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„Szirmoknak bája oly egyedi s kényes, 
Mindegyik szépsége páratlan s rejtélyes,
Ám csodájuk igazán csak együttesen ragyog,
Virággá összeállva a világban nyomot hagyott!”

Kedves Olvasóink!

Köszöntjük Önöket a SZIROM Patikák közössége magazinjának első, tavaszi számában!

A SZIROM Patikák közössége elnevezés még ismeretlen lehet az Önök számára, de a közös-
séghez tartozó gyógyszertárakban már biztosan megfordultak, gyógyszereiket, egészségmeg-
őrző termékeiket itt vásárolták meg, vagy tanácsért fordultak a gyógyszertárakban dolgozó 
gyógyszerészekhez, asszisztens kollégákhoz. 

Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek közösségünket! 

A Pharmaroad Kft., mint gyógyszer-nagykereskedő, nem ismert az Önök számára, hiszen a 
lakossági gyógyszerellátást a közforgalmú-, fiók- és kórházi- vényforgalmú gyógyszertárak 
végzik.

A gyógyszer-nagykereskedő feladata rugalmas, pontos és körültekintő szolgáltatással a gyógy-
szertárak áruellátását biztosítani, és ezáltal stabil hátteret teremteni partnereinek, hogy vásár-
lóik, betegeik kiszolgálása zökkenőmentes legyen a mindennapokban. 

A Pharmaroad Kft. 2013 óta beszállító partnere a gyógyszertáraknak, de a gyógyszerpiaci tren-
dek és a versenyhelyzet alakulása arra késztette, hogy több legyen partnerei életében, mint 
egyszerű gyógyszer-nagykereskedő. Támogatni, segíteni szerette volna őket önállóságuk, füg-
getlenségük, kiemelkedő szakmai színvonaluk megtartásában. Ezért indította el 2018. október 
1-jén a Partner Patikai Programját, amely jelenleg több mint 10 gyártói partner közel 500 termé-
két kiemelkedő kedvezményszinttel biztosítja gyógyszertári partnereinek, hozzájárulva ezzel a 
kiskereskedelmi kedvező árak kialakításához.

2021. március 1. újabb fordulópont a Partner Patikai Programban résztvevő gyógyszertárak 
életében. A Road Partner Kft., a Pharmaroad Kft. marketinggel és kommunikációval foglalko-
zó leányvállalata közreműködésével, gyógyszertári partnereink bővülő lakossági szolgáltatási 
körrel, megújult arculattal, SZIROM Patikák közössége néven állnak vásárlóik szolgálatában.  

Ahogy a virág szirmai sem egyformák, színük, alakjuk is különbözik egymástól, úgy a SZIROM 
Patikák közösségét alkotó gyógyszertárak is egyediek, különbözőek, de közösséget alkotva, 
olyan eszközökkel, lehetőségekkel gazdagodnak, amelyek versenyképességüket növelik vásár-
lóik, betegeik legnagyobb megelégedettségére. 

Bővebb információ a SZIROM Patikák közösségéről a www. szirompatikak.hu honlapon  
olvasható.

dr. Simon Lívia
Pharmaroad Kft. 

gyógyszertári üzletág vezető 

SZIROM MAGAZIN

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez
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LAKAT ALATT

COVID-19, karantén, home office, ezek olyan kifejezések, 
amelyek az elmúlt egy évben világszerte mindenkinek be-
kerültek a szótárába. 

A járvány lassan egy éve merőben megváltoztatta az éle-
tünket, megváltozott a mindennapi rutinunk, függetlenül 
életkortól, beosztástól, megváltoztak társas kapcsolata-
ink, megfordult velünk a világ. 

Sokan, sokféleképpen reagáltunk az új helyzetre.

Legtöbben a biztonság érdekében, home office munkavégzésre kényszerültünk. 

Teljesen mindegy, családban élünk vagy esetleg egyedül, ez a helyzet mindenkitől többet kíván, 
minden téren. Bár nem kell utazással időt töltenünk, hogy beérjünk a munkahelyünkre, helyette 
beengedtük a munkát az otthonunkba.

Összemosódik a határ a munkaidő és a szabadidő, az iroda és a nappali, család és kollégák, 
hétköznap és hétvége között.

Elmaradnak szokások, és újakat veszünk fel a megváltozott helyzet miatt. Már önmagában a pan-
démia is lehet egy stresszfaktor. Ha az otthonunk lesz a munkahelyünk is, ezáltal beszűkül az 
életterünk, ez hosszútávon szorongásos állapot kialakulásához vezethet. Azonban, ha odafigye-
lünk magunkra, és keretezzük a napunkat, azaz felállítunk egy szabályrendszert, ami szétválasztja 
a munkaidőt, a feladatokat, a szabadidőt, sőt, énidőt is biztosít számunkra, akkor könnyebben 
tudjuk irányítani az életünket.

Fontos, hogy figyeljünk testünk jelzéseire, mert nemcsak az elménk, de a testünk is jelezni fog-
ja, hogy a megváltozott körülményekhez nehezen tud alkalmazkodni. Egyik következik a másik-
ból, mert ha szorongásos állapotba kerülünk, nincs vége a munkaidőnek, ott felejtjük magunkat 
a számítógép előtt, hiszen az iroda jelenleg a nappali. Más körülmények között, munka után 
elmegyünk sétálni, vagy edzésre, vagy egyszerűen csak egy hétvégi kirándulásra, amikor talál-
kozunk a barátainkkal. Most mindez nem lehetséges, ezért előfordul, hogy a munkavégzés után 
a kapcsolattartás vagy a szabadidő eltöltése miatt, továbbra is a számítógép elé kényszerülünk.

A testi tünetek gyorsan jelentkeznek, először csak fáradt szem szindrómánk lesz, mert keveset 
pislogunk, később a könnyfolyadék textúrája megváltozik, így a könnyezés mellett, szemszá-
razság lép fel. Ezért szükséges a monitor előtt végzett munka során időről-időre a szem kar-
bantartása, védelme.

Nagyon fontos például a monitor távolsága és a képernyő magasságának jó beállítása. Ha rosz-
szul választjuk meg a távolságot, illetve a magasságot, a rossz testtartásunk újabb problémákat 
fog okozni.

Nyak- és hátfájás, amelyek végződhetnek akár gerinctáji fájdalmakkal is. Ezért optimális, ha 
munkavégzés során olyan testhelyzetet veszünk fel, amiben a hát egyenes, fejtartásunk a ge-
rinc vonalával megegyező.

Mindennapos, pár perces tornával frissíthetjük a keringésünket, végtagjaink átmozgatásával 
frissebbnek érezhetjük magunkat, a figyelmünk fókuszának megváltoztatásával a stresszoldást 
is elősegíthetjük.

Áthelyezni életünket az online térbe nem egyszerű feladat. De minimális odafigyeléssel, apró 
változtatásokkal, optimalizálhatjuk és kényelmesebbé tehetjük az életünket. 

Kikilai Gáborné  
Értékesítési szakasszisztens

HOME OFFICE
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SZEM NEM MARADHAT SZÁRAZON!

Ég, viszket, száraz vagy éppen könnyezik a szeme? Lehet, hogy Ön száraz szem szindrómá-
ban szenved, ami a könnytermelés zavara esetén alakulhat ki, illetve akkor, ha bizonyos körül-
mények miatt a szokásosnál több nedvességre volna szükség a szem felületének folyamatos 
nedvesen tartásához. Sokféle kiváltó oka lehet, például a fűtött, száraz levegőjű helyiség, szél, 
vagy a pislogás nélkül, koncentrált figyelemmel végzett munka a számítógép előtt. Márpedig 
napjaink jelentős részében monitorral nézünk „farkasszemet”: munkahelyen és otthon sok időt 
töltünk számítógép, tévé képernyője előtt vagy laptop, okostelefon kijelzőjére meredve. Ilyenkor 
az elmélyült figyelem miatt csupán harmadannyit pislogunk, mint amennyi a szemünk könny-
filmjének fenntartásához szükséges lenne.

A szemszárazságot nemcsak a kellemetlen tünetek miatt kell kezelni, hanem azért sem taná-
csos elhanyagolni, mert a könnytelen szemek védtelenebbek a fertőzésekkel szemben. 

Nagyobb odafigyeléssel, megfelelő folyadékbevitel biztosításával, a szem tudatos pihenteté-
sével, tornáztatásával, a helyiségben párologtató használatával, a monitor előtt végzett munka 
korlátozásával lehetne elkerülni a szemszárazságot. A már kialakult szemszárazság műkönny 
szemcseppek használatával kezelhető a legegyszerűbben. 

Az Artelac® CL szemcsepp felfrissíti és megnyugtatja a szemet. Elősegíti a szemfelszín ned-
vesedését szemszárazság, a szem fáradtsága vagy a szemben jelentkező égő érzés esetén. 
Egyszerűen és könnyen használható, kemény kontaktlencsék viselése közben is alkalmaz-
ható, így nem kell kivennünk a kontaktlencsét és pihentetni a szemünket.

HOME OFFICE

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz. 
Forgalmazó: Bausch Health Magyarország Kft, 1134 Budapest, Váci út 33.
ART-21-02-02, lezárás dátuma 2021.február 15.

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



A vitaminok és ásványi anyagok között vannak olyanok, amelyekre mindenkinek szüksége van szervezete egészséges 
működéséhez – ide tartozik a magnézium is. Ideális esetben a megfelelő mennyiségű magnéziumot kiegyensúlyozott 
étrenddel biztosíthatjuk. Azonban bizonyos életkori és élettani állapotok során hiányállapot léphet fel, 
és szervezetünk jelezheti, hogy nem elég önmagában a változatos táplálkozás.

Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó u. 1-5. – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 

Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

NÉLKÜLÖZHETETLEN MAGNÉZIUM

élkül kapható gyógyszer. Javallat: magnéziumhiány kezelésére. 
5 Budapest, Tó u. 1-5. – Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 

Web: www.sanofi.hu, www.magneb6.hu

Néhány hiányállapot, mint például a vas- és magnéziumhiány köny-
nyebben kialakulhat VÁRANDÓSSÁG alatt. Így terhesség során 
különösen fontos a gyümölcsben és zöldségben gazdag étrend 
követése, ami az anya egészségéhez, a baba fejlődéséhez 
és mindkettejük jóllétéhez is hozzájárul.

IDŐSKORBAN könnyebben kialakulnak különféle 
hiányállapotok. Ezért célszerű kontrollvizsgálatokkal 
ellenőrizni a szervezet vitamin- és ásványianyag-szintjét,
illetve természetes magnéziumforrásokat az étrendbe 
iktatni (dió, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyerek, zöld 
leveles zöldségek, halak, húsok és tejtermékek1). 

A FOLYAMATOS, ERŐTELJES SPORTOLÁS fel-
borítja testünk vízháztartásának egyensúlyát, ami 
10-20%-kal növelheti szervezetünk magnéziumigényét.
A magnézium számos olyan folyamatban részt vesz, 
amelyek befolyásolják az izomműködést, az energia-
termelést és az elektrolit-egyensúlyt testünkben.2

AMIKOR FOKOZOTTAN FONTOS 
A MEGFELELŐ MAGNÉZIUMSZINT

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

1. NHS, Vitamins and minerals (v1.0), 2017, Pages 1-15.
2. Nielsen FH et al., Update on the relationship between magnesium and exercise (v1.0), NCBI, Magnes res, 2006, 19(3), Pages 1-3.
*IQVIA Pharmatrend Sell-out adatok alapján, a magnéziumpiaci eladásokat tekintve, 2019. január – december időszakban a Magne B6

(a teljes Magne B6 termékcsaládra vonatkozóan) a legtöbbet eladott magnéziummárka.
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Célszerű tehát indokolt esetben vérvétel segítségével ellenőrizni 
az aktuális magnéziumszintet. Ha hiányállapotot diagnosztizál 
a szakorvos, a magnézium pótlására válassza a Magne B6

bevont tablettát, Magyarország első számú magnézium-
márkájától*!



ARTELAC CL SZEMCSEPP 10 ML 
Frissíti és megnyugtatja a szemet. A szemfelszín nedve-
sítésére szemszárazság, égő érzés vagy szemfáradtság 
esetén. Kemény kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmas. 

Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

Bausch Health Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 33/B.

ART-20-09-04, 
lezárás dátuma 2020.09.01.

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

Akciós ár
1300 Ft 

E. ár: 130,00 Ft/ml

EP

ALGOFLEX IZOM + ÍZÜLET 300 MG 
retard kemény kapszula 20 db
Kiesni a munkából hát- vagy derékfájás miatt? Az Algoflex Izom + Ízület retard 
gyógyszerformája miatt a hatóanyag-leadás folyamatos, így hosszan tartó fáj-
dalomcsillapító hatást nyújt. 

Ibuprofén-tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer

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

MAT-HU-2100115 (2021.02.05.)

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

Akciós ár
1875 Ft 

E. ár: 93,75 Ft/db

EP

7

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, 
hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható

TAVASZI AKCIÓ
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HÉTKÖZNAPI MINITORNA1

SAHU.IBU.20.04.0236 (2020.05.06.)

Előzze meg a hát- és derékfájást!
Napi 6-8 óra ülőmunka. Fizikailag megterhelő munka. Állva végzett munka. A különböző élet-
vitel különböző módon terheli meg a testünket, de hosszú távon egyaránt okozhat hát- és de-
rékfájást!

Néhány egyszerű gyakorlat rendszeres elvégzésével sokat tehet azért, hogy megelőzze a visz-
szatérő problémák kialakulását. 

A gyakorlatokat óvatosan végezze, csak átmozgató jelleggel, lehetőleg könnyű bemelegítést 
követően!

Gerinc/hát átmozgatása: ho-
morítás-domborítás

Négykézláb helyzetben végezzük a gya-
korlatot. A könyökünket nyújtva tartva 
domborítunk a hátunkkal és a dere-
kunkkal, tartjuk a helyzetet néhány má-
sodpercig, majd homorítunk, a fejünket 
is felemelve. Végezzük el a gyakorlatot 
lassan, kb. 8 ismétléssel.
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Hátizmok lazítása: lábak oldalra döntése
Háton fekve, térdben behajlított, felhúzott lábakkal indul a gyakorlat. A lábakat lassan kidöntjük 
az egyik oldalra, és megtartjuk a helyzetet kb. 10 másodpercig. Majd megint óvatosan átdöntjük 
a lábakat a másik oldalra, és ismét megtartjuk a helyzetet. Végezzük el kb. 3 ismétléssel, csak 
akkor, ha nem érzünk semmiféle fájdalmat, zsibbadást!

Farizom nyújtása: felhúzott lábak
Háton fekve az egyik lábunkat lassan húzzuk fel a hasunkhoz, és tartsuk meg a helyzetet 6-10 
másodpercig. Engedjük vissza a lábunkat, majd végezzük ugyanezt a másik lábunkkal is. Vé-
gezzünk kb. 5 ismétlést mindkét lábbal.

Combizmok nyújtása: nyújtás álló helyzetben
Az egyik kezünkkel támaszkodunk valahová. Az 
ellentétes lábunkat megemeljük hátrafelé, a ke-
zünkkel megfogjuk a bokánkat, és lassan, óvato-
san nyújtjuk az első combizmunkat, kb. 15 másod-
percig. Ezután előre megemeljük a lábunkat, és 
a térdünkre ráfogva húzzuk felfelé, úgyszintén 15 
másodpercig. Majd cseréljünk lábat, és végezzük el 
újra ezt a két gyakorlatot.

Ha pedig mégis utolérné önt a fájdalom, kezelje a 
tüneteket eredményesen az Algoflex Izom+Ízület 
retard kapszulával, amelynek hatóanyag leadása folyamatos, így hosszantartó fájdalomcsil-
lapító hatást nyújthat. Amennyiben helyi fájdalomcsillapításra keres segítséget, ajánljuk az  
Algoflex Dolo gél készítményt!

A honlap minden kötelező szöveget tartalmaz. 
1. Egyszerű gyakorlatok hátfájásra, derékfájásra. 
Forrás: https://www.budapestfizio.hu/hu/blog/egyszeru-gyakorlatok-hatfajasra-derekfajasra/ 
Letöltés ideje: 2020.04.30 11:12

HOME OFFICE



VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ

TÖLTSÜK FEL SZERVEZETÜNKET ENERGIÁVAL!

A természet körforgása, az évszakok váltakozása, az élővilág minden szereplőjére így az embe-
rekre is hatással van.

A tél kimeríti a tartalékainkat, a napsütés hiánya gyengíti az immunrendszerünket. Ezek a té-
nyezők olyan tünet együtteshez vezethetnek, melyet összefoglaló néven tavaszi fáradságnak 
nevezzük.

Ennek kialakulásában szerepe van a táplálkozásnak és a hormonháztartásunk változásának is.

Télen zsírban gazdagabb az étrendünk, szemben a nyári hónapokkal, amikor sokkal több friss 
gyümölcs és zöldség kerül az asztalunkra.

Rövidebbek a nappalok, kevesebb a fény és ez hosszútávon hangulat ingadozást okozhat, ami 
hatással lesz az immunrendszerünk működésére is.

Így amikor tavasszal megnő a napsütötte órák száma, változik az étrendünk, sokkal többet időt 
töltünk a szabadban, a hangulatunk is jóval derűsebb, megkezdődik a szervezet regeneráló-
dása.

Magas rost és vitamin tartalmú ételekkel, sok mozgással, a stressztűrő képességünk növekedé-
sével elmúlik a téli hónapok egyhangúsága.

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

Étrend-kiegészítő filmtabletta

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.csucsformaban.hu

MAT-HU-2100173 (2021.02.17.)

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

Akciós ár
8160 Ft 

E. ár: 81,60 Ft/db

10

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár 
népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

TAVASZI AKCIÓ
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TESTI, LELKI FRISSESSÉG

A ma oly divatos méregtelenítésről nyilvánvalóan mást gondol egy toxikológus és mást egy 
természetgyógyász. Kétségtelen, hogy a böjtnek az emberiség történetében komoly múltja van, 
szinte az összes világvallás részét képezi. A vallásos böjt nem csak a test, hanem a lélek és a 
szellem megtisztulását is jelenti, érzékenyebbé tesz, erősíti az érzékeket, így eszköze lehet a 
világ jobb megértésének. 

Az ókori egyiptomiak terápiás módszerként is alkalmazták. Az alternatív gyógyászat szempont-
jából a böjt célja, hogy a szervezetet segítse, hogy az gyógyítsa, méregtelenítse és újítsa meg 
önmagát. A tisztítókúra, a méregtelenítés során megpróbálunk eltávolítani a szervezetünkből 
minden salakanyagot, feleslegben raktározott anyagot. Az egészséges szervezet számára az 
észszerű méregtelenítés nem jár kockázattal, viszont a drasztikus tápanyagmegvonás kimon-
dottan veszélyes lehet időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, várandósoknak, szop-
tató anyukáknak és gyermekeknek.

A szervezetünkbe élelmiszerekkel, folyadékkal bekerülő káros, vagy nem hasznosítható anya-
gokat a májunk és a veséink dolgozzák fel. Ezek a szervek teszik a dolgukat: átalakítanak, 
hatástalanítanak és gondoskodnak róla, hogy az anyagcseretermékek vizeletként, székletként 
vagy izzadás során távozzanak. Nem nehéz belátni, hogy egészségünk érdekében a legtöbbet 
akkor teszünk, ha ennek a két szervünknek a működését támogatjuk, elsősorban egészséges 
étrenddel, megfelelő mértékű folyadékfogyasztással. A népgyógyászat számos, a vese és a máj 
működésére jótékony hatással bíró gyógynövényt tart számon, így a tavaszi tisztítókúránkhoz is 
hasznos segítséget kaphatunk a természetből.  Számos olyan teakeverék áll rendelkezésünkre, 
amely alkotórészei között megtaláljuk a vizelethajtó csalánt és mezei zsurlót, az izzasztó ha-
tású fekete bodza virágot, a májvédő hatású máriatövist vagy például az emésztést elősegítő 
gyermekláncfű gyökeret. A NATURLAND termékei között is megtalálható több olyan csalánt, 
máriatövist, gyermekláncfű gyökeret tartalmazó teakeverék, amelyek rendszeres, kúraszerű fo-
gyasztásával segíthetjük méregtelenítő szerveinknek a működését.  
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AZ IDŐ RELATÍV, A TESTSÚLY NEM

Biztosan ismerősen cseng a mondás, miszerint „Az a baj, hogy azt hiszed, van elég időd.”

Az ideális testsúly amellett, hogy esztétikai kérdés, nagyban befolyásolja a szervezetünk meg-
felelő működését, így arra is hatással lehet, hogy valójában mennyi időnk van hátra. Az elhízás 
és a különböző súlyosságú megbetegedések között, mint például a magas-vérnyomás, cukor-
betegség már számos orvosi kutatásban mutatták ki az összefüggéseket.

Valójában érdekel ez minket? A számok nem hazudnak.

„2014-ben egy reprezentatív Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) vilá-
gított rá arra, hogy Magyarországon három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott volt.”1

Az előbb említett 2014-es vizsgálat mellett Magyarország Átfogó Egészségügyi Szűrőprogram-
ja 2010-2020-2030 keretében 2010-től vizsgálta az elhízás gyakoriságát. A vizsgálatokat 2018 és 
2019 között megismételték arra a kérdésre keresve a választ, hogy az adatok alapján változott-e 
hazánkban az elhízás trendje. 

A kutatás meglepő eredménnyel zárult, a túlsúly és elhízás (BMI≥25 kg/m2) együttes trendje 
nem változott, annak ellenére, hogy az egészségügyi kommunikáció, a különböző gyógyszer- 
és gyógyhatású készítményeket-, étrend-kiegészítő készítményeket gyártó cégek, mint például 
a Dr. Chen Patika kommunikációja sok éve az ideális testsúly elérésének és megőrzésének 
prevenciós fontosságát hirdeti. Ráadásul mindössze napi fél óra mozgással, és az optimális 
energiabevitellel hozzájárulhatnánk az ideális testsúlyunk eléréséhez és egészségünk megőr-
zéséhez. Az elhízás az életkor előrehaladtával jelentős emelkedést mutat, és az erősebbik nem 
minden korcsoportban megelőzi a gyengébbiket, már ami a testtömeg-indexet illeti.  Fontos 
lenne végre tisztán látni, hogy egészségünk megőrzése rajtunk is múlik, és tudatos döntéseink-
kel befolyásolhatjuk, hogy igenis legyen elég időnk, és azt jó állapotban, tevékenyen élhessük.

1  https://ogyei.gov.hu/  
„Az OGYÉI újabb felméréséből kiderül, változnak-e a táplálkozási szokások és az elhízás ará-
nya Magyarországon”

2  https://egeszsegprogram.eu/content/kozerdeku-adatok/pdf/szakmai-eloadasok/eredme-
nyek_a_maesz_program_mukodesebol_(2020)_vi._dr._halmy_eszter.pdf
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BILOBIL INTENSE 120 MG 
kemény kapszula 60 db
A Bilobil növényi gyógyszer, mely a kognitív képességek (pl. 
memóriazavar) korfüggő romlása esetén javasolt enyhe fokú 
szellemi hanyatlásban.* 

*alkalmazási előírás. 
Páfrányfenyőlevél száraz kivonat hatóanyagú, vény nélkül 
kapható gyógyszer 
KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
3. torony 6. emelet

HUBILPAT2020116

EP

MAGNE B6 
bevont tabletta 100 db
Idegesség? Ingerlékenység? Fáradtság? Izomgörcs? 
Együttes előfordulásuk magnéziumhiányra utalhat. Vá-
laszd a Magne B6 bevont tablettát, amelyben 470 mg 
kiválóan felszívódó magnéziumsó és B6-vitamin* is ta-
lálható! 
*A készítmény 470 mg magnézium-laktát-dihidrátot és 
5 mg piridoxin-hidrokloridot tartalmaz bevont tablet-
tánként. Vény nélkül kapható gyógyszer. Javallat: mag-
néziumhiány kezelésére. 

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
3080 Ft 

E. ár: 30,80 Ft/db

Akciós ár
4295 Ft 

E. ár: 71,58 Ft/db

OMEGA-3 MÉLYTENGERI  
HALOLAJ kapszula 60 db
A mélytengeri halolajban ta-
lálható többszörösen telítetlen 
omega-3 zsírsavak (EPA és 
DHA) fogyasztása hozzájárul a 
szív megfelelő működéséhez. 
Étrend-kiegészítő készítmény
Dr.Chen Patika

Akciós ár
1390 Ft 

E. ár: 23,17 Ft/db

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!  

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

NOLPAZA CONTROL 20 MG 
gyomornedv-ellenálló 
tabletta 14 db
A Nolpaza control gyomornedv-ellenálló tabletta a re-
flux tüneteinek (pl. gyomorégés, savas felböfögés) rö-
vid távú kezelésére ajánlott felnőtteknek.*

*alkalmazási előírás. 
Pantoprazol hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
HUNPCPAT202038

Akciós ár
1040 Ft 

E. ár: 74,29 Ft/db

EP

TAVASZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a kész-
let erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás 
növelését, hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható
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BIOMED KÖRÖMVIRÁG 
KRÉM DUPLA 2x60 g
Érzékeny, könnyen kipirosodó bőr ápo-
lására, illetve túlzott szoláriumozás után. 
7% gyógynövény kivonat-tartalom + bé-
ta-karotin- és E- vitaminok. Gazdaságos 
DUPLA kiszerelés. 
Kozmetikum 

APRANAX DOLO 100 MG/G 
gél 100 g
Hatásos megoldás izom- és ízületi fájdalom esetén:

• gyulladásgátló
• fájdalomcsillapító
• hűsítő hatású. 

Naproxén hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer
Bausch Health Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 33/B

APG-VA-HU1907-01, 
lezárás dátuma: 2020.07.13.
 

MARSLAKÓCSKÁK GUMMI 
ECHINACEÁVAL 
gumitabletta 60 db
A vitaminok és ásványi anyagok mel-
lett Echinacea kivonatot is tartalmaz, 
amely támogatja a szervezet, különö-
sen a légutak védekezőképességét. 
Étrend-kiegészítő készítmény
Stada Hungary Kft.  
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

21STADAMARSLAKOCSKAK1AP41/2021.03.05.

Akciós ár
690 Ft 

E. ár: 5,75 Ft/g

Akciós ár
1955 Ft 

E. ár: 19,55 Ft/g

Akciós ár
2710 Ft 

E. ár: 45,17 Ft/db

DATIF PC NEO 
bukkális tabletta 90 db
Ön is kihívásokkal küzd? A Datif PC NEO segíthet!
Gyermekeknek és serdülőknek is adható. 
Vény nélkül kapható homeo-
pátiás gyógyszer jóváhagyott 
terápiás javallat nélkül.
Boiron Hungária Kft. 
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

Akciós ár
3605 Ft 

E. ár: 40,06 Ft/db

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!  

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

EP

EP

TAVASZI AKCIÓ
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NATURLAND MÁJVÉDŐ 
ÉS DETOXIKÁLÓ TEA 
filteres 25 x 1 g 

Különböző eredetű máj-, epe-, gyomor- és bélbán-
talmak kezelésére. A májsejteket regeneráló hatása 
miatt alkalmas az alkoholizmus okozta májkároso-
dás gyógyszeres terápiájának kiegészítésére. 

Gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg ke-
zelőorvosát, gyógyszerészét!

Akciós ár
1135 Ft 

E. ár: 45,40 Ft/tasak

EP

SZŰZTEA COMFORT kapszula 60 db 

Testsúlycsökkentést támogató étrend-kie-
gészítő az emésztőrendszer támogatásá-
ért. Korianderrel, ami hozzájárul a normál 
gáz-egyensúly fenntartásához, ezzel támo-
gatva a puffadás elkerülését. 

Étrend-kiegészítő készítmény

Dr.Chen Patika 

Akciós ár
2005 Ft 

E. ár: 33,42 Ft/db

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, 
hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható

TAVASZI AKCIÓ
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IRÁNY A SZABADBA!

Mindannyian várjuk már, hogy újra a szabad-
levegőn, a természetben legyünk. 

Az erdőkben, mezőkön tett séták során elő-
fordulhatnak apróbb sérülések. Ezek lehet-
nek felületi hámsérülések, horzsolások, de a 
vázizom és az ízületek is sérülhetnek. Gyako-
ri lehet az izomláz vagy kialakulhatnak ízületi 
fájdalmak. 

AZ ÉV GYÓGYNÖVÉNYE: A FEKETE NADÁLYTŐ

Gyógynövények erejével
Fekete nadálytő (Symphytum officinale L.)
A fekete nadálytő (Symphytum officinale L.) az érdes levelűek családjába tartozó erdőszéli 
árkok és a mély fekvésű nedves területek gyógynövénye, de a gyógyszeripar egyre nagyobb 
mértékű felhasználása miatt termesztik is. Elsősorban a növény gyökeréből készült kivonatokat, 
krémeket használják a gyógyításra. A fekete nadálytő, mint gyógynövény, nagy múltra tekint 
vissza. Az ókori csatákban, főzetébe mártott rongyokkal rögzítették az eltört csontokat és már 
Paracelsus is a seb gyógyítására ajánlotta. 

A fekete nadálytő legfőbb hatóanyaga az allantoin, amely mellett még találhatók benne csera-
nyagok, nyálkaanyagok, egyéb alkaloidok is. Az allantoin, mint természetes eredetű hatóanyag, 
felfedezésének története igen érdekes. A növényekben is előforduló vegyületet először 1799-
ben mutatták ki. Növényekből csak a felfedezése után száz évvel, 1881-ben állították elő; azóta 
legalább hat növénycsalád fajaiban - köztük a fekete nadálytőben is – megtalálták. A fekete 
nadálytő gyökér kivonata számtalan növényi gyógyszer, gyógytermék és gyógynövény krém 
alkotórésze, amelyeket véraláfutások kezelésére, fájdalomcsillapításra és csonttörések utáni al-
kalmazásra ajánlanak. A növény kivonatával eredményes klinikai vizsgálatokat folytattak. Mivel 
a fekete nadálytő kivonata tartalmaz úgynevezett pirolizidin-alkaloidot is, a belsőleges haszná-
latáráról megoszlanak a vélemények ezért nem ajánlott a tea vagy kivonat belsőleges haszná-
lata. Várandós és szoptató nőknek a fekete nadálytő kivonatok, krémek alkalmazása ellenjavalt. 

Szerző: 
Medgyesi József Miklós 

kertészmérnök
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8 TIPP ÍZÜLETEINK EGÉSZSÉGÉÉRT

Ha már fiatal korban elkezdünk figyelni az alábbiakra, úgy ízületeink egészségét sokáig 
megőrizhetjük. 

1. Ügyeljünk testsúlyunkra. A túlsúly nem csak direkt módon egészségtelen, minden egyes 
fölös kiló négyszeres terhet rak a térd ízületeire, így már egy kisebb súlyvesztés is jelen-
tősen lassítja az ízületek kopását.

2. Üljünk és álljunk felváltva. Sem a túl sok állás, sem a túl sok ülés nem tesz jót az ízületek-
nek. Amennyiben a munkánk miatt székben kell töltenie a napunk nagy részét, 30 percen-
ként álljunk fel egy rövid séta erejéig.

3. Együnk sok gyümölcsöt. A gyümölcsök magas C-vitamin és antioxidáns tartalma különö-
sen fontos az ízületek megóvásában.

4. Együnk hús helyett halat. A tengeri halak az omega-3-zsírsavak legfontosabb forrásai, 
ezek az anyagok pedig kulcsfontosságú gyulladás- és fájdalomcsillapítók.

5. Nyújtsunk. Ne hagyjuk, hogy tagjaink elgémberedjenek, nyújtózkodjunk rendszeresen, 
akár munkahelyünkön is.

6. Növesszünk izmokat. A rendszeres edzőtermi edzés nem csak erősebbé teszi az izmokat, 
de a csontoknak és az anyagcserének is jót tesz. Az erősítés, amennyiben nem visszük 
túlzásba, védi az ízületeket a kopástól.

7. Üljünk kényelmesen a számítógép előtt. A monitor legyen egy vonalban szemünkkel kb. fél 
méternyi távolságban, hogy nyakunkat ne kelljen megfeszíteni. Gondoskodjunk róla, hogy 
karunknak legyen elég hely, csuklónk pedig laza legyen.

8. Ne dohányozzunk. A nikotin csökkenti a csontok tömegét, ami kopásos ízületi gyulladás 
kialakulásához vezethet, így a dohányzóknál nagyobb arányban alakulnak ki ízületi beteg-
ségek, mint a nem dohányzóknál.



PROENZI® INTENSIVE 
60 db + 30 db tabletta 
A Proenzi® legösszetettebb terméke, mely az ízületi 
porcot alkotó építőelemek mellett növényi kivonato-
kat és felszívódást elősegítő összetevőt is tartalmaz. 

Étrend-kiegészítő készítmény

Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

21STADAPROENZI1AP21/2021.03.05.

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

BIOMED 
FEKETE NADÁLYTŐ KRÉM 
FORTE 60 G
A krémet sérülések, esések során szerzett véralá-
futások, illetve vérömlenyek felszívódásának előse-
gítésére, csonttörések utáni kezelések kiegészítő-
jeként ajánljuk bőrápolási céllal. Hozzáadott orvosi 
somkóró kivonattal. 

Kozmetikum
Akciós ár

755 Ft 
E. ár: 12,58 Ft/g

19

Akciós ár
5040 Ft 

E. ár: 56,00 Ft/db

TAVASZI AKCIÓ

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, 
hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Kirándulásaink során a fák, apró cserjék virágzása miatt, 
a levegőben megnövekedett pollentartalom az arra érzé-
kenyeknél okozhat kellemetlenséget is. Szemviszketés, 
orrdugulás, orrfolyás sokak számára ismerős tünetek.

MI AZ ALLERGIA?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek egészséges (=nem 
allergiás) egyéneknél semmilyen választ nem váltanak ki a szervezetből.

Az allergiás tüneteket okozó anyagokat allergéneknek nevezzük. Ilyenek lehetnek például virá-
gok pollenjei, állati szőrök, atka, penész-spórák, különböző állatok mérgei, mikroorganizmusok, 
bizonyos élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, fémek stb.

Az allergia tehát az immunrendszer „tévedésének” következménye, eltúlzott válasza egy egyéb-
ként ártalmatlan anyagra. A szezonális allergiát sokszor szénanáthának is szokták nevezni.

Az allergiás betegség kialakulásának folyamata nem ismert pontosan. Néhány körülményről 
azonban bebizonyították, hogy szerepet játszhat az allergia kialakulásában:

• genetikai hajlam
• dohányzás a családban
• háziállatok tartása a lakásban
• a lakókörnyezet és a munkahelyi környezet bizonyos jellemzői (levegőszennyezettség, ur-

banizáció, párás, zárt helyiségek) stb.

Ezen tényezők jelenléte megsokszorozhatja az allergia kialakulásának valószínűségét. A kelle-
metlen allergia tünetei leggyakrabban az alábbi helyeken jelennek meg: alsó és felső légutak, 
szem, bőr, gyomor-bél rendszer.

Az allergia tünetei többfélék is lehetnek, attól függően, hogy mi okozza azt. Például: tüsszögés, 
vizes-nyákos orrfolyás, orrdugulás, orrviszketés, szemviszketés, a szem égő érzése, szemköny-
nyezés, torokviszketés, fáradtság, csalánkiütés, ekcéma.

Nem szükségszerű, hogy az allergia tünetei kizárólag azon a helyen jelentkezzenek, ahol az 
szervezet (szem-, száj- vagy orrnyálkahártya, bőr, emésztőrendszer) találkozik az allergénnel. 
A tünetek megjelenésének helye változik attól függően, hogy milyen szervben történik az al-
lergiás reakció.

•  Azok az allergének, amelyek a levegőben szállnak (mint például a pollen vagy a gomba 
spórák) a légutak és a szem nyálkahártyájának a gyulladását okozzák (szénanátha tüne-
tek). Amennyiben az allergén bekerül a tüdőbe, asztmás tüneteket is okozhat, ilyenkor ki-
alakulhat nehézlégzés, köhögés, sípolás.

•  Ha az allergén az emésztőrendszerbe kerül, a következő tünetek jelentkezhetnek: hasüregi 
fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, hasmenés. 

•  A bőrön jelentkező allergiás reakciók, mint az ekcéma vagy a csalánkiütés bőrpírrel, duzza-
dással járnak.

•  Az allergia egyik legsúlyosabb formája az anafilaxiás sokk, melynek előfordulása esetén 
azonnal forduljon kezelőorvosához.

SAHU.CFEX.20.03.0124 (2020.03.24.)



ALLEGRA FORTE 180 MG 
filmtabletta 30 db
Nem álmosít és napi 1 filmtabletta gyorsan* enyhíti a csalánkiütés 
kínzó tüneteit.  
*1 órán belül. 

Fexofenadin hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer

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

MAT-HU-2100059 (2021.01.25.)

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

Akciós ár
1485 Ft 

E. ár: 37,13 Ft/db

21

Akciós ár
3120 Ft 

E. ár: 104,00 Ft/db

CORYLIA NEO 
bukkális bevont tabletta 40 db
Szabadon a szabadban!
Kisgyermekeknek (3 éves kortól), akik biztonsággal 
el tudják szopogatni a tablettát, adható. 

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer  
jóváhagyott terápiás javallat nélkül.

Boiron Hungária Kft.  
1124, Budapest, Csörsz utca 45. 

EP

EP

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, 
hanem a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható

TAVASZI AKCIÓ
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NAPI PANASZOK

AZ ORRNYÁLKAHÁRTYA-SZÁRAZSÁGRÓL

Sokunk számára ismerős lehet minden lélegzetvételnél a kiszáradt orrnyálkahártya feszí-
tő érzése. Ez az érzés nem pusztán kellemetlen, de sokféle egészségügyi problémához 
vezethet: gyakori orrvérzés jelentkezhet, az érintettek fogékonyabbá válhatnak a fertő-
zésekre. 

Mi okozhat orrszárazságot?
Számos tényező okozhat orrszárazságot, melyek közül a leggyakoribbak: 

•  Télen a fűtött lakások meleg, száraz levegője
•  Nyáron a légkondicionált helyiségek száraz levegője
•  Hosszútávú szteroidos orrspray használat (allergiás betegek esetében)
•  Túlzásba vitt hatóanyagos orrcsepp vagy orrspray használat
•  Nőknél a hormonális változások
•  Kevés folyadékfogyasztás. Ha nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot, az orr vála-

déktermelő képessége is csökken
•  Dohányzás

Tanácsok a kezeléshez
Tartós orrszárazság esetén tanácsos fül-orr-gégész szakorvos felkeresése, az egyéb betegsé-
gek kizárására céljából. Amit viszont mi magunk is megtehetünk az orrszárazság csökkentése 
érdekében: 

• Használhatunk párásító készüléket, vagy ennek hiányában helyezzünk a fűtőtestekre vízzel 
teli edény párologtatás céljából. Fontos! Sokan szeretjük az illóolajokat, de néhány közülük 
nem kedvez az orrszárazságnak. Kerüljük a mentolt és az eukaliptuszt. 

•  Fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot, naponta legalább 1,5 – 2 litert
•  A tengervizes orrspray naponta több alkalommal is, mellékhatások nélkül használható az 

orrnyálkahártya nedvesítésére. Ma már kapható olyan tengervizes orrspray, mely D-pan-
tenolt is tartalmaz, ez fokozza a tengervíz jótékony hatását, és segíti az orrnyálkahártya 
hidratálását, regenerálását
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NAPI PANASZOK

NE HAGYJA, HOGY A LÁZ GYŐZZÖN!

A normális testhőmérséklet a hónaljban mérve 36-37 ⁰C. A 37 ⁰C feletti testhőmérséklet a 
hőemelkedés, a 38 ⁰C feletti pedig láz. Csecsemők és kisdedek esetén végbélben mérve 
fél fokkal magasabb értékekkel kell számolnunk. A testhőmérséklet napszaki ingadozása 0,5-
1,0 °C is lehet, hajnalban a legalacsonyabb és délután a legmagasabb. A homlokhőmerő csak 
tájékozódásra alkalmas, így digitális lázmérővel javasolt mérni a testhőmérsékletet. A láz csak 
egy tünet, hátterében leggyakrabban valamilyen vírus vagy baktérium által okozott fertőzés áll 
(pl. légúti, húgyúti vagy egyéb fertőzés). A láz valójában a szervezet természetes védekező 
mechanizmusának aktiválódása, a kórokozó behatolására adott válasz reakció. Az immun-
rendszer ugyanis 38-40 ⁰C–on, tehát lázas állapotban működik a leghatékonyabban. Ritkábban 
egyéb okok is okozhatnak lázát, mint pl. napszúrás, védőoltást követő reakció vagy az immun-
rendszer egyes betegségei. 

A láz tehát önmagában nem káros, és nem is veszélyes, azonban gyakran kellemetlen tü-
netek kísérik. 

Mikor szükséges a lázat csillapítani?
A láz önmagában ártalmatlan jelenség, segíti a szervezetet a fertőzések leküzdésében. Ugyan-
akkor nemegyszer komoly kellemetlenséget okozhat a betegnek. A tartósan nagyon magas láz 
ritka esetben megterhelheti a szervezetet, főleg idős, legyengült betegeknél. Egyébként egész-
séges fiatal felnőtt, gyermek eseten a láz nem veszélyes a szervezetre, ne törekedjünk a teljes 
láztalanság elérésére.

A lázat tehát akkor kell csillapitani, ha a beteg közérzete rossz a láz miatt, leginkább 39 ⁰C 
felett célszerű.

A recept nélkül kiváltható 
gyógyszerek alkalmazása 
esetén különleges figyelem-
mel és körültekintéssel kell 
eljárni, ugyanis ugyanaz a 
hatóanyag gyakran több-
felé néven is elérhető, ami 
az adott hatóanyag túlada-
golásának veszélyével jár. 
Minden esetben ellenőriz-
ze a recept nélkül vásárolt 
gyógyszer hatóanyagát, és 
lehetőség szerint kérjen ta-
nácsolt a gyógyszerészétől 
vagy orvosától!

A cikket lektorálta: 
Dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Kórház orvos igazgatója
valamint Dr. Kovács Ákos házi gyermekorvos
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FLAMBORIN® 500 MG/ML 
belsőleges oldatos cseppek 20 ml 
FLAMBORIN® 500 MG tabletta 20 db
Láz? Fájdalom? Flamborin® 
Az első oldatos csepp lázra és fájdalomra. 
Flamborin®, csillapító cseppek a családnak. 

Metamizol-nátrium-monohidrát hatóanyagú, 
vény nélkül kapható gyógyszer 

Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36 1 505-70-32 
drugsafety@richter.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg keze-
lőorvosát, gyógyszerészét!

Akciós ár
1010 Ft 

E. ár: 50,50 Ft/ml

Akciós ár
930 Ft 
E. ár: 46,50 Ft/db

EP

AQUA MARIS® STRONG orrspray 30 ml
Természetes segítség orrdugulás kezelésére. Magas sótartalmá-
nak köszönhetően eltávolítja a fölösleges váladékot az orrnyálka-
hártyáról. Tartósítószer- és hajtógázmentes. 

Hipertóniás adriai tengervíz természetes ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel, vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz

AQUA MARIS® PLUS orrspray 30 ml
Ajánlott sérült, kiszáradt orrnyálkahártya regenerálásra, va-
lamint a kiszáradás megelőzésére. Tartósítószer- és hajtó-
gázmentes.

Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz

Akciós ár
1735 Ft 

E. ár: 57,83 Ft/ml

Richter Gedeon Nyrt.  1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

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

EP

Az akció időtartama: 2021. március 15-május 31-ig, vagy a készlet erejéig.
A magazinban szereplő akciók nem a gyógyszerfogyasztás növelését, hanem a gyógyszertár 
népszerűsítését szolgálják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

EP Egészségpénztári kártyára kapható

TAVASZI AKCIÓ
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JÓ TUDNI

MIÉRT NINCS TERÁPIÁS JAVASLAT 
A HOMEOPÁTIÁS GYÓGYSZEREKEN?

1992-ben az EU-ban jogszabályba 
foglalták , hogy a betegek számá-
ra elérhetővé kell tenni a választá-
suk szerinti gyógyszertermékeket.  
A termékek minőségét és bizton-
ságát szigorú szabályok garantál-
ják. A homeopátiás gyógyszereken 
fel kell tüntetni, hogy homeopátiás 
gyógyszerek, és a gyártás a gyógy-
szergyártókra általánosan kötelező 
szigorú minőségbiztosítási és elle-
nőrzési feltételek mellett történik.  

A homeopátiás oldatok biológiai hatását növényeken, állatokon és sejteken végzett kutatások, 
számos homeopátiás gyógyszer hatásosságát pedig embereken végzett klinikai vizsgálatok 
bizonyítják.

Az Európában forgalmazott homeopátiás gyógyszerek egy részéhez azonban nem kapcsolódik 
terápiás javallat, és egy-egy gyógyszeralapanyag többféle problémára is megoldást jelenthet. 

Hogyan választ gyógyszert a homeopata orvos?
A homeopátiás gyógyszerek természetes növényi, állati és ásványi alapanyagokból készülnek.

A homeopata orvos a beteg egyéni tüneteire választ szert. Olyan alapanyagot, ami egészsé-
ges emberen hasonló tüneteket okoz. Egy könnyezéssel, orrfolyással járó náthára a hagymából 
(allium cepa) készült homeopátiás gyógyszer, a reggel tüsszögő, éjjel orrdugulástól szenve-
dő náthás betegnek pedig a nux vomica alapanyagból készült szer lehet a megoldás. Egy-
egy alapanyag ezért különböző panaszok gyógyítására is alkalmas lehet, ha beazonosíthatók 
a jellegzetes tünetek. A méhecskéből (apis mellifica) készült gyógyszer használható például 
fájdalmas duzzadt torok, de egy baleset után duzzadt, piros, hideg borogatásra javuló végtag 
kezelésére is. Mindkét esetben olyan tüneteket látunk, melyek a méhcsípésre hasonlítanak.

Komplex és egykomponensű gyógyszerek
A homeopátiás gyógyászat több évszázados tapasztalatra épül. A tapasztalatok alapján né-
hány alapanyag különösen bevált egy-egy betegség, például a köhögés vagy torokgyulladás 
kezelésére. Az egyes betegségeknél bevált alapanyagokat úgynevezett komplex, több összete-
vőt tartalmazó készítményekbe teszik. A komplex gyógyszerek az adott ország saját gyógyszer 
engedélyezési szabályai szerint vagy terápiás javallattal törzskönyvezett gyógyszerek (pl. az EU 
több országában, az Egyesült Államokban, Kanadában) vagy terápiás javallat nélkül, mint 2020. 
júliusától Magyarországon is. A komplex gyógyszerek alkalmazásáról kérdezze gyógyszerészét!

Érdekli a homeopátia tudományos háttere és a hatás bizonyítékai? Látogasson el a 
tudomany.terapianatura.hu oldalra.

Forrás: Directive 92/73/EEC
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RAJZOLJ, ÉS VIDD EL ANYÁT PIHENNI!
Rajzpályázat 6-14 éves gyerekeknek

Ha már elmúltál 6 éves, de még nem vagy 14 éves, és nagyon szeretsz rajzolni vagy festeni, 
készíts egy A/4 méretű képet Anyák napja alkalmából „Az én anyukám” címmel. 

Ha kész vagy a képpel, kérd szüleid segítségét, és alkotásodat 2021. május 15-ig küldjétek el 
postai úton a Road Partner Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 1.) címére*.  

A képre ne felejtsd el ráírni a neved, az életkorod, anyukád vagy apukád nevét, e-mail címét, 
telefonszámát és a lakcímeteket**. 

A postai úton beérkező képek közül szakértő szemek kiválasztják a legszebbeket, amelyek 
2021. június 1-től, 30 napig megtekinthetők a www.szirompatikak.hu honlapon. 

A legszebb három rajz vagy festmény készítője, anyukájával, apukájával és testvérével (4 fős) 
három napos, két éjszakás wellness pihenést nyer, a csodálatos szépségű Szalajka-völgy négy-
csillagos szállodájában, a Szalajka Liget Hotelben Szilvásváradon, félpanziós ellátással, ame-
lyet 2022. június 12-ig, előre egyeztetett időpontban tud igénybe venni***.  

A nyerteseket a Road Partner Kft. postai úton, levélben tájékoztatja, 2021. június 30-ig.

„Az anya, az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a világon. Ő a tündéri hang, aki jó éjt 
kíván; aki mesél neked egy vidám nap után. (Pán Péter c. film)”

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

** A beazonosíthatatlan rajzok nem vesznek részt az elbírálásban.  
*** A nyeremény pontos tartalmáról a szirompatikak.hu honlapon tájékozódhat.
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Budapest

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez

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

FASOR GYÓGYSZERTÁR
1068 Budapest, Lövölde tér 5.  
+36-1-322-8218

ERZSÉBETVÁROSI GYÓGYSZERTÁR
1072 Budapest, Király u. 47. 
+36-1-342-0112

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

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

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

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

KIRÁLYERDŐ GYÓGYSZERTÁR
1213 Budapest, Kondor u. 45. 
+36-1-425-3324 
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KIRÁLYERDŐ GYÓGYSZERTÁR
1213 Budapest, Kondor u. 45. 
+36-1-425-3324 
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Közép- és Nyugat-Dunántúl

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez

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
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Dél-Dunántúl

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez

ZÖLDKERESZT GYÓGYSZERTÁR
7300 Komló, Pécsi út 1. 
+36-72-485-000

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

PANNON GYÓGYSZERTÁR
7624 Pécs, Ifjúság útja 2. 
+36-72-332-819

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
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Észak-Magyarország

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez

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

UNICORNIS GYÓGYSZERTÁR 
2120 Dunakeszi, Tábor u. 42. 
+36-27-343-264

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 

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

Szirom Patikák 
közössége

Út az egészséghez

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

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

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


