

A NaturPiac Hidegen sajtolt extra 
szűz Napraforgóolajnak rendkívül 
sokféle jótékony hatása van, és 
ellentétben a fi nomított olajokkal, 
a NaturPiac Hidegen sajtolt extra 
szűz Napraforgóolaj tele van értékes 
anyagokkal, vitaminokkal, ásványi 
anyagokkal és természetesebb ízű is.

NaturPiac Kurkumapor,
250 g

Az indiai sáfrányként is 
emlegetett kurkuma 
nem csupán fűszerként, 
festékanyagként és dísz-
növényként közkedvelt. 
Gyógynövényként is sok-
oldalúan alkalmazható.

Nature Cookta
Aszkorbinsav, 250 g

100%-ban természe-
tes, étkezési célokra 
alkalmas L-aszkor-
binsavat tartalmaz. 
Használhatjuk 
főzéshez, sütéshez, 
tartósításhoz, vízben 
oldva is.

Kiváló salátákhoz, levesek sűrítéséhez, panírozáshoz, 
zsemle helyettesítésére fasírtokhoz a telített zsírban 
szegény, cukormentes Nature Cookta termék. Ameny-
nyiben édességet készít, próbálja ki a palacsintákhoz, 

Nature Cookta Gluténmentes 
Zabpehelydara, 400 g

gofrikhoz, muffi  nokhoz, 
zabkekszekhez, vagy 
pirított, gluténmentes 
morzsaként nudlikhoz, 
gombócokhoz egyaránt.

Lisztek egy 
részének 
kiváltására, 
sűrítőanyagnak
ajánlott.

Nature Cookta 
Tápióka keményítő, 500 g

NaturPiac Csillagánizs,
egész, 20 g

Nem csak díszítéshez 
ajánljuk. Az ázsiai és 
a francia konyha ked-
velt alapanyaga 
a csillagánizs.

NaturPiac Hibiszkuszvirág
aszalvány, 75 g

A hibiszkuszvirág íze frissítő, 
savanykás, C-vitaminban is 
gazdag, a teája szép vörös 
színű. Ételünket pikánssá 
teszi, vörös színűre festi.

Benefi tt Quinoa,
500 g

Gabona magvak kiváltására, köretek, 
kásák, töltelékek készítésére ajánljuk. 
Értékes fehérje- és rostforrás. Tömegé-
nek akár háromszorosára duzzad. 

Bonetta Búzacsíra, 
250 g

Ehető önmagában, vagy 
tejtermékkel, fogyasztása 
nyersen ajánlott.

Élelmi rostban gazdag. 

Benefi tt Paleo Kollagén peptid 
instant, natúr por, 300 g

Kiemelkedően magas kollagén tartalom 
C-vitaminnal kiegészítve kiváló ízű 
italporok formájában, vagy széleskörűen 
felhasználható natúr változatban.

Feszes bőr, egészséges ízületek!

Hidegen sajtolt, jellegzetes ízű, 
telítetlen zsírsavakban gazdag olaj. 
Linolénsav (Omega 3)-tartalma 
hozzájárul a vér normál kolesz-
terinszintjének fenntartásához. 
Természetesen gluténmentes.

Benefi tt 
Lenmagolaj,
250 mlElsődlegesen ízesítő anyagként 

használják salátákhoz, levesek-
hez, szószokhoz, desszertekhez. 
Gazdag antioxidánsokban, a 
koleszterin csökkentésére is jó 
hatással lehet.

LoveDiet Dióolaj, 
250 ml

Nobilis Almaszirom, 40 g

Aszalt Golden vagy 
Jonatán almaszirmok.

Természetes rostban 
gazdag. Hozzáadott 
cukor, olaj és aromák 
nélkül készült.

Energiamentes, szénsav-
mentes üdítőital garcinia 
cambogia-kivonattal, zöldká-
vé-kivonattal, L-karnitinnel, 
C-vitaminnal és krómmal.

Édesítőszerekkel készült.

Absolute Live Fat burner
grapefruit-kókusz vagy 
ananász ízű, 1000 ml

(8,60 Ft/ml)

-%  Ft
2699 Ft* helyett-550 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT21

(1,26 Ft/g)

-%  Ft
809 Ft* helyett-180 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(4,60 Ft/g)

-%  Ft
1459 Ft* helyett-310 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT11

(1,98 Ft/g)

-%  Ft
1229 Ft* helyett-240 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(3,60 Ft/ml)

-%  Ft
1139 Ft* helyett-240 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(0,95 Ft/g)

-%  Ft
1189 Ft* helyett-240 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT9

(5,15 Ft/g)

-%  Ft
2169 Ft* helyett-470 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

(0,90 Ft/g)

-%  Ft
1159 Ft* helyett-260 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT8

(1,70 Ft/ml)

-%  Ft
2189 Ft* helyett-490 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT16

(2,64 Ft/g)

-%  Ft
819 Ft* helyett-160 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT6

(1,20 Ft/g)

-%  Ft
1539 Ft* helyett-340 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT11

(7,99 Ft/g)

-%  Ft
769 Ft* helyett-170 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

(5,98 Ft/g)

-%  Ft
299 Ft* helyett-60 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(1,47 Ft/g)

-%  Ft
759 Ft* helyett-170 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT5

KÁRTYÁRA
KAPHATÓ

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(0,50 Ft/ml) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT2

(1,16 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT4

(21,45 Ft/g) Ft
BOMBA ÁR:

Akciós időszak: 
2022.12.01.-2023.01.31.

Akciós időszak: 2022.12.01.-2023.01.31.
Lejárat: 2023.02.

(11,80 Ft/g)

-%  Ft
4639 Ft* helyett-1100 Ft

BÓNUSZPONT
A VÁSÁRLÁSÉRT35

AZONOS 
ÁRON

AZONOS 
ÁRON




