
 
 

 
 

Szájápolás Szem Szépség

1795 Ft 
4 Ft/ml

meridol® Szájvíz, 400 ml
Hatóanyagai gátolják a fogínygyul-

ladást okozó baktériumok működé-
sét, elősegítik az egészséges szájfló-
ra visszaállítását és a vérző íny rege-
nerációját. Nem tartalmaz alkoholt.

Ocuvite® Complete Bausch+Lomb 
kapszula, 30 db

Időskori makuladegeneráció esetén a 
különleges táplálkozási igény kielégítésére 
szolgál. A napi dózis 360 mg DHA tartalma 

hozzájárul a normál látás fenntartásához.

Merz Spezial Dragees, 60 db
A Merz Spezial Dragees étrend-kiegészítő 

speciális, kiegyensúlyozott kombináció-
ban tartalmaz fontos tápanyagokat az üde 

és egészséges bőrért, az erős és fénylő 
hajért, a gyönyörű, erős körmökért.

3840 Ft 
64 Ft/db

3045 Ft 
102 Ft/db

1765 Ft 
18 Ft/db

Vitamintár 1000 mg Omega - 3 
lágyzselatin kapszula, 100 db

Többszörösen telítetlen EPA és DHA 
omega-3 zsírsavakat tartalmazó étrend-

kiegészítő készítmény. 

 
 

termékcsalád

BioCo termékcsalád

1490 Ft 
12 Ft/db

1290 Ft 
13 Ft/db

2290 Ft 
25 Ft/db

1690 Ft 
17 Ft/db

2690 Ft 
45 Ft/db

1490 Ft 
25 Ft/db

1790 Ft 
18 Ft/db

Házi diagnosztika

Az akció érvényes: 2017. február 1. – március 31., ill. az akciós készlet erejéig.

A Gyöngy Patikák információs telefonszáma: 06-1-327-6744 � www.gyongypatikak.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze 

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról olvassa el a használati út-
mutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

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

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

Gyógyászati segédeszköz esetén: 

Hagyományos növényi gyógyszer esetén: 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet és az egészséges életmódot. 

A szórólapon szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelést, hanem a résztvevő gyógyszertárak népszerűsítését 
szolgálják. � A kedvezmények más akciókkal nem vonhatók össze! � A tájékoztatóban feltüntetett összegek maximált akciós 

bruttó fogyasztói árak. � Az akció időtartama 2017. február 1. – március 31., ill. az akciós készlet erejéig. � Az esetleges 
nyomdai hibákért és a termékek forgalmazói által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.

A Gyöngy Patikák információs telefonszáma: 06-1-327-6744 
www.gyongypatikak.hu

2890 Ft 
96 Ft/db

BioCo® Hialuronsav Forte tabletta, 30 db
A készítmény nagy mennyiségben tartalmaz 
hialuronsavat (100 mg/tabletta), ezzel járulva 

hozzá a szervezetben lévő hialuronsav 
mennyiségének pótlásához.

BioCo® Mikronizált Diozmin + 
Heszperidin filmtabletta, 60 db

Alkalmazása javasolt a vénák és hajszálerek 
egészségének, a lábak megfelelő vérkeringésének 
támogatására, különösen azok fokozott terhelése 
esetén (jelentős fizikai- illetve állómunka, túlsúly).

1890 Ft 
31 Ft/db

1100 Ft 
55 Ft/db

Béres Trinell Pro® 
filmtabletta, 20 db

Gyors és hatékony fájdalomcsillapító 
három hatóanyag kombinációjával.

Forgalmazó: Béres Gyógyszergyár Zrt.

OMRON Eco Temp Basic 
digitális lázmérő, 1 db

Környezetbarát, energia-
takarékos, vízálló készülék, 

legömbölyített fejjel, 
cserélhető elemmel. 

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

13 495 Ft 1145 Ft

VISOMAT® COMFORT ECO automata vérnyomásmérő
• Kiváló minőségű, univerzális mandzsetta (23-43 cm karmérethez) 

• Pulzusnyomás kijelzés 
• Szabálytalan pulzushullámok kijelzése 

• 3 év garancia

Fájdalomcsillapítás

2025 Ft 
22 Ft/db

Orvostechnikai

eszköz.

 BioCo® Csipkebogyós Retard C-vitamin 
1000 mg tabletta, CSALÁDI CSOMAG, 100 db

A C-vitamin hozzájárul az ideg- és immunrendszer 
normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 

csökkentéséhez. A készítmény C-vitamin tartalma 
fokozatosan szabadul fel a szervezetben.

BioCo® Narancs ízű C-vitamin 500 mg 
rágótabletta, 100 db

Finom, narancs ízű, 500 mg C-vitamint tartalmazó rá-
gótabletta, természetes aromával! A készítmény je-

lentős mennyiségben tartalmaz C-vitamint, mely 
hozzájárul immunrendszerünk normál működéséhez.

BioCo® Csipkebogyós 1000 mg C-vitamin +
 szerves cink tabletta, 60 db 

A C-vitamin hozzájárul az ideg- és immunrendszer 
normál működéséhez, a fáradtság és a kifáradás 

csökkentéséhez. A C-vitamin egészségre gyakorolt 
kedvező hatását szerves kötésű cink egészíti ki.

BioCo® D3-vitamin 2000 NE 
MEGAPACK, 100 db

A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és 
izomfunkció, a normál fogazat fenntartásához, az 

immunrendszer normál működéséhez, a kalcium és 
foszfor normál felszívódásához.

BioCo® Tőzegáfonya Extra tabletta, 
60 db

A készítmény magas dózisban tartalmaz 
tőzegáfonya kivonatot (500 mg/tabletta), 

mely 5000 mg szárított tőzegáfonya növé-
nyi őrleménynek megfelelő mennyiség.

BioCo® K2-vitamin 50 µg tabletta Megapack, 90 db
Alkalmazása javasolt mindazok számára, akik a normális 
csontozat fenntartását természetes K2-vitamin fogyasz-

tással szeretnék támogatni. A K-vitamin részt vesz a normál 
csontozat fenntartásában és a normál véralvadásban.

BioCo® Ginkgo biloba kivonat 120 mg 
tabletta MEGAPACK, 90 db

A Ginkgo biloba hozzájárulhat a normál szellemi mű-
ködés fenntartásához, a memória és az időskori agy-

működés támogatásához, a megfelelő véráramláshoz.

Mozgás

995 Ft 
19,895 Ft/g

Nicoflex kenőcs, 50 g
Reumás izom- és ízületi fájdalmak, 
derékfájás, zúzódások, rándulások, 

izommerevség és izomgörcs 
kezelésére, valamint sportoláshoz

bemelegítésre is ajánlott.
www.nicoflex.hu

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Vitamintár C-vitamin 1000 mg 
elnyújtott kioldódású tabletta 
csipkebogyó kivonattal, 90 db

A C-vitamin hozzájárul az immun-
rendszer megfelelő működéséhez.

Az Ön Gyöngy PatikájaTéli 
árzuhanás!

február 1-jétől március 31-ig



FelfázásMájvédelem

Az akció érvényes: 2017. február 1. – március 31., ill. az akciós készlet erejéig.

Vitaminok, ásványi anyagok

Étrend-kiegészítők

Étrend-kiegészítők

VENOVELLE®, 60 db
Kombinált készítmény (tabletta + 

kapszula), a megfelelő vénás 
keringés támogatásáért mikronizált 

flavonoidokkal, vitaminokkal és 
5 speciális gyógynövény kivonatával.

Pharmax® Selenorg® tabletta, 60 db
A szelént a táplálékkal vesszük magunkhoz. 

A növényi-, és állati tápanyagok nem tartalmaz-
zák a napi szükségletünkhöz elegendő szelént. 

A szelén hozzájárul az immunrendszer és a 
pajzsmirigy hormonok normál működéséhez. 

Echinacea Cseppek, 
50 ml

Az Echinacea cseppek 
hatóanyagai hozzájárulhatnak a 

szervezet védekező rendszerének 
megfelelő működéséhez.

4310 Ft 
72 Ft/db

1300 Ft 
26 Ft/ml1650 Ft 

27 Ft/db

1865 Ft 
104 Ft/db

INTERHERB NAPI1 Kisvirágú füzike 
Extraktum kapszula 150 mg, 30 db

A Kisvirágú füzike hozzájárul a 
prosztata és a húgyutak egészséges 

működéséhez, a vesék megfelelő 
kiválasztásához, az ideális gyakori-

ságú vizeletürítéshez, így a nyu-
godt éjszakai alváshoz.

Floney® Mézpasztilla  
Immuneboost 

Echinacea, Homoktövis, Propolisz, 
Méhpempő, 18 db 

Támogassa immunrendszerét szilárd 
méz és gyógynövények erejével! 
100%-ban természetes összete-
vőket tartalmaz. Magyar termék.

Grippostad C kemény 
kapszula, 20 db

Komplex hatás a meghűlés 5 tünete 
ellen. Influenzaszerű tünetek 

és meghűléses betegségek keze-
lésére: fejfájás, végtagfájdalom, 
orrdugulás, száraz köhögés; láz 

csillapítása. C-vitaminnal.

1045 Ft 
35 Ft/db

1880 Ft 
94 Ft/db

1485 Ft 
74 Ft/db

1645 Ft 
33 Ft/db

Novo C immun® liquid 
liposzómális C-vitamin, 136 ml

Magas hatóanyag-tartalmú, könnyen 
és egyénileg adagolható folyékony li-

poszómális C-vitamin a szervezet meg-
felelő C-vitamin szintjének biztosítására. 

(0,9ml=200mg C-vitamin.) 
Szójamentes.

Cyano® - B 12 vitamin  
étrend-kiegészítő tabletta, 50 db

Ajánlott: folyamatos vastabletta szedése 
mellé, vegetáriánusoknak a 

B-12 vitamin pótlására. Hozzájárul: a 
normál vörösvérsejt képződéséhez, az 

immunrendszer normál működéséhez, a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez

Multi First Europe 
multivitamin kapszula, 60 db

Az "egy nap - egy kapszula"* 
elvű multivitamin elősegítheti 
szervezetünk vitaminellátását. 

A 39 összetevő között több nö-
vényi kivonat is támogathatja ezt.

(*NRV értékek alapján)

 4590 Ft 
34 Ft/ml

4390 Ft 
73 Ft/db

Vitafer® junior szirup, 120 ml
VitaFer® vaskészítmény, liposzómás 

technológiával. A vas hozzájárul a nor-
mál szellemi működés fenntartásához. 

Szerepet játszik a hemoglobin és a 
vörösvérsejtek képződésében. A B12-

vitamin hozzájárul az idegrendszer és az 
immunrendszer normál működéséhez.

1605 Ft 
13 Ft/ml

2295 Ft 
77 Ft/db

Béres Egészségtár® 
ProBio6 kapszula, 30 db

Komplex védelem antibiotikumos 
kezelés vagy gyomor- és bélrendszeri 

fertőzés után.

Hepa-Merz® granulátum 5 g, 30 db
A Hepa-Merz® granulátum a csökkent májműködés 
(például májcirrózis) által okozott kórállapotok keze-

lésére alkalmazható. A Hepa-Merz granulátum a máj-
ban az ammónia eltávolítását elősegítő gyógyszer.

8805 Ft 
293 Ft/db

Megfázás, köhögés

Gyomor, és bélrendszer

Hagyományos 
növényi 

gyógyszer.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Vény nélkül 
kapható 

gyógyszer.

Bronchostop® köhögés elleni 
belsőleges gumipasztilla, 

20 db
Megfázáshoz társuló köhögés 
esetén a viszkózus nyák felkö-

högését elősegítő köptetőszer. 

Orvostechnikai

eszköz.

2180 Ft 
218 Ft/db

Felfazyn Akut tabletta, 
10 db

Húgyúti fertőzések, felfázásból 
eredő húgyhólyaggyulladás 
megelőzésére és kezelésére.

Orvostechnikai

eszköz.

Téli Gyöngy Tippek

A
kc

ió
ba

n a

z egészség
A téli időszakhoz 

szervezetünknek is alkalmaznia 
kell. A szürke, hideg hónapokban 

hajlamosabbak vagyunk a nassolásra, a 
zsírosabb ételek fogyasztására. Nehezebb feladat a 

vitaminpótlás, a színes, friss gyümölcsből, zöldségből is 
kisebb a választék. 

Törekedjünk a helyes testi-lelki egyensúly megtartására 
ebben az évszakban is, ha elcsábított minket egy-egy finom, de 

kalóriában gazdag sütemény, dolgozzuk le egy kiadós sétával.  

A mozgás nem csak a testünkre gyakorol jótékony hatást, 
de a lelkünket is felfrissíti, vidámabbak, energikusabban 

leszünk tőle. Üdítő családi program lehet a szabadtéri 
jégkorcsolyázás, vagy erdei kirándulás. Ilyenkor ne 

feledkezzünk el a gondoskodni bőrünkről sem 
megfelelő krémekkel,

 testápolókkal. 


