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„MI JÓ HELYEN VAGYUNK…” 
„A napokban életemben először jártam a Hal-
my Telepi Patikában. A benyomásom nagyon 
pozitív!!! A kiszolgáló személyzet előtt le a ka-
lappal, már ami a kedvességet, hozzáértést és 
az előzékenységet illeti. Nagyon köszönöm az 
ott Dolgozóknak.”

Ilyen és ehhez hasonló vélemények miatt érez-
zük azt, hogy mi jó helyen vagyunk. 

Hosszú, de nagyon izgalmas tervezgetés után, 
2011. május 16-án nyitottuk meg gyógyszertá-
runkat, a Halmy Telepi Patikát, Vecsésen.  Je-
lenleg, családi és egyben családias patikánk-
ban, két szakgyógyszerész, egy frissen végzett 
gyógyszerész és két szakasszisztens áll bete-
geink szolgálatára. Patikánk szakmailag akk-
reditált munkahely is, így egyetemi hallgatók 
gyakorlati oktatásában is részt veszünk.

A pandémiás időszakot megelőzően, rendsze-
resen tartottunk „egészségnapokat”, amikor is 
vérnyomás-, koleszterinszint-, trigliceridszint 
mérést, testtömegindex meghatározást is vé-
geztünk.  Minden mérés ingyenes volt. Külön 
programunk van, a szinte már népbetegségnek 
számító, elhízás gyógyszerészi gondozására is. 
A feldolgozott adatokból készült dolgozat alap-
ján kaptam meg 2019-ben az „Év gyógyszeré-
sze” kitüntető díjat.

Két kiadóhelyünkön folyamatosan próbáljuk 
kiszolgálni vásárlóinkat. Ebben nagy segítsé-
günkre van gyógyszerkiadó automatánk is. A 
patikák gazdasági vállalkozások. Úgy kell biz-
tosítanunk a betegek ellátását, hogy a vállal-
kozás is működőképes maradjon. Épp emiatt 
is fontos volt számunkra, hogy csatlakozzunk a 
PharmaRoad Kft. kezdeményezéséhez, ami le-
hetővé teszi, a saját önállóságunk megtartása 
mellett, a kedvező áron történő árubeszerzése-
ket. A napi kétszeri áruszállításuk pedig bizto-
sítja számunkra a megfelelő árukészletet is.

Tagadhatatlanul nagyon jó érzés, amikor be-
tegeink a „mi szeretett patikánkról” beszélnek, 
tanácsunkat kérik, és köszönik azt.  

 Ekésné Dr. Kretovics Júlia, PhD, 
Szakgyógyszerész, gyógyszertárvezető

PATIKUS SZEMMEL – TAGPATIKÁINK BEMUTATKOZÁSA



KÉSZÍTSE FEL SZERVEZETÉT HOMEOPÁTIÁVAL!
Az őszi-téli szezon előtt, többféleképpen is 
támogathatjuk szervezetünket homeopátiá-
val. A falósejtek aktivitását serkentő echina-
cea (bíbor kasvirág) gyógynövényből készült 
homeopátiás gyógyszert, amelynek előnye, 
hogy nem alkoholos oldat formájú, így kis-
gyermekeknek is adható, a téli időszakban 
kúraszerűen érdemes szedni.
A csecsemőmirigy a szervezetben a sejtes 
immunitásban szerepet játszó fehérvérteste-
ket „tanítja” meg arra, milyen anyag, kóroko-

zó ellen kell védekezni. A csecsemőmirigy 
thymuline (tímusz faktor) fehérjéje is gyakran 
és széles körben használt homeopátiás alap-
anyag. Itt jelentősége van a potenciának is.  
A tapasztalatok alapján:

• az alacsony potencia (5CH) serkenti,

• a közepes (9 CH) optimalizálja

• a magas (30 CH) mérsékeli az adott szerv 
működését.

IMMUNERŐSÍTÉS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Reggel

Oscillococci-
num NEO

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Thymuline 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Este

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Echinacea 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Thymuline 
alapanyag-
ból készült 

homeopátiás 
gyógyszer

Adagolás:  Thymuline 9 CH, Echinacea 5 CH, 1 adag 5 golyócska nyelv alatt elszopogatva, Oscillococinum NEO,  
hetente 1 tubusdózis, nyelv alatt elszopogatva.

Felhasznált irodalom:  Dorfman P.; Tetau M. Two Immunostimulants of the ENT sphere: Thymuline and Echinacea, Cahiers 
de Biothérapie 1997, 187. p 47-52

Téli támogató protokoll:
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Akciós ár
905 Ft  
E. ár: 226,25 Ft/g 



A liposzómás technológia lényege, hogy a C-vi-
tamint a sejtekéhez nagyon hasonló membránba 
csomagolják. Ez a liposzómás burok védelmet nyújt 
a hatóanyagnak és a sejtekhez jutva azok könnyeb-
ben befogadják, hiszen mindkettőt hasonló memb-
rán veszi körbe. A sejtekhez kapcsolódva a C-vi-
tamin a véráramba kerül, ami a szervezet részéről 

nem igényel ener-
giabefektetést. Így 
pedig a hatóanyag 
nagyobb meny-
nyiségben és rövi-
debb időn belül jut 
el oda, ahol a leg-
nagyobb szükség 
van rá. A liposzó-
mák az emésztő-
rendszeren végig 
haladva, annak kü-
lönböző pontjain 

egyesülnek a sejtekkel, így hatóanyag tartalmukat 
folyamatosan retard módon juttatják a szervezetbe.

Nem minden C-vitamin jut el oda,
ahova kell?!
Bizonyított tény, hogy a C-vitamint vízoldékonysága 
miatt nem tudja a szervezet hosszú ideig elraktároz-
ni. Nagy dózis bevétele esetén a C-vitamin raktárak 
túlcsordulnak, és a felszívódni nem képes mennyi-
ség kiürül a szervezetből, pedig szükség lenne rá. 
Ezért hatékonyabb, ha naponta többször, kisebb 
dózist viszünk be.  A kutatások azt mutatják, hogy 
a C-vitamin élettani hatása napi 200 mg-tól érződik. 
Az ennél nagyobb dózisban bevitt C-vitamin egy ré-
sze az életkor, egészségi állapot és testalkat függvé-
nyében kiürül. Minél nagyobb dózist viszünk be egy-
szerre, szervezetünk annál kisebb arányban képes 
hasznosítani azt, és többet ürít ki belőle.(1) A nagy 
mennyiségben kiürülő C-vitamin pedig kellemetlen 
mellékhatásokat okozhat, vagy akár a vesekő-kép-
ződést is elősegítheti.

Hogyan szívódik fel a liposzómás
C-vitamin?
A liposzómás C-vitaminban természetes burok 
(membrán) öleli körbe a C-vitamin molekulákat. A 
sejtet ugyanilyen kettős lipidréteg (membrán) ve-
szi körbe, így a liposzóma a sejthez kapcsolódva 
(membránfúzióval) képes a hatóanyag tartalmát át-
adni a sejtnek és így a véráramba juttatni. A memb-
rán egyesülés nemcsak a kiváló hatékonyságú fel-
szívódást teszi lehetővé, hanem a retard (hosszan 
tartó) hatást is biztosítja. Ennek köszönhető: – hogy 
csökkenthetők a dózisok, hiszen a hatóanyag eljut 
oda, ahol ténylegesen hatnia kell, – hogy kíméli az 
emésztőrendszert, így nem tapasztalható kellemet-
len mellékhatás például gyomorégés, megnöveke-
dett vizelési inger vagy akár hasmenés. 
 
A liposzómás C-vitamin több, mint retard. 
A retard készítmények a hagyományos feloldódású-
akhoz képest hosszabb időn keresztül tudják kifejte-
ni a hatásukat. A kutatások azonban azt is igazolták, 
hogy a liposzómás C-vitamin a legnagyobb arányban 
képes felszívódni és a leghosszabb ideig van jelen a 
véráramban, tehát nemcsak folyamatosan adja át ha-
tóanyag tartalmát, hanem több hasznosul ugyanak-
kora hatóanyag bevitel esetén. A liposzómás C-vita-
min a bevételt követően a leghamarabb jelenik meg 
a véráramban, így a lehető leghamarabb tudja kifej-
teni hatását, a szervek a leggyorsabban jutnak hozzá 
a működésükhöz szükséges mennyiséghez, ami egy 
legyengült állapot esetén fontos tényező lehet. (2, 3) A 
C-vitamin hozzájárul a kifáradás és fáradtság csök-
kentéséhez, az idegrendszer normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Nem 
véletlen, hogy Nobel-díjas orvosok szerint is a C-vi-
taminnak minden háztartásban alapélelmiszerként 
jelen kellene lennie. Pusztán táplálékkal ugyanis a 
kellő mennyiséget nem tudjuk bejuttatni. A C-vitamin 
pótlás elkerülhetetlen, de mint látható, a felszívódási 
hatékonyság szempontjából egyáltalán nem mind-
egy, milyen készítménnyel pótoljuk.

Forrás: (1.) Levine M. et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: Evidence for a recommended dietary allowance. Proc. Natl. Acad. 
Sci. 93; 3704-3709. 1996. (2.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4915787/ Davis JL. et al. Liposomal-encapsulated Ascorbic Acid: 
Influence on Vitamin C Bioavailability and Capacity to Protect Against Ischemia–Reperfusion Injury. Nutr Metab Insights. 9; 25–30. 2016.
(3.) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08982104.2019.1630642 Lukawsky M. et al. New oral liposomal vitamin C formulation: 
properties and bioavailability. J. Lip. Res. doi.org/10.1080/08982104.2019.1630642. 2018.

Fizetett hirdetés

Liposzómás C-vitamin

membrán (foszfolipid burok)

Liposzómás C-vitAmiNNAL Az immuNreNdszerért
miben tud többet a liposzómás C-vitamin más C-vitamin készítményekhez képest?
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Étrend-kiegészítő. Nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Forgalmazza: PP Management Kft.

Az innovatív technológiának köszönhetően a C-vitamint olyan természetes foszfolipid 
réteg veszi körül, amely az emberi sejtek membránjait is alkotja.

Ez a burok lehetővé teszi, hogy a C-vitamin könnyebben bejusson a sejtekbe.

éves kortól

1+ 

Liposzómás
rEtArd

C-vitamin
 folyékony

étrend-kiegészítő
felnőtteknek

és gyermekeknek
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Akciós ár
2170 Ft  

E. ár: 18,08 Ft/ml

Akciós ár
3740 Ft  

E. ár: 24,93 Ft/ml

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

OLIVA D3 FORTE
4000NE kapszula 60 db 
Magas D3-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő 
lágyzselatin kapszula extraszűz olívaolajjal.
Étrend-kiegészítő
Dr. Chen Patika

Akciós ár
1770 Ft  

E. ár: 29,50 Ft/db 



OSZLASSUK EL A TÉVHITEKET! –  
A D-VITAMINRÓL SZAKSZERŰEN

Idén, az elhúzódó tavaszt követően, már so-
kan vártuk, hogy beköszöntsön a nyár. A jó 
idő mellett, a nyári napok nemcsak a közér-
zetünkre, hanem szervezetünkre is jótékony 
hatással vannak. Több zöldség, gyümölcs 
válik elérhetővé a piacokon, több időt töltünk 
kint a szabadban és a kikapcsolódásra is 
számos lehetőség nyílik. A napsütést élvez-
ve feltöltjük D-vitamin raktárainkat, hogy ezt 
követően, egész évben erősítse immunrend-
szerünket, és támogassa csontjaink, fogaink 
egészségét. Mindeközben nem is sejtjük, 
hogy mekkorát tévedünk.

A D-vitamin szerepe
A D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, és 
egyben a szteroidok családjába tartozó ak-
tív hormon is. Két módon juthatunk hozzá: 
táplálkozás útján történő bevitellel, és szer-

vezetünk által saját magunknak szintetizálva. 
Igen, a D-vitamin napfény hatására a bő-
rünkben termelődik, mindez azonban a mai 
világ működése mellett (pl.: napi 8 órás mun-
ka fedett helyen) nem minden esetben elég 
ahhoz, hogy az állandó, optimális szérum 
D-vitamin szintünket fenntartsuk.

A D-vitamin számos életfunkciónkban fontos 
szerepet játszik, szabályozza a sejtek növe-
kedését és differenciálódását; befolyásolja 
a hormonok működését; szerepe van a vér-
nyomás szabályozásában; növeli a kalcium 
és a foszfát felszívódását és a csontokba 
épülését, így segít a csontritkulás kialaku-
lásának megakadályozásában; támogatja 
az immunrendszer működését; hozzájárul a 
fogak egészséges fejlődéséhez. Ezért érde-
mes odafigyelni egész évben, hogy a szerve-

IMMUNERŐSÍTÉS



8

zetünk működéséhez elegendő mennyiséget 
biztosítsunk. A jelenlegi kutatások alapján, 
egy felnőtt számára 1500-2000 nemzetközi 
egység D-vitaminra van szükség naponta.

Ne vegyük félvállról!
D-vitamin hiány esetén csökkenhet a szer-
vezet védekezőképessége, emiatt felső légúti 
megbetegedések alakulhatnak ki; növeked-
het az érelmeszesedés, a szívbetegségek, 
szívinfarktus, szívelégtelenség, stroke, daga-
natos megbetegedések, autoimmun és aller-
giás megbetegedések kockázata; kialakulhat 
elhízás, valamint cukor-, és magas vérnyo-
más betegség; inzulin rezisztencia léphet fel;  
csökkenhet a termékenység; növekedhet 
a depresszióra való hajlam; bekövetkezhet 
a fogak állapotának romlása; csontritkulás, 
csontlágyulás léphet fel.

Nem elég a nyári napozás
Sokan úgy vélik: mivel nyáron a jó időnek 
köszönhetően több lehetőségük adódik a 
napon tartózkodásra, így a szervezetük D-vi-
tamin ellátására külön már nem szükséges 
figyelmet fordítaniuk. Ezzel ellentétben, több 
egymástól független tanulmány is ennek az 
ellenkezőjét bizonyította. A magyarok több 
mint fele nyáron is D-vitamin hiányban szen-
ved.   A magyar lakosság 95%-a D-vitamin 
hiányos.  A modern kor emberének életvi-
teléről általánosan elmondható, hogy ideje 
nagyrészét irodában tölti, így még a nyári 
napok sem feltétlenül biztosítják a szervezet 
számára elegendő D-vitamint termelést. So-
kan tévesen úgy vélekednek, a szabadidejük, 
nyaralásuk során napon töltött idő elégsé-
ges lehet a D-vitamin raktárak feltöltésére. 
Az igazság azonban az, hogy a raktárak fo-
lyamatos utánpótlás nélkül viszonylag rövid 
időn belül ki is ürülnek.

Fontos megemlíteni, hogy a napfény a D-vi-
tamin termelés szempontjából egészséges, 
azonban a bőr sejtjeire - az UV-A sugárzás 
által kifejtett negatív hatása miatt – veszélyes 
napégést, gyorsabb bőröregedést, szélsősé-
ges esetben bőrrákot okozhat. Igaz, hogy 
maga a D-vitamin az UV-B sugárzásnak kö-
szönhetően termelődik, azonban a napból 
érkező fény mindkét hullámhosszt tartalmaz-
za. A napfény káros hatásainak elkerülésére 
ajánlott napvédő krémet használni, amely 
azonban az előbb említett D-vitamin terme-
lést elősegítő UV-B sugarak több mint 90%-
át is kiszűri.

Hogyan pótoljuk a D-vitamint?
Támogathatjuk szervezetünk D-vitamin 
készletének feltöltését táplálkozásunk során, 
gombák, halak, tojássárgája, máj, méz, va-
lamint a tejtermékek és más, D-vitaminban 
gazdag élelmiszerek fogyasztásával. 

Amennyiben nincs lehetőségünk ezeket 
rendszeresen fogyasztani, úgy érdemes a 
D-vitamint étrendi kiegészítés útján pótol-
ni. A piacon már számos, különböző dózisú 
D-vitamin készítmény elérhető. A legkorsze-
rűbb termékek ezek közül, amelyek növényi 
(pl.: olíva) olajban oldott formában, megfelelő 
dózisban tartalmaznak D-vitamint.  

Jó egészséget kívánunk!

Dr. Chen Patika

IMMUNERŐSÍTÉS

1  Szabó András, Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekklinika, 
D vitaminhiány csontrendszeri és csontrendszeren kívüli 
következményei

2  Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika  
reprezentatív D-vitamin-szintmérő kutatás – 2013.
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TÖLTSÜK FEL VITAMINRAKTÁRAINKAT!
A tavasz és a nyár igazán kedvező, hiszen 
rengeteg vitaminban és ásványi anyagban 
gazdag zöldség és gyümölcs lelhető fel a pi-
acokon és a boltok polcain. A gyümölcsök, 
zöldségek szerepe nélkülözhetetlen immun-
rendszerünk erősítése és egészségünk meg-
őrzése szempontjából. Jelentős vitamin, ásvá-
nyi anyag és antioxidáns tartalmuk hozzájárul 
szervezetünk optimális működéséhez.

Egészséges ember vitamin-, és ásványi anyag 
szükséglete normál, vegyes táplálkozással 
fedezhető, azonban a mai rohanó világban 
a legritkább, hogy az étrendünk az ajánlá-
soknak megfelelően változatos, és kiegyen-
súlyozott. Ilyen esetekben, amikor ez a fajta 
étrend nem biztosított, érdemes megfontolni 
a vitamin-, és ásványi anyag pótlást, különös 
tekintettel a C- és D-vitaminra, elsősorban az 
ősztől tavaszig tartó időszakban. Azonban azt 
is fontos tudni, hogy az étrend-ki-
egészítők nem helyettesítik a vál-
tozatos étrendet.

A Magyar Dietetikusok Országos 
szövetségének ajánlása értelmé-
ben, fogyasszunk naponta 4 adag 
zöldséget és gyümölcsöt, mini-
mum 1 adagot nyers formában.

A zöldségek és a gyümölcsök 
vitamintartalma több mindentől 
függ: éghajlattól, a termőtalajtól, 
a betakarítási módtól, a szállítás-
tól, a tárolástól és az elkészítési 
módtól.

Fontos, hogy minél több friss és 
idényzöldséget fogyasszunk, le-
hetőleg hazai forrásból.

Legfontosabb C-vitamin forrásaink: citrusfé-
lék, kivi, brokkoli, karfiol, karalábé, sóska, pa-
radicsom. Fontos azonban tudni, hogy hőre 

és erős fényre lebomlik, ezért ajánlott minél 
többször nyers zöldséget és gyümölcsöt fo-
gyasztani.

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, melynek 
legfőbb forrásai a halmáj-olajok, máj, belső-
ségek, dúsított margarin, tojássárga. A szer-
vezet ugyanakkor napfény hatására a szer-
vezetben található koleszterinből is képes 
előállítani. Éppen ezért, kiemelt jelentőségű 
a szabadban tartózkodás a napsütéses órák-
ban, azok számának csökkenésével pedig a 
táplálékkal történő bevitel.

Nem kell azonban aggódni, ősszel is fellelhe-
tő számtalan vitaminban és ásványi anyag-
ban gazdag zöldség és gyümölcs, többek 
között az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a 
málna, a földi szeder, a feketeribizli, a sütő-
tök, a dió stb.

Használjuk hát ki a természet adta lehe-
tőségeinket, és töltsük fel vitaminraktá-
rainkat!

Gulyás-Kikilai Anna
Dietetikus

IMMUNERŐSÍTÉS



Akciós ár
2565 Ft  

E. ár: 85,50 Ft/db
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AZ ORRNYÁLKAHÁRTYA SZEREPE,  
LOHASZTÓ TÍPUSÚ ORRSPRAYK

Általánosan ismert, hogy az az ideális és 
egészséges, ha az ember az orrán keresz-
tül veszi a levegőt. Kevesen tudják azonban, 
hogy ez miért is van így. Az orr- és mellékü-
regek, valamint az azokat fedő nyálkahártya 
feladatai igen sokrétűek. Ide tartozik a belé-
legzett levegő szűrése, tisztítása, előmelegí-
tése és párásítása, helyi immunológiai és vé-
dekező mechanizmusok, a szaglás, valamint 
a beszédhang kialakítása.

Az orrnyálkahártya különböző részeiben szi-
getszerűen elhelyezkedő duzzadásra képes 
testecskék vannak, melyekben érhálózatok 
találhatóak.  A nyálkahártya vérteltségi ál-
lapota ciklikusan változik, hol az egyik, hol 
a másik orrfél duzzadtabb. Az orrüregeket 
csillószőrös hengerhámsejtek borítják, me-
lyek csapkodásukkal irányítják a nyákban 
megtapadt részecskéket a garat irányába, 
megtisztítva a nyálkahártyát. Az orrváladék-
ban különböző enzimek és immunglobulinok 
is vannak, melyek a fertőzések elleni véde-
kezés első kapuját jelentik. Az orr felső ré-
gióiban található a szaglóhám, az ide kerülő 
illatanyagok is a nyákban oldódnak fel, ezért 
annak kellő mennyisége és alkotóelemeinek 
épsége a jó szaglásfunkcióhoz elengedhe-
tetlen.

A fent ismertetett bonyolult egyensúly köny-
nyen felborulhat több betegség következ-
tében. A leggyakoribban közé tartozik a kö-
zönséges nátha, melynek heveny, vírusos 
formájában a felnőttek átlagosan évi 2-3, a 
gyermekek viszont akár 5-6 alkalommal is 
áteshetnek, főként az őszi és a téli időszak-
ban. Kialakulásában szerepet játszhatnak 
egyéb hajlamosító tényezők is, mint például 
a stressz, kisgyermek- vagy időskor, vitamin-
hiány, meghűlés, immunbetegségek.

Különösen fontos, hogy nátha esetén a 
súlyosabb szövődményeket – orrmellékü-
reg-gyulladást, fülkürt-hurutot, esetleges 
középfülgyulladást – megelőzve, az orr-
légzést és az orrnyálkahártya működését 
mielőbb helyreállítsuk.  

Ebben nyújthatnak gyors segítséget az úgy-
nevezett lohasztó típusú orrspray-k, me-
lyek az orrnyálkahártya ereit húzzák össze. 
Létezik belőlük külön gyermek és felnőtt 
verzió. Használatuk során azonban óvatos-
ságra inteném a betegeket: napi 3x2-2 puff 
dózis maximum 7-10 napig való alkalmazása 
a biztonságos. Túlhasználat esetén fennáll a 
hozzászokás veszélye: az érösszehúzó hatás 
megszűnte után egy még kifejezettebb, tar-
tós orrdugulás jön létre, a nyálkahártya ká-
rosodik. Ördögi körbe kerülhetünk, hiszen a 
folyamatos dugulásérzés miatt még több orr-
sprayt igénylünk. Extrém esetben az orrvála-
dék is véressé válhat, a nyálkahártyán sebek, 
kis fekélyek alakulhatnak ki, melyek rendkívül 
lassan tudnak csak regenerálódni. Ilyenkor a 
lohasztó szer használatával le kell állni, ten-
gervizes, illetve szteroidos orrspray segíthet 
a leszoktatásban orvos javaslata alapján.
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Szerencsére kutatások már bizonyították, 
hogy például xylometazolin hatóanyag ese-
tén, rövidtávú (kevesebb, mint 10 nap) alkal-
mazás mellett, nyálkahártya-gyulladás, illet-
ve károsodás nem alakult ki a betegekben. 
Xylometazolin és tengervizes orrspray hosz-
szútávú, kísérleti együttes alkalmazása pedig 
mérsékelte az orrnyálkahártya ilyen esetben 
várható gyulladásos reakcióinak kialakulását, 

segítette a sejtek regenerációját. Jó hír, hogy 
ma már kapható olyan készítmény, melyben 
tengervizes oldatban, kombináltan található 
meg a lohasztó hatóanyag, így még kíméle-
tesebben bánhatunk a nátha által megviselt 
orrnyálkahártyánkkal.

Dr Németh Enikő

Irodalom:
1 . Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2013 Jun;130(3):137-44. doi: 10.1016/j.anorl.2012.09.005. Epub 2013 Feb 1. 

Rebound congestion and rhinitis medicamentosa: nasal decongestants in clinical practice. Critical review of the  
literature by a medical panel. 
Mortuaire G1, de Gabory L, François M, Massé G, Bloch F, Brion N, Jankowski R, Serrano E.

2.  Auris Nasus Larynx. 2010 Feb;37(1):71-6. doi: 10.1016/j.anl.2009.03.006. Epub 2009 May 2. 
Influence of intranasal sterile isotonic sea water applications on xylometazoline administration:  
an experimental study in pigs. 
Nikolaidis E1, Eleftheriadou A, Yiotakis I, Lazaris AC, Agrogianis G, Ferekidou E, Keramaris N, Papalois A, Kandiloros D.

3.  Acta Otolaryngol. 2009 Nov;129(11):1257-61. doi: 10.3109/00016480802649745. 
Effects of topical drops and sprays on mucociliary transport time and nasal air flow. 
Bercin S1, Ural A, Kutluhan A.

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Egészségpénztári kártyára kaphatóEP

XILOMARE®
1 mg/ml oldatos orrspray 10 ml 
Hatóanyaga perceken belül szünteti meg az orrdugulást, és hatása általában 12 órán 
át fennáll. Tartósítószer-mentes orrspray. Felbontás után 6 hónapig használható!
Xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer

XILOMARE® KID
0,5 mg/ml oldatos orrspray 10 ml 
Xilomare® Kid csökkentett hatóanyag-tartalommal rendelkező, tartósítószer-mentes, 
orrspray, 2-12 év közötti gyermekek számára. Felbontás után 6 hónapig használható!
Xilometazolin-hidroklorid hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

EP Akciós ár
1680 Ft  

E. ár: 168,00 Ft/ml 

Akciós ár
1635 Ft  

E. ár: 163,50 Ft/ml 

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



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

Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Egészségpénztári kártyára kaphatóEP

OSCILLOCOCCINUM NEO
golyócskák 30 db 
Legyen erősebb a télnél!  Téli időszakban: 1 adag hetente egyszer.
A tünetek jelentkezésekor: 1 adag  2-3-szor (6 óránként) megismételve.  
A már kialakult tünetek esetén: naponta 2-szer 1 adag, 1-3 napon át.
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás 
javallat nélkül.
Boiron Hungária Kft.  
1124 Budapest, Csörsz u. 45.

EP

Akciós ár
6335 Ft  

E. ár: 211,17 Ft/adag 

MARSLAKÓCSKÁK
narancsízű szirup 150 ml 
A kellemes narancsízű Marslakócskák szirup multivitamin készítmény már 1 éves 
kortól ajánlott az egészséges fejlődésért és az immunrendszer támogatásáért. 
A C- és a D-vitamin hozzájárul a gyermekek immunrendszerének megfelelő műkö-
déséhez. A jód hozzájárul a gyermekek megfelelő növekedéséhez.
Étrend-kiegészítő
Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.  Agora Tower, 11. emelet
21STADAMARSLAKOCSKAK3AP12/2021.07.29.

Akciós ár
  2015 Ft

E. ár:  13,43 Ft/ml 

PHARMATON VITALITY
étrend-kiegészítő filmtabletta 100 db 
A megfelelő napi vitamin, ásványi anyag és nyomelem el-
látottság hozzájárul a fizikai és szellemi teljesítőképesség 
fenntartásához. Standardizált Panax ginzeng G115 kivonat-
tal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Étrend-kiegészítő

SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: 
(+36 1) 505 0055  Web: www.sanofi.hu

MAT-HU-2100173 (2021.02.17.)

Akciós ár
7890 Ft  

E. ár: 78,90 Ft/db 
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A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

Egészségpénztári kártyára kaphatóEP

GRAPEFRUIT CSEPPEK
echinaceaval 30 ml 
Grapefriutmag és Echina-
cea-kivonatot tartalmazó ét-
rend-kiegészítő készítmény. 
Az Echinacea purpuera (bí-
bor kasvirág) kivonat támo-
gatja a légúti rendszer és az 
immunrendszer egészségé-
nek fenntartását.
Étrend-kiegészítő
Dr.Chen Patika

Akciós ár
1270 Ft  

E. ár: 42,33 Ft/ml 

TANTUM VERDE® CITROM
3 mg szopogató tabletta 20 db
TANTUM VERDE® MENTA
3 mg szopogató tabletta 20 db 
Torokfájás kínozza? A Tantum Ver-
de® fertőtlenítő hatású, csökkenti 
a gyulladást és csillapítja a torok-
fájást, így segítve a gyógyulást. 
Tantum Verde® – több, mint egy 
torokfertőtlenítő!
Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Hatóanyag: benzidamin.
Angelini Pharma Magyarország Kft.  
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
Tel: +36 1 336 1614 
Email: drugsafety@angelini.hu
ANG/TAV/2021/32
A dokumentum lezárásának időpontja: 
2021.07.08.

EP

Akciós ár
2055 Ft  

E. ár: 102,75 Ft/db ACC®
200 mg granulátum 30 db 
Az ACC 200 már a hurutos köhögés első tünete-
itől segít: feloldja a letapadt váladékot és meg-
könnyíti a felköhögést. Felnőtteknek és gyerme-
keknek 6 éves kortól.
Acetilcisztein hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer
Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók 
Béla út 43-47.
OACC1756/11.20

EP

Akciós ár
2205 Ft  
E. ár: 73,50 Ft/tasak 

DIAPULMON®
inhalációs cseppek 20 ml 
Különböző felső légúti megbetegedések, köhögés, rekedt-
ség, nátha, valamint légcsőhurut kezelésére. Hurutoldó, 
köptető, fertőtlenítő hatású készítmény.
Levomentol, racém kámfor, timol, eukaliptuszolaj tartalmú, 
gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény
PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1.

EP

Akciós ár
2810 Ft  

E. ár: 140,50 Ft/ml 
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A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  Gyógyászati segédeszköz esetén a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

ŐSZI AKCIÓ

DEKENOR
25 mg filmtabletta 20 db 
Enyhe és közepesen súlyos fájdalom tüneti kezelésé-
re, felnőttek számára.
Dexketoprofén hatóanyagú, vény nélkül kapható 
gyógyszer
KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUDEKEPAT2021243

EP

Akciós ár
1320 Ft  

E. ár: 66,00 Ft/db 

QUAMATEL® MINI
10 mg filmtabletta 14 db 
Gyomorégése van? A Quamatel® Mini napi 1 tablettá-
val hatásosan csökkenti a gyomorsav túltermelődését. 
Szedjen étkezés előtt 1 órával Quamatel® Mini-t és előzze 
meg a gyomorégést!
Famotidin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: 
+36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

EP

Akciós ár
1250 Ft  

E. ár: 89,29 Ft/db 

MAGNE B6
bevont tabletta 60 db 
Idegesség? Fáradtság? Izomgörcs? Együttes előfordulá-
suk magnéziumhiányra utalhat! Magne B6! 
Javallat: magnéziumhiány kezelésére.
Vény nélkül kapható gyógyszer

SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

MAT-HU-2100163 (2021.02.17.)

EP

Akciós ár
2380 Ft  

E. ár: 39,67 Ft/db 

BIOMED TŐZEGÁFONYA
kapszula 60 db 
Amerikai tőzegáfonya és 
aranyvessző kivonato-
kat, valamint C-vitamint 
tartalmazó étrend-ki-
egészítő kapszula. Az 
aranyvessző hozzájárul 
a húgyutak egészségé-
nek fenntartásához. 40 
mg PAC a napi adagban 
(2 kapszula).
Étrend-kiegészítő

Akciós ár
1445 Ft  

E. ár: 24,08 Ft/db 



nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát,
hexaklorofén

külsőleges oldat
szájöblögető koncentrátum és ecsetelő
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Orvosi rendelvény nélkül 
is kiadható gyógyszer (VN).  kozmetikum

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg-
tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

PannonPharma Kft. 
7720 Pécsvárad, Pannonpharma út 1. 

info tel: +36 26 340 594
e-mail: info@pannonpharma.hu

Gyógynövénykutató Intézet Kft.
2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.
info tel.: +36 26 340 533
e-mail: info@gynki.hu

Akciós ár
2855 Ft  

E. ár: 101,96 Ft/db

Akciós ár
1850 Ft  

E. ár: 61,67 Ft/ml
Akciós ár

2105 Ft  
E. ár: 70,17 Ft/ml
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Többnyire veszélytelen, de azért kellemetlen, 
mert nemcsak fájdalommal jár, hanem nehe-
zített a táplálék- és folyadékbevitel, a beszéd. 
Gyakori a kiújulás. Mérete a néhány mm-től 
nagyobb aftákig, sőt ún. 2-3 cm nagyságú 
óriásaftáig is terjedhet. Kísérheti súlyosabb 
esetben láz, és a nyaki nyirokcsomók duzza-
nata. Egyesek összetévesztik a herpesszel, 
de az nyilvánvalóan a szájnyálkahártya külső 
felszínén (ajkak) jelentkezik, az afták a szájü-
reg belsejében.

Néhány jellemző az aftákkal kapcsolatban
Afta bármikor előfordulhat az élet során. 

Gyermeken jellemző lehet az étvágytalan-
ság, étel és ital elutasítása. A szülő a szájü-
regbe való bepillantással veszi észre a fájdal-
mas, gyulladt afta meglétét. Általánosságban 
okozhatja stressz, immunkárosodott állapot, 
szájüregi sérülés (ráharapás, fogművek 
okozta sérülés, maró hatású ételek stb.) Oka 
lehet egyes vitaminok, nyomelemek hiánya 
is. Feltehető ezen kívül a víruseredet, esetleg 
hormonális hatások szerepe is. 

Legjellemzőbb típusa az ún. Mikulicz-féle 
afta, amely egyesével elhelyezkedő, néhány 
milliméteres nagyságú hámhiány, spontán, 
nyom nélkül gyógyul.  

Hogyan kezelhető az afta?
Figyelni kell arra, hogy az érintett részt mi-
nél kevesebb irritáció érje, mert az afta igen 
érzékeny és fájdalmas lehet. Fontos ezért a 
csípős, fűszeres vagy savanyú ételek, szén-
savas üdítők, alkoholos italok kerülése, vala-
mint a puhább fogkefe használata. Célszerű 
az afta fennállása idején a rágózást is kerülni. 
Hasznos lehet gyulladásgátló és fertőtlenítő 
hatású szopogató tabletta, vagy szájöblítő al-
kalmazása a tünetek enyhítésére. 

FERTŐZÉSEK NYOMÁBAN. 
Fájdalmas és kellemetlen, de jól kezelhető: az afta

A szájüregben megjelenő, fekélyes, gyulladásos je-
lenség az afta: általában sárgás vagy szürkésfehér 
színű, és gyulladásos udvar veszi körül. Igen gyakori 
jelenség, az emberek több mint 60%-a élete során 
legalább egyszer találkozik ezzel a problémával. Lás-
suk, mi jellemzi, és hogyan kezelhető? 



*  Lactobacillus acidophilus (LA-5®) és Bifidobacterium animalis 
subspecies lactis (BB-12®) tartalmú készítmény. A BB-12®  
és az LA-5 ® a Chr. Hansen A/S bejegyzett védjegyei

Forrás referenciák:
1. Hoffman C, et al. PLOS ONE. 2013;8(6):1–12.
2. Zhang YJ, et al. Int Journ of Mol Sci. 2015;16(4):7493-7519.
3. Belkaid Y, et al. Cell. 2014;157(1):121–141.
4.  Probiotics and prebiotics. Global Guidelines  

for the World Gastroenterological Organization. February 2017
5.  Conlon M & Bird A. Nutr. 2015: 7; 17-44  

(Conlon M. and Bird A. Nutrients, 2015; 7; 17-44)
6.  Bailey M, et al. Brain, Behavior and Immunity. 2011; 25 (3): 397–407 

(Bailey M. et al. Brain, Behavior, Immunity, 2011; 25 (3): 397–407)
7.  Ploskireva A.A. Antibiotic-associated diarrhea: issues of therapeutic 

practice. Therapy 2016, 3 (7): 79-84
8.  Ankylosing spondylitis M.K., Luppova N.E., Privorotsky V.F. Diarrhea 

of travelers in adults and children. Issues of Practical Pediatrics 
2014, No. 1, t. 9, p. 48-50

9.  Elinix kemény kapszula alkalmazási előírás:  
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

A BÉLFLÓRA 
Emésztőrendszerünk telis-tele van különböző 
féle mikroorganizmusokkal, például gombák-
kal, baktériumokkal. Ezt az ökoszisztémát ösz-
szefoglaló néven bélflórának nevezzük, mely 
fontos szerepet játszik az emésztés elősegíté-
sében. Amikor azonban a bélflórát alkotó jóté-
kony és káros baktériumok egyensúlya felbo-
rul, az emésztési zavarokhoz, vagy súlyosabb 
esetekben betegségekhez vezethet. 1,2,3

A probiotikum szerepe a bélflóra egyen-
súlyának fenntartásában
A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, 
amelyek megfelelő mennyiségben alkalmazva 
kedvező hatással vannak az emberi szervezet-
re.4 A bélflóra egyensúlyának fenntartásában 
(megelőzés), illetve a felborult egyensúly keze-
lésében, így a kellemetlen tünetek megszünte-
tésében a probiotikumok hatékony segítséget 
jelenthetnek az alábbi esetekben:

A bélrendszer diszfunkciója esetén
Az emésztőrendszeri fertőzések, antbiotiku-
mok használata a bélflóra egyensúlyának fel-
borulásához vezethetnek, amit diszbiózisnak 
is neveznek.5,6 

A diszbiózist gyakran kísérik kellemetlen tünetek:
• Székrekedés vagy hasmenés
• Puffadás, felfúvódás, fokozott gázképződés
• Gyomorfájdalom
• Hányinger és felböfögés

Antibiotikumok szedése alatt 
Az antibiotikumokat a patogén baktériu-
mok ellen fejlesztették ki, de a kórokozókkal 
együtt elpusztítják a hasznos baktériumokat 
is, ami a belekben jelentkező kellemetlen ér-
zéshez, és egyes esetekben hasmenéshez 
vezethet.7

Utazás alatt
Utazás során gyakran jelentkezhetnek emész-
tési problémák. Ennek okai azok a különböző 
kórokozó mikroorganizmusok, amelyek fertő-
zött táplálékkal, ivóvízzel vagy egyéb folyadé-
kokkal jutnak be a szervezetbe.8

Elinix® probiotikum  
– A bélflóra egyensúlyáért
Az Elinix® kétféle jótékony hatású probiotikus 
baktériumtörzset (Lactobacillus acidophilus, 
LA-5® és Bifidobacterium animalis subsp. 
Lactis, BB-12®) tartalmaz magas csíraszám-
ban, amelyek az emberi bélflóra természetes 
alkotóelemei, ezzel segítenek helyreállítani 
és fenntartani a bélflóra egyensúlyát*. Az 
Elinix® probiotikum segít a diszbiózis kelle-
metlen tüneteinek – így például a hasmenés, 
puffadás – leküzdésében, és csökkenteni az 
antibiotikum szedése alatt jelentkező hasme-
nés kockázatát. Utazás előtti és alatti szedé-
se pedig hozzájárul a bélflóra védelméhez és 
helyreállításához, valamint az utazási has-
menés kockázatának csökkentéséhez.

JÓ TUDNI
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Érezd jól magad, kívül és belül!

SZÉKLETLÁGYÍTÁS KÍMÉLETESEN 
– ÍGY KÖNNYEBB LESZ!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL 
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

*  2 év feletti gyermekeknél, maximum 3 hónapon át. 8 évesnél fi atalabb gyermekek esetén orvosi konzultáció javasolt. 

Referenciák
1  Wang et al. Exp Ther Med 3 (5), pp853-6, 2012; Randomizált, multicentrikus összehasonlító vizsgálat PEG 4000 
(PEG = Polietilén-glikol) és laktulóz között. 216 gyermeket vizsgáltak 2 hétig.

2 https://www.dulcolax.hu/dulcosoft-hasznalati-utmutato.html
3  Belsey et al. Int J Clin Pract. 2010; 64(7): 944-55. 959 beteget vizsgáló 7 klinikai vizsgálat alapján készült metaanalízis.
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DulcoSoft belsőleges oldat
(Orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz)

A székrekedés, a kemény széklet komoly gondot okozhat a kisgyermekeknél, melynek meg-
szüntetéséhez kíméletes megoldásra van szükség. Ezt teszi lehetővé a hatékony DulcoSoft 
belsőleges oldat, melynek további előnye, hogy fő összetevője, a Makrogol 4000 nem szívó-
dik fel a bélrendszerben.

A DulcoSoft belsőleges oldat már 2 éves kortól alkalmazható hosszabb távon* a kemény, 
 száraz széklet lágyítására, a székrekedés tüneti kezelésére.
• Hatása 24-72 órán belül jelentkezik.
• Egy vizsgálatban a használatával a gyermekek 84%-ánál 2 hét után normál székletsűrűség 

érhető el, 75%-ánál 2 hét után pedig megszűnt a hasfájás.1
• Gluténérzékenység és cukorbetegség esetén is alkalmazható!
• Könnyű bevenni, mivel íztelen és oldat formátumú, a gyermekek italába belekeverhető.
• Egyénileg adagolható, a szükséges adag kimérését a készítmény dobozában található adago-

lókupak segíti. 

Fő összetevője az ozmotikus hashajtóként ismert, nagy vízmegkötő képességgel rendelkező 
Makrogol 4000.  – Mit érdemes tudni róla?
• A folyadék (víz) hordozóanyagaként visszatartja a folyadék felszívódását a belekben, megnö-

velve a víz mennyiségét a vastagbélben.2
• Lágyítja a kemény székletet és növeli mennyiségét.2
• Elősegíti a bélmozgást, megkönnyíti a székelést.2
• Kutatási eredmények szerint hatékonyabban növeli a heti székletürítések számát, mint a lak-

tulóz, gyermekek és felnőttek esetén is.3
• Nem szívódik fel a bélrendszerből és változatlan formában ürül ki a szervezetből.2

A DulcoSoft belsőleges oldat napi adagja 8 év felettieknek 20–40 ml, 4–7 éveseknek 16–32 ml, 2–3 
éveseknek 8–16 ml. Naponta vagy kétnaponta reggel, egyszeri adagban javasolt bevenni. Az adag 
az ajánlott alsó és felső határ közötti tartományon belül igazítható az egyéni igényekhez.* 

DulcoSoft: lágy megkönnyebbülés kemény széklet esetén

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5. – Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer-és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055, Web: www.sanofi .hu, www.dulcolax.hu

M0323_DulcoSoft_PRad_148x210_v3.indd   1M0323_DulcoSoft_PRad_148x210_v3.indd   1 2021. 07. 06.   13:472021. 07. 06.   13:47

Akciós ár
1875 Ft  

E. ár: 7,50 Ft/ml
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NAPI PANASZOK

NEM CSAK A KAMASZKOR MEGKESERÍTŐI: 
a pattanások, és amit érdemes róluk tudni

Ahhoz, hogy helyesen tudjuk kezelni az aknét, 
vagyis a pattanásokat, először tudnunk kell, 
hogyan és miért alakulnak ki.

Azért, hogy a bőrünk megfelelő nedvességgel 
rendelkezzen, a szőrtüszőkhöz kapcsolódó 
faggyúmirigyek egy zsíros anyagot, a faggyút 
választják ki. Ez teljesen normális, sőt szüksé-
ges, azonban a kamaszkorral – és a nők ese-
tében a havi ciklussal is – járó hormonális vál-
tozások miatt, ez a termelés fokozódik, emiatt 
a bőr és haj zsírossá, fényessé válik.

Mindeközben – szintén hormonális változások 
hatására – a bőr külső rétege megvastagszik, 
emiatt a felgyülemlett faggyú nem tud a bőr 
felszínére jutni, eltömíti a szőrtüszőt és kiala-
kulnak a mitesszerek.

A bőr tisztán tartása nagyon fontos, hiszen 
ezekben az eltömődött szőrtüszőkben a be-
jutott baktériumok gyulladást okoznak. Álta-
lában a serdülőkor elmúltával ezek a kelle-
metlen bőrtünetek maguktól megszűnnek. 
De addig a megfelelő kezelés és a napi rutin 
sokat segít, hogy kevesebb gyulladás jelenjen 
meg, valamint ne képződjenek hegek a bőr 
felületén.

Súlyosabb esetben a gyógyszeres kezelés 
segíthet, hogy ne alakuljanak ki újabb pat-
tanások és hegesedések. Azonban fontos 
kiemelni, hogy a kezelések mellékhatása a 
bőr fokozott szárazsága, éppen ezért a gyógy-
szeres kezelés alatt nem javasolt azokat a 
kozmetikumokat használni, amit egyébként 
a pattanásos, mitesszeres bőr kezelésére és 
tisztítására ajánlunk. Ebben az esetben a bőr 
kíméletes tisztítása mellett, komoly figyelmet 
kell fordítani a hidratálására, a cserepes ajkak 
ápolására és a bőr fényvédelmére is.

Nézzük meg a leggyakoribb tényezőket, ame-
lyeken, ha változtatni tudunk, sokban hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy kevesebb pattanás 
alakuljon ki a bőrünkön.

1. Az arc gyakori tisztítása segít, hogy keve-
sebb pattanás alakuljon ki, azonban fontos, 
hogy megfelelő tisztálkodószereket hasz-
náljunk. A túl gyakori és agresszív tisztítás 
további irritációt válthat ki a már amúgy is 
gyulladt, rossz állapotban lévő bőrön. Tévhit, 
hogy a mitesszerek fekete elszíneződését a 

Nincs olyan ember a Földön, akinek ne 
keserítették volna meg az életét az arcán, 
a mellkasán és a hátán megjelenő csúnya 
pattanások kamaszkorában – és sokaknak 
sajnos még utána is. Van, aki szerencsés, 
és csak pár évig kínozzák a bőrén meg-
jelenő gyulladások, és van, akit még fel-
nőtt korában is. A súlyos esetekben akár 
foltokkal, hegesedéssel nyomot hagyó 
pattanásokkal a legnagyobb probléma, 
hogy komoly érzelmi stresszt, önbecsülési 
problémákat okozhatnak.



kosz okozza – hiszen ez egy egyszerű reakció 
eredménye, mikor a faggyú oxigénnel érint-
kezve elfeketedik.

2. Az arc folytonos piszkálása nagyon sokat 
ront a gyulladt bőr állapotán. Tudjuk, hogy ez 
embert próbáló feladat, de fontos, hogy minél 
kevesebbszer érintsük meg a pattanásos bőrt. 
Az otthoni, nem steril és szakszerűtlen nyom-
kodás megakadályozza a faggyú kiürülését, 
valamint újabb gyulladást és hegesedést 
okoz.

3. Bizonyos bőrápoló termékek és sminkek 
mitesszerképzők, ezek használatát szintén 
kerülni kell. Kifejezetten a mitesszeres, patta-
násos bőrre kifejlesztett termékek használata 
javasolt. A sminket alvás előtt mindenképpen 
erre ajánlott termékkel el kell távolítani.

A HYSÉAC bőrápoló programot a zsíros és 
kombinált bőr számára, a tiszta, matt és 
bőrhibáktól mentes bőrért fejlesztette az 
Uriage laboratóriuma.

NAPI PANASZOK

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

URIAGE HYSÉAC 3-REGUL KRÉM
Aknés, mitesszeres bőrre 40 ml 
„All-in-one” bőrápoló krém aknés/mitesszeres bőrre, mely segíti a bőrhi-
bák (pattanások, mitesszerek) eltűnését. Használatával a bőr megtisztul, 
textúrája finomabbá és mattá válik. Paraben- és olajmentes, hipoallergén.

URIAGE HYSÉAC HABZÓ TISZTÍTÓ GÉL
zsíros bőrre 150 ml 
Antibakteriális hatású mélytisztító gél, mely eltávolítja a szennyeződéseket 
és a felesleges faggyút, kíméletesen tisztít. Használatával a bőr tisztábbá, 
frissebbé és egészségesebbé válik. Paraben- és szappanmentes, hipoal-
lergén.

URIAGE TERMÁL HIDRATÁLÓ
WATER KRÉM 40 ml 
Könnyű, nem zsíros, hidratáló arckrém minden bőrtípusra. Használatával bőre 
egész nap alaposan hidratált, revitalizált, puha és ragyogóbb lesz, teltebbnek 
látszik. Parabenmentes, hipoallergén.

Dermokozmetikumok
Uriage Magyarország, Cremax Kft. 
1183 Budapest, Csörötnek u. 11.

Akciós ár
4635 Ft  

E. ár: 115,88 Ft/ml 

Akciós ár
3765 Ft  

E. ár: 25,10 Ft/ml 

Akciós ár
4810 Ft  

E. ár: 120,25 Ft/ml 



Akciós ár
2810 Ft  

E. ár: 14,05 Ft/ml



Forrás: Internet

MÚLT-kor

FŰBEN FÁBAN ORVOSSÁG…
Amikor még a gyűjtögetés volt az ember 
napi fő foglalatossága, gyakorlatilag az őt 
körülvevő természet részeként élt. Teljes 
harmónia volt az állatok, a növények és az 
ember között, mindenki a saját életterében 
mozgott, és csak azt vette el, amire az élet-
ben maradáshoz szüksége volt.

Az emberek a növényeket először csak táp-
lálkozási céllal vették magukhoz. Bizonyos 
növények fogyasztása során megtapasztal-
tak különböző hatásokat, amelyek alkalman-
ként akár aktuális panaszaikat enyhítették 
vagy éppen súlyosbították. Ezek a megfigye-
lések tapasztalatként már tudatos felhaszná-
lást eredményeztek. Elkülönítették a kedvező 
hatású, a mérgező vagy a „csak” táplálékként 
fogyasztandókat.

Az ókori népek, pl. a kínaiak, egyiptomiak 
stb. már tudatosan használták a növények 
gyógyító erejét, sőt a görög-római időkben, 
több száz gyógynövényt füves könyvekben 
rendszerezve, a lakosság gyógyításában al-
kalmazták. Készítettek főzeteket, kenőcsö-
ket, teákat, borogatásokat, alkalmaztak ivó- 
és fürdőkúrákat. A vadon termés már kevés 
volt, elkezdődött a gyógynövénytermesztés.

A gyógynövények felhasználásának elter-
jedésében fontos mérföldköveket rakott le 
például: Galenus, Hippokratész, Paracelsus, 
Hahnemann, Kneipp. 

A honfoglalás korától kezdve, a magyar nép 
is előszeretettel használta a természet kin-
cseit. A gyógynövények különböző részeit 
meghatározott időben szedték: a gyökereket 
mindig tavasszal vagy ősszel, a leveleket vi-
rágzás előtt, azután szárították és megfelelő 
módon tárolták, így egész évben hozzáférhe-
tők voltak. Egyik generáció adta a másiknak 
a tudást és a tapasztalatot. Őseink remekül 
értettek a megfázás, a zsábák, vérzések, 

hurutok, felfázás, női bajok házilagos keze-
léséhez, mert a portán, a kertben, mezőn 
vagy az árok szélén megtermett minden, ami 
ezekhez kellett.

Volt kakukkfű, vöröshagyma, fokhagyma, 
áfonyakóró, fodormenta, bodza, petrezse-
lyem, tölgyfalevél, bazsalikom, cickafark, 
csipkebogyó, ürömfű, kamilla, körömvirág, 
csalán, fahéj, cékla, pemetefű, csalán, hársfa-
virág, martilapu, édesgyökér, zilizgyökér, bor-
smenta. Így könnyedén lehetett választani 
például az őszi hűvösebb, esős időben, ami-
kor felütötte fejét a köhögés, hurut, hőemel-
kedés vagy lázas gyengeség, az őket körül-
vevő természetből. Ilyenkor főzték például 
a hársfavirágot, ami oldja a nyákot, izzasztó 
hatású, csillapítja a köhögést, de ilyen hatá-
sú még a kakukkfű, édeskömény, a bodza, a 
zsurló, borsmenta, de akár az édesgyökér is. 
Kiegészítő lehet a gyömbér, ami fokozza az 
immunrendszer védekező képességét is.

A kémia, mint tudományág fejlődése, a világ-
háborúk, a gyógyszergyárak működése, ki-
csit háttrébe szorította a természet gyógyító 
erejének felhasználását, bár a gyógyszergyá-
rak is alkalmazták némely növény hatóanya-
gát készítményeik előállítása során.

Ma újra keressük a természet közelségét, 
igyekszünk ismét részévé válni a minket kö-
rülvevő világnak.

Kikilai Gáborné 
Értékesítési szakasszisztens
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GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL

ROZMARING (ROSMARINUS OFFICINALIS)

A gyógy- és fűszernövényként is alkal-
mazott rozmaring (Rosmarinus officinalis) 
Dél-Európában és Észak-Afrikában ős-
honos évelő, örökzöld félcserje. Fagyér-
zékenysége miatt Magyarországon csak 
melegebb fekvésű helyeken telel át. A 
rozmaringnak számos alfaja és változata 
ismert, melyeket nemcsak az európai népi 
gyógyászatban, hanem a tradicionális kí-
nai és indiai medicinában is alkalmaznak. 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a rozma-
ring egész vagy aprított, szárított levele (Ros-
marini folium), valamint a virágzó földfeletti 
hajtásból, vízgőz-desztillációval előállított 
illóolaja (Rosmarini aetheroleum) hivatalos. 

A rozmaringlevél és illóolajának gyógyászati 
felhasználása in vitro és in vivo farmakológiai 
vizsgálatokon, valamint a növény tradicioná-
lis alkalmazásán alapul. Állatkísérletekben 
bizonyították a rozmaringlevél vizes és alko-
holos kivonatának görcsoldó, epehajtó, máj-

védő, valamint inzulinszekréciót csökkentő 
hatását. A kivonat antioxidáns, antibakteriá-
lis, gyulladáscsökkentő hatását in vitro vizs-
gálatok igazolják. Külsőleg vérbőséget okozó 
hatása miatt a reuma kiegészítő terápiájára, 
valamint perifériás keringési zavarok esetén 
javasolt a használata. Lokálisan folyékony 
vagy félszilárd (kenőcs, krém) formában al-
kalmazható.

A növény alkalmazásának 
mellékhatása és kifejezett 
ellenjavallata nem ismert. 
Fogyasztása terhesség és 
szoptatás esetén orvosi ja-
vaslat nélkül nem ajánlott. 
A rozmaringfürdőt ne alkal-
mazzuk nyílt sebek, lázas 
állapotok és magas vérnyo-
más esetén.

Medgyesi József Miklós
Kertészmérnök

ŐSZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. szeptember 1- november 30-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a 
gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelős-
séget nem vállalunk.

BIOMED ROZMARING
krém FORTE 70 g 
Megnövelt hatóanyag tartalom + erdei fenyő illóolaj. Fáradt 
és sajgó testrészek (váll, könyök, derék, térd) masszírozásá-
ra ajánlott. Összes hatóanyag tartalom: 11%.
Kozmetikum

Akciós ár
755 Ft  

E. ár: 10,79 Ft/g 
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 KERESZTREJTVÉNY

Kedves Rejtvényfejtők! 

Keresztrejtvény rovatunkkal az 50 éven felüli korosztálynak szeretnénk kedveskedni.

A rejtvény megfejtése szorosan kapcsolódik a Szirom Patikák Közösségének működéséhez. 

A helyes megfejtést beküldők között egy nyertest sorsolunk ki, akit könyvvásárlási utalvánnyal 
ajándékozunk meg. 

A megfejtést az alábbi e-mail címre várjuk: 
jatek@szirompatikak.hu 

Kérjük a levélben feltüntetni a beküldő nevét, életkorát, lakcímét és telefonszámát! 

Beküldési határidő: 2021. november 15. 
Sorsolás időpontja: 2021. november 20. 

A szerencsés nyertest e-mail-ben értesítjük. 

* A játék részleteit, a könyvutalvány felhasználási feltételeit és az adatvédelmi tájékoztatónkat  
a www.szirompatikak.hu honlapon, a Nyereményjáték menüpontban olvashatják.
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Kellemes időtöltést kívánunk!
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 KÖRNYEZETVÉDELMI NYEREMÉNYJÁTÉK

KREATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁS
– találd ki és alkoss újat!

Kedves Iskolások!

A környezetvédelem jegyében folytatjuk 
nyereményjátékunkat. Szeretnénk, ha a jövő 
társadalmának környezettudatos gondolko-
dásához egy kicsit mi is hozzájárulhatnánk.

Játékunk során az újrahasznosítás fontos-
ságára szeretnénk felhívni a figyelmeteket!

Bízunk benne, hogy Ti, a jövő generációja, 
igyekeztek egyre jobban odafigyelni a sze-
lektív hulladékgyűjtésre, és felhívjátok erre a 
környezetetekben élők figyelmét is! Környe-
zetünk megóvása érdekében, rendkívül fon-
tos, hogy az újrahasznosítható termékek el is 
jussanak az újrahasznosító üzemekbe, ahol 
új termékekként gördülnek le a futószalagról 
és kerülnek ismét a boltok polcaira.

Az őszi, esős délutánokra szeretnénk nek-
tek egy olyan feladatot adni, amely nemcsak 
kreatív, szórakoztató szabadidős program, 
hanem hozzájárul a háztartási hulladékok 
csökkentéséhez is. Az alkotásokat végezhe-
titek egyénileg vagy a családdal együtt is – 
garantáltan élvezni fogja mindenki, aki részt 
vesz benne! Ötletekért kérdezzétek meg a 
családot, milyen hasznos tárgyra van szük-
ség a konyhában, a dolgozósarokban vagy 
éppen a kertben!

Bármilyen háztartási hulladékot felhasznál-
hattok: a tejes kartontól, a konzervdobozo-
kon át, egészen a használt autógumiig, min-
dent, amit otthon találtok és már kidobásra 
kerülne. Az alkotásokhoz mindenféle segéd-
eszköz használata megengedett: olló, hurka-
pálcika, ragasztó, filctoll, festék, színespapír, 
bármi, amivel szerettek és van kedvetek dol-
gozni. Minden a fantáziátokra van bízva!  

Az elkészült alkotásokat fényképezzétek le, 
és küldjétek el a Road Partner Kft. részére 
a jatek@szirompatikak.hu e-mail címre  
2021. október 31-ig!* 

A levélben feltétlenül írjátok meg 
• a neveteket, 
• életkorotokat, 
• édesanyátok vagy édesapátok nevét, te-

lefonszámát,
• lakcímeteket
• és röviden írjatok az alkotásotokról, mit 

ábrázol, hogyan és kinek készítettétek 
és milyen funkciót fog betölteni a ház-
tartásotokban!**

A beküldött érvényes pályaművek közül, 
szakértő zsűriző szemek választják ki a négy 
legjobb alkotást (korosztályonként egyet). 

Korosztályi besorolások: 
7-9 év, 10-12 év, 13-15 év, 16-18 év

A nyertesek vásárlási utalványban része-
sülnek, amelynek felhasználási feltételeit a 
www.szirompatikak.hu honlapon található 
részletes játékleírás tartalmazza.

Beküldési határidő: 2021. október 31.
Eredményhirdetés: 2021. november 25.

A nyerteseket a Road Partner Kft. e-mail-ben 
értesíti 2021. november 30-ig.

Minden érvényes pályaműről készített fény-
kép 2021. november 1-30-ig megtekinthető 
a www.szirompatikak.hu honlapon és a 
Szirom Patikák Facebook oldalán.

* A pályamű beküldésével a pályázó elfogadja a részvételi feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót,  
amely a www.szirompatikak.hu honlapon, Nyereményjáték menüpontban megtalálható.

** A hiányos adatokkal érkezett pályaművek nem vesznek részt az elbírálásban. 
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BUDAI MÉRLEG GYÓGYSZERTÁR
1013 Budapest, Attila út 24. 
+36-1-356-1885 

RÓMAI TÉRI GYÓGYSZERTÁR 
1031 Budapest, Római tér 3. 
+36-1-430-0095 

JARDIN GYÓGYSZERTÁR 
1036 Budapest, Tímár u. 8/A 
+36-1-439-0637 

SZENT ANDRÁS GYÓGYSZERTÁR 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 8. 
+36-1-282-6490 

ELEFÁNT GYÓGYSZERTÁR 
1101 Budapest, Pongrác út 19. 
+36-1-431-9940 

SZENT KATALIN GYÓGYSZERTÁR 
1103 Budapest, Gergely u. 40. 
+36-1-262-1828 

ÁRKÁD GYÓGYSZERTÁR 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A 
+36-1-434-8334

SIMON GYÓGYSZERTÁR 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. 
+36-1-252-4948 

ÁRNIKA GYÓGYSZERTÁR 
1181 Budapest, Üllői út 425. 
+36-1-291-4497 

KIRÁLYMAJOR GYÓGYSZERTÁR 
1212 Budapest, Széchenyi István u. 88. 
+36-1-420-8332

TÍLIA GYÓGYSZERTÁR 
1212 Budapest, Görgey A. tér 8. 
+36-1-278-0608 

KIRÁLYERDŐ GYÓGYSZERTÁR 
1213 Budapest, Kondor u. 45. 
+36-1-425-3324 

Budapest
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DUNA GYÓGYSZERTÁR 
2060 Bicske, Csabdi út 4. 
+36-22-565-136                

VASZARY GYÓGYSZERTÁR 
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28. 
+36-33-542-309                

SZENT IVÁN GYÓGYSZERTÁR 
9011 Győr, Váci M. u. 6. 
+36-96-347-554                

ARANYALMA GYÓGYSZERTÁR 
9023 Győr, Körkemence u. 2/A 
+36-96-436-192                

RÉVFALUI GYÓGYSZERTÁR 
9026 Győr, Rónai Jácint u. 5-7. 
+36-96-518-975                

Közép- és Nyugat-Dunántúl
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ZÖLDKERESZT GYÓGYSZERTÁR 
7300 Komló, Pécsi út 1. 
+36-72-485-000                

ARANY KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
7400 Kaposvár, Cseri u. 47. 
+36-82-424-656                

MAGYAR KORONA GYÓGYSZERTÁR 
7632 Pécs, Csontváry u. 2. 
+36-72-412-594                

SZÁNTÓD GYÓGYSZERTÁR 
8622 Szántód, Május 1. u. 10. 
+36-84-568-490                

MÁRIA GYÓGYSZERTÁR 
8638 Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. 
+36-85-351-295                

TURUL GYÓGYSZERTÁR 
8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1. 
+36-85-560-012                

Dél-Dunántúl
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NAPVIRÁGCSEPP GYÓGYSZERTÁR 
2000 Szentendre, Dózsa György út 20. 
+36-26-319-354                

SZENT KLÁRA GYÓGYSZERTÁR 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 138. 
+36-26-383-083                

SZÍV GYÓGYSZERTÁR 
2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 14. 
+36-26-386-010                

LIGET GYÓGYSZERTÁR 
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 57. 
+36-28-493-597

ISASZEGI EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR 
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 87. 
+36-28-582-025                 

DELFIN GYÓGYSZERTÁR 
2144 Kerepes, Szabadság út 102. 
+36-28-999-050                

VÁCZ REMETE GYÓGYSZERTÁR 
2600 Vác, Magyar u. 3. 
+36-27-305-997  

RÁDI FIÓKGYÓGYSZERTÁR 
2613 Rád, Rákóczi út 17/A 
+36-27-310-685                 

LEVENDULA GYÓGYSZERTÁR 
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 
+36-32-310-808                

ŐRANGYAL GYÓGYSZERTÁR 
3284 Tarnaméra, Mátyás király út 3/C 
+36-36-479-108                

RÓZSA GYÓGYSZERTÁR 
3350 Kál, Rózsa u. 1. 
+36-36-487-177

ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 
3356 Kompolt, Fő u. 27. 
+36-36-489-238

BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 
3358 Erdőtelek, Fő u.140. 
+36-36-496-007              

Észak-Magyarország
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HALMY TELEPI GYÓGYSZERTÁR 
2220 Vecsés, Halmy tér 20/A 
+36-29-350-270                

HUMANITAS GYÓGYSZERTÁR 
2230 Gyömrő, Simon Mihály tér 1. 
+36-29-330-023

KEHELY GYÓGYSZERTÁR 
2230 Gyömrő, Jókai u. 1. 
+36-29-330-827                

ECSERI KEHELY FIÓKGYÓGYSZERTÁR 
2233 Ecser, Bajcsy Zs. u. 1. 
+36-29-702-388                 

ANNA GYÓGYSZERTÁR 
2234 Maglód, Katona J. u. 25. 
+36-29-327-446                

BELLADONNA GYÓGYSZERTÁR 
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/G 
+36-29-462-106                

ARANYÁG GYÓGYSZERTÁR 
2360 Gyál, Kőrösi út 36. 
+36-29-540-830                

AGAVE GYÓGYSZERTÁR 
2440 Százhalombatta, Kodály sétány 22. 
+36-23-550-134                

KORÁNYI GYÓGYSZERTÁR 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 12/A 
+36-29-440-034                

FARMOS GYÓGYSZERTÁR 
2765 Farmos, Zrínyi u. 3. 
+36-53-390-020

RADÓ GYÓGYSZERTÁR 
4066 Tiszacsege, Fő u. 45. 
+36-52-373-026

ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
5130 Jászapáti, Petőfi u. 2. 
+36-57-441-036                

CSONTVÁRY GYÓGYSZERTÁR 
5136 Jászszentandrás, Kossuth u. 4. 
+36-57-546-150                

MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. 
+36-76-480-739

KŐRIS GYÓGYSZERTÁR
6200 Kiskőrös, Rákóczi F. u. 9.
+36-78-412-205

Közép-Magyarország


