
AKCIÓK
SZENT BORBÁLA PATIKA

a kórház gyógyszertára

az akciók érvényesek: 2020.11.01.  — 2020.12.31.

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

Szent Borbála Patika

Marslakócskák Gummi Echinaceával 60x

Imunit 5 Prevemax tabletta 60x

Revocalis szopogató tabletta 12x

A vitaminok és ásványi anyagok mellett Echinacea kivo-
natot is tartalmaz, amely támogatja a szervezet, különö-
sen a légutak védekezőképességét.
Étrend-kiegészítő 
20STADAMARSLAKOCSKAK4AP27/2020.10.20.

Készítse fel szervezetét a télre!
Téli megfázás, rossz közérzet? Szervezete ellenálló ké-
pessége a hideg idő hatására gyengül. Tegyen időben 
immunrendszere aktivitásáért! A felnőtteknek készült 
Imunit 5 PreveMax 5 fő összetevője béta-glükán, alga-ki-
vonat, folsav, szelén és vitaminok, melyek hozzájárulnak 
az immunrendszer normál működéséhez. Kellemes eper 
ízű szájban oldódó tabletta.**
www.simply-you.hu
** Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot.

A Revocalis szopogató cukorkák összetevői enyhítik a 
rekedtséget, a hangszálak túlterheltségét, a szájszáraz-
ságot. Védő filmréteget képeznek a torok nyálkahártyá-
ján, ezzel védve a káros külső hatásoktól. Feketeribizli, 
méz-citrom és mentol ízekben.*
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz
218_20209_rev
Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft., 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

Eredeti ár: 4.447 Ft
Megtakarítás: 1.112 Ft

Akciós ár:
3.335 Ft
55,6 Ft/db

Eredeti ár: 3.278 Ft
Megtakarítás: 393 Ft

Akciós ár: 
2.885 Ft
48,1 Ft/dbEredeti ár: 1.490 Ft

Megtakarítás: 224 Ft
Akciós ár: 
1.267 Ft
105,5 Ft/db

EP



Meghűléses betegségek tüneteinek (pl. fejfájás, végtag-
fájdalom, orrdugulás és száraz köhögés) kezelésére. A 
Grippostad C kemény kapszula a lázat is csillapítja. Ma-
gas vérnyomás esetén is szedhető.*
Vény nélkül kapható gyógyszer
20STADAGRIPPOSTAD4AP6/2020.10.20.

Enyhe és középsúlyos akut fájdalmak, például mozgás-
szervi (bokasérülés, hátfájás, ízületi fájdalom) és fogfáj-
dalom rövidtávú tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer.
Vény nélkül kapható gyógyszer.*
Hatóanyag: dexketoprofén. Forgalmazza: BERLIN-CHEMIE/ A.MENARI-
NI Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u.1.)

Középerős fajdalom- és lázcsillapító, gyulladáscsökken-
tő. Alkalmazható középerős és erős fájdalmak csillapítá-
sára, illetve magas láz csillapítására. A beadást követő-
en rövid időn belül csökkenti a lázat, hatása legalább 4-6 
órán keresztül tart. Metamizol-nátrium hatóanyagú, vény 
nélkül kapható gyógyszer.*
Gyártó és forgalmazó :  PannonPharma Gyógyszertártó Kft., 7720 Pécs-
várad, Pannonpharma út 1.

A Herbion izlandi zuzmó szirup hatóanyaga védőbevo-
natot képezve a nyálkahártyán a szájüregi- és garatnyál-
kahártya irritáció tüneti kezelésére javasolt, amely szá-
raz köhögéssel járhat.¹ *
¹alkalmazási előírás
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: izlandi zuzmó sűrű kivonat
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 
2-6. 3. torony 6. emelet   HUHERPAT202035
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a rég-
óta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógy-
szerészét!

A tartósítószermentes SNUP orrspray az aktív hatóanyag 
és a tengervíz erejével segít csökkenteni az orrdugulást. 
A Snup 1 mg/ml oldatos orrspray 6 éves kortól, a Snup 
0,5 mg/ml oldatos orrspray 2-6 éves korig alkalmazha-
tó.* Vény nélkül kapható gyógyszer. 0STADASNUP4AP6/2020.09.xx.

A Herbion borostyán szopogató tabletta egy növényi 
gyógyszer, produktív köhögés esetén köptetőként javal-
lott 6 éves kortól.¹ *
HUHERPAT202032
A Herbion borostyán szirup borostyánlevél száraz kivo-
natát tartalmazó növényi gyógyszer, produktív köhögés 
esetén köptetőként javallott.¹ *
HUHERPAT202029
¹alkalmazási előírás
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: borostyánlevél száraz kivo-
nata
Forgalmazó: KRKA Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 
2-6. 3. torony 6. emelet

Grippostad C kemény kapszula 20x

Ketodex® 25 mg filmtabletta 20x

Panalgorin® 500 mg tabletta 20x

Snup 1 mg/ml oldatos orrspray
Snup 0,5 mg/ml oldatos orrspray

Herbion borostyán 35 mg tszopogató tabletta 
24 db
Herbion borostyán 7 mg/ml szirup 150 ml

EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Eredeti ár: 2.087 Ft
Megtakarítás: 250 Ft

Akciós ár: 
1.837 Ft
91,8 Ft/db

EP

Eredeti ár: 1.945 Ft / 1.763 Ft
Megtakarítás: 292 Ft / 264 Ft

Akciós ár: 
1.653 Ft  felnőtt
1.499 Ft  gyerek
165,3 Ft/ml / 149,9 Ft/ml

EP

Eredeti ár: 2.365 Ft
Megtakarítás: 284 Ft

Akciós ár: 
2.081 Ft
104,1 Ft/db

EP

Eredeti ár: 2.108 Ft
Megtakarítás: 253 Ft

Akciós ár: 
1.855 Ft
12,4 Ft/ml

EP

Eredeti ár: 2.023 Ft / 2.108 Ft
Megtakarítás: 303 Ft / 253 Ft

Akciós ár: 
1.720 Ft  tabletta
1.855 Ft  szirup
71,6 Ft/db / 12,4 Ft/ml

EP

Eredeti ár: 1.195 Ft
Megtakarítás: 143 Ft

Akciós ár: 
1.052 Ft
52,6 Ft/db

EP

Herbion izlandi zuzmó 6 mg/ml szirup 150 ml



Forgalmazza: WÖRWAG Pharma Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 5.

 

 -12%Akciós ár: 
2.284 Ft

Eredeti ár: 2.595 Ft
Megtakarítás: 311 Ft

22,8 Ft/db

A D-vitamin hozzájárul a csontok, az izmok és az
immunrendszer normális működéséhez. Napi egy
tabletta Vitagamma   D3  2000 NE rendszeres
fogyasztása hozzájárul az Ön D-vitamin ellátásának
hosszú távú biztosításához. Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl! 
A termék kisgyermekektől elzárva tartandó!

Vitagamma    D3  2000 NE
D3-vitamin étrend-kiegészítő készítmény

®

®

VitaG 100x_ta_sztBpat_2020.09.30.hird. lezárás dátuma: 2020.09.30.

Hogy ősszel/télen is teljes legyen mindaz, amit az egész-
ségedért teszel, válaszd az Actival Extra filmtablettát az 
általános vitamin-, ásványi anyag- és nyomelemhiányos 
állapotok megelőzésére. 31 hatóanyag, vitaminok, ásvá-
nyi anyagok, nyomelemek, bétakarotin, lutein és likopin, 
tele életerővel. Actival Extra. Csak így tovább az egész-
ségedért! Vény nélkül kapható gyógyszer.*
Béres Gyógyszertár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u- 2-4. www.beres.hu

3 az 1-ben immunkomplex. A C-vitamint, D3-vitamint és 
Cinket is liposzómális formában tartalmazza a leghaté-
konyabb felszívódásért.
• A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását így hozzájárul 
a csontozat erősségéhez és az egészséges izomzathoz.
• A Cink stabilizálja a vércukorszintet és szabályozza az 
anyagcsere sebességét.
• A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, a normál pszichológiai funkció 
fenntartásához és a megfelelő kollagén képződéshez és 
ezen keresztül a bőr, a fogak és fogíny, a csontozat és 
porcok, valamint az erek normál állapotának, működé-
sének fenntartásához, a vas fokozott felszívódásához.
Étrend-kiegészítő. Nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges 
életmódot. www.novoc.hu

Actival Extra filmtabletta 120x
Novo C komplex liposzómális C+D-vitamin + 
Cink kapszula 60x

Eredeti ár: 6.346 Ft
Megtakarítás: 762 Ft

Akciós ár: 
5.584 Ft
46,5 Ft/db

EP

EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el  
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,  
gyógyszerészét!

Béres Csepp Extra  
belsőleges oldatos cseppek 4x30 ml

HERBAL SWISS Hot Drink 24x

100x

A rossz idő beköszöntével rendszerint megérkezik a 
megfázások szezonja is, de nem kell, hogy az ősz-tél a 
betegségekről szóljon. A Béres Csepp Extra belsőleges 
oldatos cseppek komplex összetételével támogatja az 
immunrendszert és a szervezet ellenállóképességét, 
segít a betegségek utáni felépülésben és fáradékony-
ság esetén. Ajánlott adagja felnőtteknek: naponta 2x20 
csepp.(40 kg testsúly felett, nyomelem hiány megelőzé-
sére) Már 10 kg testsúly feletti gyermekek is szedhetik 
az előírt adagolásban. Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.* 
Béres Gyógyszertár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u- 2-4. www.beres.hu

Komplex gyógynövényes forró italpor
A HERBAL SWISS Hot Drink 19 gyógynövény kivonatát 
tartalmazó étrend-kiegészítő instant italpor C-vitamin-
nal. Hatóanyagai kellemes hatásúak a torokra és a hang-
szálakra. A C-vitaminnal együtt nagy szerepük van az im-
munrendszer működésében. Mesterséges színezékek, 
aromák, kémiai tartósítószerek nélkül készült. Gyógysze-
rek szedése mellett is alkalmazható (pl. antibiotikumok). 
Várandós és szoptató nők is fogyaszthatják. **
Megvásárolható gyógyszertárakban, bioboltokban és gyógynövény 
szak üzletekben. www.simply-you.hu
 ** Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot.

Eredeti ár: 5.239 Ft
Megtakarítás: 629 Ft

Akciós ár: 
4.610 Ft
38,4 Ft/ml

EP

Vitapaletta Echinacea + Béta-Glükán 450 mg 
Bíbor kasvirág kivonat filmtabletta 100x
Az immunrendszer védelméért! Az Echinacea purpuera 
(bíbor kasvirág) nyugtatja a torkot, a garatot, támogatja 
a felső légúti rendszer és az immunrendszer normál mű-
ködését. Étrend-kiegészítő készítmény. 
Forgalmazza:  Pharmapaletta Kft. 1064 Budapest, Szondi u. 51.

Eredeti ár: 2.491 Ft
Megtakarítás: 374 Ft

Akciós ár: 
2.117 Ft
21,2 Ft/db

Eredeti ár: 3.771 Ft
Megtakarítás: 943 Ft

Akciós ár: 
2.828 Ft
117,8 Ft/db

Eredeti ár: 4.717 Ft
Megtakarítás: 566 Ft

Akciós ár: 
4.151 Ft
69,2 Ft/db



Mindennapi magnéziumpótlásra sportolóknak, kisma-
máknak, fogyókúrázóknak,stb., valamint hányás/has-
menés okozta fokozott ionveszés miatt.
Kálium- és magnézium aszpartát tartalmú vény nélkül 
kapható gyógyszer*
Richter Gedeon, 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági 
Osztály: 505-70-32, drugsafety@richter.hu

A csökkent stressztűrő képesség, fáradtság, ingerlé-
kenység, izomgörcs tünetek együttes előfordulása mag-
néziumhiányra utalhat. A kedvező adagolású, filmtablet-
tánként a  legmagasabb magnéziumtartalmú vény nélkül 
kapható gyógyszer.  A Magnézium Béres 375 mg + B6 
filmtabletta a vény nélkül kapható gyógyszerek között 
adagolási egységenként a legmagasabb magnézium-
tartalmú gyógyszer, amelynek a javasolt napi adagja 1 
filmtabletta. (OGYÉI Gyógyszer-adatbázis, ATC: A12CC, 
2020.10.) Vény nélkül kapható gyógyszer*
Béres Gyógyszertár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u- 2-4. www.beres.hu

Panangin® 158 mg/140 mg filmtabletta 50x

Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta 
60x

EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

Milgamma® N lágy kapszula 50x
A Milgamma® termékek szájon át bevehető 
gyógyszerei közül a mindhárom aktív hatóanyagot: 
benfotiamint, B6- (piridoxin) és B12-vitamint 
(cianokobalamin) is tartalmazó Milgamma® N 
lágy kapszula naponta 3x adagolva segíthet 
többek között az idegkárosodások (neuropátia), 
fájdalmas izomfeszülések, övsömör és 
arcidegbénulás kezelésében. Vény nélkül kapható 
gyógyszer. Laktózmentes. Gluténmentes. További 
érdekességek: www.facebook.com/Milgamma
Wörwag Pharma Kft. 1037 Bp., Montevideo u. 5., Tel: (1) 345-7350, info@woerwagpharma.hu
MilLaiTTA2.20.07.16. Szöveg lezárása: 2020.07.16.

 

 

Eredeti ár: 5.050 Ft
Megtakarítás: 605 Ft

EPAkciós ár: 
4.445 Ft
88,9 Ft/db

%-os kedvezmény: 12 %

milgamma_termekajanlo_020_66_9x67_v6.indd   1 2020. 08. 13.   15:57:32

*

Eredeti ár: 1.616 Ft
Megtakarítás: 194 Ft

Akciós ár: 
1.422 Ft
28,4 Ft/db

EP

Eredeti ár: 4.366 Ft
Megtakarítás: 524 Ft

Akciós ár: 
3.842 Ft
64 Ft/db

EP

Calcium-Sandoz + Vitamin C 1000 mg  
pezsgőtabletta 10x

Proenzi® Intensive filmtabletta 60+30x

Vitapaletta Hialuronsav 100 mg  
+ Kollagén 300 mg filmtabletta 60x

Kalcium pótlásra és C-vitamin hiány esetén (pl. fertőző 
betegségekben az ellenállóképesség növelése) javasolt. 
Citromízű pezsgőtabletta.*
OSDZ1388/01.19
Vény nélkül kapható gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az ízületi 
porcot alkotó építőelemek mellett növényi kivonatokat 
és felszívódást elősegítő összetevőt is tartalmaz.
Most + 30 db tabletta a csomagban!
Étrend-kiegészítő
20STADAPROENZI4AP3/2020.10.20.

A kollagén és a hialuronsav szervezetünkben is megta-
lálható, természetesen előforduló anyagok, a bőr, vala-
mint a porcok fontos szerkezeti felépítői. Étrend-kiegé-
szítő készítmény.
Forgalmazza:  Pharmapaletta Kft. 1064 Budapest, Szondi u. 51.

Eredeti ár: 1.180 Ft
Megtakarítás: 177 Ft

Akciós ár: 
1.003 Ft
100,3 Ft/db

EP

Eredeti ár: 6.767 Ft
Megtakarítás: 812 Ft

Akciós ár: 
5.955 Ft
66,2 Ft/db

Eredeti ár: 5.189 Ft
Megtakarítás: 778 Ft

Akciós ár: 
4.411 Ft
73,5 Ft/db

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!



EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

A Mezym® forte helyreállítja az emésztést és könnyít a 
gyomron étkezés után. Gyomornedv-ellenálló filmtablet-
ta, klinikailag bizonyított enzim aktivitás. 
Mezym forte. A jobb emésztésért!*
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: pankreatin.
Forgalmazza:  Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. (2040 Budaörs, Neumann 
János u.1. Tel.: +36-23-501-301)

A Rennie a felesleges savat vízzé és más természetes 
anyagokká alakítva gyors és hatékony megoldást nyújt 
gyomorégés és refluxos panaszok esetén. Gazdaságos 
60 db-os kiszerelés, kedvezőbb darabáron.¹*
¹ IMS PTR adatbázis fogyasztói átlagár alapján (2018 Nov)

A Rennie cukormentes változata gyors és hatékony 
megoldást nyújt gyomorégés és refluxos panaszok ese-
tén azok számára is, akiknek fontos a cukormentesség. 
Gazdaságos 60 db-os kiszerelés, kedvezőbb darabáron.¹*
¹ IMS PTR adatbázis fogyasztói átlagár alapján (2018 Nov)
Kalcium- és magnéziumkarbonát tartalmú vény nélkül kiadható gyógy-
szer. Forgalmazó: Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A MeteoSpasmyl (alverin-citrát, szimetikon) kettős ha-
tóanyag kombinációja csökkenti a puffadást, a belek 
gáztartalmát és görcsoldó hatású. Vény nélkül kapható 
gyógyszer.*

A DulcoSoft a hosszú távú¹, kíméletes megkönnyebbü-
lést segíti elő. A kemény széklet lágyítására alkalmazha-
tó cukormentes székletlágyító.  
Orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmuta-
tót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. 
¹A készítményt 2 évnél fiatalabb gyermekek nem szedhetik illetve 3 hó-
napnál hosszabb ideig nem adható.
SAHU.DULC1.18.10.0556 (2018.11.14.)
SANOFI-AVENTIS Zrt. - 1045 Budapest, Tó utca 1-5., Tel.: (+36 1) 505 
0050 Gyógyszerinformáció tel.: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu

Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek és gyermekek-
nek 2 éves kortól orális rehidráló oldattal együtt adva.
Dioszmektit hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer.
EP kártyára megvásárolható.*
Forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft., 1134 Budapest Váci út 33. B épü-
let, VII. emelet.
SME-VA-HU1910-01, lezárás dátuma: 2019.10.25

Az Elinix jótékony hatású baktériumtörzseket tartalma-
zó probiotikum, mely bélrendszeri fertőzés vagy antibi-
otikum okozta hasmenés, és puffadás esetén segíthet 
megszüntetni a kellemetlen tüneteket vagy akár meg-
előzni azok kialakulását.*
Vény nélkül kapható gyógyszer. OELI1673/05.20 
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Mezym® forte 10000 E  
gyomornedv-ellenálló filmtabetta 50x

Rennie Borsmenta rágótabletta 60x 
Rennie cukormentes rágótabletta 60x

Meteospasmyl lágy kapszula 20x

Dulcosoft belsőleges oldat 250 ml

Smecta 3g por szuszpenzióhoz 10xElinix probiotikum kemény kapszula 28x

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el  
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,  
gyógyszerészét!

Eredeti ár: 2.760 Ft
Megtakarítás: 331 Ft

Akciós ár: 
2.429 Ft
48,6 Ft/db

EP

Eredeti ár: 2.713 Ft
Megtakarítás: 407 Ft

Akciós ár: 
2.306 Ft
115,3 Ft/db

EP

Eredeti ár: 2.090 Ft / 2.255 Ft
Megtakarítás: 251 Ft / 271 Ft

Akciós ár: 
1.839 Ft  borsmenta
1.984 Ft  cukormentes

30,7 Ft/db / 33,1 Ft/db

EP
Eredeti ár: 2.543 Ft
Megtakarítás: 305 Ft

Akciós ár: 
2.238 Ft
9 Ft/ml

EP

Eredeti ár: 3.342 Ft
Megtakarítás: 501 Ft

Akciós ár: 
2.841 Ft
101,5 Ft/db

EP

Eredeti ár: 1.404 Ft
Megtakarítás: 281 Ft

Akciós ár: 
1.123 Ft
112,3 Ft/ml

EP



Detralex 500 mg filmtabletta 60x
Diclac Dolo 50 mg/g gél 100 g

RepaDolo® 1000 mg filmtabletta 20 db

Hydrominum, növényi kivonatokat tartalmazó 
étrend-kiegészítő tabletta 30x

Movex 1500 mg por belsőleges oldathoz 60x

Reparon® végbélkenőcs 25 g 
Reparon® végbélkúp 10 db

 Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés, lábfeszülés, éj-
szakai lábikragörcs, valamint heveny aranyeres tünetek 
kezelésére. Érvédő gyógyszer, mely jótékonyan erősíti a 
vénákat.*
Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavo-
noid frakció. Servier Hungária Kft.

A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izom- és 
ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat. 
Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!*
OSDZ1388/01.19
Vény nélkül kapható, diklofenák-nátrium tartalmú gyógyszer.
Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Kínzó aranyeres fájdalom? A szájon át szedhető, növényi 
eredetű hatóanyagot tartalmazó RepaDolo® filmtablet-
ta gyorsan felszívódva, belsőleg javítja az érfalak rugal-
masságát. Aranyérre aranyat ér!*
Vény nélkül kapható gyógyszer, hatóanyaga: diozmin
Egis Gyógyszergyár Zrt.

A felesleges víz ellenszere. A zöld tea serkenti a víz el-
távolítását a szervezetből. A csalán fokozza a vesemű-
ködést a víz kiválasztás támogatásával, kedvezően hat 
a vitalitásra, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy energetiku-
sabbnak érezze magát. Az aranyvessző hozzájárul a nor-
mál vizeletkiválasztási funkcióhoz. A gyermekláncfű se-
gíti a húgyutak normál működését és a vizeletürítést. **
Étrend-kiegészítő. 216_20209_hydro
Gyártja és forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft., 1025 Budapest, 
Cseppkő u. 41.
** Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot.

A Movex 1500 mg glükózamin-szulfát hatóanyagú 
gyógyszer, mely napi 1x alkalmazással hatékonyan eny-
híti a térdízületi porckopás tüneteit. Kellemes ízű, vízben 
oldódó por formában, 30x és 60x kiszerelésben kapha-
tó.*

Az aranyér és szövődményeinek, mint pl. fájdalom, visz-
ketés, gyulladás, ekcéma, végbélnyílás környékének 
berepedése kezelésére szolgál. Csökkenti az aranyeres 
fájdalmat és a gyulladást, valamint elősegíti a sebgyó-
gyulást. Hatóanyaga fokozza a szövetek természetes 
védekezőképességét.*
Vény nélkül kapható gyógyszer, hatóanyaga: elölt E. coli
Egis Gyógyszergyár Zrt.

* A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el  
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát,  
gyógyszerészét! EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

Eredeti ár: 6.484 Ft
Megtakarítás: 973 Ft

Akciós ár: 
5.511 Ft
91,9 Ft/db

EP

Eredeti ár: 3.040 Ft / 2.673 Ft
Megtakarítás: 456 Ft / 401 Ft

Akciós ár: 
2.584 Ft  kúp
2.272 Ft  kenőcs
258,4 Ft/db / 90,9 Ft/g

EP

Eredeti ár: 6.484 Ft
Megtakarítás: 778 Ft

Akciós ár: 
5.702 Ft
95 Ft/db

EP

Eredeti ár: 2.717 Ft
Megtakarítás: 408 Ft

Akciós ár: 
2.309 Ft
23,1 Ft/g

EP

Eredeti ár: 4.050 Ft
Megtakarítás: 486 Ft

Akciós ár: 
3.564 Ft
178,2 Ft/db

EP

Eredeti ár: 3.208 Ft
Megtakarítás: 481 Ft

Akciós ár:
2.727 Ft
90,9 Ft/db



A Gravida Optima folsavat, kalcium-L-metilfolátot (Ext-
rafolate-S®-t), vitaminokat, ásványi anyagokat tartal-
mazó filmtabletta és omega-3 zsírsavakat tartalmazó 
lágyzselatin kapszula. A fogantatás tervezésétől a vá-
randósságon át a szoptatás végéig megnövekedett vita-
min és ásványi anyag szükséglet kiegészítésére ajánlott. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és 
az egészséges életmódot. A készítmény nem szolgál betegség kezelésére, 
gyógyítására. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Gyermek elől elzárva tartandó!

Gravida Optima filmtabletta + kapszula  
28+28 db és 84+84 db

Eredeti ár: 7.075 Ft / 14.773 Ft
Megtakarítás: 1.769 Ft / 3.693 Ft

Akciós ár: 
5.306 Ft     28+28
11.080 Ft  84+84
94,8 Ft/db / 66,0 Ft/db

Eredeti ár: 12.000 Ft
Megtakarítás: 3.000 Ft

Akciós ár: 
9.000 Ft
150 Ft/db

Gynositol étrend-kiegészítő por 60x

AkusTone fülspray 15 ml

Veroval® compact felkaros vérnyomásmérő Anaftin® spray 15 ml tartály
Anaftin® gél 8 ml tubus

Artelac Rebalance szemcsepp 10 ml

Mio-inozit és folsav tartalmú étrend-kiegészítő készít-
mény a Richtertől. 
A készítmény nem szolgál betegség kezelésére, gyógyítására. Az ajánlott 
napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Gyermek elől elzárva tartandó!
Richter Gedeon Nyrt, 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbizton-
sági Osztály: +36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

Az AkusTone összetevői gyengéden feloldják a külső 
hallójáratokban maradt fülzsírt, segítve a megfelelő fül-
higiéniát és a fülzsírdugó eltávolítását, illetve megelőzik 
annak kialakulását. 3 hónaposnál idősebb csecsemők-
nél, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt alkalmazha-
tó.* Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz
217_20209_aku 
Forgalmazó: Aflofarm Hungary Kft., 1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

• Észleli és jelzi a szívritmuszavart
• A mért értékek könnyen leolvashatók a nagy kijelzőnek
köszönhetően
• A mért értékek besorolása a kijelző bal oldalán találha-
tó színskála alapján (WHO besorolás)
• 2 x 100 memória kapacitás
• 3 év garancia
• Tárolásra alkalmas táskával és 4 db 1,5 V AAA elemek-
kel szállítva
• Az utolsó 7 nap reggeli és esti értékeinek az átlaga
• Klinikai validációval: Európai Hipertónia Társaság,
Német Hipertónia Társaság

Az Anaftin® Spray és Gél védőfilmet képez az aftákon 
és egyéb szájsebeken (pl. fogszabályzó, fogpótlás okoz-
ta sérülések és más apró sebek), így enyhítve  a szabad 
idegvégződésekben jelentkező fájdalmat. A készítmény 
HIALURONSAV és ALOE VERA tartalma segíti a sérült 
szövetek természetes gyógyulását.   Életkori megkötés 
nélkül alkalmazható. 
Polivinil-pirrolidont (PVP), hialuronsavat és aloe verát tartalmazó orvos-
technikai eszköz.
Forgalmazza: Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. (2040 Budaörs, Neumann 
János u.1. Tel.: +36-23-501-301)

Komplex összetételű szemcsepp tartós hatással. Segít 
megállítani a száraz szem tüneteihez vezető esemény-
sort, nedvesíti a szemet és megvédi a felszínét.
EP kártyára is vásárolható! 
Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
ART-20-09-02, lezárás dátuma 2020.09.01. Forgalmazó: Bausch Health 
Mo. Kft., 1134 Budapest Váci út 33. B épület, VII. emelet.

Eredeti ár: 2.734 Ft
Megtakarítás: 410 Ft

Akciós ár: 
2.324 Ft
154,9 Ft/ml

EP

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

EP Egészségpénztári Kártyára is megvásárolható

Eredeti ár: 3.088 Ft
Megtakarítás: 463 Ft

Akciós ár: 
2.625 Ft
262,5 Ft/ml

EP

Eredeti ár: 3.291 Ft / 2.550 Ft
Megtakarítás: 395 Ft / 306 Ft

Akciós ár: 
2.896 Ft  spray
2.244 Ft  gél
193,1 Ft/ml / 280,5 Ft/ml

EPEredeti ár: 13.125 Ft
Megtakarítás: 3.281 Ft

Akciós ár: 
9.844 Ft
9843,8 Ft/db

EP



Az akció a készlet erejéig tart.
Jelen akciók a gyógyszertár szolgáltatásainak népszerűsítését 
szolgálják, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek!
Az akció más akcióval és kedvezményekkel nem vonható össze!

SZENT BORBÁLA PATIKA

2800 Tatabánya
Dózsa György út 77. L épület

Tel.: 34/515-599
E-mail:szentborbala.patika@tatabanyakorhaz.hu

NYITVATARTÁS

hétfő - péntek: 7:30 - 15:00
szombat:  zárva
vasárnap:  zárva

SZOLGÁLTATÁSOK

• Vényes és vény nélkül  
kapható gyógyszerek,  
kötszerek, tápszerek

• Magisztrális gyógyszerek 
készítése

• Egyedi méltányos, és  
egyedi importos gyógyszerek 
forgalmazása

• Étrend kiegészítők,  
higiénés termékek

• Gyógyszerhulladék és használt, 
gyógyszeres fecskendő és tű 
gyűjtése

• Egészségpénztári kártyás 
fizetési lehetőség

• Tatabánya Kártya elfogadóhely

ELÉRHETŐSÉGEINK


